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Marine & Offshore Technology

S C H I P  EN W E R F
BIJ DIT NUMMER

Voor u ligt een themanummer over ’Marinebouw’. Veel ontwikkelingen in 
de bouw van koopvaardijschepen hebben hun begin gehad bij de marine
bouw. Andere zaken zijn niet overal toe te passen, maar toch interessant 
om er kennis van te nemen.
De commandeur van de Technische Dienst R. M. Lutje Schipholt geeft als 
Souschef Materieelprojecten van de Directie Materieel KM in een artikel 
een overzicht van de taak en de omvang van de KM en van de nieuw- 
bouwplannen.
In een tweede artikel een interessante verhandeling over de overwegingen 
die tot de keuze van het nieuwe mijnenvegerontwerp hebben geleid, 
waarbij het werken met glasvezel versterkt polyester (GVP) op de voor
grond staat.
Een ’state of the art’-artikel over 'Ship platform control automation’ geeft 
de onwikkeling van de platformautomatisering van de KM-schepen aan 
sinds ongeveer 1970, te beginnen met de ’Trompklasse’-fregatten tot en 
met de in aanbouw zijnde ’Karei Doormanklasse’-fregatten.

Een eerste artikel uit een serie van de hand van Prof. Van den Pol, 
genaamd ’Aspects of Submarines’, belooft voor het komende seizoen zeer 
interessante lectuur op te leveren. De planning van de afleveringen ligt 
nog niet geheel vast, maar de tweede aflevering zal in het decembernum
mer verschijnen.
Een beschouwing van voortstuwingssystemen voor bovenwater marinesche
pen is geschreven door de kapitein-luitnant ter zee T Ir R. T. G. Prins 
onder de titel 'The role of propulsion systems in surface combatants’. De 
speciale eisen die marineschepen aan de voortstuwingsinstallatie stellen, 
worden verklaard. De voortstuwing van het Type 23 fregat van de Royal 
Navy wordt beschreven.

Natuurlijk treft u zoals gebruikelijk ook aan de maandelijkse kijk op het 
scheepvaart- en scheepsbouwgebeuren door de heer Van Hoek.

De Redactie
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U KUNT NU KIEZEN UIT EEN 
KOMPLETE RANGE 

CATERPILLAR MOTOREN 
VAN 50 TOT5000 KW.

EN BIJ ELKE MOTOR IS DE 
SOUDE SERVICE VAN 

GEVEKE MOTOREN INBEGREPEN.

Als eigenaar stelt u hoge eisen aan uw 
motoren. Daar kunnen we bij Geveke Motoren aan 
voldoen. Of u nu een lichte, of juist een zware 
scheepsdiesel nodig heeft. Want we hebben nu een 
volledige serie Caterpillar 
motoren. In een range van 
50 tot 5000 kW.

Op elke Caterpillar 
garanderen we u een life- 
time bonus. Jaar in jaar uit het hoogste rendement 
op uw investering. Door laag brandstofverbruik. 
Minimaal onderhoud. En maximale prestaties.

Bij Caterpillar motoren mag u bovendien 
rekenen op een unieke service. In de visserij 
en de Rijn- en binnenvaart geven we u zelfs 3 jaar

of 6000 draaiuren garantie op de 3300, 3400 
en 3500 serie Caterpillar motoren.
In deze periode voeren we o.a. elke 250 uur een 
gratis olie-onderzoek voor u uit.

Het is misschien veel beter 
als u eens kontakt met 
ons opneemt. Dan kunnen 
we u de Caterpillar 
motoren zeif presenteren. 

En rekenen we u meteen voor, dat het echt waar 
is, van die lifetime bonus. Wilt u meer weten 
over Caterpillar motoren en de garantievoorwaar- 
den, neem kontakt op met 
Geveke Motoren, telefoon:
078-150555 in Papendrecht.
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MILJOENEN VOOR NEDERLANDSE 
ZEEHAVENS
In de komende tien jaar zal een bedrag van 
zo’n 650 miljoen gulden in de Nederlandse 
zeehavens worden geïnvesteerd. Het doel 
daarvan is om de concurrentie te verster
ken. Het ligt voor de hand dat de Rotter
damse haven van deze investeringen het 
meest zal profiteren. Hierop komt, in en
kele zinnen gezegd, het Tweede Struc
tuurschema Zeehavens (TSZ) neer, dat re
cent door de minister van Verkeer en W a
terstaat aangeboden werd aan de nationale 
Havenraad. Een enkel detail: de bereik
baarheid van de havens is het die voor de 
concurrentiepositie van onze zeehavens 
van het grootste belang is. Daarom zal 
spoorwegverbinding met de Maasvlakte 
worden verdubbeld en het Hartelkanaal 
worden aangepast aan de duwvaart, kos
ten respectievelijk 130 en 17 miljoen gul
den.
Een ander belangrijk punt is de verdere 
ontsluiting van de vier havengebieden die 
ons land kent: Rotterdam, Amsterdam, 
Scheldemond en Eemsmond. Alleen al de 
aanpassing van het Rotterdamse zeehaven
areaal zal een bedrag van rond 120 miljoen 
gulden vergen. W at de regering in dit ver
band voor ogen staat is een aanzienlijke 
versterking van Rotterdam als mainport 
van Europa. Voor de positie van Neder
land als vervoer- en distributieland zijn 
slagvaardige zeehavens van essentieel be
lang. Om nu die slagvaardigheid te verster
ken en de externe concurrentie beter het 
hoofd te kunnen bieden - en zeker tegen 
de achtergrond van de economische één
wording van Europa na 1992 - moeten de 
krachten per havengebied zonder manke
ren worden gebundeld. Dit is het uiteinde
lijke doel van het TSZ.
Met de Rotterdamse haven gaat het overi
gens goed. In het eerste halfjaar werd ruim 
142 miljoen ton lading inkomend en uit
gaand overgeslagen, tegen 131 miljoen ton 
om de eerste zes maanden van het vorige 
jaar. Een groei met meer dan 11 miljoen 
ton of bijna 9 pet. Een dergelijke groei lag 
echter volgens het Gemeentelijk Haven
bedrijf niet in de lijn der verwachtingen. 
Het houdt dan ook een ruime slag om de 
arm door stellen, dat het vandaag de dag 
nog te vroeg is om op grond van deze cij
fers daaraan een conclusie voor het gehele 
jaar 1989 te verbinden. Overigens kan wel 
worden geconstateerd dat deze groei zó 
groot is, dat Rotterdam in steeds grotere 
mate de mainport voor West-Europa 
wordt, zoals daarop ook de nadruk wordt 
gelegd in het TSZ.
Rotterdam heeft al sinds jaar en dag een 
ijzersterke positie in de overslag van bulk

goederen zoals ertsen, kolen, granen en 
olie. De groei van de goederenstromen in 
deze sector komt dan ook grotendeels 
daar vandaan: 8 miljoen ton meer, een stij
ging van 104 tot 112 miljoen ton. Een guns
tig effect op de aanvoer via Rotterdam is 
het feit, dat de vraag naar ijzererts in de 
Bondsrepubliek hoog blijft. Er is zelfs nog 
steeds sprake van een groei, waardoor ook 
hier een flinke stijging plaatsvond. De aan
voer van kolen in Rotterdam is al sinds jaar 
en dag niet meer boven de drie mijoen ton 
uitgekomen. In het tweede kwartaal blijkt 
de aanvoer voor het eerst weer hoger te 
liggen. Oorzaak daarvan is de inhaalvraag 
van energiecentrales. Ook de grotere 
vraag van de industrie speelt een rol. De 
aanvoer van olieprodukten in Rotterdam 
was in het tweede kwartaal met nagenoeg 
6 miljoen ton zeer hoog. Met een groei van 
9 pet. bestendigt de haven zijn positie als 
kolendistributiecentrum. Er is thans een 
grote vraag naar benzine in Europa. De 
toevoer van aardolie beliep zo’n 20 mil
joen ton in het tweede kwartaal. Dit is vrij 
hoog en consequentie van de aanhoudende 
vraag van olieraffinaderijen. De afvoer van 
ruwe aardolie lag ruim 15 pet. boven het 
gemiddelde. Volgens het Havenbedrijf kan 
dit samenhangen met de grote vraag van 
de Noordamerikaanse raffinaderijen, die 
hun slinkende voorraden moeten aan
vullen.
De aan- en afvoer van granen en vooral van 
veevoederstoffen hangt nauw samen met 
de verkleining van de veestapel in Europa. 
Daarnaast is door de hoge temperaturen in 
ons werelddeel de vraag naar krachtvoer 
afgenomen. Overigens zijn door verande
rende prijsverhoudingen de Europese 
grondstoffen concurrerend met de Ameri
kaanse, met als gevolg dat dit een nadelig 
effect heeft op de aanvoer uit de USA. Het 
wordt uit het bovenstaande wel duidelijk, 
dat er vele factoren zijn die de aan- en af
voer naar en van de grootste haven van de 
wereld ten goede of ten kwade kunnen 
beïnvloeden. In het algemeen gaat het hier 
om factoren waarop de Rotterdamse ha
ven weinig of geen invloed kan uitoefenen. 
Zo manifesteert zich een dalende vraag 
naar grondstoffen negatief in de goederen
stromen, terwijl het omgekeerde posi
tieve consequenties tot gevolg heeft. Zo 
blijft hij dus voor een belangrijk deel afhan
kelijk van het wel en wee van de wereld
economie en de daarbij passende conjunc
tuur.
Het TSZ somt in totaal 38 projecten op die 
in verband met de Nederlandse havenge
bieden tot uitvoering moeten komen. De

ze projecten hebben een prioriteitsvol- 
gorde gekregen, omdat het niet mogelijk is 
alles tegelijkertijd aan te pakken. Hoogste 
prioriteit - d.w.z. uitvoering voor 1995 - 
hebben projecten in de mainport Rotter
dam voor het railvervoer, de telematica en 
op het gebied van milieu m.b.t. bagger en 
geluid. Als tweede prioriteit gelden pro
jecten in het Amsterdam-Noordzeeka- 
naalgebied, gezien de positie daarvan als 
tweede multi-purpose haven, en de pro- 
jekten van de binnenvaart. Alle overige 
projecten hebben derde prioriteit gekre
gen en zullen dus na de uitvoering van de 
eerste en tweede prioriteit aan bod ko
men. Uit het nieuwe structuurschema 
blijkt voorts, dat handhaving van de reser
vering t.b.v. een uitbreiding van de Maas
vlakte gewenst is; dat terreinuitbreiding 
van Hoogovens en voor ontwikkeling van 
een erts- en kolenterminal aan de kust bij 
IJmuiden mogelijk moet blijven; dat de be
heersgebieden van de havenschappen Vlis- 
singen en Terneuzen voorzien in voldoen
de ontwikkelingsmogelijkheden; dat het 
Eemsmondhavengebied zich gezond ver
der kan ontwikkelen zonder dat voor dit 
doel uitbreidingen van het beheersgebied 
van het Havenschap Delfzijl/Eemshaven 
nodig zullen zijn.

Finse scheepsbouw
De Finse scheepsbouw dreigt in het slop te 
raken, doordat de Wärtsilä-Groep haar 
belangen in de scheepsbouwindustrie dras
tisch zal gaan verminderen. De bedoeling 
achter deze stap is de financiële positie van 
deze industriegroep als geheel te verbete
ren. Tegelijkertijd echter leidt deze beslis
sing ertoe, dat de toekomst van de Finse 
scheepsbouw er bepaald niet rooskleu
riger op wordt. Sommigen plaatsen daar 
zelfs vraagtekens bij. Scheepsbouw is in dit 
land in het verleden toch altijd één van de 
belangrijkste steunpilaren van de econo
mie geweest en een bron van hoog-ge- 
kwalificeerde werkgelegenheid.
Van deskundige zijde wordt dan ook met 
grote nadruk op gewezen, dat er nog maar 
één mogelijkheid is om de Finse scheeps
bouw te redden: de regering zal het initia
tief moeten nemen voor nieuwe onder- 
handelingen met deze bedrijfstak inzake 
een grondige herstructurering van deze 
voor het land zo belangrijke industrie.
De omvangrijke en aanhoudende verliezen 
die de scheepsbouwsector van de Wärtsi
lä-Groep heeft geleden vormen de voor
naamste aanleiding voor het grotendeels 
verminderen van 70 tot 19 pet. - van de 
scheepsbouwbelangen. Daarbij komt nog
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Een beetje kleur 
haalt uw hele bedrijf op.

Staal heeft bescherming 
nodig, moet van tijd tot 
tijd ingepakt worden in 
een stevige coating.
Als het dan toch zover is, 
maak dan tegelijk van uw 
installatie uw visitekaartje. 
Onderhoud combineren 
met representatie is een 
goede, economische zet. 
Voor een goed advies 
daarover, en voor de uit
voering moet u natuurlijk 
de schilder hebben.
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de overweging dat er geen vooruitzichten 
bestaan op een verbetering van de situatie. 
Het is overigens merkwaardig dat deze af
bouw plaatsvindt in een periode waarin 
zich in de scheepsbouwindustrie juist min 
of meer een hausse manifesteert die ook in 
West-Europa bemerkbaar is. Dit kan ech
ter verklaard worden door het feit, dat de 
verliezen in de scheepsbouwsector van de 
Wartsila-Groep het gevolg zijn van een 
reeks onrendabele opdrachten, die in 1987 
bij de fusie met Valmet werden overgeno
men. Ook de hoge loonkosten en de reva
luatie van de Finse markt in maart 1984 
hebben hierin een rol gespeeld. Ook wor
den de afwezigheid van opdrachten uit de 
Sowjet-Unie en de concurrentie van de 
gesubsidieerde werven in de Europese 
Gemeenschap aangeduid als oorzaken van 
de desastreuze situatie in de Finse scheeps
bouw.
Het besluit van de Wartsila-industriegroep 
heeft in Finse scheepsbouwkringen nogal 
wat stof doen opwaaien. In financiële krin
gen vreest men zelfs dat dit wel eens het 
einde van de nationale scheepsbouwindus
trie zou kunnen betekenen als er geen fu
sie in de Finse scheepsbouwwereld tot 
stand komt. Alleen een consolidatie van de 
Finse scheepsbouwbelangen zou de zaak 
mogelijk nog kunnen redden. In het voor
jaar is er reeds overleg geweest over een 
eventuele fusie van een drietal scheeps
werven. Dit overleg is echter reeds vroeg
tijdig vastgelopen. Uit scheepsbouwkrin
gen is ook de wens naar voren gekomen 
om de Finse werfdindustrie financieel in 
staat te stellen vooral aan de scherp con
currerende scheepsbouw in de EG het 
hoofd te kunnen bieden. Het is duidelijk 
dat dit alleen met subsidie van de overheid 
mogelijk zou zijn.

Nedlloyd
Met de Nedlloyd-Groep gaat het goed. Zij 
is er in geslaagd in het eerste halfjaar de 
winst te verdubbelen: tot ruim ƒ112 mil
joen tegen ruim 52 miljoen in het eerste 
halfjaar 1988. Voor een deel is deze groei 
te danken aan de ruim ƒ  63 miljoen die ver
koop van 60 pet. van het aandelenkapitaal 
van de luchtvaartmaatschappij Transavia 
heeft opgebracht. De raad van bestuur 
heeft, gebaseerd op het resultaat in het 
eerste halfjaar, bekendgemaakt dat de 
winst over het gehele jaar aanzienlijk bo
ven die van 1988 zal liggen en mogelijk zal 
uitkomen op nagenoeg 154 miljoen 
gulden.
De bestelling werd voorbereid van een 
vijftal zeer grote containerschepen, die in
middels besteld zijn bij een Japans consorti
um, waarin de werven Mitsubishi en Ishika- 
wajima Harima deelnemen. De opdracht is 
dus voorbijgegaan aan de neus van het Eu
ropese consortium, dat gevormd werd 
door twee Westduitse, een Franse en een 
Nederlandse werf, i.c. Van der Giessen-De 
Noord.

Volgens 'Nieuwsblad Transport' krijgt 
Nedlloyd zijn nieuwe generatie van contai
nerschepen ver onder de kostprijs. De 
werven in Japan die naar dit mammoet- 
contract met succes hebben bedongen, 
vinden het Nedlloyd-project van dermate 
strategisch belang, dat zij bereid zijn deze 
schepen met forse verliezen te bouwen. 
Deze uitspraak is volgens het blad afkom
stig van president-directeurir. D. van Dort 
van de werf Van der Giessen-De Noord. 
De totale waarde ervan wordt geschat op 
anderhalf miljard gulden. De overheden 
van de bij het Europees werfconsortium 
betrokken landen waren echter niet be
reid voor het verwerven van deze op
dracht financiële middelen ter beschikking 
te stellen, zodat Europa thans het nakijken 
heeft. Het ziet er waarschijnlijk naar uit, 
dat in de komende jaren tientallen op
drachten voor de bouw van zeer grote 
containerschepen naar het Verre Oosten 
zullen gaan, doordat Japan en ook Zuid- 
Korea een grote voorsprong hebben op 
Europa met betrekking tot de nieuw- 
bouwprijzen die zij kunnen noteren met 
behulp van overheidssteun.
Het bericht dat Zuid-Korea zijn scheeps
bouwindustrie gaat herstructureren en dat 
drie werven leningen en belastingverlich
ting van de overheid krijgen lijkt mogelijk 
samen te hangen met het feit dat er nog 
vele containerschepen zullen worden be
steld. Ook in dit land zal dus als gevolg van 
overheidssteun onder de kostprijs kunnen 
worden gebouwd. Volgens het bericht zou 
één van deze drie werven gedurende een 
periode van tien jaar geen rente of aflos
sing behoeven te betalen op oude schul
den, Bovendien kan zij rekenen op een 
nieuwe lening waarover zeven jaar lang 
niets hoeft te worden betaald. Daarnaast 
kan deze werf ontheffing van een aantal be
lastingen verwachten.
Het is duidelijk dat de Haagse subsidiepot 
- die trouwens tóch al leeg is - daar niet

TUG DESIGN
R E C T IF IC A T IO N
The article on the design of harbour tugs, 
which appeared in the july issue of Schip 
en Werf, requires some corrections. On 
page 242 the 3rd line in the column, 
should read: ’-assisting ships at shipyards;. 
On the same page in the same column, 
the sentences on the 23rd and following 
lines should be read as a separate para
graph. The correct text is:
'The bollard pull required is derived from 
experience, calculations and/or simulations. 
Ofcourse it is not necessary, not desirable 
even, that.... etc. On the same page in 
the same column, line 35-39 should be re
ad as: ’.....it is necessary to take also the

tegenop kan en dit geldt in niet mindere 
mate voor alle scheepsbouwwerven in Eu
ropa. Het is overigens wel begrijpelijk dat 
de opdrachtgevers het eigen belang laten 
prevaleren.
Dat echter de Nederlandse scheepsbouw 
voor de komende anderhalf jaar extra fi
nanciële steun nodig heeft, daaraan heeft 
voorzitter ir. W .J. ter Hart van de Vereni
ging Nederlandse Scheepsbouw Industrie 
(VNSI) geen twijfel laten bestaan. De 
scheepswerven hebben méér orders ver
worven dan verwacht werd. Voor vier jaar 
zat er een bedrag van ƒ  380 miljoen in de 
nieuwbouwpot van de overheid, maar om 
de komende anderhalf jaar te kunnen over
bruggen is er ƒ  75 miljoen extra nodig. Als 
die er niet komen dreigt de scheepsbouw 
tussen wal en schip terecht te zullen ko
men. Het is uitgesloten dat de werven het 
zonder ordersteun kunnen maken. Im
mers, het is dan onmogelijk het hoofd te 
bieden aan de puitenlandse concurrenten, 
die wél financiële steun van hun overheid 
ontvangen. Het gaat overigens wel beter 
met de Nederlandse scheepsbouw, maar 
nog niet goed genoeg. Wat in de eerste 
plaats nodig is, is dat er duidelijkheid komt 
over de generieke steun die in de toe
komst beschikbaar zal zijn. Belangrijk in dit 
verband is, dat eind volgend jaar bekend 
moet zijn hoe de nieuwe Europese richtlijn 
voor financiële steun aan de scheepsbouw 
eruit ziet, zodat de betrokken landen en 
hun scheepswerven weten waar ze aan toe 
zijn. De voorzitter bepleitte overigens sa
menwerking tussen scheepsbouwers, re
ders en toeleveranciers. Hij is van mening 
dat een dergelijke samenwerking van het 
grootste belang is voor bouw- en bouw
wijze en kostprijsverlagend werkt. De 
kostprijs van de nieuwbouw, die hier van
daag de dag al 10 pet lager ligt dan in ande
re Westeuropese landen, kan dan nóg ver
der naar beneden.

vHK

tug capacities which are already available 
in the port into account, both in the own 
fleet and in the fleets of possible competi
tors. ’
On page 243 in the third column, the 
words ’For instance’ on line 13 are to be 
deleted.
The general arrangement plan on this pa
ge is that of the Velox class.
On page 244, the first sentence under the 
heading Future developments should read: 
’As the size of merchant ships is not likely 
to increase anyfurther, no spectacular in
creases in bollard pull are to be expected.' 
The general arrangement plan on page 
246 is that of the Pax and Dux.

NOTES ON HARBOUR
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NEDERLANDSE MARINEBOUW
door: R. M Lutje Schipholt*

De Koninklijke m arine
Dit jaar wordt het 40-jarig jubileum van de 
Noord Atlantische Verdrags Organisatie 
gevierd. Nederland met zijn Koninklijke 
marine is gedurende deze gehele periode 
een trouw en geïntegreerd lid van dit de
fensieve verbond. Een verbond dat door 
zijn gecoördineerde samenwerking gedu
rende een historisch ongeëvenaard lange 
periode de vrede in Europa heeft weten 
zeker te stellen. En wat nog meer zegt de 
kans op oorlog in dit gebied tussen Oost 
en West ook in de toekomst klein heeft 
gemaakt. En tussen de historische bellige- 
renten Duitsland, Frankrijk en Engeland 
zelfs ondenkbaar. Dat is alleen mogelijk ge
weest door een gebalanceerde cohesie 
tussen de deelnemende landen en hun 
krijgsmachtdelen. Onze Koninklijke mari
ne kan dan ook niet los gedacht worden 
van de marines van onze bondgenoten. W ij 
leveren een bijdrage naar vermogen aan 
een internationale inspanning.
Dat de balans van NAVO inspanningen in 
de toekomst, zowel tussen de landen als de 
krijgsmachtdelen en hun samenstelling, on
gewijzigd zal blijven is niet aannemelijk, 
vanzelfsprekend heeft meer dan 40 jaar 
vrede invloed op de aard en perceptie van 
de dreiging.
Perestroika zal ook de NAVO beïnvloe
den als deze Russische koerswijziging 
duurzaam blijft. Een meer op de Pacific in
gestelde buitenlandse politiek van de Ver
enigde Staten zal effecten hebben op hun 
bijdrage aan de NAVO. De toenemende 
cohesie en welvaart van Europa zal ons 
grotere verplichtingen geven ten aanzien 
van onze eigen verdediging. De in politieke 
en economische zin krimpende wereld zal 
Europees optreden buiten de beperkingen 
van het NAVO  gebied frequenter maken. 
Met het terugdringen van de nucleaire 
oorlogsdreiging zal het belang van wereld
wijde conventionele crisisbeheersing toe
nemen.
Uit het voorgaande is het toenemend be
lang van een flexibele, conventionele Euro
pese verdediging gemakkelijk te voorspel
len. Een relatief grotere rol voor de Euro
pese marines dus, met daarin als deelne
mer van formaat de Koninklijke marine van 
Nederland.
Ook onze marine moet op zijn beurt geba
lanceerd zijn in zijn middelen zolang van in
tegratie van Europese marines nog geen 
sprake is. Een geloofwaardige defensieve 
afschrikking is immers alleen bereikbaar als

* Commandeur Technische Dienst,
Sous-chef Materieelprojecten bij de Directie 
Materieel Koninklijke Marine.

De X-roeren van de onderzeeboot Zeeleeuw

vijandelijke onderzeeboten kunnen wor
den opgespoord en aangevallen. Met mari
tieme patrouillevliegtuigen volgepakt met 
moderne detectieapparatuur. Met moder
ne geruisloze beweeglijke onderzeeboten 
die met hun geïntegreerd sensoren-wa- 
pensysteem tevens als dreiging van vijan
delijke oppervlakte schepen kunnen wor
den ingezet. Met helikopterdragende fre
gatten die als goed zichtbare luchtverdedi
ging- en onderzeebootbestrijdingseenhe- 
den de Nederlandse belangen, in nationaal

of internationaal verband wereldwijd kun
nen verdedigen en amfibische acties op de 
kwetsbare flanken van Europa ondersteu
nen. Amfibische acties die door het KM eli
tekorps, de mariniers worden uitgevoerd.

Beveiligen van de eigen kust en vreemde 
wateren tegen mijnendreiging is dan na
tuurlijk ook een noodzaak. Flexibiliteit van 
inzet bij gevarieerde vormen van begin- 
conflicten, zowel nationaal als internatio
naal, met middelen die naar behoefte door

de politieke leiding kunnen worden in
gezet.
Zo is onze Koninklijke marine dan ook sa
mengesteld met modern materieel om een 
geloofwaardig afschrikking- en crisisbe- 
heersingsinstrument te kunnen vormen. 
Bestaande uit 22 fregatten met helikop
ters, 6 onderzeeboten, 25 mijnenbestrij- 
dingsvaartuigen, 13 maritieme patrouille
vliegtuigen, 2 bevoorradingsschepen, lan
dingsvaartuigen en een heel scala van va
rende- en walondersteuningseenheden

om deze gevechtseenheden met geoefend 
personeel en goed onderhouden materieel 
op zee te krijgen en te houden. Ook deze 
gebalanceerde vlootsamenstelling is na
tuurlijk geen statisch gegeven. Immers, zo
als gezegd, de dreiging, in elk geval de per
ceptie daarvan, is aan verandering onder
hevig. Hechtere Europese samenwerking, 
meer nadruk op crisisbeheersing, toene
mende inzet wereldwijd om b.v. politiek- 
economische redenen, maar vooral ont
wikkelingen in de techniek dwingen tot

het verzetten van de bakens. Escalatie van 
kosten van moderne complexe wapensys
temen dwingt tot herbezinning op midde
len en aanpak van ontwikkeling. De moge
lijkheden en onmogelijkheden van de nati
onale (defensie)industrie bepalen mede de 
te volgen koers.

Nieuwbouwplannen
Als handhaven in de toekomst van een KM 
van ongeveer gelijke samenstelling in het 
voornemen ligt, en dat is het geval, zijn de 
nieuwbouwplannen af te leiden uit het hui
dige materieel bestand, indien als vast
staand mag worden beschouwd dat mo
derne wapensystemen op oorlogsschepen 
in ongeveer 12 jaar hun bruikbare tech
nisch- operationele levensduur achter de 
rug hebben, terwijl de wapendragers, de 
schepen zelf, zo’n 25 jaar meegaan. 
Waarom deze beperkte levensduur zult u 
zeggen. Om dat te doorgronden moet u 
weten dat technische ontwikkelingen In de 
krijgsmacht 3 ’richtingen’ kennen. Als eer
ste een voortschrijdende toename in be
reik en trefzekerheid van wapens, veelal 
geleide wapens en hun doelzoekende sen
soren. Als tweede een afnemende detec- 
teerbaarheid van de (varende) doelen 
door reductie van geluid- en elektromag
netische uitstraling of reflectie. En als der
de, de ontwikkeling van cybernetische 
hulpmiddelen om de, uit de eerste twee 
ontwikkelingen volgende noodzaak tot 
verkorting van de reactietijd mogelijk te 
maken. Omdat deze ontwikkelingen, net 
als in de civiele techniek snel gaan, mede 
door de toename in rekentechnische mo
gelijkheden, is de effectieve levensduur be
perkt. Tegelijkertijd neemt door de aard 
van deze technieken en de noodzaak van 
zeer korte reactietijden van een heel scala 
van wapen- en sensorsystemen, de onder
linge samenhang en integratie van de 
(scheeps)systemen sterk toe. En daarmee 
de complexiteit en prijs.
De jaarlijkse investeringskosten voor de 
KM om de vloot op peil te houden, uit
gaande van de genoemde 25 jarige levens
duur bedraagt ongeveer ƒ  700 miljoen, 
uitgaande van de huidige nieuwbouwprij- 
zen van de schepen. Een kapitaal bedrag 
dat door de KM grotendeels in Nederland 
wordt besteed (dit in tegenstelling tot de 
materieel investeringen van land- en lucht
macht). Met name de scheepsbouw indus
trie en haar toeleveranciers, profiteren 
hiervan.
Er zijn 3 nieuwbouwwerven in Nederland 
gespecialiseerd in marinebouw: de Ko
ninklijke Maatschappij de Schelde (KMS) 
voor fregatten, de Rotterdamse Droog
dok Maatschappij (RDM) voor onderzee
boten en Giessen de Noord Marinebouw 
(GNM ) voor kunststof mijnenbestrijdings-

332 SenW 56STE jAARGANG NR 10 SenW 56STE jAARGANG NR 10 333



 CD—V laard in gen  O ost
B ed rijvenVUj/dmgen
1975: 11001988:_______ 120

W ilton  PTJertoord

197S ; "  40101988:_______ 770

V a n S ë r G ie s s e n  - 
D e N oordJtnaoea i .i UueUAkfin1975: 2000
1988: 900

P iet S m it

Verolm eT forlek

5500 80 f>

N ieh u is  
4  v .d . Berg
1975:1988.

II CD
D am enSH Tpyard
Conndion1975: 2251988 : 350 (TOTAAL

1975 22880
1988: 5240

VERLIES 
1 7 .6 4 0

W erf W aalhaven IJ K e r k v lie t  
C o m b in a tie  Op. * J IJ ufl/SI iU.cn pct 
1975: 600
198S:________6 00

D e iVlerwede
Roncrüjm1975:1988:

Roiieriljm1975:
1988:

I Urdinx »cld/G ics ic rul j/n
1975: 6 25
1988:________4 0 0

vaartuigen. De vervangingsplanning van de 
grote schepen van de KM ziet er globaal uit 
ais figuur I. Een planning die natuurlijk is 
afgestemd op de behoefte van de KM en 
niet op de continuïteit van de genoemde 
werven.
De fluctuaties in capaciteit van deze bedrij
ven moet dus door marktverbreding wor
den zeker gesteld. Bijvoorbeeld door het 
vormen van Europese werf consortia en 
het zo vergroten van de produktie grootte 
of door penetratie in de moeilijke export
markt op eigen kracht. De civiele scheeps- 
bouwmarkt is in Nederland inmiddels al 
lang gesaneerd zoals b.v. de in figuur 2 
weergegeven veranderingen in Rotterdam 
goed laten zien. Maar ook de marine- 
scheepsbouw heeft al heel wat veren moe
ten laten.
Dat ligt zeker niet aan de KM, maar meer 
aan het feit dat op de marinewerven de ci
viele scheepsbouwactiviteit is weggeval
len. De KM heeft zich volledig ingezet 
voor een hoogwaardige technologie-over- 
dracht aan de Nederlandse scheepsbouw, 
waardoor een internationaal concurre
rend gespecialiseerd produkt als onze ma
rineschepen nog steeds kan worden gele
verd.
Een voorbeeld daarvan is de pas gereedge
komen onderzeeboot Zeeleeuw. De fo
to's geven enig idee van de revolutionaire 
technologie die aan boord is toegepast en 
in Nederland ontwikkeld en gebouwd. 
Nergens ter wereld is zo’n diep duikende 
en stille conventionele onderzeeër te vin
den. Ook de automatisering van het geïn
tegreerde sensor- wapensysteem en be
dieningssysteem van de platforminstalla- 
ties is uniek. Het X  roer met zijn stuurau-

Fig. I

Een Spaans-Nederlands bevoorradingsschip

tomaat is één van de zichtbare kenmerken 
van de veel innovatieve technieken die in 
dit onderwerp zijn verwerkt. Daarmee 
heeft de RDM een technische kennis in huis 
waar in binnen- en buitenland maar al te

v

graag tot in de verre toekomst gebruik van 
gemaakt zal worden.
Een fantastisch nieuwbouwproject is ook 
de bouw van 8 Multipurpose fregatten bij 
de KMS. Onze oosterburen hebben des
tijds voor hun nieuwbouw-fregatten van 
het type F 122 het ontwerp van onze S- 
fregatten overgenomen, waarvan het M- 
fregat de logische opvolger is. Ook voor 
hun nieuwe F 123 fregatten wordt een be
langrijk deel van het sensorsysteem bij on
ze 'Signaal' betrokken, waaronder de re
volutionaire SMART radar, een ontwikke
ling van eigen bodem die ook de M-fregat- 
ten zal sieren. Dat geeft in het nu op stapel 
staande project van 8 NATO-landen, 
waaronder Nederland en Duitsland, voor 
het 'NATO  Frigate 90’, alvast een goede 
basis voor voortbouwen op Nederlandse 
ontwikkelingen. Het huidige M-fregatten 
project is van zodanige kwaliteit dat reële 
exportkansen naar Australië en Nieuw 
Zeeland aanwezig waren. Dit zou op zich 
een groot nieuw coproduktie project ge
worden zijn, het zgn. AN ZAC  project. 
Aan de kwaliteit van de Nederlandse mari- 
nebouw heeft het niet gelegen.
Fregatten zonder bevoorrading op zee 
hebben meer zeer beperkte inzetmoge- 
lijkheden. Waar de meeste marines gespe
cialiseerde olietankers en munitieschepen 
hebben, heeft Nederland, een eigen con
cept van een 'One Stop Supply Schip’ ont
wikkeld zoals Hr. Ms Poolster en Hr. Ms.
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KMS, RDM, GNM, CUP’s en overige schepen 
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Zuiderkruis, Een concept waarbij tegelijk 
olie, munitie en reservedelen op zee kun
nen worden overgegeven. Dit idee wint 
nu ook meer en meer in andere landen 
veld. Toen de langzamerhand bejaarde 
Poolster aan vervanging toe was werd dan 
ook snel in Spanje een meeligger gevonden 
om het ontwerp voor een vervanger, ge
baseerd op dit Nederlandse concept, geza
menlijk te maken (en betalen). Daaraan 
wordt nu door de Nederlandse Vereniging 
van Scheepsbouw Bureaus, het inge
nieursbureau van de marinewerven dat al 
het ontwerpwerk voor de KM uitvoert, 
hard gewerkt.
Als GNM binnenkort de laatste mijnenja
ger van de Alkmaarklasse, als sluitstuk van 
een internationaal bouwprogramma van 
de Nederlandse, Franse en Belgische mari
ne, heeft opgeleverd, is het ontwerp voor 
een volgserie van mijnenvegers alweer in 
volle gang. Ook dit wordt een internatio
naal project. Deze keer van Nederland en 
België samen. Anders dan bij de ’mijnenja
ger’ waarbij met onderwaterdetectiemid-

delen een mijn wordt gelocaliseerd en 
daarna onschadelijk gemaakt, geschiedt 
het ’mijnenvegen’ door het simuleren van 
een scheepssignatuur waardoor ook moei
lijk te detecteren moderne mijnen in onze 
havenmonden of onder het zand gewoeld 
van onze kust, gecontroleerd tot ontplof
fing kunnen worden gebracht.
Bij de marinenieuwbouw zijn er constant 
twee uitdagingen. Enerzijds is het bijblij
ven, zelfs soms vooraanlopen bij de techni
sche ontwikkelingen een noodzaak voor 
een doeltreffend oorlogsschip. Dat is onze 
voornaamste troefkaart tegen het Oost
blok. Anderzijds is het beheersen van de 
kosten van deze technische ontwikkelin
gen een even vitale voorwaarde voor het 
voortbestaan van de KM. En dat vereist 
een goede beheersing van het ontwerp- en 
bouwproces. Naast het zorgvuldig en kun
dig afwegen van technische mogelijkheden 
tegen de operationele noodzaak, gelet op 
de kostprijs. Dat gebeurt in Nederland 
door unieke samenwerking en samen
spraak van de KM en de maritieme indus

trie. Uniek omdat de gezamenlijke belan
gen groot zijn en de afstemming op eikaars 
verschillende behoeften zo goed mogelijk 
plaatsvindt, maar toch een duidelijk 'arm 
length relationship' blijft gehandhaafd. In 
de Nederlandse cultuur past immers geen 
‘military industrial complex’. Daarvoor is 
de parlementaire controle in dit kleine 
land gelukkig veel te direct.
Het ware alleen te hopen dat diezelfde 
Nederlandse cultuur, die de trekken ver
toont van een handelsnatie met een rela
tief korte planningshorizon en een pacifis
tische inslag voldoende historische visie 
kan opbrengen om in te zien dat in het re
cente en verre verleden een verzwakte 
marinebouw de neergang van Nederland 
betekende. Voor een handelsland als Ne
derland is de vrijheid van de zee, mede ge
baseerd op kracht en een bloeiende 
scheepsbouw en scheepvaartactiviteit van 
levensbelang.
Dit vergt gezamenlijke inspanning, ook in 
een tijd waarin het individualisme hoogtij 
viert.

De modernste platformautomatisering op de nieuwe onderzeeboten De Zeeleeuw: Een geïntegreerd wapensysteem
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HET KUST MIJNENVEGER PROJECT
EEN PROJECT VOOR DE JAREN NEGENTIG

door Ing.J. A. Schuilenburg*

IN L E ID IN G :
In dit artikel zal worden ingegaan op de wijze waarop de behoefte tot stand is gekomen en de verschillende technische mogelijkheden om hierin 
te voorzien. De diverse technische mogelijkheden zullen worden toegelicht. Vervolgens zal nog nader worden ingegaan op de voorziene wijze 
van realisering van dit project in internationaal verband.
'De zeemijn is als onderwaterwapen, wanneer éénmaal gelegd, onafhankelijk van het platform dat de mijn heeft vervoerd. Daardoor is de mijn 
bij uitstek een strategisch wapen, dat lange tijd effectief blijft. Een mijnbarrage wordt daardoor een onzichtbare lijn van permanente wapens, 
een mijnenveld is een concentratie daarvan. Met deze karakteristiek is het wezenlijke van de mijn als wapen uitgedrukt.
De steeds toenemende legdiepte van mijnen als gevolg van de technische verbeteringen aan het systeem, en het feit dat de explosieve kracht 
der ladingen steeds meer toeneemt, geven grond aan de verwachting, dat men ten aanzien van dit wapen verder kan rekenen op een nog lange 
toekomst, anders dan dat men moet terug zien op een lang verleden' (Bron: 'Voor een Veilige Zee’).

’De hoofdtaak van de Koninklijke marine 
(KM) is het mijnenvrij houden van de be
langrijke scheepvaartroutes langs de Ne
derlandse kust en de aanlooproutes naar 
de Nederlandse havens door middel van 
het uitvoeren van mijnenbestrijdingsope- 
raties en het opruimen of onschadelijk ma
ken van explosieven.
In bondgenootschappelijk verband ligt 
haar bijdrage aan oorlogsvoorkoming door

* projectleider Kon. Marine mijnenveegproject

afschrikking, het beheersen van crisissitua
ties en zonodig, samen met NAVO-part- 
ners, agressie keren en ongedaan maken.’

Mijnenbestrijding
De Koninklijke marine zal derhalve over 
een mijnenbestrijdingscapaciteit moeten 
beschikken, ten einde haar taken te kun
nen uitvoeren.
De meest voor de hand liggende maatregel 
in het geval van een mijnenleg is om het 
mijnenveld te ontwijken. Teneinde dit te

kunnen doen, dienen de grenzen van het 
veld (ongeveer) bekend te zijn en moet 
dat bovendien geografisch en strategisch 
mogelijk zijn.
Voor het vaststellen van de grenzen van 
een mijnenveld of voor het mijnenvrijma- 
ken van een route door het veld, indien 
een omleiding niet mogelijk of gewenst is, 
moet over een mijnenbestrijdingscapaciteit 
worden beschikt. De mijnenbestrijding 
kan niet worden uitgevoerd door alleen 
mijnenjagen. Alvorens hier iets verder op
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in te gaan, lijkt het mij zinvol, voor een 
goede begripsvorming, U een korte uit
eenzetting te geven omtrent mijnenjagen 
en mijnenvegen.

Mijnenjager:
Met behulp van een detectie en een classi- 
ficatiesonar zoekt de mijnenjager voor 
zich de mijnen op.
De sonar zendt onderwater een geluids
golf uit. Wanneer deze golf een vreemd 
voorwerp op de zeebodem raakt, wordt 
ze teruggekaatst, door de sonar opgevan
gen en omgezet in een visueel signaal of 
echo dat op een beeldscherm verschijnt. 
De detectie sonar geeft een eerste aanwij
zing omtrent soort en afmetingen van de 
op de zeebodem (mijnen, rotsblokken, 
zandribbels etc.) liggende of zwevende 
(verankerde mijnen) voorwerpen.
De classificatie sonar toont de akoestische 
schaduw van het voorwerp, waaruit de 
vorm van het voorwerp is af te leiden. Na
dat er beslist is of dat de echo van een mijn 
zou kunnen zijn, wordt er overgegaan tot 
identificatie en zonodig vernietiging met 
de zgn. P.A.P. (Poisson Auto Propulseé), 
dit is een soort mini onderzeeboot met 
een ingebouwde televisiecamera welke 
draadgestuurd tot bij het vreemde voor
werp wordt geleid om hiernaast een 
springlading te leggen om de mijn te ver
nietigen.

Mijnenveger:
Een platform, enerzijds uitgerust met een 
tuig, waaraan snijklauwen zijn verbonden 
om verankeringskabels van verankerde 
mijnen door te snijden (z.g. verankerde 
mijnen).
Anderzijds met tuigen, die het scheeps- 
magnetisme en de onderwater acoustiek 
zo goed als mogelijk nabootsen, om de zo
genaamde invloedsmijnen te detoneren.

Deze tuigen worden achter de mijnenve
ger gesleept (zg. invloedsvegen). In tegen
stelling tot de mijnenjager, die voor zich de 
mijn opspoort, vaart de mijnenveger over 
de mijn en dan komt pas het tuig, de veger 
zal de mijn dus niet mogen ’triggeren’. 
Ongunstige omgevingsparameters zoals 
verzande mijnen, ongunstige bodemcondi- 
ties e.d. kunnen mijndetect/e met behulp 
van mijnenjachtsonars ernstig bemoeilij
ken ofwel onmogelijk maken.
Mijnen kunnen ook onveegbaar zijn door 
de toepassing van tactische toevoegingen 
als b.v. een schepenklok, omdat ze nog niet 
’rijp’ (d.w.z. ontvankelijk voor evaluatie) 
zijn, of omdat de veegtuiginstelling, die be
nodigd is voor het activeren van het mij
nencircuit, niet bekend of niet instelbaar is. 
Een effectieve mijnenbestrijdingsoperatie

zal dus bestaan uit een zorgvuldig afgewo
gen combinatie van mijnen/acht- en veeg 
operaties. De jager alswel de veger vullen 
elkaar aan en worden, zeker in onze kust
wateren, gezamenlijk ingezet.

M IJN EN B ESTR IJD IN G S-
V A A R T U IG E N
De Alkmaarklasse mijnenjagers, (internati
onale samenwerking met Frankrijk en Bel
gië) de z.g. Tripartite mijnenjagers, zullen 
dit jaar in zijn geheel in dienst gesteld zijn 
(15 moderne eenheden, vervaardigd van 
glasvezel versterkt polyester rompmate- 
riaal).
De uit de vijftiger jaren stammende Dok- 
kumklasse mijnenvegers (vervaardigd van 
hout als rompmateriaal) zullen omstreeks 
de jaren negentig aan het einde van hun 
technische levensduur zijn.
Duidelijk moge zijn, dat wanneer in de ja
ren negentig, niet zal worden overgegaan 
tot de verwerving van een nieuwe klasse 
mijnenvegers, er geen sprake kan zijn van 
effectieve mijnenbestrijdingsoperaties! 
Éénzelfde behoefte, de thans eveneens 
ruim dertig jaar oude mijnenveegvloot te 
vervangen, leeft ook in België en Noor
wegen.
Daartoe werd in Europees-verband in 
1986 een stafdoelstelling en in 1987 een 
gezamenlijke stafeis geformuleerd. Noor
wegen enerzijds, België en Nederland an
derzijds verschilden echter van inzicht om
trent de gewenste rompvorm. De enorme 
kustlengte en de daarmee verband hou
dende gewenste hoge transitsnelheid, 
deed Noorwegen besluiten voor het ’Sur- 
face Effect Ship' (SES) te kiezen. Aangezien 
de door België en Nederland gewenste 
rompvorm (deplacement ship ’single huil’) 
principieel afwijkt van de door Noorwe
gen gekozen rompvorm, werd in goed 
overleg besloten dat de drie landen samen-

Mechanisch tuig
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werking op specifieke mijnenbestrijdings- 
technische doelgebieden zouden continu
eren, maar dat Noorwegen onafhankelijk 
van België en Nederland haar ontwerpac
tiviteiten zou voortzette. Continuering 
van de samenwerking vloeide eigenlijk lo
gisch voort uit een reeds jarenlange sa
menwerking op mijnj. A. enbestrijdingsge- 
bied en de bouw van de Tripartite mijnen
jagers.

Technische mogelijkheden voor een  
Kustm ijnenveger (KM V)
Aan de ’geboorte’ van het kustmijnenve- 
gerproject liggen een aantal technische 
keuzemogelijkheden ten grondslag: de 
rompvorm, het rompmateriaal en het 
voortstuwings- en energieconcept. 
Uitgangspunten bij het bezien van de 
hierboven genoemde mogelijkheden zijn: 
de gezamenlijke stafeis; de algemene ope
rationele en nautische aspecten; de ver
wervingskosten: de levensduurkosten; het 
technisch risico qua ontwerp en bouw. 
Qua rompvorm zijn er de volgende moge
lijkheden:
1. ’displacement’ vaartuigen.
a. catamaran
b. small waterplane area twin huil 

(SW ATH)
c. surface effect ship (SES)
d. hydrofoils
e. explosion resistant multi influence 

sweep system (ERMISS)
f. conventioneel ’single huil displacement’ 

ship
g. troika systeem

2. luchtkussen vaartuigen.

Qua rompmateriaal komen, gelet op de ei
sen als: a-magnetisch, geruisarm en schok- 
vast, o.a. de volgende materialen in aan
merking: hout, aluminium, a-magnetisch 
staal, glasvezel versterkt polyester (GVP) 
massief en sandwich constructie van GVP. 
Voor de voortstuwing- en energievoor
ziening, kan worden gekozen uit o.a.: gas
turbines, diesel elektrische voortstuwing 
en energievoorziening en diesel directe 
voortstuwing met diesel hulpvoorziening.

D E  R O M PV O RM
De toepassing van geavanceerde romp- 
vormen als vermeld onder I , b, d, c en 2. 
ook wel genoemd ’high performance 
ships’, is zinvol wanneer daardoor missies 
en mijnenbestrijdingstaken doelmatiger 
kunnen worden uitgevoerd.

Het toepassen van deze geavanceerde 
scheepstypen, waarbij de hoge scheeps- 
snelheid voorop staat, is dan ook voor een 
kustmijnenveger, die een grote trekkracht 
(110 kN) moet kunnen ontwikkelen bij 
een veegvaart van 9 a 10 knopen, niet zin
vol. De afstanden in het Nederlandse kust
gebied zijn niet groot en een hoge transit- 
vaart is derhalve geen vereiste (max. 15

knoop.). Deze uitvoeringen zullen dan ook 
niet verder worden besproken. 
Opgemerkt wordt dat de z.g. SWATH- 
schepen weliswaar geen supersnelle vaar
tuigen zijn, maar zij ontlenen hun voordeel 
aan bijzonder goede zeegangseigenschap- 
pen. In zeegang is derhalve de vol te hou
den snelheid hoog.

Explosion resistant m ulti influence 
sweep system  (het ERM ISS-project)
Dit is een platform, gebaseerd op het z.g. 
'captive air' -space principle (een schip met 
zeer veel compartimenten), voorzien van 
een opblaasbare buitenzijde (’rigid infla- 
table’).
Het schip zou daardoor in staat zijn, terwijl 
het met de eigen ’karakteristieken’ veegt, 
de explosie(s) zonder grote schade te 
doorstaan.
Jarenlang is in Europees-verband gepoogd 
het ’ERMISS’ principe tot ontwikkeling te 
brengen. Hoewel het principe veelbelo-

Types of advanced surface Ships

vend leek, werd ten gevolge van voortdu
rende tegenslagen en hoge kosten het pro
ject gestopt. Alhoewel nu als ontwikkeling 
gestopt, moet een dergelijk vaartuig tot de 
mogelijkheden kunnen behoren.

Troika-systeem
Het TRO IKA systeem bestaat uit een spe
ciaal aangepast moederschip (z.g. Lenk- 
schiff) met drie radiografisch bestuurde, 
dus onbemande invloedsveegeenheden.

Als voordelen gelden:
1. Veilig voor personeel. Het 'Lenkschiff 

blijft buiten het mijnengevaarlijk ge
bied.

2. Hogere veegvaarten mogelijk.
3. ’Out of track time’ vrijwel nihil.

Nadelen:
1. Alleen invloedsvegen is mogelijk (mag

netisch, acoustisch), mechanisch vegen 
moet door separate, bemande schepen 
worden uitgevoerd.

2. Kwetsbare besturing. De radiografi

sche signalen kunnen worden gestoord 
en hebben een beperkt bereik (tot 
± 5 nm van het Lenkschiff).

3. Bij een storing valt automatisch het an
ker van een veegeenheid en zal dit 
weer met mankracht moeten worden 
gelicht (d.i. onveilig en tijdrovend).

4. Een beperkte effectieve veegdiepte (25 
m ) .

5. Een smal geveegd pad (± 125 m). 

Catam aran
De catamaran rompvorm biedt een stabiel 
platform maar zal daarom in kustwateren 
met een korte golflengte een wreed plat
form voor de bemanning zijn. Uitgebreide 
zeegangsbeproevingen zullen moeten 
worden gedaan om o.a. de golfinterferen- 
tie tussen de twee rompen tot een mini
mum te beperken. Ook zal veel aandacht 
moeten worden geschonken aan het stam
pen. De verbinding van de twee rompen 
zal uit oogpunt van schokbestendigheid en

vermoeiing t.g.v. zeegang uitgebreid on
derzocht moeten worden.
Hier staat tegenover een royaal werkdek 
en een goede manoeuvreerbaarheid, van
wege de betrekkelijk ver uit elkaar ge
plaatste scheepsschroeven.
Bij verwezenlijking van dit scheepstype als 
mijnenbestrijdingsplatform zal een aan
zienlijk risico in termen van tijd, geld en 
produkt worden gelopen, temeer ook 
daar er nog weinig over bekend is m.u.v. de 
Australische marine, die momenteel over 
een kleine catamaran beschikt met een full 
load displacement van 170 ton en een 
overall lengte van 31 meter. Overigens is 
deze inshore catamaran uitgerust als mij
nenjager. Door dit schip zo klein mogelijk 
te houden is het uitgesloten een acoustisch 
en/of magnetisch veegtuig te vervoeren. 
De Franse marine ontwerpt momenteel 
een catamaran type BAMO, een z.g. 
ocean-going mijnenveger, dit schip is/ 
wordt speciaal ontworpen voor de oce- 
aandeining. De rompconstructie is een af
geleide constructie van de Tripartite mij-
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Wie stevig op zijn benen staat 
rekent op Thyssen Lastechniek

Sterke lasverbindlngen. Strak.
Stevig. Onwrikbaar. Basis voor vele 
sterke staaltjes in de offshore.

Vaak bereikt met Thyssen Las
techniek. Met dat geavanceerde pro
gramma. Perfekte lastoevoegmateria- 
len. Uit eigen produktie. Konstant op 
voorraad.

Elektroden: zoals SH Grün K50W 
en Phoenix 120K.
Basische elektroden met een uiterst 
laag waterstofgehalte in het neerge
smolten materiaal. Met zeer lage wa- 
terstofopname van de mantel (TNO- 
rapport beschikbaar). Zeer taai las- 

Thyssen Edelstaal Nederland bv
afd. Lastechniek - Postbus 99 - 4130 EB Vianen - Tel. 03473- 77077

metaal, toepasbaar tot maar liefst
— 50°C. Ook leverbaar in 
‘Thyssen Extra Dry’ vakuüm-verpak- 
king.

MIG/MAG-draad: zoals 
Union K Nova. Ongelegeerde draad 
met zeer goede kerfslagwaarden tot
— 40°C.

Bij Thyssen Lastechniek ontdekt u 
het lasprogramma voor talloze tak
ken van industrie. Kompleet.
Omvangrijk. Dankzij kontinu-research 
en... altijd vergezeld van deskundig 
advies. Daar mag u 
op rekenen!
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nenjager (massieve huid), dekken en schot
ten, dit in afwijking van de mijnenjager, in 
balsa sandwich. Een constructie in z’n ge
heel van sandwich, waarvan o.a. bij de Aus
tralische marine sprake is, wordt door 
Franse, Belgische en Nederlandse marine 
nog niet als haalbaar gezien. Het afschuiven 
van het kernmateriaal bij hoge schokbelas- 
tingen vormt hierbij de belangrijkste risi
cofactor.

Conventioneel ’single huil 
displacem ent ship’
Een alom beproefd scheepstype dat tot op 
heden bewezen heeft, zeer geschikt te zijn 
voor het uitvoeren van mijnenbestrijdings- 
operaties.
De ervaring met dergelijke constructies, 
de bouwwijze, zeegangs-, manoeuvreer- 
en operationele eigenschappen, hebben 
reeds een schat van gegevens opgeleverd; 
de bouw van een dergelijk scheepstype, 
waarbij optimalisering wel voorop dient te 
staan, zal met (zeer) weinig technisch-fi- 
nancieel risico gepaard gaan.
Weliswaar is de maximale transit-vaart la
ger dan die van de z.g. multi huil schepen en 
het beschikbare werkdek kleiner.

Conclusie:
De diverse voor- en nadelen, verbonden 
aan de verschillende scheepstypen, waarbij 
voor de geavanceerde typen de hoge tran
sit snelheid wel bepalend is en de reeds in 
België en Nederland aanwezige know
how, hebben beide marines doen besluiten 
om te kiezen voor het conventionele 'sin
gle huil displacement ship’. Los van het feit 
dat de bouwprijs van een dergelijke romp- 
vorm nauw samenhangt met het bouwma
teriaal, zal in ieder geval dit scheepstype 
nauwelijks of geen financieel en technisch 
risico inhouden.

M A T E R IA A L S O O R T E N  V O O R  D E  
F A B R IC A G E  V A N  D E  ROM P
De vereiste eigenschappen als a-magnetis- 
me, geluidsarm en schokbestendig bepalen 
in grote mate het ontwerp en de kosten 
voor een mijnenbestrijdingsvaartuig. Zij 
zijn dan ook de belangrijkste criteria waar
op de keuze van het rompmateriaal is ge
baseerd. Als het normale scheepsbouw- 
staal, zoals St. 52, aan deze eisen tegemoet 
zou komen zou de oplossing eenvoudig en 
economisch zijn. Echter studies hebben 
aangetoond, dat zelfs met een optimaal de- 
gaussing systeem aan boord, de maximaal 
veilige diepte aanzienlijk overschreden zou 
worden als de romp van ferrietisch materi
aal gemaakt zou worden. Met zijn magneti
sche eigenschappen is de romp zo domine
rend, dat de nadelige effecten van fer
rietisch rompmateriaal niet gecompen
seerd kunnen worden met andere maatre
gelen, zoals het gebruik van a-magnetisch 
of gedeeltelijk magnetische apparatuur. 
Dit houdt in feite in dat het gebruik van 
normaal scheepsbouwstaal voor rompen

van mijnenbestrijdingsvaartuigen niet toe 
te passen is.
Een aantal alternatieve rompmaterialen 
zullen we nu de revue laten passeren:

Hout
Alhoewel in het verleden hout als romp
materiaal wel degelijk zijn diensten heeft 
bewezen, kan nu wel gesteld worden dat 
met de introductie van nieuwe, vaak min
der arbeidsintensieve materialen het vak
manschap in de houtbewerking voor der
gelijke grote schepen (50 m) sterk is afge
nomen.
De betrekkelijk hoge onderhouds- en re
paratiekosten zullen hoge levensduurkos- 
ten ten gevolge hebben. Toepassingen van 
volledig gelijmde gelamineerde construc
ties zijn uitgevoerd in Frankrijk; de Circe- 
klasse mijnenjager. Echter deze ook ar
beidsintensieve oplossing vraagt specifiek 
vakmanschap en is ook zeer onderhouds
gevoelig, zelfs al brengt men aan de buiten
zijde een dunne glasvezel versterkte poly
ester schil aan. Hout vraagt bovendien bij
zondere aandacht wat betreft brandbe- 
stendigheid.

Alum inium
Aluminium is een betrekkelijk licht en 
sterk materiaal en biedt tevens een goede 
bescherming tegen elektro magnetische 
interferentie (EMI), daartegenover staat 
dat het zeer duur is. Toepassingen vinden 
we in de exclusieve particuliere sector, als 
zeegaande zeiljachten.
Een ander nadeel voor deze toepassing is 
dat een aluminium romp hoge wervelstro- 
men veroorzaakt bij het varen in het aard- 
magnetische veld, die in feite niet te com
penseren zijn.

A-m agnetisch staal
Is sterk, heeft een hoge inwendige elektri
sche weerstand, waardoor de hierboven 
bij 'aluminium' genoemde wervelstromen 
verwaarloosbaar zijn.
Heeft eveneens goede a-magnetische ei
genschappen en biedt tevens een goede 
bescherming tegen elektro magnetische 
interferentie (EMI).
Als nadeel kan wel gesteld worden dat het 
zeer duur is en dat de verwerking bij het 
lassen, vanwege de zeer grote krimp, een 
bijzondere vakkennis vraagt.

Het materiaal is zeer gevoelig voor spleet 
corrosie. Ervaring met de verwerking van 
dit materiaal als rompmateriaal voor een 
mijnenbestrijdingsvaartuig, bestaat niet in 
Nederland.
Veel onderzoek en beproevingen zullen 
noodzakelijk zijn aleer dit materiaal met 
succes en zonder risico kan worden toege
past.
De ervaring met dit z.g. niet-magnetische 
staal toegepast in Duitsland bij de z.g. Class 
206-onderzeeboten, heeft de Duitse mari
ne doen besluiten dit materiaal, 4-6 mm

dik met dicht bij elkaar geplaatste spanten, 
te gebruiken voor toekomstige mijnenja
gers/vegers.

Glasvezel versterkt polyester 
(G V P ) massief
Als voordelen kunnen vermeld worden, 
goede a-magnetische eigenschappen, toe
passingen volledig bekend, qua techniek 
weinig of geen risico’s. Geen wervelstro
men zoals bij aluminium en lage levens- 
duurkosten. Dit materiaal op zich biedt 
geen bescherming tegen EMI maar ervarin
gen op de Tripartite mijnenjager hebben 
voldoende oplossingen aangeleverd om 
zich hiertegen te wapenen.

De constructie zoals toegepast op de Tri- 
partite mijnenjagers is uiterst solide en 
derhalve vrij zwaar. Het ontwikkelen van 
lichtere technieken is noodzakelijk tenein
de een goedkopere romp te ontwikkelen.

Glasvezel versterkt polyester 
(G V P ) sandwich
Biedt goede a-magnetische eigenschappen 
en een lichtere constructie dan massief. 
Ook hier is, zoals wél bij aluminium, geen 
sprake van wervelstromen. Alhoewel bij 
deze schaal (± 50 m lengte) nog geen er
varing is opgedaan, zal de bouw toch geen 
onoverkomelijke problemen met zich 
meebrengen. Ook bij deze constructie zul
len de onderhoudskosten betrekkelijk laag 
zijn. Voor het EMI aspect geldt hetzelfde 
als voor GVP massief.
Als nadeel voor ons geldt, de toch wel 
minder goede schokbestendigheid. De 
toepassing in andere landen, m.n. Australië 
en Zweden, duidt mogelijkerwijs op een 
lagere schokfactor.
Een kernmateriaal van een gesloten cel
structuur zal bij brand snel haar sterkte 
verliezen.
Frankrijk zal voor de bouw van de oceaan- 
mijnenveger/jager, de z.g. Batiment Anti 
Mine Oceanique (BAMO), een massieve 
rompconstructie toepassen waarbij de 
hoofdwaterdichte schotten en dekken van 
een sandwich constructie zullen worden 
vervaardigd, echter als kernmateriaal 
wordt balsa-huid toegepast, een materiaal 
dat slechts voor vlakke toepassingen kan 
worden gebruikt en dus niet voor grote 
rondingen.
Schokproeven met een 1:1 model zullen 
echter nog moeten uitwijzen of genoemde 
combinatie (massieve romp, schotten en 
dekken in sandwich) bestendig blijkt.

Conclusie rom pm aterialen
Van de hier genoemde eventueel in aan
merking komende materialen voor con
structie van een romp wordt de voorkeur 
gegeven aan de single skin constructie van 
GVP als zijnde de minst risicovolle oplos
sing, mede ook gelet op de aanwezige 
know-how in België en Nederland. Voor
genomen aanvang bouw omstreeks 1992.
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ATLAS MAXI 
SLUDGE AND WASTE INCINERATORS

For Marine and Off-shore Installations
Meet the Marpol regulations in an easy way! 

Install a Maxi Incinerator - and forget about sludge tank - and solid waste storage capacity.

Features:

Compact Unit Design

•  All pumps included
•  Control panel included
•  Flue gas elector eliminating 

necessity of flue gas fan
•  Forced air cooling of shell
•  Large solid waste combustion 

chamber
•  Easy installation

Advanced Combustion 
Technique

•  Long flue gas retention time 
(0.5 -1.0 sec.)

•  High combustion temperature 
(850-1100’C.)

•  Clean flue gases
•  Low flue gas temperature 

(250”C.)
•  Low ash content

Fully Automatic Operation
•  Designed for UMS
•  Optimized fuel economy
•  Automatic shut-down 

functions
•  Simultaneous combustion of 

solid waste and sludge

Optional Extras
•  Sludge tank with mill pump
•  Sluice for continuous feeding 

of solid waste (100L bags)
•  Heat recovery system

Type of Incinerator
Atlas Maxi 

25 S
Atlas Maxi 

25 SL
Atlas Maxi 

50 S
Atlas Maxi 

50 SL
Atlas Maxi 

150 S
Atlas Maxi 

150 SL

Combustion capacity kW/h 115 115 375 375 930 930

Combustion capacity Kcal/h 100.000 100.000 320.000 320.000 800.000 800.000

Max combustion of solid waste -  kg/h 30 30 100 100 250 250

Max combustion of sludge oil 
(Max 60% water) -  L7h

- 20 - 50 - 120

Dimensions/mm

Length (L) 1340 1340 1890 1890 2565 2565
Length (L1). with sluice - - 2440 2440 3195 3195
Width (W) 1280 1280 1845 2000 1925 2110
Height (H) 2220 2220 2080 2080 2215 2215
Diameter of chimney 0  200 0  200 0  260 0  260 0  300 0  300
Charging door opening 900x500 900x500 600x600 600x600 600x600 600x600
Weight: kg appr. 2200 2300 3000 3200 4300 4500

-  -m s
1. Charging Door
2. Combustion Chamber
3. Afterburning Chamber
4. Ash Cleaning Door
5. Auxiliary Burner
6. Air Blower
7. Ejector
8. Thermocouples
9. Sludge Burner

10. Sight Glasses
11. Damper
12. Double Wall for Air Cooling
13. Combustion Air Inlets
14. Oil Pump
15. Sludge and Waste Oil Inlet
16. Sludge Tank
17. Mill and Circulation Pump
18. Heater
19. Compressed Air (only for Sluice and Sludge Burner)
20. Sludge Dosing Pump

venteville bv.
A342

Meet us at Europort ’89
Venteville B.V., Annastraat 2,
P.O. Box 4226, 3006 AE Rotterdam 
Telefoon: 010-4140411*
Telefax: 010-4114470, Telex 23750 Stand Z125
Bank ABN: 50.40.31.333 
Postbank: 686496



V O O R T S T U W IN G  EN  E N E R G IE  
V O O R Z IE N IN G

Gasturbines
Voorde energievoorziening aan boord van 
de Tripartite mijnenjagers zijn 3 gasturbi
nes toegepast. Hoewel deze voor wat be
treft aanschaf en onderhoud kostbaar zijn 
en het brandstofverbruik aanzienlijk is, zijn 
de voordelen: licht gewicht en kleine af
metingen.
Toepassing wordt op de Kustmijnenveger 
niet overwogen, omdat ook met goedko
pere dieselgeneratoren, met goede ge
luiddempende fundaties, aan de stafeisen 
van onderwater uitgestraald geluid kan 
worden voldaan.

Diesel-elektrisch/Diesel d irect
Aan de afwegingen voor de elektrische en 
werktuigelijke consequenties van hierbo
ven genoemde voortstuwingsconfigura- 
ties ligt een uitgebreide studie ten grond
slag. In deze studie is getracht rekening te 
houden met de volgende criteria, welke ik 
in kort bestek wil opnemen, t.w.:
a. Uitgestraald geluid,
b. Magnetische signatuur.
c. Elektro magnetische interferentie.
d. Schokbestendigheid.
e. Vermogensregeling.
f. Betrouwbaarheid en redundantie.
g. Gewicht.
h. Mogelijkheden tot wijzigen in ontwerp- 

fase/mid-life.
i. Ruimtebeslag.
j. Onderhoudskosten, 
k. Aanschafkosten.
I. Risico.

ad a. Het wordt als mogelijk geacht dat, 
hoewel de acoustische signatuur van een 
diesel-elektrische voortstuwing gunstiger 
is dan de diesel direct voortstuwing, beide 
configuraties de gestelde normen zullen 
halen.

De diesel direct voortstuwing heeft als ex
tra geluidsbron een omkeerbare reduc- 
tiekast. Gebleken is met behulp van metin
gen op de Tripartite mijnenjager dat een 
tandwielkast echter de gestelde norm kan 
halen.

ad b. Het te compenseren magnetische ge
wicht van een diesel-elektrische versie zal 
weliswaar groter zijn, maar zal voor de de- 
gaussinginstallatie nauwelijks financiële 
consequenties hebben.

ad c. Met de diesel direct versie zijn voor 
het voortstuwingsdeel zelf geen EMI pro
blemen te verwachten. Dit in tegenstelling 
tot de diesel-elektrische configuratie, 
waarbij zowel bij de motoren als bij de om
zettere van groot vermogen veel zorg be
steed zal moeten worden aan EMI.

ad d. Het is te voorzien, dat beide voort-

stuwingsconfiguraties aan de schokeisen 
kunnen voldoen.
De diesel-elektrische voortstuwing is over 
het algemeen flexibeler in opstelling en zal 
dan ook lichte voordelen bieden.

ad e. De diesel-elektrische configuratie is 
beter regelbaar en derhalve gebruikers
vriendelijker dan de diesel direct versie. 
Een vermogensregeling van nul tot vollast 
is traploos mogelijk.
Bij de diesel directe versie geschiedt de re
geling van het vermogen deels door toe- 
renregeling van de motor en deels door 
eventueel een vloeistofkoppeling, afhan
kelijk van het minimale toerental en daarbij 
behorend vermogen.

ad f. Het is te verwachten, dat een nage
noeg gelijke betrouwbaarheid en redun
dantie bij beide configuraties gerealiseerd 
zal kunnen worden.

ad g. Een diesel direct configuratie zal lich
ter zijn dan de diesel-elektrische configu
ratie.

ad h. Over het algemeen zijn de mogelijk
heden voor het plegen van wijzigingen bij 
een diesel-elektrische versie enigszins gro
ter, terwijl kleine capaciteitswijzigingen 
op het totale elektrische net dan minder 
invloed zullen hebben.
Gesteld kan worden dat de diesel-elektri
sche versie v.w.b. de mogelijkheid tot wij
zigen gunstiger is dan de diesel direct 
versie.

ad i. De totale machinekamerlengte zal 
iets groter (één spantlengte) dienen te zijn 
voor de diesel-elektrische versie.

ad j. De totale exploitatiekosten van een 
diesel-elektrische voortstuwing en die van 
de diesel directe voortstuwing zullen na
genoeg gelijk zijn.

ad k. Een diesel-elektrische voortstuwing 
zal duurder zijn in aanschaf dan een diesel 
direct voortstuwing.

ad I. Voor een diesel-elektrische voort
stuwing dienen zowel de omvormers als 
de motor nog ontwikkeld en op elkaar af
gestemd te worden. Prototypes dienen 
derhalve uitvoerig te worden getest om 
vast te kunnen stellen dat aan alle eisen 
wordt voldaan. Kortom een diesel direct 
voortstuwing zal minder risico’s met zich 
meebrengen dan de diesel-elektrische 
voortstuwing.

Uit bovenstaande overwegingen is gecon
cludeerd dat een diesel-elektrische voort
stuwing een schip oplevert met weliswaar 
wat grotere operationele mogelijkheden, 
echter dit gaat dan wel ten koste van hoge
re investeringen en een groter risico. Een 
klassieke diesel direct voortstuwing zal de

meest betrouwbare zijn, de goedkoopste 
installatie, met de minst technische risico's.

K E U Z E
Voor de vervanging van de thans ruim der
tig jaar oude mijnenveegvloot (Dokkum- 
kiasse mijnenvegers, rompconstructie 
hout) is vooralsnog gekozen voor de vol
gende configuratie:
- Een conventioneel mono-hull displace

ment - ship
- Een single-skin glasvezel versterkte poly

ester constructie
- Voorzien van een diesel directe voortstu

wing

De keuze van een enkele huid van glasvezel 
versterkt polyester als rompconstructie is 
voor beide marines aanleiding geweest de
ze structuur aan een optimalisatie-studie 
te onderwerpen. De belangrijkste aspec
ten zal ik in het kort met u behandelen. 
Tot op heden zijn in GVP huid constructies 
de hierna volgende oplossingen gereali
seerd:
A. Sandwich constructie (Zweden, Noor

wegen, Australië).
B. Vrij dikke massieve huid zonder dwars- 

spanten (Intermarine 'Lerici’-klasse - 
Italië).

C. Een betrekkelijk dunne massieve GVP 
huid met dwarsspantensysteem (Tri
partite mijnenjagers Single Role Mine 
Hunter - Groot-Brittanië).

ad A. Een sandwich constructie is een be
trekkelijk lichte en dus goedkopere oplos
sing. Echter de hechting van beide uiterste 
vezel GVP lagen aan het kernmateriaal 
geeft bij grote schokbelasting niet vol
doende weerstand tegen afschuiving. Het 
brandbestendigheidsprobleem is hierbij 
ook nog niet voldoende opgelost.

ad B. De oplossing van de vrij dikke mas
sieve huid zonder dwarsspanten is tot op 
heden alleen nog maar door een Italiaanse 
werf (Intermarine) ten uitvoer gebracht. 
De oplossing biedt zeker voordelen, maar 
is qua gewicht zeker niet optimaal. Bijko
mende problemen zijn, bij het ontbreken 
van een dwarsspantensysteem, de bevesti
ging van de diverse fundaties. Overigens 
wordt dit probleem niet als struikelblok 
opgemerkt.

ad C. Binnen de in C. genoemde mogelijk
heid zijn een aantal alternatieven mogelijk:
- de Tripartite mijnenjager constructie.
- een geoptimaliseerde Tripartite con

structie.
- een ’Vosper Thornycroft' constructie.

Onder de Tripartite mijnenjager construc
tie wordt verstaan de uitvoering, zoals de
ze uiteindelijk op de Alkmaar-klasse mij
nenjagers is uitgevoerd, te weten:
- met de gerealiseerde (grote) veilig- 

heidsfactoren.
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- met dezelfde toegepaste materiaalpara
meters.

- met een volledig dwarsspanten systeem.
- met een versterkte spantbevestiging 

d.m.v. pennen.

Met name deze penverbinding tussen 
spant en huid is kenmerkend voor de Tri- 
partite oplossing. Hoewel deze tripartite 
oplossing zwaar en duur is, is het een be
trouwbare constructie waarvan gebleken 
is dat deze uitermate schokbestendig is. 
Door Mercantile-Beliard (Polyship) is in 
opdracht van de Belgische Zeemacht en in 
overleg met beide marines een studie ver
richt naar een aantal alternatieven voor de 
romp van een Kustmijnenveger.
De volgende alternatieven zijn hierbij in 
ogenschouw genomen:
- GVP structuur met dwarsspantensys- 

teem.
- Idem met langsverband I met de gereali

seerde Tripartite veiligheidsfactoren.
- Idem met langsverband II met nieuwe 

materiaaleigenschappen en veiligheids- 
factor 5.

- ’Vosper Thornycroft’ structuur.
- ’Det Norske Veritas’ structuur.
- BAMO structuur.

De GVP structuur met dwarsspanten is 
volledig gebaseerd op de Tripartite filoso
fie, principes, algemene lay-out, spantaf- 
stand en veiligheidsfactoren.
Deze oplossing houdt geen enkel tech
nisch risico in en behoeft dan ook als zoda
nig niet gevalideerd te worden met ver- 
moeiings- en schokproeven.
De GVP structuur met langsverband I is 
eveneens gebaseerd op de Tripartite filo
sofie, met dit verschil dat in de bodem en 
dekken uitsluitend langsverstijvingen aan
wezig zijn.
De versie I streeft naar plaatveldknik en 
veiligheidsfactoren gelijk aan de gereali
seerde veiligheidsfactoren van de Triparti
te. De versie II streeft naar plaatveldknik 
en veiligheidsfactoren gelijk aan deze zoals 
gespecificeerd voor de Tripartite mijnen
jager.
De 'Vosper Thornycroft’ structuur is ge
baseerd op een grootspant zoals door ge
noemd bedrijf geleverd. Een uitwerking op 
deze referentie structuur is hen voorge
legd en goedgekeurd als representatief 
voor hun oplossing.
Een soortgelijke werkwijze als hierboven 
werd aangehouden voor de BAMO struc
tuur van de Franse marine.

De 'Det Norske Veritas’ structuur is een 
toepassing van de Det Norske Veritas Ru- 
les Classification of high speed lightcrafts 
1985, uitgevoerd door Van der Giessen de 
Noord Marinebouw B.V. op de referentie 
structuur (GVP structuur met dwars
spanten).
Het zou in dit kader te ver gaan om alle 
studies uitgebreid door te nemen, ik volsta

dan ook om de resultaten t.a.v. gewicht en 
produktiekosten als volgt weer te geven:

Structuur-
alternatieven

Ge
wicht 

140 ton 
= 100%

Kosten

relatief

Dwars 100% 100 %
Langs 1 88% 79,3%
Langs II 84% 77,4%
Vosper 75% 71,4%
Thorncroft
Det Norske 68% 66,5%
Veritas
BAMO 85% 79,6%

Voor de referentiestructuur romp met een 
maximaal displacement van 575 ton is 140 ton 
voor structuur opgenomen. Produktiviteit is in 
dit verband gesteld op I kg/uur.

Zoals u kunt zien wordt de meest lichte 
constructie verkregen door de Det Nors
ke Veritas gehanteerde veiligheidsfacto
ren te gebruiken. Omdat dit een civiele 
toepassing betreft, die een te lichte con
structie geeft om bestand te kunnen zijn 
tegen onderwaterexplosies, valt dit als 
keuze voor een mijnenveger af.
Omdat een aantal technische detail vragen 
v.w.b. de BAMO structuur open gebleven 
zijn, zouden we feitelijk kunnen gaan 
kiezen tussen de geoptimaliseerde Tripar
tite structuur en de Vosper Thornycroft 
oplossing, indien we niet willen kiezen 
voor de oorspronkelijke Tripartite oplos
sing.
Naast de keuze tussen deze twee con
structieve alternatieven, speelt het een rol 
wie het constructieve ontwerp zal maken. 
Indien gekozen wordt voor een ’Vosper 
Thornycroft’ oplossing ligt het voor de 
hand deze ook het constructief ontwerp 
te laten maken.

H aalbaarheid in techniek  
Langsverband II
- De belangrijkste verschillen in construc
tief opzicht tussen het langsverband II en 
onze referentiestructuur (Tripartite) 
worden veroorzaakt door de toepassing 
van een gecombineerd langs- en dwars- 
spantensysteem en het gebruik van minder 
conservatieve materiaaleigenschappen.

- Deze verschillen zijn:
1. reductie van plaatdikte(n).
2. wijziging van moduli en verstijvers.
3. wijziging van de spantafstand.
4. wijziging van de verhouding tussen 

plaatdikte, spantafstand en doorbui- 
ging-

- Deze verschillen zijn weliswaar dusda
nig dat de uitwerking van schok en ver
moeiing opnieuw zullen moeten worden 
bezien. Schokbeproevingen met panelen 
en vermoeiingsonderzoek hebben inmid

dels plaats gevonden, de rapportage hier
van bevindt zich in een finale stadium.

Conclusie:
De technieken die worden toegepast zijn 
bekend. De noodzakelijk geachte schok- 
en vermoeiingsproeven kunnen een risico 
vormen in de tijd.
’Vosper Thornycroft’ (V T )
- Deze technische know-how, ontwik
keld door the Royal Navy in samenwerking 
met Vosper Thornycroft, zou de basis kun
nen vormen voor een (dure) technologie 
overdracht.
- De bij deze techniek toegepaste veilig
heidsfactoren zijn lager dan door de mees
te marines als wenselijk wordt geacht. Bo
vendien zal het schip beduidend slapper 
zijn.

Conclusie:
Alhoewel deze techniek geen risico lijkt 
op te leveren wordt zowel door de Belgi
sche Zeemacht als door de Koninklijke ma
rine schokproeven met een moot (test-

sectie) schaal 1:1, teneinde meer zeker
heid te verkrijgen voor de schokbesten- 
digheid, als wenselijk gezien.
N.B. De schokbestendigheid is getest op 
een proefmoot 1:2. Er bestaat twijfel of de 
eveneens op schaal toegepaste ladingen 
overeenkomen met de geclaimde schok- 
factoren.

Politiek econom ische aspecten
a. Het kopen van een Vosper Thornycroft 
(VT) technologie voor de toepassing van 
een rompconstructie voor een gezamen
lijk door België en Nederland te ontwer
pen kustmijnenveger, zal een zeker ’stem
pel’ drukken op het schip.
b. Voor de te bouwen schepen en dus ook 
exportschepen zullen royaities moeten 
worden betaald.
c. Nederland en België zullen ’achterop’ 
raken bij ontwikkelingen voor de toepas
singen van GVP in de scheepsbouw.

Conclusie:
De slechts relatieve bezuiniging van VT

t.o.v. langs II (zijnde 3%), de genoemde 
politieke en economische aspecten en de 
mogelijke technische risico’s v.w.b. VT, 
rechtvaardigen de keuze van GVP structuur 
met langsverbandsysteem aangepaste mate
riaaleigenschappen en veiligheidsfactor 5, 
dus langs II.

De kosten benodigd voor een beproe- 
vingsprogramma t.b.v. langs I! zijn slechts 
een fractie van de kostenbesparing welke 
bereikt wordt bij de gezamenlijke bouw 
van 20 schepen. Een dergelijk beproe- 
vingsprogramma voorziet in de volgende 
onderdelen:
- Huid/spant interactie onder schokbelas- 

tingen.
- Verstijfde paneel beproevingen onder 

schokbelasting.
- Een testsectie (deel van de romp) waar

op een serie schokbeproevingen wordt 
uitgevoerd.

- Vermoeiingsbeproevingen van een aan
tal essentiële constructieve verbin
dingen.

- Bepaling materiaaleigenschappen.

De inschakeling van de Belgische werf Beli- 
ard Polyship en Van der Giessen de Noord 
Marinebouw B.V. door de beide overhe
den, teneinde een Europees samenwer
kingsproject voor de ontwikkeling van een 
kustmijnenveger te realiseren, heeft me
dio 1988 een voorontwerp opgeleverd, 
met de volgende karakteristieken:

Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Voortstuwing

Max. snelheid: 
Max. veegvaart: 
Actie radius: 
Bemanning: 
Deplacement:

47 m
9.6 m
3.6 m

2 diesels (lage toeren) 
van ca. 800 kW  elk 
15 knopen 
10 knopen
3000 mijl bij 12 knopen 
25 ( + 5 reserve) 
max. 600 ton

Dit schip zal in staat zijn verankerde mijner 
te vegen tot een diepte van ongeveer 8( 
meter en invloedsvegen tot een diepte var
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50 meter, gebruik makend van klassiek 
veegtuig.
De hernieuwde internationale belangstel
ling (Perzische Golf) voor ook het mijnen
vegen, heeft de industriële interesse op dit 
gebied doen herleven.
Zo is Thomson CSF thans bezig, in samen
werking met de Nederlandse en Belgische 
industrie, de ontwikkeling te onderzoeken 
van een nieuw magnetisch tuig. Het gaat 
hierbij om een magnetisch inductie tuig (als 
alternatief voor het klassieke gesloten lus 
pulstuig) dat scheepssignaturen goed kan 
nabootsen.
Positieve uitlatingen omtrent de haalbaar
heid van dit nieuwe systeem hebben ertoe 
geleid, op basis van verstrekte gegevens 
door Thomson, het hierboven genoemd 
voorontwerp te herzien, gebaseerd op dit 
eventuele alternatief.

Daar de samenwerkingsovereenkomst 
(Memorandum of Understanding) tussen 
België en Nederland tot op heden nog niet 
is getekend, heeft het opnieuw uitwerken 
van het voorontwerp plaatsgevonden bij 
de Directie Materieel van de Koninklijke 
marine door de afdeling Scheepsbouw in 
samenwerking met de Zeemacht en het 
projectteam kustmijnenveger. De op
dracht hiertoe werd januari 1989 ver
strekt.
'Het voorontwerp kustmijnenveger zoda
nig te wijzigen/aan te passen, dat veegope- 
raties met een nieuw type magnetisch tuig 
kunnen worden uitgevoerd.’
Besloten werd, deze werkzaamheden, die 
begin mei moesten worden afgerond, uit 
te voeren binnen het kader van de nieuwe 
organisatie van de afdeling Scheepsbouw. 
Met succes is gebruik gemaakt van het 
‘Computer Aided Design’ systeem 'Catia', 
waardoor het mogelijk was een dergelijke 
wijziging in slechts drie maanden te reali
seren.
Het bleek noodzakelijk, met dit nieuwe ty
pe invloedstuig, het veegdek enigszins te 
verbreden en te verlengen.
Een Ynulti-functionele’ kraan werd voor
zien in plaats van een zogenaamd A-frame, 
vanwege een grotere flexibiliteit.
In diezelfde periode zijn de functionele ei
sen bepaald voor de platformbediening en 
-bewaking, waardoor de architectuur van 
de brug/commandocentrale en de hoofd- 
schakelbordruimte in hoofdlijnen kon 
worden vastgelegd. Door de vergroting 
van de scheepsbreedte, werden tevens 
een aantal wijzigingen op het Algemeen 
Plan mogelijk, waardoor de bedrijfsvoe
ring kon worden verbeterd en aan de ac- 
commodatie-eisen kon worden voldaan. 
Een nieuw lijnenplan werd ontworpen, 
waarbij de verbreding en de nieuwe 
zwaartepuntsligging en deplacement werd 
verwerkt en bepaalde zeegangseigen- 
schappen konden worden verbeterd.
Dit voorontwerp bevat o.a. de volgende 
aanbevelingen:

a. De bemanningslijst aan een kritische be
schouwing te onderwerpen.

b. Alternatieven voor de voortstuwings- 
installatie te bestuderen. Indien voor meer 
compacte, lichtere hoge toeren diesels 
wordt gekozen, dient er overwogen te 
worden één dieselgeneratorset bij de 
voortstuwingsdiesels te plaatsen, waar
door de kwetsbaarheid van het ontwerp 
inzake de elektrische energievoorziening 
wordt verbeterd.

c. Bij toepassing van compacte hoge toe
ren motoren en reduceren van de beman
ningslijst, zou dit kunnen leiden tot een 
enigszins kleiner schip, hetgeen bij de GVP 
uitvoering leidt tot een reductie van de 
bouwkosten.

Voor de algehele uitleg van het schip ver
wijs ik naar het Algemeen Plan met de 
daarop vermelde gegevens:

V O O R Z IE N E  W IJZE V A N  
R E A L IS E R IN G  V A N  D IT  P R O JE C T  
IN IN T E R N A T IO N A A L  V E R B A N D
Van den beginne af aan, hebben de voorbe
reidingen voor de ontwikkeling van een 
kustmijnenveger (haalbaarheidsstudies) 
plaatsgevonden in het kader van het thans 
geldende materieelbeleid van defensie 
t.a.v. internationale samenwerking, met 
name waar het een eensluidende operatio
nele behoeftestelling betreft en het inter
nationaal gezamenlijk ontwikkelen van ma
terieel.
Het streven is er dan ook op gericht, dat 
beide (in dit verband) nationale indus
trieën zo optimaal mogelijk hierbij worden 
betrokken.
Langdurig overleg tussen de Belgische 
Zeemacht en de Koninklijke marine met 
betrekking tot de organisatie en de uitvoe
ring van de projectdefinitie, heeft geresul
teerd in een Memorandum of Understan
ding, een gezamenlijke Be/Ne stafeis, een 
voorontwerp en een Statement of Re
quirements.
Wanneer u dit artikel leest, zal hoogst
waarschijnlijk bekend zijn of de Belgische 
minister van landsverdediging tot onderte
kening van de MOU is overgegaan.

In de MOU voor de projectdefinitiefase 
onderschrijven België en Nederland als ge
zamenlijke hoofddoelstelling: het verkrijgen 
van een contract bestek op basis van de 
gezamenlijke stafeis en de reeds gereali
seerde voorontwerp alternatieven. Het 
uiteindelijk te verkrijgen contractbestek 
zal dienen om contractonderhandelingen 
te voeren voor de bouw.
De binationale projectorganisatie zal als 
volgt worden opgezet:

Aan overheidszijde:
- een stuurgroep bestaande uit leden van 

de directie van beide marines.

- een binationaal projectteam.

Aan industriezijde:
- een tijdelijke handelsvereniging be

staande uit de Belgische scheepswerf 
Beliard Polyship te Oostende en Van 
der Giessen de Noord Marinebouw B.V. 
te Alblasserdam, gezamenlijk genoemd: 
Hoofdaannemer.

Onderhandelingen met genoemde Hoofd
aannemer om tot een contract te komen 
voor de projectdefinitiefase zijn gaande, 
maar kunnen eerst officieel van start gaan, 
als de MOU is ondertekend. Het project
bureau zal in Den Haag gevestigd zijn; de 
werkzaamheden van de hoofdaannemer 
zullen worden gecoördineerd te Ant
werpen.
Als de MOU tijdig kan worden getekend 
door beide ministers en direct daarna on
derhandeld gaat worden met de hoofdaan
nemer om te komen tot een contract voor 
de projectdefinitiefase, dan zou naar schat
ting in het laatste kwartaal 1989 in geza
menlijk verband een aanvang kunnen wor
den gemaakt, om binnen 18 maanden te 
komen tot een contractbestek.

In deze voorgenomen samenwerkings
vorm zullen de kwaliteiten van marines als 
’gebruiker’, ’onderhouder’ én als ’produ- 
ceerbaarheid’ van de hoofdaannemer tot 
één coherent bestek moeten leiden. Hier
bij zal uiteraard een optimale beheersing 
van de dimensies: produkt, tijd en geld, als
mede een gelijkwaardige inbreng van bei
de partners zowel naar geld als naar tech
niek, voorop moeten staan.

Conclusie
Gezamenlijk, multinationaal, ontwerpen 
betekent expertise bundelen en ontwerp- 
kosten delen, maar compromissen sluiten.

Verdediging van onze kust en bescherming 
van onze koopvaardij tegen de dreiging 
van mijnen is een activiteit die in brede la
gen van België en Nederland op steun kan 
rekenen en door de NAVO ook als verant
woordelijkheid voor de Koninklijke Mari
ne en de Belgische Zeemacht wordt ge
zien. Bij een gezamenlijke bouw en exploi
tatie kunnen nog meer kosten worden be
spaard. De ontwikkeling van de mijnen
technologie noopt tot een innoverende 
aanpak van het mijnenvegen. Aan deze 
ontwikkelingen zal zoveel mogelijk ruimte 
worden geboden in het ontwerp, binnen 
de strakke grenzen van toegestane kos- 
tenplafonds en de gestelde stafeisen. Met 
de juiste inzet van de Nederlandse en Bel
gische industrie moet het mogelijk zijn, ge
let op onze ervaring een aantrekkelijk ont
werp te maken en een schip te bouwen dat 
vele nuttige defensieve taken in onze kust
wateren kan verrichten. Daar zal vast bij 
vele anderen belangstelling voor zijn als de 
kostprijs aantrekkelijk is.
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SHIP PLATFORM CONTROL 
AUTOMATION
IN THE ROYAL NETHERLANDS NAVY

by: Ir. R.J. Gmelig Meijling*

introduction
At the end of the 1960s, philosophies re
garding new ship designs in the Royal 
Netherlands Navy resulted in the platform 
automation concept as realised in two 
steps and over a period of about twenty 
years, first on the Tromp-class, later on the 
Kortenaer-class and Jacob van Heems- 
kerck-class frigates. The further effectua
tion of this concept can be found in the 
Walrus-class submarines as third step and 
presently in the to be build Karel Door
man-class frigates.

Why autom ation
Automation of ship platform systems has 
been the result of continuously pressing 
demands to reduce through-life costs of 
material and personnel.
Automation has been applied, mainly for 
the following reasons:
- to reduce the occurance of human er
rors, and thus to enhance availability of the 
ship’s platform systems;
- to improve system reliability;
- and to reduce the number of crew 
members.
Progress in the development of elec
tronics has acted as a stimulating factor.

On frigates now in service
In the second half of the nineteen sixties, 
platform automation philosophies in the 
Royal Netherlands Navy resulted in the 
concept as applied on its flagships; the 
guided-missile frigates of the Tromp-class 
HNLMS Tromp and HNLMS De Ruyter.

The Tromp-class frigates have acted as a 
prototype for the platformsystems of the 
ten Kortenaer- or S-class frigates, and the 
two air defence frigates of the Jacob van 
Heemskerck-class.
Built between 1975 and 1984, the S-class 
and Jacob van Heemskerck-class have vir
tually identical platformsystems, thus the 
name S-frigate will here be used for all 
twelve vessels.

* Kapitein-luitenant ter zee (T) Ir. R. j. Gmelig 
Meijling is thans hoofd van de groep Projecten 
bij de afdeling Werktuigbouw, Directie 
Materieel Koninklijke Marine.
(Zijn vorige functie was hoofd van het bureau 
procesautomatisering bij de afdeling Werktuig
bouw.)

These frigates feature:
- unmanned machinery spaces,
- platform systems control and surveil
lance centralised in a Ship Control Centre
(SCC),
- automation of propulsion systems, 
enabling pushbutton handling of the gas
turbines start/stop functions, the fuel 
programmes, the engine selection system, 
the propellor pitch control and the propel
ler shaft brake control,
- direct bridge control of propulsion sys
tems,
- an automatic pilot steering system,
-  and a fully automatic four diesel 
generator electrical power plant, including 
dieselgenerator start/stop procedures, 
dieselgenerator surveillance, automatic 
synchronisation, load sharing between 
running engines and reconfiguration in case 
of electric disturbances and diesel drop 
out.

The applied technology on board Tromp- 
and S-class frigates reflects the state of the 
art at the end of the sixties and is charac
terized by:
- modular construction.
- hardwired logic.
- discrete logic components.
The principes of platform operation, con
trol and surveillance on Tromp- and S-class 
frigates are shown in figure I .

The SCC’s of the Tromp- and S-class 
frigates share the following features:

- The control panel is divided in three 
main sections; propulsion in the middle, 
electrical power and auxiliaries on the left- 
and NBCD on the right-section.
- Panel design is such that the maximum 
amount of information is presented. The 
number of dial type instruments has been 
kept as low as possible (seventeen, includ
ing the clock).
- Alarm/warning annuciators and indi- 
catoriamps have been applied, systemati
cally distributed over coloured frames, 
adhering to the all-dark principle.
- Machinery data-logging equipment pro
vides parameter data information on two 
panels in the SCC.
- An additional alarm/warning system is 
installed supplied by an alternative power 
supply of 24DC in case of failure of the 
440V power supply.
- A manual/electric control system for 
propellor pitch and revolutions provides 
instantaneous fall-back control of the 
propulsion system in case of propulsion re
mote controle system failure.
The improvements in reliability and availa
bility due to automation are strikingly 
shown by the electrical energy generating 
and distributing system on board the S- 
class frigates.
Manipulating this system has turned out to 
be so straightforward that tasks such as 
’starting dieselgenerators, shifting load 
from one generator to an other, and carry
ing out load sharing’, on board S-class 
frigates with fully trained crews, could be

Hk. Ms. Jan v. Brakel

SenW 56STE JAARGANG NR 10 347



Brid<
OPS r . j

see

P n n l y  O iip U y  P r*  taf

I—f~J oHjEEia [—J~J

TCCW   —

TFt r~

Coflh-o» ty*»am  Analog

local
confrolar

lndica»wlamp «nd»i*»or
tamp

Oala log mot  riüü__-i J
*—  EG A  — '

INSTALLATION
Hanuat
oparation

bat a up 
ind tamp

ba tb up 
wdlamp

INSTALLA TIO N  

Iv a lv n ,  pgm pt.sw ilchas)

T tCW »Tal*griph- Court» - and Command 
W rifa r

L S «  Local Scanner

1) Rcmot« propulsion contro l cabin«»
f it  tad in NCR

21 t w »  sansor hat its  own cab le , 
p rin t and indkator lamp

31 C m y  ramo»«ly operated  va lve , 
pump or switch etc, h a t its  own cable.

M anual operation

PRINCIPLE OF OPERATION, CONTROL AND SURVEILLANCE OF 
PLATFORM INSTALLATIONSOF GM-AND S-FRIGATES

Fig. I

carried out by every man in the Marine En
gineering department. And not only in 
routine circumstances, but also in condi
tions where damage has occured to the 
ship and her systems.
What used to be a constant headache for 
the marine engineering officer or chief of 
the watch on board older generations of 
ships, namely availability and reliability of 
electrical energy supply systems, has been 
transformed into a feeling of confidence, 
particularly appreciated when taking in 
fuel alongside a supply ship at twelve knots. 
The maximum number of watchkeepers in 
the SCC during a routine watch at sea on 
the Tromp-class and S-class is five (two 
petty officers and three ratings). Proven 
reliability of the platform automation sys
tems, and design of the man-machine inter
face in the SCC allow a minimum of two 
watchkeepers to remain in the SCC during 
routine seawatches. In that case the other 
members of the standing SCC watch are 
available to carry out maintenance jobs in 
machinery spaces with adequate communi
cation links with the SCC for immediate 
call-up.
Compared to its predecessor, the Dutch 
Leander-class frigate, the number of 
marine engineers on board the S-class fri
gate has shown a twenty percent reduc
tion.
Automation combined with the ship’s gas- 
turbine-based propulsion plant have made 
the S-class frigate a very reliable platform 
with, from the marine engineers point of 
view, a pleasant working environment.

Recent developm ents
The platform monitoring and control sys
tem of the Walrus-class submarine, has 
constituted the introduction of digital 
programmable computer systems in plat-

form installations in the Royal Netherlands 
Navy. The ’ship type independent’ part of 
the Walrus system has been used to de
velop a platform monitoring and control 
system for the Karel Doorman- or M-class 
frigate, now under construction at the 
Royal Schelde Shipyard.
Experience with watchkeeping and 
maintenance routines on board S-class 
frigates, and confidence in the concept of 
the platform automation systems of the 
Walrus-class submarine, have formed the 
basis for platform automation of the M- 
class frigate.
The M-class frigate will be a 3300 Tonnes 
Displacement ship. The two Lips variable 
pitch propellers will be driven by two 3.6

Fig. 2

M W  Stork Werkspoor SW  280V12 diesel 
engines for cruising speed conditions, or 
by two 14 M W  Rolls Royce Spey SM-IA 
gasturbines for high speed conditions. It’s 
electrical power plant will feature four 680 
KW  Stork Werkspoor DRO 218 K diesel
generator sets.
The extent of the platform monitoring and 
control system of the M-frigate is based on 
the following SCC-manpower require
ments:
- during routine conditions or during 
transition to higher states of readiness, 
control and monitoring of the platform 
systems from the SCC should require not 
more than one operator.
- during states of high readiness, when the 
SCC is also used as the ship’s Damage Con
trol Centre as well as Nuclear, Biological 
and Chemical Defence headquarters, the 
entire ship’s platform systems control and 
management should not require more than 
three operators and two managers. 
Although the extent of platform systems 
and maintenance workload of the M-fri
gate will be compatible to that of the S- 
frigate, the M-frigate will have ten per cent 
less marine engineers on board. The reali
zation of the manning requirements has 
been based on the application of a high de
gree of automation using digital computers 
and on man-machine interface using visual 
display units (VDUs).
The system has been named the Integrated 
Control and Monitoring System (ICMS) 
and consists of two major parts. (Figure 2).

The first major part is the Data Processing 
System (DPS). The purpose of the DPS is 
twofold:
-  to receive, process and pass on 
operators’ instructions to the various plat
form systems.
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- to provide the operator in the SCC 
with adequate selective information from 
the various platform systems.
The DPS has two varieties of Processing 
Units distributed over the ship:
- the Central Processing Unit (CPU), 
containing redundant ruggedized compu
ters.
- a number of Local Processing Units 
(LPU ’s), acting as the pre-processors of 
the Central Processing Unit. The LPU’s 
are positioned throughout the ship close 
to the platform systems.
The second major part of the ICMS is 
formed by the Control Modules. Each 
Control Module is dedicated to the con
trol of a particular platform system, and is 
located closely to that system. The Con
trol Modules have closed loop control, 
which means that, apart from initial in
structions from an operator, the Control 
Module controls and protects its system 
without the need for constant attention.

Depending on operational importance, 
one can recognize:
- Local Control Modules; catering for the 
majority of the platform systems. Remote 
control and monitoring of Local Control 
Modules is possible through the Data Pro
cessing System in the SCC.
- Automatic Control Modules; control
ling the most important platform systems, 
including a number of Local Control Mod
ules. Remote control and monitoring of 
Automatic Control Modules is possible 
through the Data Processing System in the 
SCC, or through (DPS-independent) De
dicated Control Panels, placed for instance 
in the SCC or on the navigation bridge. 
The safe and reliable functioning of the 
ICMS of the M-frigate is based on a number 
of principles, of which the following are 
the most important:
- independent sensors to be used for the 
functions control, safety and surveillance,
- control can only be exercised from one 
position at a time,
- change-over of control modes must be 
simular for all the control systems,

Fig. 3 SCC S-class Frigate

- automatic control and safety functions 
have to be maintained in case of failure of 
the DPS,
- failure of DPS and Control Modules will 
not hinder local control of platform sys
tems in any way,
- design techniques, applied components, 
operation, maintenance and standardisa
tion philosophies are the same for all parts 
of the ICMS,
- the ICMS is built using digital techniques 
made up of combinations of standardised

Fig. 4 ICMS panel Walrus-class Submarine

hardware modules and software functions, 
- fault detection and fault propagation 
prevention facilities are effective enough 
to keep meantime the repair below twen
ty minutes.

Single O p erato r Contro l
Single operator control in the SCC re
quires a man-machine interface which 
enables the operator to survey and control 
all machinery systems in such a manner that 
in a stress situation the operator can cope 
witch it.
The use of visual display units (VDUs) op

erated by digital computers allows for 
selective presentation of data, which, in 
combination with advanced methodes of 
data presentation, does not overburden 
the operator as would occur if simply a 
centralisation of conventional panels had 
been applied.
The ICMS makes use of colour graphic dis
plays in order to present mimics: coloured 
block diagram of a system containing all 
relevant information required for surveil
lance and control.

The development of these mimics was pre
ceded by in-depth studies into the interac
tion of operators and digital program
mable systems. Studies in the physical, 
psychological and informational aspects of 
the man-machine interface were underta
ken by the TNO  Institute of Perception at 
Soesterberg, The Netherlands.
These studies have resulted in the use of 
full size mock-ups of man-machine inter
faces, such as the operator stations and the 
SCC of the M-frigate, in order to optimise 
the designs.

From  dedicated panels to V D U ’s
The shift from dedicated panels to VD U ’s 
is illustrated by looking at Ship Control 
Centres on board the recent vessels in the 
Royal Netherlands Navy. The Ship Con
trol Centres in the Tromp-classand S-class 
frigates feature extensive dedicated panels 
covering a good part of the walls, provid
ing control and surveillance functions to 
five operator- and three management pos
itions. (Fig. 3.)
On board the Walrus class submarine, con
trol assignment, system surveillance, dedi
cated controls and emergency controls re
quire a fairly large number of dedicated 
panels, distributed over two control posi
tions, each with a colour graphic VDU and 
a plasma alphanumeric screen, and key
board. (Figure 4).
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In the M-class frigate, the number of dedi
cated panels has been drastically reduced. 
Eleven VD U ’s have appeared in the Ship 
Control Centre, distributed over two 
Echelons. (Figure 5).

The M-frigate S C C
The first Echelon contains three Operator 
Positions, each fitted with an identical set 
of three colour VDU's, functional key
board, a track-ball and a communication- 
receptacle.

Fig. 5 SCC M-class Frigate

The second Echelon features two Manage
ment Positions, each fitted with one col
our VDU, a functional keyboard, a track
ball and a communication-receptacle.

O perator Positions
Under routine seawatch conditions, only 
the Operator Position in the middle of the 
first Echelon will be occupied. From that 
position the operator monitors and con
trols all the ship's platformsystems.

Having said that, the platform systems he 
cannot monitor in the SCC are:
- deck-handling systems, such as anchor 
winch and cranes.
- galley and laundry systems.

A limited number of dedicated control 
panels is centred around the Operator 
Position in the middle of the first Echelon. 
These panels provide controls of propul
sion engines and a number of emergency 
shutdowns. (Figure 6).
The platform systems will be distributed 
over three so-called 'function groups’ i.e.
1. electric power/auxiliaries
2. propulsion
3. NBCD
Whenever such is required, the operator 
in the middle of the first Echelon can quick
ly re-distribute the functiongroups over

the three Operator Positions. As the 
Operator Positions are identical, each 
platform control and surveillance task can 
be reassigned between them.

M anagement Positions
The two Management Positions will be oc
cupied at action stations by the marine en
gineering officer and the damage-control 
officer.
From these positions the ship’s platform 
management has access to all information

done great jobs, the ship’s central damage 
control management had been inefficient 
due to the lack of adequate information 
from the coal face. Studies undertaken by 
the TNO  Institute of Perception have re
sulted into the following NBCD-control 
concept.
Two additional operator positions will be 
fitted outside the Ship Control Centre in 
Damage Control Stations.
One operator position in Forward Section 
and the other one in the Aft Section of the 
frigate, each featuring a single VDU, key
board, track-ball and communication re
ceptacle.
These two operator positions will provide 
a fast and accurate exchange of informa
tion between damage-control parties and 
the NBCD-operator in the Ship Control 
Centre.
Exchange of damage-control information 
is carried out using graphical, computer- 
aided-design-type, methods. Management 
in the SCC will have direct access to these 
situation updates.

Education and Training
The advance of digital technology in plat
form automation has had its influence on 
the training of Marine Engineers in the 
Royal Netherlands Navy.
A young Marine Engineering Officer will 
have undergone a five year period of train
ing and education at the Royal Naval Col
lege in Den Helder and one year at a Tech-

Fig. 6 Operator Position SCC M-class Frigate

available in the ICMS in order to manage 
platform actions, including damage-con
trol and NBC-defence.

N B C D
Experience gathered over the years doing 
ship work-up programmes, shows often 
that, while damage control parties had

nical University resulting in a baccalaure
ate. Digital Technology has been added to 
the list of subjects for the final year stu
dents in 1981, teaching general computer 
and microprocessor knowledge, while 
specialised subjects, such as automation, 
can be chosen by individual students during 
the year at university. The Royal Naval
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College in Den Heider produces Marine 
Engineering Officers with sufficient know
ledge to grasp the digital platform automa
tion technology of today.
Since the introduction into the Fleet of 
electronic based platform monitoring and 
control systems with Tromp- and S-class 
frigates, junior and senior ratings within 
the Marine Engineering (ME) department 
have been carrying out operator tasks ir
respective of their specializations, while in 
maintenance tasks the two specializations 
still show their distinctive expertise.
Junior ratings and petty officers - Marine 
Engineers — receive their training at the 
Royal Naval Engineering School in Am
sterdam. In the early nineteen-seventies 
the school started a course in basic digital 
techniques as part of the prejoining train
ing of petty officers bound for Tromp-class 
and later for S-class frigates. Now all petty 
officers and junior ratings of the ME branch 
receive tuition in digital techniques as part 
of common courses.
The ICMS on board Walrus-class subma
rines and M-class frigates will be the re
sponsibility of the ME department as user 
and maintainer. Special-to-type training 
for the M-frigate will include appropriate 
operator and maintainer training on sub
ject of ICMS for all marine engineers on 
board. Based on presently existing stan
dards of education, average deviations of 
courses in ICMS operation and mainte
nance will be two weeks for junior ratings 
and seven weeks for petty officers.
Per M-frigate a team of one officer and 
four petty officers selected from the ME

department on board will be appointed to 
serve as ICMS managers. They will receive 
an eleven week course enabling them to 
carry out day to day management, fault 
diagnosis and repair by replacement of 
ICMS components.
Training in the Royal Netherlands Navy 
has undergone a shift from on the job' 
training to ’in the bench’. Special-to-type 
training facilities for the Tromp- and S- 
class frigate include a mock-up SCC train
ing at the Royal Naval Engineering School 
since the mid 1970s.
SCC mock-up trainers for the M-class 
frigates will become available in the begin
ning of the 1990s.
Until that time user and maintainer train
ing for the M-class frigate will be a com
bined effort by the Royal Naval Engineer
ing School and the manufacturer of the 
ICMS.

T h e  Future
It is rather difficult to predict the things to 
come. The near future - say two or three 
years - can be predicted with reasonable 
accuracy but due to the fast changes and 
growing complexity in society and advan
ces in technology, predictions over a time 
span of five or ten years are very difficult to 
make. Further remarkable crew reduc
tions on board navy vessels, such as 
frigates, will not be feasible for the time 
being unless tasks such as fire fighting, dam
age control, replenishment at sea, logistics, 
administration, NBC defence, emergency 
assistance to other ships, sea rescue handl
ing of ship mooring facilities, around the

clock handling of helicopters, and last but 
not least maintenance can be made less 
personnel intensive.
The viability of an unmanned SCC during 
routine conditions on board larger naval 
vessels will depend on quality and reliabili
ty of measuring devices. The shift from 
’preventive maintenance’ to 'condition 
based maintenance’ is unavoidable.
On future platforms, more and more as
sistance will be provided to operators, 
maintainers and managers by com
puterized systems. However, it should be 
realized that, regardless the degree of 
automation and computerization, the hu
man element will always be a decisive fac
tor in the endresult.
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ASPECTS OF SUBMARINES
PART I: SOME NOTES ON DEVELOPMENT

by Prof. dr. ir. E. van den Pol, D/C*

1.1. Preface
For most people a submarine appears as a 
mysterious, intriguing object, arousing a 
great deal of curiosity. This is demon
strated e.g. at Den Helder each year dur
ing the days of the national naval review, 
during which the public is quite willing to 
queue up for considerable time in order to 
be admitted for a look around at the in
terior of a submarine.
In general one is extremely impressed by 
the overwhelming array of pipe-line sys
tems, valves, electronics, switch boxes, 
machinery and pieces of equipment of all 
sorts situated in a limited space.
Quite another aspect however, if the mili
tary value is not taken into account, is of a 
totally different nature and probably 
therefore not fully appreciated.
A country, that possesses an international
ly acknowledged capability to build sub
marines of its own, advanced design, de
monstrates a maritime industrial potential, 
which ranks it second to none.
The intellectual effort, involved with such a 
product, has a marked although difficult to 
assess and to quantify industrial spin-off and 
is consequently easily underestimated if 
not overlooked.
Especially these days while the competi
tion on the international shipbuilding mar
ket is extremely strong one should be able 
to draw from one’s inventivity and quality. 
The construction of modern, conventional 
submarines is in fact imperative in its de
mands for innovative high-technology.

In support of the foregoing statements 
some interesting, probably not so well 
known aspects of submarines will be dis
cussed without claiming to be exhaustive 
on the subject.
By doing so it is hoped to stimulate and 
enhance the realization that the construe -

*Professor at the Royal Netherlands Naval 
Academy in Den Helder (’Marine engineering’) 
and at the Technical University Deift (’Marine 
dieselengines').
Served during his naval career as an engineering 
officer a.o. for seven years aboard submarines 
and in a later stage as Stafofficer material/Neth. 
Submarine Service.
Obtained his ir.-diploma on a simulation study 
of submarine-manoeuvres in the vertical plane 
and the doctor’s degree on a thesis dealing with 
a non-linear hydrodynamic (flow) problem in 
relation with certain bodies of revolution. Is still 
maintaining a lively interest in submarine de
velopment.

tion of a modern, reliable - so called con
ventional (= not nuclear driven) — sub
marine asks for profound specialized 
knowledge, which can only be accumu
lated during a period of several decades of 
actual submarine development work and 
operational experience and should there
fore not be discarded lightheartedly. 
Distributed over several instalments the 
attention will be focussed in succession on:
- a short historical development review, 

provided with some critical comment1)
- relevant hydrodynamic aspects
- submerged stability & manoeuvring
- the dieselengine in relation with the 

submarine
- other non-nuclear submarine propul

sion possibilities.

1.2. Developm ents
Up to the closing years of the second 
world war the submarine remained what it 
always had been from its birth: a ’diving- 
boat’ with restricted underwater capa
bility.
Or, to formulate it differently, a craft, that 
as a rule, moved on the surface but posses
sing the possibility to dive and to remain 
submerged for a relative short period - 6 
up to 24 hours - while condemned to a 
slow underwater speed of only a few 
knots.
The standard picture around 1939 showed

') Opinions expressed or statements put for
ward in these articles do not necessarily repre
sent or reflect the official attitude of the Royal 
Netherlands Navy.

Fig. I. British Built V ’ class (photo R.Neth.N.)

a relative, small boat of around 1000 tons 
displacement with two propellers and a 
considerable diesel-horsepower, divided 
between two engines, allowing surface 
speeds of 15-20 knots.
Underwater propulsion power was 
realized by-usually-two lead- (sulphuric) 
acid batteries of about I 10 cells each, feed
ing two electromotors attached to the 
propeller-shafts.
When coupled to the dieselengines and 
disconnected from the propeller-shafts 
these electromotors could be used alter
nately as generators in order to recharge 
the batteries.
The shape of the hull was directed exclu
sively to optimum surface performance re
sulting in a rather poor underwater ma
noeuvring behaviour in the horizontal as 
well as in the vertical plane. Maximum safe 
diving depth was up to 100 meter.

Characteristic representatives of the state 
of the art around 1940 were the British ’U ’ 
& ’S’ and T ’ class, the German Typ VII’ and 
the Dutch ’O ’ class, see fig. 1, 2 & 3.
In the final years of the world war two use 
of radar by allied aircraft and warships 
drove the German U-boats more and 
more under the surface so that extended 
submerged periods became an unavoidable 
necessity, thereby putting a heavy strain on 
the batteries. These could only be re
charged by using the diesel engines and 
hence forcing the submarine to surface and 
consequently to exposure to sudden aerial 
attacks.
Introduction by the Germans of a Dutch
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submarine development, found in this 
country when they occupied the Nether
lands in 1940, made it possible to use the 
dieselengines whilst remaining submerged 
at periscope depth.
Although this so called 'snort installation’ 
gave some respite, it was already quite 
clear to the German naval authorities that 
for prolonged submerged operations the 
outlook of the submarine should undergo a 
basic change.
In fact this was brought about by the com
pletely new hydrogenperoxide propulsion 
system (on which we’ll go into more detail 
in later instalment), invented and de
veloped by prof. ing. H. Walter.
W ith a small 80 tons research submarine 
(the 'V80'), propelled by H20 2, Walter at
tained a submerged speed of 28 knots in 
4 1 /'42 (!).
Walter, a man with a highly innovative 
mind, realized very well that in order to 
achieve such underwaterspeeds the shape 
of the hull should be optimized and that 
should explain why the 'V80' already de
monstrated a ’tear drop’ hullform which is 
now more of less standard for today’s sub
marines.
In the discussion during ’4!/’42 between 
Walter and his staff on the one hand and 
the German ’Kriegsmarine’ authorities on 
the other it turned out that the former 
wanted to built a small 200 tons boat with 
W alter’s H20 2 (leading to 'Type XV II’), in 
order to improve this new means of 
underwater machinery, while the latter - 
naturally - favoured the immediate con
struction of an Atlantic-going, fast attack 
submarine with the new Walter installa
tion (Typ XV III’).
A  very important - and new - initiative in

the design of these new boat types was 
that with fairly large models extensive 
windtunnel together with towing tank 
tests were performed in order to establish 
the optimal shape for these H20 2-subma- 
rines, which - besides the Walter installa
tion for high speeds - possessed leadacid 
batteries as well as diesels. Much attention 
during these tests was focussed on the op
timal shape of the stern together with the 
position of rudder and after hydroplanes. 
One can only wonder now why the Ger
mans, in connection with their model tests, 
did not introduce a 'tear drop’ body of re
volution for their future submarines, prob
ably this had something to do with their 
chosen way of storing the hydrogen

peroxide, leading to an oval cross-section 
of the hull. Nevertheless all their efforts in 
streamlining etc. which certainly were of 
advantage from the point of view of in
creasing the submerged speed and reduc
ing the hydrodynamic noise, the manoeu
vrability underwater remained rather 
modest.
As the development of these Walter boats 
was hampered by a number of problems -
a.o.2) the mass production of highly con
centrated hydrogen peroxide - the reali
zation was retarded and therefore it was 
not entirely unexpected and unlogical that 
the question was put forward how far it

2) Abbrevation for ’among others’

Fig. 3. H.Neth.M. submarine ’022’ at full surface speed shortly before WW2 (photo R.Neth.N.)

Fig. 2. British Built T  class, deckgun removed and fitted with snort after WW2. (photo 
R.Neth.N.)
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would be advantagous to use the highly 
streamlined, elegant boathull o f’Typ XV III’ 
in combination with a conventional pro
pulsion system i.e. diesels, snort installa
tion together with improved & enlarged 
batteries.
The argument was that Typ XV III’ was a 
relative large submarine and hence consid
erable space was available so that even 
with conventional propulsion systems 
greatly improved performances could be 
expected. The more so while now the sub
merged performance was overruling. 
Consequently, no effort was made to de
sign a boat that would ride comfortably on 
the surface. To reduce the hull resistance 
while submerged, the hull and superstruc
ture were streamlined and all exterior 
projections removed or rounded.
This led to the famous ’Typ X X I’ (das 
’Elektro-Boot’), which became operation
al when the second world war came to an 
end and therefore could not be tested 
under wartime operational conditions.3)

U- BOO! !Y PE  S B C

U- BOO! ÎY P E  ytt t i

^-C~l
I P

U-BOOT 1Y P E  m

U- BOOF TYPE m i G

(WALTER PROP )

Fig. 4. Short review of changing shape of 
German submarines during WW2.

gave another, prodigious boost to the de
velopment, more specifically: to the shape of 
future submarines.
Extensive towing-tank experiments, 
windtunnel tests together with com
prehensive theoretical flow studies (now 
with the help of the electronic computer) 
on the most suitable hull configuration for 
optimal submerged performance led to a 
body of revolution for the ’Albacore’ not 
unlike that of the airships of the twenties 
and thirties.
The ’Albacore', on which all military 
characteristics were sacrified in order that 
the highest possible submerged speed 
might be obtained, was built to make avail
able a submarine on which now the control 
problem especially at high speeds could be 
studied in full size and correlated with 
model tests. Equipped with silver-zink bat
teries the ’Albacore’ attained underwater 
speeds up to 33 knots.

Its design however, would have a tremendous 
impact on submarine construction in general! 
Nearly every submarine building country 
had its benefit of the German XX I design 
for its own navy.
Fig. 4 gives some impression of the chang
ing exterior hull shape of the German U- 
boats during ’40/’45. In the fifties the U.S. 
navy e.g. started an ambitious submarine 
rehabilitation program, which was focus
sed on ’Greater Underwater Propulsion 
Power', the socalled ’G U PPY’-conversion 
of their existing fleet-type submarines. It 
was to a great extent inspired by the ex
perience acquired by the U.S. navy with 
two X X I boats (fig. 5), obtained as war re
parations and comprised basically - like the 
X X I design - significantly greater under
water propulsion power together with a 
streamlining of the exterior of the hull and 
conning tower and of course the installa
tion of snorkel equipment, see fig. 6.
New designs, like the U.S. 'Tang' class (Fig. 
7), the British ’Porpoise’ & ’Oberon’, the 
French ’Narval' & ’Daphne’ all followed, in 
some way or another, the German XXI- 
design.

Then in 1953 the appearance of the Ameri
can experimental submarine USS 'Albacore'

3) Some characteristics of Typ X X I’: 
Displacement: 1621 tons submerged. Operat
ing depth: ~  200 metres. Submerged perfor
mances (due to enlarged & improved batteries): 

= 70 minutes at 16 knots
or == 5 hours at (2 knots
or = 15 hours at 9 knots
or ~  48 hours at 6 knots
endurance 72 hours.
The six (bow) torpedo tubes could fire 18 tor- 
pedos within 20 minutes. Postwar US tests at 
Key West showed that Typ X X I’ submerged at 
15 knots was equal to the quietest US-’fleet- 
submarine’ at 8 knots. Fig. 6. American fleettype submarine, converted to GUPPY IB standards (photo R.Neth.N.)

Fig. 5. Ex-German X X I boat — U 3008 - in the U.S. Navy with modified bridge (’sail’) (official 
U.S. Navy photo)
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The marriage of the ’Albacore’ hull with 
the presserized-water nuclear reactor fi
nally provided the possibility to operate in
definitely beneath the surface with speeds 
up to 40 knots, only the human endurance 
was now the limit. A review of the chang
ing configuration of US submarines is given 
in fig. 8.
Although the ’ultimate’ submarine seems 
to be the one with nuclear propulsion, the 
enormous costs of these boats and the 
proven fact that there are still some roles 
for which the conventional sub is better 
suited, has led to a continued development 
of the latter. As an illustration a compari
son4) is used between the well-known and 
valued British ’Oberon’ class and the equal
ly succesful German ’Typ 209’, spanning a 
time interval of about 25 years, see fig. 9 & 
10.

1.3. C o m m ent on the present 
'state of the a rt’
As can be seen from fig. 8 the underwater 
performance of ’Typ 209’ triples that of 
the ’Oberon’. It reflects the obvious still 
remembered lessons the Germans learned 
during world war two! In the present-day 
conventional submarine development one 
can observe a peculiar trend in this re
spect. In the ambition to increase the ver
satility, more and more weapon systems 
and other electronic equipment are instal
led, which in itself should already be a 
sound motive to increase the number of 
battery cells.
At the same time however, this increase in 
weapon systems and long-range detection 
capabilities often gives rise to an increase 
in boat dimensions, and hence submerged 
displacement, which in fact is another argu-
4) This comparison (March ’88) is reproduced 
with kind and much appreciated permission 
from 'Maritime Defence’, international journal 
on naval technology, Eldon Publications Ltd./I 3 
Queens Rd., Wimbledon/London SW19 8NG.

USS-NAUTILUS-
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Fig. 7. USS ’Tang’ leaving Pearl Harbor (official U.S. Navy photo)

ment to increase the battery capacity. 
Nevertheless it seems that a proportional 
increase in battery performance is some
times neglected these days.
Moreover, as the conventional submarine 
is approaching - and already surpassing - 
its nuclear driven counterpart in underwa
ter displacement5), it loses one of the ad
vantages it originally had over its nuclear 
colleague: because of its smaller dimen-

1800 tons6), while the installation of the 
greatest possible number of high perform
ance battery cells together with their re
charging facilities should have overriding 
priority, thereby forcing to be specific and 
limited in the operational requirements of 
a new design. This should be accompanied

Fig. 8. Review of changing shape of US sub
marines

Fig. 9. Diesel-electric submarines past and 
current generations.

sions it was a.o. better suited for opera
tions in ’shallow’ waters. In my opinion it 
should be well realized that a submerged 
submarine remains a relative large metal 
object in a non-metallic environment. 
Therefore its dimensions should be a de
rivative of its underwater propulsions 
means, e.g. a conventional submarine with
out other air-independent means that its 
lead-acid batteries, should not exceed

5) Compare the French nuclear propelled 
’Rubis’ class (2670 ton) with the conventional 
British ’Upholder’ (2455 ton) & Dutch 
’Zeeleeuw’ (2800 ton).

Fig. 10. A comparison between type 209 and 
'Oberon'-class dived performance.

6) As an example, to illustrate this statement, 
the French 'AGOSTA 80' submarine may serve. 
Of 1760 ton submerged displacement the sub
merged endurance is 65 days with a crew of 35. 
Maximum underwater speed is 21,5 knots 
while 400 Nm can be travelled at 4 knots sub
merged.
Operating depth of 300 metres throughout the 
submarine lifetime, while a restricted number 
of dives to 450 metre is allowable.
Four torpedo tubes, which can be reloaded in 8 
minutes.
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Fig. II.  H.Neth.M. submarine ’01’ (photo 
R.Neth.N.)

and weight savings that could be translated 
into smaller ships. Smaller ships would al
low higher speeds, and stronger, less-de
tectable hulls that could descend to great
er depths or withstand more weapons ef
fects.’
Computerized automatic systems, howev
er, are vulnerable with regard to mechani
cal shock, sensitive to atmospheric condi
tions and as a whole their reliability under 
extreme submarine operational conditions 
is still arguable.

i ne cnoice Detween a fully automatic, un
manned engine room or the ever presence 
of one competent man in the same space 
can mean a dramatic difference in simplici
ty, costs, reliability and hence safety.
Only after a thorough and cautious assess
ment of this problem one is in a justified 
position to undertake a new design. 
Omission to do so might otherwise lead to 
a submarine of doubtful value and without 
a realistic chance of survival under wartime 
operational conditions.

by a careful consideration of the number of 
crew versus the level of automation.
W ith regard to the former this is extreme
ly well put forward by Hemond in an arti
cle in the US Naval Proceedings/July 1989: 
'People, however, are a burden to a sub
marine. Since people cannot work con
tinuously, three men are needed to oper
ate a submarine station around the clock. 
More people require more support. Oxy
gen must be supplied; carbon dioxide must 
be removed. People cannot exist in ex
treme temperatures, so extensive equip
ment is needed to adequately condition 
the atmosphere. All of these people have 
to be fed regular meals, requiring vast 
amounts of food to be carried, stored, and 
preserved until used. Additional equip
ment is needed to prepare the food, serve 
it to the people, and dispose of the waste. 
Toilet facilities and washrooms with hot 
and cold running water are required. 
Bunking space must be allocated on board 
the submarine.

The Navy is also obligated to recruit, train, 
and pay each person, provide support for 
dependents, and, in time, compensate each 
of them upon their retirement. 
Automation, on the other hand, is capable 
of doing many things now done by crew 
members. Automation has progressed 
enormously since the day of solid-state cir
cuitry. Smaller crews would permit space

Fig. 13. Triple hull at sea (photo R.Neth.N.)
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Fig. 14. 'Zwaardvis' class submarine at maiden voyage (photo R.Neth.N.)

1.4. Conclusion
To conclude this introductory instalment a 
few pictures of Dutch built submarines, 
starting with fig. I I , referring to the ’O I ’ 
of 1904. Omitting the ’K’ and earlier ’O ' 
boats, fig. 12 shows ’01 9’ as a typical rep
resentative of the reliable ’O ’ boats, which 
participated in the second world war.

Fig. I 3 depicts one of the triple hull boats 
commissioned in the sixties, embodying an 
attempt to procure maximum space and

weight distribution while employing a 
pressure hull of modest thickness.
A ’Zwaardvis’ class boat on the ’W ater
weg’ proceeding to sea on its maiden voy
age, fig. 14, and finally the pride of the ’Rot
terdamse Droogdok Mij.’: the new
’Zeeleeuw’ the other day in her element: 
fig. 15.
A last remark may be granted to the au
thor: if the Netherlands are going to con
sider successors for their ’Walrus’ class in 
the near future it seems recommmendable

to strive for some means of socalled Air 
Independent Propulsion (A IP) in order to 
remain submerged for extended period 
without using the batteries. At the same 
time a reduction in seize should be given 
every consideration leading to a sub
merged displacement < 2000 tons.
If the French naval engineers are able to 
install a nuclear propulsion system in 2600 
ton underwater displacement, Dutch in- 
ventivity should make it possible to house 
an AIP inside a submarine of 2000 tons 
without any of the essentials be sacrificed. 
A submarine of this configuration, with 
deep diving capability and a careful chosen 
balance between automation versus 
number of crew, is not only a much cheap
er alternative with regard to a nuclear 
propelled one but it would also be in line 
with the already long ago established tradi
tion of sound, innovative submarine con
struction of the Dutch shipbuilding in
dustry.
W e can do it and a.o. it will procure a di
rect spin-off for the offshore, moreover 
technological developments which can

Fig. IS. ’Zeeleeuw’ class submarine 
maiden voyage (photo R.Neth.N.)
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carry the label of 'innovativity’ are always 
held in high esteem by our Ministery of 
Economical Affairs,
In elucidation of the foregoing it is highly 
interesting to have a look at the ’Moray’ 
design submarine of the ’Rotterdamse 
Droogdok Mij.’, depicted in fig. 16a. Of 
1840 tons submerged displacement, a 
crew of 35, it has the same number of bat
tery cells as the new ’Zeeleeuw’ but six 
torpedo tubes and an endurance of 65 
days. Because of it smaller dimensions its 
submerged speed characteristics are 
superior compared to the latter.
Last but not least the possibility to insert -
e.g. in a later stage - an extra section con
taining some means of air independent 
propulsion7), makes this design highly at
tractive. The more so, as this leads only to 
a modest displacement increase of ~  
200 tons, fig. 16b.
Vice-admiral C. A. Lockwood USN, Com-

7) Air independent propulsion for underwater 
vehicles, i.e. the closed cycle diesel and/or the 
Stirling option, is intensely studied by the 'Rot
terdamse Droogdok Mij.'.
In fact a complete closed cycle diesel installation 
has already run under submerged conditions 
showing impressive performance.
In a later instalment ample attention will be gi
ven to this innovative Dutch development.

mander Submarines Pacific in world war 
two, in this comment on the Dutch Sub
marine Service during these years:
’O f the Netherlands, we saw a great deal in 
Australia and the Phillipines. Their crews 
were hardy and determined and their sub
marines, while smaller than ours and not so 
well equipped for habitability and comfort, 
were thoroughly effective’
Let us keep it that way, for a real seagoing 
navy, like the Royal Netherlands Navy, can 
only claim to be a real complete defensive 
maritime tool when submarines form a 
harmonious, but credible, part of it. 
Maintaining such a naval force demon
strates the willingness to pay for the insur
ance necessary to safeguard the economy 
of this country, which is highly dependent

on an undisturbed traffic of goods in every
respect.

Recommended literature
1. Friedman, Norman: ’Submarine, design and 

development’ Conway Maritime Press Ltd., 
London 1984.

2. Rössler, E.: ’Geschichte des deutschen U- 
bootbaus’ J. F. Lehmanns Verlag, München 
1975.

3. Rössler, E.: ’U-boottyp X X I’ Bernard & 
Graefe Verlag, Koblenz 1986.

4. McKee, Andrew Erwin: ’Recent Submarine 
Design Practices and Problems' The
S.N.A.M.E. Transactions, Nov. 1959 no. II.

5. Arentzen, E. S.: ’Naval Architectural As
pects of Submarine Design’ The S.N.A.M.E. 
Transactions, Nov. 1960 no. 8.

6. Gabler, U.: ’Unterseebootbau’ Bernard & 
Graefe Verlag, Koblenz 1987.

VAKBEURS VOOR ELEKTROTECHNIEK 
EN INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

CLJEKTRO 
TÉCHNI
1 3 - 1 7 / 1 1
OPENINGSTIJDEN:
DAGELIJKS VAN 10.00-17.00 UUR

DONDERDAG 16/11
AVONDOPENING
TOT 21.00 UUR

TREFPUNT VOOR DE BRANCHE,
SPEELT IN OP TECHNISCHE INNOVATIE
De elektrotechnische bedrijfstak neemt sinds [aren in omvang 
en betekenis toe. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe toepas
singen. De ontwikkeling van elektronica en informatica maakt 
een stormachtige ontwikkeling door. Dat dwingt u ertoe alert 
te blijven. Het actuele beursprogramma van Elektrotechniek 
'89 is daarvoor een vertrouwd oriëntatiepunt.
Méér dan 450 Idirekte) exposanten uit binnen- en buitenland 
presenteren hun produkfen, diensten, systemen en technieken 
op zo'n 30.000 m2 netto beursoppervlak.

EXPOSANTENVERENIGING I  I  JAARBEURS 
E L E K T R O T E C H N I E K  U  UTRECHT/HOLLAND

INTERESSANTE 
LEZINGENPROGRAMMA’S 
EN. PRESENTATIES
Diverse lezingen e n /o f presenta
ties maken deel uit van het veel
zijdige beursprogramma. W ilt  u 
nadere informatie hierover 
ontvangen, aarzel dan niet en 
bel het Jaarbeurs Congres
bureau, telefoon: 030 - 955466.

TOEGANGSPRIJS
Een entreebewijs aan de kassa 
van de Jaarbeurs kost f 15,- 
per persoon.

BUYERS'GUIDE 1989/1991
W ie  levert wat? Een overzichte
lijk gerubriceerd en geïndexeerd 
naslagwerk. Dit handzame 
boekwerk behoudt ook nè de 
beurs zijn w aarde. Bestel de 
Buyers' Guide door f 15,- over te 
maken op gironummer 12778, 
ten name van Jaarbeurs Utrecht, 
onder vermelding van ’Buyers' 
G uide Elektrotechniek’ en u 
ontvangt deze franco op uw 
adres.

INLICHTINGEN
Koninklijke Nederlandse 
Jaarbeurs
Postbus 8500, 3503 RM Utrecht 
Telefoon 030 - 955 911.
Telefax 030 - 940 379 
Telex 47132. Viditel 313616

Fig. I6A. Moray 1800 pfH (provisions for 
Hybrid Propulsion) Disign of the R.D.M.

Fig / 68. Moray 1800 H (with Hybrid Prop
ulsion) Design of the R.D.M.
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THE ROLE OF PROPULSION SYSTEMS IN 
SURFACE COMBATANTS
ir. R. T. G. Prins RNLN, C. Eng. F. I. Mar. £.*

I. Introduction
The propulsion system of a warship effec
tively has the task of transporting a plat
form with combat system to those places 
at sea where the presence of combat pow
er is required. This being the case, the 
propulsion system, as an integral part of 
the combat system, is subject to the 
specific demands inherent in the combat 
system. Moreover, the platform itself lays 
down a number of requirements for the 
propulsion system. Hence the propulsion 
system will be seen from the point of view 
of these requirements. The actual require
ments have undergone important changes 
during the period within which the war
ship has been powered mechanically. The 
cause of this can be found in the pos
sibilities offered by the technological de
velopments of combat systems and propul
sion systems.
At present the propulsion systems are 
more interesting than ever before due to 
the far-reaching consequences of the 
above mentioned technological develop
ments. Leaving the nuclear propulsion sys
tem outside the scope of this article, it is

* Commander Royal Neth. Navy 
Defence Materiel Officer Royal Netherlands 
Embassy, London

clear that it is the internal combustion en
gine, which stands out from the rest, the 
external combustion engine, commonly 
known as steam engine which for decades 
held a monopoly, appears to be on the way 
out.
When the development of steam-power, 
diesel-power and gasturbine power are 
compared, there are many reasons which 
show why dominating positions had to be 
relinquished. Those reasons must always 
be related to the demands and technologi
cal possibilities available during those 
periods when a transition from one instal
lation to another took place.
Perhaps some changes were fuelled by 
negative motivation of a ’never again’ at
titude, when often positive compensations 
were acquired and at the same time new 
negative effects were experienced, the 
main reasons why development is a re
iterative process.
The historical perspective of the develop
ment of the propulsion system will be seen 
here from the point of view of its rele
vance to the requirement package. It will 
be made clear how much those require
ments changed and how new systems met 
and indeed meet that challenge.
In conclusion, a modern system will be de

scribed, a solution found for present-day 
demands.

2. Requirem ents
A propulsion system demands the availabil
ity of a part of the volume of the ship, mass 
of the ship and manpower. Consequently a 
certain investment is required which re
sults in the transport of the platform with 
combat system. The transport function 
sets demands such as the maximum dis
tance to be covered as a function of the 
load-profile, the maximum power deliver
able and the maximum capacity of power 
transitions per unit time. A compromise 
has to be found between that which is 
technically possible and that which is ac
ceptable with the given investment. Max
imisation of one type of demand inherently 
results in minimisation of another type of 
demand. The law of diminishing returns re
stricts the value of reserving more volume 
and mass for propulsion power.
Maximum distance to be covered is a func
tion of bunker stores, type of fuel, installa
tion power and mostly exergetic efficien
cies by full-load and part-load.
The propulsion system of a warship must, 
in order to reach the required high speed, 
command a high power for a given size and



weigt of ship. A warship sails for only a 
small part of its life on that high power. 
That means that the part-load efficiency of 
the installation is very important, possibly 
more important than the full-load efficien
cy. A warship frequently executes man
oeuvres and during these manoeuvres 
large power transitions must be generated 
in very short time periods. This in turn 
means that the time constants of the ener
gy transformers in the installation have to 
be small. The power which is transferred 
to the propeller must in turn be transfer
red efficiently to the water, this generates 
demands on the transmission due to the 
narrow band of revolutions within which 
the propeller operates efficiently.
The stealth function restricts the emision 
of energy of the propulsion system to the 
environment. Energy in the form of heat is 
emitted from the stack, cooling systems 
and ships’ hull. Noise is emitted through 
foundations and ships' hull and cooling sys
tems. The ships’ propeller is an excellent 
source of noise. All this emphasises the 
necessity of maximisation of the exergetic 
efficiency in the energy transformation of 
the installation so that the heat lost will be 
given out at the lowest possible tempera
ture. This also means that heavy demands 
are made on sound-proofing facilities. 
Meeting modern demands in the field of 
sound-proofing of energy tranformers and 
piping systems is a separate discipline. The 
production of a propeller which has a mini
mal noise emission signature is a process 
which, in order to satisfy modern de
mands, can as yet only be attempted with 
the aid of CAD/CAM techniques. Air-in- 
jection around the propeller may have an 
added sound-proofing effect.
Survivability can be less scientifically de
fined as the characteristic of the propulsion 
system of its ability to retain the transport 
function of the system to some extend af
ter incurring a certain amount of damage. 
One has to distinguish whether this means 
the capability of reaching a suitable har
bour for repairs after a certain amount of 
damage or the ability to play a continuing 
part in combat situations. The law of di
minishing returns determines the level of 
investment. To conclude, some thoughts 
regarding fuels. Not every type of fuel is 
suitable for use in modern propulsion sys
tems for warships. The use of coal and 
heavy oil has been phased out and gas-oil is 
now the dominant fuel. The quality of this 
fuel decreases gradually, one reason why, 
apart from the large investment required 
in the use of gas-oil, this is an argument to 
upgrade the suitability of future genera
tions of propulsion systems to a greater 
capacity for a variety of fuels. This will give 
an already existing requirement a more 
omnivorous character.

3. A  historical case
A ships' propulsion system consist of a

REGENERATOR

Fig. I.
a: propulsion system with external combus
tion engine

power engine, a transmission component 
and a shaft and propeller. These represent 
the most important units of the system. 
One can separate power engines into ex
ternal and internal combustion engines, 
both of which are used in propulsion sys
tems of warships. In the case of the exter
nal combustion engines the in the combus
tion chamber converted energy is tranfer- 
red to a power fluid. The power fluid ex
pands in a power engine, generating shaft 
power, which is subsequently given out as 
propeller power and transferred to the 
water. In the case of the internal combus
tion engine the product of the combustion 
is utilised as power fluid. This power fluid 
expands in a power engine in order to gen
erate the shaft power.
This article will restrict itself to the power 
fluid of steam, used in the external com
bustion engine and the power fluid of com
bustion gas, as used in the internal combus
tion engine. Fig. I shows the principles of 
external and internal combustion engines. 
During the introduction of mechanical 
propulsion systems at sea the steam engine 
was the only available machine and coal the 
only suitable fuel. As combustion chamber 
and energy transfer apparatus the so-called 
Scottish boiler was used, supplied with a 
flame-pipe furnace.
The energy density of coal is low com
pared to other primary energy sources, 
reason why quantity of energy carried in a 
certain amount of bunkerspace was limited 
and consequently the potential for max
imum distance to be covered was also li
mited. The exergetic efficiency of the 
Scottish boiler is, because of low steam 
pressures and steam temperatures corres-

b: propulsion system with internal combus
tion engine

pondingly low, thus significantly degrading 
the already limited amount of energy avail
able before it is transferred to the expan
sion engine. Initially the double or triple 
expansion engine was used as a means of 
converting energy, typically resulting in a 
low exergetic efficiency and a low number 
of revolutions.
This low number of revolutions had initial
ly to be boosted by a gear-system in order 
to turn the propeller at a favourable rate. 
This consideration of the first steam instal
lations is unfair as one views it with the 
knowledge of present-day installations. In 
those days it was mainly a matter of com
pensating for the limitations which sail- 
power presented, which indeed was the 
case.
A careful start for a number of decades, 
during which steam power serves as back
up of sail-power, was finally closed by phas
ing out sail altogether. Steam power had 
come to age grown up and was ready for a 
stormy development which has still not 
lost all its impetus, although steam installa
tions, with the exeption of a Russian de
sign, are no longer in use in modern war
ship design.
W e may ask how this development took 
place. As combustion engine the Scottish 
Boiler, the flame-pipe boiler, was suc
ceeded by the Admiralty Boiler, the wa
ter-pipe boiler. By this device steam 
pressure and steam temperature could be 
significantly increased, thus enormously 
improving the energetic efficiency of the 
boiler. The expansion engine was replaced 
by a steam turbine, which in itself has an 
significantly higher exergetic efficiency. In
terestingly, one notes that the high
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number of revolutions of the steam tur
bine made it necessary to reduce the high 
number of shaft revolutions to a distinctly 
lower amount.
A t the beginning of this century coal was 
replaced by oil, which increased the ener
gy capacity of the bunker supply. By the 
time the Great W ar ended, steam: installa
tions were widely used, in principle these 
were identical to modern day equivalents 
on board warships, in those days the word 
stealth had not yet been invented. The 
only sensor available was the naked eye, 
sound detectors, infrared detectors and 
radar were yet to be invented and intro
duced. it was for that reason that the stress 
lay on combustion techniques, the inven
tion of smokeless combustion making it 
possible for the ship to remain undetected 
until it, just as it did during the age of sail, 
appeared over the horizon.
After the Great W ar the emphasis in the 
development of the steam installation fell 
on enlarging the power density of the in
stallation which would, for a given volume 
and a given weight, result in an installation 
which could generate more power. A t the 
same time the exergetic efficiency of the 
installation was increased. A  higher power 
density means smaller and more compact 
boilers, subject to higher pressures and 
temperatures, which in itself increases the 
exergetic efficiency of the boiler. Higher 
steam pressures result in smaller specific 
volumina making more compact turbines 
and piping systems with smaller diameters 
feasible. In order to increase the total 
power of the system, several sub-systems 
would be installed to also increase the sur
vivability of the system as a whole, al
though this was at the cost of having far 
more complicated piping systems.
During the period before the Second 
World W ar the American industry was a 
world-leader in the development of the 
steam installation, which was manifested in 
high power densities and the introduction 
of the double reduction which increased 
the propeller efficiency significantly at 
part-load. An attempt by the Kriegsmarine 
to take over the lead in the field of steam 
propulsion by means of the introduction 
of the "Hochdampfdruck” system, failed 
mainly because of the vulnerability of this 
type of installation.
W ith the end of the Second World War 
the development of the steam systems for 
warships was also effectively stopped. The 
situation at that time can be outlined by 
the following example:
In (957 the HNLMS Drenthe was taken 
into service, an A A W  destroyer with 
ASW  capacity. The propulsion installation 
consisted of two self contained steam units 
with the possibility of combining these so 
that survivability was built-in. An oil pre
heating system made it an omnivorous in
stallation. Every unit consisted of 2 B and 
W  boilers in which superheated steam of

40 bar and 4S0 C was generated and one 
set of action turbines. The shaft capacity 
was 40.00 shp, which brought the power 
o f the total installation to 80.000 shp and 
afforded the ship a maximum speed of 36 
knots. Apart from smokeless combustion 
not much attention had been paid to the 
Stealth character. The exergetic efficiency 
of the installation at full load was 25% 3t 
which level the installation contained 3 
boilers to compensate for the energy de
gradation. The manoeuvrability of the In
stallation was, in relation to  the short time 
constants of the holier and the turbine, 
very good for a steam installation. For sail
ing at part-load one or two boilers could 
be deployed. The time required to activate 
a boiler was found to be a disadvantage. 
The whole of the installation took up 
about 2/3 of the volume of the hull which 
lim ited the payload of the weapon- and 
command systems. The automation was li
mited to a few pieces of equipment which 
were connected to mechanical regulators. 
Keeping in mind the character of this in
stallation, representative as it was of the 
state of the art of the American technolo
gy as it had emerged from the Second 
W orld W ar, it is not so surprising that the 
gasturbine, as developed in the aeronauti
cal world, was modified for use in ships in 
those days to supplant the steam installa
tion. This substitution process was marked 
by the same careful consideration which 
had characterised the substitution of steam 
installation for sail.
The gasturbine was given the time and the 
opportunity to prove its usefulness for a 
warship by being installed in combined 
steam and gas installations. The fact that 
the marine gasturbine has been developed 
from the aero engine determines the pow
er range and in addition to that the limita
tion of the required application of high- 
grade fuel became fact.
It is not the case that the introduction of 
the gasturbine in itself meant an increase of 
the exergetic efficiency of the installation, 
the gasturbine was in particular attractive 
because of the high power density, the 
good manoeuvrability and the relatively 
low maintenance load which was antici
pated. The gasturbine was introduced dur
ing a period in which automation in the 
aeronautical world became a fact and auto
mation of the steam installation had not yet 
been initiated.
Onboard warships an entirely new world 
was created. From a central location the 
computer-controlled installation is safe
guarded, service personnel is partly dis
pensed with, partly in favour of mainte
nance personnel and the greater part of 
the maintenance load was transferred to 
shore facilities. The high power required 
could be supplied by boost engines which 
were of little efficient use in part-load con
ditions. The installation of part-load machi
nes, which are more often than not de

ployed under higher loads, resulted in 
higher efficiencies at lower speeds. The in
stallation of several gasturbines in an instal
lation resulted therefore in a very accept
able survivability.

The gasturbine was introduced in a period 
which saw the rapid development of sen
sor technology. Emitted energy in the 
form of heat or sound can be detected by 
passive sensors over long distances, pro
cessed and analysed. Because of this far 
greater demands were made on the gas- 
turbine than was ever the case for steam 
installations.
To what extent does the installation meet 
these demands. Due to the iow non-com
petitive exergetic efficiency of the pre
sent-day simple cycle machine is the ex
haust of heat very considerable and for this 
reason is the gasturbine not a suitable op
ponent for a sensor. The detection dis
tance can be reduced by installing a cooling 
system in the exhaust, or to mix the warm 
exhaust gases with the cooler air of the en
vironment by means of a by-pass installa
tion. Gasturbines operate at high revolu
tions which makes reductions necessary. 
Reductions are contact sound sources 
which cannot be located on top of sound
proofing installations. Gasturbines operate 
with a defined minimum number of revolu
tions which necessitates the use of noise 
producing variable pitch propellers. Mask
ing techniques can have a sound-proofing 
effect. Summing up, it can be argued that 
the present-day simple cycle gasturbine is 
perhaps relatively as far behind in meeting 
the requirements as the post-war steam 
installations were in relation to the re
quirements of those days. Another, fre
quently employed internal combustion en
gine is the diesel-engine which is charac
terised by a relatively high exergetic effi
ciency and omnivorous consumption. The 
reason why diesel engines have not yet re
placed the steam turbine and the gastur
bine onboard warships can be found in the 
limited power density, where installing 
high powers would result in colossal 
dieseltrains. The limitations become clear 
when one considers the All Diesel installa
tions of the battleships of the Kriegs
marine. In competition with gasturbine 
technology important advances have been 
made. The competition with the steam 
turbine proved unnecessary after the last 
few decades. The power density of the 
diesel engine from the higher power- 
ranges has been increased to such an ex
tent that by now gasturbines are ex
periencing serious competition.
In the field of exergetic efficiency the 
diesel engine has long ago won the battle 
with the simple cycle gasturbine. Both 
these factors are amongst others the 
reason why the modern warship is often 
fitted with diesel engines for part-load op
eration which dramatically increases the
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maximum distance attainable. A drawback 
of the diesel engine is the noise it pro
duces. Special facilities are required for 
sound-proofing. The high exergetic effi
ciency has the effect of significantly de
creasing the heat-emission in relation to 
that of gasturbines.

4. Solutions
The question which solution of the propul
sion problem is chosen by a given navy de
pends on a number of factors which may 
have changed in importance over a period 
of time. First one considers the question of 
how large certain types of ship may be. The 
discussion on the NFR90 is a good example 
of this. The USN deploys a type of ship 
which is about 50% larger than that of 
other NATO navies but fulfils the same 
functions. The same trend can be observed 
in the Soviet Navy. The consequences are 
that greater power must be installed, both 
for full-load and part-load. This in turn 
leads to gasturbines with higher capacities 
and in the Soviet Navy a fresh opportunity 
for the steam installation. This also means 
that the diesel engine does not stand much 
chance for part-load operation in these 
navies and that the prospects for the diesel 
engine in Western European Navies are 
especially good, as indeed is proved by the 
new construction programme in the U.K., 
France, West Germany and the Nether
lands.
Possibly a scientifically less responsible ob
servation, but nevertheless most interest
ing is the apparent emphasis on the turbine 
by traditional seagoing nations and the em
phasis which the traditional continental na
tions accord the diesel engine.
Perhaps it is for that reason that, spon
sored by the USN in co-operation with 
British firms, methods to increase the 
power density and improve on exergetic 
efficiency are being researched. This can be 
done in two ways. One method relies on 
using the 'waste Heat’ exhaust heat of a 
gasturbine in a bottom steam cycle, which 
increases the capacity and the efficiency in 
the order of 30% as well as significantly 
decreasing the temperature of the exhaust 
gases. The time constants of the steam cy
cle are greater than those of the gastur
bine cycle, which decreases the manoeu
vrability.
At present this development has not been 
completed in relation to the problems en
gendered by the vulnerability of the ex
haust boiler.
Another development is the use of a more 
complex gasturbine, a type which was in 
fact in use at the initial phase of the marin- 
isation of the aero engine but proved un- 
managable in the light of the then prevail
ing techniques. This more complex gastur
bine is based on the Spey and comprises 
the application of intercooler in the com
pressor part and regeneration of the ex- 
haustgases. The result is that the maximum

power of this type of the Spey is greater, 
although this is at the cost of a larger instal
lation capacity and greater weight. How
ever, this makes this gasturbine suitable for 
use with larger ships, characterising the 
navies of the superpowers. The complex 
cycle is characterised by a good full-load 
and part-load efficiency which increases 
the maximum distance the ship can cover 
by about 30%. Regeneration of exhaust - 
gases also results in a significantly lower 
exhaust temperature and thus a shorter 
detection distance.

What are the expectations for the future 
of propulsion installation in warships. It has 
already been stated that in principle the ef
forts are focussed on higher power per 
unit volume and per unit weight, on higher 
energetic efficiencies and on lower energy 
emissions.
As stated earlier a propulsion installation 
can be divided into three main compo
nents, i.e. the power machine which trans-

ships makes this a worthwile motivation to 
invest in this type of power machines. 
Where less power is required, the gastur
bine will experience tough competition 
from the diesel engine, as indeed is the case 
now.
S timulated by high standards in sound
proofing the re-introduction of diesel- 
electric propulsion has taken place. This in 
fact means the replacement of mechanical 
transmission by electrical transmission. 
Once electrical transmission attains adult
hood many opportunities will be available 
to side-step conventional engine-room 
designs and to plan the platform in a far 
more flexible manner with regard to the 
weapon- and command system.
This can also mean that diesel-engines, 
which in relation to gasturbines require 
considerably less voluminous intakes and 
exhausts and in addition to that through 
the introduction of ceramic materials 
could attain exceptionally high energetic 
efficiencies, could also be so sited in the

Fig. 2. Waste heat recovery in a gasturbine system

forms chemical energy into mechanical 
energy, the transmission which transfers 
the mechanical energy to shaft and propel
ler or to another energy transformation 
system such as the pump jet. Primarily with 
regard to the power machine it seems un
likely that a return to the steam installa
tion, as long as the fuel situation does not 
demand otherwise, will occur. This is not 
because requirements of compactness and 
energetic efficiencies cannot be met or be
cause the Stealth competition with other 
work machines is not feasible. It is because 
the steam installation has no better solu
tions than those already offered by pre
sent-day existing internal combustion en
gines. Consequently there is little reason 
for re-introduction. The simple cycle gas
turbine will have to give way to the more 
complex cycles which will result in existing 
machines obtaining greater power com
bined with higher energetic efficiencies, 
especially the introduction of expensive

ship that the sound-emission is significantly 
reduced, will be able to replace gastur
bines to a large extent, especially in the 
lower power range.
The possibilities offered by the electrical 
transmission as opposed by the mechanical 
transmission has already been mentioned 
in relation to the design flexibility and sig
nature reduction. A very real advantage of 
this transmission is that its installation on
board greatly facilitates the introduction 
of weapon systems which demand high 
electrical capacities. This detail may be an 
important stimulus for the introduction of 
the electrical transmission or indeed for 
the continuation of its development.
The development of electromagnetic 
propulsion and of pump jets for high 
capacities is however still in its initial stages 
and it may take as much as another genera
tion before the introduction of such tech
nology will be a reality. Paragraph 5 de
scribes the installation currently in use on
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the Type 23 frigate. This installation has 
been selected on the basis of the re-intro
duction of the electrical transmission 
which distinguishes this installation from all 
CODOG, COGAG and COGOG type in
stallation.

A  modern system
The preceding discussion has indicated that 

INTERCOOLING

Fig. 3. Complex Cycle Gasturbine

the propulsion system must fulfil specific 
requirements set for a specific platform.
As prime example one may quote that of 
the ASW  Type 23 frigate, of which the first 
example will soon be commissioned.
The aim of the Type 23 frigate is:
To detect and destroy submarines as part 
of a main force and survive under great 
threat remote from the force.
By determining this aim requirements can 
be set for the propulsion system:
- prolonged low speed - towed array op

erations
- flexibility of operation
- high endurance
- minimal acoustic signature.

The acoustic requirement has a definite in
fluence on the design. High endurance, in 
particular for low speeds can be built in by 
application of gasturbine or diesel cruising 
engines which will also guarantee flexibility 
of operation. However, cruising reduction 
gears are then required and variable pitch 
propellers or reversing gears. The latter 
last however, are sources of unacceptably 
high noise levels for this type of ship. For 
these reasons the Combined Diesel Elec
tric and Gasturbine {CO DLAG ) installa
tion has been chosen to operate with fixed 
pitch propeller and boost reduction gears. 
Special facilities for sound-proofing instal
lations and noise reduction management 
have been installed.

For low speeds and manoeuvring a DC en
gine which has been fitted with an astern 
facility has been implemented. The boost 
gasturbine is connected to the shaft by a 
double reduction non-reversing gearbox 
incorporating an SSS clutch arrangement 
on the low speed line allowing the gear 
elements to be disengaged and locked out 
for quiet running when the electric motor

is being used to power the shaft. This 
means that, when the ship is sailing at high 
speeds and needs to manoeuvre, the boost 
gasturbines must be disengaged via the SSS 
clutch and the DC engine takes over. 
Figure 4 give an outline of the propulsion 
machinery. The following detail can be dis
tinguished:
I. Four Paxman 2.23 P M W  Valentadiesel

generators, each supplied with 1,3 M W  
alternators generating at 600 V, 60 Hz. 
In principle these diesel generators are 
run in conjunction. The Thysister oper
ated D.C. propulsion engines run at 750 
V.

2. The electrical system comprises two 
switchboards.

3. Two Rolls Royce Spey SMIA gastur
bines with SMIC standard power tur
bine rated 12.75 MW. The SMIC power 
turbine creates the possibility to ex
tend the system at a later stage with an 
uprated gasgenerator (the Olympus has 
not been selected here, due to too 
much power density).

4. Two GEC 750 V DC propulsion en
gines.

5. Two sets of hollow steel shafting.
6. Two five-bladed fixed pitch propellers.

Normal engineering watchkeeping will be 
carried out by two watchkeepers resident 
in the Ship Control Centre and a third who 
may be doing rounds. Control and surveil
lance is by means of a micro processor sys
tem which covers: port/starboard control 
and secondary surveillance, hard-wired 
alarm system and dedicated alarm annunci-

Fig. 4. CODLAG installation. I Shaft

ation system, and group warnings in locally 
distributed data collection units.
The propulsion installation of the type 23 
frigate will still have to prove its worth 
during the sea trials. It will not be too sur
prising if a subsequent model of this pro
pulsion system will be fitted with a propul
sion system which allows a higher cruising 
speed and boost capability which would 
give the next generation frigate a more 
general purpose character.
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SW  89-10-01
Drillstring sim ulator im proves 
drilling perform ance
Child, A. J.; Cocking, D. A.
Oil & Gasjrnl (02387), 8908,87/35, pg-41, 
nrpg-5, gr-2, tab-3, drw-1, ENG 
A versatile and easy-to-use drillstring si
mulator (DSS) has been developed and va
lidated by BP. The simulator is being used 
by drilling engineers during planning and 
drilling, and where appropriate, for post
drilling analysis. The simulator predicts 
loads and stresses in drillstrings and casing 
strings during most normal drilling opera
tions, and its use has reduced costs. Al
though based on the ideas developed by 
the industry during the extended reach 
drilling (ERD) project and similar to others 
in use, BP’s DSS has been written to run on 
a smaller computer and includes many new 
features which improve accuracy, versatili
ty, and ease of use.
0620114

SW  89-10-02
Redundancy reliability relationship  
in offshore structures
Nelson, J. K.; Lutes, L. D.; Womble.J. E. 
Intern. Offshore Mechanics and Arctic En
gineering (76225), 8903, 2, pg-393, nrpg- 
7, gr-1, tab-5, drw-8, ENG 
The reliability of a structure is influenced 
by its ability to redistribute and carry load 
after the failure of a component or compo
nents. The ability to redistribute load is de
pendent upon the redundancy of the struc
ture and the strength remaining in the sys
tem. The focus of this paper is the rela
tionship between the redundancy and the 
reliability of jacket-type platforms. The re
liability of these systems is discussed in 
terms of two factors which are called the 
Redundancy Factor (RF) and the Utiliza
tion Factor (UF). General relationships be
tween redundancy and reliability have 
been sought through the study of generic 
structures. These structures have been 
considered with different levels of redun
dancy (different RF values) and varying uti

lization ratios. Qualitatively, reliability is 
increased by increases in the RF and/or by 
decreases in the UF. The result of this stu
dy is quantitative data on these phenome
na. A mathematical expression has been 
developed to estimate the reliability of a 
structure without explicit use of reliability 
theory.
0630215

SW  89-10-03
Fuzzy fatigue reliability analysis for 
offshore structure
Huacan, F.; Guoming, C.
Intern. Offshore Mechanics and Arctic En
gineering (76225), 8903, 2, pg-387, nrpg- 
6, gr-3, ENG
Prediction of offshore structure fatigue is 
complicated by many uncertainties of ran
dom or fuzzy character. Some authors stu
died fatigue problem of offshore struc
tures by using probabilistic method. This 
study is focused on fuzzy fatigue reliability 
analysis and its application to offshore 
structures under random ocean loading 
when some fuzzy factors exist. Some fac
tors and parameters relating to fatigue of 
offshore structures are considered and 
their fuzzy descriptions are given. Fatigue 
reliability analysis is presented for the case 
of fuzzy uncertainties. A method is devel
oped to determine the life distribution 
with fuzzy factors. Criteria in fuzzy fatigue 
design of offshore structures are establis
hed. The effect on fatigue reliability by so
me subjective factors is evaluated with the 
fuzzy approach.
0630216

SW  89-10-04 
Pow er from  seaw ater
Pedersen, O. E.
Oil gas Scandinavian magazine (02382), 
8908, 17/8, pg-23, nrpg-4, tab-1, drw-2, 
ph-3, ENG
This article highlights a project to produce 
electric energy at the bottom of the sea. 
The project, to develop and manufacture a 
so-called seawater battery, will, however, 
revolutionize the production and use of 
electric power for offshore installations in 
the years to come. And it makes use of the 
latest chemical technology.
0630327

SW  89-10-05
T im e  domain analysis of random  
w ave forces on pipelines in the 
inertia regim e
Shankar, N .J.; Cheong, H. F.; Subbiah, K. 
Marine Structures. Design, Construction

& Safety (01907), 8904, 2/1, pg-51, nrpg- 
I 3, gr-9, ENG
The random wave induced in-line and 
transverse forces on a smooth submarine 
pipeline in the inertia regime, placed near a 
plane boundary, are investigated in the 
time domain. Equations are found to pre
dict quite well the in-line and transverse 
forces, respectively, with the correspon
ding hydrodynamic coefficients under po
tential flow conditions. These hydrodyna
mic coefficients decrease with the increase 
in gap ratio and are in good agreement 
with the theoretical potential flow predic
tions.
0630219

SW  89-10-06
Specs should increase use of fiber 
glass downhole
Biro, J. P.
Oil & Gasjrnl (02387), 8908,87/34, pg-96, 
nrpg-4, gr-3, tab-2, ENG 
The major obstacle preventing extensive 
use of fiber glass has been the lack of re
cognized engineering standards that would 
allow the field engineer to specify fiber 
glass with confidence for a particular appli
cation. Specifications for low-pressure line 
pipe were issued in 1986. Specifications for 
high-pressure line pipe followed in 1988. A 
specification for fiber glass downhole tu
bing is expected to be issued in 1990. Final
ly, a specification for fiber glass casing is 
planned to be issued in 1991. The status of 
the specifications is summarized. 
0630415:0130335

SW  89-10-07
Deep w ater oil and gas production, 
opportunities, challenges and 
com m itm ent
Ace, A. G.
Inst, of Marine Engineers conf. (72025), 
8907,/10, pg-1, nrpg-11, gr-2, drw-1 3, ph- 
I, ENG
In 1984 the author's company became 
committed to a programme of deep water 
exploration gaining licences on the edge of 
the UK continental shelf and implicity ac
cepting the challenge of working in water 
depths beyond access to divers. In order to 
meet these challenges a programme was 
drawn up to develop the technology re
quired to produce oil in deep water. This 
programme Is called DISPS (diverless sub
sea production system) and is used to re
cover reserves from deep water using en
tirely diverless methods. This paper des
cribes the DISPS programme and how Bri
tish Industry has co-operated closely to
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design seabed templates, connectors and 
diveriess intervention systems to meet the 
DISPS objectives. Further work which has 
been done to improve reliability of exi
sting equipment is also discussed. The pa
per concludes by stating how the DISPS 
programme demonstrates commitment to 
the continuing challenges of this industry, 
and to the technological partnership with 
British Industry. Attention is drawn to the 
vital importance of research and develop
ment in order to plan and prepare with 
suppliers to meet even greater challenges. 
0620214

SW  89-10-08
Offshore engineering, exploration  
and developm ent of production 
fields in the N orth Sea
Everett, P.
Inst, of Marine Engineers conf. (72025), 
8907,19, pg-1, nrpg-6, gr-2, drw-11, ENG 
In an environment of low oil prices, the via
bility of many North Sea discoveries 
awaiting to be developed can be severely 
affected. As a result, the oil industry has 
entered a new cost-conscious era in off
shore development. Considerable efforts 
are now being made by the industry to de
velop more cost-effective production sys
tems. Imaginative ’slimline’ designs, im-

\

proved automated technologies for dril
ling and more simplified subsea systems 
using remote satellite modes of operation 
all contribute to reductions in the capital 
costs of offshore development. The Piper 
Alpha tragedy will significantly affect the 
oil industry’s views of safety in the North 
Sea and is likely to influence the design and 
operations of future offshore develop
ments. The considerable efforts now being 
made by the industry to develop more 
technically advanced and more cost-effec
tive production systems in no way com
promises safety.
0630200

SW  89-10-09
N atural gas, reserves estim ates 
revised
Hough, G. V.
Petroleum Economist (02476), 8908,
56/8, pg-249, nrpg-4, tab-1, ENG 
Revisions of world oil reserves estimates 
over the past two years have been fol
lowed by wild gyrations, mostly upwards, 
in some reserve figures attributed to gas. 
Steady progress in the development of 
production has continued, accompanied by 
greater efficiency, more indigenous use, 
and a growth in trade. Prices have fol
lowed oil process down and more gas has

been found, if mostly in small rather than in 
major new accumulations.
0240124

SW  89-10-10
D ry transport of Conoco’s ’Tension  
Leg W ellhead P latform ’ by a semi- 
subm ersible heavy lift ship
Hoorn, F. van
Schiff und Hafen (02830), 8980, 41/8, pg- 
13, nrpg-4, gr-2, tab-2, ph-4, ENG 
Recently the first TLW P (Tension Leg 
Wellhead Platform) was delivered in the 
U.S. Gulf by Wijsmuller’s self-propelled se- 
mi-submersible heavy lift ship 'Mighty Ser
vant 3’. The ship departed Singapore only 
41 days earlier after loading the TLW P by 
means of the float-on method.
0630410
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VAN BRINK B.V. é i

SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF / MACHINEFABRIEK
Wij zijn een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het repareren van binnenvaart- en zeeschepen, 

waarvan de uitvoering zowel aan de werf als in de havens plaatsvindt.

Voorts zijn wij voor Nederland en België vertegenwoordiger van MAN-B&W Alpha voortstuwings- 
installaties hetgeen impliceert de verkoop van reservedelen en het verlenen van service bij 

storingen en reparaties aan deze installaties.

Totaal ca 70 medewerkers zijn aktief binnen onze organisatie.

In verband met de sterke uitbreiding van werkzaamheden hebben wij op korte termijn behoefte aan 
een medewerker in de funktie van

REKENINGMAKER/BEGROTER
met gecombineerde kennis en ervaring op het gebied van scheepsbouw en werktuigbouw.

Het is vanzelfsprekend dat voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden een ruime ervaring 
op het gebied van de scheepsreparatie is vereist en dat een redelijke beheersing van de Engelse en 
Duitse taal in woord en geschrift onontbeerlijk is.

Gaarne uw schriftelijke sollicitaties zenden aan direktie van K. A. van Brink B.V.,
Ophemertstraat 60, 3089 JE  Rotterdam.
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PIJPLEIDINGEN

Daarom buigt Seton de pijpen machinaal. Elke 
gebogen bocht scheelt 2 lassen. Dat leidt regelrecht 
naar een betere kwaliteit van de pijpen.
En het laswerk dat resteert wordt door ervaren en 
goed geschoolde vakmensen zeer nauwgezet gedaan.

HOE MINDER LASSEN, HOE BETER DE PIJP.
Seton fabriceert enkel en alleen pijpleidingen. Volgens 
’t Prefab-systeem. Deze specialisatie is onze kracht.

Het resultaat is dat alle pijpen van Seton al volledig 
afgelast (en zelfs met de juiste 
oppervlaktebehandeling) maatklaar naar het werk 
gaan. Dat komt de kwaliteit van de installatie ten 
goede. Verder scheelt het een hoop heen-en-weer 
gesjouw. Dus tijd.

Seton is erbij. Vanaf het eerste ontwerp tot en met 
de komplete installering.

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

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

SETON

o p g e l e t !  !ill llUtUl IIVI 
S c h i j f  & |  Werf

themanummer
Aanleveren van zettekst en illustraties uiterlijk 21 oktober 

Aanleveren van cameragereed materiaal uiterlijk 27 oktober
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NIEUWSBERICHTEN

Tech 
Info

Bureau V eritas
Guide lines on documents to be submitted 
for stability study
Within the scope of its statutory activities, 
Bureau Veritas has received the delegation 
of more than 100 Maritime Administra
tions to certify the compliance of ships 
with the various national or international 
regulations such as: ILLC, SOLAS,
MARPOL...
These regulations always contain stability 
requirements, either for new-existing or 
converted ships.
This is why Bureau Veritas, with a view to 
assist owners and shipyards, has decided to 
publish an information note dealing with 
documents which must be part of the sta
bility file for examination by the Society:

Note N l 299 D N C RO O E
Guide lines on documents to be submitted
for stability study
This note gives relevant information about 
following items:
- intact stability files
- grain loading manual
- damage stability: 

passenger ships 
other ships

- converted ships
- change of flag, change of class
- typical files.
To avoid delay in the issuance of statutory 
certificates due to the examination of sta
bility files, Bureau Veritas recommends to 
use these notes which gives all the neces
sary information.

Rule note 301 DNC RO O  E:
Stainless steels intended for chemical tank
ers - conditions of approval.
This note is based on the large experience 
of Bureau Veritas in the field of sea trans
portation in bulk of highly corrosive chem
icals. Such experience has shown that spe
cial requirements must be applied, at least 
for the most sophisticated stainless steel 
grades.
It was drafted in co-operation with the ma
jor international stainless steel makers and 
in agreement with the Technical Commit
tee of Bureau Veritas, whose members

represent the worldwide shipping and 
shipbuilding industry.
The aim of the Note is to describe the con
ditions to be fulfilled for the approval of 
stainless steels used in the construction of 
chemical tankers, in particular the cargo 
tanks of such ships. Test programmes for 
different categories of stainless steels are 
given together with the requirements for 
stainless steel manufacturing and quality 
control during production.

technical paper 88/1 - August 1988

'Reliability and safety verification of mem
brane containments’ by Messrs. Huther, 
Anslot, Zehri
The co-authors remind us of the high po
tential risks inherent to the carriage of li
quefied gas since it involves the storage of 
a large amount of energy in a relatively 
small space. Not surprising Bureau Veritas 
takes great care when it deals with li
quefied gas carriers. Actually, statistics on 
accidents show good figures. For the re
cord, 40% of all the gas carriers are clas
sified in the B.V. Register. The example {in 
the document) of the Society’s procedure 
had to carry out the verification of the re
liability and the safety of membrane con
tainments in gas ships illustrates Bureau 
Veritas’ great concern for safety. Well de
tailed flow charts show the successive 
steps of this verification. It consists in 
analysing the structure, performing neces
sary testings and investigating design loads 
as well as the resulting stresses and 
cumulative fatigue.
Finally, the question of building survey has 
been tackled. In this respect the Society 
advises builders to ask for the approval of 
the yard’s Quality Insurance System for the 
hull structure as well as for the cargo con
tainments.

Technical paper 88/3 - September 1988

’Criteria for judgement of interface prob
lems concerning stern-gear, tail-shaft and 
propeller’
by G.C. Volcy- J. P. Pressicaud, R. Vi lie 
The tremendous development of the size 
of ships and the output of propulsion plants 
during the past thirty five years and the 
phenomena of very serious problems re
lated to the behaviour of important bear
ing^) such as the stern-gear, have necessi
tated thorough investigations.
The complexity of the problem affecting

an apparent simple part of the propulsion 
plant asked for a systematic approach 
which would cover all mechanical and hy
drodynamic phenomena. Thus influencing 
the propulsing of the ship and its 
primemover. Thanks to the cooperation of 
numerous specialists, it has been possible 
to investigate and solve the inherent prob
lems. Thus allowing us to build and operate 
powerfull propulsion plants and even large 
ships of over half a million tdw without ma
jor problems.
Based on their experience, the Authors 
present a resume of the lessons drawn to
gether with a proposal of criteria to be 
adopted in order to avoid future damages 
to stern-gears.
The paper deals in particular with the con
tact behaviour of stern-gear and tail-shaft. 
It includes:
- rational distribution of bearing reac
tions.
- contact distribution between the tail- 
shaft and its bearing supports.
- effects of propeller forces and mo
ments.
The criteria of correct behaviour and the 
interface between stern-gear, tail-shaft 
and propeller have been established on the 
basis of:
- contact conditions for different confi
gurations.
- quasi-static and dynamic behaviour of 
tail-shaft under the influence of external 
forces and moments.
- rational stiffness of tail-shaft and lay-out 
of stern-gear.
All notes and documents available at:
Bureau Veritas
Postbox 2705
3000 CS Rotterdam
tel. 010-41 19733

L R ’s data recorder
Lloyd’s Register announced the first cus
tomer for its Voyage Data Recorder, the 
marine 'black box’. Wescol International 
Marine Services is to fit the device on to 
the 27,739 tonnes deadweight container- 
ship Gulf Spirit, which trades between 
Europe and the USA. The recorder will be 
placed on board at the end of June.
Lloyd’s Register is the first organisation to 
offer a comprehensive marine data recor
der to the international shipping industry. 
It is the result of extensive research and 
development.
The recorder measures, collects and 
stores data continuously. The operator
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DE AFDICHTERS VAN DE SCHROEFASKOKER
Er is één bedrijf dat alles weet en alles kan wanneer er 
schroefaskokers af te dichten zijn. En dat is IHC 
Lagersmit. Dus voor schroefaslagers, -kokers en 
-afdichtingen, zowel olie-, vet- als watergesmeerd:
IHC Lagersmit bellen. Die helpt. Ongeacht het uur. 
Ongeacht het formaat van het werk.

i u r  I  IHC Lagersmit, Postbus 5, 2960AA Kinderdijk,
■ F I V  L l i m i l j I T l l  |  Telefoon (01859)10472, Telex 28085, Telefax (01859)10477

Expertise- en Taxatiebureau VERW EIJ & HOEBEE is reeds 
75 jaar een dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in het 
vaststellen van oorzaak en omvang van schaden, taxaties 
en inspecties op gebied van scheepvaart, alsmede experti
ses aan machines en aannemersmateriaal, ten behoeve van 
Assuradeuren en andere Belanghebbenden.
Wij zoeken een gegadigde die na een interne opleiding kan 
gaan optreden als

EXPERT
Voor deze functie is vereist:

- Een opleiding HTS (Wtb).
- Leeftijd ca. 30 jaar.
- Enige jaren ervaring met scheepsreparaties.
- Algemene technische belangstelling en zakelijk in

zicht om zich in uiteenlopende problemen te ver
diepen.

- Goede redactionele vaardigheid.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal.
- Woonachtig in Amsterdam of omgeving, of bereid

heid zich daar te vestigen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de 
sollicitatie-procedure.

Wij bieden een zelfstandige baan binnen een klein team en 
afwisselend werk met vele externe contacten, waarin ter 
plaatse alle voor de opdracht relevante gegevens worden 
vastgelegd en na verder onderzoek uitgebreid schriftelijk 
aan opdrachtgevers wordt gerapporteerd.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van:
EXPERTISE- EN TAXATIEBUREAU
VERW EIJ & HOEBEE
Ruimzicht 101,1068 CR AMSTERDAM

□ E ü Q
DEJO METAALINDUSTRIE B.V. POSTBUS 13 
8470 AA WOLVEGA TELEFOON 05610-13246

gespecialiseerd in goederentransport, 
zee- en binnenvaartcasco,
landmaterieel, r—j  _____
pleziervaar- JT̂ 7 JL i—Q V ESW
tuigen, A j V E S W

^ ^ ^ V E S Wenz.

iVESW

m  &
ÜÊJVESW

'VESW

£ £«£*■

Vereniging van 
Experts op Scheeps- en 

Werktuigkundig gebied in Nederland

VESW
VESW

Postbus 8 4  2 9 0 0  AB Capelle a/d IJssel
Tel. O IO  - 4 5 1 4 6 5 4  Tfx. O IO  - 4 5 0 8 4 6 1

(att. ph)

Aangesloten bureau’s op aanvraag

■
. ... . .............. n \*.

^  Dejo is gespecialiseerd in metaaP1 
bescherming. Door middel van thermisch 

verzinken en poeder coaten. h 
Uniek is de mogelijkheid bij Dejo 
deze technieken te combineren.

Laat uw investering niet verroesten, maar 
vraag vrijblijvend informatie bij:
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and crew of the Gulf Spirit will receive 
data about optimum safe loading, hull 
stresses and ship’s motion. Other factors 
that could be incorporated for use on 
board are likely to include fuel efficiency, 
shaft power and the effects of changes in 
draught, trim, speed and heading on per
formance.
LR’s data recorder will supply details for 
use in investigations into the causes of 
maritime accidents and incidents, such as 
founderings, strandings, collisions, fires, 
explosions and hull and machinery damage, 
in the same way as an aircraft flight re
corder.
In the event of a major accident, the VDR 
will be released from the vessel, giving out 
an alert signal to provide a means of loca
ting the casualty’s position. Its containment 
system is designed to protect the data re
cordings from fire and to float, awaiting re
covery after release. In such circumstances 
the operating data that has been collected 
and recorded will be invaluable for investi
gation purposes.

Veilige verfverw erking
De Europese verfindustrie bereidt een 
campagne voor waarin nadrukkelijk de 
aandacht wordt gevestigd op het res
pecteren van voorschriften voor veilige 
verfverwerking. De actie is vooral gericht 
op de professionele aanbrengers van speci
ale verven die aan bijzondere of extra zwa
re eisen moeten voldoen.
Verfproducenten maken zich zorgen dat 
bepaalde personen in deze beroepsgroe
pen onnodige gezondheidsrisico’s nemen 
door onvoldoende aandacht te schenken 
aan de geleverde aanwijzingen voor een 
veilig gebruik of door de gegeven adviezen 
in de wind te slaan.
Onmiddellijke aanleiding voor de campag
ne is het verschijnen van een rapport dat 
door een onafhankelijk instituut in op
dracht van de verfindustrie in de Verenig
de Staten werd opgesteld. Daarin wordt 
gesteld dat bij professionele verfverwer- 
kers een hoger dan gemiddelde kans be
staat op het krijgen van kanker. Daarente
gen zijn er geen aanwijzingen voor een ho
ger risico bij de produktiemedewerkers 
van verfproducerende bedrijven.
Een ander rapport dat is opgesteld door de 
Wereld Gezondheidsorganisatie en later 
dit jaar zal verschijnen komt tot dezelfde 
conclusie.
Deskundigen uit de verfindustrie op het 
gebied van gezondheid en veiligheid geven 
de verzekering dat de gevonden aanwijzin
gen niet van toepassing zijn op doe-het- 
zelfschilders en professionele verwerkers 
van gebruikelijke huisschilderverven.
De campagne zal worden gecoördineerd 
door de Europese Federatie van Vereni
gingen van Verf- en Drukinktfabrikanten 
CEPE en uitgevoerd door zijn 16 nationale 
leden waaronder de Vereniging van Verf- 
en Drukinktfabrikanten in Nederland,

V.V.V.F. De heer M. de Jonge, technisch 
secretaris van de V.V.V.F. en voorzitter 
van de CEPE-Commissie Milieu- en Ar- 
beidshygiëne zegt in een commentaar:
De verfindustrie wil in principe geen 
grondstoffen gebruiken waarvan bekend is 
dat deze bij mensen kanker of andere ern
stige gezondheidsschade kunnen veroor
zaken. Zodra dit soort informatie beschik
baar komt wordt allereerst nagegaan op 
welke wijze die grondstoffen kunnen wor
den vervangen.
Er zijn echter verftoepassingen waarbij 
zulke zware technische eisen worden ge
steld dat het vervangen van risicoveroor- 
zakende grondstoffen thans nog niet mo
gelijk is.
De produkten voor deze zeer professio
nele toepassingen worden geleverd met 
vereiste waarschuwingen en verwerkings- 
voorschriften. Naleven van deze voor
schriften garandeert het wegnemen van de 
risico’s. De constatering dat werknemers 
in verffabrieken geen merkbare risico’s 
hebben gelopen is hiervoor een duidelijk 
bewijs.
Acht jaar geleden heeft de V.V.V.F. samen 
met organisaties van applicateurs de 
’Commissie Veilige Verfverwerking’ in het 
leven geroepen. In een groot aantal publi- 
katies heeft deze commissie inmiddels de 
risico’s van vele specifieke produkten dui
delijk aangegeven en tegelijkertijd de mo
gelijkheden van veilige verfverwerking. 
Goede en doelmatige informatie is dan 
ook volop beschikbaar. Het is echter vaak 
moeilijk deze op de juiste plaatsen te doen 
belanden en operationeel te krijgen.
De uitspraken in beide rapporten onder
strepen de noodzaak de communicatie 
met verwerkers zelf te verbeteren’.
De verfindustrie besteedt een zeer be
langrijk deel van zijn research aan het ont
wikkelen van produkten die veilig zijn voor 
de mensen die er mee omgaan en voor het 
milieu. Zij zal alle mogelijke medewerking 
verlenen aan verder onderzoek dat is ge
richt op het onderkennen van mogelijke ri
sico's van beroepsmatige verfverwerking.

Diversen 
Miscellaneous

LR  enters Soviet Union
Lloyd’s Register is entering one of the 
world’s largest markets for industry and 
technology - the Soviet Union. And to 
underline its commitment to opening a 
Moscow office, making its services readily 
available to the Soviet industrial business 
community, it is participating in a major 
trade exhibition in Moscow this month.
LR will be promoting a range of consultan
cy services specifically designed to help 
Soviet exporters. These services are espe

cially relevant to fields such as the oil, gas 
and chemical process industries, power 
generation and distribution, structural en
gineering, and transport and distribution 
systems.
Such industries require a significant range 
of specialist services to promote exports, 
including the development of quality as
sured systems and application of enhanced 
quality control to improve product quality; 
or consultancy services which are available 
in the design appraisal, safety technology, 
refrigeration, lifting appliances, metallurgi
cal, control and electrical engineering, 
non-destructive testing and technical in
vestigation fields.
All of these services are provided by LR's 
Industrial Division. The exhibition, part of 
the British-Soviet month, is an opportunity 
for more than 250 British companies to 
show Soviet ministries and foreign trade 
organisations a wide range of services - 
from heavy engineering to financial ser
vices, consumer goods to agricultural 
products. It is the biggest exhibition of its 
kind for 25 years and Lloyd’s Register will 
be the foremost technical consultancy and 
inspection organisation there.
Although the main theme on LR’s stand at 
the exhibition is the help it can give to 
Soviet exports, LR will also be demon
strating, through its wide international 
technical representation that it can give 
practical assistance in meeting the re
quired safety and quality levels on im
ported plant and equipment.

Benelux agency for Stone M.M.
Ltd.
Stone Manganese Marine is to be rep
resented in Holland and Belgium by W EIR  
Engineering Services The Netherlands
B.V., a member of the W eir Group PLC. 
The principal products are fixed pitch 
marine propellers for all types and sizes of 
merchant and naval ships. In addition, con
trollable pitch propeller blades and hub 
components can be manufactured and 
SMM can also supply sterngear, ducted 
propeller installations, vane wheels, ingots 
in a wide variety of alloys and general cop
per bladed alloy castings.
W eir Engineering Services operate a fully 
equipped Engineering Workshop on the 
river Maas in Rotterdam with facilities to 
repair both fixed and controllable pitch 
propellers for the marine industry.
For further information and service please 
contact;

W eir Engineering Services The Nether
lands B.V.
P.O.Box 5170: 3008 AD Rotterdam 
Schaardijk 8 1: 3063 NH Rotterdam 
Telephone: 0 10-4528550 
Telex: 27383 W EIR  NL 
Fax:010-4529046
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en  a fd ic h t in g e n : EEN PROFESSIONELE
■ ■ ■ ■ ■ BIJDRAGE AAN EEN SCHOON

MILIEU
De internationale scheepvaart moet aan steeds strengere milieu-eisen voldoen. 

Olielekkages kunnen dan ook hoge boetes tot gevolg hebben. WL levert hier een 
afdoend antwoord op met schroefaslagers en afdichtingen die de kans op olielekkages 
en waterverontreiniging minimaliseren. Klanten kunnen bovendien een beroep doen op 
de internationale service-organisatie van WL, waardoor reparaties snel en efficiënt 
worden uitgevoerd.

WL levert een compleet programma van milieuveilige, betrouwbare en

S  M  "UNITED TO SER V E  YOU"

I  WAUKESHA-LIPS v.o.f.
Lipsstraat 52 Postbus 6 ,51 50 BB Drunen 

”  w  Telefoon 04163- 88299 Telex 35185 lipsn l
WAUKESHA-UPS Telefax 04163-74853

ASSURANTIETERMEN
EN

WETSARTIKELEN
Deze geheel herziene 14e druk van Assurantietermen en 
Wetsartikelen, van R. A. Haverkorn Van Rijsewijk, bewerkt 
door mr. K. Molenaar, is al tientallen jaren het naslagwerk 
voor de in Nederland bestaande vormen van verzekering, 
en in gebruik zijnde uitdrukkingen, clausules en afkortingen. 
Het is niet alleen onmisbaar voor mensen uit het vak en 
voor studerenden, maar tevens voor allen die met verzeke- 
ringsproblemen en/of - uitdrukkingen in aanraking komen. 
In deze 14e druk zijn onder meer opgenomen nieuwe wets
teksten op het gebied van het verzekeringsrecht (Nieuw 
BW), de produktenaansprakelijkheid, de toezichtwetgeving, 
de assurantiebemiddeling en de stelselwijziging sociale ver
zekering.
Enkele honderden nieuwe trefwoorden completeren deze 
geheel geactualiseerde editie.
Handboek Assurantietermen en Wetsartikelen 320 pag., /  49,95
ISBN 90 6007 614 1
Ook verkrijgbaar via de Boekhandel

aJ a
Wyt uitgevers
postbus 268 
3000 ag rotterdam 
tel. 010-4762566.
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14-18 november 1989
i r f  'n' Maritime Exhibition 
—  nt' lnland Shipping Exhibition

A m ste rdam  |*0 j

Agenda

Cursus scheepvaartkunde
Bij voldoende aanmelding organiseert de 
Hogeschool Rotterdam en Omstreken op 
onderstaande data een cursus scheepvaart
kunde.
De cursus is bestemd voor bezitters van 
het HBO-diploma Navigatie en ten minste 
anderhalf jaar vaartijd met het diploma S2. 
Aan het einde van de cursus wordt een 
VERKLARING uitgereikt die nodig is om 
het diploma eerste stuurman GHV te kun
nen verkrijgen.
- 15 januari 1990 t/m 9 februari 1990
- 28 mei 1990 t/m 22 juni 1990

Nadere informatie en aanmeldingsformu
lieren worden op verzoek door de school 
graag verstrekt.
Adres: HTO-Rotterdam, G. j. de Jongh- 
weg 6, 3015 GG Rotterdam, Tel. 010- 
4366244

E u ro p o rt ’89
Dit najaar wordt voor de 24ste keer de 
maritieme tentoonstelling Europort ge
houden. Plaats van handeling is het RAI 
Tentoonstellings- en Congrescentrum te 
Amsterdam. Aan dit belangrijke evene
ment nemen ongeveer 500 exposanten 
deel, afkomstig uit zo’n twintig verschillen
de landen. Zij presenteren op 46.000 m2 
expositieruimte produkten en diensten 
voor de binnenvaart, de visserij en de gro
te scheepvaart. Gelijktijdig met de ten
toonstelling worden verschillende randac- 
tiviteiten ontwikkeld. Een belangrijk on
derdeel daarvan vormt een congres met 
als titel ’World Shipping in the 90s'. 
Prominente inleiders zullen antwoord ge
ven op vragen als de ontwikkeling van de 
vrachtprijzen, de wijze waarop nieuw ton
nage kan worden gefinancierd en de ma
nier waarop aan de vraag naar extra tonna
ge kan worden voldaan; nieuwbouw versus 
het opnieuw ingebruik nemen van opge
legd tonnage zijn mogelijkheden die daar
bij uitvoerig aan de orde zullen komen.

Europort 89 is op tentoonstellingsgebied 
toonaangevend in de wereld. Naast de 
zeescheepvaart, wordt op de tentoonstel
ling en in de omlijstende congressen uitge
breid aandacht geschonken aan visserij en 
binnenvaart.
Vele nationale en internationale organisa
ties en instellingen grijpen Europort 89 aan 
om tegelijkertijd congressen, studiebijeen
komsten en jaarvergaderingen te houden. 
Zo organiseert de Central Dredging Asso- 
ciation (CEDA) op 14 november een con
gres over het onderwerp 'Aggregate 
Dredging’, terwijl het milieu aan de orde

komt in een studiebijeenkomst van de 
Stichting Postacademisch Onderwijs C i
viele Techniek en Bouwtechniek. De CE
DA en het Nederlandse ministerie van 
Verkeer en Waterstaat over het onder
werp ’Baggeren en milieu’.
Voorgaande bijeenkomsten worden ge
houden in de Engelse taal en dragen een 
internationaal karakter. Meer nationaal ge
tint zijn de seminars van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied (NVTS), de congressen gericht op 
de visserij en de binnenvaart, alsmede de 
bijeenkomst van de Vereniging van Impor
teurs van Verbrandingsmotoren (VIV).

De Nederlandse Redersvereniging komt 
tijdens Europort 89 gewoontegetrouw in 
jaarvergadering bijeen. Voor het eerst is 
ook het IMO, The International Maritime 
Organization, met een presentatie op de 
tentoonstelling aanwezig.
Europort 89 wordt gehouden van 14 tot 
en met 18 november 1989 in het Europa- 
complex van het RAI Tentoonstellings- en 
Congrescentrum te Amsterdam. Nadere 
informatie over het congres 'World Ship
ping in the 90s’, is verkrijgbaar bij de Finan
cial Times Conference Organisation, 126 
Jermyn St., London SW I Y 40J, telefoon 
(0) I -925 23 23 of bij de organisatoren van 
Europort 89.

Four days course on safety 
m anagem ent
NV KEMA and Lloyd’s Register co-opera- 
te in the field of safety management. As a 
result of this co-operation a four days 
course for safety managers will be held 
from December 12 to i 5, 1989. The cour-

se will deal with Reliability and Conse
quence Analysis for Safety Management. 
The four days course of KEMA and Lloyd’s 
Register is designed for engineers and 
scientists commencing in the field of safety 
assessment or managers who have respon
sibility for safety and require a general 
overview of the subject.

The course will be held from December 12 
to 15, 1989 in the Golden Tulip Barbizon 
Centre in Amsterdam. The cost are NLG 
2.400. The organization is co-ordinated by 
NV KEMA, P. C. J. Vael, P.O. Box 9035, 
NL-6800 ET Arnhem, telephone + 
31.85.562476.
On the course content you can contact: R. 
van Otterloo, tel. + 31.85.562808 (KE
MA) or C. Dam, tel. +31.10.4145088 
(L.R. - Rotterdam) or D. K. Cummings, 
tel. +44.1.6814040 (L.R. - Croydon, 
U.K.).

Marineblad 100 jaar
AANKO NDIG ING
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 
van het Marineblad zal in het World Trade 
Centre te Rotterdam op 16 en 17 januari 
1990 een symposium worden gehouden 
over het thema ’Een maritieme blauwdruk 
voor Nederland’.
De belangrijkste elementen van dit sympo
sium zullen zijn:

I. PLENAIRE INLEID INGEN
- 'Nederland als maritieme natie in histo
risch perspectief,
Dr. P, B. R. de Geus, plv. voorzitter raad 
van bestuur TNO, oud-minister van De
fensie;
Prof. dr. G. Teitler, hoogleraar krijgswe
tenschappen aan het Koninklijk Instituut 
voor de Marine.
- 'Europese integratie na 1992: verkennin
gen voor maritiem Nederland',
H. Rootliep, voorzitter raad van bestuur 
Kon. Nedlloyd Groep n.v.;
Mr. drs. G. J. Wolffensperger, Tweede Ka
merlid (D66).
- 'Het belang van de zee en Rotterdam voor 
Nederland: nu en in de toekomst’,
Drs. R. den Dunnen, wethouder van ha
ven- en economische zaken in Rotterdam; 
R. P. A. Hoorweg, directeur commerciële 
zaken. Containerized Cargo Division, Eu
rope Combined Terminals.
- 'Benelux op de scheiding van land en wa
ter, trechter voor aanvoer in crisistijd’,
Prof. G. C. Berkhof, hoogleraar strategi
sche studies aan de Rijksuniversiteit 
Leiden;
Vice-admiraal b.d. mr. J. H. B. Hulshof, 
oud-bevelhebber der zeestrijdkrachten.
- 'De relatie tussen de verdediging van Cen- 
traal-Europa en Noord- en Zuid-Europa’, 
(een Nederlandse visie),
Generaal der genie P. J. Graaff, chef defen- 
siestaf.
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2. W O RKSHO PS
- Nationaal Zeehavenbeleid,
Drs. T. E. van Vark, secretaris Nationale 
Havenraad.
- De maritieme pers in Nederland: van ver
kokering naar bundeling1,
Kapitein ter zee drs. G. M. W . Acda, chef 
kabinet bevelhebber der zee- 
strijdkrachten/chef marinestaf.
- Een Europese Marine?,
Kapitein ter zee G. I. C. D. van der Graaf, 
Afdeling Plannen Defensiestaf.
De toekomst van de scheepsbouw en 
scheepsreparaties in Nederland,
Ir. W . P, Timmers, commercieel directeur 
Van der Giessen-de Noord.
- Maritieme operaties buiten het NAVO- 
verdragsgebied,
Commandeur L. Kroon, souschef Plannen 
Marinestaf.
- Maritieme wapenbeheersing en vertrou
wenwekkende maatregelen,
Drs. A. Verheul, docent internationale be
trekkingen en volkenrecht, Koninklijk In
stituut voor de Marine.

- Milieutechnologie op zee,
K. J. Reinigert, directeur Smit-Tak.
- Nieuwe ontwikkelingen in de koopvaardij- 
politiek van de Sovjet-Unie,
Drs. G. A. Dubbeld, hoofd afdeling inter
nationaal maritiem beleid, directoraat-ge- 
neraal scheepvaart en maritieme zaken, 
ministerie van verkeer en waterstaat.
- De toekomst van de maritieme research in 
Nederland,
Dr. ir. J. A. Raat, directeur Stichting Coör
dinatie Maritiem Onderzoek.
- De opvang en bescherming van civiele en 
militaire goederen in Rotterdam in crisistijd, 
W . M. van Wijngaarden, commercieel di
recteur Quick Dispatch b.v.
- De rederij als onderdeel van een trans- 
portconcern,
Prof. dr. ir. N. Wijnolst, hoogleraar in de 
Faculteit der Werktuigbouwkunde en Ma
ritieme Techniek van de Technische Uni- 
versiteit Delft.

3. PANELDISCUSSIE
Fractieleiders/woordvoerders van de gro

NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN TECHNICI OP 

SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig program m a van 
lezingen en evenem enten in het 
seizoen 1989/1990 

Brandbestrijding aan boord van 
schepen en de training daarvoor
doorj. H. Tuitel en A. van Remmerden
van Tech. Bureau Van Rijn BV
di. 10 okt. Groningen
wo. 11 okt. Amsterdam
do. 12 okt. Rotterdam

Diagnostische m eetm ethoden aan 
dieselmotoren
door Prof. Dr. Ir. E. v. d. Pol en LTZT 2 OC 
K. Visser T.U. Delft 
do. 19 okt. Vlissingen 
wo. 13 dec. Amsterdam

Toepassing num erieke  
strom ingsleer
door Dr. Ir. W . van Gent - MARIN 
wo. 8 nov. T.U. Delft

Moderne navigatieapparatuur
door H. Aardse van RADIO-HOLLAND 
di. 7 nov. Groningen 
wo. 8 nov. Amsterdam

M aritiem e ontmoetingsdag  
Europort
do 16 nov. RAI-Amsterdam

Lezing vliegdekschepen i.s.m. O nze  
Vloot
do 16 nov. Vlissingen

Clubevenem enten
di 28 nov. St. Nicolaas 
di 19 nov. Kerstwildbiljarten

Voorbehandeling van staal
door A. Visser - Sigma coatings 
di 12 dec. Groningen 
do 14 dec. Rotterdam 
do 21 dec. Vlissingen

te politieke partij- en discussiëren o.l.v. 
drs. j. C. Gmelich Meijling. burgemeester 
van Den Helder.

4. AUDIOVISUELE PRESENTATIES 
Het Grond- en Havenbedrijf van de ge
meente Rotterdam en de Audiovisuele 
dienst van de Koninklijke marine verzor
gen presentaties.

De kosten van deelname aan dit symposi
um bedragen voor KVMO-leden ƒ  50,- 
niet-KVMO-leden ƒ  100,-. Voor toezen
ding van de symposiumbrochure en aan- 
meldingskaart kan men zich schriftelijk/te
lefonisch wenden tot:

Secretariaat symposium 100-jaar Marine
blad
Postbus 95361 
2509 CJ ’s-Gravenhage 
tel.: (070) 839504

N ieuw jaarsreceptie
di 2 jan. 1990 Groningen 
do 4 jan. 1990 Rotterdam 
vrij 5 jan. 1990 Vlissingen

De lezingen worden gehouden:
1. Bij de T.U. Delft in de Aula, Mekelweg 

5, aanvang 20.00 uur,
2. In Rotterdam in de Kriterionzaal van 

het Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

3. in Amsterdam bij het IHTNO ’Amster
dam’, Schipluidenlaan 20, aanvang 19.00 
uur.

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

5. In Vlissingen in het Strandhotel, Boul. 
Evertsen 4, aanvang 19.30 uur.

Alle lezingen in Rotterdam en Delft wor
den gehouden in samenwerking met de 
afd. MarTec van het K.l.v.l. en ’William 
Froude.’
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VERENIGINGSNIEUWS

Centenary IM arE
Het Bestuur van onze vereniging was uit
genodigd om de viering mee te maken van 
het honderdjarig bestaan van The Institute 
of Marine Engineers’ door de 'Netherlands 
Branch’ van deze eerbiedwaardige instel
ling. Op donderdag 7 september was de 
receptie in Restaurant Engels, gevolgd 
door een diner. Veel leden van onze Ver
eniging zijn tevens lid van The Institute’, 
zodat men in een vertrouwde omgeving 
verkeerde. Het IMarE is eenvoudig begon
nen in het Londense ’East End’ maar is nu 
uitgegroeid tot een organisatie met ca.
16000 leden verdeeld over 81 landen en is 
thans de grootste van zijn soort. De doel
stellingen zijn: het verschaffen van een fo
rum voor discussie en uitwisseling van in
formatie; het ophouden en bevorderen 
van de professionele status en zeggenschap 
van de mensen werkzaam in de maritieme 
techniek; het bevorderen van de ontwik
keling van de maritieme techniek en het 
verspreiden van informatie door het ge
sproken en geschreven woord.
Elke maand wordt de ’Marine Engineers 
Review’ uitgegeven, waarin aspecten van 
de maritieme techniek. Een belangrijk deel 
is gewijd aan de ontwikkelingen op dit ge
bied.
Onze Vereniging onderhoudt veel contac
ten met het IMarE, zowel rechtsstreeks ais 
via de ’Netherlands Branch’; regelmatig 
worden gezamenlijk lezingen georgani
seerd, In zijn toespraak tijdens het diner 
bracht de ’Branch Chai rman’ de heer P. van 
Staalduinen dit onder de aandacht van de 
aanwezigen.
W ij wensen onze grote zustervereniging 
nog veel succes in de toekomst en hopen 
dat de huidige samenwerking nog lang zo 
door kan gaan.

Afdeling Groningen
Voorafgaande aan de lezing van 7 novem
ber zal een ledenvergadering van de afde
ling worden gehouden. Tijdens de verga
dering zal een verkiezing worden gehou
den voor een nieuw lid van het afdelings
bestuur, ter invulling van de vacature, wel
ke is ontstaan door het overlijden van de 
heer P. H. M. Habes. Door het bestuur 
worden de volgende kandidaten voorge
steld: Nr. I de heer M. B. H. M. Hendriks,

Nr. 2 de heer Ing. A. M. Salomons Door 
gewone leden kunnen kandidaten worden 
toegevoegd mits ondersteund door ten
minste 10 gewone leden. De naam of na
men dienen voor de verkiezing bij de se
cretaris te worden ingediend.

Personalia
G . J. Piëst
Ter gelegenheid van het feit dat de heer G. 
J. Piëst 25 jaar eerder bij de firma Herman
G. Eekels B.V. in dienst trad, werd op vrij
dag 8 september een receptie gehouden.

Ir. B . J. A . D. Sluis
De heer Sluis heeft als directeur afscheid 
genomen van Wilton-Feyenoord en gaat 
met pensioen. Hij blijft als commissaris aan 
het bedrijf verbonden. Zijn mededirecteur 
de heer T. Jonker, zal voortaan alleen de 
directie voeren. De heer Sluis is eveneens 
directeur geweest van de NDSM in Am
sterdam. Via een korte periode als groeps- 
directeur van het toenmalige WF/RDM, 
werd hij begin 1983 directeur bij Wilton.

J. G . Pasteuning
Het deed ons veel genoegen te vernemen 
dat de heer J. G. Pasteuming, voorzitter 
van de afdeling Rotterdam is benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje Nassau.

IN MEMORIAM

Ing. H. Vogelenzang de Jong
Op 26 juli 1989 overleed te Krimpen aan 
den IJssel de heer H. Vogelenzang de jong 
op 55-jarige leeftijd. Hij was bedrijfsinge- 
nieur bij het Technisch Bureau van dezelf
de naam. Hij is ruim 24 jaar lid van onze 
Vereniging geweest.

C . Baan
De heer C. Baan is op 31 juli jl. te Rotter
dam overleden op ruim 77-jarige leeftijd. 
De heer Baan was oud-bedrijfsleider Van 
der Giessen-de Noord HV. Hij was 35 jaar 
lid van de Vereniging.

C . H . van Dam
Op 77-jarige leeftijd is te Vitry le François 
op 21 augustus overleden de heer C. H. 
van Dam. Hij was firmant van D. Hudig &

Co. Makelaars in Assurantiën en woonde 
in Engeland. De heer Van Dam was tevens 
oud-voorzitter en erelid van de Nationale 
Vereniging ’Het Zeilend Schoolschip.’ Hij 
was 43 jaar lid van de Vereniging.

G E P A S S E E R D  V O O R  H E T  
C O M B IN A T IE  L ID M A A T S C H A P
PROF. DR. IR. G. KUIPER 
Afdeling: Rotterdam

G E P A S S E E R D  V O O R  H E T
B E L A N G S T E L L E N D E
L ID M A A T S C H A P
A. VAN DUINEN
Afdeling: Amsterdam

G E P A S S E E R D  V O O R  H E T  
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
E.J. H. DE CO N IN CK 
Afdeling: Zeeland

W . H. KUIJPER 
Afdeling: Groningen

R. H. DEN ROOYEN 
Afdeling: Amsterdam

R. M. VAN RIJK 
Afdeling: Amsterdam

J. SCHUT 
Afdeling: Groningen

E. L. H. SWETS 
Afdeling: Zeeland

H.J. VERVOORT 
Afdeling: Amsterdam

E.J. VOETELINK 
Afdeling: Zeeland

G E P A S S E E R D  V O O R  H E T  
JU N IO R  L ID M A A T S C H A P
P. VA N D ERKRO FT 
Afdeling: Rotterdam

J.N . MULDER 
Afdeling: Rotterdam

G. P. M. W AG ENAAR 
Afdeling: Rotterdam
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SCHEEPSBOUWKUNDIG ADVIES EN REKENCENTRUM 
(SARC)
SARC is een klein ingenieursbureau met een intensieve praktijk op het gebied van ontwikkeling en toepassing 
van maritieme software.

Wij bieden de mogelijkheid tot indiensttreding van een

JONGE HTS INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met interesse voor programmering en gebruik van cijfermatige maritieme 
soft waresystemen.

Geïnteresseerden worden verzocht te schrijven aan Scheepsbouwkundig Advies en Reken Centrum 
t.a.v. Ir. Herbed Koelman, Graaf Willem de Oudelaan 191, 1412 AS Naarden, Telefoon 02159-48802.

We are a medium sized engineering company with more 
than 100 years’ tradition.
Our product range is manifold and includes technologi
cal products of high value in the maritime and non- 
maritime sector with emphasis on deck machinery for 
the shipbuilding and offshore industry.
Our market is worldwide and our leading market posi
tion is proof of our reliability and modern technology.
For our project depadment we need immediately as well 
as in the near future the following qualified staff:

2 Sales Engineers
in the field of mechanical engineering/shipbuilding and 
ship operation techniques
for the development of contacts with our clients, the 
preparation of offers and the single-minded pursuit of 
sales.
Requirement: Candidates must be capable of negotiat
ing fluently in English and be prepared for extensive 
travelling commitments.
Advantage: Professional experience in the maritime 
industries (shipping, shipbuilding or shiprepair, consult
ing, shipbroking etc.).

1 Project Engineer
in the field of mechanical engineering/shipbuilding
for the technical preparation of projects and for pricing, 
in close co-operation with our sales engineers, as well 
as the technical follow-up of the resulting contracts.
Advantage: Practical experience in the construction 
field.

Possibilities for career development and promotion.

Remuneration in accordance with the high requirements 
and candidates’ qualifications.
If you are interested in such prestigious work and pro
fessional challenge, please send us your written applica
tion and C.V. or call us soon to arrange for an interview.

MASCHINENFABRIK 
BRÖHL GMBH&CO.OHG 
5474 BROHL-LÜTZING 
TEL: 02633/291-0

D. TOUW EXPERTISE- EN 
INGENIEURSBUREAU B.V.

Wij zijn een scheeps- en werktuigkundig expertise
bureau met kantoren te Rotterdam en Haren (Gr.).

Op ons kantoor te Rotterdam is plaats voor een

HTS-INGENIEUR (We)
die na een inwerkperiode zal worden belast met 
het zelfstandig verrichten van expertises en taxa
ties alsmede het uitbrengen van schriftelijk rapport 
aan opdrachtgevers.

Wij denken voor deze verantwoordelijke functie 
aan iemand van ca. 27 jaar die:
- enige jaren praktische ervaring bij een scheeps

werf/machinefabriek/rederij heeft opgedaan;
- over goede contactuele eigenschappen be

schikt;
- de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift beheerst;
- over een goede mondelinge en schriftelijke uit

drukkingsvaardigheid beschikt.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken 
van de selectie-procedure.

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een cur
riculum vitae, kunt u richten aan de directie van 
ons bureau
Meent 94, 3011 J P  Rotterdam.

Jawel, zo kan uw geld 
óók rollen

Johan L. kreeg als gepensioneerd chauffeur een her
senbloeding. Zijn liefste wens was om toch zijn we
kelijks uitje te blijven houden. Dankzij een aanvullen
de bijdrage van AVO-Nederland heeft hij nu een rol
stoel waarmee hij naar zijn harmonieclub gaat.

Postbus 850, 3800 AW A  V O 'N O d G r l S H C l  
Amersfoort. Giro 625000 vereniging voor arbeid en welzijn 
Tel. (033) 75 33 44 voor mensen met een handicap
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