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M a rin e  &  O ffs h o re  T e c h n o lo g y

S C H I P e n W E R F

BIJ DIT NUMMER
In gezamenlijk overleg met de Uitgever is besloten ditmaal geen aparte 
’’Info Special” uit te geven, maar om het gewone nummer het thema 
Europort te laten dragen. De Europort-tentoonstelling is een 
van de belangrijkste gebeurtenissen op maritiem technisch gebied en 
’Schip & W erf  moet daar beslist bij zijn.

Wij hebben gemeend dat te moeten doen door een groter aantal kleine 
artikelen over verschillende onderwerpen uit de maritieme techniek te 
larderen met Europort nieuws. Hierbij ook twee beschrijvingen van nieuwe 
schepen. Natuurlijk ontbreken niet het Product info; literatuuroverzicht, 
nieuwsberichten en verenigingsnieuws. Een voorwoord van de voorzitter 
gaat het geheel vooraf.

Vanzelfsprekend bezoekt u de Europort-tentoonstelling en natuurlijk bent 
u aanwezig bij de Maritieme Ontmoetingsdag, georganiseerd door de 
NVTS.

Wij hebben twee prominente sprekers bereid gevonden om het gehoor 
duidelijk te maken dat ondernemen echt weer kan in de ’’Maritieme 
Bedrijfstak”. Als u op de tentoonstelling rondloopt, mag u niet verzuimen 
even bij onze stand (nr. 0 828) binnen te gaan. Nog beter is het als u 
iemand meeneemt om lid van de NVTS te maken!

Tot ziens op de RAI

De redactie
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Wednesday, December 6 
Session 1
LEGISLATION AND REGULATION
C ha irm .in : P. Bergmeijer, Head, Marine 
Environment & Cargo Div., Directorate 
General of Shipping and Maritime Affairs, 
Netherlands

Key factors affecting the distribution of bulk 
chemicals in the nineties, P.R. Cooke, Cooke 
and Associates, Farnham, England

M A R PO L 73/78 - fulfilment of expectations 
or disappointment, Prof. Dr. P. Ehlers,
President, German Hydrographic Institute

The legislative and regulatory implications of 
tank vapour control, R.T. Matthews. Matthews 
Consulting &  Construction, Technical Secretary, 
Chemical Carriers Association, USA

The implementation of optional Annex III of 
M A R PO L 73/78 through the IM D G  Code, 
Captain H. Wardelmann, International 
Maritime Organization, London

Carriers confront another comprehensive 
liability scheme with an HNS Convention,
A .P.O Iney, Partner, Le Boeuf, Lamb, Leiby & 
McRae, Washington D.C., USA

An overview of the US Coast Guard’s marine 
terminal regulations, G. Chappell, Waterfront 
Facility Regs Project, USCG, Washington D.C.

W elcom e  Party in  th e  N e the rla nd s ’ M a rit im e  
M u seu m  fo r  a ll reg is te red  pa rtic ipan ts  & 
spouses g iven  b y  the  M a yo r &  A ld e rm e n  o f  
A m ste rdam

Thursday, December 7 
Session 2
OPERATIONS AND SAFETY (1)
C ha irm .n i: R.|. Lakey, President, Robert |.
Lakey & Assocs, Inc., Houston, Texas, USA

Concentrations of chemicals in the N. Sea 
due to discharges from chemical tankers,
N, Hurford, Paper presented by M. Webb,
Head, Marine Pollution & Bulk Materials, 
Warren Spring Laboratory, England

Cargo tank washing under M A R PO L Annex II 
- opportunities and limitations, J,B. Riksheim, 
Director, Del norske Veritas, Oslo, Norway

The practical implications of the carriage of 
an Annex II Category ‘A ’ cargo for the 
shipowner, operator and ports involved,
Capt. N.J. Snowden, Snowden McLeod & 
Associates, Winchester, England

Tanker cleaning in the world's biggest inland 
harbour - modern techniques for slop 
treatment, L.W. Klubescheidt, IU C  Innovative 
Umweltlechnik GmbH, Germany FR

Chemical tankship design in the light of 
current regulatory requirements,
Capt. N. Christiansen, Chemical Tankers of 
America. & R.|. Lakey (Session Chairman)

New legislation and port safety,
Dr. D.S, Aldwinckle & T. Preece, Lloyd’s 
Register of Shipping, England

M a r iC h e m 8 9
RAI Congress Centre Am sterdam  

D ecem ber 6-8, 1989
Session 3
TANK CONTAINERS AND 
ROAD TANKERS (1)
C ha irm an : Lt. Cdr. P.C. Olenik, US Coast 
Guard, Washington D.C.
The impact of the Channel Tunnel on the 
European chemical tanker operator,
B. Haworth, P & O  Roadtanks Ltd., England 
Chemical distribution in the post-1992 
European Community: new opportunities for 
the efficient road tanker operator,
M.J. Boddington, Tankfreight Ltd., England 
A formula for growth - the need for 
increased international cooperation on tank 
container standards, W . Freson, Exxon 
Chemical International Inc., Belgium 
Domestic tank container activity in the 
United States, R.F.jones, Eurotainer U.S. Inc.,
New York, NY, USA 
Session 4
INTERM ODALISM  IN THE BULK 
CHEMICALS INDUSTRY
Panel discussion - C ha irm an : M. Corkhill,
Editor, ’Hazardous Cargo Bulletin’
M a riC h e m  89 O ff ic ia l C ock ta il Party 
g rac ious ly  o ffe re d  by  )o  Tankers

Session 5
EM ISSION/VAPOUR CONTROL
C ha irm an : R.J. Lakey, President, Robert 
J. Lakey & Associates, Inc., Houston, Texas 
VO C  control strategy in the Netherlands,
R.A. Hulscher, Engineer, Ministry VRO M ,
Leidschendam, Netherlands 
Emission - an economic and legal crossroads,
F. Bracke, SGS Depauw & Stokoe, Belgium 
New developments in vapour-handling 
systems, j.W . Uijlenbroek, Badger B.V., The 
Hague, Netherlands
Vapor control: technological and regulatory 
development in the United States,
Lt. Cdr. R.H. Fitch, USCG, Washington D.C.
Panel d iscussion: Towards international 
standards in emission control,
C ha irm an : R.J. Lakey (Session Chairman)
Friday, December 8 
Session 6
TANK CONTAINERS AND 
ROAD TANKERS (2)
C ha irm an : J. Hookham, Manager, Hazardous 
Cargo Services, Freight Transport Association,
Tunbridge Wells, England 
United States’ regulations on portable tanks,
Lt. Cdr. P.C. Olenik, US Coast Guard,
Washington D.C., USA 
Problems encountered in the Port of 
Rotterdam with chemical tank containers and 
road tankers, W.A. Modderkolk, Commander,
Dangerous Goods Inspectors, Netherlands 
Ministry of Transport & Public Works 
Applying restrictions to dangerous goods on 
roads with special reference to tunnels,
J.A .M yhre, Statens Vegvesen Vegdirektoratet,
Oslo, Norway
Swop tanks - transportation and safety 
considerations, H. Gerhard. Westerwalder 
Eisenwerke Gerhard GmbH, Germany FR 
Tank cleaning and wastewater treatment,
P. Sump, Hoyer GmbH, Germany FR
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C ha irm an : G. M cGuire, Director, Centre for 
Advanced Maritime Studies, Edinburgh
Information systems for decisions on 
emergency response to chemical spillages, 
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The current and future effect of ISO  9000 on 
chemical shippers, V.N. Lucas, Caleb Brett 
Services Ltd., Chelmsford, England
Pressure relief and some accidents,
G. Lambert, Design 2000 Consultants Ltd., 
Burscough, England

Session 8
ENVIRONMENTAL CONCERNS
C hairm an: R .J.M .G rey, Maritime Editor, 
Lloyd's of London Press Ltd., England
R. Adm. S.A. Wallace USCG (retd.), Chairman, 
Marine Environment Protection Committee, 
International Maritime Organization
P. Bergmeijer, Head of Marine Environment 
& Cargo Division, Rijswijk, Netherlands
Representative, CEFIC (Council of European 
Chemical Manufacturers' Assns.), Brussels
Dr. G.V. Cox, Vice President-Technical 
Director, Chemical Manufacturers 
Association, Washington D.C., USA
Professor Dr. P. Ehlers, President, German 
Hydrographic Institute, Hamburg
Lt. Cdr. P.C. Olenik, Regulatory Officer, US 
Coast Guard, Washington D.C., USA
G. Peet, IM O  Observer, Friends of the Earth 
International, Delft, Netherlands
M . W ebb, Head, Marine Pollution & Bulk 
Materials, Warren Spring Laboratory, England

Session 9
TECHNICAL DEVELOPMENTS
C ha irm an : T.R. Farrell, Special Duties, Lloyd’s 
Register of Shipping, London
Submerged pumps for chemical carriers - 
latest designs for future requirements,
T. Mohn, Frank Mohn A/S, Nesstun, Norway
New cladding materials for the transportation 
of aggressive media, H. Enockl &  Co., Voest- 
Alpine Stahl, Linz, Austria
Duplex stainless steels in chemical tankers,
D. Leffler, Avesta AB, Degerfors, Sweden
Material properties of a new high-strength 
austenitic stainless steel, Dr.-lng. W. Heimann, 
Thyssen Edehlstahlwerke AG, Germany FR
A comprehensive answer to difficult 
tankcleaning, J. Langhorn, Kirlan Engineering 
ApS, Rodovre, Denmark
Tank coatings - the latest technology, K.van 
der Kolk, Sigma Coatings B.V., Uithoorn, 
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The factors influencing ventilation and drying 
of epoxy coated cargo tanks, O.B. Sorensen, 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
NVTS

M aritiem e techniek, Europort 1989 
en Europa 1992
De goede samenwerking tussen de organi
satoren van de Europort tentoonstelling 
en de Nederlandse Vereniging van Techni
ci op Scheepvaartgebied blijkt uit een toe
nemend aantal activiteiten op deze ten
toonstelling waarvoor de N.V.T.S. en de 
RAI een gezamenlijke inspanning leveren. 
Tijdens de Maritieme Onmoetingsdag, die 
tot doel heeft de leden van de vereniging 
de kans te geven elkaar op de grootste ma
ritieme tentoonstelling ter wereld te ont
moeten en kennis te nemen van de laatste 
ontwikkelingen op het vakgebied en in de 
industrie, geven een tweetal prominente 
Nederlanders op het gebied van scheep
vaart en scheepsbouw hun visie op de ont- 
wikkellingen.

De prijzen van de N.V.T.S.
Daarnaast vindt wederom een prijsuitrei
king plaats. Twee prijzen ter waarde van 
ƒ  1000,00 elk, die door de N.V.T.S. jaar
lijks ter beschikking worden gesteld voor 
de beste afstudeerwerken op het gebied 
van de Maritieme Techniek bij universitei- 
ten en hoger beroeps onderwijs worden 
aan twee jonge ingenieurs, afgestudeerd 
aan de T.U. Delft, uitgereikt.

Film
Tevens vindt nu de première plaats van een 
film. Op initiatief van de studievereniging 
’William Froude’ van de studenten Mari
tieme Techniek aan de T.U. Delft is door 
Frans van Dusschoten een film vervaardigd 
die tot doel heeft de variëteit aan activitei
ten en beroepen, en het belang daarvan 
voor Nederland, te laten zien.
De N.V.T.S. ondersteunt deze intiatieven 
van harte omdat de vereniging tot doel 
heeft de wetenschappelijke en praktische 
ontwikkeling van de techniek en de kennis 
daarvan te bevorderen, alles in het belang 
van de scheepvaart en de met de scheep
vaart verband houdende bedrijfstakken.

Sam enw erking
Dat is ook de reden dat de N.V.T.S. in sa
menwerking met Klvl/Mar Tec, William 
Froude, Onze Vloot, de T.U. Delft en de 
Technische Hogescholen die scheepsbouw 
onderwijzen een gemeenschappelijke 
stand heeft. Daarmee krijgt de samenwer
king tussen de onderwijsinstellingen en de 
’learned societies’ zoals de Britten het 
zeer precies formuleren, niet alleen daad
werkelijk inhoud maar kan ook gezamen
lijk worden gewezen op het onderwijs aan

universiteiten en hogescholen en de rol 
van de verenigingen bij het op peil houden 
van de kennis, het uitgeven van technische 
tijdschriften en het bevorderen van het 
onderling contact.
De N.V.T.S. timmert aan de weg en met 
een doel.

Europa 1992
Ook voor hoger en universitair opgeleide 
technici en nautici hebben de ontwikkelin
gen in Europa en 'Europa 1992’ gevolgen. 
Bij het treffen van maatregelen en het op
heffen van belemmeringen komt ook het 
vrije verkeer van werknemers en zelfstan
digen aan de orde. Naast het bevorderen 
van de mobiliteit van studenten en de sa
menwerking van instellingen op het gebied 
van onderwijs is sprake van verschillende 
voorstellen die van direct belang zijn voor 
universitair en hoger geschoolde technici 
als bijvoorbeeld:
- Een voorstel voor een richtlijn betref
fende overgangsmaatregelen inzake toe
gang tot activiteiten op technisch gebied 
en de uitoefening daarvan.
- Een voorstel inzake de coördinatie van 
bepalingen tot de opleiding van ingenieurs.
- Een voorstel tot een richtlijn tot invoe
ring van een algemeen stelsel van weder
zijdse erkenning van hoger onderwijs di
ploma's etc. etc...
Met name de wederzijdse erkenning van 
diploma’s en de vrijheid van beroepsuitoe
fening binnen de E.E.G. biedt kansen maar 
geeft ook bedreigingen. Kansen omdat op
leiding en vaardigheden van mensen op 
technisch gebied in Nederland minstens 
gelijkwaardig zijn aan andere Europese op
leidingen, kansen omdat de Nederlander in 
het algemeen zijn talen beheerst en ge
wend is in een internationale omgeving te 
werken . Bedreigingen omdat wij bijvoor
beeld geconfronteerd worden met een 
groter aanbod (en dus een lagere prijs?) en 
het behoud van relatief hoge welvaart een 
extra inspanning zal vragen. Iets wat wel
licht (nog) niet door een ieder wordt her
kend. Het antwoord moet dan zijn: nog in
ternationaler, sneller, beter.

W at doet de N .V.T.S.
Het bovenstaande geeft onder meer weer 
waarom de N.V.T.S.
- actief meewerkt aan het organiseren 
van symposia in Europees verband,
- met Klvl/Mar Tec deelneemt aan be
sprekingen om met de maritieme vereni
gingen in Europa een samenwerkingsver
band tot stand te brengen,

- als grootste onafhankelijke maritieme 
vereniging in Nederland het initiatief heeft 
genomen en een voorstel heeft gedaan tot 
samenwerking van onafhankelijk mari
tieme verenigingen in Nederland. In de Eu
ropese samenwerking telt het aantal le
den, en Nederland dient met één, zo groot 
mogelijke, stem te spreken,
- het van belang vindt op de grootste in
ternationale tentoonstelling op maritiem 
gebied, Europort 1992, nog meer aandacht 
op de vereniging te vestigen,
- haar leden oproept om actief mee te 
werken aan dit beleid en het waar mogelijk 
te steunen,
- een enquête onder de leden organiseert 
die, als de leden zich het belang hiervan re
aliseren, een 100% respons zou moeten 
krijgen,
- vindt dat het bedrijfsleven de activitei
ten van de N.V.T.S. in alle opzichten - dus 
ook als begunstiger- waar mogelijk moet 
steunen, omdat de positieve effecten van 
deze inspanningen de bedrijven ten goede 
komt.
Op het bovenstaande is ook het tweede 
deel van dit artikel gebaseerd.

T H E  IN T E R N A T IO N A L  
C O M P E T IT IO N

The competitive edge of a maritime coun
try as the Netherlands very much depends 
on the level and availability of the know
ledge of the various marine and maritime 
technologies. Shipping, shipbuilding, off
shore, inland navigation, port and harbour 
construction and development and naval 
defense are all operating in a international 
environment. This results in an interna
tional exchange of the developments in the 
scientific area’s as well. The international 
markets for capital goods provide the main 
reason for this development. Any interna
tional operator is creating his own (know
ledgeable) competition by placing orders 
with companies that may use the know
ledge gained for other orders which are 
placed by the competitor. Therefore the 
headway gained in time will be limited with 
the result that competition is governed by 
other parameters. When the market share 
in the shipbuilding industry is considered in 
relation to labour cost, which is usually ta
ken as an indicator, one can draw the con
clusion that the labour cost is not any more 
the decisive factor.

Japan and U.S.A.: an exam ple
japan is still one of the leading shipbuilding
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nations in spite of the fact that labour costs 
appear to be higher than e.g. in Europe or 
the United States. The availability of a 
maritime infrastructure in combination 
with a well protected home market and 
the emphasis which has been given to the 
development of advanced production 
methods are apparently two factors that 
are responsible for a continuing strong 
market position. The fact that the U.S. 
shipbuilding industry is seeking the support 
of Japanese know-how in ship production 
supports this assumption. This should also

be a warning for the European govern
ments, - shipowners and - shipbuilders 
when it concerns the creation of a com
petitive maritime industry on the longer 
term.

The European M aritim e  Societies
The intensions of the European Maritime 
learned societies to foster the cooperation 
between the European institution on 
maritime technology with the aim to:
- support the development of marine sci
ence and technology in Europe and as such

assist in strengthening the European ship
ping, shipbuilding and marine industry and 
- to offer participating members ample 
time and opportunity to meet and ex
change views
This should get every possible support in 
the European community because they 
support the development of the necessary 
European infrastructure to create the con
ditions for a competitive European indus
try in the maritime markets.

prof. ir S. Hengst

THREE OFFSHORE STRUCTURES 
IN DRYDOCK

Verolme Botlek accommodated 3 off
shore units simultaneously in their large 
drydock (length 405 m, width 90 m). 
These were:
I . The semi submersible work and accom

modation platform ’Amethyst’, (thrus
ter repairs, gritblasting/painting and in

stallation of a derrick.)
2. The semi submersible emergency sup

port vessel ’lolair’. (thruster repair and 
survey work.)

3. The jack-up rig ’Shelf Driller’, (spudcan 
repairs)

The three units entered the drydock on

the 4th and 5th of September, 1989. All 
repair and maintenance work were com
pleted within 2 weeks.
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MET DE SCHEEPSNIEUWBOUW 
GAAT HET CRESCENDO

Het priegel werk in cijfers dat Lloyd’s Re
gister of Shipping over ieder kwartaal pu
bliceert onder de naam ’Merchant Ship- 
building Return’ is ongetwijfeld uniek in de 
wereld. Deze publikatie geeft antwoord 
op talloze vragen die men zich in verband 
met de wereldscheepsbouw kan stellen. 
De cijfers van het 2de kwartaal 1989 tonen 
duidelijk aan dat de scheepsnieuwbouw 
bezig is in een fors tempo uit het diepe dal 
van de wereldwijde crisis omhoog te ko
men. Ultimo juni was er in de gehele we
reld in aanbouw 12,3 miljoen brt, dat is 1,2 
mln ton meer dan aan het eind van het eer
ste kwartaal. In bestelling waren daarnaast, 
maar nog niet in aanbouw, ruim 15 mln 
ton; dat is I mln ton meer dan op 31 maart. 
Het volume van de scheepsruimte die eind 
juni in de gehele wereld in aanbouw en be
stelling was, beliep dus in totaal 27,3 mln 
ton, 2,2 mln ton meer dan eind maart. Van 
het totaal is ruim 8 1 pet gepland voor ople
vering vóór ultimo 1990. De nieuw- 
bouwcontracten die in het 2de kwartaal 
werden afgesloten hadden betrekking op 
ruim 5,2 mln ton scheepsruimte. Het gaat 
dus crescendo.

Landen
Het land met de grootste nieuwbouwpro- 
duktie is Japan met in aanbouw 3,78 mln 
ton of 0,44 mln ton meer dan eind maart. 
De opdrachten met de bouw waarvan eind 
juni nog geen begin was gemaakt beliepen 
ruim 4 mln ton of 1,35 mln ton meer dan 
op 31 maart. De omvang van het Japanse 
orderboek was dus 7,80 mln ton; 1,79 mln 
ton meer dan eind maart.
Zuid-Korea is een goede tweede met eind 
juni 2,26 mln ton in aanbouw of 0,28 mln 
ton meer dan eind maart. Daarnaast stond 
er in de orderboeken van de werven nog 
4,25 mln ton met de bouw waarvan nog 
niet was begonnen en dat was 0,25 mln ton 
minder dan ultimo maart. Het orderboek 
van de Zuid-Koreaanse scheepsbouwin- 
dustrie bevatte dus opdrachten voor de 
bouw van 6,51 miljoen ton scheepsruimte, 
slechts een fractie meer dan aan het eind 
van het 2de kwartaal.
Na Japan en Zuid-Korea is Joegoslavië als 
derde het land met de meeste opdrachten:
1,44 mln ton in aanbouw en in bestelling, 
iets meer dan eind maart. Hiervan was 0,80 
mln ton in aanbouw. Spanje komt als vierde 
met 1,22 mln ton in aanbouw en bestelling, 
waarvan in aanbouw 0,46 mln ton, in totaal 
0,33 mln ton meer dan eind maart. Taiwan 
staat op de vijfde plaats met een totaal van 
ruim een miljoen ton, waarvan 0,43 mln

ton in bouw; in totaal 0,28 mln ton meer 
dan aan het eind van het I ste kwartaal. 
Brazilië, waar de scheepsnieuwbouw pas 
na de Tweede Wereldoorlog is opgeko
men en waarin Verolme een grote rol 
heeft gespeeld, is nummer 6 op de wereld
ranglijst van scheepsbouwenden met ruim 
een miljoen ton, waarvan 0,69 mln ton in 
aanbouw, Polen staat op de 7e plaats met 
een totaal van nagenoeg een miljoen ton, 
waarvan 0,38 mln ton in aanbouw. Achtste 
is de Chinese Volksrepubliek met 0,86 mln 
ton waarvan 0,28 mln ton in aanbouw, een 
cijfer dat ongeveer gelijk is aan dat van eind 
maart. De Westduitse Bondsrepubliek is 
nummer 9 met 0,81 mln ton, waarvan 0,54 
mln ton in aanbouw. Denemarken is num
mer 10 met 0,78 mln ton, waarvan 0,17 
mln ton in aanbouw. Finland staat op de 
11 de plaats met 0,60 mln ton, waarvan 
0,45 mln ton in aanbouw. Hierna volgt nog 
een aantal minder belangrijke scheeps
bouwenden met steeds minder opdrach
ten. Hiertoe behoort ook Nederland met 
een orderboek voor de bouw van 0,23 mln 
ton scheepsruimte; ons land staat hiermee 
op de 17de plaats van de ranglijst. Hiervan 
waren op 30 juni 118.000 ton in aanbouw. 
Nederland is tevens de laatste op de lijst 
van wat Lloyd’s aanduidt als 'leading coun- 
tries’ in de scheepsnieuwbouw. Het mag 
tot voldoening stemmen dat ons land daar
toe nog wordt gerekend.
De landen die in het 2de kwartaal van dit 
jaar de grootste aanvulling van hun order
boeken konden realiseren waren Japan 
met 6,75 mln ton, Zuid-Korea met 5,78 
mln ton, Joegoslavië met 1,36 mln ton en 
China met 1,37 mln ton. De exportper- 
centages van de nieuwbouwproduktie van 
deze vier landen zijn als volgt: 86.7, 88,8, 
94.3 en 72.8. Hieruit blijkt dus dat Joego
slavië, althans percentgewijs, in het twee
de kwartaal van dit jaar de grootste expor
teur van nieuwbouw was.

Schepen
Uit het cijfermateriaal komt naar voren, 
dat er in het 2de kwartaal van dit jaar er in 
de gehele wereld begonnen werd met de 
bouw van 401 schepen van totaal 4 ,19 mln 
ton vergeleken met 2,45 mln ton in het 
eerste kwartaal, een niet geringe vooruit
gang dus. Te water gelaten werden even
eens 401 schepen van totaal 3,23 mln ton 
tegen 2,34 mln ton in het Iste kwartaal. 
Opgeleverd werden 381 schepen van to
taal 3,04 mln ton; hetzelfde als in het I ste 
kwartaal. De scheepsruimte met de bouw 
waarvan een begin werd gemaakt nam met

ruim 1,74 mln ton toe. Dit heeft tot gevolg 
dat ook de tewatergelaten en de afgele
verde scheepsruimte te zijner tijd even
eens een krachtige stijging te zien zullen 
geven.
De grootste schepen die in de gehele we
reld in aanbouw en bestelling zijn (te be
ginnen bij 100.000 ton) zijn er 15 in de 
groep 100.000/125.000 ton, 17 in de 
groep 125.000/150.000 ton, 10 in de 
groep groter dan 150.000 ton. Daarmee is 
het aantal schepen van 100.000 ton en gro
ter in het wereldorderboek gestegen tot 
42, waarvan Zuid-Korea er 22, Japan 19 en 
Italië I bouwt.
Lloyd’s splitst de tonnage in aanbouw en 
bestelling in vier soorten: olietankers, 
massagoedschepen (bulkcarriers) en stuk- 
goedschepen. W at daarnaast nog overblijft 
is ondergebracht in een rubriek ’gemengd’. 
Olietankers staan aan de top met 10,36 
mln ton in aanbouw en bestelling; dit is 
1,91 mln ton meer dan ultimo maart. Daar
na komen de bulkcarriers met 7,88 mln 
ton, een miljoen meer dan eind maart. De 
stukgoedschepen (inclusief containersche
pen) brengen het tot 4,58 mln ton, of 0,24 
mln ton meer dan op 31 maart. De rubriek 
’gemengd' (waarin ook de visserijschepen 
zijn ondergebracht en gespecialiseerde 
schepen) bevat 2,08 mln ton, dat is 0,83 
mln ton minder. De percentages van de 
wereldscheepsbouw van vier genoemde 
categorieën zijn resp. ongeveer 38, 29, 18 
en 15 pet. Het zal niemand verbazen dat 
containertonnage nagenoeg 59 pet of 2,9 
mln uitmaakt van alle stukgoedtonnage in 
aanbouw en bestelling. Inbegrepen in de 
rubriek ’gemengd’ 0,80 mln ton passa- 
gierstonnage of ruim 39 pet van het totaal; 
0,67 mln ton van ferryschepen of bijna 33 
pet. Landen als Noorwegen en Zweden, 
met resp. ca. 95.000 en 50.000 ton 
scheepsruimte in aanbouw en bestelling, 
zijn geen scheepsbouwnaties van beteke
nis meer. Hun rol in de nieuwbouw schijnt, 
althans voorlopig, te zijn uitgespeeld.
Van de scheepsruimte die eind juni in de 
gehele wereld in aanbouw of bestelling 
was, was 5,97 mln ton bestemd voor regi
stratie in Liberia, 4,85 mln ton in Panama, 
1,31 mln ton in Singapore, 1,22 mln ton in 

Japan, 0,91 mln ton in Denemarken, 0,90 in 
Noorwegen, 0,84 mln ton op Cyprus, 
08,80 mln ton in Zweden, 0,76 mln ton in 
de Bondsrepubliek Duitsland en 0,72 mln 
ton in Zuid-Korea. Dit zijn de belangrijkste 
cijfers. Voor registratie in Nederland zijn 
bestemd 0,24 mln ton. De conclusie uit de
ze cijfers is, dat registratie onder goedko
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pe vlaggen nog op dezelfde voet als voor
heen wordt voortgezet, en dat ook Cy
prus ’in’ is. Ook Singapore begint daarin 
een rol van betekenis te spelen. Voorts 
blijkt, dat reders in Zweden en Noorwe
gen praktisch niet meer in eigen land sche
pen bestellen, doch liever elders laten bou
wen. Noorwegen bijvoorbeeld heeft op
drachten geplaatst in Taiwan, de DDR, Ja
pan, Zuid-Korea, Spanje-en Joegoslavië. 
Zweden iaat onder meer bouwen in Zuid- 
Korea en in Spanje, dat kennelijk ook al een 
gezocht land voor nieuwbouw is. Neder
land heeft opdrachten lopen in onder meer 
Taiwan, West-Duitsland, Japan, Zuid-Ko
rea, Polen, Spanje, en het Verenigd Ko
ninkrijk en Joegoslavië.

Supersnelle vrachtschepen?
Lloyd’s List heeft recent een artikel gepu
bliceerd waarin de haalbaarheid van su
persnelle vrachtschepen aan de orde 
wordt gesteld. Het gaat hierbij om sche
pen voor een Japans project, waarin het 
ministerie van transport deelneemt met 
een technologisch syndicaat van een ze
vental industriële ondernemingen, waar
onder ook scheepswerven. Deze zijn druk 
bezig met de ontwikkeling van dit project 
dat de naam ’Super Techno Liner’ heeft ge
kregen. Het is gericht op het ontwerpen 
van een schip met een lengte van ca. hon
derd meter dat met een snelheid van rond 
50 knoop 1000 ton lading zal kunnen ver
voeren. De opzet is deze eenheden in de 
Aziatische wateren te gebruiken, zoals bij
voorbeeld tussen Japan en Taiwan en dan 
exclusief voor het vervoer van snel aan be
derf onderhevig zijnde lading, zoals voe
dingsmiddelen.

Naast de supersnelle trein nu dus ook het 
supersnelle schip? Het ziet er inderdaad 
naar uit. Japan zal binnen een periode van 
twintig jaar de zogenaamde magneet- 
zweeftrein - waaraan overigens ook in de 
Bondsrepubliek gewerkt wordt — in dienst 
hebben tussen Tokio en Osaka. Deze trein 
zal een snelheid hebben van 500 km/uur. In 
de scheepvaart gaat het, althans in Japan, 
dezelfde kant uit, zij het ook met lagere 
snelheden.
Volgens het artikel in Lloyd’s List gaat het 
om een tweetal prototypen met als basis 
verschillende technieken, namelijk Hover
craft en Hydrofoil. De aandrijving ge
schiedt in beide gevallen met gasturbines. 
Het type dat tenslotte zal worden uitver
koren zou tegen het einde van deze eeuw 
gereed zijn. Het is duidelijk dat men niet 
overhaast te werk wil gaan, maar er ruim
schoots de tijd voor neemt. Deze tijdsduur 
èn het feit dat Mitsubishi en Ishakawajima 
Harima mee doen, lijkt een voldoende ga
rantie dat het project een grote kans van 
slagen heeft.
Het te Antwerpen verschijnende dagblad 
’De Lioyd’ wijst er in verband met het arti
kel in 'Lloyd’s List’ op, dat het niet de eer
ste keer is dat scheepsconstructeurs met 
het idee van zeer snelle schepen voor de 
dag komen. Vóór de laatste oliecrisis be
stonden er reeds plannen voor zeer snelle 
catamarans met een grote capaciteit. De 
scherpe stijging van de olieprijzen was er 
de oorzaak van dat deze plannen weer in 
de ijskast terecht kwamen. Vandaag de dag 
is energie echter weer goedkoper. De 
keuze van gas - zowel aardgas als propaan- 
gas - blijkt zeer verstandig te zijn, omdat 
het verschil in prijs tussen gas en dieselolie

tot meer dan 80 pet oploopt, aldus ’De 
Lloyd', Daar komt nog bij, dat gasreserves 
in een sneller tempo toenemen dan die van 
de aardolie. Deze situatie roept echter een 
nog niet te beantwoorden vraag op; hoe 
het tegen de eeuwwisseling met de olie- 
en gasprijzen zal staan.
Het ligt voor de hand dat men zich afvraagt 
of het zin heeft dergelijke schepen voor 
speciaal vervoer te construeren. In de eer
ste plaats zullen het toch wel ’mooi-weer’ 
schepen zijn, met andere woorden: ze kun
nen alleen maar bij redelijk rustig weer 
worden ingezet, en dan nog met korte 
vaartijden, waarbij gedacht moet worden 
aan hoogstens de duur van een etmaal. Hy
drofoils en Hovercraft zijn bepaald niet op
gewassen tegen stormachtig weer. Dat 
kan een groot nadeel zijn in verband met 
de exploitatie. De laatste heeft echter het 
voordeel dat voor dit type schip geen bij
zondere haveninfrastructuur vereist is. 
Voor de Hydrofoil geldt dit in mindere ma
te. Dit betekent dus dat voor dit type wèl 
enige infrastructuur noodzakelijk is.
W ij zeiden reeds dat het project een kans 
van slagen heeft. Er zullen echter nog heel 
wat moeilijkheden moeten worden opge
lost en vragen moeten worden beant
woord alvorens het zover is. De hamvraag 
is uiteraard of dergelijke schepen exploi
teerbaar zijn en profijt betekenen voor de 
exploitanten i.c. de reders die er letterlijk 
mee in zee gaan. Dat lijkt alsnog wel aan 
twijfel onderhevig te zijn. De technici lij
ken een grote kans van slagen te hebben, 
maar daarmee is natuurlijk niet alles ge
zegd.

vHk



M.S. DOLFIJN
door D. von der W erf

Op 2 september 1989 vond onder grote 
belangstelling na een geslaagde proefvaart 
de overdracht plaats van de kruiplijn coas
ter M.S. DOLFIJN aan rederij ’Sirenia' b.v. 
te Krimpen a/d IJssel. Dit vaartuig werd ge
bouwd bij scheepswerf Gebr. BUYS b.v. 
onder bouwnummer 46 te Krimpen a/d IJs
sel. Deze coaster is een produkt van nau
we samenwerking tussen rederij, ont
werpbureau de Haas, de bouwwerf en Jo- 
han Dane b.v. Het resultaat is een zeer effi
ciënt schip. Om het schip in lengterichting 
zo stijf mogelijk te maken zijn de langs- 
schotten in het laadruim van een speciale 
constructie. In verband met stortlading- 
vervoer is er een verplaatsbaar dwarsschot 
geïnstalleerd. Volgens de werf is dit het 
eerste zeegaande schip dat door een werf 
in Krimpen voor een rederij in Krimpen is 
gebouwd. De bouwtijd heeft precies een 
jaar in beslag genomen.

Hoofdafm etingen (zie algemeen  
plan)
Lengte o.a. 81.20 m. Lengte l.l. 76.45 m. 
Breedte o.a. 12.30 m. Holte 7.00 m. 
Diepgang 4.95 m. G.T. 3.000 ton. B.R.T.
1.987 ton. Laadvermogen 2.840 ton. 
Ruiminhoud 4.210 m3. Leeg gewicht 985 
ton. Waterverplaatsing 3.942 ton. Contai
ners 157 TEU. Snelheid I 1.5 mijl/hr.

Tankinhouden
Brandstof 180 m3. Ballast 1.066 m3. Drink
water 40 m3.

Fig. I Hoofdmotor 

Classificatie
Het vaartuig is gebouwd volgens de regels 
en onder toezicht van Lloyds Register of 
Shipping + 100 A l LMC, UMS - ICE 
CLASS IB  {strenghtened for heavy car- 
goes) en de Nederlandse Scheepvaart In
spectie 0 - mans - wachtbezetting.

Indeling
Het m.s. DOLFIJN is van voor naar ach
teren onderverdeeld in een voorpiek, 
boegschroefruimte met aandrijfmotor, 
laadruim met daaronder een dubbele bo
dem voor ballastwater. Achter het laad
ruim is de machinekamer gelegen, daarbo
ven een woonverblijf met een hydraulisch 
op en neer beweegbaar stuurhuis. De ac- 
comodatie is als volgt ingedeeld: een ver
blijf voor de kapitein met aparte slaaphut 
aan BB zijde, aan SB zijde is de zelfde inde
ling, elke hut is voorzien van een toilet
ruimte. Aan BB zijde zijn 2 één persoons

hutten met een gezamenlijke toiletruimte, 
aan SB zijde is de kombuis en een mess- 
room. In de achterpiek is aan BB zijde een 2 
persoons hut en aan SB zijde een I per
soons hut, tussen deze 2 hutten is de stuur- 
machine kamer. Achter het stuurhuis op 
het boven tussendek is de A.C. ruimte, een 
toilet en de accomodatie en de machineka
mer toegang. Op het achterdek is een 
M.O.B. boot geplaatst bedienbaar met een 
elektrisch aangedreven davit. Het laadruim 
wordt afgedekt met 8 stalen vouwluiken; 
deze luiken kunnen I laag volle containers 
dragen en I laag lege containers extra.
De luiken zijn geleverd door B.V. Trans
port Efficiency.

Machine installatie
In de achtermachinekamer zijn de volgen
de werktuigen geplaatst: Een voortstu- 
wingsmotor van het fabrikaat Caterpillar 
type 3606 Dl — TA met een maximum ver-

Fig. 2 Generator set
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mogen van 1290 kW  ()750 pk) bij 750 
omw/min. Deze motor drijft een 5 bladige 
schroef aan met een diameter van 2.30 m. 
via een omkeerbare reductiekoppeling van 
het fabrikaat Reintjes type W A V  2743 met 
een vertraging van 3.238 : I . Het schroef- 
toerental is 230 per min. De schroef is ver
vaardigd door UPS. Er zijn 2 diesel gedre
ven generatoren geïnstalleerd, I met een 
motor vermogen van 80 kW  (110 pk) bij 
1500 omw/min. en I met een motor ver
mogen van 50 kW  (70 pk) bij 1500 omw/ 
min. Deze motoren zijn van het fabrikaat 
Caterpillar type 334 Dl - T. Voorts staan 
in de machinekamer opgesteld 2 lens/bal- 
lastpompen elk met een cap. van 125 m3 
per uur met een opvoerhoogte van 10 
mwk, I brandblus-dekwaspomp, cap, 30 
m3 per uur met een opvoerhoogte van 40 
mwk. Vervolgens is er een lens/ballastna- 
zuigpomp met een cap. van 55 m3 per uur 
met een opvoerhoogte van 14 mwk. Er is 
een lenswaterseparator fabrikaat Heishin 
met een cap. van 1000 i/uur. Voor het se
pareren van de brandstof is er een Westfa- 
iia centrifuge geplaatst type OTB - 2 met 
een cap. van 920 l/uur. Vervolgens zijn er 
geïnstalleerd 2 luchtgekoelde startlucht- 
compressoren en 2 startluchtvaten, het 
zijn Atlas-Copco compressoren. De 
voortstuwingsmotor wordt met lucht ge
start, de andere dieselmotoren elektrisch. 
Het hoofdschakelbord is BB vóór geplaatst

Fig. 3 Startlucht compressors

met daarachter een hydro-unit en de lens
water separator. In de voormachinekamer 
is dwarsscheeps de dieselmotor geïnstal
leerd voor het aandrijven van de boeg
schroef. De dieselmotor is van het fabri
kaat Caterpillar type 3406 Dl -T; het ver
mogen is 260 kW  (354 pk) bij 2100 omw/ 
min. De boegschroef is een Holland roer- 
propeller type PD200-I000. De reduc- 
tiekast (1,1:1) is van het fabrikaat Masson, 
de schroef diameter is 1.03 m. met 4 bla
den. Vervolgens is er een noodbrandblus- 
pomp met een capaciteit van 30 m3 per uur 
met een opvoerhoogte van 40 m. Onder 
de bak is de noodgenerator geïnstalleerd 
de aandrijfmotor is van het fabrikaat Hatz 
met een vermogen van 22.6 kW  bij 1500 
omw/min. Voor het sanitaire systeem dat 
geïnstalleerd is door de firmaj. Snoei, is er 
een zoet- en een zoutwater hydrofoor-in- 
stallatie geplaatst.
De gehele machine-installatie is verzorgd

en geïnstalleerd door de firma JO HAN  
DANE b.v. te Krimpen a/d Lek.

Elektrische installatie:
De elektrische installatie wordt gevoed 
door 3 dieselgedreven generatoren:
I draaistroom generator met een vermo
gen van 100 kVA, 3 ph, 50 Hz 
I draaistroom generator met een vermo
gen van 63 kVA, 3 ph. 50 Hz 
I nooddynamo met een vermogen van 25 
kVA, 3 ph, 50 Hz. De generatoren zelf zijn 
ook van het fabrikaat Caterpillar type RS4 
met 1500 omw/min.
De volgende elektrische systemen zijn 
geïnstalleerd:
- een 380/220 V. 50 Hz 3 ph installatie 

voor krachtstroom.
— een 220 V. 50 Hz. voor verlichting.

Fig. 4 Boegschroef aandrijving

Fig. 5 Ankerverhaallier voor

Fig. 6 Ankerverhaallier achter

- een 24 V. gelijkstroom installatie voor 
navigatie, alarminstallatie en noodver
lichting.

De firma Endenburg uit Rotterdam heeft 
de elektrische installatie geleverd en ge
monteerd.

Dekw erktuigen & stuurm achine
Op het bakdek voor is een hydraulisch ge
dreven anker/verhaallier geplaatst. De lier 
heeft een capaciteit van 6.5 ton bij een in- 
haalsnelheid van 9 m/min. Op het ach
terdek is een zelfde type lier geplaatst om 
het hekanker te bedienen, deze lier heeft 
een capaciteit van 4 ton bij 9 m/min inhaal- 
snelheid. De lieren zijn van het fabrikaat 
Ridderinkhof.
De stuurmachine is van het dubbel werken
de type met 2 cylinders fabrikaat A. van 
der Velden B.V. type I D W  65 met een PE 
100 besturings systeem; deze stuurmachi
ne is gekoppeld aan een 'fishtail’ roer type 
HD 270 S. Het nominale moment van de 
stuurmachine is 7.5 Tm, de maximale roe- 
ruitslag is 2 x 65 graden. De gehele hydrau
lische installatie voor de bediening van o.a. 
de ruimluiken is ook door deze firma ver
zorgd.

Reddings- en brandblusmiddelen
Er zijn 2 opblaasbare reddingsvlotten I aan 
SB zijde en I aan BB zijde elk met een capa
citeit van 10 personen. Voor het blussen

van brand in de machinekamer is er een 
Halon installatie geplaatst geleverd door 
de firma VAN RIJN. In de accomodatie en 
in de machinekamer zijn handblussers op
gehangen en langs het hoofddek is een 
brandblusleiding met de nodige brandslang 
aansluitingen.
Op het achterdek aan SB zijde is een MOB 
boot onder een davit geplaatst.

Nautische uitrusting:
In het stuurhuis zijn de volgende nautische- 
en radioinstallaties ondergebracht:
- I zeeradar, fabrikaat Furuno type FR- 

20 ION.
- I rivierradar, fabrikaat JRC/Radio Hol

land typeJMA 606EA.
- I zeepiloot, fabrikaat Anschutz, type Pi- 

lotstar.
- I rivierpiloot, fabrikaat Radio Holland, 

type DAP-360.

Fig. 7 Stuurmachine
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Fig. 8 Holm  brandblusser

Fig. 9 Stuur console

- ! echolood, fabrikaat Furuno, type FE - 
606.

- ï log, fabrikaat Ben Marine, type 
Athena.

- I magnetisch kompas, type Reflesta,
- ! Navstar, type 2000 S,

- 1 Navstar, type 2000 D.
- 2 noodbakens (Epirp), fabrikaat Lokata, 

type 4Ö6-M.
- I teiefooninstaliatie, fabrikaat S.P. 

Radio.
- 1 iuisterwachtontvanger, fabrikaat S.P. 

Radio, type R-50!.
- 1 Navtex. fabrikaat Lokata, type 2 - NL.
- 2 marifooninstallaties, fabrikaat S.P. Ra

dio, type RT - 2048.
- i reddingbootinstallatie, type TRP - I .
- t bochtaanwijzer. fabrikaat radio Hol

land, type Hoeker - ! 10.
- I gyrostar, fabrikaat Anschutz.
-  3 portofoons, fabrikaat! com, type IC - 

Z5H.

Deze instrumenten zijn geleverd en geïn
stalleerd door Radio Holland b.v.
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SHIP'S LASER INERTIAL NAVIGATION
Commander Bill Pressdee*

Towards the end of World W ar il, as a very 
young technical officer, I found myself on 
the bridge of a frigate in a flotilla of six pa
trolling the English Channel. Our ship was 
the only one with the then new Decca 
Navigator system and it had a new and, for 
that time, highly accurate S-band radar. 
Apart from keeping the plot I had been in
structed to calculate and radio to the fri
gate stationed on our port beam its actual 
range and bearing from us. In the first 
watch one clear January night I had just 
plotted our position with the Dacca 
Navigator and was in the process of laying 
off the bearing of the next ship.
To my surprise my dividers stabbed the 
chart at a point marked 'Kansas Buoy’, a 
large piece of wartime hardware used for 
routeing cross-Channel convoys. Hastily I 
picked up the radio handset and said 'Hunt
er Two this is Hunter. I put you Kansas 
buoy now.’ And as I put the handset down I 
heard from across the water a faint but dis
tinct clang as Hunter Two clearly acknowl
edged her position by hitting the buoy 
amidships. To this day I have never ceased 
to marvel at the efficacy of navigation by 
electronic devices.
The intervening years have seen many ad
vances in navigation aids for sea, air and 
land. A notable example is the ring laser 
gyroscope (RLG), developed over the last 
decade or so by British Aerospace (BAe) 
Dynamics Division.

Im proved Reliability
The heart of the RLG system is a block of 
thermally stable, glass-like material, either 
square or triangular in shape. A circular in
ternal cavity is drilled to form a ring, which 
is then filled with a low pressure, helium- 
neon 'lasing' gas. The laser action is gener
ated by an electrical discharge between a 
cathode and two anodes, and two contra- 
rotating beams of light are produced by 
subsequent reflections from piezo-elec
tric, path length control mirrors.
In manufacturing this device, BAe has 
opted for a triangular laser path, accepting 
a slightly larger gyro in return for fewer 
mirrors and lower manufacturing cost.
The rotating beams of light are used to 
sense angular motion and constitute a sol
id-state rate sensor with a reliability three 
times that of an electro-mechanical spin
ning-mass gyro. When the RLG is statio
nary the two laser beams resonate at the 
same frequency. As the gyro rotates about

*British Aerospace Dynamics Division The heart of the matter - the ring laser gyro.
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Norsk Data. 
Progress in shipping.

EUROPORTSTAND A543
To m ake shipping m ore cost efficient, N orsk Data offers a wide range of innovative solutions. 
The total package of shipping solutions from N orsk Data includes applications to be used on 
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satcom -  M anagement information system
Ship database -  Financial administration
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Tel. : 03402 - 7 2 4 11, Telefax : 03402 - 724 00, Telex : 40940 N D  NL. N o r s k  D a t a
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its axis, one laser sees a slightly longer path 
around the gyro while the other sees a 
slightly shorter one. This causes the reson
ant frequencies of the two beams to alter, 
one increasing and the other decreasing. 
When the beams are combined, this differ
ence produces an interference pattern. An 
optical sensor counts the resulting optical 
fringes and delivers a digital readout prop
ortional to the angular rate of the gyro. As 
the laser path length is increased, so is the 
accuracy of the RLG.

High Perform ance Requirem ent
Over the past ten years, BAe has de
veloped many gyro designs with path 
lengths varying from 120 mm for missile 
applications to 700 mm suitable for ex
tremely high accuracy, inertial navigation 
systems. As early as 1980 successful flight 
trials were conducted with an RLG aircraft 
navigation system, and in 1981 a prototype 
430 mm laser inertial navigation system 
(LINS) was delivered to the Royal Aircraft 
Establishment at Farnborough, southern 
England, for extensive flight trials. Eventu
ally, after considerable performance evalu
ation, a 300 mm RLG was chosen by BAe as 
the prime sensor for its current aircraft 
LINS.
The current LINS employs three laser gy
ros and three linear accelerometers that 
are ’strapped down’ to the airframe, giving 
rise to the designation ’RLG strapdown 
system’. The digital output, lack of G-sen- 
sitivity and tolerance of high input rates, 
enables the RLG to meet the high per
formance requirement of modern aircraft, 
either as a self-contained navigation sys
tem or in conjunction with such other aids 
as the terrain profile matching system 
(TERPROM).
In addition to aircraft trials, BAe and 
the Admiralty Compass Observatory at 
Slough, west of London, undertook sever
al studies to consider whether strapdown 
RLG-based systems would be suitable to 
supersede the electro-mechanical gyro 
units currently in service with the Royal 
Navy.
These studies concluded fairly rapidly that 
they could function extremely well in sur
face ships and submarines, but to qualify 
this conclusion a major concern had to be 
considered. Whereas the flight duration of 
fast jets and helicopters is of the order of a 
few hours, ships and particularly subma
rines may be required to rely on an inertial 
navigation system for periods of between 
30 and 100 hours. This suggested that the 
positional accuracy requirement of the 
mariner is ten times that of the aviator us
ing a standard aircraft LINS.

Econom y in Spares
RLG performance improvement may be 
achieved by several methods but, as in 
many other modern developments, the 
cost to the end-user is an overriding con

sideration. One relatively simple method 
to improve system performance would be 
to extend the optical path length of the 
gyro. However, such a measure would re
sult in increased size, weight and power 
consumption of the overall navigation sys
tem, factors that could well deter a poten
tial user. Additionally, the relatively small 
number required initially for naval use 
could result in an unattractively limited 
production run for the manufacturer.
A  second method, which seems to make 
more sense, would be to take a standard 
RLG inertial reference unit in production - 
such as the 300 mm gyro block currently 
being delivered to Westland in southwest 
England for its EH 101 helicopter pro
gramme - and enhance its overall perform
ance. This could be achieved by indexing 
out the gyro bias errors, introducing accu
rate log damping, increasing the processing 
capacity and improving the Kalman filter 
states.
The result of this would be a compact, 
lightweight and high performance design 
that would benefit in cost from the much 
larger production runs associated with air
craft LINS programmes. A spin-off for the 
Royal Navy would be interchangeability 
between ship and aircraft gyro units and 
considerable economies in spares holdings 
and technical support.

Sea Tria ls
A strong team of BAe engineers has been 
concentrating on development of RLG 
strapdown systems for marine navigation, 
and in the last 18 months produced an en
gineering model for sea trials which was 
installed in the Royal Aircraft Establish
ment (RAE) trials ship Colonel Templar. 
During a trip from Newhaven, southeast 
England, to Gibraltar and back, several 
days were expended on north/south and 
east/west tracks thoroughly to exercise 
the system. The results were extremely 
encouraging and the data obtained is still 
undergoing in-depth analysis. As a result, 
British Aerospace will be competing, 
through NATO, for a contract to supply all 
the future inertial navigation systems and 
surface ships of participating NATO coun
tries.
The main advantages claimed for the RLG 
over its electromechanical counterpart 
can be summarised as:
• Low unit cost.
• Low through life cost.
• High accuracy.
• High reliability.
• Solid state, strapdown configuration.
• Few moving parts.
• Rapid alignment from cold.
• Full Global Positioning Satellite (GPS)/ 

transit update facilities.

D a ta  Com patib ility
The system has been designed to be com
patible with any marine platform making

use primarily of a single interface channel 
into the ship's multiplex serial digital 
databus system. It will accept inputs for 
rapid alignment of time synchronisation, 
log speed, position update, depth and 
heading. Data outputs provided are geo
graphic position, velocity over ground, 
ship's heading, roll and roll rate, pitch and 
pitch rate, acceleration and estimated po
sition accuracy.
The navigational accuracy quoted for the 
system, which can operate in an environ
ment 0° - 65°C and a relative humidity of 
up to 95%, is:
Position: 1.8 km over 24 hours.
Heading: 4 minutes of arc.
Vertical velocity: 0.3 m/sec 95% CEP (cir
cular error probability).
Dynamic range: 0.001 degree/sec - 400 
degree/sec.
The power consumption is 150 watts max
imum, and system reliability is quoted as a 
mean time between failures of 2500 hours 
with a mean time to repair of just 30 
minutes.
(I0D288/DG)
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«Plug in u n it-read y  for 
use».
The HYDRALIFT MCV-type deck crane 
is a «ready to install», «plug-in» unit, 
self-powered by a built in electro-hydraulic 
power pack ready for connection to 
the ships main power supply.
The cranes are delivered with wire and 
hook, shotblasted and coated with zinc 
epoxy, tested and adjusted.

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

tripode

A/S NOR-MARINE 
airdriven portable 
Derrick \

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

7

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

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

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

UMEC
VAN UDEN MARINE & ENGINEERING CONSULTANTS 
Tlx 22024, Tel. 010-436 33 00 Veerhaven 14, Rotterdam
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THE TWO-STROKE SLOW SPEED 
DIESEL ENGINE:
A CHALLENGE FOR FOUR-STROKE MEDIUM SPEED DEVELOPMENT?

door Ir. C.J. Verklelj

List of engine param eters of the years 1973 and 1989The year 1973 made its mark on world 
economy because of the oil crisis. In the 
same way it influenced also the develop
ment of ship’s propulsion installations. At 
that time the diesel engine had already 
achieved the highest efficiency in compari
son with steam and gasturbine propulsion 
installations. But the oil crisis effectuated a 
real incentive to diesel engine develop
ments, especially of the two-stroke type. 
This aspect was clearly explained by Dr. O. 
Syassen in his paper 'Der Konsequente 4- 
Takt Dieselmotor’, see ref. I . In that paper 
every 2-stroke protagonist got his argu
ments by the mouth of a 4-stroke designer, 
indicating among others, that the develop
ment of 4-stroke medium speed engines 
(and also high speed engines) could be en
hanced by taking into account the results 
already acquired by the 2-stroke slow 
speed manufacturers. By means of large in
vestments, new generations of crosshead 
diesel engines were created with a very 
low fuel consumption with the following 
main characteristics:
- high stroke/diameter 
ratio (up to S/D = 3,8)
- uniflow scavenging
- high compression ratio and 
combustion pressure
A thermal efficiency rise from 40 to above 
50% was the result. Besides, lower pro
peller revolutions (a necessity for bulkcar
rier type ships to improve propellereffi- 
ciency) could be offered. Moreover the 
ability to burn ’bad’ fuels was improved 
too.
To illustrate the above aspect, some data 
are given as an example. To this, data are 
used from a well-known diesel engine 
manufacturer i.e. Suizer Bros Ltd. which 
has a long tradition in the generation of 
low speed and medium speed engines. It is 
of course possible to show similar exam
ples from other firms, but this one will be 
sufficient to show the trend. As data of 
comparison of the two categories of en
gines the following engine parameters are 
taken:
mean effective pressure 
mean piston speed 
product of
thermal efficiency at MCR 
stroke/diameter ratio 
The figures for the particular category of 
engines are represented in the following 
table.

Pme

e* Yn
T|th

S/D

Year Parameter Unit 2-stroke 
low speed

4-stroke 
medium speed

Pme bar 10.7 18,0
m/s 6.3 8.5

1973 Pme Yn bar. m/s ' 67,4 153
Hth % 40 38
S/D - ! ,72 1,2

Pme bar 17,2 24,0
m/s 7,83 9,5

1989 Pme m̂ bar. m/s 134,6 228,5
11th % 50 46
S/D - 3.45 1,4

Som e  com m ents
The statement mentioned in the beginning 
of this paper seems realistic. Especially 
when one compares the product of pme x 
vm, the increase for the 2-stroke engine 
amounts to 100% as for the 4-stroke en
gine the increase is only about 50%. This 
product is a direct measure of the capabili
ty of a cylinder size. The main increase 
stems from the rise in mean effective 
pressure.
The high increase in mean effective 
pressure effected also the max. combus
tion pressure, the more, while also the 
compression ratio was raised to improve 
the thermal efficiency.
The big increase in the S/D ratio was dic
tated by the requirement to achieve lower 
propeller speed i.e. better propeller effi
ciency. But the higher S/D ratio is also be
neficial to increase the mechanical efficien
cy, the combustion efficiency and by using 
uniflow scavenging to improve the 
scavenging process.
Developments will continue in future. See 
in this respect ref. 2 and 3. In ref. 2 the 
author firstly expects to use the built-in 
potentials of the present construction and 
the assimilation of service results as short
term aims; long-term, could bring out 
again new designs based on fundamental 
acquired knowledge in the mean time. Ref. 
3 mentions a development project in Japan 
for the distant future, named ’The Rising 
Sun Engine’. Continually operating for up 
to six month without any servicing and a 
thermal efficiency of 60% are the goals to 
be reached by 1994.
So, the future looks very challenging not

only for the diesel engine designer/man
ufacturer in the medium speed market!

Literature:
1. Syassen, O.: Der konsequente Viertakt- 

Mocor. M.T.Z. 50(1989) 1,2
2. Lustgarten, G. A.: Entwicklgngsschwer- 

punkte der Suizer RTA-Zweitaktmotoren. 
M.T.Z. 49 (1988) I I

3. Super-efficient engine planned by Japanese. 
The Motorship, May 1989 page 15

4. Suizer engine catalogues
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MAN  B&W AUXILIARY ENGINES

Concurrently with the main engine development, also the flexibility and operating economy of auxiliary engines has been improved.
A milestone was the introduction of the unifuel concept, i.e. operation of the main and auxiliary diesel engines on the same heavy fuel.
A new feature contributing to the development of the engines is the introduction of the Integrated Charge Air System (ICS). According to this 
concept, scavenge air from the main engine is utilized in the auxiliary engine, increasing its efficiency at low load.

Integrated charge air system
Continuous low load operation of conven
tional 4-stroke diesel engines down to idl
ing condition has so far been impracticable. 
The main limitation has been the blow- 
back effect of exhaust gas into the air in
take ducts, and ignition delay caused by the 
relatively low compression pressure and 
temperature.
The ignition problem can easily be solved 
by the well known technology of increas
ing the scavenge air temperature and com
pression ratio.
The ICS system eliminates the blow-back

Fig I. Illustrations of blow-back conditions at 
low load.

bar
C h a rg e  air p re s su re

SUPPLEMENTARY^  
ENERGY

E x h a u s t  p re s su ra

load

effect which would otherwise increase, 
when the engine load is reduced.
The curves in Fig. I illustrate the low load 
problem caused by a negative differential 
pressure between the scavenge air side 
and the exhaust side in the valve overlap 
period during the charge air renewal pro
cess.
This relation between scavenge air 
pressure and exhaust gas pressure results 
in excessive fouling of the engine air and 
gas ways and consequential deterioration 
of the engine performance. This effect is 
accelerated by the relatively low combus
tion temperature.
If the scavenge air pressure could be in
creased to a value in excess of the exhaust 
pressure in the idling and low load ranges, 
as indicated in Fig. 1', this would compen
sate for the negative effect and extend the 
continuous operating range down to idling 
condition.
Increase of the temperature during com
bustion would further improve the condi
tions for burning low quality fuels at low 
load down to idling.
The research into and testing of the ICS- 
system carried out by MAN B&W  Holeby 
have been promoted by the abovemen
tioned factors, and have been based on the 
concept of adding supplementary tur
bocharger air energy from a main propul
sion engine to the turbocharging system of 
an auxiliary diesel engine.
The installation principle is shown in Fig. 2, 
in which a connection has been established 
from the main propulsion engine to the 
auxiliary engine turbocharger.
Tests were carried out with a MAN B&W

Charge  Air M ain  Engine  
(or com pressed air)

TC  Com pressor

1. Constant P ressure  Turbocharging
2 . Integrated Charge  Air
3. Optim ized Fue l Cam. Pum ps, and Nozzles
4. Conditioned Charge  Air Temperature

M ain Prop. Engine 4-stroke GenSet

RPM 7 2 0

R a tin g kW 1 0 4 0

M oa n  p is to n  s p a e d m /s 7 ,2

b a r 18,2

13 ,0

b a r 13 0

b a r  (a b s ) 3 .1

C h a rg e  a ir  te m p . t 4 5 / 8 0

a m o un t

p re s s u re

k g  h 

b a r  (a b s )

5 0 0

> 0 .7

T u rb o c h a rg e r  s y s te m : C O N STAN T PRESSURE

Fig 3. Technical data of ICS test engine 
8L23/30

M eas.N o. 

♦ m bar I I I
PCHARGE AIR "  P EXH. .

S u p p le m e n ta ry  air kgrh______
C h a rg e  a ir  ta m p .

-F

Fig 2. Integrated Charge Air System, ICS (patented)

Fig 4. Presentation of test results from ICS 
test engine 8L23/30, showing the effect on 
difference pressure by various modifications

two-stroke main propulsion engine, and a 
MAN B&W  Holeby auxiliary engine type 8 
I 23/30.
The main technical data of the auxiliary 
rest engine is shown in Fig. 3.
The auxiliary test engine was equipped 
with constant pressure turbocharging, and 
the turbocharger compressor housing fit
ted with nozzles for injection of compres
sed air from the outside, the so-called jet 
assistance.
Tests and laboratory measurements have 
been carried out at the lowest possible 
load, corresponding to 3.6 per cent of the 
max. continuous rating.
Fig. 4 indicates four measurements rep
resentative of the results, as well as the 
main conclusions. The uppermost curve il
lustrates the blow-back risk represented
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Fig 6. Container Vessel of a major Scandinavian Shipowner

by the pressure differential between the 
charge air and the exhaust gas, (charge air 
minus Pexh.).
The lower part of Fig. 4 shows supplemen
tary air amounts (ICS-system), charge air 
temperatures, and cooling water tem
peratures. Measurement No. 37 (left-hand 
side of diagram) represents the reference 
condition.
The next column (measurement No. 69)

erature, compression ratio and charge air 
temperature

illustrates the influence caused by increase 
of the charge air and cooling water tem
peratures, corresponding to the inverse 
cooling system utilized by some engine 
makers.
It appears that increase in the tem
peratures of these media only slightly im
proves the negative differential pressure. 
The next column (measurement No. 66) 
illustrates the influence from the increased 
temperature conditions combined with a 
supplementary compressed air supply of 
250 kg/h. It will be seen that the result is a 
considerable improvement of the differen
tial pressure, although the value is still 
negative.
The last measurement (No. 78) illustrates 
the effect of increasing the amount of sup
plementary air from 250 kg/h to 500 kg/h. 
This shows that the differential pressure 
has now changed to a positive value which 
completely eliminates blow-back.
The main effect of the elevated charge air 
and cooling water temperatures is an in
crease of the compression temperature. 
The compression temperature as a func
tion of the compression ratio and the 
charge air temperature is shown in Fig. 5. 
The elevation of the temperatures is pro
vided by the cooling water system allow
ing for automatic preheating of the 
scavenge air in the air cooler as well as 
thermostatic control of the cooling water 
to 80°C inlet at low load and idling condi
tions.
During the initial laboratory testing of the 
ICS-system, a 24 hour endurance test was 
carried out on heavy fuel with the engine 
running at idling speed. The subsequent 
engine inspection showed that the air re
ceiver and air intake ducts were absolutely 
metallic clean. A reference test without

ICS showed heavy fouling of these engine 
components.
Corresponding measurements of the per
formance during operation with ICS of the 
main propulsion engine were carried out 
with the main engine delivering twice the 
amount of supplemantary air required by 
the auxiliary engine. However, as already 
mentioned, the influence on the main en
gine performance was hardly measurable 
and therefore without importance for its 
operation. The actual test measurements 
were carried out on a 4L60MC engine.

MAN B&W  Holeby supplied the first aux
iliary engines in 1986, two engines were 
modified to be used as back up units for 
waste heat recovery by a turbo generator 
on board two big containers vessels (Fig. 
6) for a major Scandinavian shipowner. 
These two plants have now been in service 
for nearly two years with an excellent re
sult.
Newbuildings of technically very advanced 
and big container vessels are being equip
ped with ICS-auxiliary engines to improve

the total efficiency of the turbo generator/ 
power turbine installation.
As the latest concept based on the ICS- 
system Holeby has introduced the 
CODAG GenSet, which is a diesel 
generator combined with a power turbine 
as one unit (Fig. 7).
The power turbine utilizing exhaust gas 
energy of the main engine is available in dif
ferent applications and the CO DAG Gen- 
Set represents the cheapest investment 
among these compound energy utilizers.

Conclusion
Turbo Compound Systems have a consid
erable potential for improving the total ef
ficiency of the power producing machinery 
in the engine room. The paper has dealt 
with some of the most beneficial pos
sibilities for combining the individual 
machines and the experiments carried out 
to confirm the careful attention when de
ciding the machinery of the engine rooms 
of tomorrow.

Fig 7. CODAG GenSet
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PROGRESS IN SHIPYARD WELDING
by P. H. R. Lane, and F. Watkinson*

Shipbuilding uses a wide range of welding processes wich have been introduced and adapted over the years in response to the continuous drive 
for increased productivity. This article describes these developments from the viewpoint of Lloyd’s Register of Shipping.

Mankind has used water transport for 
countless centuries. It would be impossible 
to track down the first use of a log or a 
dug-out canoe, or a papyrus boat, although 
the last mentioned might well be the ear
liest example of the building of a ship. 
What is clear is that Lloyd's Register first 
heard officially of iron ships in October 
1836. Prior to this, iron barges had been 
used on inland waterways in the 1780s and 
some iron boats were being built on the 
Forth and Clyde Canal, and at Birkenhead 
between 1818 and 1829. Iron was superse
ded by steel as a constructional material 
around 1866 and steel was becoming quite 
common by 1885. The iron ships and the 
earliest steel ships had their plates joined 
by rivetting.
The process of electric welding developed 
aroun the turn of the century and the 
Lloyd's Register book for 1920 refers to a 
150 ft-long ship built by Cammell Laird and 
Co in Birkenhead and named the Fulagar. 
A t the time, the ship was classed as 'Ex
perimental' and subject to a biennial 
survey.
Rivetting continued as the prime method 
of ship construction up to the war of 1939- 
1945. During that war, it became neces
sary to construct large numbers of ships in 
a short time and shipbuilders realised that 
the use of electric welding enabled a great 
reduction in production time. Rivetting 
persisted as a means of constructing ships 
for some years, but its relative slowness 
and the labour-intensive nature of the pro
cess meant that it was doomed.
Early welding of ships was entirely manual, 
using individual stick electrodes, but, 
under the same pressure that forced rivet
ting to give way to welding so manual 
welding has progressively given way to a 
range of automatic processes. Obtaining 
high production rates involves melting 
more steel in a given time, which, in turn, 
requires increased welding currents. If the 
current on a stick electrode is increased 
too much, the resistance heating of the 
electrode becomes excessive, disturbing 
the fairly delicate balance between con
stituents forming the slag and the gas shield 
around the arc. Accordingly, it was real
ised that the route to increased deposition

*P. H. R. Lane, BSC PhD. C Eng is Senior Princi
pal Surveyor and head of Materials Depart
ment. Lloyd’s Register of Shipping London, F. 
Watkinson, BSC C Eng. M Weld I, is Senior 
Metallurgical Surveyor in the same department.

rates was to use a continuous electrode 
with a sliding pick-up to introduce the cur
rent.
Two main lines of development were fol
lowed. One of these, the 'Fusarc' process, 
followed quite closely the principle of a 
covered stick electrode. To enable the 
consumable to be wound on a coil for sub
sequent continuous feeding a wire mesh 
around the core wire served the dual pur
pose of anchoring the coating and conduct
ing the electric current to the central core 
wire. This process became very widely 
used particularly, for welding deck plates 
on the berth, and the 'Fusarc' deck welder 
was a common sight in many shipyards.

Fig I. Photomacrograph showing butt weld 
solidification pattern liable to lead to cen
treline cracking.

The second development, which was 
roughly contemporary with that of the 
'Fusarc' process, was the developoment of 
submerged arc welding. The third process, 
more recently introduced is the gas 
shielded metal arc or MIG/MAG process.

Enhanced subm erged arc welding
The very great capital investment in a ship- 
buiding facility leads to pressure to pro
duce ships quickly. This, in turn, implies 
that the rate of welding shall be high, re
quiring high welding currents. A subsidi
ary, but still important factor, is that high 
travel speed, confine the heat to a band re

latively close to the welded joint and this 
leads to a reduced amount of distortion. 
The reduction in the extent of subsequent 
fairing or correction of distortion makes 
an additional contribution to speed of pro
duction.
It has already been noted that the current 
carrying capacity of a stick electrode is li
mited by resistive heating of the wire 
which causes the coating to fall off, and 
destroys the protection of the molten 
metal. W ith submerged arc welding, using 
bare wire, there is no corresponding prob
lem and resistive heating of the wire be
tween current pick up and the weld pool is 
not detrimental. However there is still a

limit on the current introduced by a single 
wire. This limit arises by way of the shape 
of the weld pool. As the current is in
creased, the aspect ratio of the pool 
changes, becoming deeper relative to the 
width. The solidification pattern becomes 
increasingly unfavourable, forcing lower 
melting point fractions to the centre line, 
and somitimes resulting in centre line 
cracking, fig. I .
The response to the pressure for greater 
deposition rates and higher currents has 
been to use two or three wires instead of a 
single one, fig.2. Currents and deposition 
rates can then be approximately doubled 
or trebled. The positioning of the wires is 
important. If they are too close together 
the effect is to create a single large weld 
pool, and the problem of centre-line sol-
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Fig 2. Two tandem wire welding machines mounted on a gantry, making panel seam welds.

idification cracking reappears. Ideally, the 
trailing wire should be positioned so that it 
forms a separate weld pool very slightly 
overlapping the first. This slight overlap al
lows partial remelting of the first bead be
fore solidification is complete. This gives a 
solidification pattern which does not show 
severe centre line segregation, fig 3. A 
corresponding arrangement is made when 
three wires are used.
It is not necessary for the two, or three, 
arcs of a multiple wire arrangement to use 
the same type of power source. Choice of 
power source is directed by economic 
considerations. Generally, DC power 
sources are more expensive than AC, but 
the DC arc gives greater penetration. For 
this reason it is common to use DC for the 
first arc, thus ensuring good penetration 
and minimising the amount of weld metal 
to be deposited for a given plate thickness. 
The second and third arcs are usually AC, 
as high penetration is not necessary and ad
vantage can be taken of the cheaper power 
source.
W ith thicker plates, above about 20 mm, 
the necessity to supply the weld pool with 
an increased quantity of filler metal can be 
met by additions of metal powder or even 
small lumps, frequently as chopped wire. 
This avoids problems with feeding large 
diameter wires, which would call for more 
powerful wire feed motors and a more 
robust and expensive welding head. Metal 
powder additions are sometimes arranged 
using a feeder similar to that used for the 
flux powder, with its outlet just ahead of 
the latter. Chopped wire additions are 
generally pre-placed. Fig 4 shows the ar
rangement when metal powder is pre
placed. This simplifies the welding head, 
since the quantity of added metal can be 
controlled very simply by raking the par
ticles to a pre-determined level. This pro
cedure automatically adjust the quantity

Fig 3. Photomacrograph of butt weld made 
with tandem wire electrodes to give solidifi
cation pattern free from risk of centreline 
cracking.

added in accordance with any variations in 
gap width. The weld preperations is op
timised with regard to the requirements of 
the process. This is indicated in fig 5.
By control of the powder, wire, and addi
tions, it is possible to deposit weld metal 
with good impact and tensile properties, as 
indicated by the typical properties given in

Table I, which also shows typical welding 
conditions. These high deposition rate sub
merged arc processes are currently used 
for welding seams in panels. Tandem wire 
welding is also used for fillet welds on 
panel préfabrication lines as seen in fig 6. In 
contrast to pressure vessel production, 
where it is normal practice to make butt 
welds from both sides of the plate, in ship 
construction the ideal is to complete butt 
welds from one side, for the obvious 
reason that it is difficult to turn a ship over 
for welding the second side. This proce
dure has led to the development of a varie
ty of temporary backing materials. These 
allow welding conditions to be adjusted to 
ensure good penetration and are formu
lated to control the shape of the penetra
tion and are formulated to control the 
shape of the penetration bead. The installa
tion must be quick and easy, should accom
modate a limited measure of misalignment, 
and some variability of gap width. Tempor
ary backing materials and systems employ a 
variety of materials. In contact with the 
underside of the weld, the material has to 
support and form the penetration shape, 
and can range in type from loose granular 
flux through bonded fluxes and refrac
tories to varying densities of ceramic back
ing. Choice of backing material is deter
mined by factors such as the extent of im
pingement of heat from the arc and the 
amount of misalignment to be accommo
dated. For example, loose granular flux, 
supported on a copper strip backed by a 
steel support, is probably best able to pro
duce a smooth blended underbead be
tween misaligned plates. Figure 7 illus
trates a typical set-up. Here, a steel sup
port bar is held in place by clamps attached 
to magnets. On the support bar is an inflat
able hose, which presses the backing mate
rial itself, in the form of a flexible tape car
rying a suitable thickness of flux backing 
material hard against the underside of the 
plates. Figure 3 shows the excellent shape 
that can be obtained by this means.

Tandem wire Deposit metal
Leading wire /

/

Prefilling metal powde 
Backing material

Fig 4. Sketch showing geometrical disposition of joint preparation, metal powder, electrodt 
wires, flux, slag, etc. in an enhanced submerged arc procedure.
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Three wires in tondem/Flux/Bocking Flu» 
Lead Trail 1 Trail 2

Dia 4 8mm 6 4mm 6 4mm
Current 1450A 1200A 1100A

AC AC AC
1 pass

Two wires in tondem/Cut wire/Flux/ 
Backing

Lead Trail
Dio 4 8mm 6 4mm

Current 1250A 1000A
AC AC

1 pass

Three wires in londem/Flu«/Bocking Flux
Lead Troil 1 Troil 2

Dia 4 8mm 6 4mm 6 4mm
Current 1 150A 1 100A 1050A

DC AC AC
1 pass

Fig 5. Sketches showing the variation in joint preparation and backing system, as a function of 
various submerged arc welding methods.

Plate 20mm DH32 Single vee. 50° Roottace: 3mm Gap Omm

Electrode Dia
mm

Welding 
Current A

Type Arc 
Voltage V

Welding Speed 
mm/min

No of 
Runs

Leading
Trailing

4 8 
4 8

1150
900

D C -
AC

35
42

480 1

Tensile Properties 

Re, Rm. A.

Nrmm’ N/mmJ %

Charpy V-Notch

Temp

°C

mpact 

Absorbed energy 

J

1 2 3 x

540 640 24 -20 87 104 115 102

Table I. Welding conditions used, and mechanical properties achieved, in making the single 
pass, one-sided weld shown in Fig 3.

Fig 7. Temporary backing system held in 
place by magnetic clamps.

Program m ed gas metat arc 
welding
Gasshielded metal arc welding is conven
tionally used with a variety of techniques: 
form short-circuiting (dip transfer) to 
spray, to pulsed arc, with semi-automatic 
or automatic welding techniques. The 
term automatic in semi-automatic refers to 
the mechanised feeding of the electrode 
wire under conditions to suit the electrical 
parameters. Without the semi-, it refers 
also to the mechanized movement of the 
welding head in relation to the work. The 
ability to feed electrode wire continuously 
allows a considerable increase in arcing 
time, and this is limited mainly by welder 
fatigue. W ith fully mechanised welding, 
this does not arise and limitations are gen
erally imposed by factors such as power 
source rating and the progressive build up 
of spatter inside the gas nozzle of the 
welding gun.
An important factor in the success of a 
welding process or techique is the ability 
to set up the equipment. This falls into two 
parts: mechanical assembly and adjust
ment, and setting the electrical parameters 
on the machine. The former aspect is 
naturally a function of the mechanical de
sign of the machine and is not really under 
discussion here, but it is very important in 
the achievement of consistent quality. Set
ting of the electrical parameters can be 
complex and requires, in some cases, a high 
degree of skill. Efforts to simplify this oper
ation have continued over the years, with a 
reasonable amount of success.

Fig 6. Twin fillet, tandem wire electrode 
welding machine.

396 SenW 56STE jAARGANG NR 11



The ability to pre-set welding parameters, 
coupled with the decrease in welding stop/ 
re-start positions, will generally lead to an 
increase in the consistency of weld quality. 
Good quality will be consistently good, and 
bad will be...!
In most cases multi-run welding is used to 
complete a joint, and at least with semi
automatic welding, this can be in any posi
tion. However, one variant of gas shielded 
metal arc welding is available, which allows 
completion of a joint in one pass of the 
welding machine, provided it is in the ver
tical position.
Because of its similarity to electroslag 
welding, the vertical upward, single-run 
gas metal arc technique is known as elec
trogas welding and is an example of rela
tively simple programmed welding. Con
ventionally, the machine is programmed to 
travel at a fixed speed and operate with 
fixed welding parameters: current, etc. 
The filling of the joint in one pass is accom
plished by using suitable dams at the back 
and front of the vertical joint preparation,

Fig 8. Electrogas welding machine in position 
on side shell butt.

and arranging a mechanised weaving of the 
torch in a fixed pattern, so as to place fused 
metal throughout the joint and achieve full 
fusion. For ships with side shell thicknesses 
in the region of 20-25 mm, it is a technique 
capable of providing fast, economical 
welding of the side shell during the joining 
of blocks of ship structure on the building 
berth, fig 8,
In most cases, the movement of the weld
ing head relative to the work can be de
scribed in simple geometrical terms, eg. 
linear or circular. In shipbuilding there are 
many cases where the weld joint line 
changes direction in an irregular manner. 
Mechanical following of such changes is, of 
course, made easier where those changes 
are progressive, eg. where a linear prog
ression changes to a circular one and then 
back again. To achieve seam tracking to 
that extent is not too difficult to engineer 
compared with sudden angular changes in 
direction. It is not too difficult to imagine 
one application of this progression. For ex
ample when connecting blocks of struc
ture on the berth, one line of welding is 
required which traverses the whole cross- 
section of the hull, fig 9. The deck butt

A Tandem wire, submerged arc with 
temporary backing 
B Electrogas.
C: Mechanised G M A W  with temporary 
backing (OSCON )
D: Semi-outomatic G M A W  with 
temporary boeking

Fig 9. Ship section, sub-divided to illustrate 
possible welding methods for the different re
gions of the section.

weld will usually be welded with some sim
ple variant of the submerged arc process. 
The side shells may be welded by elec
trogas. The bottom shell may be made 
from the inside using submerged arc, 
perhaps on to a temporary backing mate
rial to avoid back-gouging, and seal welding 
in the overhead position. This leaves the 
corners of the section of the hull, namely, 
the gunwhales and the bilges. The former 
can be welded simply and with relative 
ease using manual or semi-automatic weld
ing. The rounded turn of the bilge could 
also be made with the same processes, but 
it would involve a considerable amount of 
overhead welding from inside the hull in a 
constricted space which might result in 
lower quality. Since the bilge is a highly 
stressed region of a ship’s hull, a weld of 
consistently high quality is desirable. A 
programmed fully mechanised welding 
technique, which is capable of achieving 
this, uses a welding head which is guided 
mechanically from the underside of the 
bottom shell, around the turn of the bilge 
and part way up the side shell.
One such piece of equipment is known by 
the trade name of OSCON, fig 10. Its 
name derives from the function of the 
machine which oscilates the welding head 
and thus the consumable wire electrode. In 
this respect, it is similar to the electrogas 
process, but it is somewhat more ad
vanced. In addition to providing a mecha
nized weaving pattern, the controls pro
vide for pre-selection of:

- travel speed,
- weaving speed,
- the time of ’dwell’ at each end of the 

weave pattern,
- the current during the weave, and
- the current during dwell periods.

These parameters can be programmed to
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Fig 11. Robotic cellular welding facility at Wärtsilä.Fig 10. Automatic gas metal arc welding 
machine operating overhead (OSCON)

vary as a function of the angle ot the weld
ing head, as it traverses round the turn of 
the bilge, thus matching the welding para
meters to the changing welding position. 
Unlike the electrogas process, this techni
que can be multirun.
All of the techniques mentioned in this sec
tion are either dependent on, or can be 
used with, non-metallic temporary backing 
materials or combinations of materials, as 
referred to earlier.

Robots
In the ever present search for increased 
productivity, giving a shorter building 
time, the logical move forward from fairly 
advanced automatic processes is to the use 
of robots and various degrees of feed back 
control. Such devices can provide not only

a decrease in overall welding time but also 
an increase in quality and an ability to com
pensate for variations in fit-up. The size of 
these machines varies greatly. At the small 
end is a machine designed to enter the 
spaces in a ship’s double bottom to com
plete the fillet welding of the joints. A 
machine can do this for hours on end, as 
contrasted with a human welder, who, 
even with fume extraction and fresh air 
ventillation, can only remain in cramped 
conditions for a fairly short time. Machines 
are also in use on panel lines, welding stif
fened to the plates. In this instance the at
tractive feature is the ability to sense and 
accurately track along the joint. Some 
large machines, using all the traditional 
motions of a robot, are in use to fabricate 
sub assemblies, as shown in fig II.  All such

machines represent a substantial invest
ment which requires productivity as a jus
tification. In most cases, the welding pro
cess is gasshielded metal arc. This allows 
welding in all positions, which is necessary 
to utilise fully the capabilities of the robot.

This process is also easier to feed with con
sumables: gas, wire and electric current all 
traveling without difficulty in flexible con
duits or cables.

Table 2. Left table 10.2.6. from Pt 3 of LR 
ship rules showing inspection frequency 
for different classes of ship structure, and 
right table 2.2.1 from the same publication 
showing classes of ship structures in vari
ous locations.

M l l l n l l  '
C la n

Recommended locations and number of NDE to be 
applied (See 2 13 5)

Intersections of butts and 
seams of fabrication and 

erection welds
Butts and seams *'

V & IV Minimum -  One in two M inim um -O ne for each 
10 m of weld length

Ml Minimum —One in three M inimum- One for each 
20 m of weld length

II Minimum — One in four Minimum - One for each 
30 m of weld length

1 At selected locations 3 At selected locations'3

Butt welds of hull envelope longitudinals are to be 
examined as follows

W ithin 0  4L amidships - one in ten 
Outside 0 4L amidships - one in twenty

NO TES
1. For material class definition see Table 2 2 1m Chapter 2
2 These are in addition to locations selected at intersection of 

butts and seams of fabrication and erection welds
3 Additional locations are to be selected m the forward region
4 Se lected NDE locations are to be evenly distributed
5 W here radiographic examination is carried out at weld 

intersections, the length of the Mm <s to be in the direction of 
the butt

6 W here defects are observed at or near the ends of 
radiographs additional radiography >s to be carried out to 
determine the full extent

Structural member

M aterial c lass

W ith in  
0 .4  L 

amidships

B e tw e en  I Outside 
0 A L  and 0.6£ j 0 .6* 

am idships i amidships

W h ere  L > 250  m
Sheerstrake or rounded gunw ale  
Stringer plate at strength -deck

V III H

W here  L £ 250  m
Sheerstrake or rounded gunw ale 
Stringer plate at strengi.-i deck IV III h

Bilge stroke (see Note 4)
Deck stroke m w av of longitudinal bulkhead

Strength  deck plating (see Note 5)
Bottom  plating including keel 
Continuous longitudinal m em bers above strength 

deck
Upper stroke of longitudinal bulkhead 
Upper stroke of topside tank

III 1 1

Deck plating, other than above, exposed to
w eather
Side plating
Low er stroke of longitudinal bulkhead

II 1 1

External plating of rudder horn - - III

Sternfram e
Internal com ponents of rudder horn
Rudder
Sh aft bracket

- - II
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Quality and inspection
From a welding point of view, shipbuilding 
is a repetitive activity. Even if the days of 
building ships in series of six or eight are 
passed (although North East Shipbuilders 
are currently working on a series of 25 pas
senger/car ferries) the individual welded 
joints are still repeated many times. The 
structural design of a ship includes signific
ant redundancy, that is to say, alternative 
load paths are available. For this reason the 
approach to quality is different from that 
appropriate, for example, to a pressure 
vessel. The relatively small amount of 
welding in the latter can be subjected to 
full radiographic or ultrasonic inspection, 
and indeed, must be, because each area of 
weld is likely to be fully loaded to the al
lowable working stress. In contrast, recog
nising the redundancy in design and the re
petitive nature of the fabrications opera
tions, inspection and quality control in 
shipbuilding is based on procedure tests 
and systematic monitoring.

it is necessary to ensure that the welding 
procedures to be employed are capable of 
producing sound welds of the required 
strength. This assurance is obtained either 
by performing procedure tests, or estab
lishing a record of satisfactory use of the 
procedure. The Rules of Lloyd’s Register 
require that wherever a shipyard adopts a 
procedure that has not been used previ
ously, it shall perform satisfactory proce
dure tests. Once the procedure has been 
proved satisfactory, it remains to ensure 
that it is correctly applied. This assurance is 
provided first by a system that ensures that 
all welders or operators are competent, 
second by virtually continuous survey by 
LR Surveyors, and finally by a complete vi
sual examination of all welds together with 
a carefully planned system of randum 
radiographic or ultrasonic examinations. 
Table 2, taken from the LR Rules for ships, 
indicates the extent of such examinations. 
It will be seen that these are more fre
quent in the main structural members of

the ship near the mid-body.
Adoption of automatic welding processes 
such as those described in this article 
makes a positive contribution to the quali
ty of the product by facilitating the pro
duction of consistent welds. Once the 
weld procedure is established, it is most 
likely that correctly controlled application 
will produce reproducibly sound welds. 
Today, welding plays a pivotal role in ship- 
buiding, and it is difficult to think of one 
without the other. This situation has ar
rived largely for reasons of economics, but 
it has brought with it a welcome increase 
in integrity of the hull structure, and hence 
of overall safety. Welding is now equally as 
important as the production of reliable 
steel plate, and the Surveyors of Lloyd’s 
Register give to it the same careful, know- 
kedgeable attention.



SCHEEPSTRILLINGEN
COMFORT IS NUMMER EEN *

door prof. dr. ir. S. Hylarides.**

Inleiding
Een enigszins provocerende titel die ook als een stelling geldt. De achtergrond hiervan is dat, zodra men er in geslaagd is het trillingsniveau aan 
boord van een koopvaardijschip dusdanig laag te krijgen dat er voor de bemanning geen reden tot klagen meer is, in het algemeen ook de 
materiële schade, die veroorzaakt wordt door trillingen, laag zal blijven. Dit komt omdat de mensen in het algemeen gevoeliger voor trillingen 
zijn dan de constructie en de meeste apparatuur. Uit het feit dat de heer Busker van Shell als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Reders 
Vereniging (KNRV) kort geleden stelde dat trillingen de derde schadepost op schepen vormen ( I ), kan geconcludeerd worden dat het dan ook 
voor de bemanning geen pretje is aan boord van zulke schepen te moeten leven.
Trillingen zullen steeds gepaard gaan met geluid of lawaai. Niet alleen omdat trillingen lawaai produceren maar in belangrijke mate ook omdat 
trillingen en geluid dezelfde bron hebben. Daarom moet in het ontwerp van een schip aandacht aan beide verschijnselen besteed worden. 
Meestal zal een pakket van maatregelen, dat gunstig is voor het ene verschijnsel, ook gunstig zijn voor het andere verschijnsel, al is het soms 
maar alleen omdat de totale hinder verminderd is.
Maar eerst wat technische overwegingen.

scheepsromp (2).

Technische overwegingen
De hoofdbronnen van trillingen en geluid 
zijn de schroef en de hoofdmotor. De 
schroef werkt als een bron van trillingen 
en geluid, niet alleen doordat het een ein
dig bladaantal heeft, maar ook omdat een 
schroefblad, werkend in het ongelijkmati
ge volgstroomveld van het schip, in de top
positie het ongunstigst wordt aange
stroomd en daardoor op de huid, vlak er 
boven, voor grote variaties in het drukveld 
zorgt.
In het uiteindelijke niveau van hinder door 
trillingen en geluid spelen ook zeegang en 
operatie in ijs een rol. Daar deze aspecten 
slechts een beperkt aantal gevallen betreft 
waarin het comfort aan boord van schepen 
negatief wordt beïnvloed, worden deze 
twee aspecten in dit betoog buiten be
schouwing gelaten. Ook bij slepen worden 
de trillingen verhoogd en eveneens ver
hoogt de aangroei van de huid het trillings
niveau. Dit zijn wel aspecten die in het ont
werp van een schip meegenomen dienen 
te worden maar die niet in dit artikel ver
der apart vermeld worden.
De hulpmotoren zijn een andere bron van 
hinder, met name van geluidshinder. Om
dat deze problemen wat gemakkelijker te 
beheersen zijn, door beter te balanceren 
of door verend op te stellen, worden de 
hulpmotoren eveneens niet expliciet ge
noemd in dit artikel. In een algemene ont
werpmethodiek moeten zij natuurlijk ook 
betrokken worden.
Het niveau van trillingen en geluid bij de

* Lezing gebracht op de Dynamica-dag KIVI, 
een dagbijeenkomst van de afdeling Mecha
nica op 20 april 1989 te Delft, Aula Techni
sche Universiteit.

** Wetenschappelijk medewerker MARIN en 
buitengewoon hoogleraar TUD in het vak
gebied Scheepstrillingen.

ontvanger is aanvaardbaar te houden door 
de beheersing van de hoofdbronnen (de 
schroef en de hoofdmotor), door het toe
passen van isolatietechnieken en door het 
voorkomen van lokale resonanties. Door 
de ingewikkeldheid van de constructie en 
de beperkingen in de besteedbare midde
len is men meestal genoodzaakt om bena
deringsmethoden te gebruiken. Dit ver
hindert echter niet dat er met redelijk suc
ces een aanvaardbaar trillingsniveau gerea
liseerd kan worden. W el dient men bij een 
nieuw project hiermee van meet af aan re
kening te houden. Correcties naderhand 
zijn nodeloos duur, worden slechts be
perkt uitgevoerd en daardoor meestal niet 
erg effectief.

R E C E N T  H IS T O R IS C H  
O V E R Z IC H T
Met de komst van computers en verfijnde 
analyse-apparatuur is de ontwikkeling van 
de kennis in scheepstrillingen in een 
stroomversnelling gekomen. De jaren 60 
en 70 werden overladen met publicaties 
over nieuwe resultaten. Als voorbeeld zul

len wat resultaten van het ISSC, het Inter
national Ship and offshore Structure Con- 
gress3, en van het ISO4 behandeld worden.

D e  jaren 50 en 60
In de jaren 50 en 60 was men zeer geïnte
resseerd in het onderzoek naar resonan
ties van de scheepsromp omdat men ge
loofde hierin de grondoorzaak van de tril- 
lingsproblemen te zullen vinden. Met name 
in Japan heeft men een zeer uitgebreid en 
systematisch onderzoek verricht naar de 
eigenfrequenties van scheepsrompen (2). 
Daartoe werd op het schip op een stevige 
fundatie een excitator geplaatst die het 
schip in verticale of horizontale dwarstril-

3 Het ISSC is een internationaal lichaam met 
een drie-jaarlijkse presentatie van de ont
wikkelingen op het gebied van maritieme 
constructies. Ook trillingen vormen een be
langrijk aandachtsgebied.

4 Het ISO is een internationaal lichaam dat zich 
bezig houdt met standaardisering op allerlei 
gebied, dus niet alleen het maritieme vakge
bied.

400 SenW 56STE jAARGANG NR 11



T e s t  R e s u l t s  
Exciter Tests 

Q Resonance Curues 
( V e r t ic a t ) •.«(•Ja

- U . . I

C Ä m

ftefuency (CP«)

C Mode Curues

h Lf ,
1

1 i f-O1»

rl* i L .. •.1 ,-j

r
n '

1
1

N
1f J..'

Af \ / KI Psr4
 4.̂ J1QÜE. i a i  C P m

J

1

0

s , 1
— ■ ■ "

H 1
s K

> ___  ‘
u i«

+ N
\

1
r1

t
i

■ \ \

Figuur 2. Meetresultaten van de excitator proeven op de romp van het schip uit Figuur I (2).

Figuur 3. Lineaire presentatie van de ver
houding tussen de berekende (fb) en gemeten 
(fm) eigenfrequenties voor verticale romptril- 
lingen (3).

lingen bracht, zie Figuur I. Als functie van 
de frequentie werden de responsies op het 
voor- en het achterschip geregistreerd.
Bij de resonantiepieken werden vervol
gens over de scheepslengte de trillingen 
gemeten ter bepaling van de trilvorm, zie 
Figuur 2.
Ook werden de eigenfrequenties van de 
scheepsromp berekend. Hiertoe werd de 
romp voorgesteld als een niet-homogene 
balk waarvan de eigenfrequenties konden 
worden berekend met de toen beschikba
re rekentechnieken. Vergelijkt men de be
rekende eigenfrequenties met de gemeten

eigenfrequenties dan blijken met het toe
nemen van het aantal knopen in de buig- 
trillingsvormen de berekende eigenfre
quenties hoger uit te vallen dan de geme
ten waardes, zie Figuur 3.

De oorzaak hiervan is de zogenaamde she- 
ar lag of ’meedragende breedte’. Dit is het 
verschijnsel dat door afschuifspanningen de 
buigbelasting in dek- en bodemplaten in de 
buiken naar de dwarskrachten in de zij
wanden in de knopen van de trilvorm moet 
worden getransformeerd. Het meenemen 
van dit verschijnsel verkleint de verschillen 
tussen de berekende en gemeten eigenfre- 
quentie aanmerkelijk, zoals door de bijna 
horizontale lijn a in Figuur 3 wordt aange
geven (3).
Een ander aspect dat door de balkmethode 
niet impliciet wordt meegenomen is het 
effect van de eigenfrequenties van belang
rijke lokale delen op de eigenfrequenties 
van de scheepsromp. Aan boord van een 
zeker schip zijn twee vierknoops verticale 
trilvormen met twee duidelijk verschillen
de eigenfrequenties gemeten.' De oorzaak 
hiervan bleek te zijn dat de bodem van het 
ruim vóór de machinekamer een eigenfre
quenties had tussen de twee gemeten 4- 
knoops eigenfrequenties van de scheeps
romp (3).
Dit soort problemen van ’meedragende 
breedte’, van eigenfrequentie van belang
rijke onderdelen van het schip, maar ook

het effect van het omringende water op de 
trillingen van het schip en de eigenfrequen
tie zijn met aanpassingen van de balkme
thode te vermijden, maar met de elemen- 
ten-methode gebeurt dit impliciet bij vol
doende detaillering.

De jaren 70
In de jaren 70 begon met zich te realiseren 
dat veel extreme trillingen aan boord van 
schepen veroorzaakt werden door buiten
sporig hoge krachten opgewekt door de 
schroef op de romp en niet door resonan
ties van de scheepsromp (4) (5). Elk 
schroefblad dat de romp passeert oefent 
een verandering van de druk op de 
scheepshuid uit. De grootte van deze ver
andering hangt samen met schroef geome
trie, met de belasting maar ook vaak in 
zeer belangrijke mate met het gedrag van 
de cavitatie op het schroefblad wanneer 
het zich in het gebied van de bovenste po
sitie bevindt. De ervaring is dat door ver
schillende omstandigheden de verande
ringen in de variaties van de krachten op de 
huid vlak boven de schroef tot 10 maal ho
ger kunnen zijn dan de krachten als de 
schroef niet caviteert, zie Figuur 4. Veel 
elementair onderzoek is verricht om het 
inzicht hierin te verdiepen.

Een andere ontwikkeling in de jaren 70 is 
het bouwen van grotere en snellere sche
pen. Men is dan niet meer in staat om van-
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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 ejector 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) - L/h

- 20 - 50 - 120

Dimensions/mm
Length (L) 1340 1340 1890 1890 2565 2565Length (L1), with sluice - - 2440 2440 3195 3195Width (W) 1280 1280 1845 2000 1925 2110Height (H) 2220 2220 2080 2080 2215 2215Diameter of chimney 0 200 0 200 0 260 0 260 0 300 0 300Charging door opening 900x500 900x500 600x600 600x600 600x600 600x600Weight: kg appr. 2200 2300 3000 3200 4300 4500

- -m 8
1. Charging Door
2. Combustion Chamber
3. Afterburning Chamber
4. Ash Cleaning Door
5. Auxiliary Burner
6. Air Blower
7. Ejector
8. Thermocouples
9. StucJge 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.
A402

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



de amplituden van de verticale drukfluc- 
tuaties en van de verticale aanstootkracht 
(6) (7) (8).

de huid (4) (5).

uit de bestaande kennis schepen te ontwik
kelen en ziet zich gedwongen om door ge
detailleerde berekeningen en proefnemin
gen op dit nieuwe gebied kennis te verga
ren. Dit wordt teruggevonden in de pro- 
ceedings van het ISSC van 1979 waarin 
aandacht wordt geschonken aan de vorde
ringen op het gebied van de door de 
schroef opgewekte aanstootkrachten, Fi
guur 5, en ook in de ervaringen verkregen 
met de rekenresultaten van de gedwongen

\
Figuur 7. Overzicht van een aantal meetresultaten van horizontale en verticale trillingen aan boord van schepen verzameld voor het ISO.

trillingen aan boord van schepen waarin 
demping een belangrijke rol speelt, Figuur 
6.

Eveneens in de jaren 70 werd er in ISO 
aandacht besteed aan de evaluatie van het 
trillingsniveau aan boord van schepen. Men 
vergeleek de reeds beschikbare stan
daarden, ontwikkeld door classifica- 
tiemaatschappijen, onderzoeksinstituten, 
enzovoorts.

?00 Ï00
F re q u e n c y  ( c / a l n )

■ s o o r t  d t m e n s i e lo i e  d e m p tn q sc o ë f  M c i ë n t

Figuur 6. De dimensieloze dempingscoëffi- 
ciënten van de verticale romptrillingen (6).
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Figuur 8. ISO-richtlijnen voor de beoordeling van trillingen in de accommodatie van zee
gaande schepen (7).

Men verzamelde een groot aantal meetre
sultaten waarvoor een kwalificatie van het 
trillingsniveau beschikbaar was in de geest 
van:
- geen klachten;
- weinig klachten;
- veel klachten
én verdeelde ze in horizontale en verticale 
trillingen, zie Figuur 7. Op basis van deze 
presentaties werden banden aangegeven, 
die de bovengenoemde niveaus van klach
ten ongeveer bestrijken. Deze banden 
werden vervolgens vergeleken met de 
reeds aanwezige beoordelingstechnieken, 
waaruit tenslotte het in 1987 uitgebrachte 
definitieve voorstel van het ISO tevoor
schijn kwam, zie Figuur 8.
In wezen vermelden deze ISO-richtlijnen 
twee beoordelingscriteria. De eerste, de 
laagste, kan beschouwd worden als het 
ontwerpniveau, de bovenste als de uiter
ste grens aan boord van schepen tijdens 
een proeftocht. Zo’n proeftocht moet bo
vendien ook nog aan nauwe specificaties 
[7] voldoen.
Omdat de oorspronkelijke meetresulta
ten, waar dit laatste diagram op is geba
seerd, verricht zijn met vrij eenvoudige ap
paratuur, zoals mechanische trillingsopne- 
mers van het type Askania met een tijdsre- 
gistratie op papier, is dit diagram niet met
een bruikbaar met de huidige mogelijkhe
den van elektronisch meten en verwerken. 
Bovendien baseerde men zich tot en met 
de jaren 70 op de zich herhalende piek- 
piek waarden, van waaruit men eenvoudig
weg de amplitude afleidde door de waar
den door 2 te delen. De frequentie was 
gebaseerd op de herhalende maximum 
piek-piek waarde (zie Figuur 7).
Bij het gebruik van een spectrum-analyzer 
worden de amplituden per frequentie be
oordeeld aan de hand van de 4 mm/sec. en 9 
mm/sec. lijnen uit het ISO-diagram van Fi
guur 8. W at het effect is van een samenge
stelde trilling waarvan de deelamplituden 
elk als hoog worden beoordeeld volgens 
dit ISO-diagram, laat ISO zich niet over uit. 
Bij de beoordeling van wat onregelmatige 
trillingssignalen baseerde men zich inder
tijd op de grootste waarden van de tril- 
lingsamplituden die vrij regelmatig in het 
signaal teruggevonden werden. Deze wer
den in het ISO de zogenaamde ’maximum 
repetitive values’ (of de zich herhalende 
maximum waarde) van de trilling ge
noemd. Deze waarden hebben geleid tot 
de meetresultaten in Figuur 7 en op basis 
van deze resultaten zijn de grenzen in Fi
guur 8 overeengekomen. Om rekening te 
houden met deze manier van beoordelen 
heeft het ISO gesteld dat de meetresulta
ten die op de moderne wijze zijn verkre
gen (dus via spektraalanalyse) met een 
’conversion factor’ moet worden verme
nigvuldigd om op basis van de richtlijnen in 
Figuur 8 beoordeeld te kunnen worden. 
Immers, na een spektraalanalyse van een 
enigszins onregelmatig signaal heeft men

per frequentie de gemiddelde waarde van 
de variërende amplitude verkregen en dus 
een onderschatting van de zich herhalende 
maximum waarde van de trilling.
De waarde van deze conversie factor CF. is 
door het ISO op 1.8 gesteld. Dit betekent 
echter dat voor regelmatige trillingssigna
len het trillingsniveau te streng wordt be
oordeeld, daar nu wel de gemiddelde en de 
zich herhalende maximum waarde van het 
trillingssignaal met elkaar corresponderen.

De  jaren 80
De jaren 80 hebben zich gekenmerkt door 
consolidatie en wel om twee redenen:
- de recessie in de scheepsindustrie ver
minderde de noodzaak en de fondsen 
(minder, minder snelle en kleinere 
schepen)
— meer algemeen werd de noodzaak ge
voeld de kennis op dit gebied een algeme
nere bekendheid te geven (twee handboe
ken door Veritec [9], een dochtermaat
schappij van Det norske Veritas5, en Bu
reau Veritas6 [10] uitgegeven). Maar ook 
door de recessie werden er nieuwe pro
bleemgebieden gegenereerd.

Om het voortstuwingsrendement te ver
groten moest het schroeftoerental omlaag 
evenals het aantal cilinders. De laagste ei- 
genfrequentie van de torsietrillingen van 
de asleiding kwam ten opzichte van de aan- 
stootfrequenties in een ongunstig toeren- 
gebied te liggen zodat er een torsietril- 
lingsdemper geïnstalleerd moet worden of 
de as zo dik gemaakt worden dat de laagste 
eigenfrequentie voldoende ver boven het 
diensttoerental komt te liggen. Vaak is 
voor dit laatste gekozen met als resultaat 
zeer hoge trillingen aan boord van het 
schip (zie Figuur 12), aangestoten door de 
hoofdmotor. De reden is dat de asleiding 
beneden-critisch vrij grote torsietrillingen 
uitvoert die door de schroef omgezet 
worden in relatief grote variaties van de 
stuwkracht. Deze variaties liggen in de or
de van 20 tot 100 procent van de gemid
delde stuwkracht. In één geval was het tril-

5. Det norske Veritas is de Noorse classifica- 
tiemaatschappij.

6. Bureau Veritas is de Franse classificaciemaat- 
schappij.
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Figuur 9. Langstrillingsniveau gemeten op het brugdek van een schip waarvoor verschillende 
pogingen zijn ondernomen het trillingsniveau aanvaardbaar te krijgen. ( I gal = 0,001 van de 
zwaartekracht versnelling).

lingsniveau circa 10 maal hoger dan de bo
venste richtlijn van ISO (figuur 9). Er zijn 
op dit schip een aantal maatregelen getrof
fen om het trillingsniveau laag te krijgen 
maar pas de reductie van de diameter van 
de tussenas tot de minimaal toelaatbare 
waarde (0,470 m) was effectief. Het tril
lingsniveau op de brug kwam daarmee op 
ongeveer een kwart van de ISO-limiet, zie 
Figuur 9.
In dit geval was de remedie niet het niveau 
van de aanstootkrachten maar het beheer
sen van het trillingsniveau in de as. Dit is 
gebeurd door een grote marge te kiezen 
tussen de operationele aanstootfrequentie 
en de dichtsbijzijnde eigenfrequentie. Het 
verhogen van de eigenfrequentie door een 
dikkere as toe te passen (de oorspronkelij
ke tussenas had een diameter van 0,710 m 
en die is verhoogd tot 0,880 m) had ook 
wel wat effect (zie Figuur 9) maar niet vol
doende.
Maar in dit decennium vroegen ook de 
schroef en het achterschip nadere aan
dacht om het trillingsniveau laag te hou
den. Immers door de grotere schroefdia- 
meter wordt de vrijslag, de ruimte tussen

schroef en romp, kleiner en moest een 
speciale vormgeving van de romp ontwik
keld worden om de vereiste vrijslag te ver
krijgen zonder dat de aanstroming van de 
schroef verslechterde. Immers, door een 
slechtere aanstroming van de schroef 
loopt men het risico dat het niveau van de 
aanstootkrachten op de scheepshuid om
hoog gaat.
Dus ondanks de recessie werden er ook in 
de tachtiger jaren onderzoekingen ver
richt en vorderingen gemaakt in de kennis 
het trillingsniveau aan boord van een schip 
aanvaardbaar te houden.

Beschouwingen
In dit historisch overzicht is getracht een 
inzicht te geven in wat er gebeurd is en in 
de mogelijkheden die de ontwerper van 
vandaag heeft om het trillingsniveau aan 
boord van een schip laag te houden. Maar 
ondanks de beschikbaarheid van twee 
handboeken (9) ( 10) zijn deze mogelijkhe
den nog vrij beperkt bekend. Voor koop
vaardijschepen worden trillingen 
stiefmoederlijk behandeld. Te gauw extra
poleert men vanuit bestaande schepen

waarvan het trillingsniveau net aan
vaardbaar is zodat voor het volgende schip 
dit niet meer aanvaardbaar is. W el zijn het 
kleine veranderingen, maar ze blijken vaak 
grote gevolgen te hebben. Daarom is er 
door DnV (9) een ontwerpschema ont
wikkeld tezamen met een aantal reken
technieken, om vanaf het initiële ontwerp 
rekening te houden met de mogelijkheid 
van trillingen door systematisch de groot
ste bronnen van trillingen in een vroegtij
dig stadium aan te kunnen wijzen, zie Fi
guur 10.
Dit schema geeft duidelijk aan dat het gaat 
om het beheersen van resonanties van be
langrijke, lokale delen en van de aanstoot
krachten geleverd door de schroef op de 
scheepsromp. De hoofdmotor wordt al
leen belangrijk wanneer er resonantie mo
gelijk is met één van de lagere eigenfre- 
quenties van de scheepsromp of met de 
bodem van de machinekamer.
In de ontwerpfase kan niet ver genoeg ge
detailleerd worden en de middelen om 
grondige analyses te maken zijn te beperkt 
voor een nauwkeurige voorspelling van 
het trillingsniveau. Hierbij speelt de be
perkte beschikbaarheid van fondsen en tijd 
een grote rol. Schepen moeten snel en 
goedkoop gemaakt worden want de con
currentie is hoog. Door er echter systema
tisch aandacht aan te besteden is het wel 
mogelijk de trillingshinder duidelijk te be
perken en problemen tot een uitzondering 
te maken.

Trillingsbeheersing versus 
lawaaibeheersing
In de akoestiek aan boord van schepen is er 
een veel duidelijkere en strakkere ont
werpmethodiek mogelijk. Dit heeft gere
sulteerd in een duidelijke vermindering 
van het lawaai aan boord van schepen zoals 
in Figuur 11 wordt weergegeven. De oor
zaak ligt waarschijnlijk in het feit dat dit as
pect ook voor de industrie op de wal van 
groot belang is en er dus vanuit vakbonden 
en overheden een grote invloed is ge
weest. Daardoor waarschijnlijk zijn er 
reeds vanaf de jaren 60 duidelijke en stren
ge eisen ingevoerd voor het geluidsniveau 
aan boord van schepen. Dit heeft geresul
teerd in door de IMO7 en diverse overhe
den gestelde grenswaarden, zie Figuur 12. 
En hierdoor is de verbetering bereikt als 
gegeven in de reeds genoemde Figuur 11.

In eerste instantie heeft men in de beheer
sing van het geluidsniveau veel bereikt 
door isolatie, zowel van de bronnen als van 
de verblijfsruimten. Maar ook de bronnen 
zijn bestudeerd en verlaging van de mecha
nische bronsterkten is haalbaar gebleken

7 De International Maritime Organiza- 
tion, IMO, van de Verenigde Naties 
heeft resolutie Nr. A.468 (X III): ’Code 
on Noise Levels on Board Ships’ uitge
geven, London, 19 november 1981.
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Figuur 10. Ontwerpschema ter beheersing van het trillingsniveau aan boord van een 
schip (9).
zodat motoren, pompen, tandwielkasten 
en dergelijke kunnen voldoen aan specifi
caties.
Aan boord van schepen is ook de schroef 
een zeer belangrijke geluidsbron. Vanaf de 
jaren 70 is veel aandacht en onderzoek 
hieraan verricht zodat tegenwoordig vrij 
geluidsarme schroeven kunnen worden 
geleverd. Met name de marines zijn hierin 
geïnteresseerd en bereid om er duur on
derzoek voor te laten uitvoeren. Dit geldt 
ook voor prestige schepen als de QE 2 
{Queen Elizabeth 2). Voorde koopvaardij
schepen zullen zulke onderzoekingen te 
duur en te tijdrovend blijven waardoor

ook hiervoor met een vrij globaal onder
zoek wordt volstaan. Toch zal het mogelijk 
zijn met een bewuste aanpak vanaf het be
gin van het ontwerp tot een bevredigend 
resultaat te komen, zie Figuur 11. Ook 
hiervoor zal een schema zoals geïllus
treerd in Figuur 10 van nut kunnen zijn. 
Het bezwaar van deze richtlijnen in de 
scheepsakoestiek is dat deze richtlijnen ge
baseerd zijn op beschikbare gegevens die 
met name de niet-maritieme industrieën 
betreffen. Daardoor zijn zij eigenlijk niet 
geschikt voor de beoordeling van het ge
luidsniveau aan boord van schepen omdat 
op schepen de hoogste geluidsniveaus in

schepen als functie van het bouwjaar van 
Duitse zeeschepen.

de lage octaafbanden voorkomen, zie Fi
guur 13. Daardoor valt vaak de uitwerking 
van het geluidsniveau op basis van NR-lij- 
nen8 ongunstiger uit in de beoordeling dan 
een uitwerking in dB(A), terwijl vaak de 
dB(A)-weging als criterium wordt ge
bruikt (I I).

Trillingsbeoordeling voor 
apparaten
In Figuur 14 is een voorbeeld gegeven van 
de beoordeling van het trillingsniveau van 
verschillende machines en hun onderdelen 
(12). Uitgaande van de onderste grens die 
door ISO wordt gesteld voor de beoorde
ling van de trillingshinder voor mensen, dat 
is een snelheidsamplitude van 4mm/sec, 
kunnen we concluderen dat wanneer er 
gestreefd wordt naar een voor mensen ac
ceptabel trillingsniveau er niet veel reden 
is vervroegde slijtage van de machines te 
verwachten.
W at de criteria zijn voor elektronische ap-
8 Over het hoorbare geluidsspectrum verbin

den de NR-lijnen de punten met gelijke hin
der; het blijkt dat per hinder-niveau het ge
luid in de lage octaafbanden bij dezelfde ge
waarwording veel sterker kunnen zijn dan in 
de hogere octaafbanden.
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INSTITUTION 
RESP. COUNTRY 
YEAR

IM O
RESOLUTION

1982

EC
G UID LIN E

1987

FRG

1980

GDR

1986

SW ED EN

1973

N O RW A Y

1973

U.K.

1978

NETHER
LANDS

1987

EN G IN E  RO O M S 110 - 110 - 100 - 110 110
W O RKSH O PS 85 - 85 85 75 - 90 85
EN G IN E  AND 
W ATCH RO O M S 
SHIPS <4000 GRT 85 85 70 75
DITTO, > 4000 GRT 75 - 75 85 - - 75 75
LIV IN G  AND 
SLEEPING  RO O M S 60 60 60 55 60 60
SALO O N S 65 - 65 75 65 - 65 65
RECREATION RO O M S 
SHIPS < 8000 GRT 65 . 65 60 65 65 65
DITTO,
SHIPS > 8000 GRT 65 . 60 60 65 65 65
H O BBY ROOM S - - 70 - 65 - - -

HOSPITAL 60 - 60 55 - - 60 60
OPERATION R O O M - - 65 - - - - _

OFFICES 65 - 65 60 55 - 65 65
KITCHEN, PANTRIES 75 - 70 - - - 70 75
RAD IO  ROOM S 60 - 60 60 55 - 60 60

W H EELHO USE 65 _ 65 60 65 . 65 65
BRIDGE W IN G S 70 - 70 70 70 - - 70
O BLIG . EARS 
PROTECTION 85 90 90 - 90 90 90 85

Figuur 12. Overzicht van de grenswaarden in dB(A) voor geluidsniveaus in verschillende 
delen van een schip.

Figuur 13. Typische octaafband analyse in 
de accommodatie aan boord van een schip
(9).

paratuur is niet algemeen bekend. Echter, 
er mag verwacht worden dat voor de 
meeste elektronica-apparatuur die 4mm/ 
sec wel aanvaardbaar is. Ook wat betreft 
vermoeidheidsbreuken in de constructie is 
mijn ervaring dat snelheidsamplituden van

Vibration intensity 
levels

Equivalent amplitudes 
at limits of level

Example of assessment levels for 
individual machine groups

Equivalent
RMS velocity Equivalent displacement

Destination at limits velocity amplitude Group Group Group Group
of level of level amplitude belonging K M G T

to 50 Hz
(mm/s) (mm/s) (M m)

0.28
0.28 0.4 1.25

0.45 good
0.45 0.63 2.0

0.71 good
0.71 1.0 3.15

1.12 satis good
1.12 1.6 5.0 factory

1.8 satis good
1.8 2.5 8.0 just factory

2.8 satis satis
2.8 4.0 12.5 factory just factory

4.5 satis satis-
4.5 6.3 20.0 factory just factory

7.1 unsatis satis
7.1 10 31.5 factory factory just

11.2 unsatis satis
11.2 16 50 factory factory

18 unsatis
18 25 80 factory

28 unsatis
28 40 125 factory

45
45 63 200

71

Figuur 14. Samenvatting van de door de VDI aanbevolen grenswaarden voor trillingen van werktuigen [12],
Groep K: onderdelen en motoren < 15 kW; Groep G; Relatief zware motoren op stijve fundaties;
Groep M: motoren van 15-75 kW: Groep T: Grote hoofdmotoren op flexibeler fundaties.
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4 mn7sec zeer zeker aanvaardbaar zijn te 
noemen in het lage frequentiegebied van 
scheepstrillingen.

Overw egingen
!n de evaluatie van het comfort aan boord 
van een schip speelt niet alleen de inrich
ting van de verblijven een rol maar ook het 
niveau van het geluid en van de trillingen in 
de verblijven onder dienstomstandighe
den. Daarom is het belangrijk het niveau 
van trillingen en geluid op een aan
vaardbaar niveau te houden.
De algemene mening nu is echter dat het 
beheersen van deze twee hinderverschijn- 
selen bijna niet doenlijk is. Er wordt nu nog 
meestal gesteld dat alleen indien er veel fi
nanciële ruimte is, zoals bij de bouw van 
een passagiersschip, het mogelijk is het ni
veau van trillingen en geluid tot een vol
doend laag niveau te beperken. Immers, is 
de redenering, een schip is een vrij inge
wikkelde constructie zodat verwacht 
wordt dat het ook complex en dus duur 
moet zijn om de methodieken toe te pas
sen om deze toch nog als vrij ondefinieer
baar bekend staande verschijnselen te be
heersen.
Dit was misschien tot zo’n 10 jaar geleden 
het geval. Inmiddels is er zoveel ervaring 
verkregen dat er internationaal steeds 
meer de gedachte gaat leven, dat trillingen 
en geluid redelijk beheersbaar zijn zonder 
dat er extreem veel inspanning nodig is. 
Wel moet er systematisch gewerkt wor
den, zowel tijdens het ontwerp als tijdens 
de bouw. Een suggestie voor zo'n systema
tische aanpak wordt gegeven in Figuur 10
(9).
Echter, de ervaring op het gebied van tril
lingen en geluid is nog te veel in de handen 
van experts. Te weinig is er vastgelegd op 
een gemakkelijk toegankelijke manier. Po
gingen op dit gebied om de toegankelijk
heid te verhogen hebben geresulteerd in 
de twee eerder genoemde handboeken, 
door Det norske Veritas (in 1985) en door 
Bureau Veritas (in 1987) uitgegeven.
Er bestaat huiver maar ook onkunde om in 
het ontwerp en het bouwen duidelijk aan
dacht aan deze verschijnselen te besteden.

naar alle waarschijnlijkheid omdat men niet 
de beschikking heeft over eenduidige 
werkmethoden. Een verdere popularise
ring van deze kennis is nodig.
Bij de Stichting Coördinatie Martiem On
derzoek (CM O) hebben hierover gedach
ten geleefd en zijn er voorstellen bespro
ken, maar de prioriteit is aan andere aan
dachtsgebieden gesteld. Toch verdient het 
probleemgebied trillingen en geluid aan
dacht, meer dan er de laatste tijd aan be
steed is. Dit wordt teruggevonden in een 
recente beslissing van CMO het meerja
renplan ’Scheepstrillingen’ te evalueren, bij 
te werken en uit te breiden met lawaaibe- 
heersing. Immers, we mogen verwachten 
dat met de toenemende levensstandaard 
de comforteisen hoger worden en dan 
dienen we de beschikking te hebben over 
prediktie- en analysetechnieken om bij de 
bouw van ook goedkope schepen het ni
veau van trillingen en geluid aanvaardbaar 
te houden.
Een belangrijke ondersteuning van deze 
ervaring ligt in de beschikbaarheid van er
varingen met bestaande schepen. Databa
ses dienen ten grondslag te liggen aan de 
ontwerp- en bouwtechnieken. Maar ook 
kennis op dit gebied moet worden geïn
tensiveerd en up-to-date worden ge
bracht en gehouden. Want voor het doel
matige gebruik van databases is ook kennis 
in de materie vereist.
Er is veel kennis en ervaring beschikbaar 
om de trillings- en de lawaaihinder aan 
boord van schepen tot een aanvaardbaar 
niveau te brengen, maar deze is nog niet 
kant en klaar beschikbaar. In de komende 
tijd zal een vrij grote inspanning nodig zijn 
de beschikbare kennis en gegevens syste
matisch te rangschikken zodat de kennis 
eenvoudig overdraagbaar en beschikbaar 
is.
Het is te verwachten dat de moderne 
computer en de huidige mogelijkheden om 
data-bestanden te manipuleren in de toe
komst deze materie gemakkelijker toe
gankelijk zullen maken.
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BRITTANY FERRIES’ M/S BRETAGNE
AN EXAMPLE IN MACHINERY OPTIMIZATION

j j
— —  ^  J g T

| P \t  :

Fig. I . M/S Bretagne, built at Alsthom Atlantique Shipyard in St Nazaire, France. A new dimension in cross channel traffic.

Brittany Ferries started out to provide ef
ficient export shipping of fresh farm prod
ucts from France to the UK. In the early 
years it was a typical Ro-Ro route, but its 
advantages were quickly noted by tourists 
as well. This route between the southern 
UK, Brittany and northern Spain is logical, 
time-saving and mileage-cutting. There has 
been rapid expansion since the modest be
ginning. Today Brittany Ferries has a huge 
network of routes between Great Britain, 
France, Spain and Ireland.
The Roscoff based company is now operat
ing seven vessels, the biggest being the 
Due de Normandie, boasting 9,677 GRT 
and carrying 1,500 passengers. To further 
increase the capacity and efficiency of their 
operations, Brittany Ferries placed an or
der in 1987 for a new super ferry with the 
Alsthom Atlantique shipyard in St. 
Nazaire, France. The newbuilding was 
carefully designed and optimized to match 
actual operating conditions and not 
theoretical trial conditions.

Optim ization  based on actual 
operating conditions
Brittany Ferries covers routes such as 
these from Portsmouth, England to St. 
Malo and Caen in France, Plymouth to Ros
coff and Santander in Spain and routes 
from Ireland to France which include a 
great variety of speed profiles and ambient

Knots
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Fig. 2. The speed profile of the M/S Bre
tagne. The ship’s machinery has been op
timized for the actual operating conditions.

conditions (weather, sea, wind and cur
rents). For this reason, flexibility was the 
key in design of the newbuilding. The new- 
building project was intiated with several 
feasibility and operational studies to make 
sure that the actual operating conditions 
would be used as a basis for the design 
work instead of the trial conditions.
There is usually a tremendous discrepancy 
between trial conditions and actual 
operating conditions. A ship often sails at a

lower than maximum trial speed. The wa
ter and air temperatures can be consider
ably lower and there can be severe wind 
and wave conditions, which all contribute 
to completely different characteristics. 
W ith this in mind, Brittany Ferries set out 
to study the meteorological characteris
tics of the routes: typical wind directions, 
speeds and wave heights. At the same time 
the speed/power profiles for the existing 
ships were analysed. It was noted that the 
actual operating outputs were consider
ably higher than the speed/power curve 
from the yard would have given. Outputs 
were noted between 10%  and 40% higher 
than the trial conditions due to wind, sea 
and trim conditions.
Thorough calculations based on ambient 
weather conditions were made in combi
nation with the known time table. A  highly 
accurate speed profile for the ship could 
therefore be established. When the am
bient weather conditions were known, it 
was also possible to estimate the excess 
power requiered for the actual routes due 
to the ambient conditions. Based on these 
results, different hull shapes were tested 
and optimal shapes could be found.

U n iform  machinery
Analyses of different machineries were 
then performed. For instance the differ
ence between large-bore main engines
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Fig. 3 A well proven lay-out: Wartsila Vasa 
32 uniform machinery. This engine config
uration with Wartsila Vasa 32 engines has 
also been successfully used on Sea Link's M/S 
St Nicholas and Stena Lines’ M/S Stena Saga.

combined with smaller-bore auxiliary en
gines compared with uniform machinery 
consisting of idential cylinder units, father- 
and-son arrangements versus main engines 
of the same size; shaft generators versus 
auxiliary engine configuration.

These alternatives were calculated for nine 
different operating modes and capital costs 
were compared with operating costs.
The final selection was uniform machinery 
with four large main engines of the same 
size: Wartsila Vasa I2V32 with an output 
of 4,440 kW  at 720 rpm. Three Wartsila 
Vasa 6R32 engines with an output of 2,460 
kW each at 750 rpm were selected as aux
iliary engines.
This is typical uniform machinery where 
considerable savings are achieved through 
use of identical cylinder units on the en
gines. The greatest advantages of this type 
of machinery are competitive initial costs, 
large weight savings and easy machinery 
management due to identical cylinder 
units. Also, the spare part costs are lower 
due to interchangeability, and since there

14-18 NOV. 1989
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Fig. 4. A view of the engine room of the Birka Princess. This vessel has a uniform machinery 
with four Vasa I2V32.S as main engines and (wo Vasa 6R32:s and one Vasa 4R32 as auxiliary 
engines.

is only one engine type, crew training is 
easier.

M /S Bretagne
The newbuilding (Atlantique D29) has 
been named the Bretagne. She is 152.8 m 
long, has a beam of 26 m and a draught of 6

m. The M/S Bretagne has a GRT of 25,015. 
She underwent on sea trails in early June 
and entered service in time for the peak 
season in summer 1989. W ith this vessel 
new standards will be set on cross channel 
traffic.
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MACHINEFABRIEK

VAN ZETTEN BV
(her)slijpers van krukassen, walsen en assen

Max. slijpcapaciteit: lengte
diameter 
gewicht

9.200 mm 
2.000 mm 

25 ton

Reeds meer dan 65 jaar een kenmerk voorzekerheid. In dienst van 
de scheepvaart, industrie en wegtractie.

Beukendaal4 
3075 LG Rotterdam

Tel.: 010-4194922 
Fax: 010-4195615
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CONTAINER-OLIE-BULKCARRIER 
M.S. NORRSUNDET
door D. van der W erf

sasUwfj?

Algem een
Op zaterdag 16 september 1989 werd 
eerst het zusterschip het m.s. ’SKUTS- 
KAR’ gedoopt en tewater gelaten, daarna 
werd het M.S. ’NO RRSUNDET’ gedoopt 
en overgedragen aan rederij Van Nievelt, 
Goudriaan & Co. B.V. te Rotterdam. Dit 
schip is het eerste van een serie van zes 
schepen welke Van der Giessen de Noord 
in opdracht heeft van deze Rotterdamse

rederij. Het schip is een z.g. COB carrier, 
dit zijn de beginletters van Container-Oil- 
Bulk carrier. Het eerste schip van dit type 
schepen is het M.S. Sara Cob met een 
draagvermogen van 3029 ton. De heren 
Stig-Ake Svensson en Per-lngvar Backlund 
zijn de ontwerpers van dit type schip. 
Rederij Van Nievelt Goudriaan heeft de 
schepen vercharterd aan de Zweedse re
derij ’STO RA’.

Classificatie
Het vaartuig is gebouwd volgens de regels 
en onder toezicht van Lloyd’s Register + 
100 A l LMC UMS ’General and container 
cargoes or oil cargoes' Iceclass IA  en de 
Nederlandse Scheepvaart Inspectie O + 
wachtbezetting, onbeperkte vaart.

Indeling
De indeling van de schepen is als volgt:
(zie algemeen plan)
- voorpiek:
- dwarsschroefcompartiment;
- sloptanks;
- cofferdam;
- ruim/tank nr I;
- lege ruimte (void space);
- ruim/tank nr 2;
- tank/pompkamer;
- ruim/tank nr 3;
- lege ruimte (void space);
- ruim/tank nr 4;
- cofferdam;
- machinekamer;
- achterpiek.
Van de voorste tot en met de achterste

HOOFDAFMETINGEN:
Lengte o.a. 99.55 m.
Lengte l.l. 93.30 m.
Breedte 17.00 m.
Holte 8.50 m.
Diepgang, onderkant kiel 6.53 m.
Draagvermogen 6.000 ton
Ruiminhoud voor droge lading 6.800 m3
Ruiminhoud voor vloeistoflading 7.195 m 3
Snelheid, proeftocht 12.0 kn.
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Europort ’89 van 
14 t/m 18 november in de RAI.

De Radio Holland Group slaat een brug naar 

de toekomst. Met geavanceerde elektroni

sche systemen voor de binnenvaart, grote 

vaart, offshore, survey en visserij. Wat dat 

betekent kunt u zien op Europort ’89, van 

14 t/m  18 november in de RAI te Amsterdam.

Een bezoek aan deze beurs betekent dan 

ook in de eerste plaats een bezoek aan het 

Electronic Center van de Radio Holland 

Group. Want de Radio Holland Group laat 

heel wat zien. Betrouwbare apparatuur, ver

rassende innovaties, een wereldwijd service- 

netwerk ... Kortom: een veelzijdig aanbod 

dat u niet mag missen! U vindt de Radio 

Holland Group in stand E. 401 in de Europa- 

hal. Samen met een groot aantal aanspre

kende namen: Comsat, Furuno, L.J. Harri,

Kelvin Hughes, Navitronic, Selesmar en 

Simrad Albatross.

Radio Holland Group
Eekhoutstraat 2, Rotterdam. R a d j ( )  H o | | a n d  G r o u p
Telefoon (010) 4283344. Electronic Systems, Marine

Een
wereld
aanbod 

in de 
Europahal
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cofferdam zijn de schepen van een dubbele 
huid voorzien. De daardoor gevormde zij- 
tanks en de dubbele bodem tanks, alsmede 
de voorpiek zijn bestemd voor waterbal- 
last. De totale ballastcapaciteit is 3000 m3. 
Alleen de achterste zijtanks en de ach
terste dubbele bodem zijtanks zijn be
stemd voor HFO. De totale brandstofca- 
paciteit is I 10 m3 HFO en 39 m3 MDO. De 
schepen hebben een korte bak en een ge
deeltelijke kampanje. Op het achterschip

olieprodukten worden vervoerd, bevin
den de schotten zich aan de onderzijde van 
het luik en fungeren zij als slingerschotten. 
Deze functiewisseling is mogelijk doordat 
de luiken in geopende stand 180° kunnen 
worden gedraaid door een speciaal, hy
draulisch bekrachtigd mechanisme in de 
hefarmen.
De luiken zijn ontworpen door Ge-Pi Ma
rine en vervaardigd door Digaco te Rid
derkerk.

Accom odatie
Op het navigatiebrugdek bevinden zich 
het stuurhuis, de radiohut en een toilet. 
Op het dek daaronder, het A-dek, hebben 
de gezagvoerder en de HW TK elk een zit
kamer, een slaapkamer en een toilet
ruimte.
Op het B-dek heeft de Ie stuurman een 
dergelijk, iets kleiner verblijf, terwijl de 2e 
stuurman en de 2e W TK  er elk een zit- 
slaapkamer en een toiletruimte hebben.

Foto 2: scharnierpunt luik

bevindt zich een dekhuis van vier ver
diepingen.

Ladingsystemen
De NORRSUNDET en haar zustersche
pen zijn ontworpen voor het afwisselend 
vervoeren van droge en vloeibare lading in 
dezelfde ruimen/tanks. Het aantal ballast- 
reizen wordt daardoor sterk beperkt.
De droge lading bestaat uit containers en 
bulkgoederen, voornamelijk balen hout- 
pulp, de vloeibare lading uit olieprodukten. 
Dit ladingpakket maakt het noodzakelijk 
na elke reis de ruimen/tanks grondig te rei
nigen. Daartoe zijn de ruimen/tanks geheel 
vlak gehouden (alle verstijvingen aan de 
buitenzijde), zijn de tanktop en de wanden 
in roestvrij staal uitgevoerd (type 304, ge
leverd door Avesta) en zijn per ruim/tank 
twee wasmachines aangebracht.
De ruimen/tanks worden afgesloten door 
grote luiken uit een stuk, die even lang en 
breed zijn als de ruimen/tanks zelf: 13,60 x
13,00 m. Zij worden geopend en gesloten 
door hydraulisch bediende hefarmen (per 
luik een elk aan SB en BB) die de luiken in 
een verticale positie aan het einde van het 
luikhoofd brengen.
De luiken zijn aan een zijde voorzien van 
een aantal verticale schotten in langs- 
richting. In geval van droge lading bevinden 
deze schotten zich boven op het luik en 
dienen zij als containergeleidingen. Indien

Voor het behandelen van containers en an
dere droge lading zijn aan SB twee elek- 
tro-hydraulische kranen geplaatst. Zij heb
ben een hijsvermogen van 20 ton SW L bij 
een sprei van 20 m en zijn van het fabrikaat 
Hagglund.
Voor het behandelen van olieladingen zijn 
drie hydraulisch aangedreven ladingpom- 
pen geplaatst in de tank tussen de ruimen/ 
tanks 2 en 3. Twee ervan hebben een capa
citeit van 600 m3/h bij een opvoerhoogte 
van 90 m en een soortelijk gewicht van de 
vloeistof van 0,83. De capaciteit van de 
derde pomp is I00m3/h. De pompen zijn 
van het fabrikaat Framo. Verwarming van 
de lading vindt plaats door deze met be
hulp van de ladingpompen door een twee
tal warmtewisselaars te laten circuleren. 
Verwarmingsspiralen in de ladingtanks zijn 
daardoor overbodig.
Eveneens tussen de ruimen/tanks 2 en 3 
bevindt zich het laadstation met een cross- 
over en twee slangaansluitingen aan SB en 
BB. Aan beide kanten is een slangenkraan 
geplaatst met een hijsvermogen van I ton 
SWL.

Ballastsysteem
De void space tussen de ruimen/tanks 3 en 
4 dient als ballastpompkamer. Er zijn twee 
hydraulisch aangedreven ballastpompen in 
aangebracht, elk met een capaciteit van 
400 m3/h bij een opvoerhoogte van 25 m.

Op het kampanjedek zijn de 3e W TK en 3 
gezellen ondergebracht in eenpersoons 
zitslaapkamers met toiletruimte. Ook het 
hospitaal bevindt zich op dit dek.
Op het hoofddek bevinden zich het 
scheepskantoor, de ladingcontrolekamer, 
dagverblijf officieren en messroom, kom
buis met proviandruimten en de wasserij.

Nautische & Navigatieuitrusting:
In het stuurhuis zijn de volgende instru
menten geïnstalleerd:
- 2 radars Racal-Decca type RM-2070/6.
- I Satcom Sait EB Saturn 3S.
- I Navtex type 2 NL.
- I Weather fax Koden FX 7 181.
- 2 VHF radio tel. Scanty 300/C.
- I Wacht alarm INA-PVS.
- I reddingsboot radio Scanty TRP I .
- I Radio station Scanty TRP-8401.
- I Satellite navigator Racal Decca MK 3.
- I Echolood Skipper 418-406.
- I Magnetisch kompas Observator.
- I Log Racal-Decca EM I.
- I Gyro kompas Plath Navigator.
- I Auto pilot Plath type II EL.
- 2 noodbakens ’EPIRP' Locata 406 M.
In het stuurhuis is een console geplaatst 
voor besturing, de bediening van de voort
stuwing en de boegschroef. Aan SB achter 
is de kaartentafel en aan BB zijde de radio
hut en een toilet. Op de brugvleugels is 
een console geplaatst om in de haven te
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Foto 2a: hydraulische unit

kunnen manoeuvreren. De nautische in
stallatie is geïnstalleerd en geleverd door 
INA. De consoles en de elektrische instal
latie zijn geleverd door de firma De Hoop- 
Groenpol.

Reddings- en brandblusmiddelen:
Het schip is uitgerust met een gesloten 
vrijeval reddingsboot voor 14 personen 
van fabrikaat Verhoef. Verder zijn er nog 2 
opblaasbare reddingvlotten.
In de machinekamer is een branddetectie 
systeem geïnstalleerd, verder is er een Ha- 
lon 1301 Bol brandblusinstallatie, geleverd 
door Ajax de Boer.
Buiten de machinekamer is een hydraulisch 
gedreven brandbluspomp geïnstalleerd 
met een capaciteit van 40 m /uur bij een 
opvoerhoogte van 50 m.
Op het hoofddek is een sprinkler installatie 
en een poederbrandblus unit geplaatst.

Foto 2b: containerkraan en luik Foto 3: console ladingcontrolekamer

Dekw erktu igen & stuurinrichting
Op het voordek is dwarsscheeps een an- 
ker-verhaallier geplaatst, met 2 ketting- 
schijven, 2 verhaaltrommels en 2 verhaal- 
koppen. De lier heeft een trekkracht van 6 
ton bij een inhaal-snelheid van 20 m/min. 
Op het achterdek is, ook dwarsscheeps, 
een verhaallier geplaatst van dezelfde ca
paciteit als de anker-verhaallier. De lieren 
worden elektrisch/hydraulisch aangedre
ven en zijn door de firma BROHL gele
verd.
Op het achterdek is een proviandkraan op
gesteld met een hijsvermogen van 3 ton 
SWL. Deze kraan kan ook de reddingboot 
weer aan boord plaatsen.

In de stuurmachinekamer is een stuurma- 
chine ondergebracht van het fabrikaat Fry- 
debo type HS-90D, deze is gekoppeld aan 
een Heins-Hinze flaproer met een max. 
roerhoek van 45°.
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In het voorschip is een hydraulisch gedre
ven boegschroef geïnstalleerd, met een 
vermogen van 500 kW  bij 390 omw/min.
De schroef heeft 4 Ni-AI-Bronze bladen 
en een diameter van 1550 mm. De boeg- 
schroefunit is door Lips gefabriceerd.

Machine-installatie
In het achterschip is de voortstuwings in
stallatie met hulpwerktuigen geïnstalleerd 
bestaande uit de volgende onderdelen:

Voortstuwingsinstallatie:
De voortstuwingsinstallatie bestaat o.a. uit 
een niet omkeerbare hoofdmotor, fabri
kaat BERGEN-DIESEL type BRM-8 cylin- 
der met een vermogen van 3235 kW 
(4400 pk) bij 750 omw/min; het is een 4- 
takt motor in L uitvoering, met een cylin- 
derboring van 320 mm en een slag van 360 
mm. De turbo-oplader is van het fabrikaat 
ABB type VTR 454, de regulateur is elek- Foto 5: console op brugvleugel 
tronisch, fabrikaat Woodward, type 701.
De hoofdmotor is verbonden met een ver- 
tragingskast d.m.v. een elastische koppe
ling. De vertragingskast is van het fabrikaat 
Ulstein type 1500 AGSC. Voor het over
brengen van een vermogen van 2999 kW 
met een schroefas toerental van 190 omw/ 
min. Deze vertragingskast is uitgevoerd 
met I PTO voor het aandrijven van een 
draaistroom generator met een vermogen 
van 890 kW  bij 1800 omw/min. Tussen de 
vertragingskast en de asleiding is een scha- 
kelbare koppeling om het mogelijk te ma
ken de PTO generator aandrijving in de ha
ven tijdens het lossen van de vloeibare la
ding te gebruiken. Vervolgens is deze ver
tragingskast gekoppeld aan een asleiding 
met een verstelbare schroef van het fabri
kaat Ulstein. De diameter van de schroef is 
3300 mm en het maximum opgenomen 
vermogen is begrensd op 2999 kW  (4080 
pk) bij 190 omw/min. De hoofdmotor is 
vanuit de controlekamer bedienbaar, in 
het stuurhuis is het alleen mogelijk de 
spoed van de schroef te verstellen.

Hulpmotoren
In de machinekamer zijn 2 hulpmotoren 
geïnstalleerd voor het aandrijven van de 
generatoren. De hulpmotoren zijn van het 
fabrikaat Volvo-Penta type TAND I62A 
met een vermogen van 346 kW  bij 1800 
omw/min. Buiten de machinekamer is een 
nooddynamo opgesteld met een vermo
gen van 32 kW  bij 1800 omw/min de mo
tor is van het fabrikaat HATZ type 3M40, 
het is een luchtgekoelde motor.

Brandstofsysteem
Het brandstofsysteem voor de hoofdmo
tor is uitgelegd voor het verstoken van 
brandstof met een viscositeit van 380 cSt 
bij 50°C. De brandstof voor de andere 
dieselmotoren is gasolie B.S.MA 100-82 
class M I. Aan BB zijde in de machinekamer 
is een settling-tank met een inhoud van 
10,1 m3, een schone brandstofdagtank van

Foto 6: ankerverhaallier
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10,6 m3, en een gasoliedagtank met een in- 
houd van 6 m3.
Er zijn 2 brandstof trimpompen, I voor 
HFO en I voorgasolie, deze pompen heb
ben elk een capaciteit van 10 m per uur 
met een opvoerhoogte van 20 m, de pom
pen zijn reserve voor elkaar. Er zijn 2 
brandstof toevoerpompen en 2 brandstof 
circulatiepompen.
Voor het separeren van de brandstof is er 
I Westfalia centrifuge type OSA 7 0 136- 
066 geplaatst voor HFO en I Westfalia 
centrifuge type OSA 7 0 1 -066 voor het se
pareren van gasolie. Voor het verpompen 
van de sludge is er een pomp met een capa
citeit van 3 m3/uur met een opvoerhoogte 
van 25 m. In het brandstof toevoer sys
teem naar de hoofdmotor is een automa
tisch brandstoffilter geplaatst fabrikaat 
Boll & Kirch en een viscorator fabrikaat 
Marin Controls.

Foto 8: vertragingskast met PTO
Smeeroliesysteem
De hoofdmotor is voorzien van een aange
bouwde smeeroliepomp en een elektrisch 
gedreven reservepomp. De vertragings
kast heeft ook een aangebouwde smeer
oliepomp en een elektrisch gedreven re
servepomp. De hoofdmotor en de vertra
gingskast hebben elk I smeerolie koeler. In 
het smeerolie systeem van de hoofdmotor 
is een automatisch filter geplaatst fabrikaat 
Boll & Kirch; dit filter is 50 micron. Voor 
het reinigen van de smeerolie is er een 
Westfalia centrifuge geplaatst type OSA 7- 
2-066. Er is een smeerolie trimpomp met 
een capaciteit van 3 m3/uur met een op
voerhoogte van 30 m. De hulpmotoren 
hebben aangehangen pompen en koelers.

Koelwatersysteem
Het koelwatersysteem voor de hoofdmo
tor is uitgevoerd met 4 pompen, 2 voor 
het hogetemperatuur gedeelte en 2 voor 
het lagetemperatuur gedeelte. Voor elk 
systeem is er een elektrisch gedreven re
servepomp, de hoofdmotor drijft de 2 an
dere pompen aan. Voor elk systeem is er 
een plaatkoeler geïnstalleerd met automa
tische temperatuur regeling.

Start- en werkluchtsysteem 
Er zijn 2 startlucht compressoren fabrikaat 
Atlas-Copco type LT 730 BLE elk met een 
capaciteit van 22,6 Nm3/uur, en I werk- 
lucht compressor van het zelfde fabrikaat, 
type GA 115 Pack met een capaciteit van 
36 l/sec. De startluchtcompressoren heb
ben een einddruk van 30 bar en de werk- 
luchtcompressor heeft een einddruk van 7 
bar. Er zijn 2 startluchtvaten elk met een 
inhoud van 250 I als ook een startluchtvat 
voor de hulpmotoren, dit vat heeft een in
houd van 601. Voor werklucht is er een vat 
van 500 I.

Drinkwater systeem
Voor het maken van drinkwater is een ver
damper aanwezig met een capaciteit van 5

Foto 9; hulpmotor

Foto 10: separatoren
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m3/24 uur, de verdamper is van het fabri
kaat Alva Laval type JWP26-C-80. Voor de 
distributie van het drinkwater is er een hy- 
drofoor installatie met 2 pompen elk met 
een capaciteit van 3 m3/uur en een opvoer- 
hoogte van 50 m. De inhoud van de hydro- 
foortank is 750 I. Het elektrisch verwarm
de warmwatervat heeft een 300 I, de 
warmtecirculatie pomp heeft een cap. van 
0,5 m3/uur, de opvoerhoogte is 6 m. Een 
Norit filter en een UV steriliser zijn in het 
drinkwater naar de accomodatie geplaatst.

De drinkwater voorraadtanks bevinden 
zich in het hek, aan weerszijden van de 
stuurmachinekamer. Zij hebben een totale 
inhoud van 18 m3.

Verwarmingssysteem
Er is een oliegestookte thermische olieke- 
tel fabrikaat Konus-Kesse! type KH-0,63-
0.8/50 met een capaciteit van 800.000 
k.cal. en een afvoergassen ketel van het 
zelfde fabrikaat type AKV-0715/4 met een 
capaciteit van 500.000 k.cal. bij 85% 
hoofdmotor vermogen. Voor het verwar
men van de lading zijn er 2 thermische-olie 
circulatie warmtewisselaars geïnstalleerd.

Overige systemen
Voor het lens-/ballast- en algemene- 
dienstsysteem zijn de volgende pompen 
geïnstalleerd; 2 algemene-dienst/brand- 
bluspompen, elk met een capaciteit van 
100 m3/uur met een opvoerhoogte van 85 
m. I elektrisch gedreven zuiger lenspomp 
met een capaciteit van I m /uur met een 
opvoerhoogte van 25 m. Vervolgens zijn

er in een drogeruimte buiten de machine
kamer 2 hydraulisch gedreven ballastpom- 
pen geplaatst, deze pompen hebben elk 
een capaciteit van 400 m3/uur met een op
voerhoogte van 25 m. Er is een lenswater 
separator met een capaciteit van 1000 1/ 
uur. Deze separator is van het fabrikaat 
Tü  RB ULO type TCSI.
Voor de afvoeren van de W C 's en de toi
letten is er een sewage installatie geplaatst 
van het fabrikaat Evac.

Leveranciers
Hoofdmotor Bergen Diesel. 
Hulpmotoren Volvo-Penta.
Pompen in de machinekamer Stork. 
Oliegestookte ketel Konus-Kessel. 
Compressoren Atlas-Copco.
Elektrische installatie De Hoop- 
Groenpol.
Hydraulische installatie Rex-Roth. (Hy- 
draudine Boxtel).
Stuurmachine Frydebe (REKAB 
Groningen).
Dekwerktuigen Brohl. 
Brandstofseparatoren Westfalia. 
Containerkranen Högglund 
Ladingpompen Framo.
Airconditioning Heynen & Hopman 
Nautische instrumenten INA 
Tandwielkast, asleiding en schroef 
Högglund 
Boegschroef Lips.
Dekkranen Högglund.

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt gevoed 
door 2 dieselgedreven generatoren, I 
PTO generator en een dieselgedreven 
noodgenerator, 2 draaistroomgenerato- 
ren elk met een vermogen van 400 kVA bij 
1800 omw/min., I PTO generator met een 
vermogen van 1110 kVA bij 1800 omw/ 
min. Deze generatoren zijn van het fabri
kaat Stanford type MHC 634D/534C.3 ph, 
440 V,60 Hz.
De noodgenerator heeft een vermogen 
van 40 kVA bij 1800 omw/min. Er is een 3 
ph.systeem 440 V. 60 Hz voor kracht
stroom en een I ph systeem voor verlich
ting, navigatie-instrumenten en kleine mo
toren, vervolgens is er 24 V gelijkstroom 
systeem voor back-up navigatie-instru- 
menten, alarmsysteem en noodverlichting.
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Op Europort ’89 
vindt u Geveke met z'n 
komplete range Caterpillar motoren 
en generatorsets. Van de 3100 tot de 
machtige 3600.

Stuk voor stuk superieur van tech 
niek, groots in prestatie! Het unieke 
Geveke support-programma dat er ach- 
A  t e r  s t a a t ' ^ o e t  s t e e c *sI  I  meer ondernemers

kiezen voor een CAT. 
In schepen. In de tuinbouw. In utiliteits- 
voorzieningen.

Die support-aktiviteiten van Geveke 
kunt u nu live' op de RAI zien! U ziet 
bijvoorbeeld hoe we bij een draaiende

generator een TA-1 
inspektie en andere 

diagnoses uitvoeren.
Precies wat ook u nodig hebt om 

méér produktieve uren te draaien, de 
onderhoudskosten tot een minimum 
terug te brengen en de levensduur van 
uw installatie aanzienlijk te verlengen.

Geveke geeft daar harde garanties 
voor af. Samen met u kunnen we 
dan ook exact uitrekenen hoeveel u gaat 
besparen.

Geïnteresseerd? Dan graag tot ziens 
op stand E400 van
Euro(sup)port ’89 in geveke
de Amsterdamse RAI. motoren

VAN 14 TOT EN MET 18 NOVEMBER 198%
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HET HARTVAN EEN 
DIESEL-MOTOR POMPT 
EIK FORMAAT SCHIP ZO’N 
45 KEER DE AARDE ROND,..
Een SKL d ieselm otor is er voor elk form aat fih  ̂
schip, groot of klein. Brand levert de SKL
m otoren, bouw t ze snel en deskundig in
en heeft als alleen im porteur een uitgebreid QjjBHff-
m agazijn zodat welhaast ieder onderdeel uit voorraad leverbaar is. Bij
eventuele\rstoringenkunt u^24 uur per dag een beroep doen op het deskun -

dige service-apparaat van Brand
^  ______zodat u snel weer uw  vaart kunt

hervatten.
Vraag in form atie  aa n  over w at B rand  en SKL voor u kunnen betekenen .

Ëü] PJ.BRflnD b\> °0
motoren

M aasstraat 2-8 P o stb u s275  3300 A G  Dordrecht Tel. 0 7 8 -1 4 8 5 2 2 '

• Electrische machines en elec- 
tronische aandrijvingen.

•  Electrische installaties, scha
kelborden, lessenaars.

• Automatisering, hard- en 
software.

• Reparatie en onderhoud 
van electrische systemen.

• Wereldwijde 24-uurs ser
vice, 7 dagen per week.

tllïllllllK
M é  SLIEDRECHT
Leegh waterstraat 55, Postbus 25,3360 AA Sliedrecht, Holland
Telefoon 01840-16600. Fax 01840-11188. Telex 23772 elinb nl.
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NEERLANDS SCHEEPSBOUW NU
SAMENVATTING VAN EEN INLEIDING DOOR DE HEER IR. W.J. TER HART 
VOORZITTER VAN DE VERENIGING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW INDUSTRIE (VNSI)

Na de diepste crisis aller tijden ziet de Ne
derlandse scheepsbouw met een gideons- 
bende (15a 20% van 1975, het zogenaam
de ’strategische minimum’) de toekomst 
weer met nieuwe hoop tegemoet. Voor 
een echte juichstemming is helaas het 
beeld op langere termijn nog onvoldoende 
duidelijk. In het kort komt de situatie voor 
de verschillende sectoren van de scheeps- 
bouwbranche in Nederland neer op het 
volgende:
I. De nieuwbouwers van zeeschepen heb
ben met elkaar werk tot ver in 1991. Voor 
de noodzakelijke commerciële continuï
teit zal er spoedig duidelijkheid moeten 
komen over de generieke steun in de toe
komst. Ik kom daar straks uitgebreider op 
terug.

2. De reparateurs van zeeschepen kunnen 
weer terugvechten nadat zij, mede via een 
ingrijpende afslanking, meer flexibiliteit 
aan de capaciteitskant hebben weten te 
bewerkstelligen.

3. De bouwers en reparateurs van de kleine
re vaartuigen gaan behoedzaam verder. De 
'Oud voor Nieuw regeling’ in het kader 
van het EG-beleid tot sanering van de 
structurele overcapaciteit in de binnen
vaart zal voor deze werven een tijdelijke 
verlegging van het zwaartepunt van repa
ratie naar nieuwbouw kunnen betekenen.

Het is echter thans nog te vroeg om een 
beeld te kunnen geven omtrent de mate 
waarin dit het geval zal zijn en het tempo

waarmede de gewenste sanering in zijn 
werk zal gaan. Voorlopig spelen de over- 
gangsproblemen nog een rol, waarbij het 
er om gaat dat de bouw van de reeds voor 
het in werking treden van de regeling in 
opdracht gegeven binnenschepen tijdig 
wordt voltooid, opdat de desbetreffende 
reders niet voor ongewenste boetes ko
men te staan; de problemen van de werven 
zijn daarvan dus een afgeleide.
Al met al is het algemene beeld in de sec
tor van de kleinere werven op dit moment 
nog steeds minder rooskleurig dan in de 
sector van de nieuwbouw van grotere en 
middelgrote zeeschepen.
Het lijkt overigens niet onmogelijk, mede 
door een afnemende penetratie van de 
grotere werven in het specifieke markt-
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een näam op het gebied 
van de aandrijftechniek.
• drukvaste en slagwaterdichte elektromotoren, 

fahr. FELTEN & GUILLEAUME
• spilkontakten, kabeltrommels en eindschakelaars, 

desgewenst explosievast, 
febr. STEMMANN TECHNIK

• keerkoppelingen, boegschroefkasten, 
lieraandrijvingen en transmissies, 
febr. ASUG

BV een partner die u op voorsprong zet.Landré Aandrijftechniek

mms
Lastechn iek
Hoogezand-Veenendaal

VERKOOP, VERHUUR, LEASING

LASAPPARATUUR
SNIJAPPARATUUR

LASVERBRUIKSMATERIALEN

Maaslastechniek BV
HOOGEZAND 
Telefoon 05980-98844

VEENENDAAL 
Telefoon 08385-40515

tubeman electronics
Beeld en gelu id  adviseurs voor de S cheepvaart

Stieltjesstraat 12a - 3071 JW  Rotterdam - Tel. 010-4851444 - fax. 4866367 - Telex 20010 PMS NL

N
ELEKTRONISCHE AFSTANDSBEDIENIN6

Kenmerken zijn:
•  nauwkeurige en lichte bediening
•  meerdere bedieningsstations mogelijk, bijvoorbeeld op een 

beweegbare brug
•  ongevoelig voor weersinvloeden
•  eenvoudige montage 

óók op bestaande schepen
•  onderhoudsvrij
•  aantrekkelijke prijs

Teleflex B.V.
Van Weerden Poelmanweg 9 3088  EA Rotterdam  
Telefoon (010) 4295111 Telex 2 8248
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dan de marktprijs van het totale eindpro
dukt ’schip' in feite toelaat. Ofwel, ter ver
duidelijking overdreven gesteld: Waar de 
werf gemiddeld gezien nog met quitte ge
noegen moet nemen (mede daartoe in 
staat gesteld door de steun) komt de toe
leverancier van hoofdcomponenten tot 
een positieve marge, c.q. kan deze marge 
reeds vergroten omdat zijn produkt vrij
wel concurrentievrij is, soms zelfs ’in het 
bestek' staat en een maximale slaagkans 
heeft omdat het schip toch wel zal worden 
gebouwd, is het niet bij de ene werf dan 
wel bij de andere, ja zelfs: is het niet in Ne
derland dan wel elders...

segment van de kleinere, dat dit beeid op 
termijn zal verbeteren.
W ij schreven dit reeds in ons Shipbuilding 
Review 1988 en kunnen thans, zo kort na 
het verschijnen daarvan, weinig anders 
doen dan deze verwachtingen nogmaals 
uitspreken.
Het lijkt verstandig om onze aandacht ver
volgens te beperken tot het grotere inter
nationale maritieme gebeuren waarop Eu
roport zich voornamelijk richt, hetgeen er 
kortheidshalve op neerkomt dat wij onze 
aandacht richten op de nieuwbouw van zee
schepen. Daarvan wordt het concurren- 
tiebeeld nog steeds internationaal bepaald, 
waarbij de spanning tussen de marktposi
ties van het Verre Oosten enerzijds en van 
West-Europa (als geheel) anderzijds, 
maatgevend is voor de te verwachten ont
wikkelingen. De Europese scheepsbouw 
zal haar inspanning, gericht op verbetering 
van proces/produktie know-how moeten 
vergroten en zij zal verspilling moeten te
gengaan. Voor de Nederlandse scheeps
bouw is vervolgens van primair belang hoe

WEST EUROPA Icxcluf««) 
Goad in ontwerp know-how

. 'NIEM ANDSLAND^

# ///»

het EG-Steunbeleid er in de toekomst zal 
uitzien en welke formule daarbinnen door 
de Nederlandse overheid zal worden ge
kozen, opdat werkelijk sprake zal kunnen 
zijn van het handhaven van onze marktpo
sitie.
De zaken waar het hierbij om draait zijn de 
volgende:
1. Een zodanig steunregime voor de komen
de I 1/2 jaar dat de werven commercieel niet 
in een vacuüm terecht komen.
Niet zozeer de absolute hoogte van de 
steun is daarbij belangrijk, doch vooral de 
tijdige duidelijkheid in verband met de 
continuïteit van de orderverwerving tus
sen nu en begin 199! als de nieuwe Euro
pese Richtlijn er zal zijn.
Voor de periode daar tussenin zal een 
vangnetconstructie nodig zijn, teneinde in 
de komende l a l  1/2 jaar niet wederom 
een ’kopersstaking’ te krijgen, met alle 
kwalijke gevolgen van dien.
Voor de aanvang van 1990 zullen de wer
ven terzake duidelijkheid moeten hebben.

2. Industriële discipline, ter beheersing van 
het niveau van onze marktprijs.
Nu de vraag weer is aangetrokken, is het 
vanzelfsprekend dat getracht wordt de 
marges te verbeteren.
Elke partner in het scheepsbouwproces 
wil daarin gaarne zijn deel; ook dat is be
grijpelijk.
Daarbij dreigt echter wel het gevaar dat de 
prijzen van componenten sneller stijgen

Het is zaak dat werven èn toeleveranciers 
gezamenlijk de nodige discipline opbren
gen opdat hun gecombineerde marktposi
tie ook op langere termijn niet wordt on
dergraven.

3. Het behoud van ons wereldmarktaandeel 
Mede door te voldoen aan de beide hier
voor genoemde eisen, zal het mogelijk 
moeten zijn dat de Nederlandse scheeps
bouw als geheel haar wereldmarktaandeel 
vergroot.

Doch deze eisen zijn daartoe niet de enige 
voorwaarden!
Immers, wetende dat onze beste kansen 
liggen bij de middelgrote en kleinere gea
vanceerde schepen is blijvende waakzaam
heid geboden om het verdringingsproces 
tussen de preferente produkten van het 
Verre Oosten en die van West-Europa op 
een acceptabel niveau te stabiliseren. Be
doeld is het volgende, waarbij ik gaarne ge
bruik maak van een gesimplificeerd beeld 
in de vorm van een driehoek:

In dit plaatje is het ’niemandsland’ geen 
echt niemandsland, doch in feite is dit het 
gebied waarin een groot aantal andere 
scheepsbouwgebieden opereert, kortweg 
aangeduid met REST W ERELD. Indien wij 
nu het totale oppervlak van de driehoek 
gelijkstellen aan de wereld scheepsbouw- 
orderportefeuille en wij geven elk van de 
drie scheepsbouwgebieden daarin zijn deel 
(in de vorm van het procentuele aandeel),
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WAUKESHA-UPS

"UNITED TO SERVE  YOU"

WAUKESHA-UPS v.o.f.
Lipsstraat 52 Postbus 6 ,5150  BB Drunen 
Telefoon 04163- 88299 Telex 35185 lips nl 
Telefax 04163- 74853

mum of wAuasHA mnmrnm hm m  group

W L sch roe faslagers  
en afdichtingen: 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. W L levert hier een  
afdoend antwoord op m et schroefaslagers en afdichtingen die de kans op olielekkages  
en waterverontreiniging minimaliseren. Klanten kunnen bovendien een beroep doen op 
de internationale service-organisatie van W L, waardoor reparaties snel en efficiënt 
worden uitgevoerd.

van milieuveilige, betrouwbare en

6000  hp AH lug supply ves&el

lid  van  d e  conosh ip-groep

T I L L E
S C H E E P S B O U W  B .V .

Balkwar 10, Postbus 8 Telefoon: 05121-2300 
9288 ZG KOOTSTERTILLE Telefax: 05121-2395

TIXJL35 
SCHEEPSBOUW B.V.

Bouwt vertrouwd
modem, flexibel en doelmatig 
binnen- en zeevaartschepen
overdekte bouw lengte tot 150 m. breedte tot 28 m.
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dan krijgen wij voor de jaren ! 986, 1987 
en 1988 het volgende beeld:

W est Europa
Kijkend naar de aangegeven percentages 
zien wij dat West-Europa op de goede 
weg blijkt te zijn; immers het aandeel in de 
wereld-orderportefeuille werd in de ge
noemde jaren vergroot van 24% tot 31 % , 
een winst van 7%, die door de beide ande
re scheepsbouwgebieden vrijwel gelijke
lijk als verlies werd genomen. Als deze 
ontwikkeling zo doorgaat mogen we niet 
klagen, zeker niet als voor Nederland het
zelfde kan blijven gelden als voor West- 
Europa als geheel. Dat is echter niet van
zelfsprekend. Voor het goede begrip lijkt 
het nuttig om nog eens de historische ont
wikkeling te bezien, waardoor de markt- 
verdeling in de wereld uiteindelijk gewor
den is zoals in het schema met de 
driehoekjes is geïllustreerd. Sedert het 
verdwijnen uit West-Europa van de bouw 
van zeer grote eenvoudige schepen (cru- 
de-oil tankers en bulkcarriers) is dit vrijwel 
het monopolie van de werven van het Ver
re Oosten geworden, voornamelijk ten 
gevolge van uitgekiende produktieproces- 
sen en het bouwen in serie.
Daar staat tegenover dat West-Europa het 
gespecialiseerde geavanceerde schip met 
veel geïncorporeerde 'high-tech’ tot zijn 
vrijwel exclusieve produkt is gaan reke
nen. Deze schepen zijn over het algemeen 
kleiner tot middelgroot, de series zijn klein

der (het spreken van dezelfde taal en de 
kennis van eikaars metier) en het up-to- 
date houden van de desbetreffende know
how zijn de absoluut vereiste ingrediënten 
voor een succesvolle custombuilt-formule. 
Vooral die bedoelde nauwe relatie met de 
reder is er - naast het karakter van de nati
onale steunsystemen — dan ook niet 
vreemd aan dat West-Europese werven 
vrijwel uitsluitend bouwen voor de reders 
van het eigen land.

Dit is een kwetsbare situatie!
Immers, voor de reder is het schip een 
produktiemiddel, waarvan de kapitaallas- 
ten een zo klein mogelijke component van 
de totale exploitatierekening dienen uit te 
maken. Er van uitgaande dat men in het 
Verre Oosten technisch zeer wel in staat is 
(of ooit in staat zal zijn) om een produkt te 
maken dat in de overige exploitatiekosten 
grosso modo niet hoger uitkomt dan het 
West-Europese, moet men concluderen 
dat economisch gezien de contractprijs 
van het nieuwe schip de doorslag zal geven 
bij de aanschaf ervan. Voor de zeer grote 
tankers en bulkcarriers was dit reeds lang 
duidelijk en hebben de West-Europese re
ders sinds jaren de weg naar het Verre 
Oosten weten te vinden. Bij de middelgro
te en kleinere custombuilt schepen ligt dat 
om genoemde redenen nog anders. Daarin 
schuilt dan ook de bedoelde kwetsbaar
heid; indien uitsluitend onze steunsyste
men en de nauwe relatie met onze klanten

en niet zelden enkelstuks en vrijwel altijd is 
er sprake van een custombuilt’-formule bij 
de totstandkoming van het ontwerp. Dit 
laatste is een van de belangrijkste sleutels 
geweest waarmede de West-Europeanen 
dit marktgebied hebben weten te behou
den. De directe relatie tussen werf en re
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de 'beveiliging' van onze markt vormen, 
dan is verder terreinverlies voorspelbaar. 
Men dient er immers rekening mee te hou

den dat Japanners en Koreanen, gestimu
leerd door verkrapping van de eigen 
markten, naar wegen zullen zoeken om via 
uitbreiding van hun know-how en verbe
tering van hun export-apparaat vat te krij
gen op onze 'vaste klanten’.
Dat zij daarbij een concurrerende prijsstel
ling zullen kunnen handhaven dient door 
ons niet te worden betwijfeld, al ware het 
slechts doordat de voortgang van de effi- 
ciency-verbetering in bedoelde landen 
(door velerlei infrastructurele en culturele 
factoren) minstens zo snel pleegt te gaan 
als bij ons.
Zij zullen dan ook proberen steeds hoger 
in de driehoek op te klimmen!

Conclusies
De conclusies lijken duidelijk:
- De steun zal voorlopig nog niet kunnen 
worden gemist!

- W e zullen met onverminderde kracht
sinspanning moeten doorgaan met het op
voeren van onze efficiency door o.a. toe
gepaste produktieresearch, verbetering

van de produktieprocessen en tegengaan 
van verspilling, kortom het verbeteren van 
de functionele kwaliteit (dat is kwaliteit, 
prijs en levertijd) en door samen met onze 
toeleveranciers tot een voor de scheeps
bouw verantwoorde gedisciplineerde(!) 
vorm van structurele samenwerking te 
komen.

- W e zullen de ontwerp en produktie 
know-how verder moeten uitbreiden en 
we zullen ons nooit ver genoeg kunnen in
leven in de bedrijfsvoering van onze 
klanten.

- Teneinde aldus in een hoge versnelling 
te kunnen voortgaan, zal er alles aan ge
daan moeten worden om een opleidings
structuur in stand te houden waardoor de 
bedoelde ontwerp en proces know-how 
verzekerd is.

Lukt dit niet en doen wij dit niet, dan zullen 
wij op een bepaald moment in de driehoek 
weer verder naar de top worden gedrukt. 
Dat is op lange termijn fataal!

EUROPORT 89
INLEIDING DOOR DE HEER A. H.J. BITTER, 
PROJECTMANAGER

Het wordt in november aanstaande al 
weer de vierentwintigste keer dat dit 
toonaangevende evenement wordt ge
houden. Eerst als jaarlijkse tentoonstelling, 
maar sinds Europort wordt georganiseerd 
onder verantwoordelijkheid van RAI Ge
bouw bv steeds als een tweejaarlijkse ten
toonstelling.
Bewust heb ik vermeden Europort een 
maritieme tentoonstelling te noemen. Dat 
heb ik uiteraard niet zonder reden gedaan. 
In mijn visie is Europort inmiddels veel 
meer geworden dan uitsluitend een eve
nement voor de maritieme sector. Uiter
aard wordt de tentoonstelling nog steeds 
in belangrijke mate gedragen door de nat
te sector en dat zal ook wel lang zo blijven. 
Europort is echter ook voor de industrie 
een belangrijke tentoonstelling geworden. 
Uiteraard hebben de marktontwikkelin
gen ook invloed op een tentoonstelling als 
Europort. Er zijn wereldwijd gezien thans 
gewoon minder aanbieders op de markt, 
waardoor voor ons de spoeling dunner is 
geworden. Dat betekent dat wij, om in 
wielertermen te spreken, een tandje heb

ben moeten bijschakelen om onze doel
stelling te halen. Voor de duidelijkheid: die 
doelstelling was primair het handhaven van 
de positie van Europort als toonaangevend

evenement in de wereld en secundair het 
realiseren van een omvang van de tentoon
stelling op het niveau van twee jaar gele
den. Het doet mij genoegen u te kunnen
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melden dat zoals het er nu uitziet beide 
targets zeker gehaald zullen worden. Op 
grond van de inschrijvingen tot nu toe en 
op basis van onze ervaringen uit het verle
den lijkt de prognose dat Europort 89 een
zelfde omvang zal krijgen als de 1987 editie 
zeker verantwoord. Dat betekent dat het 
gehele Europacomplex weer in gebruik is 
en dat exposanten uit ongeveer twintig 
landen aanwezig zullen zijn met hun aller
nieuwste produkten en diensten.
Het internationale aspect van Europort 
wordt onderstreept door het feit dat zes 
landen, dat zijn Japan, Denemarken, 
Groot-Brittannië, Finland, West-Duitsland 
en de Sovjetunie, aanwezig zijn met collec
tieve landenpresentaties. Verheugend is 
het dat de door de collectieve stands inge
nomen standruimte belangrijk groter is 
dan twee jaar geleden het geval was.
Ook binnenvaart en visserij komen ruim
schoots aan bod op de tentoonstelling. 
Voorzover het de visserij aangaat is dat al
tijd al zo geweest. De binnenvaart maakt 
nu al weer voor de zesde maal een essenti
eel onderdeel uit van Europort. De mees
te leveranciers van produkten en diensten 
voor deze sector hebben onderdak gevon
den in de Amstelhal.

ik daarbij noemen 'World Shipping in the 
90s’, een tweedaags congres dat wordt ge
organiseerd door en onder supervisie staat 
van de Financial Times Conference Orga- 
nisation. Ingeleid door vooraanstaande 
sprekers zal getracht worden een ant
woord te formuleren op de vraag naar de 
in de toekomst te verwachten ontwikke
lingen in de maritieme sector.
De Central Dredging Association (CEDA) 
houdt zich bezig met wat we in goed Ne
derlands baggeren noemen. Ook deze we
reldomvattende organisatie is een belang
rijke partner wanneer we het hebben over 
de verschillende congressen in het kader 
van Europort. Zo organiseert de CEDA op 
14 november de 'Dredging Day 1989’ en 
wordt op 15, 16 en 17 november in nauwe 
samenwerking met de Stichting voor Post 
Academisch Onderwijs Afdeling Civiele 
Techniek van de Technische Universiteit 
Delft een driedaagse cursus over het on
derwerp 'baggeren en het milieu’ ge
houden.

Vanaf Europort 83 zijn er voor de visserij 
en de binnenvaart speciale bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij onder andere werd 
gesproken over motoren en brandstof. De 
kwaliteit van gasoliën was het onderwerp 
in 1985 en daar werd een eerste aanzet 
gegeven tot een kwaliteitsbewust denken 
en handelen. Voor dit jaar is wederom ge
kozen voor de organisatie van een ideeën
uitwisseling voor iedereen die werkzaam 
is in de beroepsvisserij en binnenvaart over 
het onderwerp ’Gasolie, praat me er niet 
van’. W e verwachten op zaterdag 18 no
vember veel vissers en binnenschippers op 
deze bijeenkomst. Het is in ieder geval een 
onderwerp dat zeer in de belangstelling 
ligt.
Namens het Rijksinstituut voor Visserij 
Onderzoek, zullen er de resultaten be
kend worden gemaakt van een recent uit
gevoerd onderzoek naar de kwaliteit van 
gasolie, die zowel in de binnenvaart als 
door de vissers wordt gebruikt. Het on
derzoek moet uiteindelijk leiden tot een 
’nieuwe’ kwaliteit gasolie voor binnen
vaart en visserij, eventueel zelfs voorzien 
van een keurmerk. Een vertegenwoordi
ger van de oliehandel zal ingaan op de mo
gelijkheden om de kwaliteit van motor
brandstoffen te verbeteren. Om de uitein
delijke eindgebruiker een kwalitatief goed 
produkt te kunnen bieden, moeten alle 
tussenschakels de uiterste zorg besteden 
aan de behandeling van de gasolie, zo zal hij 
zijn gehoor voorhouden. Een vertegen
woordiger van de motorenleveranciers zal 
dieper ingaan op de mogelijkheden die er 
zijn om schade aan motoren te voorko

men. Ook bij de verzekeringstechnische 
consequenties in het geval er toe h schade 
is ontstaan wordt uitvoerig stilgestaan.
De opsomming van congressen en semi
nars is hiermee echter nog niet compleet. 
Graag wijs ik u nog op de ’Ontmoetingsdag 
Maritieme Techniek’, een activiteit van de 
Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied (NVTS), de jaarverga
dering van de Koninklijke Nederlandse Re
ders Vereniging (KNRV) en het symposi
um Motor 2000, dat wordt georganiseerd 
door de Vereniging van Importeurs van 
Verbrandingsmotoren (VIV), Holland Ship 
Building (HSB) en RAI Gebouw bv.

Feiten en cijfers

Organisatie:
Deze 24e Europort-tentoonstelling wordt 
georganiseerd door RAI Gebouw bv. De 
organisatie van de eerste twintig evene
menten was in handen van de Industrial 
Presentations Group. Europort wordt te
genwoordig éénmaal in de twee jaar ge
houden.

Expositieprogramma:
Alle produkten en diensten op het gebied 
van scheepsbouw, -inrichting, -reparatie 
en -onderhoud; haven- en dokuitrusting, 
communicatie- en navigatieapparatuur, 
laad- en losinrichtingen, informatie-, ad
vies- en ontwerpbureaus. Ook andere 
vormen van dienstverlening komen op Eu
roport 89 aan bod: financiering en verze
kering, uitmonstering, oceanologie, visse
rij, binnenvaart, natte aannemerij enz.

Tentoonstellingsdagen:
Dinsdag 14 - zaterdag 18 november 1989,

Openingstijden:
Dagelijks van 10-17 uur;
donderdag 16 november van 10-21 uur.

Oppervlakte:
46.000 m2 verspreid over 7 hallen.

Aantal exposanten:
450 uit 19 landen t.w.:
Nederland, West-Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Bel
gië, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Po
len, DDR, Spanje, Denemarken, Italië, 
Hongarije, Japan, Tsjechoslowakije, Sov
jetunie en Finland.

Congressen
Naast de tentoonstelling zijn er nog de 
verschillende congressen, seminars en stu
diebijeenkomsten. De positie van Euro
port als toonaangevend evenement is me
de tot stand gekomen door het interessan
te omlijstende programma dat telkens 
weer wordt geboden. Ook dit jaar is dat 
het geval. In samenwerking met tal van or
ganisaties is een indrukwekkend program
ma van de grond gekomen. Allereerst wil
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Aantal vertegenwoordigde bedrijven: 
1400.
Collectieve inzendingen:
6, afkomstig uit Groot-Brittannië, Japan, 
West-Duitsland, Sovjetunie, Denemarken 
en Finland.

Entreeprijs:
ƒ  25,- per persoon; gratis op uitnodiging.

Bijeenkomsten/Congressen:
14 en 15 november 
World Shipping
Organisatie: Financial Times Conference 
Organisation
Locatie: Blauwe Zaal RAI Congrescen
trum
Voertaal: Engels

14 november 
CEDA Dredging Day 
Organisatie: RAI Gebouw bv onder auspi
ciën van de Central Dredging Association 
(CEDA)

Locatie: Middenzaal 
Voertaal: Engels

14 november
Jaarvergadering Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw
Industrie (VNSI)
Bijeenkomst met besloten karakter

15, 16 en 17 november 
CEDA Course ’Dredging and the environ
ment’
Organisatie: Stichting Post Academisch 
Onderwijs
Afdeling Civiele Techniek van de Techni
sche Universiteit Delft 
Locatie: Zalen 5 en 6 
Voertaal: Engels

16 november
Ontmoetingsdag Maritieme Techniek 
Organisatie: Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied (NVTS) 
Locatie: Forumzaal 
Voertaal: Nederlands

16 november
Jaarvergadering Koninklijke Nederlandse 
Reders Vereniging (KNRV)
Bijeenkomst met besloten karakter

16 november 
'Motor 2000’
Organisatie: Vereniging van Importeurs 
van Verbrandingsmotoren (VIV), Holland 
Ship Builders (HBS) en RAI Gebouw bv 
Locatie: Middenzaal 
Voertaal: Nederlands

18 november
’Gasolie praat me er niet van’, bijeenkomst 
voor binnenvaart en beroepsvisserij 
Organisatie: RAI Gebouw bv in nauwe sa
menwerking met onder andere het Rijks 
Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) 
Locatie: Forumzaal/Parkzaal 
Voertaal: Nederlands

ZEEVAARTOPLEIDINGEN NEDERLAND

De automatisering, mechanisatie en de 
toenemende invloed van systeemtechno
logie in bedrijfsprocessen hebben in veel 
sectoren van het bedrijfsleven geleid tot 
grote veranderingen in de organisatie van 
de arbeid.
Flexibele inzet van arbeidskrachten, inte
gratie van taken en functies en het slechten 
van strikte scheidingen tussen operatione
le en onderhoudsfuncties zijn ontwikkelin
gen die zich in veel bedrijfstakken voor
doen.

Ook aan boord van zeeschepen zijn deze 
ontwikkelingen gaande. De behoefte aan 
integratie van taken en functies in de be
drijfsvoering van schepen wordt groter en 
dit geldt ook voor de behoefte aan multidi
sciplinair inzetbaar personeel.
Inzicht in de werking van scheepssystemen 
en hun onderlinge samenhang is essentieel 
voor een doelmatige en economische be
drijfsvoering van koopvaardijschepen. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen vervaagt 
het onderscheid tussen dek- en machine- 
kamerdienst aan boord van zeeschepen, 
hetgeen de afgelopen jaren heeft geleid tot 
ingrijpende wijzigingen in de zeevaartop- 
leidingen.

H oger Beroepsonderwijs voor de 
Zeevaart
Met ingang van het schooljaar 1985/1986 
zijn op alle hogere zeevaartscholen in ons 
land de onderwijsprogramma’s afgestemd 
op de opleidingseisen voor geïntegreerde 
officieren. De traditionele opleidingen 
voor navigatie en scheepswerktuigkundige 
zijn daarbij vervangen door de opleiding 
maritiem officier HBO.
De hogere zeevaartscholen leiden koop- 
vaardij-officieren op volgens de structuur 
van het Hoger Technisch Onderwijs, t.w.: 
een opleidingsduur van vier jaren, verdeeld 
in twee theoriejaren, gevolgd door één 
praktijk- of stagejaar en afgesloten door 
een afstudeerjaar.
Een zeer wezenlijk en belangrijk onder
deel van de hogere zeevaartopleiding is de 
praktische voorbereiding op de beroeps
uitoefening, die in de praktijk-leerperiode 
of stageperiode aan boord van handels
schepen gestalte krijgt.
In deze stageperiode wordt de toekomsti
ge koopvaardij-officier begeleid door een 
mentor. Meestal is dit één van de oudere 
officieren aan boord. De stagiair krijgt de 
mogelijkheid zich vertrouwd te maken 
met het leven en werken aan boord van

schepen en kan zich een goed beeld vor
men van het beroep waarvoor hij heeft ge
kozen. De praktijkervaring die de student 
van het hoger zeevaartonderwijs in het 
derde studiejaar opdoet is van groot be
lang voor de voltooiing van zijn studie in 
het vierde leerjaar, de praktijkstage bevor
dert het niveau en de doelmatigheid van de 
hogere zeevaartopleiding.
Om toegelaten te worden tot het hoger 
zeevaartonderwijs moet de student in het 
bezit zijn van een HAVO-, VWO- of 
MBO-diploma met wis- en natuurkunde in 
het pakket. Na voltooiing van de hogere 
zeevaartschool wordt het diploma 'Mari
tiem Officier' uitgereikt. Dit diploma geeft 
recht op de zeevaartdiploma’s S3 en A 
voor de bevoegdheid tot uitoefening van 
wachtfuncties op de brug en in de machi
nekamer van alle zeeschepen.
Na het behalen van de vereiste praktijker
varing - een vaartijd van tenminste 5 jaar- 
en het volgen van een cursus scheepvaart - 
kunde geeft het diploma van de hogere 
zeevaart-opleiding tot maritiem officier 
vervolgens recht op het zeevaartdiploma 
voor de hoogste vaarbevoegdheid voor 
gezagvoerder op alle soorten van zee
schepen.
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Er zijn in Nederland vier hoge zeevaart
scholen, n!.:
- de Hogere Zeevaartschool 'Willem Ba- 

rentsz’ op Terschelling;
- de Hogere Zeevaartschool te Am

sterdam;
- de Hogere Zeevaartschool te Rot

terdam;
- de Hogere Zeevaartschool van het Ma

ritiem Instituut 'De Ruyter* te Vlis- 
singen.

Alle vier hogere zeevaartscholen maken
elk voor zich deel uit van een Hogeschool.

Middelbaar Beroepsonderwijs
voor de Zeevaart
Het gestructureerde middelbaar zeevaart-

onderwijs is feitelijk in 1977 tot stand ge
komen. Voor die tijd waren er alleen de 
zogenaamde ’koude grond’ opleidingen 
waar zeevarenden, die de benodigde prak
tijkervaring hadden opgedaan, opgeleid 
werden voor de examens ter verkrijging 
van de diploma’s voor stuurman of 
scheepswerktuigkundige voor de Kleine 
Handelsvaart (KHV).
Met de totstandkoming van het reguliere 
middelbaar zeevaartonderwijs werd zoals 
bij ander middelbaar beroepsonderwijs 
aansluiting verkregen op het voorberei
dend onderwijs van MAVO en LTS-C- 
stroom. Voorts bereikte men een directe 
koppeling van het schooldiploma aan de 
vaarbevoegdheid, die daardoor na behaal

de vaartijd zonder examen kon worden 
verkregen.
Deze ontwikkeling is ontegenzeggelijk 
voor de opleiding van stuurlieden en 
scheepswerktuigkundigen voor de KHV, 
alsmede voor die van de bevoorradings- 
vaart en van de zeesleepvaart, van groot 
belang geweest.
Momenteel is in het middelbaar zeevaarts- 
onderwijs ook de integratie van opleidin
gen voor stuurlieden en scheepswerktuig
kundigen in ontwikkeling. Op vier middel
bare zeevaartscholen worden 3-jarige op
leidingen tot middelbaar Maritiem Officier 
geboden. Het diploma van deze opleidin
gen geeft na het behalen van de vereiste 
vaartijd - I jaar vaartijd - recht op de zee- 
vaartdiploma’s S3/A en vervolgens na ver
der behaalde vaartijd van tenminste 3 jaar 
geeft dit diploma recht op de hoogste 
vaarbevoegdheid - die van gezagvoerder - 
op schepen van een grootte tot 6000 ton 
bruto tonnage en met een voortstuwings- 
vermogen tot maximaal 6000 kW.
In het middelbaar zeevaartonderwijs is tot 
nu toe geen stageperiode opgenomen 
voor het opdoen van praktijkervaring als 
onderdeel van de schoolopleiding.
Het ligt echter wel in de bedoeling om ook 
in het middelbaar zeevaartonderwijs voor 
maritiem officier een praktijkstage aan 
boord van zeeschepen op te nemen. 
Zolang de praktijkstage nog geen onder
deel is van de middelbare zeevaartoplei- 
ding, moet de benodigde vaartijd voor het 
verkrijgen van het zeevaartdiploma na vol
tooiing van de schoolopleiding behaald 
worden.
Naast de nieuwe opleiding voor middel
baar maritiem officier zijn recent ook nieu
we korte middelbare zeevaartopleidingen
- opleidingsduur 2 jaar - tot stand geko
men voor scheepstechnicus en voor schip- 
per-machinist met een beperkt vaarge- 
bied. Voorts bestaan binnen het reguliere 
middelbare zeevaartonderwijs nog de tra
ditionele opleidingen van de KHV. Dit zijn 
2-jarige middelbare opleidingen die res
pectievelijk leiden tot het SKA-diploma 
voor de vaarbevoegdheid van gezagvoer
der op schepen met een grootte tot 6000 
GT en tot het MM-diploma voor eerste 
machinist op schepen met een voortstu- 
wingsvermogen tot 3000 kW.
Bovendien is er nog een aantal 3-jarige 
middelbare zeevaartopleidingen voor 
scheepswerktuigkundigen die gericht zijn 
op het behalen van het diploma A scheeps- 
werktuigkunde.

De volgende middelbare zeevaartopleidin
gen zijn in Nederland gevestigd:
- Zeevaartschool ’Abel Tasman’ te Delf-
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zijl met een 3-jarige opleiding tot middel
baar maritiem officier en 2-jarige opleidin
gen voor stuurman en scheepswerktuig- 
kundige van de KHV. Tevens een 2-jarige 
opleiding tot scheepstechnicus en schip- 
per-machinist beperkt werkgebied.
- Middelbare Zeevaartschool Amsterdam 
met een 2-jarige opleiding voor stuurman 
van de KHV.
- Maritiem Instituut IJmond te IJmuiden 
met een 3-jarige opleiding tot middelbaar 
maritiem officier en 2-jarige opleidingen 
voor stuurman en scheepswerktuigkundi- 
ge van de KHV.
- Maritiem Instituut 'Anthony van Hobo
ken’ te Rotterdam met een 3-jarige oplei
ding tot middelbaar maritiem officier en 2- 
jarige opleidingen voor stuurman en 
scheepswerktuigkundige van de KHV. Te
vens een 2-jarige opleiding tot scheeps
technicus en schipper-machinist beperkt 
werkgebied.
- Maritiem Instituut 'De Ruyter' te Vlis-

singen met een 3-jarige opleiding tot mid
delbaar maritiem officier en 2-jarige oplei
dingen voor stuurman en scheepswerk
tuigkundige van de KHV.
- Zeevaartschool Pollux te IJmuiden met 
een 2-jarige middelbare zeevaartopleiding 
tot scheepstechnicus en schipper-machi
nist beperkt werkgebied.

Voorts zijn er middelbare scholen voor 
scheepswerktuigkundigen met een 3-jari- 
ge opleiding voor het diploma A scheeps
werktuigkundige gevestigd in:
- Breda
- Brielle, in samenwerking met het Mari

tiem Instituut 'Anthony van Hoboken’ 
te Rotterdam

- Haarlem, in samenwerking met het Ma
ritiem Instituut IJmond te IJmuiden

- Harlingen
- Middelburg, in samenwerking met het 

Maritiem Instituut 'De Ruyter’ te Vlis- 
singen

- Nijmegen
- Zutphen
- Zwolle.

T o t slot
Het zeevaartonderwijs in Nederland is op 
moderne leest geschoeid, vooral de oplei
dingen tot maritiem officier zijn brede op
leidingen.
Het Nederlandse zeevaartonderwijs be
hoort tot de koplopers in de maritieme 
wereld op het gebied van geïntegreerde 
zeevaartopleidingen.
Na een langdurige periode van neergang 
biedt de zeescheepvaart wederom ruime 
perspectieven voor goede carrièremoge
lijkheden. De Nederlandse zeevaartoplei
dingen bieden jongeren uitzicht op goede 
banen in de Nederlandse zeescheepvaart 
maar geven ook goede mogelijkheden 
voor een loopbaan aan de wal, met name in 
de maritieme sectoren die verwant zijn 
aan de zeescheepvaart.

NEDERLANDSE VISSERIJ VERLEGT DE GRENZEN

De Nederlandse zeevisserij is naarstig op 
zoek naar nieuwe vangstgebieden en afzet
markten nu de historische visgronden als 
gevolg van de op EG-niveau overeengeko
men vangstverdeling met name de Neder
landse kottervloot niet meer die mogelijk
heden bieden, die voor een rendabele be
drijfsvoering wenselijk zijn.
De afbouw van de vloot, gecombineerd 
met een aantal andere maatregelen zoals 
de beperking van het aantal zeedagen, 
heeft overigens al geleid tot een forse ver
mindering van de visserij-inspanning. Als 
gevolg daarvan is de besomming van de 
Nederlandse vloot vorig jaar met 25 pro
cent gedaald ten opzichte van het topjaar 
1985 (ƒ752 miljoen tegenover ruim ƒ  I 
miljard).
De besomming van met name de kotter
vloot daalde vorig jaar ten opzichte van 
1987 met niet minder dan ƒ  92 miljoen tot 
ƒ613 miljoen, zo heeft het Landbouw Eco
nomisch Instituut (LEI) becijferd. Die da
ling was vorig jaar voor het eerst zo groot. 
De totale besomming van de grote zee- 
vloot (de trawlers) daalde vorig jaar met 
ongeveer ƒ  22 miljoen tot ƒ  I 39 miljoen. 
Toch is de Nederlandse visserij er in ge
slaagd het handelsniveau redelijk te hand
haven. Volgens de maandstatistiek van de 
buitenlandse handel (CBS) bedroeg de vis-
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export in 1987 ƒ  1,9 miljard (1980: ruim 
ƒ  I miljard). W e voerden ƒ  0,9 miljard in 
en hadden derhalve een uitvoersaldo van 
ƒ  I miljard. Daarmee neemt Nederland 
een zesde plaats in in de export van agrari
sche (inclusief visserij) produkten.
Ook internationaal speelt Nederland een 
rol van betekenis. W ij zijn het tiende vis- 
exportland en het twaalfde exportland ter 
wereld. Het snelst heeft ons export- 
aandeel op de markt voor diepgevroren 
haring zich ontwikkeld. Op die markt na
men wij in 1980 drie procent van de ex
port van de westerse landen voor onze re
kening. In 1986 was dat al 80 procent.

Investeringen
Het investeringsniveau groeide vorig jaar 
met ƒ  277 miljoen naar een topniveau. De 
Nederlandse visserij investeerde vorig jaar 
maar liefst ƒ  60 miljoen meer dan in 1987. 
In de kottervloot werd ƒ  140 miljoen ge
stoken, maar ook in de grote zeevisserij 
(twee diepvriestrawlers), de mosselvisse- 
rij (vijf kotters) en de kokkelvisserij (acht 
nieuwe vaartuigen) werd veel geïnves
teerd.
Opvallend is overigens dat het motorver
mogen van de kottervloot vorig jaar nog 
groeide. Het aantal pk’s steeg tot 598.000 
en het LEI berekende dat dit ongeveer

17.000 meer is dan in 1987. Het aantal ac
tieve kotters daalde met negen, hoewel er 
25 nieuwe schepen in de vaart kwamen. 
Met de stijging van het aantal pk’s is ook de 
vangstcapaciteit toegenomen en daar 
wringt de schoen. De grote zeevisserij had 
al capaciteit ingekrompen naar 13 fa- 
brieksvaartuigen met in totaal 68.000 pk 
en de structuur van de vloot zodanig inge
richt dat men ook buiten de EG-wateren 
voldoende mogelijkheden zou kunnen be
nutten, respectievelijk binnen de EG ook 
als vriesbedrijven op zee kon optreden.
Als bedrijfsorganisatie heeft het produkt- 
schap voor Vis en Visprodukten er steeds 
naar gestreefd zoveel mogelijk te voorko
men dat de afbouw van de zeevisserijvloot 
ook tot gevolg zou hebben dat de walacti- 
viteiten zouden afbrokkelen. De visver- 
werkende industrie heeft hier goed op in
gespeeld door inderdaad in toenemende 
mate vis te importeren.
Overigens is sprake van een toenemende 
importstroom van vis gevangen door sche
pen onder buitenlandse vlag, die echter ge
heel of gedeeltelijk investeringen met Ne
derlands kapitaal betreffen. Het omvlag
gen van schepen naar de nationaliteit van 
lidstaten die ruim in hun quotajasje zaten of 
zitten heeft met name voor de grote zee
visserij de nodige soelaas gebracht. De be
drijfstak is zich meer en meer aan het in
ternationaliseren. Niet alleen wordt met 
Nederlands kapitaal gewerkt in met name 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frank
rijk, Denemarken (met name haringhan- 
del), maar ook de verder afgelegen wate
ren, zoals Mauretanië, Marokko, de Vere
nigde Staten en de Falklands worden bevist 
met Nederlands kapitaal.
De ongeveer 600 schepen tellende kotter
vloot is nog niet zover maar wil men een 
evenwicht bereiken tussen vangstquota en 
capaciteit dan valt aan sanering en verkoop 
van schepen niet te ontkomen. Ondertus
sen groeit ook in deze sector de interesse 
voor activiteiten in het buitenland. De mo
gelijkheden daarvoor zijn volgens het Pro- 
duktschap echter beperkter dan voor de 
trawlervloot. Het schap wil in de toe
komst een groter beroep doen op de Ne
derlandse landbouwattachés, die naar het 
oordeel van het PVV voor de vissector be
langrijk werk kunnen verrichten. Daarbij 
wordt met name gedacht aan contacten 
over mogelijke joint-ventures en het om
vlaggen van schepen, respectievelijk het 
verwerven van vangstrechten.
Eén en ander betekent overigens niet dat 
de Nederlandse visserij in de EG-wateren 
onvoldoende toekomst zou hebben. De 
tongstand bevindt zich weliswaar op een 
laag niveau, maar de sterke jaarklas van
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1987 kan daarin snel verandering brengen. 
De scholstand is uitgesproken goed en kan 
nog verder groeien. Beide platvissoorten 
vormen de basis voor de Nederlandse kot- 
tervisserij.
De haringstand op de Noordzee is in de 
loop der jaren flink gegroeid. Een goed be
heer geeft nog meer perspectief. Gelet op 
het feit dat in het bijzonder de Noordzee 
een goed beheersbaar water is, waarbij 
ondanks variaties in het gedrag gesteld 
mag worden dat op termijn de diverse lid
staten hun verplichtingen goed zullen na
komen, mogen wij daar volgens het pro- 
duktschap heel wat van verwachten.
'Die prognose, ook al kan de realisering 
enkele jaren op zich laten wachten, ge
combineerd met de verdere internationa
lisering van onze sector, bevissen van 
vroeger niet commercieel interessante 
vissoorten en verdergaande expansie naar 
niet-EG-wateren, kan er zorg voor dragen 
dat de visserijsector na een stapje terug en 
een pas op de plaats, in de toekomst nog 
wel eens in lichte mate zou kunnen groei
en’, meent het PVV.
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SYMPOSIUM OVER GASOLIE VOOR BINNENVAART EN VISSERIJ

Vanaf Europort 83 zijn er voor de visserij 
en de binnenvaart speciale bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij o.a. gesproken 
werd over motoren en brandstof. De kwa
liteit van gasoliën was het onderwerp in 
1985 en hier is een eerste aanzet gegeven 
tot een meer kwaliteitsbewust denken en 
handelen.
Tijdens Europort 89 is wederom gekozen 
een ideeënuitwisseling te organiseren spe
ciaal voor iedereen die werkzaam is in de 
beroepsvisserij en de binnenvaart.

’Gasolie, praat m e er niet van’
Met name op zaterdag 18 november wor
den er veel vissers en binnenschippers in 
de RAI verwacht. Allemaal zijn ze welkom 
in het RAI Congrescentrum, waar die dag 
van 10.30 tot 12.00 uur gepraat wordt 
over dit bijzonder actuele onderwerp. De 
heer A. Molijn, Rijksinstituut voor Visserij 
Onderzoek, maakt de resultaten kenbaar 
van het RIVO-onderzoek naar kwaliteit 
van de gasolie die zowel in de binnenvaart 
als voor de visserij wordt gebruikt.
Het onderzoek richt zich daarbij op drie 
elementen n.l. de juiste specificaties van de 
gasolie, de mate van 'besmetting' door mi- 
crobcn-groei ontstaan door de aanwezig
heid van water eventueel in combinatie 
met de gebruikte dope's en in welke mate 
de uitstoot van verbrandingsgassen in
vloed heeft op het milieu. Uit het onder
zoek moet blijken of de klachten over de 
kwaliteit van gasolie juist zijn en tevens als 
aanzet dienen om te komen tot een 'nieu
we' kwaliteit gasolie voor visserij en bin
nenvaart eventueel voorzien van een keur
merk.
De heer J. Logtenberg, Shell, grijpt terug 
naar 1985 en vertelt over de taak van de 
oliemaatschappijen om uit de diverse pro- 
duktstromen die componenten te kiezen 
en in de juiste samenstelling te mengen, die 
borg staan voor de gewenste kwaliteit gas
olie. De raffinaderij is de eerste schakel in 
de keten van producent naar gebruiker. 
Alleen door de uiterste zorg aan deze en 
iedere volgende schakel te besteden, bent 
u als gebruiker verzekerd van de juiste 
kwaliteit en behandeling van de door u be
stelde gasolie.
Hierna volgt de heer P. van Riemsdijk, 
Stork-Werkspoor Diesel, die de eisen die 
gesteld moeten worden aan bunkersyste- 
men en de brandstofbehandeling aan 
boord van schepen onder de aandacht zal 
brengen.

Verder licht hij toe hoe door een goede 
behandeling van de brandstof problemen 
en/of schades aan motoren kunnen wor
den voorkomen.
Hij besluit zijn verhaal met periodiek on
derhoud van motoren met speciale aan
dacht voor de brandstofinspuitapparatuur. 
Als vierde inleider zal de heer C. A. Geuze, 
Deutz MWM, de specificatie van Neder
landse scheepvaart-gasolie, zoals samenge
steld door de raffinaderijen, bekend maken 
en de wijzigingen t.o.v. de momenteel 
gangbare specificatie toelichten. Hiervan 
worden tevens de belangrijkste normen 
toegelicht, waar deze de verbranding beïn
vloeden en bijbehorende technische as
pecten in de dieselmotoren.
De heer H. j. G. J. Arntz, van het gelijkna
mige Expertise & Taxatiebureau, zal het 
geheel afronden met de te nemen maatre-

Als de voortekenen niet bedriegen lijkt de 
binnenvaart, met volgens de laatste cijfers 
een omzet van ruim ƒ  2 miljard, op weg 
naar een brede herwaardering. In steeds 
breder kring groeit namelijk het besef dat 
de keus voor het wegtransport als het om 
goederenvervoer gaat steeds minder voor 
de hand dient te liggen, willen we met zijn 
allen voorkomen dat de regen nog zuurder 
wordt, het fileprobleem groter groeit en 
de verkeersveiligheid nog verder onder 
druk komt te staan.

Langzaam maar zeker wint in politieke en 
andere Haagse overheidskringen de opvat
ting terrein dat het anders kan. Maar voor
al, dat het anders moet. Alleen heeft die 
doorbreking van het traditionele keuzepa
troon tijd nodig. W at gedurende veie de
cennia gegroeid is, verander je niet van de 
ene dag op de andere.
Het tij lijkt echter ten gunste van de bin
nenvaart te keren. De politiek krijgt oog 
en oor voor de energiezuinige, goedkope 
en bovenal milieuvriendelijke mogelijkhe
den die de binnenvaart biedt ten aanzien 
van de oplossingen van het vervoersvraag
stuk, zonder dat overigens de financiële 
ruimte, die bij dit veranderende denken

gelen aan boord door de bemanning met 
betrekking tot brandstofbunkeren, mon- 
stername, analyse-interpretatie enz. Te
vens zal zijn prestatie gericht zijn op de 
verhaalbaarheid van schaden als gevolg van 
levering van kwalitatief onjuiste brandstof 
met daaraan gekoppeld de leveringsvoor
waarden van de leveranciers.

Ook worden de praktische consequenties 
van vignetbrandstof, de verzekeringsas- 
pecten en het waarom van de vignetbrand
stof gerelateerd aan de internationale 
brandstofspecificaties en de geschiktheid 
van de motoren hiervoor, niet vergeten. 
Daarna is het woord aan alle deskundigen. 
De discussie staat onder leiding van de dag
voorzitter de heerj. H. dejong, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging in de Ener- 
giebranche, sectie V.O.S.

hoort, nog voldoende beschikbaar wordt 
gesteld.

Dat heeft te maken met het feit dat Ne
derland in de achter ons liggende jaren het 
belang van de vaarweg onvoldoende heeft 
onderkend. Maar door een gezamenlijke 
krachtsinspanning van de bedrijfstak bin
nenvaart zelf is ook dat aan het verande
ren. De vaarwegen-beleidsplannen, door 
de binnenvaart zelf opgesteld, hebben in 
de vorm van extra geld voor vaarwegen
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meer direct succes gehad dan de samen
stellers wellicht hadden durven hopen.
Nu staat de binnenvaart voor een nieuwe 
krachtsinspanning: hoe maak ik als bedrijfs
tak duidelijk dat we in Nederland af moe
ten van het eenzijdige beleid dat het zoe
ken naar oplossingen van het verkeer- en 
vervoervraagstuk markeert. Hoe maken 
we duidelijk dat de zorg voor ons milieu 
een substantiële verschuiving van het ver
voer van weg naar water noodzakelijk 
maakt.

De binnenvaart levert energie-zuinig en 
milieuvriendelijk ruim 50 procent van de 
totale vervoersprestatie. Die bedraagt 
66,47 miljarden/tonkilometer. Daarvan 
wordt 43,5 procent via de weg en 4,6 pro
cent per spoor vervoerd. Die totale ver
voersprestatie wordt geleverd door
275.000 scheepstransporten van ongeveer
1.000 ton, 46.000 treinreizen van 408 ton 
en 40.000.000 ritten met vrachtauto’s van 
! 2 ton. Met andere woorden: een binnen
schip vervoert gemiddeld per reis even
veel als 2,5 treinstel van 24 wagons per stel 
of 90 vrachtwagens.
Een vergelijkend overzicht in energiever
bruik per vervoerswijze geeft aan dat in de 
binnenvaart 0,64 Mj energie nodig is om 
per schip I miljoentonkilometer te ver
voeren. Per rail is dit 1,17 en per weg 3,15. 
Internationaal gezien wordt tot het jaar 
2010 volgens de prognoses een groei van 
het goederenvervoer verwacht van onge
veer 100 miljoen ton. Deze hoeveelheid 
zal vervoerd moeten worden over het wa
ter, per spoor of over de weg. Als ervan 
wordt uitgegaan dat deze 100 miljoen ton 
uitsluitend via de weg wordt opgevangen, 
dan betekent dit een groei van het be-

roepsgoederenvervoer over de weg met 
105 procent. Uitsluitend per rail zou dit 
750 procent zijn en over de vaarweg 65 
procent.
Vanuit milieu-oogpunt pleit de Voorlopige 
Raad voor Verkeer en Waterstaat dan ook 
voor een substantiële verschuiving van het 
vervoer van weg naar water. Volgens die 
raad zal voor het in verhouding mi
lieuvriendelijke vervoer over water als ge
volg van de stringentere milieunormen in 
het Nationaal Milieubeleidsplan in het be
leid een steeds grotere rol moeten wor
den weggelegd. De kracht van de binnen
vaart ligt, aldus de raad, met name in het 
vervoer over de wat grotere afstanden, 
waarbij specifiek gedacht moet worden 
aan het transport van en naar Duitsland, 
België en Noord-Frankrijk.
Minister Smit-Kroes van Verkeer en W a
terstaat erkent overigens ook dat de 
grensoverschrijdende binnenvaart de kurk 
is waar Nederland als distributieland op 
drijft. Jaarlijks wordt over de Nederlandse 
wateren maar liefst 275 miljoen ton lading 
vervoerd naar binnenlandse en buitenland
se bestemmingen.
Een ladingverschuiving zal niet alleen op de 
grotere trajecten kunnen worden be
werkstelligd, meent de Vereniging van 
Kust- en Oeverwerken. Er zal eveneens 
een niet onbelangrijke verschuiving kun
nen worden bereikt in de vervoersstroom 
van de randstad naar andere regio’s in Ne
derland, die ontsloten zijn door middel van 
middelgrote vaarwegen.
Een algemene voorwaarde om een ver
schuiving van het goederenvervoer naar 
het water te realiseren is echter de aanwe
zigheid van een goede en fijnmazige vaar
wegeninfrastructuur. Dat betekent ook
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dat regionale vaarwegen een goede be
vaarbaarheid moeten garanderen. Met an
dere woorden: de achterstand in onder
houd moet op korte termijn worden op
geheven en ingehaald. Volgens Kust- en 
Oeverwerken is daar tot 1995 gemiddeld 
ongeveer ƒ  100 miljoen extra per jaar 
voor nodig.
Resumerend kan geconcludeerd worden 
dat de Nederlandse binnenvaartvloot - de 
grootste en modernste van West-Europa 
- een goede toekomst tegemoet lijkt te 
gaan. Te meer nu op EG-niveau begin dit 
jaar overeenstemming is bereikt over een 
Europees saneringsplan, dat een eind moet 
maken aan de grote overcapaciteit, die de 
bedrijfsresultaten in de binnenvaart jaren
lang onder grote druk heeft gezet. Afslan
king van de Europese binnenvaartvloot 
moet uiteindelijk leiden tot een hogere 
vrachtprijs en tot een beter rendement, 
waardoor de bereidheid tot het doen van 
investeringen zal toenemen.

Mijn uitgangspositie bij Epilepsie en Sport?

Alle vooroordelen schaakmat
Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is ons thema: sport. 

Laat vooroordelen niet meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders 
hebben epilepsie. Nog veel meer hebben er dagelijks direct

mee te maken. Uw steun is onmisbaar.

Campagne
1989 'kejvs

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/ 
DE MACHT VAN HET KLEINE
Postbus 9587, 3506 GN Utrecht.
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■PLANNED ACTIVITIES ON 
THE DUTCH CONTINENTAL SHELF
AND THE ROLE OF THE DUTCH GOVERNMENT’

by Peter Schölten*

Introduction
Because there is probably some difference in the roles of the Dutch government and the government of Norway in the field of offshore mining, I 
would first like to say a few words on the situation in the Netherlands. Investment decisions are made by the industry. The future level of activity 
is therefore determined in particular by the oil companies operating in this field. In addition to the most important factor determining 
profitability, namely the oil price, government policy and the specific circumstances on our continental shelf are also relevant factors. I would 
like to begin by saying something about this, and then discuss the expected activities on the Dutch section of the continental shelf. Furthermore, 
I would also like to say a few words on the memorandum of understanding between the Ministry of Petroleum and Energy of Norway and the 
Ministry of Economic Affairs of the Netherlands on the development of industrial, technological and scientific co-operation in the field of oil and 
gas. It is after all the MOil which has brought us together today here in Amsterdam.

Energy policy
For a proper understanding of the role of 
the Dutch government with respect to 
offshore mining some insight is needed 
into our energy policy, and our gas policy 
in particular.
Our energy policy has for some time now 
been based on three objectives, namely:
1. diversification of the fuel input, and the 

development and use of renewable 
energy sources;

2. energy conservation;
3. development of our own energy 

sources.

The use of energy sources other than oil 
and gas is mainly possible in the electricity 
sector. Renewable energy sources such as 
wind and solar energy can make a limited 
contribution to the future energy supplies. 
Despite these limitations my government 
considers development of renewable 
energy sources important enough to war
rant an active energy policy.
Energy conservation has enjoyed a high 
priority in the Netherlands for some time 
now. In the period 1973-1985 energy effi
ciency improved by 20 per cent {see Fig. 
I). The Brundtland report has made it 
clear that on the basis of environmental 
considerations and raw-material supplies, 
attempts to achieve further limitations on 
energy consumption is essential. It is one of 
the most important building blocks [of this 
objective] that, in the words of the report, 
worldwide sustainable growth is achieved. 
Partly on this basis extra energy conserva
tion measures will be included in the Na
tional Environmental Policy Plan. The addi
tional package will mean that the original 
target of 15 to 20 per cent by the year 
2000 could lead to an energy-efficiency im-
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provement figure of 20 to 25 per cent. 
This would make us the leading energy 
conservation nation in Europe. But, de
spite these efforts we nevertheless expect 
some further increase in the use of fossil 
fuels, as you can see in the figure.
When assessing the demand for energy in 
the Netherlands, we see that we are to a 
large extent dependent on natural gas, and 
chat this will remain so in the future. Our 
energy-consumption picture is quite diffe
rent from that in most neighbouring coun
tries. As shown in Fig. 2 we use more than 
50% gas for our primary energy consump
tion, It is therefore obvious that with this 
in mind the development of our own gas 
and oil resources, our third energy objec
tive, is very important.
In my view, this is the first observation 
which can be made in connection with the

future activities in the field of the explora
tion and production of gas and oil.

Gasproduction
When we look at the fields discovered up 
until now on the continental shelf, we can 
see that these are relative small. Com
pared with the Groningen gas field these 
fields may not appear to amount to very 
much. Some of you may even think that it 
does not make sense to bring these small 
fields into production. But this is a miscon
ception, as we realize, that since the dis
covery of the Groningen gas field in the 
early nineteen sixties we have gone on to 
discover a further 50 per cent of that field’s 
reserves, the equivalent of about one 
thousand billion cubic metres. And today 
half of our annual production already 
comes from fields outside Groningen. As a 
result we can now look forward to a great
ly extended period during which we can 
use the Groningen field. And this is to the 
benefit of both producers and consumers. 
It benefits the producers because we can 
use Groningen as a balancing held. This 
means that, once discovered, a new field 
can be brought into production right away 
because the production from the Gronin
gen field can be adjusted accordingly. As 
you can see in Figure 3 production of 
Groningen decreases during summertime. 
Production from Groningen decreases 
substantially from the mid seventies and 
production outside Groningen increases 
accordingly. Being able to enter produc
tion immediately means that the produc
ers are also able to obtain a fair return on 
their investment while at the same time 
allowing the Groningen field to remain av
ailable for production for an even longer 
period. This is an excellent example of sy
nergy.
A second important fact is that the market* Director Energy Policy and Mining, Ministry of Economic Affairs
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value of the gas is passed on to the pro
ducers.
In fact, this comes down to the market val
ue; that is to say the value at the end-user’s 
burner tip - minus the distribution costs, 
the limited margin for distributors and the 
transport and treatment costs - is 
Gasunie’s purchasing price for small fields. 
In view of recent developments on our gas 
market, the minister made some slight ad
justments to our gas policy. This because 
our policy stands or falls according to a 
proper co-ordination of our gas market 
and therefore also with the role of Gasunie 
on this market. Only then will producers 
be able to sell their entire production 
quickly and at market value.

Future activities on the continental 
shelf
The second point I would like to make 
with respect to future activities on the 
shelf is that I believe that our stable legal 
and financial regime as well as our gas poli
cy makes the Netherlands an attractive 
country for production companies in spite 
of the generally small size of the Dutch 
fields. This is also apparent from the inter
est being shown in our Seventh Round.

fig 2

In matters of oil and gas our country has 
always pursued an open market policy. Ex
ploration and production operations are 
open to all companies irrespective of na
tionality. As far as the purchase of goods

and services is concerned, only considera
tions such as price, quality and delivery 
times have to be reckoned with and not, 
for example, the country of origin. But un
fortunately not all countries have already 
been able to reach the stage that their 
markets can be open to this degree. This is 
the reason why the Netherlands supports 
initiatives such as the abolition of internal 
borders within the European Community 
(Europe 1992). I am convinced that an 
open market will facilitate the purchasing 
of goods and services from the most com
petitive firms, so that the same quality can 
be obtained at lower prices, which is - cer
tainly considering the low oil prices at pre
sent - important for receiving a reasonable 
return on investment.
Attempts to create a genuinely open mar
ket in all North Sea countries is in my view 
the third point relevant to considering fu
ture activities with respect to offshore 
mining.
In the Dutch situation, the development 
potential of fields is also determined by the 
shallow water depths (six to 45 metres), 
the distance of fields to the coast (max
imum of 200 km) and the existing infra
structure.
The past has shown that even marginal 
fields of one billion cubic metres can be 
profitably developed if these are at a short 
distance from an existing infrastructure. 
On the map in Fig. 4 we can see that a part 
of the Dutch continental shelf is already 
within reach of the existing infrastructure. 
And this is just the beginning. The planned 
Northern Offshore Gas Transportation 
pipeline (NO GAT), connecting a number 
of so-called corefields, namely the F3 field 
in the far north of our continental shelf and 
the F15, L2 and L12/L15 fields closer to the 
coast, will add substantially to the existing 
infrastructure (see Fig. 5). Total invest
ment for the trunkline and the develop
ment of the four corefields amounts to 2.1 
billion guilders. Furthermore, as the tariff 
for third parties will equal the tariff for 
pipeline owners and the return on invest
ment to pipeline-owners is fixed, a low- 
cost transportation system will become 
available in 1992.
NOGAT will open up an important part of 
the shelf and provide an important incen
tive for the further exploration and pro
duction in that part of the continental shelf. 
Considering recent developments and re
quest for production licences, I foresee a 
further expansion of the infrastructure 
within the near future for example in the 
area P15/P18 and J 3/J6. Developments can 
also be expected with respect to the 
transport of oil from F3 and the develop
ment of the P8/P9 oil fields.
The existing and planned infrastructure 
will, in my view, make further exploration 
in these areas interesting and any fields dis
covered will be able to be put into produc
tion fairly quickly.

MRO M3

GfiONlNGEN BALANCING-FIELD (19BB)
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OVERZICHTSKAART 
NEDERLAND EN NEOERLANOS DEEL CONTINENTAAL P U T

GENERAL MAP 
THE NETHERLANDS ANO NETHERLANDS PART 

OF CONTINENTAL SHELF

GAS-EN OLIERESERVOIRS. PIJPLEIDINGEN 
SITUATIE PER 1 JAN. 1989

-r _ y  GAS-AND OILRESERVOIRS PIPELINES 
SITUATION PER 1s'JAN. 1989

On the basis of these considerations I ex
pect that, given a reasonable level in the oil 
price, exploration will continue at the 
same level and that most of the discovered 
fields will be put into production. In the 
short term, up to 1993, I expect that 25 
installations will be put into place and (see 
Fig. 6) that the infrastructure will be ex
panded substantially. So in my opinion 
there is on our continental shelf a rather

long period of exploration and production 
still to go.

Safety and Environm ent
With respect to the future activities on the 
shelf there are a few points deserving at
tention.
Firstly, safety. Partly as a result of the Piper 
Alpha disaster more attention will have to 
be given to the search for improved safety 
concepts in the construction of the plat-

PRO D U C T IO N  IN STALLAT IO N S
TO B E PLA C ED
(O R R E P LA C E D )

1989 - 1993

YEAR NUMBER *

1989 4

1990 3

1991 5

1992 12

1993 2

TOTAL 26

* Estimate MEA

fig -5

forms and to the training of personnel em
ployed to work offshore.
Although studies carried out on all plat
forms have shown that in a worst-case ac
cident there is enough time for all person
nel to evacuate the platform safely, on 
some platforms further measures esti
mated to cost around twenty million guil
ders will nevertheless be carried out to im
prove overall safety.

Secondly, the environment. In view of 
damage to the marine environment strin
gent measures are demand upon disposal 
of oil-containing mixtures from platforms. 
The development of cleaning systems is 
extremely important when we want to re
duce or, if possible, to avoid the pollution 
of the environment.

Thirdly, sub-sea completions. As you 
know, the North Sea is one of the world’s 
busiest areas of maritime traffic. It is be
coming ever more difficult to make pos
sible new developments in and around 
these shipping lanes. It could be that sub
sea completion can offer an alternative to 
this. In addition, sub-sea completion can in 
certain situations provide a cost-effective 
alternative for bringing marginal fields into 
production. An example of this is the re
cently established installation on a field of 
less than one billion cubic metres on our 
shelf. Finally, sub-sea completion is essen
tial for developing any possible fields in the 
so-called military areas. These involve the 
gunnery exercise area off the coast at Den 
Fielder and a large area to the north of the 
Netherlands for jet-fighter combat 
training.
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M em orandum  O f  Understanding  
(M O U )
In order to be abie to tackle these and 
other developments effectively a combina
tion of forces and know-how could be used 
to our advantage. Not only within the 
Netherlands but, in the case of specific 
areas, probably between Norway and the 
Netherlands as well. This brings me to the 
last part of my story. The memorandum of 
understanding. The MOU is, after all, in
tended ’to develop and intensify industrial, 
technological and scientific co-operation in 
the field of oil and gas on the basis of mutu
al benefit’.
W e in MOU committee has surveyed the 
field. Suggestions have been made for a 
phased approach, where in the first in

stance we would like to focus on the 
following:
1. Each year we could draw up an over
view of the oil companies’ plans for the 
next five years. These plans can of course 
only be indicative, certainly for the later 
years, because actual realisation is always 
dependent on a number of uncertain fac
tors. But we nevertheless believe that this 
overview could give some insight into 
which activities could take place where.
2. The creation of an information infra
structure: one for technology and science 
and one for industry. The aim of this is to 
take stock of programmes and projects in 
the Netherlands which can be brought 
under the MOU. This inventarisation could 
also be directed at programmes and pro-

jects in the framework of the European 
Community, such as the hydrocarbons 
project and Eureka, for example. It could 
then be considered within the framework 
of the MOU whether there are program
mes and projects of common interest and 
therefore whether technological, scientific 
and industrial co-operation would be 
meaningful.
A final comment. In my view it is strictly 
necessary that, whatever approach is cho
sen and whatever activities will be carried 
out in the framework of the MOU, the 
work must be supported by the research 
institutions and the industry. For the 
Netherlands this means that over the com
ing months a number of discussions will be 
held with research institutions and re
presentatives of industry. In addition to 
this, gatherings offer a good opportunity 
for us to consider whether we in the MOU 
are busy with something meaningful.
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vaartkringen levendige interesse onder
vonden.
Meer dan veertig installaties zijn reeds uit
gerust met BBC hoogrendement drukvul- 
groepen en vermogensturbine, de meeste 
op schepen met tweetakt motoren van

heid bezitten: de BBC VTR..4E drukvul- 
groep.
De VTR..4E drukvulgroep is ontwikkeld 
om te voldoen aan de volgende eisen:
• Zeer hoog totaalrendement om de 
grootst mogelijke hoeveelheid verbran
dingsgassen te gebruiken in de vermogens
turbine.
• Compressieverhouding tot 3,5, zoals 
het voor grote (tweetakt) motoren nodig 
is.
• Hoge mechanische betrouwbaarheid.
• Gemakkelijk in service en onderhoud.
• Verregaande, massale overeenstem
ming met de VTR..4/4A drukvulgroep.

Het gebruik van de vermogensturbine, pa
rallel aan de drukvulgroep vereist een mi
nimaal motorvermogen van circa 6000 
kW.

Afb. I. Doorsnede van een BBC VTR..4E 
drukvulgroep.

Nieuw e ontw ikkelingen in B B C  
drukvulgroepen en 
drukvulsystem en
Drukvulgroepen met een hoog rende
ment zijn tegenwoordig een onontbeerlijk 
deel van het drukvulsysteem van moderne 
dieselmotoren met specifiek laag brand
stofverbruik.
Sinds 1978, toen de VTR..4 serie drukvul
groepen leverbaar werden, hebben zij het 
doel van de motorenbouwers onder
steund om de betrouwbaarheid en de be
sparing op de brandstof te verbeteren.
Het resultaat van verdere ontwikkelingen 
van de VTR..4 drukvulgroepen om een nog 
hoger rendement te krijgen leidde ertoe, 
dat niet meer alle verbrandingsgassen ge
bruikt behoefden te worden om de motor 
te voorzien van samengeperste verbran- 
dings- en spoellucht. Om deze resterende 
verbrandingsgassen verder mechanisch te 
gebruiken, werd de NTC vermogenstur
bine ontwikkeld. Deze heeft, vanaf de in
troductie op de markt, speciaal in scheep-

C o m p re s s o r 
p re s s u re  ra tio  
m 5

5000 10000 20000
 ► E n g in e  ra tin g  (kW )

Afb. 2. Vermogensbereik van de VTR..4E 
drukvulgroep.

circa 6000 kW  tot aan het hoogste vermo
gen. Iedere verdere verhoging van het 
rendement van de drukvulgroep kan door 
de vermogensturbine omgezet worden in 
nuttige energie.

Om deze reden heeft ABB Turbo Systems 
Ltd. een nieuwe generatie van de BBC 
VTR..4 drukvulgroep ontwikkeld, welke 
de vereiste rendementen van duidelijk 
meer dan 70% en een hoge betrouwbaar

De bekende constructievoordelen van de 
VTR..4/4A drukvulgroep zijn in hoge mate 
gehandhaafd:
- wrijvingsarme rollagers zijn aan de ui
terste einden van de rotoras aangebracht. 
Dit is vooral een groot voordeel bij ver
snellen en bij deellastbedrijf;
- ongekoelde gaskanalen in het gasintre
de- en gasuitlaathuis.
Om de opmerkelijke verhoging van het 
rendement ten opzichte van de VTR..4/4A 
drukvulgroep te bereiken, werden de vol
gende onderdelen ontwikkeld:
- nieuwe (eendelige) compressor;
- nieuwe uitlaatgasgeleiding na de turbi
ne, met behoud van aansluitmaten, zodat 
de afmetingen van de verbindingen naar de 
motor onveranderd blijven.

Met deze compressor- en turbinezijdige 
verbeteringen kan het totale rendement 
aanzienlijk boven de 70% komen.
Daarmee is het verschil tussen de beschik
bare en de voor een economisch bedrijf 
noodzakelijke capaciteit groter dan bij de 
voorgaande generatie drukvulgroepen. 
Hierdoor kan er meer uitlaatgasenergie 
naar de vermogensturbine gevoerd 
worden.
De verlaging in brandstofverbruik kan 
voor de combinatie VTR..4E/NTC..4 meer 
dan 5%  bedragen.
Voor meer informatie: telefoon (010) 407 
88 85 (doorkiesnummer).

Bekleding zuigerstangen
Hydraudyne in Boxtel (dochter van het

ANCHORS & CHAINCABLES
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13 NIEUWE WATERWEGSTRAAT, 3115 HE SCHIEDAM, P.O. BOX 71, 3100 AB SCHIEDAM -  PHONE (0)10-4734733 FAX (0)10-4734040 -  TELEX 27269 POSAC NL
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Mannesmann-Rexroth concern) heeft na 
jarenlange research, een nieuwe en tot nu 
toe ongekend corrosiebestendige bekle
ding voor zuigerstangen van hydraulische 
cilinders ontwikkeld. In plaats van een 
chroom- of nikkel -chroombeschermlaag, 
bestaat deze nieuwe zuigerstangbekleding 
uit een ceramische laag die volgens een 
speciaal procédé, op de zuigerstang is aan
gebracht. Als alles gaat zoals de Hydraudy- 
ne specialisten verwachten, zal het ver
trouwde beeld van glimmend verchroom
de zuigerstangen verdwijnen en zal de 
diep-zwarte kleur van de nieuwe CERA- 
MAX cilinders de toon aangeven. 
Hydraulische installaties worden veelvul
dig toegepast in sluizen, bruggen, de off- 
shoresector en aan boord van schepen. 
Het agressieve milieu waarin deze installa
ties geplaatst zijn, veroorzaakt corrosie en 
slijtage op zuigerstangen en verkort zo
doende de levensduur van de hydraulische 
cilinder aanzienlijk. Het resultaat van lange 
en intensieve research is de Ceramax-coa- 
ting, een ceramische laag die zodanig is sa
mengesteld dat chemische- en/of mechani
sche invloeden geen nadelige invloed op de 
zuigerstang kunnen hebben. Zelfs het be
ruchte ’pitting' probleem is met deze nieu
we Ceramax cilinder uit de wereld. Naast 
de opvallende weerstand tegen chemische 
aantastingen, is de Ceramax cilinder door 
zijn enorme slijtvastheid ook bestand te
gen mechanische aanvallen zoals stof, vuil, 
gruis, zand, enzovoort.

De nieuw ontwikkelde Ceramax coating is 
op verschillende manieren uitvoerig ge
test. In samenwerking met het Mannes- 
mann Forschungsinstitut in Duitsland en 
het Centre for Materials Technology and 
Innovation (Philips) in Nederland, is een 
omvangrijk onderzoekprogramma uitge
voerd. Dit programma omvat microscopi
sche onderzoeken, zoutsproeitesten (tot

1000 uur), X-ray onderzoeken en klimaat
onderzoeken.
De prototypen van de Ceramax cilinders 
zijn ook in de praktijk uitvoerig getest. 
Hierbij hebben de cilinders gedurende mi
nimaal vijf jaar hun werk verricht in ver
schillende toepassingsgebieden en onder 
extreem agressieve milieu-omstandighe- 
den. Een voorbeeld daarvan is te vinden 
aan boord van de hopperzuiger 'De Maas’. 
Vijf jaar geleden werd in dit schip een Ce
ramax cilinder gemonteerd op een plaats 
waar de cilinder frequent met zeewater, 
zand en slib in aanraking komt. Toen de 
Ceramax cilinder na de jarenlange proef
periode werd gedemonteerd, bleek dat op 
de zuigerstangbekleding geen enkele vorm 
van aantasting of beschadiging viel waar te 
nemen. Een ander tot de verbeelding spre
kend testproject is de Rijkswaterstaatsluis 
in het Bergsediepsluis bij Tholen. Hier on
dergaan de Ceramax cilinders tweemaal 
per etmaal een doop in het zoute zeewa
ter. Ook hier blijkt de Ceramax zuiger
stang, ondanks de jarenlange martelgang, 
als nieuw.

Voor meer informatie:
Hydraudyne Cilinders BV, P.O.Box 32, 
5280 AA Boxtel, tel. 04116-51204.

Brandbestendige afdichtingspluggen
Het Noorse Brandtechnische Laboratori
um NBL te Trondheim heeft in opdracht 
van CSD Internationaal B.V. te Opmeer 
met gunstig resultaat een A60-brandtest 
uitgevoerd op doorvoeringen van glasve- 
zelversterkte epoxy pijpen met brandbe
stendige CSD-afdichtingspluggen.
De test werd uitgevoerd overeenkomstig 
de tijd-temperatuurkrommen volgens ISO 
834 en NS 3904. Volgens de A60-norm 
mag gedurende 60 minuten geen vlam- 
doorslag optreden en mag de temperatuur 
aan de van het vuur afgekeerde zijde van de

een zaagtandvormig profiel en aan de bin
nenkant van een karteling zijn voorzien. 
Aan één zijde van de plug is een opstaande 
rand aangebracht, die voorkomt dat de 
plug te ver in de opening wordt gedrukt. 
Op deze rand is de type-aanduiding ver
meld.
Aan de vuurzijde werd tegen het stalen 
dek een 80 mm dikke laag steenwol aange
bracht. Rondom de mantelbuizen en aan
sluitend aan beide zijden van de doorvoe
ringen werd over een lengte van 10 cm 
een laag steenwol aangebracht. De 
kunststof pijpen werden inwendig afge
dicht met steenwol.

CSD International heeft op basis van de 
testresultaten voor doorvoeringen van 
glasvezelsterkte epoxy pijpen met CSD- 
afdichtingspluggen certificaten van Det 
Norske Veritas, Bureau Veritas, American

doorvoeringen een waarde van 180°C niet 
overschrijden.
Nadat na 62 minuten aan deze eisen was 
voldaan, waarbij de hoogste temperatuur 
aan de niet-vuurzijde I63°C bedroeg, 
werd de test beëindigd.
De doorvoeringen waren aangebracht in 
de horizontale bovenwand van de test- 
oven. In het stalen dek waren twee stalen 
mantelbuizen gelast met een uitwendige 
diameter van 237 mm respectievelijk 153 
mm voor het opnemen van 5” en 3" glasve
zelsterkte epoxy pijpen met uitwendige 
diameters van 170 mm respectievelijk 90 
mm. De ruimte tussen kunststof pijp en 
mantelbuis werd opgevuld met brandbe
stendige CSD-afdichtingspluggen van het 
rubbertype FRR, die zowel aan de vuurzij
de ais aan de van het vuur afgekeerde zijde 
werden aangebracht.
Een CSD afdichtingsplug bestaat uit twee 
gelijke delen, die aan de buitenzijde van
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Bureau of Shipping en Lloyd’s Register of 
Shipping aangevraagd.
Doorvoeringen van gewapende kunststof- 
leidingen vinden in verband met hun hoge 
corrosiebestendigheid meer en meer toe
passing in de chemische, petrochemische 
en offshore-industrie.

Voor meer informatie: CSD International 
B.V., De Veken 3, 1716 KE Opmeer, tel. 
02263-4800.

Jointing com pound
Iedere scheepseigenaar wordt er mee ge
confronteerd: corrosie van metalen delen 
aan boord met alle nare gevolgen vandien 
voor de werking en de waarde van het 
schip.
Voorkomen is dan ook beter dan genezen 
en dat kan met Duralac jointing Com
pound, gefabriceerd in Engeland door Lle
wellyn Ryland Ltd en geïmporteerd door

Whitlock Europe B.V. in Hellevoetsluis. 
Duralac jointing compound is een uniek an- 
ti-corrosiemiddel speciaal toegepast in die 
situaties waarin metalen van ongelijke sa
menstelling met elkaar in contact komen 
en elektrolytische corrosie kan ontstaan. 
Duralac is samengesteld uit een elastische 
vernis met een zeer lage vochtdoordring- 
baarheid, een anti-corrosie-middel, Bari-

um Chromaat, en een indifferente vulstof. 
Barium Chromaat is fijn gedispergeerd in 
het medium en is slechts zeer gering oplos
baar in water. Het spoelt dus niet weg uit 
de samenstelling ook al is Duralac voor lan
ge tijd onderhevig aan intensieve water
stromingen. Echter, onder invloed van zu
ren treedt direct een chemische reactie op 
onder vrijkoming van het werkzame 
chroomzuur, zodat het middel slechts dan 
in actie komt als elektrolytisch corrosie 
zich aandient. Duralac is geel van kleur en 
voldoet aan internationale specificaties. 
Duralac jointing compound is ontwikkeld 
door de vliegtuigindustrie maar wordt ook 
op ruime schaal toegepast in de scheeps- 
en jachtbouw en offshore-industrie. In fei
te overal waar metaalverbindingen (maar 
ook verbindingen tussen metaal en hout, 
textiel, leer, rubber en synthetische hars
composities) beschermd moeten worden 
tegen corrosie, veelal veroorzaakt door 
verontreinigingen (zuren en zouten) in 
lucht en water.
Duralac is met een kwast aan te brengen 
en verkrijgbaar in verschillende verpak
kingseenheden, waaronder een handige 
tube van 180 gram (ƒ  11.25 incl. BTW ).

Voor meer informatie:
Whitlock Europe BV, Industriehaven 24, 
Postbus 269, 3220 AG Hellevoetsluis, tel: 
01883-15656.

Industriële com puter
Multitechnic B.V., Bilthoven, worldwide 
distributor van de Broeker ABC Indus
triële Computers, introduceert de nieuwe 
ABC  Ml 2/3 industriële computer.
De Ml 2/3 wordt standaard geleverd in een 
volledig afgesloten 19 inch behuizing.

Dankzij volledige afdichting volgens een 
nieuw procédé wordt een totale afdichting 
van stof, water en lucht bereikt: een IP 68 
afdichting tot 30 meter diep wordt gega
randeerd.
Deze IP 68 afdichting betekent dat de Ml 
2/3 bruikbaar is in de zwaarste omgevin
gen, terwijl voor agressieve werkomstan
digheden een roestvrij stalen V4A behui
zing kan worden geleverd.
De Mt 2/3 industriële computer is uitge
rust met een 80286 of een 80386 proces
sor, en is geheel IBM- en network compa
tible een 7 inch monitor, hercules-compa- 
tible grafische kaart, een aantal vrije slots, 
I MB AM, ingebouwde 3,5 inch 'Non-re- 
movable floppy'-disk drive of 20 MB hard
disk. Externe communicatie wordt met 
behulp van de extra seriële of netwerk
kaarten gerealiseerd de Ml 2/3 industriële 
computer heeft een geheel afgesloten 
toetsenbord, dat werkt met piezo ele
menten.
Voor meer informatie:
Multitechnic B.V., Postbus 226, 3720 AE 
Bilthoven, tel. 030-287855.
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4  NEDERLANDSE VERENIGING 
J= VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlop ig p rogram m a van 
lezingen en evenementen in het 
seizoen 1989/1990

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

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

M aritiem e ontm oetingsdag  
Europort
do. 16 nov. RAI-Amsterdam 
(Zie convocatie in S&W  nr. 10.)

Lezing vliegdekschepen i.s.m. Onze  
V loot
do. 16 nov. Vlissingen

Hoofdbestuur
Verkiezing Hoofdbestuursleden
Per 31 december zijn 3 leden van het 
Hoofdbestuur aan de beurt om periodiek 
af te treden. De heer J. G. Buriage, secreta
ris en afdelingsvertegenwoordiger van de 
afdeling Zeeland treedt af en is niet meer 
herkiesbaar. In overleg met de afdeling zijn 
de volgende kandidaten voorgesteld: 
nr. I. Ir. j. W . de Nijs 
nr. 2. J.J. van der Meulen.

Ing. H. Bitter moet als lid van het Hoofdbe
stuur periodiek aftreden, maar is nog wel 
herkiesbaar. De heer Bitter wil echter zijn 
functie in het Hoofdbestuur niet continue
ren. Voor zijn plaats worden de volgende 
kandidaten voorgesteld: 
nr. I . D. Barkmeijer 
nr. 2. Ing. D. H. Kuiper

Ing. H. D. van der W erf dient als afdelings
vertegenwoordiger van de afdeling Am
sterdam periodiek af te treden; is echter 
herkiesbaar. Hij is wederom kandidaat ge

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

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

Nieuwjaarsreceptie
di. 2 jan. 1990 Groningen 
do. 4 jan. 1990 Rotterdam 
vrij. 5 jan. 1990 Vlissingen

O ntw erp  cruise-liner
door Van der Giessen-de Noord 
wo. 17 jan. TU Delft

steld als nr. I . Op de tweede plaats is kan
didaat de heer P. Schröder.
Namen van eventuele andere kandidaten 
kunnen tot 25 november a.s. bij het Alge
meen Secretariaat worden ingediend. De 
verkiezingsbiljetten zullen in december 
aan de stemgerechtigde leden worden 
verzonden.

Presentatie kandidaten 
Hoofdbestuur

Ir.J. W. D e  N ijs
Ir. J. W . De Nijs (48 jaar) penningmeester 
van de afdeling Zeeland sinds 1984. 
Werkzaam bij de Koninklijke Maatschappij 
De Schelde als hoofdingenieur van het Bu
reau Elektrotechniek van de Indus- 
triegroep Scheepsnieuwbouw. Het Bu
reau is verantwoordelijk voor ontwerp, 
uitbesteding en coördinatie van elektri
sche installaties voor nieuwbouw schepen. 
Veel aandacht is gericht op informatie uit
wisseling t.a.v. elektrische vermogens- 
vraag, toepassing van de normen, signale

Veerboot Canada
door Conoship
di. 16 jan. Groningen
wo. 17 jan. Amsterdam

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

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

het Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

3. In Amsterdam bij het IHTNO 'Amster
dam', Schïpiuidenlaan 20, aanvang 19.00 
uur.

4. In Groningen in het Stadsparkpaviljoen, 
Paviljoenlaan 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. MarTee van het K.i.v.l. en 'William 
Froude.’

Clubevenem enten
di. 28 nov. St. Nicolaas 
di. 19 dec. Kerstwildbiijarten

ring en afstandsbesturing en maatregelen 
t.b.v. elektro-magnetische verdraagzaam
heid.
Voorzitter van de sectieraad HTS van de 
Hogeschool Zeeland.
Tot eind 1978 werd de eerste beroepsma
tige werkervaring verkregen bij HOLEC 
Slikkeveer in het veld van de vermogense
lektronica voor toepassing bij regelbare 
aandrijvingen voor traktie en baggerwerk- 
tuigen. Na afstuderen in Delft in 1966 
werd de militaire diensttijd vervuld bij de 
Koninklijke Marine als instrukteur aan het 
KIM, onderbroken door een reis van 2 
maanden aan boord van Hr. Ms. Van Galen.

J. J. van der Meulen
J. J. van der Meulen (57) is thans lid van het 
bestuur van de afdeling Zeeland. Hij is zijn 
loopbaan begonnen met 18 jaar varen als 
scheepswerktuigkundige. Vanaf 1968 
heeft hij diverse betrekkingen aan wal be
kleed, die wisselden van een scheepswerf 
en werkplaats tot een handelsmaatschappij 
en inspecteur machine dienst bij een re
derij.
Vanaf 1983 is hij in dienst bij Rederij Vroon 
BV als Hoofd Technische Dienst en als zo
danig verantwoordelijk voor alle, het tech
nisch vlootbeheer betreffende aktivitei- 
ten, zoals inspecties, reparaties, dokkin- 
gen, uitrusting, enz.
Rederij Vroon BV beheert momenteel on-

VERENIGINGSNIEUWS
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gespecia liseerd  in goederentransport, 
zee- en binnenvaartcasco, 
landmaterieel,
pleziervaar- ^ 7  /  L_£>VESW
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enz.
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Veren ig in g  van 
Experts op Sch ee ps- en 

W erktu igku nd ig  gebied in Nederland

P o stb u s  8 4  2 9 0 0  A B  Capelle a /d  IJssel
Tel. 0 1 0  - 4 5 1 4 6 5 4  Tfx. 0 1 0  - 4 5 0 8 4 6 1

(att. ph)

Aangesloten bureau’s op aanvraag

[ b o m b a s

g e e

ivECO aifo
SCHEEPSD1ESELM0T0REN 

EN GENERATORSETS

Itu r  P om pen  Voor P raktisch  E lk e

T oepassing
Vertikale in lijn 
centrifugaal- 
pompen, zuiger- 
pompen, brand
stof- en smeer- 
oliepompen, 
ook volgens 
classificatie 
eisen van Lloyd’s, 
DNV, Veritas etc.

Importeur:

Landré-Ruhaak Motoren BV
Lid van de Koninklijke Landré en Glinderman groep

Lange Dreef 10, Postbus 63, 4130 EB Vianen 
Telefoon 03473-61211, Tfelefox 03473-71338

Aktief en Innovatief

H E I N E N

O P M A N
E N G I N E E R I N G  BV

• Specialists in the field of central heating, airconditioning and Standnr. 
ventilation on board of ships E  330

• Already several hundreds of ships equipped with our installations. 
Reference-list on request.

• Sea-water cooled and aircooled marine airconditioning units in 
stock

• Acomplete quotation for all kinds of installations in every ship on 
your desk within a few days of quicker, if desired

• Oil fired boilers & exhaust gas boilers with energy saving systems.

P.O. BO X  9 - S P A K E N B U R G  - HO LLAND  - Phone (03499) 83014 
Telex 79101 - Telefax (03499) 87078
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geveer 55 schepen, waaronder vee sche
pen, koel schepen, container schepen, be
voorrading schepen, tussendekkers, bul- 
kers, enz. welke wereldwijd worden in
gezet.

D. Barkm eijer
De heer Barkmeijer (66) heeft scheeps
bouw gestudeerd aan de HTS te Dor
drecht in 1947.
Na enige jaren elders in de scheepsbouw 
gewerkt te hebben, is hij in dienst getre
den van het familiebedrijf Scheepswerf 
Barkmeijer te Vierverlaten (Groningen). 
Dit bedrijf repareerde en bouwde voor de 
baggerwereld, binnenvaart en kleine han
delsvaart. In verband met te geringe mo
gelijkheid de schaalvergroting te volgen 
werd het bedrijf in 1976 gesloten.
Daarna is hij enige tijd directeur geweest 
van de Scheepswerf Niestern te Gronin
gen tot ook dit bedrijf in 1978 werd ge
sloten.
Vervolgens actief op het gebied van schade 
expertise en dergelijke.
Thans bijna stiilevend als 65-plusser.
Vanaf 1982 vice-voorzitter van de afdeling 
Groningen van onze Vereniging.

Ing. D. H. Kuiper
De heer Kuiper is sinds kort penningmees
ter van de afdeling Groningen: hij is thans 
35 jaar. Hij heeft op de HTS scheepsbouw- 
kunde en economische bedrijfstechniek 
gestudeerd. Hij heeft enkele jaren als engi- 
neer gewerkt bij de Nieuwe Noord Ne- 
derlandsche Scheepswerven. Hij is thans in 
dienst van Aldel, Delfzijl.

P.Schröder
De heer Schröder (57) is voornamelijk 
werkzaam in de offshore sector voor 
nieuwbouw en andere projecten. Hij heeft 
op de HTS scheepsbouwkunde en werk
tuigbouwkunde gestudeerd. Vervolgens 
heeft hij tn zijn loopbaan veel ervaring op
gedaan met speciale ontwerpen zoals bag- 
gerwerktuigen, ijsbreker/hopperzuiger en 
jack-up eilanden.
Thans is hij werkzaam als project manager/ 
development engineer bij Costain. De 
heer Schröder is sinds 1959 lid van onze 
Vereniging.

Afdeling Rotterdam
Bestuursverkiezing
Per 31 december is Ing. J. J. P. Boot 3 jaar 
lid van het afdelingsbestuur en derhalve af
tredend maar herkiesbaar en hij stelt zich 
voor nog een periode beschikbaar. Als te
gen kandidaat is gesteld Ir. M. P. Bijleveld. 
Namen van eventuele tegenkandidaten 
kunnen tot I december a.s. bij het afde
lingsbestuur worden ingediend, onderte
kend door tenminste 10 gewone leden. De 
verkiezing vindt piaats voorafgaand aan de 
lezing van 14 december.

Convocaties
Het convoceren van de lezingen en sociale 
gebeurtenissen komt de NVTS elk jaar op 
een hoog bedrag te staan. W e zijn er op uit 
alle diensten van onze Vereniging doeltref
fend uit te voeren maar letten daarbij wel 
op de doelmatigheid. Als we iets goekoper 
kunnen doen met hetzelfde effect dan 
wordt dat terdege onderzocht.
Zo ook het rondzenden van convocaties. 
Het is bijzonder doeltreffend om vlak voor 
een lezing een kaart thuis gestuurd te krij
gen met alle gegevens. Met iets meer in
spanning kan het echter goedkoper. Om te 
beginnen met de nieuwjaarsrecepties zui
len de convocaties voortaan in ’Schip & 
W erf verschijnen en wei op de volgende 
manier: ze worden gedrukt op een pagina 
met iets dikker papier met perforatie. Op 
deze wijze kan iedereen zijn eigen convo
catie uitscheuren en (bijvoorbeeld) in z’n 
agenda stoppen. Het uitgespaarde geld 
kunnen we voor wat anders gebruiken.

Vragenlijst
De respons op de vragenlijst is ongeveer 
50% tot nu toe. Dit is hoog voor een nor
male enquête en van de wensen van de le
den kan nu een goed beeld gevormd wor
den. De formulieren worden thans voor 
een snelle uitslag verwerkt door enkele 
vrijwillige enthousiasten van de afdeling 
Rotterdam, De uitslagen worden ook in 
onze computer verwerkt, om nog meer 
conclusies te kunnen trekken; dit duurt 
echter nog wel even. De vragenformulie
ren bevatten ook gegevens over de leden 
die dienen om onze ledenadministratie up- 
to-date te maken. Degenen die de formu
lieren niet hebben ingevuld en opgestuurd, 
lopen dus de kans dat er onjuistheden in 
onze administratie blijven zitten. Deze le
den worden hierbij nogmaals opgewekt, 
de vragenlijst alsnog ingevuld te retour
neren.

Personalia
IR. E. D. Vuyk
Op 22 september vierde ons medelid Ir. E. 
D. Vuyk een drievoudig feest met o.a. een 
receptie in het gebouw van de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging 'De Maas’ te Rot
terdam. Op de dag van zijn huwelijk trad 
hij toen in dienst van de firma Vuyk & Zo- 
nen’s Scheepswerven BV. Dit was 25 jaar 
geleden. Tevens was het 10 jaar geleden 
dat Vuyk Engineering haar aktiviteiten 
startte.

In memoriam
P. F. W illem se
Op 93 jarige leeftijd is te Capelle aan den 
IJsel op I oktober 1989 overleden de heer

P. F. Willemse. De heer Willemse is op 28 
maart 1928 lid van onze Vereniging ge
worden en was met zijn 61-jarig lidmaat
schap degene die het langst lid was. Hij was 
oud-Senior Engineer Surveyor to Lloyd’s 
Register of Shipping.

IR. W. C. D e  Roos
Op 3 oktober 1989 is te Purmerend over
leden Ir. W . C. de Roos; hij is 63 jaar ge
worden. Hij was oud-Hoofdingenieur van 
het Bouwbureau Nedlloyd Rederij- 
diensten. De heer De Roos was 34 jaar lid 
van onze Vereniging.

Ballotage
V O O R G E S T E L 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
P. VAN DER ESCH
Projectleider TD, Heerema Engineering 
Service BV
Wagnerstraat 2, 3144 KK Maassluis 
Voorgesteld door K. R. Bosma 
Afdeling: Rotterdam

V O O R G E S T E L D  V O O R  H E T  
J U N IO R  L ID M A A T S C H A P
M. W . BAKKER 
Student HTS-S, Haarlem 
Noorddammerlaan 88,
1187 AE Amstelveen
Voorgesteld door Ir. W . Bik
Afdeling: Amsterdam
J. G. GEERDINK
Student HTS-S, Haarlem
Ursulastraat 12 rood, 2011 PN Haarlem
Voorgesteld door Ir. T. Lantau
Afdeling: Amsterdam
R.J. P. GROOTJEN
Student HTS-S, Haarlem
Korte Poellaan 10 A, 2012 VT Haarlem
Voorgesteld door Ir. W . Bik
Afdeling: Amsterdam
F. KERSBERGEN
Student HTS-S, Dordrecht
Schelpweg 78, 3291 EM Strijen
Voorgesteld door Ir. M. Huisman
Afdeling: Rotterdam
J.J. D. PRINS
Student HTS-S, Haarlem
Hooiven 11, 1504 AR Zaandam
Voorgesteld door Ir. W . Bik
Afdeling: Amsterdam
B.j.T ER  RIET
Student Maritieme Techniek TU Delft 
Groen van Prinstererstraat 40 B,
3038 RK Rotterdam 
Voorgesteld doorj. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam 
W .J. M.J. VIJFHUIZEN 
Student HTS-S, Haarlem 
Burg. Bruntstraat 22,
2415 AJ Nieuwerbrug 
Voorgesteld door Ir. W . Bik 
Afdeling: Amsterdam
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SW89-11-01
The technical and econom ic  
feasibility o f p latform  system s in 
iceberg infested areas
Olsen, K, B.; Wagter, J.; Aaby Sorensen, K. 
PO AC (76790), 8906, 2, pg-918, nrpg-12, 
tab-6, drw-5, ENG
The design premises for the conceptual 
development of platform systems along 
the west coast of Greenland has been de
scribed. Three different concepts: Floating 
Production Systems, Rock Islands and De
tachable Platforms together with their of
floading systems have been identified as 
technically feasible. For intermediate wa
ter depths, the detachable platfom seems 
most beneficial and a preliminary 
economic evaluation demonstrates a 
promising economy for oil prices as low as 
20 US$ a barrel.
0620115

SW89-11-02
Marine operations of a detachable  
production platform
Bergdahl, L.; Palsson. I .
POAC (76790), 8906, 2, pg-885, nrpg-11, 
gr-2, tab-6, drw-l, ENG 
Within the project ’Offshore Oil Produc
tion in Arctic Areas' the disconnection and 
reconnection operations of a detachable 
production platform were performed. The 
example location is West Greenland at a 
water depth of 200 m. The detachable 
steel platform stands on a fixed, concrete 
subsea base, 30 m high. The platform is cy
lindrical with a conical base. The ability of 
the steel platform to be detached from the 
base at all weather conditions is of para
mount importance for the concept. The 
limitations for reconnection is also crucial. 
For both conditions the critical event is the 
hitting of the subsea base at high velocity. 
The probability for hitting the subsea base 
was estimated from weather statistics and 
platform motion response calculated by 
the small clearance to the subsea base. A 
time simulation was also performed. At re

connection a first ’hit’ is inevitable. A 
rough estimate of stresses in the steel plat
form was performed for this case.
0620115

SW89-11-03
W elding of aluminised steel pipe
Prakash, M.
Intern. Offshore Mechanics and Arctic En
gineering (76225), 8903, 5, pg-301, nrpg- 
13, tab-8, drw-5, ENG 
Combating corrosion is one of the pri mary 
tasks of the offshore industry. In this en
deavour, some aluminised steel pipes have 
been used in one of the offshore rigs for 
fresh & salt water lines. The aluminised 
pipes resist corrosion by fresh & salt wa
ter, sulfurization & abrasion and are used 
extensively in marine enviroment. This 
paper discusses, in brief, the process of 
manufacture, metallurgy & other salient 
corrosion resistant properties of alumin
ised pipes. Aluminised pipes are much 
more difficult to weld by arc welding be
cause of the presence of the plated layer. 
Not only that bead cracks, blow holes and 
pit are liable to occur in the aluminised 
steel welding. The paper highlights the 
welding procedures adopted at shop floor 
and field stages and the weldability results. 
The paper concludes with the result 
achieved and seek alternate procedures' if 
any from the enlightened experts.
0320431

SW89-11 -04
Approxim ate  m ethods in short
term  wave response distribution
Chakrabarti, S. K.
Ocean Eng. (02350), 8908, 16/4, pg-373. 
nrpg-27, gr-16, tab-4, ENG 
The design and perfomance of an offshore 
structure depends largely upon the re
sponse of the structure to the environ
mental loading such as waves. The ex
treme response chosen for the design of a 
structure should meet its lifetime response 
operational response as well as the fatigue 
damage. The failure of the structural 
member may be caused by the maximum 
instantaneous stress experienced by the 
member due to a given environment. This 
is considered short-term as opposed to 
long-term or fatigue damage. This paper 
reviews the available approximation 
techniques in the response computation 
and the limits of their applicability in a de
sign situation. Results are illustrated so 
that a designer may evaluate the suitability 
of a method in particular design condition. 
0630219; 0140122

SW89-11-05
Probability based safety asessment 
of existing and future offshore 
structures
Frieze, P. A.
Intern. Offshore Mechanics and Artie En
gineering (76225), 8903, 2, pg-355, nrpg- 
8, gr-3, tab-7, ENG
Following design, construction and in-ser
vice monitoring, knowledge on structural 
resistance and component loading of off
shore structures can be improved consid
erably. Armed with this and reliability 
analysis, it is possible to demonstrate an 
existing structure is still adequately safe 
even under increased deck loads or more 
onerous environmental conditions. Impor
tant resistance and load components of off
shore structures are considered from the 
viewpoint of information necessary to de
rive load and resistance partial factors and 
safety levels for existing and new designs. 
The information is then used in two ex
amples in order to quantify some of the 
benefits available.
0630215

SW89-11 -06
Contro l of rem otely operated  
vehicles (R O V s) in the future
London, K. B.; Chapman, R. R.
Inst, of Marine Engineers conf. (72025), 
8903, pg-29, nrpg-5, drw-4, ENG 
ROVs are now used extensively by the off
shore, defence, telecommunications and 
leisure industries. The size and cost of 
these vehicles have decreased dramatically 
over the last decade. These vehicles have, 
at present, a limited range and depth capa
bility with respect to their 'parent' vessel, 
as they are 'tethered' by an umbilical. This 
paper discusses some of the technical de
velopments necessary to make these veh
icles fully autonomous, and ends by em
phasising the realistic market potential for 
such systems.
1131200

SW89-11-07
N ew  pipe design for offshore 
application
Costa, A. M. da; Maciel, V. G.; Filho,
H. A. A.; Medeiros, C. J.; Coutinho, A. L. G. 
A.; Alves, J. L. D.; Landau, L.; Ebecken, N. F. 
F.
Intern. Offshore Mechanics and Arctic En
gineering (76225), 8903, I, pg-525, nrpg- 
6, gr-6, drw-3, ENG
The Finite Element Method was applied 
for the driving simulation of special off
shore piles with a conic shaped toe. The
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FEM solution developed herein allowed a 
realistic modeling of the several aspects in
volved, such as the geometric characteris
tics of the pile, the surrounding soil includ
ing stratification, the pile soil interface as 
well as the hammer blow. This novel com
putational procedure was applied in a pile 
driving design and the numerical results 
predicted fitted with the results observed 
in an actual offshore installation carried out 
by Petrobas.
0630213

SW89-11-08
C utting  technics and their 
applicability to decom m issioning of 
N orth  Sea oil platform s
Al-Hassani, S. T. S.; Barnes, I ,; Ryder, D. A. 
Decommissioning and Removal of North 
Sea Structures (70695), 8904,/8, pg-l, 
nrpg-l 0, ENG 
0620116

SW89-11-09
Accuracy of satellite survey 
m easurem ents of offshore 
platform s for m onitoring  
subsidence
Mes. M.J.
Oceans (75800), 881 1,4, pg-1395, nrpg-5, 
gr-3, drw-3, ENG

Phillips Petroleum Company Norway me
asured the progression of subsidence of 
the Ekofisk field via a Navstar GPS satellite 
surveying system. The uncertainty of GPS 
satellite measurements onshore is com
pared to the uncertainty of similar offshore 
subsidence measurements. It was found 
that the uncertainty of offshore satellite 
measurements may be slightly higher than 
for onshore measurements. Computed 
uncertainties are stated.
0620114

SW89-11-10
W ave upwelling effects in T L P  and 
sem isubm ersible structures
Eatock Taylor, R.; Sincock, P.
Ocean ENG. (02350), 8906, 16/3, pg-281, 
nrpg-26, gr-26, tab-2, drw-25, ENG 
Mutual hydrodynamic interaction effects 
between closely spaced large columns can 
cause substantial increases in local wave 
height and in other kinematic quantities. 
This phenomenon of upwelling is here 
analysed theoretically, by using a high or
der hybrid element technique. Results are 
presented as contour plots and isometrics 
of local free surface amplitudes in regular 
waves; linear transfer functions of wave 
amplitude at a point; mean square wave 
amplitudes in long crested random seas;

and local components of horizontal veloci
ty in regular waves. It is suggested that 
wave upwelling is an important phenome
non which should be considered in design. 
0630219

Bij bestelling van artikelen dient u het 
nummer van het abstract op te geven. 
Het eerste nummer tussen haakjes in 
de bronvermelding verwijst naar het 
door MICICMO gehanteerde publika- 
tie code systeem.
De bibliotheek van het Nederlands 
Maritiem Informatie Centrum is 
geopend op werkdagen van 11.00 tot
16.00 uur.
Het adres is Blaak 16, Rotterdam.

lijk in Vlissingen en gedeeltelijk in Cardiff 
plaats,
De studie is bedoeld voor diegenen die al 
een HBO-diploma (Maritieme of Operati
oneel Technische sector) op zak hebben 
en op internationaal niveau verder willen 
studeren in de goederenstroomverwer- 
king en de haven- en transporttechnologie. 
Dit kunnen pas-afgestudeerden zijn of 
werknemers die door hun bedrijf in de ge
legenheid gesteld worden weer te gaan 
studeren. Aan de studie gaat een toela
tingsonderzoek vooraf.
Het initiatief voor deze studie is een geza
menlijke actie van het Departement Zee
land van de Maatschappij van Nijverheid en 
Handel en de Hogeschool Zeeland. De 
Provincie Zeeland en Zeeuwse bedrijven 
hebben de opleiding steun toegezegd.
De studie sluit aan op de afstudeerrichtin
gen maritiem officier of haventechnoloog, 
die de sector Maritieme en Operationele 
Techniek al in huis heeft. De studie is afge
stemd op het internationale karakter van 
het vakgebied. Daarbij neemt de behoefte 
van het bedrijfsleven aan breed-geo- 
riënteerde universitair hooggeschoolde 
werknemers met het oog op Europa 1992 
toe. De keuze voor een samenwerking 
met de universiteit van Wales is gebaseerd 
op kwaliteit en reputatie.

Diversen 
Miscellaneous

Europe a m ajor subject at Freight 
U S A
The Head of Foreign Affairs at the Soviet 
Ministry of Shipping, Mr. Vadim Kornilo, 
will be among key speakers at the Freight 
USA Conference in Chicago from 17 to 19 
October 1989.
Freight USA, an international freight, 
transportation, trade and distribution con
ference and exhibition, is described by or
ganiser World Trade Promotions as the 
first truly multimodal event of its kind to 
be held in the United States.
A major topic for discussion will be 
the single European market coming into 
operation by 1992. Express and parcels 
operators, shipping lines and airlines, for
warders and consolidators are all prepar
ing for the challenge and opportunities it 
will offer, says World Trade Promotions. 
The topic will be discussed in detail in 
Chicago by Eduardo Pena, Director Gen
eral, Transport, at the European Commis
sion in Brussels.

(World Trade Promotions Ltd)

Germ anischer Lloyd
W ith effect from I June 1989 the Board of 
Germanischer Lloyd, with the approval of 
the supervisory board, has granted joint

power of attorney to Dipl.-lng. Hans-UII- 
rich Scholz for mechanical engineering, and 
to Dipl.-lng. Frithjof Ziemann for non- 
maritime activities and materials tech
nology.
Within the framework of bringing the So
ciety's organisation into line with the diffe
rent conditions in world economics, the 
following area managers have been made 
directors with effect from I March 1989: 
Dipl.-lng. Eckhart Pless (Shipbuilding/Re
search)
Dipl.-lng. Gerd Beckedorf (Inspection) 
Dipl.-lng. Gerhard Fischer (Mechanical 
Engineering/Industry)
Dipl.-Kfm. Rainer Schoendube (Finance/ 
Administration)

Zeeland start universitaire 
opleiding
De sector Maritieme en Operationele 
Techniek van de Hogeschool Zeeland in 
Vlissingen start in augustus 1989 een oplei
ding tot Master of Science Transport 
Technology (MSc). Deze studie stelt stu
denten in staat de Engelse universitaire 
MSc-graad te behalen.
Uniek is dat in één kalenderjaar het diplo
ma behaald kan worden van de University 

‘of Wales College of Cardiff.

De Hogeschool heeft hiervoor een samen
werkingsovereenkomst met die universi
teit gesloten. De opleiding vindt gedeelte-
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Twenty-four hours a day, seven days 
take care of your fire-safety ;^™SCH
Specialized in fire-extinguishing - and safety equipment for maritime use. All brands available.
Strickledeweg 23, 3125 AT Schiedam telephone 010-4626077, telefax 010-4625754 telex 22686 tbrijn nl

a week, w

Fire exftnqutshmg- safely equipment

telegram Rijnmayday Rotterc

e
B.V

lam.

WAT KOST HET?
De beste prijsindikatie hebt u als u de kosten vergelijkt met de aanschaf van stabilisatie-vinnen. Het ROLL-NIX systeem 
vraagt slechts 1/8 deel van die kosten en kan bovendien ook probleemloos op reeds gebouwde schepen geïnstalleerd worden

B E T R O U W B A A R  • B E W E Z E N  K W A L I T E I T  « Z E E R  K O M P A K T  » L A A G  I N G E W I C H T

~  REVOLUTIONAIRE VINDING
REDUCEERT HET "ROLLEN" 

TOT EEN MINIMUM!

STABILISATIE- ' A
SYSTEEM V I

n  ' '
LJZONDER STABILISATIE- I

VOORZIENING ,

Meer weten? Bel 010 - 426 62 44*
voor uitvoerige informatie.
Ook op de Europoorttentoonstelling 
(stand 545A) kunt u het totale systeem 
zien,

Vroeger kon een roerganger het rollen 
van een schip door behendig sturen 
zoveel mogelijk tegengaan. Bij mo
derne schepen is dit praktisch onmo
gelijk. Sommige schepen worden om 
die reden uitgerust met de zeer kost
bare en omvangrijke stabilisatiesystemen.
Afa brengt nu het ROLL-NIX stabilisatiesysteem op 
de markt waardoor deze funktie volledig, computer
gestuurd, wordt overgenomen.
Dit via TENFJORD STABILIZER AS beschikbare 
patent kan moeiteloos in elk type schip ingebouwd ̂ ^CHlEDAK^^k 
worden, Een minimum aan kosten tegen een maxi- ■
mum aan komfort en behoud van lading.

Afa Schiedam bv 
Overschiesestraat 28 
3112 HG SCHIEDAM 
Tel. 010-4266244- 
4261227 
Telex 24186 
Telefax 010-4264298

HOEK DESIGN
SCHEEPSBOUWKUNDIG INGENIEURS 

&
JACHTARCHITECTEN

Wij zoeken een jonge (25/30), enthousiaste mede
werker ter versterking van ons team op HTS- of 
TH-niveau, liefst met ontwerpervaring in jachten. 

S.v.p. brieven en C.V. naar: Grote Kerkstraat 23 
1135 BC  EDAM 
Telefoon 02993-72853

Expertise- en Taxatiebureau G.H. Arntz B.V. is een
expertisebureau op scheeps-, werktuigkundig en weg- en 
waterbouwkundig gebied, met een vestiging te IJmuiden en 
Barendrecht. Wij zoeken voor spoedige indiensttreding voor ons 
kantoor in Barendrecht een

ervaren schade expert
voor deze functie is vereist:
• opleiding op H.T.S.-niveau
• een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift
• leeftijd: ca. 35 jaar

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van: 
Expertise- en Taxatiebureau G.H. Arntz B.V.
Postbus 165, 1970 AD IJmuiden

A450


