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STR EEFT  JAPAN N AAR W E R ELD M O N O P O LIE  IN DE S C H E E P S B O U W  ?

N a Lloyd’s Register o f Shipping met 
cijfers van eind m aart van de wereld- 
scheepsbouw, kom t thans Fairplay In ter
national Publications in „W orld ships on 
order” met cijfers van eind april. H et 
verschil is dat de cijfers van Lloyd’s in 
bruto registertonnen zijn en die van 
Fairplay in tonnen draagverm ogen. Bo
vendien zijn ze van een m aand later. Ze 
lenen zich dus niet voor vergelijking met 
elkaar.

Fairp lay  begint m et te constateren dat 
het orderboek van de wereldscheepsbouw- 
industrie zich zonder onderbreking blijft 
uitbreiden. H et schijnt een groei die niet 
is te stuiten. E ind april w erd een „all- 
tim e” record gehaald m et in aanbouw  en 
bestelling 3.093 koopvaardijschepen m et 
’n gezam enlijk draagverm ogen van 219,32 
mln ton deadweight. V an deze geweldige 
hoeveelheid scheepsruim te is 52 mln ton 
bestem d voor aflevering in het lopende 
jaar, 67,29 m ln ton in 1974, 54,54 mln 
ton  in 1975, 33,09 m ln ton in 1976,
8,12 mln ton in 1977, 1,98 mln ton in 
1978 en later, terwijl van 1,29 mln ton 
de leveringstijd onbekend is. M en krijgt 
uit de jaarlijkse afleveringscijfers de in
druk dat er zeker voor levering in 1976 
nog orders kunnen w orden geaccepteerd, 
en dit geldt u iteraard  in nog grotere mate 
voor de daarop  volgende jaren. Als 
voor 1974 de aflevering van 67,29 mln 
ton  gepland is, dan m oet het zelfs m o
gelijk zijn in 1976 m éér te bouwen, 
om dat in dat jaa r de nieuwbouwcapaci- 
teit van de wereldscheepsbouw, zoals de 
zaken er thans voor staan, aanzienlijk 
groter zal zijn. H et is u iteraard  alleen 
de vraag of er naa r die m eerdere capaci
teit vraag zal bestaan, om dat voor de 
tweede helft van de zeventiger jaren een 
overcapaciteit w ordt gevreesd, doordat 
m en vooral in Japan  bij de planning van 
nieuwe scheepsbouwfaciliteiten zich op 
verkeerde prognoses m et betrekking to t 
de behoefte aan nieuwe scheepsruim te in 
de tweede helft van dit decennium  heeft 
gebaseerd. D e consequenties daarvan lig
gen voor de hand: een cu t-th roat con
currentie, die vooral de Europese w er
ven op gevoelige wijze zal treffen.

In  de periode feb ruari/m aart/ap ril 1973 
heeft het orderboek van de wereld- 
scheepsbouwindustrie zich m et 11 pet uit
gebreid.

D it percentage ligt lager dan van de 
voorafgaande periode van drie m aanden, 
m aar niettem in kan w orden gesteld dat 
het toch altijd nog indrukw ekkend is. De 
11 pet vertegenw oordigt 31,61 m ln ton 
tegen 39,97 m ln ton in de periode no 
vem ber/decem ber/januari. Een expansie 
als de laatste was een uniek geval. Zij 
was groter dan het totale orderboek van 
de wereldscheepsbouw in novem ber 1964.
Een opm erkelijk verschijnsel bij de nieu
we contracten  die in  de periode februari/ 
m aart/april w erden afgesloten is de zeer 
hoge gem iddelde grootte van het totaal 
aan nieuwe orders dat w erd geplaatst 
en dat 76.000 ton deadweight bedroeg.
D it is wél lager dan het gem iddelde van
93.000 ton in de voorafgaande periode 
van drie m aanden, m aar m et V L C C ’s die 
65 pet uitm aken van de to tale tonnage 
toen in aanbouw  en bestelling behoeft dat 
geen verwondering te wekken. H et ge
m iddelde tonnagecijfer van de periode 
feb ruari/m aart/ap ril ligt echter met
76.000 ton dwt. aanzienlijk hoger dan 
het 40/50.000 tons gem iddelde voor het 
gehele jaa r 1972.
D e belangstelling voor de kleinere crude 
carrie r tussen de 100.000 en 150.000 ton 
dwt. heeft zich gehandhaafd. N iet m in
der dan 37 schepen in deze categorie 
werden besteld en op het ogenblik 
m aakt dit type schip 11 pet uit van alle 
tankertonnage die in aanbouw  en bestel
ling is. T onnage van deze categorie die 
in de m aanden februari/m aart/april werd 
besteld om vat m eer dan twintig percent 
van de tankerorders die in deze periode 
werden afgesloten. T ankers in de grootte 
van 50.000/80.000 dwt. vertegenw oor
digen 11 pet van de nieuwe opdrachten, 
ofschoon deze grootte-groep m inder dan 
zeven percent van het totale tankeror- 
derboek uitm aakt.

D e 31,61 m ln ton scheepsruim te die in 
de periode feb ruari/m aart/ap ril werden 
besteld w aren goed verdeeld over een

aantal scheepsbouwlanden. Zes daarvan 
kw am en elk boven het m iljoen ton, ter
wijl drie anderen het half m iljoen ton 
overschreden. O fschoon de Japanse 
scheepsbouwers —  vanzelfsprekend —  
bovenaan op de lijst stonden, verwierven 
zij „slechts” 38 pet van het to taal aan 
opdrachten die werden verstrekt, en niet, 
zoals we van Japan  zo langzam erhand 
wel gewend zijn, een percentage dat niet 
ver van de helft ligt. N iettem in is 38 
pet altijd nog wel indrukw ekkend. Zwe
den was een goede tweede m et 14,7 pet, 
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk 
met 12,7 pet voor de beste drie m aan
den die de Britse scheepsbouwers sinds 
lange tijd hebben gehad. Ook voor de 
W estduitse scheepsbouwers mag het een 
succesrijke periode w orden genoem d met
8,5 pet of 2,70 m iljoen ton dwt. aan nieu
we opdrachten. De Spaanse werven slaag
den er in 1,64 mln ton o f 5 pet te be
machtigen. De Verenigde Staten kwamen 
op de zesde plaats met 4 pet o f rond 
één m iljoen ton.
Fairp lay  blijkt van mening, dat een deel
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van de inkrim ping van het Japanse aan 
deel in de nieuwe opdrachten  die ver
strekt werden het gevolg is van de aa n 
houdende inactiviteit van de Japanse re
ders op de nieuwbouw m arkt. Dit blijkt uit 
een tabel die details verstrekt om trent 
de scheepsbouw voor rekening van geo
grafische- of politieke groepen van lan
den.

M inder dan een m iljoen ton deadweight 
van de in Japan in de periode feb ruari/ 
m aart/april bestelde nieuwbouw was voor 
rekening van Japanse rederijen. Van de 
in Japan ultim o april in aanbouw  en be
stelling zijnde scheepsruim te was ruim 
23 mln ton of 10,51 pet van het wereld- 
to taal voor Japanse rekening. D it is 1,65 
pet m inder dan drie m aanden geleden.

H et is de grootste individuele daling 
die in de genoem de periode heeft plaats 
gevonden.

V oor rekening van de EEG  van de N e
gen w aren eind april in aanbouw  en be
stelling 46,10 mln ton dwt of 21,38 pet 
van het w ereldtotaal. D it percentage ligt 
een fractie lager dan drie m aanden ge
leden. Men kan dus stellen dat ruim  een 
vijfde van alle tonnage die in de gehele 
wereld in aanbouw  en in bestelling is, 
bestem d is voor registratie in het gebied 
van de gem eenschappelijke m arkt.

De Scandinavische groep van landen —  
zonder D enem arken —  heeft 33,09 mln 
ton dwt. in aanbouw  en bestelling of 
15,09 pet van het w ereldtotaal. V oor de 
goedkope vlaggen van L iberia en P an a
m a bedroeg dit ultim o april niet mindei 
d an  56,20 m ln ton dw t. o f ruim een 
kw art van alle scheepsruim te in de gehe
le wereld in aanbouw  en bestelling. H et 
totaal voor E uropa (EEG , Scandinavisch 
groep, G riekenland, Portugal, Spanje, 
Zw itserland en Joegoslavië) bedraagt 
97,34 m ln ton dwt. o f 44,38 pet van 
alle tonnage in aanbouw  en bestelling.

V oor het com m unistische blok (Bulgarije, 
China, C uba, O ost-D uitsland, H ongarije, 
N oord K orea, Polen, Roem enië en de 
USSR) bedraagt de scheepsruim te in aan 
bouw  en bestelling 8,06 mln ton  o f 3,67 
pet van het totaal.

D riekw art van de scheepsruim te in aan 
bouw  en bestelling bestaat uit tankers, 
w aarbij de voorkeur van de opdrach t
gevers in overwegende m ate uitgaat 
n aa r m am m oetschepen in de klasse 
250/275.000 dwt. V an dit type zijn er

namelijk 185 in aanbouw  en bestelling 
met een gezam enlijk draagverm ogen van 
48,58 mln ton dwt., terwijl het totaal van 
de bestelde tankers betrekking heeft op 
166,17 mln ton. De tankschepen in de 
100/200.000 tons klasse komen op een 
totaal van 20,90 mln ton. G ro ter dan
300.000 ton zijn er reeds 157 van sa
men 37,42 mln ton besteld of in aan 
bouw. H iervan zijn acht in de klasse 
375/400.000 ton en ach t in de klasse g ro
ter dan 400.000 ton. Deze cijfers de
m onstreren duidelijk de groei van de ten
dens naar steeds grotere schepen voor 
het vervoer van olie. Volledigheidshalve 
m oet hier nog aan w orden toegevoegd 
de nog niet genoem de grootte-klasse 
275.000/300.000 ton met 43 eenheden van 
totaal 12,16 m iljoen ton dwt.

Enkele cijfers over bouw en bestelling 
van vloeibaar gastankers mogen dit over
zicht com pleteren. E r w aren eind april 
68 dezer eenheden besteld m et een ge
zam enlijke capaciteit van 4,83 m iljoen 
m3. Er bestaat een toenem ende belang
stelling voor dit type schip, en ze w or
den ook steeds groter. D e grootste zijn 
26 L N G -carriers die elk een capaciteit 
hebben die boven de 100.000 m3 ligt, 
to t een to taal van 3,24 mln m 3. D e b e
stelde LPG -carriers, in to taal 20 van sa
m en 489,341 m3, kom en per eenheid 
niet boven de 80.000 m3. D e grootste 
van deze categorie zijn er twee in de 
60/80.000 m3 klasse van sam en 136.000 
m3.

Aan het begin van dit overzicht refe
reerden wij reeds aan de in scheeps- 
bouw kringen algem een gekoesterde vrees 
dat er binnen afzienbare tijd een nieuw- 
bouw overcapaciteit zal ontstaan, als ge
volg van de expansie der Japanse w er
ven. H et is wellicht interessant om hier te 
verm elden, d a t de UK Shipbuilders’ and 
R epairs’ N ational Association h iernaar 
een onderzoek heeft ingesteld en haar 
bevindingen heeft neergelegd in een stu
die genaam d „M erchant Ship D em and 
to 1980” . Deze studie is een bevesti
ging van de bezorgdheid die er bestaat.

Zij stelt dat reeds vanaf begin 1975 deze 
overcapaciteit zich zal doen gelden. De 
Japanse w erven zullen in dat jaa r in 
staat zijn 18 to t 20 m iljoen ton  scheeps
ruim te per jaa r te bouwen.

D e studie kom t to t de conclusie, dat de 
w ereldbehoefte aan scheepsruim te in de 
zeventiger jaren  w elisw aar evenals in de

zestiger jaren  met rond acht percent 
jaarlijks zal blijven groeien, doch dat n ie t
temin verwacht m oet w orden dat de 
nieuwbouw capaciteit zich aanm erke
lijk sneller zal uitbreiden dan noodzake
lijk is om de vraag naar nieuwe tonnage 
te dekken. H et is dus een duidelijke zaak 
dat e r  een flinke overcapaciteit aan het 
groeien is.

De totale behoefte aan scheepsruim te 
m oet volgens de studie voor het jaar 
1980 w orden geschat op rond 681 m il
joen ton deadweight, vergeleken m et 380 
m ln ton in 1970 en 149 mln ton in 1960.

Deze drie cijfers geven een indruk  van 
de groei van de w ereldkoopvaardijvloot 
en de overzeese w ereldhandel.

Rekening houdend m et vervanging van 
econom isch verouderde schepen w ordt 
uit deze cijfers voor het decennium  der 
zeventiger jaren  een gem iddelde jaarlijk 
se nieuwbouw behoefte afgeleid van 46 
mln ton deadweight. D it cijfer ligt aan
zienlijk lager dan de Japanse schatting, 
die de nieuw bouw behoefte voor de ze
ventiger jaren  berekent op jaarlijks 55 
mln ton.

H et is bekend dat de Japanse schattin
gen m .b.t. de behoefte aan nieuwe to n 
nage hoger liggen dan de Europese, m aar 
dat de Japanners van m ening zijn het 
gelijk aan hun  zijde te hebben, en daar
op de expansie van hun nieuw bouw ca
paciteit baseren. De studie is van m ening 
dat deze koppige houding van de Japan 
ners alleen m aar kan leiden to t een ca 
tastrofe van w ereldform aat in de 
scheepsbouw en dat wel op betrekkelijk 
korte term ijn. O f het mogelijk is in on
derling overleg to t een redelijke verde
ling van de capaciteit o f van de nieuw 
bouw m arkt te kom en is een open vraag.

Tot dusver zijn pogingen in die richting 
afgestuit op de onwil van Japan  op dit 
terrein  to t positieve afspraken te kom en.

lapan  wil zich niet binden. E n  il n ’y a q u ’n 
pas om  op grond daarvan to t de co n 
clusie te kom en dat Japan  mogelijk uit 
is op verwerving van het scheepsbouw- 
m onopolie in de wereld. Alleen de re 
ders zullen er wel bij varen, w ant over
capaciteit betekent zonder twijfel een 
krachtige kopersm arkt.

(vhk)
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Huidige en toekomstige ontwikkelingen van de olie- en gaswinning op de Noordzee *)

Teneinde een inzicht te verkrijgen in de mogelijke ontw ikke
lingen van de olie- en gaswinning op de N oordzee gedurende 
de kom ende tien jaar, is het noodzakelijk iets van de explo- 
ratie-activiteiten op de N oordzee te weten. Afgezien van seis
misch onderzoek en enkele incidentele exploratie boringen, kan 
m en stellen dat een geconcentreerde aanval op de bodem 
schatten van de N oordzee pas in 1964 is gestart.

1. Ontwikkeling gedurende de periode 1964-1972
G edurende een periode van 9 jaa r zijn op het Engelse, Noorse, 
Deense en N ederlandse plat ongeveer 600 exploratie- en pro- 
duktieputten  geboord.
V an deze 600 putten  zijn de meeste op het Engelse plat ge
boord  (ongeveer 400). G edurende de eerste drie jaren lag hier 
het accent op het boren van putten  op de zuidelijke N oord
zee (ten zuiden van de 54° NB). H ier bedroeg de w aterdiepte 
een 30 m eter en vond de exploratieboring plaats m et op te 
vijzelen platform s. Een tiental van d it type platform en werd 
ingezet en gedurende deze periode werd een aantal gasvelden 
on tdekt die econom isch in produktie konden w orden geno
men. H et installeren van vaste boor- en produktieplatform en 
begon in 1966 en sindsdien zijn er een 35-tal van dit type 
p latform en geplaatst, en w erden een 200-tal produktieputten  
geboord. Pijpleidingen om  het gas naar de wal te transporte
ren, w erden aangelegd en mom enteel bedraagt de dagelijkse 
to tale gasproduktie op het Engelse plat ongeveer een derde 
deel van de „S lochteren” -produktie. De ontw ikkeling van de 
gasvelden is nog niet afgelopen, hoewel er de indruk bestaat 
dat, althans op het Engelse plat, ten zuiden van de 54° NB, 
de activiteiten een hoogtepunt hebben bereikt. Dit sluit niet 
uit dat nog zeer veel kapitaalsintensieve activiteiten zullen 
plaatsvinden, onder m eer door het bouw en van offshore com- 
pressorinstallaties.

In 1968 werd begonnen m et de exploratie van concessies ten 
noorden van de 54° NB, waarbij het accent kwam te liggen 
op de gebieden rond de 57° - 58° NB. H ier bedraagt de w a
terdiepte ongeveer 100 m eter en werd de sem i-subm ersible in
gezet voor het doen van de exploratieboringen. G edurende 
de laatste jaren w erden hier een aantal olievelden ontdekt, 
w aarvan het „F orties” -veld het bekendste is. Sinds 1971 zijn 
er exploratieboringen gedaan in het gebied tussen 58 ° en 62 ° 
NB en ook voor dit gebied, w aar de w aterdiepten variëren tus
sen 100 en 150 m eter, zijn de verw achtingen op het aan tref
fen van grote oliereservoirs hoog gespannen. In dit gebied is 
het „B ren t”-veld gelegen.

Op het N oorse plat is de ontw ikkeling van het „Ekofisk” - 
veld in volle gang. M et behulp van tijdelijke constructies p ro
duceert m en reeds 40.000 vaten/dag en hoopt men in de toe
kom st deze produktie te vertienvoudigen. Op de 60° NB is 
ook op het N oorse p la t een grote exploratie-activiteit.

H et Deense plat heeft een betrekkelijk kleine w aterdiepte (40 
a 70 m eter) en hier is het m eeste exploratiew erk gedaan m et 
behulp van een op te vijzelen p latform . Het D an-olieveld is 
m om enteel in produktie.

Op het N ederlandse p la t zijn zo’n 40 boringen verricht en 
ook hier is het w ater ondiep genoeg om het werk met behulp 
van op te vijzelen platform en te verrichten. Enkele economisch 
te exploiteren gasvelden zijn on tdekt en deze zullen in een 
niet te verre toekom st in ontw ikkeling worden gebracht.

Op 1 jun i 1972 was het volgende m ateriaal ingezet op de 
N oordzee voor het verrichten van exploratieboringen.

*) V oordracht „offshore”-dag Sectie Scheepstechniek KIvl in aula 
T .H .-D elft op 20 februari 1973.

door ir. A. Starink,
Lid van de industriële Raad voor de Océanologie

U .K ., ten zuiden van 54° NB —  3 op te vijzelen p latform en 
U.K ., rond 57°-58° NB —  3 drijvende platform en
U.K ., ten noorden van 58° NB —  4 drijvende platform en 
Noorwegen, rond 57°-58° NB —  3 op te vijzelen p la tform en 
Noorwegen, t. noorden van 58° —  4 drijvende platform en 
D enem arken ;—
N ederland —  4 op te vijzelen platform en

Uit dit overzicht is het duidelijk dat het accent van de ex- 
ploratie-activiteiten m om enteel ligt op het Engelse en het 
N oorse plat en wel ten noorden van de 57° NB.

2. Ontwikkeling op korte termijn (1973-1975)
M om enteel zijn 7 semi-submersibles ingezet voor het verrich
ten van boringen in w aterdiepten van 60-200 m , terwijl er 
een 40-tal semi-submersibles in aanbouw  zijn, welke alle ge
schikt zullen zijn om in de noordelijke N oordzee te werken. M id
den 1973 zal het huidige aantal van 7 dan ook verdubbeld 
zijn, terwijl er m idden 1974 w aarschijnlijk m eer dan 25 semi- 
submersibles exploratieboringen zullen verrichten  in de die
pere w ateren van de Noordzee.
De 40 semi-submersibles, waarbij een totaal bedrag van on 
geveer 3.000 m iljoen gulden gem oeid is, w orden voornam elijk 
gebouwd in A m erika, N oorw egen, F rankrijk  en Spanje. 
G edurende deze 3 jaar zullen er een geschat aantal van 5 to t 
10 vaste produktieplatform en voor een w aterdiepte groter dan 
100 m  w orden geplaatst. A fhankelijk  van w aterdiepte en n u t
tig oppervlak zal het staalgewicht, inclusief de palen en het 
dek, variëren tussen de 20.000 en 40.000 ton per p latform . 
In dezelfde periode zullen er pijpleidingen w orden gelegd met 
een diam eter van 30"-36" over afstanden van 200 km en meer. 
De betonnen opslagtank voor Ekofisk (100 m diam eter, 100 
m hoog) m om enteel in aanbouw  in Noorwegen, zal in 1973 
w orden geïnstalleerd. Een sem i-subm ersible kraan en pijpen- 
legger zal w orden gebouwd, w aarvan de bouwkosten m om en
teel op 200 m iljoen gulden geraam d zijn.
De activiteiten die zich m om enteel concentreren rond Aber- 
deen en Stavanger zijn enorm . Zo w orden er in Schotland 
m om enteel m et koortsachtige haast enkele droogdokken van 
bijzonder grote afm etingen gebouwd, alleen al voor de fab ri
cage van de grote stalen produktieplatform en.

Vast boor- en produktie-platform , m om enteel in aanbouw voor in
stallatie in de Noordelijke Noordzee.

SHELL CENTRE 
550 ’

HELIDECK
635 '

POST OFFICE TOWER
620 ’

WATEROEPTH

DRILLING RIO 
730 '
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A. E xploratie boringen
B. P roduktie boringen

stalen platform en 
hoeveelheid staal 
fabricagekosten 
installatiekosten 
aantal produktieputten

C.

D.

huur boorequipm ent en 
bem anning 
verhuizing 
boorbeitels
cem ent en chem icaliën 
transport, m aterieel en 
bem anning 
Produktie equipm ent 
krachtinstallatie 
proces equipm ent 
w aterzuivering en /o f 
com pressors 
installatie
ontw erp, inspectie en
beproeving
Pijpleidingen

per eenheid
10 milj. gld. per boring

1 per 60.000 v/d 
30.000 ton/platform  
120 milj. gld.
30 milj. gld.

1 per 2000 à 400 v /d

400 boringen
totaal produktie 
3.10" vaten/dag 

50
1.500.000 ton

750
750 X 36

benodigde boortijd  per pu t 36 dagen ----------- =  produktie vorig
360 jaa r

7 milj. gld. per jaar 
0.75 l 
0.30 
0.30 
0.40

milj .gld. per put

per p latform  
10 milj. gld.

6 milj. gld.

15 milj. gld.
5 milj. gld.

4 m ilj. guld.
1000 milj. g ld ./400.000/v/d

Totaal

totaal
4000 milj. gld.

6000 milj. gld. 
1500 milj. gld.

525 milj. gld. 
560 milj. gld. 
225 milj. gld. 
225 milj. gld.

300 milj. gld.

500 milj. gld. 
300 milj. gld.

750 milj. gld. 
250 milj. gld.

200 milj. gld. 
7500 milj. gld.

22835 milj. gld.

3. Ontwikkeling op langere termijn (1975-1985)
T o t nu toe zijn aan de exploratie van het centrale en 
noordelijke gedeelte van de N oordzee zo’n 25 ,,rig” -jaren 
m et scm i-subm ersibles besteed en een potentiële olieproduk- 
tie van rond 1.000.000 vaten /dag  aangetoond. Een 25-tal se- 
m i-subm ersibles voor een periode van, zeg, vier jaar, zou een 
100 „rig” -jaren betekenen, hetgeen vierm aal zoveel is als to t 
nu toe. H et zou dan ook niet uitgesloten zijn als uiteindelijk 
een produktie van 2.10" tot 3.10" vaten/dag gehaald zou w or
den. Om een indruk over de betekenis van dit getal te ver
krijgen is het goed zich te realiseren dat het olieverbruik in 
de vrije wereld m om enteel een 40.10“ vaten/dag bedraagt, in 
de U .K . 2,0.10“ v a ten /d ag  en in N ederland 700.000 va ten / 
dag.
W at kan nu de betekenis voor de industrie zijn van deze mo- 
gclijke ontwikkeling.
H ierbij zullen wij veronderstellen dat er gedurende de eerste 
10 jaa r een 400-tal exploratieputten geboord zullen w orden 
en dat als resultaat van de exploratie-activiteiten er een uit

eindelijke produktie  van 3 m iljoen vaten  per dag w ordt ge
haald. V erder zullen wij aannem en dat gedurende deze perio
de de produktieputten  vanaf stalen p la tform en w orden ge
boord en dat er geen onderw ater produktiefaciliteiten w or
den geïnstalleerd. Deze aantallen en de daarbij veronderstel
de kapitaalsinvesteringen m oeten gezien w orden als een zeer 
ruwe benadering en dienen alleen om  u een indruk te geven 
van w at er in de periode 1973-1985 zou kunnen plaatsvinden 
op de N oordzee.

Besluit
D e N oordzee is m om enteel reeds een belangrijk offshore ge
bied voor de olie- en gaswinning en op het gebied van aan 
getoonde olie-en gasreserves w ordt zij alleen nog overtroffen 
door de Perzische G olf, de G olf van M exico en het M eer 
van M aracaibo. Een groot gedeelte van het equipm ent w at 
ingezet zal w orden voor de exploratieboringen is reeds in aau- 
bouw. D e ontw ikkeling en bouw  van het equipm ent voor het 
produktiestadium  is nog m aar net begonnen en het is in dit 
stadium  dat de grootste investeringen gem aakt zullen w orden.

C ountry fixed
platf.

jack-
ups

semi
sub’s

drill-
ships

pipelaying 
& burying 

barges

floating 
cranes & 

barges

supply
boats

D enm ark ............................ — — — 1 _ __ 6
F rance ............................ — — 4 — — --- 2
W. G erm any ................... — 1 — — — --- 17
H olland ............................ .......................... 37 1 — 2 3 6 36
Italy ................................. .....................  1 — — — 1 1 —
Japan  ................................. ...................... — — — — 1 — —
N orw ay ................................................... — — 4 — — — 3
Spain ....................................................... — — 3 — — — —
U K  ................................................................ 2 5 2 — — 1 16
US & C a n a d a ............................................. 4 6 20 6 6 15 34

Total .......................... ................................ 44 13 33 9 11 23 117
T otal E urope .............................................  40 7
E quipm ent operating o r  due to be operating in the north  sea 
location  o r  construction  (after Cazenove & Co., E urope and 
Oil, N ovem ber 1972).

13 3 4 8 83
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DE ITB ALTERNATIEF VOOR HET CON VEN TION ELE VRACHTSCHIP?

Om de ietw at kryptische titel boven dit 
verhaal te begrijpen, d ient m en te  w e
ten dat „1TB” de in  A m erika ingebur- 
gerde afkorting  is voor „integrated  tug 
barge” , een concept dat m en daar —  
blijkens het h ierna volgende artikel uit 
de „Surveyor” van februari 1973, het 
kw artaal-tijdschrift van het A m erican 
Bureau of Shipping —  als veelbelovend 
beschouwt.

H et principe van de ITB is niet nieuw; 
het is de duw boot-com binatie, w aarin de 
duw boot m et de boeg in het ge
spleten achterschip van de lichter w ordt 
gekoppeld, w aardoor een tijdens de vaart 
onw rikbare eenheid ontstaat. Op betrek
kelijk kleine schaal zijn er daarvan al 
vele in  de vaart, m aar ook enkele grote.

ïn  G alveston, Texas, is m en nu bezig 
m et he t bouw en van zo’n  eenheid met 
een draagverm ogen van 41.000 ton  van 
het catam arantype. In H ongkong is een
20.000 dw t hopperbak  gekoppeld m et 
een duw boot, welke com binatie de hal
ve wereld is rondgereisd. Op de A tlan
tische O ceaan varen twee grote com bi
naties m et petroleum produkten geregeld 
tussen de G ulf o f de Caraibische Zee 
en de noordkust van de Verenigde S ta
ten.

In  de scheepsbouwwereld geniet de gro
te, stijve (of „geheel geïntegreerde") duw- 
boot/bak-com binatie sedert twee jaar toe
nem ende belangstelling van bak-exploi- 
tanten, reders en verladers. Op het ogen
blik zijn er m instens vier verschillende 
ontw erpen voor de koppeling, hoewel er 
pas één ontw erp —  octrooi Breit Engi
neering, New Orleans —  is toegepast in 
een ITB-dienst.

Ingrijpend
O f deze jongste ontw ikkeling in de ITB- 
technology het karak ter van de scheep
vaart in de jaren-70 net zo zal veran
deren als he t containerschip heeft gedaan 
in de jaren-60, is nog de vraag. D at 
deze ontw ikkeling een ingrijpende in 
vloed zal hebben, lijkt onontkoom baar.
E r zijn thans drie grote ITB-com binaties 
in aanbouw  en drie in de vaart. „N aar
m ate de bouw kosten voor conventione
le schepen stijgen, en de exploitatiekos

ten zelfs nog sneller stijgen, betekent 
een toenem end gebruik van duw boten 
en bakken w aar m aar enigszins m oge
lijk, econom ischer levenskansen” , zegt 
Edm und L. Hukill, vice-president van 
Ingram  Ocean Systems Inc. in N ew  O r
leans. Ingram  is de rederij van de eer
ste twee in de vaart gekom en grote 
ITB’s, de M artha R. Ingram -IO S 3301 
en de Carole G. Ingram -IO S 3302. De 
derde varende 1TB is de Agria-Corbis- 
com binatie van de U nion N avale in P a
rijs.

Belofte
W at het ITB-idee biedt, aldus de voor
standers, is de zeewaardige integriteit 
van een klein conventioneel schip ge
com bineerd m et de econom ische voor
delen van de bouw van een duwboot- 
m et-bak, onderhoud en exploitatie. Bij 
de doop van de eerste eenheid voor In
gram  in juni 1971, zet Andrew  E. Gib- 
son, toen Assistant Secretary of C om 
m erce for M aritim e Affairs, dat de ITB 
de belofte inhoudt van een ontwikkeling 
to t een belangrijk elem ent in de kust
vaart, en zal blijken „ideaal” te zijn voor 
de overslag van ladingen op diepe re
des naar havens m et geringe diepgang.

M eer dan een dozijn rederijen heeft ge
durende enige tijd kustsleepdiensten on
derhouden, m aar deze m oesten beperkt 
blijven to t dagen met gunstige wind en 
kalm e zee. Een conventionele duwboot- 
eenheid kan gem iddeld 8 knopen halen 
in golven to t hoogstens 10 voet; in een 
hoger gaande zee m oet m en terugval
len op het veel langzam ere traditionele 
slepen.

C om m entaar van Hukill: „Wij van In 
gram  hadden het gevoel dat er een ver
betering m oest w orden aangebracht om 
de com binatie te verkrijgen van de 
weerbestendigheid en de snelheid van 
een schip m et de econom ische eigen
schappen van een duweenheid. M et an 
dere w oorden een geheel nieuw concept 
voor de grote vaart dat met succes zou 
kunnen concurreren met een m odern 
tankschip van vergelijkbare grootte en 
dit eventueel zou kunnen vervangen.

De gezusters Ingram
Gebaseerd op de prestaties van de 
lT B 's M artha- en Carole Ingram, die 
resp. in juli ’71 en april ’72 in de vaart 
w aren gekomen, was m en hier en daar 
in zeevaartkringen van m ening dat de 
gecom bineerde Ingram -eenheden reeds 
aan het doel van de rederij beantw oord
den en zelfs grotendeels het optim ism e 
over het ITB -concept rechtvaardigden.

Beide eenheden m aakten een 60-tal rond
reizen tussen de A m erikaanse noordoost
kust en zowel de G ulf als de C araib i
sche Zee en volgens de officiële versla
gen van Ingram ’s deskundigen vertoon
den de stijve verbindingen geen schade 
of beweging van betekenis in de vaart.

Beide eenheden m aakten gem iddeld 14,5 
knopen en de M artha  ITB doorstond 
zelfs een storm  m et golven van m eer 
dan 35 voet en een w indkracht van 
ruim t 90 m ijl/uur zonder beweging tus
sen duw boot en lichter; in feite, aldus 
Hukill, gedroeg de com binatie zich ge
heel als een conventioneel tankschip 
van vergelijkbare grootte.

Deze eenheden van Ingram  bestaan uit 
een duw boot van 11.128 pk en een 
tanklichter van 36.581 dwt. D e bouw
kosten belopen ongeveer $ 11,5 m il
joen per com binatie; de rederij schat 
dat een tankschip van vergelijkbare 
grootte ongeveer $ 5 m iljoen meer zou 
hebben gekost. D e bem anning te lt 14 
koppen en ook de assurantieprem ie is 
—  aldus Hukill —  uiteraard  lager. Hij 
heeft berekend dat de kapitaalkosten en 
de jaarlijkse exploitatiekosten elk ruim 
25 procent lager zijn dan voor een ta n 
ker van 35.000 dwt.

De afm etingen van de Ingram -com bina- 
ties zijn 620,5 x 87 voet bij een holte 
van 46,3 voet en een beladen diepgang 
van 37,3 voet.
Zij w orden voortgestuwd door twee 
schroeven, elk aangedreven door twee 
12-cil. dieselm otoren. V erder heeft elke 
lichter een door een dieselm otor aange
dreven boegschroef in een tunnel ter 
verhoging van de m anoeuvreerbaarheid 
in smalle vaarwaters. D e hulpm iddelen 
voor de navigatie om vatten een anti-
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Fig. 2

aanvarings-radar, richtingzoeker, Loran, 
gyrokom pas e.t.q.

De M artha  ITB vaart in charter voor 
de Shell Oil Co. en de C arole  voor de 
Phillips Petroleum  Co. Heide duw bo
ten zijn gebouwd door de Southern 
Shipbuilding Corp. in Slidell, Louisiana; 
de lichter IOS 3301 is gebouwd door 
de A labam a Dry Doek and Shipbuil
ding Co. in M obile en de lichter IOS 
3302 door de Levingston Shipbuilding 
Co., in Orange, Texas. Duwboten en 
lichters zijn gebouwd onder klasse A m e
rican Bureau of Shipping en als afzon
derlijke eenheden geclassificeerd.

De sleutel to t de com binatie-idee van 
de Ingram  ITB ’s en to t de meeste van 
de nieuwe en thans in aanbouw  zijnde 
com binaties in het stijve verbindingssys- 
teem  volgens het octrooi van Breit E n 
gineering en aanvaard  door de US Coast 
G uard  in 1969. H et systeem bestaat uit 
hydraulische persen op de boeg van de 
duw boot en een reeks gelaagde staal- cn- 
rubber wiggen aan stuur- en bakboord, 
bevestigd op een punt enigszins achter 
midscheeps. D it systeem m aakt het m o
gelijk om  de boeg van de duw boot ste
vig in de uitsparingen in het achterschip 
van de lichter vast te m aken, doch op 
zodanige wijze da t de verbinding in ge
val van nood gem akkelijk en snel kan 
w orden gelost.

Stijl-1950
H oew el het verbindingssysteem  van 
Breit nieuw is, is de idee van een stijve 
verbinding tussen duw boot en lichter om 
onder alle w eersom standigheden te kun
nen varen dat niet. W at algem een w ordt 
beschouwd als „ the  prototype for all 
rigidly connected, notched tu g /b a rg e  
com binations” —  zoals het heet in een 
in 1972 verschenen studie doo r Jones 
Bardelm eier & Co. L td., adviseurs mas- 
sagoedverladen in N assau, Baham as —  
is de Carport-G-1  com binatie, gebouwd 
in 1950. O ntw orpen door G eorge G. 
Sharp Inc., scheepsontw erpers in New 
Y ork, werd de C arport-com binatie ge
bouwd bij de C hristy  Shipbuilding Corp., 
S turgeon Bay, W isconsin, voor Cargo 
C arriers Inc., Chicago, en bestem d 
voor het vervoer van graan en eetbare 
oliën van de G ro te M eren n aa r New 
Y ork.

In  deze com binatie duw de een 64 voet 
lange, 1280 rpk enkelschroef duw boot 
een 268,5 voet lange lichter van 4500 
dwt m et een snelheid van 14 knopen. 
De stijve verbinding, w aarop geen oc
troo i is aangevraagd, w erkte als volgt: 
de speciaal daartoe  ontw orpen duw boot 
voer zelf in het achterschip van de lich
ter, in een soort vertande uitsparing m et 
een bodem , een soort dok-constructie 
m et een langsscheepse steunbalk  welke 
ter hoogte van het hoofddek uitstak.

D eze uitsteeksels eindigden in het ach
terschip in  taps toelopende wiggen. De 
duw boot voer op eigen krach t in het 
achterschip, werd daar opgevangen door 
verp laatsbare hydraulische cilinders en 
verzekerd met behulp van grote span-

schroeven op dekhoogte. N a stevig te 
zijn bevestigd in de uitsparing van de 
lichter, werd de duw boot aan de boeg 
vastgehouden door de m et hou t bescho
ten bodem  van het dok en de boven
ste uitstekende steunbalk, en aan het 
achterschip doo r de langsscheepse wig
gen aan stuur- en bakboord. D e lossing 
ging in de om gekeerde volgorde, door 
eerst de spanschroeven te lossen en ver
volgens met de hydraulische cilinders te 
duw en, w aardoor de boot op eigen- 
kracht ach teru it vrij kon varen.

De Carport com binatie w erd in 1960 ge
kocht door de A ztec T rad ing  Co., Sa- 
vanah, G eorgië, herdoopt in A ztec !  
C hief en in de vaart gebracht tussen 
Savannah en Brazilië. In 1967 liet Aztec 
een tw eede identieke duw boot bouwen, 
ech ter met een verm ogen van 1600 rpk 
op een schroef; deze F ather Stan  voer 
—  met twee, vijf jaa r eerder gebouw 
de lichters —  met succes in com binatie 
met de A z te c !C h ie f  op het 3300 mijlen 
lange tra ject Savannah-Brazilië v.v. m et 
graan en andere produk ten  zuidw aarts 
en m et fineer noordw aarts. In  1970 
werd de A z te c !C h ie f  verkocht aan Oce- 
an Industries Inc., F o rt Lauderdale, Flo- 
rida, voor de vaart tussen F lo rida en 
het Caraibisch gebied. In  novem ber ’72 
kocht A ztec T rading de com binatie te
rug, om dat —  volgens O cean Indus
tries —  deze laatste behoefte had aan 
een lichter m et een g ro ter laadverm o
gen. Volgens een zegsm an van Ocean 
Industries heeft de A zte c !  C h ie f een hon 
derdtal rondreizen voor deze rederij ge

m aakt; de stijve koppeling had geen en
kel werkelijk probleem  opgeleverd en 
de rederij was hoogst tevreden over de 
com binatie.

Naar Frankrijk en de Philippijnen
Volgens ontw erp-B reit Engineering en 
met het Breit koppelsysteem  is er één 
com binatie gebouwd voor de U nion N a- 
vale in Parijs en een andere in aan 
bouw  voor de Luzon Stevedoring Corp. 
(Lusteveco) op de Philippijnen; de lich
ter voor de U nion N avale is 478 voet 
lang en m eet 20.320 dwt, is gebouwd 
onder klasse ABS bij de T aikoo D ock
yard  & Engineering Co. in H ongkong 
en geregistreerd onder de naam  Corbis\ 
de b ijbehorende 5800 rpk  duw boot 
A  gr ia is gebouwd door Southern Ship
building, Slidell, Louisiana, w aar ook 
de duw boten voor Ingram  zijn gebouwd. 
De Agria-Corbis com binatie is ontw or
pen voor het vervoer van Poolse ko
len n aa r F rankrijk . N a  in novem ber ’72 
te  zijn opgeleverd, m aak te  de com bi
natie de eerste reis met 20.000 ton  erts 
uit A ustralië n aa r  F rankrijk .

D e genoem de com binatie voor Lusteve
co, die in feb ruari jl. is opgeleverd, b e 
staat uit een 120-voets dugboot T om 
cat en de 557,5 voet, 19.000 b r t tan- 
ker-papierrollen lichter L um berjack  voor 
de P ap er Industries C orp. o f the P h i
lippines. D e duw boot is gebouwd bij de 
N ational Shipyard & Steel C orp. in  Ba
taan  en de lichter op de Iloilo D ock & 
Engineering Co., Philippijnen; beide on 
der klasse ABS.
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Zelflosser
Eveneens m et het koppelsysteem van 
Breit Engineering w ordt een zeer g ro
te ITB gebouwd voor de G ro te M eren.

In deze com binatie gaat een 14.000 rpk 
duw boot een lichter van 52.000 dw t du 
wen. D e lichter is ontw orpen door M a
rine Consultants & Designers Inc., Cle- 
veland en meet 974,5 x 104,5 voet bij 
een holte van 46,5 voet; de lichter is 
vorig jaar zom er te w ater gelaten op de 
Erie M arine Division van L itton Indus
tries in Pennsylvanië. D e 152-voets dub- 
belschroef duw boot, ontw orpen door 
Breit Engineering, w ordt gebouwd bij 
H alter M arine Services Inc. in New Or- 
leans; beide w orden gebouwd onder 
klasse ABS en m oeten deze zom er in 
de vaart kom en. D e reder van deze ITB 
is de C rocker N ational Bank in San 
Francisco onder een trustovereenkom st 
m et de Security Pacific N ational Bank, 
eveneens San Francisco. De eenheid 
w ordt vercharterd  aan L itton Industries, 
die hem gaat exploiteren onder contract 
met de staalindustrie. O ntw orpen als 
m ulti-produktenschip, is deze ITB u it
gerust m et een nieuw type ro terende ele
vator, welke sam en m et twee transpo r
teurs en een hopper-klep het m oge
lijk m aken dat de lichter zichzelf lost 
in een tem po to t 10.000 ton per uur.

Nog drie
Behalve de Breit-vergrendeling zijn er 
sedert 1970 nog drie systemen voor 
stijve koppeling gelanceerd of staan op 
het punt dat te w orden: een catam aran 
duw boot van J. B. H argrave N aval Ar- 
chitects Inc., W est Palm  Beach, Flori- 
da; twee nieuwe Carport-type ontw erpen 
van G eorge G. Sharp Inc. en een u it
breiding van de C arport-idee W aller/ 
Forker-systeem  genaam d. H et geoc
trooieerde ontw erp van H argrave is aan 
vaardbaar bevonden door de Coast 
G uard ; het is uitgevoerd in een duw- 
boot-lichter-com binatie in aanbouw. De 
ontw erpen van Sharp  hebben enige „a c 
tieve belangstelling” tew eeggebracht en 
m en verw acht dat het W aller/Forker- 
ontw erp zal w orden toegepast in een 
nog dit ja a r  te bestellen duw boot. Beide 
ontw erpers hebben octrooi-aanvragen in 
gediend en de ontw erpen van Sharp lig
gen thans te r goedkeuring voor bij de 
Coast G uard .

A fgelopen zom er heeft Seabulk T ankers 
L td., F o rt L auderdale, F lorida, een 
contract van $ 12,5 m iljoen getekend 
m et K elso M arine Inc., G alveston, T ex
as, voor de bouw  van de Catug  ITB.

Catamaran
D eze constructie wijkt in zoverre van de 
gebruikelijke af, dat h ie r de duw boot 
een ca tam aran  is en tussen de twee drij
vers de lichter vastklem t; het ach ter
schip van de lichter heeft daarom  de 
vorm  van een kegelvormige wig. V ier 
hydraulische wiggen in het achterste deel 
van de zijden van de lichter en twee 
klinken onder spanning op de m idden

lijn welke als koffersloten werken, ver
binden duw boot en lichter. J. E rik  Hvi- 
de, chartering  m anager van Seabulk, 
deelde de redactie van de „Surveyor” 
mede dat de oorspronkelijke plannen 
slechts één klink inhielden, m aar de 
tweede werd toegevoegd „als zekerheid 
voor betere cen trering” . D e wiggen en 
klinken w orden op afstand bediend; de 
klinken kunnen ook m et de hand w or
den bediend.

Volgens het ontw erp van J. B. H argrave 
Naval A rchitccts Inc., W est Palm  Beach 
en spanningsberekeningen door J .J .H e n -  
ry Inc., New York, zal de Catug  com 
binatie w orden voortgestuwd door twee 
7000 rpk dieselm otoren, ontw orpen om 
de beladen 41.000 dwt olielichter een ge
schatte snelheid van 15 knopen te  ge
ven. D e 120 voet lange duw boot en de 
581 voet lange lichter w orden gebouwd 
onder klasse ABS. D e C atug-com binatie 
krijgt een totale lengte van 629 voet en 
een beladen diepgang van 36 voet. D e 
twee grote 4-bladige schroeven van 17 
voet doorsnee kom en bijna 60 voet van 
elkaar en m aken bij dienstsnelheid 95 
om w./m in.

NSP
H vide deelde nog m ede dat uitgebreide 
sleepproeven m et een m odel van de Ca
tug  in het N ederlands Scheepsbouw kun
dig Proefstation  in W ageningen, Seabulk 
ervan hadden overtuigd, dat de catam a- 
ran-vorm  van de duw boot, in com bina
tie met een boegschroef in de lichter, 
Catug  „m axim um  m aneuverability, p ro 
pulsive efficiency, and stability” zullen 
geven. Volgens contract zal de com bi
natie voor het eind van dit ja ar w orden 
opgeleverd en dan m et petro leum produk- 
ten gaan varen tussen de G ulf en de 
A m erikaanse oostkust.

Indachtig aan hetgeen R obert J. Tap- 
scott, vice-president en hoofd-ingenieur 
scheepsbouw bij Sharp beschreef als 
„een w edergeboorte” van de activiteit 
in de bouw van geïntegreerde duw boot- 
lichter com binaties, besloot Sharp  het 
„C arp o rt” -ontw erp nieuw leven in te 
blazen en te vergroten. H et resultaat is 
twee ontw erpen van Sharp voor ITB ’s 
m et toepassing van een nieuwe versie 
van de „C arp o rt” -koppeling, w aarin een 
autom atiek  w aarop octrooi is aange
vraagd, het tweeledig doel heeft van: Ie  
de duw boot in de inkeping in het ach
terschip van de lichter te trekken en 
daarin  te vergrendelen: 2e m ee te hel
pen bij het ontkoppelen  van de duw 
boot. Deze voorziening was geen onder
deel van he t oorspronkelijke "C arport” 
vergrendelings-systeem  en m aakt een 
snelle ontkoppeling van de com binatie 
m ogelijk, aldus T apscott. Snel on tkop
pelen is essentieel voor stijve duw boot/ 
lichter-ontw erpen in de V erenigde S ta
ten, in verband m et de eisen van de 
Coast G uard . Hoewel in de praktijk  
zo ’n eenheid alleen in geval van nood 
behoeft te w orden ontkoppeld en m o
gelijk voor onderhoud en reparatie  in 
te n  droogdok, eist de Coast G uard  dat

duw boot en lichter „in a tim ely m an- 
ner” kunnen w orden ontkoppeld. T ap 
scott voegde er aan toe dat het nieuwe 
ontw erp reeds in het voorbereidend sta
dium  met de Coast G uard  was door
genom en en dat m en niet op proble
men was gestoten. Sharp is nu doende 
een form ele aanvraag aan de Coast 
G uard  voor te leggen.

Aanzienlijk g ro ter dan de oorspronkelij
ke Carport is een van de nieuwe ont
w erpen van Sharp, bestaande uit een 
duw boot van 147 voet en twee diesels 
van samen 12.000 rpk op één schroef, 
en een 550 voet lange lichter voor pe- 
tro leum produkten van 38.500 dwt; de 
to tale lengte van deze eenheid is 643 
voet en de snelheid 15 knopen. V ol
gens T apscott leidt de enkele schroef to t 
lagere bouw- en exploitatiekosten voor 
de duw boot en de koppeling to t de ver
eiste stroom lijn voor de m axim um  snel
heid.

H et tweede ontw erp van Sharp  betreft 
een 136-voets, 11.400 rpk dubbelschroef 
duw boot m et een 33.730-tons stukgoed- 
lichter. Deze com binatie heeft een to 
tale lengte van 716 voet en een be
laden snelheid van 14 knopen. Zapa- 
ta  Bulk T ransport Inc., N ew  Y ork heeft 
belangstelling voor beide com binaties.

Nieuw systeem
D oor wijziging van het oorspronkelijke 
ontw erp voor de Carport hebben D a- 
vid B. W aller, H ouston, en Raym ond 
A. Forker, Savannah, een stijve koppe
ling ontw ikkeld to t het W aller/Forker 
Integrated System. Evenals in het Car- 
p ort-systeem gebruiken zij een lichter 
met een diepe uitsparing in het ach ter
schip, een lager dok  en een overhangen
de dw arsbalk op het hoofddek. In af
wijking van de Carport met zijn vaste 
wig en klauw, m aakt het W aller/Forker 
systeem gebruik van een glijdende wig 
op de lichter op hoofddekhoogte op de 
langsscheepse overhangende balk. De 
m echanisch aangedreven wiggen zijn op
genom en in uitsparingen van de klauw- 
constructie van de boot en de balk op 
de lichter; h ier w ordt voldoende kracht 
uitgeoefend om bewegingen tussen bei
de schepen uit te  sluiten onder k rach
ten zoals die in zw aar storm w eer m oe
ten w orden verwacht.

W aller was één van de tw eem ansploeg 
van M arine Engineering Systems Inc., 
H ouston, die verleden ja a r  mei een stu
die heeft gem aakt voor de US M ariti- 
me A dm inistration  over „A dvanced 
O cean Tug-B arge System s” . Hij be
schrijft het verbindingssysteem  als volgt:

„Terwijl de boot in de inkeping in de 
lichter vaart, schuift de vrijdragende 
ligger in de uitsparing in de boeg van 
de duw boot, zodat deze precies in het 
m idden binnenkom t. M et de duw boot 
in deze positie rustend op de bodem  
van het dok, w orden spanstaven aange
b rach t tussen de boeg van de duw boot 
en h e t hoofddek van de lichter, en er 
w orden verbindingen gem aakt om de
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duw boot in de langsrichting te  houden. 
Tenslotte w orden de glijdende wiggen 
aangebracht in de uitsparingen in het 
achterschip, w aardoor de stijve verbin
ding to t stand is gebracht.”

Aztec T rading Co., w aarvan F orker p re
sident is, brengt he t W aller/Forker-sys- 
teem  aan in een in aanbouw  zijnde duw 
boot van 3000 rpk van dezelfde afm e
tingen als de Father Stan  en de A zte c /  
Chief. Deze com binatie m oet dit najaar 
in de vaart komen.

Veelbelovend
H oofdzakelijk door de bevredigende be
vestiging in de tw ee ITB ’s van Ingram , 
beschouwen velen, en in het bijzonder 
de US M aritim e A dm inistration, de stij
ve verbinding tussen duw boot en lich
ter als een van de m eest belovende, re 
cente ontw ikkelingen. D oor eigen speur
werk, door studies opgedragen aan on 
afhankelijke scheepsbouwkundigen en 
door de feitelijke u itrusting van de eer
ste ITB voor Ingram , is de M aritim e 
A dm inistration optim istisch over de toe
kom st van ITB in de grote vaart.

In een overzicht van de ontw ikkeling in 
grote duw boten en onbem ande lichters, 
w ordt in  de studie van Jones Bardel- 
m eier opgem erkt: „V elen in het vak 
voorzien een doorbraak  in de duw vaart 
van de derde generatie (geheel geïnte
greerde 100 pet duw vaart) duw boten- 
met-lichters.

N atuurlijk  ontbreken ook h ier de on
gelovige Thom assen niet. „H et kom t me 
voor” —  zei een bij een duw boot/lich- 
ter-ontw erp betrokken scheepsbouw kun
dige —  dat we tegelijk aan het begin 
en aan het eind van de ITB-fase staan.

De redenen om een ITB te bouwen zijn 
dikwijls „kunstm atig” in het leven ge
roepen: bem anningsvoorschriften en ho 
ge bouwkosten. Dit kan veranderen. Als 
een stijve duw boot/lichter koppeling al
leen w ordt toegepast om een „kunstm a
tig” schip te creëren, is de toekom st be
perkt. M aar als het w ordt toegepast in 
een geval van m eer lichters dan duw 
boten en m en wil een nuttiger gebruik 
m aken van het voortstuw end vermogen, 
dan kan het —  zoals al is gebleken —  
een waardevolle aanw inst zijn.”

Technische aantekening
Nu de geheel geïntegreerde duw boot/ 
lichter als zelfstandige eenheid in de 
vaart is, m oet er vooral aandacht w or
den geschonken aan de aparte  ontw er
pen voor duw boot en lichter. Eén as
pect, de noodzaak to t plaatselijke ver
sterking van de rom p van zowel duw 
boot als lichter is al erkend en wordt 
aangehaald in een m em orandum  van 
de Technische afdeling van het A m e
rican Bureau of Shipping ten gebruike 
bij het beoordelen van plannen voor 
stijve duw boot/lichter com binaties:

„A an de voorsteven van de duwboot

en de achtersteven van de lichter moet 
speciaal aandacht w orden geschonken 
voor wat betreft zw aardere profielen, 
welke hier nodig kunnen zijn. De speci
fieke constructie zal variëren met het 
voorgesteldc vergrcndelingssystccm ; m aar 
in het algemeen moet de achtersteven 
van de lichter aanzienlijk worden ver
sterkt zowel dwarsscheeps én voor en 
achter met een systeem van webspanten, 
luikhoofden enz. welke weerstand kun
nen bieden aan de h ier optredende krach
ten, en ook om deze krachten over te 
brengen in de scheepsrom p.

De extra sterk te in de duw boot dient 
te komen uit een systeem van dw ars
scheepse webspanten samen met lijst- 
hoeksteunen, stringers enz. De w ebspan
ten dienen, w aar mogelijk, in één lijn te 
liggen met die in de lichter.

H et ontw erp voor de verbinding van 
boot en lichter dient op berekeningen 
te berusten, ontleend aan de mogelijk
heden welke zich zouden kunnen voor
doen in het vaargebied w aarvoor de 
com binatie is bestem d, in sam enhang 
met de norm ale belading, hetgeen de 
m axim ale spanning oplevert op deze 
constructie. Ook de om standigheden 
w aaronder buigen, scheuren en wringen 
kunnen optreden dienen diepgaand te 
w orden onderzocht, en kopieën van de 
berekeningen dienen aan het A m erican 
Bureau of Shipping te worden overge
legd.”
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Caterpillar op clusters

G eogra fische  ligging van de p u tten -  
groepen  in G ron ingen

Een vakterm? Misschien, maar meer 
nog een essentieel onderdeel in het 
produktieapparaat, dat ons de 
veelbesproken energiebron aardgas 
bezorgt.

Een zg. cluster o f  puttengroep is een 
groep van aansluitingen op aardgasbron- 
nen. Z o ’n boring naar aardgas te G ron in 
gen gaat ± 3000 m diep.

Aanvankelijk m eende men te doen te heb
ben m et een aantal gasvoorraden. Later 
bleek, dat het hier één gigantische bel be
treft van 1650 m iljard m 3 over een op 
pervlakte van 700 km 2. H et gas bevindt 
zich d aa r  op een tem peratuur van 100 °C  
en onder een druk  van 300 a 350 atm . Op 
iedere pu t zit dan ook een veiligheidsaf- 
sluiter.

Deze clusters w orden door de N ed. A ard 
olie Mij. geëxploiteerd. H et gewonnen gas 
w ordt geleverd aan de G asunie, die voor 
verdere distributie zorgt. H et gas m oet 
echter aan zeer strenge voorschriften 
voldoen voor w at betreft sam enstelling, 
d ruk en tem peratuur. M en m oet bijv. 
m aatregelen treffen  om het aanwezige 
w ater aan het gas te onttrekken ter voor
kom ing van hydraat-vorm ing  (sneeuw 
achtige substantie).

H et hele proces van produktie, behan
deling, m eting en afgifte is verregaand 
geautom atiseerd . Op de puttengroepen 
zelf is geen bedienend personeel aanw e
zig. A lle gegevens kom en sam en in de

C entrale C ontro lekam er te Sappem eer, 
w aar één w achtm achinist zo een over
zicht heeft over alle installaties. O p alle 
puttengroepen, thans 14 stuks m et nr.

15, 16 en 17 in aanbouw , staan T .V .-ca- 
m era’s en geluidsinstallaties. D e cam era 
rich t autom atisch  op een afw ijkende ge
luidsbron, m aar kan  ook m et de hand 
bediend w orden. B etreedt m en een p u t
tengroep dan heeft de cam era dat al ge
zien, vergeet m en daarna  het hek te  slui
ten, dan vertelt de schallende geluidsin
stallatie dit dringend, alsnog te  doen.

M aar ook is het m ogelijk onderhouds- 
groepen te w aarschuw en in geval van sto
ring, externe storingen, bijv. het uitvallen 
van het openbaar elektriciteitsnet. G e
m iddeld negen keer per ja a r  hier.

De puttengroepen  vragen natuurlijk  veel 
elektriciteit, krach tstroom  voor elek tro 
m otoren  en stroom  voor verlichting en de 
gevoelige m eet- en con tro le-apparatuur. 
Iedere pu t heeft een hoogspanningsaan- 
sluiting van 10 kV en een trafo  van 
380/220 V. G ebeurt het zoals in 1970, 
dat alle stroom voorziening van buitenaf 
uitvalt, dan kom t de continuïteit van de 
gaslevering in gevaar. O p de huidige 
puttengroepen zijn dan ook voorzieni- 
gen getroffen, die deze in bedrijf kun 
nen houden.

A llereerst w ord t natuurlijk  de gehele p ro 
duktie elektrisch en pneum atisch b e
diend vanuit een contro lepaneel op de 
cluster in de controlepost. D e bew aking 
is opgebouw d langs het zg. „fail-safe” 
systeem.
N a  verschillende graderingen in alarm e
ringen bijv. van ongevaarlijke storing tot 
ernstige storing, geeft de bew aking a u to 
m atisch het bevel to t to tale „shut-dow n” .

In  ju li  van d it jaar is d e  p u tten g ro ep  ”K O O IP O L D E R ” in b ed rijf gegaan. H e t  
n o odstroom aggregaa t leve r t h ie r  885 K V A .
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De gehele cluster is dan buiten werking.

Bij het uitvallen van de elektriciteit is 
het belangrijk, dat deze elektronische be
waking en bediening gevoed blijft. Van
daar dat voor deze sectie een zg. „no- 
break” set is geïnstalleerd. Een elektro
m otor aangesloten op het net, drijft een 
generator aan, die elektriciteit levert voor 
accu’s. Valt de stroom  uit, dan keert het 
proces om  en w ordt de generator m o
tor, die aangesloten staat op de accu’s en 
de m otor w ordt dan generator, die stroom 
levert voor het net. H et vermogen van 
deze set is 20 kVA, M ocht het net na

enige minuten niet terugkom en, dan 
kom t de gasproduktie in gevaar door het 
te lang uitblijven van de krachtstroom . 
Op iedere cluster staat daarom  een nood- 
stroom aggrcgaat geïnstalleerd. Op de 
clusters thans in bedrijf vindt men een 
aggregaat van 500 kVA.
1 C aterpillar dieselm otor D398 drijft een 
H eem af generator aan. Op de nieuwe 
puttengroepen die van 15 X 10r' nrVdag- 
produktie op 25 X 10B nrVdag berekend 
worden, staan 885 kVA sets. Begin juli 
is de cluster „K ooipolder” in bedrijf ge
gaan.

Hier staat zo 'n  set: I C aterpillar diesel
m otor D398 drijft een H eem af genera
tor, 380V, 50Hz, aan.
De hier toegepaste m otoren zijn uit de 
heavy duty 6.25"-boring-serie van C ater
pillar. Een serie, die het mogelijk m aakt 
om een efficiënte voorraad reservedelen 
te houden, om dat vele hoofdonderdclen 
onderling uitw isselbaar zijn. Buiten deze 
heeft de 6.25"-boring-serie andere speci
fieke voordelen.

Informatie over toepassingsmogelijkheid bij 
de afd. Motoren van Geveke Motoren N.V., 
Amsterdam.

B O E IN G  AW ARDED N A V Y  H Y D R O F O IL  
C O N T R A C T

The U.S. Naval Ship Systems C om m and has awarded The 
Boeing C om pany a $ 42,607,384 contract for the design and 
developm ent of N orth A tlantic T reaty  O rganization (NATO) 
m issile-carrying hydrofoil ships, known as N A TO  PHM s. 
U nder the term s of the contract Boeing will build two lead 
ships for the U.S. Navy.
Italy and the Federal Republic of G erm any, the other N A TO  
participants at this time, have provided a share of the funds 
to develop the N A TO  PHM s. Participating N A TO  countries 
are expected to purchase Boeing-built PHM s for their own 
navies. The PHM  offers the advantages of high-speed m aneu
verability and platform  stability for missile launching, even in 
rough water.
F . L. Coenen, Boeing PH M  program  m anager, stated that 
the com pany will em ploy about 600 people as a result o f the 
contract when construction peaks during the second half of 
this year. A pproxim ately 400 w orkers presently are involved. 
The ships will be built at Boeing’s Renton facility south of 
Seattle.
Boeing has been w orking on the PHM  since N ovem ber, 1971, 
under a prelim inary design contract. T he first PH M  will be 
launched in late 1974 and the second will follow three m onths 
later. Delivery of the two hydrofoils to  the N avy is scheduled 
for the sum m er of 1975.
A lthough larger, the PHM  is patterned after the successful 
Boeingbuilt Tucumcari, a 58-ton hydrofoil delivered to the 
U.S. N avy in 1968. Dim ensions on the PH M  are 132.8 feet 
(40,5 meters) long, 28.2 feet (8,6 m eters) wide, and 231 long 
tons (235 M T) displacement.
Propulsion will be by a w aterjet system pioneered for hydrof
oils by Boeing. A gas turbine driven w ater pum p propels the 
craft a t speeds in excess of 40 knots (46.1 mph-74,1 km/h).

A rtist’s concept o f the N A T O  PHM, a high-speed, missile-carrying 
hydrofoil patrol boat being built by Boeing Aerospace Company, 
Seattle, Washington.

T W O  N A PIER S 610 T U R B O  BLOWERS  
IN S T A L L E D  O N  T H E  D O X F O R D  67.J.6 
M A R IN E  DIESEL E N G IN E . T H E  E N G IN E  
DEVELOPS 12,000 b.h.p. AT 126 rev/min.

T urbo  blowers in the 410, 510 and 610 series, which are 
the largest m anufactured by D. N apier & Son Ltd., are the 
types suitable for m arine propulsion engines and are firmly 
established and wndely used by leading shipping lines through
out the world. They are fitted to  engines of Sulzer. Doxford 
and Burm eister & W ain design. Engines of up to 12,000 bhp 
can be super-charged by a single blower with multiple units 
being used on engines of larger output,
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Jaarverslag van de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters 
in Nederland over het jaar 1972

Algemene beschouwingen

Stroom , tegenstroom , en een periode van 
doodtij waren kenm erkend voor het 
beeld dat de w ereldeconom ie w aarm ede 
de in ternationale scheepsbouwindustrie 
sterk is verweven, in 1972 te  zien 
gaf.
In het eerste halfjaar 1972 was de vrach- 
tenm arkt zozeer ingezonken, da t vele 
schepen werden opgelegd en de reders 
terughoudend w aren in h e t bestellen van 
nieuwe schepen.
In het tw eede halfjaar kon men een aan
trekken van de vrachttarieven w aarne
men.
De opgelegde schepen kwamen daardoor 
grotendeels w eer in de vaart.
In  tegenstelling m et de eerste drie kw ar
talen van 1972, w erden in het laatste 
kw artaal zoveel o rders voor nieuwe sche
pen geboekt, da t van een hausse in ge
plaatste orders kan w orden gesproken.
Van de ruim  14 m iljoen b rt in  het 
vierde kw artaal geboekte orders betrof 
11 m iljoen b rt tankers.
Deze grote toevloed van orders kwam 
voor m eer dan 80 pe t ten gunste van de 
Japanse scheepsbouw, die zich in ver
sterkte m ate toelegt op de export van 
schepen.

De zg. „Sanko” -deal, gepresenteerd als 
een binnenlandse scheepsbouwtransactie 
van een Japanse reder betreffende de 
bouw op m iddelgrote Japanse werven 
van een groot aantal tankers van 80.000 
ton, welke schepen tegen zeer lage vaste 
tarieven aan Europese reders werden 
vercharterd , veroorzaakte m idden-1972 
een schokeffect. M en vreesde enerzijds 
verdere expansie van het aandeel van de 
Japanse scheepsbouw —  m et nam e nu 
ook van de m iddelgrote werven —  in de 
aan de w creldvloot toe te voegen ton
nage. A nderzijds betekende het verchar- 
teren van de schepen aan Europese re
ders, m arktverlies van de Europese w er
ven voor dit type schepen om dat de be
treffende reders m inder eigen tonnage 
zullen bestellen.

Behalve door de Japanse scheepsbouw 
werden in 1972 aanzienlijke orders ge
boekt in de Scandinavische landen in het 
bijzonder in Zw eden en in iets m indere 
m ate ook in W est-D uitsland en het V ere
nigd K oninkrijk.

Terugziende op 1972, w aarin aanvanke
lijk in vrijwel alle scheepsbouwlanden 
eenzelfde trend kon w orden afgelezen nl. 
het teruglopen van het aantal orders, is 
het verontrustend te m oeten constateren, 
dat de grote toevloed van orders in  het 
laatste kw artaal vrijwel geheel aan de 
N ederlandse scheepsbouw  is voorbijge
gaan.
D it alles betekent echter geenszins, dat 
e r bij de N ederlandse werven, die in de

voorafgaande jaren gro te orders hebben 
geboekt, gedurende 1972 weinig bedrij
vigheid zou zijn geweest. D it kan u it de 
navolgende L loyd’s cijfers w orden afge- 
lezcn.

In 1972 in de wereld:
aantal brt

T e w ater gelaten 2561 26.714.386
Afgeleverd 2776 26.748.822
Wereld portefeuille 

ultim o 1972 3725 86.498.728

waarvan het N ederlands aandeel bedroeg:
aantal brt

T e w ater gelaten 116 760.803
2,8 %

Afgeleverd 112 749.672
2,8 %

W ereldportefeuille 
ultim o 1972 157 1.842.935

2,13 %

U it deze cijfers blijkt, dat de afgeleverde 
tonnage in 1972 25 pet hoger ligt dan in 
het voorafgaande jaar.

In 1972 w erden in N ederland  108 sche
pen geboekt m et een tonnage van 
173.044 brt tegenover 74 schepen m et 
een tonnage van 505.423 brt in 1971 en 
158 schepen m et 1.705.758 b rt in 1970.

In 1972 w erd in de wereld een  tonnage 
van 29.587.686 brt geboekt, zodat het 
aandeel van N ederland  daarin  slechts 0,6 
pet bedroeg.

Ongeveer 80 pet van de geboekte orders 
in N ederland waren voor buitenlandse 
reders.

D e vlucht van N ederlandse reders onder 
„flags of convenience” betekent een 
voortdurend verdere verschraling van de 
natuurlijke voedingsbodem  voor een deel 
van de N ederlandse scheepsbouwindus
trie. H et is dan ook te betreuren, dat de 
aan de reders verleende fiscale facilitei
ten onvoldoende zijn gebleken om  de 
terugkeer van de N ederlandse schepen 
onder nationale vlag te bevorderen of 
zelfs m aar de vlucht te stoppen. Op 
langere term ijn zal dit ongetwijfeld be
langrijke schade doen aan ons land als 
zeevarende natie. Ook het geleidelijk aan 
verdwijnen van de K leine H andelsvaart- 
vloot is in dit verband een teken aan de 
wand. Indien van regeringswege niet de 
reële faciliteiten w orden toegestaan no
dig voor opbouw van een m oderne 
K leine H andelsvaartvloot, zoals dit in 
het buitenland reeds is geschied, dan 
sterft daarm ede een bedrijfstak uit, die 
van oudsher haar w aarde heeft bewezen 
voor de N ederlandse econom ie.

U ltim o 1972 om vatte het nog niet aan 
gevangen werk in N ederland  1.008.343 
brt en de tonnage in aanbouw  834.592 
brt, een verhouding dus van 1,2 : 1. In 
1970 was het nog niet aangevangen w erk

het driedubbele en in 1971 het dubbele 
van de tonnage in aanbouw .
De geringe om vang van de in 1972 ge
boekte tonnage en het sterk  teruglopen 
van he t niet aangevangen w erk ten op 
zichte van de tonnage in aanbouw  in ver
gelijking m et vorige jaren, wijzen duide
lijk op de noodzaak de orderportefeuille 
te vergroten. W eliswaar zijn de grote 
werven nog to t en m et 1974 volgeboekt 
en is hun  produktiecapaciteit in 1975 
voor een gedeelte bezet, doch in de m id
delgrote scheepsbouw w ordt d e  behoefte 
aan orders bij een aantal w erven sterk 
gevoeld.

Beziet m en de wereld scheepsbouw in het 
licht van de grote investeringen in  Japan 
en in een aantal andere landen in geheel 
nieuwe of in uitbreiding van bestaande 
w erfcapaciteit, dan ontkom t m en niet 
aan  de vrees, dat b innen enkele jaren  
een belangrijke over-produktiecapaciteit 
zal ontstaan.
In het verslagjaar hebben de goede re 
laties, welke m et de O verheid en in  het 
bijzonder met he t M inisterie van E cono
m ische Zaken w orden onderhouden zich 
speciaal gericht op de uitwisseling van 
gedachten over een passend industriebe
leid voor de scheepsbouw.
In het begin van het verslagjaar werd 
daartoe nam ens de gezam enlijke N eder
landse scheepsbouwers en scheepsrepara- 
teurs een nota betreffende een industrie
politiek voor de N ederlandse scheeps
bouw overhandigd.
De bovengeschetste in ternationale on t
wikkeling op  het gebied van de p roduk
tiecapaciteit, leidden to t de overtuiging, 
dat een goede N ederlandse m aritiem e 
politiek ingepast zou m oeten w orden in 
een Europese m aritiem e politiek.
D oor de uitbreiding van de E E G  van de 
6 naar de 9 lid-Staten is een belangrijke 
m aritiem e m acht in de w ereld gebundeld 
die een goed tegenw icht kan vorm en te 
gen de expansie-politiek van Japan.

In de loop van 1972 hebben intensieve 
contacten m et de Japanse scheepsbouw 
op het niveau van de AW ES (Associa- 
tion o f W est E u ropean  Shipbuilders) en 
daarm ede hand  in  hand  gaande bespre
kingen tussen deC ouncil o f E E C B uilders 
o f Large Ships n ie t het nagestreefde re 
sultaat opgeleverd t.w. om  op vrijwillige 
basis een ordelijke verdeling van de p ro 
duktiecapaciteit over de bestaande 
scheepsbouwlanden to t stand te  brengen.

Besprekingen in  de O E C D  W orking 
P arty  nr. 6 on shipbuilding w aarin ook 
Japan  is vertegenw oordigd, hebben to t 
dusverre nog niet to t positieve afspraken 
o f regelingen geleid m et betrekking to t 
een ordelijke verdeling van de w erfcapa- 
teiteit of van de scheepsbouwm arkt. In 
de O EC D  is ech ter wel besloten to t het 
verrichten van een onderzoek naar de
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vraag naar tonnage in  de wereld en het 
aanbod van produktiecapaciteit om die 
tonnage te leveren.

Inm iddels hebben ook de besprekingen 
in het E E C  Shipbuilders' Linking Com- 
m ittee m et de EEG  Commissie to t het in 
zicht geleid, da t in E uropa een gezonde 
scheepsbouwindustrie onm isbaar is en 
d a t daartoe een Europese scheepsbouw- 
politiek m oet w orden ontw ikkeld.

In novem ber 1972 was er een gedachten
wisseling over de econom ische en sociale 
aspecten van de Europese scheepsbouw
industrie m et de F ederatie van M etaal- 
bew erkersbonden in de EE G .

In 1973 zullen de besprekingen over de 
inhoud van een industriepolitiek voor de 
Europese scheepsbouw w orden voortge
zet en zo  mogelijk ook m oeten worden 
afgerond. H et L inking C om m ittee heeft 
ter overbrugging van de periode w aarin 
deze scheepsbouwpolitiek to t stand zal 
m oeten kom en, aangedrongen op de m o
gelijkheid nationaal non-discrim inatoire 
m aatregelen ten behoeve van de scheeps
bouw industrie in E E G -landen  te treffen 
teneinde intussen pal te  kunnen staan in 
de concurrentiestrijd.

Rente-overbrugging (r.o.)

In 1971 werd het rente-overbruggings- 
percentage als gevolg van de daling van 
het prom essedisconto op %  pet ge
bracht. Toen het prom essedisconto om 
externe redenen (speculatie tegen de US 
dollar) in 1972 zeer sterk daalde, w aar
door het zijn functie als toetssteen voor 
de rente op de kapitaalm arkt verloor, 
w erkte dit disconto als factor in de be
rekeningsform ule van de r.o. niet m eer 
en kwam het r.o. percentage negatief te 
staan.

G edurende 1972 werd gezocht naar een 
nieuwe m ethode, die zou kunnen dienen 
als basis voor de r.o. regeling. De nieuwe 
m ethode die daaru it is voortgekom en 
gaat u it van het per kw artaal te bepalen 
gem iddelde effectief rendem ent van 10 
ja a r  o f korter lopende staatsobligaties, 
w aarop een toeslag van 1.3 pet w ordt 
toegepast. H et verschil tussen he t aldus 
gevonden percentage en de m inim um  
kredietrente van 7 %  pet volgens O ECD  
richtlijnen bepaalt het r.o. percentage 
over het volgend kalenderkw artaal.

Op grond van deze m ethode bedroeg h e t 
r.o. percentage van m aart to t 30 juni 
1972 0,4 pet, in het derde kw artaal 0,3 
p e t en in het laatste kalender-kw artaal 
1972 nihil. In het eerste en tweede kw ar
taal 1973 is het r.o. percentage weer 
op 0,4 pet gekomen.

Volgens de EEG -richtlijn  van 7 juli 1972 
is het mogelijk om  naast rentesteun in 
1972 een directe steun in wélke vorm  
ook aan de scheepsbouw te geven to t 
5 pet en in 1973 to t 4 pet van de con
tractprijzen. V an deze facultatieve rege
ling w ordt in de om ringende landen ten 
behoeve van de nationale scheepsbouw
industrie in velerlei vorm en gebruik ge

m aakt. In N ederland is dit niet het 
geval.

V oor de N ederlandse scheepsbouwindus
trie die wat steunm aatregelen betreft in 
de concurrentieslag zeer nadelig staat, is 
het rendem entspeil —  in algem ene zin 
gesproken —  onvoldoende om de diepte- 
investeringen te kunnen doen, die nodig 
zijn om deze industrie aan te passen aan 
de eisen des tijds.

H et gaat hierbij met nam e om investe
ringen die gericht zijn op  een zodanige 
rationalisatie van het w erfbedrijf qua o r
ganisatie en produktiem ethoden, dat 
kostenverlaging kan w orden bereikt.

O p zichzelve onderschrijven wij de w en
selijkheid steunm aatregelen geleidelijk —  
m aar dan ook  in ternationaal —  af te 
bouwen. Zolang d it echter niet wordt 
verwezenlijkt zal de Nederlandse scheeps
bouw, die op dit terrein achterligt bij a n 
dere scheepsbouw! anden, een vorm  van 
Overheidssteun niet kunnen ontberen.

Investeringsbeleid

N aar de m ening van onze organisatie 
zou het dan ook in een goede scheeps
bouwpolitiek passen, dat, in h e t belang 
van het behoud van een slagvaardig 
scheepsbouw produktieapparaat van vol
doende capaciteit en van het behoud van 
de werkgelegenheid in deze en  in de toe
leverende industrieën ook door de O ver
heid de noodzakelijkheid van een effec
tief investeringsbeleid w ordt onderkend.

E en  visie op grond van vast te stellen 
investeringsbehoeften van de N ederland
se scheepsbouwindustrie, w aarin rekening 
m oet worden gehouden m et de structuur 
van de scheepsbouwindustrie in E uropa 
en de in dat verband bestaande inves
teringsbehoeften is noodzakelijk.

O verheid en bedrijfsleven zullen elkan
der in deze visie m oeten vinden.

Bij een goed investeringsbeleid past 
geenszins het invoeren van een selectieve 
investeringsregeling in de Randstad H ol
land w aar volgens natuurlijke bestem 
ming 80 pet van de N ederlandse scheeps
bouw industrie is gevestigd.

In het verslagjaar heeft onze organisatie 
haar bezwaren tegen het betreffende 
w etsontw erp ingediend, zowel bij de 
SER als bij he t Parlem ent.

Behalve op de directe nadelige gevolgen 
voor de scheepsbouw in het W esten des 
lands is daarbij gewezen op een algemeen 
econom isch gevaar nl. de prijsverhogen
de tendenzen van een eventuele invoe
ring van de selectieve regeling, in de 
consum ptieve sfeer m et alle consequen
ties van dien ten aanzien van de loon
index en de daaru it voortvloeiende ver
dere inflatiedreiging.

Investeringen in 1972

U it het bovenstaande m ag niet w orden 
afgeleid, dat in de N ederlandse-scheeps-

bouw in het geheel geen investeringen 
zouden zijn gedaan.

Mede in het kader van de aanpassing 
van bedrijven aan de gevolgen van het 
afsluiten van de zeearm en in het D elta
gebied, zijn in 1972 gereed gekomen de 
belangrijk vergrote bouwhclling bij 
scheepswerf „de M erw ede” te H ardinx- 
veld en een nieuwe lashal.

Scheepswerf „D e Biesbosch” te D or
drecht opende een nieuwe scheepsbouw- 
loods voor het vervaardigen van secties 
voor duw bakken en Rijn- en  m otor- 
vrachtschepen bij haar w erkm aatschappij 
„K oopm an” te D ordrecht.

In het verslagjaar kwam  bij I. H . C. Smit 
te K inderdijk  de grote overdekte bouw- 
helling uitgerust met ponsband bestuurde 
brandsnijm achines gereed.

Zowel produktie-technisch als sociaal 
econom isch gezien betekent d it een be
langrijke m odernisering en rationalise
ring.

Bij Scheepswerf en G ashouderbouw  v/h 
Jonker en Stans B.V. te H endrik  Ido 
Am bacht en bij N .V. Scheepsbouwwerf 
v/h C. M. van Rees te Sliedrecht kw a
men de aangepaste hellingen gereed. De 
aanpassingsw erkzaam heden alsmede de 
uitbreiding van De G roo t en Van Vliet 
Scheepswerf en M achinefabriek B.V. te 
S likkerveer vorderen en zullen naar ver
w achting in 1973 gereed komen.

Een van de kleine werven in sector 
bouw- en  reparatie van binnenschepen 
t.w. Van G revenstein’s Scheepswerf B.V. 
in K rim pen aan de Lek opende in 1972 
een in eigen beheer aangelegde langs- 
helling voor schepen to t 67 m.

Bouw van binnenvaartuigen

In deze sector was er in vergelijking m et 
voorafgaande jaren  een w at grotere b e 
drijvigheid, zoals uit onderstaand verge
lijkend overzicht tussen de in de jaren 
1970 to t en met 1972 gebouwde m otor- 
vracht- en m otortankschepcn blijkt:

1970: 12 m otorvrachtschepen 9310 t„  19 
m otortankschepen 24171 t.; 1971: 14 
m otorvrachtschepen 20824 t., 23 m otor
tankschepen 30115 t.; 1972: 29 m otor
vrachtschepen 41581 t., 19 m otortank
schepen 30839 t.

De capaciteit van de binnenscheepsbouw 
is zodanig, dat, indien de bestaande p lan
nen to t m odernisering en vernieuwing 
van de binnenvloot ten uitvoer gelegd 
kunnen w orden de werven in deze sector 
belangrijk to t de opbouw  daarvan kunnen 
bijdragen. Investeringsfaciliteiten naast 
verschrottingsprem ies zouden daartoe 
een goede stim ulans zijn, om dat deze 
vlootvernieuwing investering van aan
zienlijke bedragen vergt.

Scheepsreparatie

In het voorjaar van 1972 ondervonden 
vooral de grote reparatiebedrijven (zee
schepen) de nadelige invloed van de
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w erkstakingen, om dat de reders voor de 
reparatie van hun schepen uitwekeii naar 
andere landen. De repercussies waren tot 
ver in het jaar m erkbaar. Tegen het 
einde van 1972 was er een lichte ople
ving te bespeuren, doch in het algemeen 
betrof dit korte term ijnwerk. Voorts was 
er een tendens bij de reders te onder
kennen om hun schepen zolang mogelijk 
in bedrijf te houden om bij stijgende 
vrachttarieven het rendem ent te verho
gen.

Als gevolg hiervan werden de grote on- 
derhoudsreparaties verschoven.

Belangrijk is het speciaal in deze zeer 
loonintensieve sector van de scheeps- 
bouw industrie om de kostenstijging als 
gevolg van de stijgende arbeidskosten te 
kunnen opvangen doo r verbeteringen in 
de organisatie en w erkm ethoden, opdat 
N ederland zich niet uit de m ark t prijst.

O ndanks deze kostenverhogende tenden- 
zen zijn niettem in in 1972 de reparatie- 
prijzen in N ederland nauwelijks verhoogd 
in het streven het aandeel in de repara- 
tiem arkt niet te verliezen.
M et het oog op de ontwikkeling en

schaalvergroting van de scheepstypen die 
in het afgelopen decennium  in de vaart 
zijn gekom en, rust op deze sector de 
taak de faciliteiten die voor reparatie en 
onderhoud van deze schepen nodig zijn, 
in voldoende m ate daaraan aan te  pas
sen. D it vergt zodanige investeringen dat 
daaraan  zeker bij voortschrijdende infla
toire tendenzen nauwelijks m eer kan 
worden voldaan.

De N ederlandse reparatiebedrijven gele
gen in en om de grote zeehavens hebben 
qua toegevoegde w aarde (loonintensief 
bedrijf) altijd een belangrijk aandeel ge
had in de om zet van de totale N eder
landse scheepsbouwindustrie.

V oor het behoud van de werkgelegen
heid in deze sector en om m et de on t
wikkelingen in de scheepvaart in de pas 
te kunnen blijven zijn arbeidsrust en een 
gunstig investeringsklim aat eerste ver
eisten.

N evenstaand w ordt een vergelijkend 
overzicht gegeven tussen de in 1971 en 
1972 in de scheepsreparatie ontvangen 
bedragen (X  ƒ 1.000,— ).

Totaal ontvangen 
drachten:

1971
1972

T otaa l on tvangen  
drachten:

1971
1972

Totaal ontvangen  
landse opdrachten:

1971
1972

voor buitenlandse op-

ƒ 477.976 =  66,5 %  
ƒ414.826 =  61,5 %

voor N ederlandse  op-

ƒ 240.584 =  33,5 %
ƒ 259.570 =  38.5 %

voor N ed. en buiten-

ƒ 718.560 
ƒ 674.396

100 % 
100 %

Ten opzichte van 1972 is er dus een 
achteruitgang te constateren zelfs zonder 
een inflatiecorrectie van ±  12 pet in 
verband m et de w aardeverm indering van 
het geld en de in deze loonintensieve 
sector zw aar wegende stijging van de 
loonkosten, in ach t te nem en.

H et was verheugend te m ogen consta
teren dat e r  na een flauw e m ark t in  het 
begin van 1973 een verbetering in de 
aanvragen to t reparatie van schepen ont
stond.

t.t. ’’British Progress”
De 228.600 ton draagverm ogen, tu rbinetanker British Progress, aan de w erf van de N ederlandsche D ok en Scheepsbouw 
M aatschappij v.o.f. te A m sterdam , lid van de Rijn Schelde V erolm e G roep.
H et 330 m eter lange schip, dat door de N .D .S.M . w ordt gebouwd, werd 9 juli 1973 gedoopt door Lady D rake, echtgenote 
van Sir Erik Drake, C hairm an of British Petroleum  Com pany Ltd., Londen.

A erophoto - Schiphol
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Hydraulic power distribution system

H ydm utie power distribution system foe the 16 T hose 
handling cranes  and the 5 T  traversing gantry creme on Latona.

Remote
T he 270.006 tdw  t a s t e r  Latona delivered by A llantique to  
Sfeel k  fitted w ith  tw o 16 T  explosion p roo f cranes and  one 
S T  t n n o a ^  g a s tty  hoist.

T h e  tw o cranes and  the hoist, built by Brissonneau &  Lotz. 
N an tes —  F rance —  are  fed by a  single electro  hydraulic 
pow erpaek located in  the accom odation a f t  A single piping 
sy stem  fed a i  m achines ms a  high pressure loop system...

T he crane and the hoist are therefore entirely hydraulic. They 
d o  n o t fea tu re  arty electric com ponents and a re  therefore 
100 pet explosion p roo f and  can he safely located in hazarde- 
ous areas.

Som e loop system  devetopped by Brisaonneatt & Lolz can 
fed o th e r  deck m achineries: w indlasses —  m ooring winches 
with; the sam e safety design.

T h e  270.000 tdw  tanker E  2 5  L atona  delivered beg. Dec. 72 
b y  C hantiers d e  rA tlan ttijue  to  Shell is  fitted  « i h  tw o p o 
w erful hydraulic hose handling deck cranes designed and built 
by Brissonneau &  L o tz  M arine on a  qu ite new  design.

T h e  tw o crimes, located  am tdship, near the cargo  m anifolds 
a re  designed te  lif t 16 T  a t  a  m axi ou treach  o f  18 m  a t
6 ,5  tn /m n . A t h a lf  load, the hoisting speed is 13 n / n n .  The 
m inim um  ou treach  is 3,5 m  only w hich m eans th a t the  area 
served by the. c rane  is quite im portant.

100 pet safe —  explosion proof
T h e m ost ia te res tisg  fea tu re  o f  these cranes is th a t they 
are entirely explosion proof.
The pow er pack (pum ping unit) w ith its electric m otor, sta r
ter and safety switches is indeed not installed in the crane as 
in o ther conventional design but m erely located in the ac
com odation aft.
T he crane is fed in hydraulic power through rotating hyd rau 
lic connector allowing com plete rotation of the crane w ithout 
lim itation. T here is therefore absolutely no electric com ponents 
o r appliance in the crane.

All lim it switches, such as:
—  full and em pty hoist barrel
—  m inim um  and m axim um  derricking
—  jib and hook interference etc . . .
are  in fact hydraulic valve contacts actuating the necessary 
hydraulic safety valves on each hydro  m otor.

T ota lly  enclosed  p ip ing  an d  con tro ls inside the crane
T he two cranes are derived from  the cargo crane standard 
series o f Brissonneau & Lotz and are thus designed for 
heavy service duty on board sea going vessels.
T he hoist and derrick winches are totally enclosed and located 
on top of the colum n for easy access and m aintenance.
All hydraulic controls and pipings are located inside the deck 
w atertight crane body and are therefore well protected against 
corrosion and im pacts of the seawaves.

Sa vin g  tim e  fo r  hose  hand ling
In  the old conventional derrick systems a gang of 4 to 5 men 
was necessary for operating the cargo winches, preparing the 
rig and operate it. T he use of hose crane instead of conven
tional derrick allows for hose handling operation to  be made 
by one operator only w ith m uch higher safety and precision.
T he hydraulic m otors of the crane being fitted w ith safety 
brakes operating at no pressure as well as on the zero notch 
of the controller, the crane can be kept fixed in position un 

der the  load o f  the eargo hose during the full cargo handling 
tim e w ithout attendance and under full safety,

Traversing hoist for engine room and stmts,
Brissonneau & L otz M arine also supplied on board a traver
sing gantry hoist for the service o f  the engine room  and
foods.
The gantry hoist is designed to  lift 5 T  at 4 m /m n and extend 
ou t o f  the hull a t an  ou treach  o f  2 m.
T he S T  telescopic hoist is driven by tw o hydraulic winches 
one for travelling and one fo r hoisting through a patended 
system o f  tw o hooks allowing a  very sim ple operation.
T here  Is, indeed, no hinged externa! jibs to  operate for hand
ling loads out o f the ship hull. T he whole operation is made 
autom atically and w ithout stopping the horizontal travel.
T h e  tw o w inches a re  stationary and suspended under the cei
ling of the cross alleyway in o rder to  avoid obstruction of 
the heavy traffic going through this area of th e  ship.
T he telescopic hoist is controlled from  tw o rem ote control 
„shipside" centralized stands.
T he com plete hoist including th e  winches, the control stands 
and its accessories is, as fo r  the crane. 100 pet hydraulic 
and feature no  electric com ponents.

C entralized pow er P ack  —  loop system
T he tw o 16 T  cranes and  the traversing 5 T  hoist are fed 
by  the sam e loop  circuit engineered and produced by Bris- 
so itaeaa  & L otz M arine, T h e  sam e single pow erpack fed:
-—  th e  three hydro  m otors (hoisting, derricking, slewing) of 

the tw o cranes
—  and the two hydro  m otors o f  the 5 T  traversing hoist, i.e. 

a to ta l o f  8 motors.

The power pack includes:
—  one constant pressure variable delivery pum p working at 

320 bar, driven by one 35 KW  AC squirrel cage electric 
m otor.

—  the necessary filters, safeties, starters and heat exchanger

The pow er pack is located in the accom odation aft, well 
out of the hazardeous area, while the cranes and the hoist 
can safely operate in gaseous atm ospheres.

L o w  k w  d em a n d
As in this vessel the 3 machines are not supposed to  operate 
sim ultaneously the power pack is only designed for driving 
one un it and its electric m otor i.e. 35 KW  only. The KW  load 
on the ship alternators is therefore extrem ely low and the 
electric load of the whole installation is therefore easily ab 
sorbed by the ships main alternators.
It is however possible due to the adopted control system to 
have several hydro m otors operating sim ultaneously. In such 
a  case the hydro m otors deliver their rated to rque but with 
a proportionally  reduced speed, the total KW  being delivered 
to the hydro m otors rem aining of course lower than the 
total power installed on the pump.
An interesting point to em phasize is that, in such a case, 
the load is still lifted but at reduced speed.
Should too many winches be put sim ultaneously in operation, 
the lifting of the loads is stopped but in no case are the 
loads allowed to  be lowered unless the operator puts his 
control lever in „low er” position. The system affords there
fore a com plete safety.

Several sim ilar hydraulic power distribution systems are pre
sently on o rder and will be delivered by BLM for example 
at D unkerque shipyard for the two newbuildings 53000 CV m 
LN G  fo r Bibby Line as well as for the sulfuric acid carrier 
to  be built a t Dubigeon for G abes Chim ie T ransport.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHN ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en excursies seizoen 1973-1974

LEZIN G EN , EXCURSIES ENZ.

2« sept. ’73 
Rotterdam  
21 sept. ’73 
Amsterdam 
25 sept. ’73 
Groningen

29 sept.’ 73 (za) 
’s-Gravcnhage

(do)

(vr)

(dl)

Centraalstaal, sam enwerking van 14 werven 
bij de staalhewerking, door L. Ardon. 
idem.

idem.

Feestelijke herdenking 75-jarig bestaan NVTS

25 okt. ’73 (do)
Rotterdam
26 okt. ’73 (vr.)
Amsterdam 
30 okt. ’73 (di)
G roningen

Half november N ajaarsexcursie2)

Duwvaart, door ing. D. E. d ’Arnaud.

idem.

idem.

22 nov. ’73 (do) 
R otterdam
23 nov. ’73 (vr) 
A m sterdam 1)
27 nov. ’73 (di) 
G roningen

13 dec. ’73 (do) 
R otterdam
14 dcc. ’73 (vr) 
A m sterdam
18 dec. ’73 (dl) 
Groningen

2 jan. ’74 (wo)

4 jan. ’74 (vr)

31 jan. ’74 
R otterdam  

1 febr. ’74
A m sterdam  
29 jan. ’74
G roningen

(do)

(vr)

(dl)

21 fcbr. ’74 (do) 
R otterdam 1)
22 fcbr. ’74 (vr) 
A m sterdam
26 febr. ’74 (di) 
G roningen

Machine-installaties Containerschepen, door ir.
J. D. Ruys.
idem.

vrije keuze3)

Inert gasinstallaties op grote tankschepen  door 
een m edew erker van Smit ovens Nijmegen, 
idem.

vrije keuze8)

N ieuw jaarsreceptie Rotterdam . 

N ieuw jaarsreceptie G roningen.

Ervaringen met het A utokon-systeem  door ..  

idem.

idem of vrije keuze8).

LN G  Tankers door

idem.

idem.

28 mrt ’74 (do)
Rotterdam
29 mrt ’74 (vr)
Amsterdam
2 april ’74 (di)

Groningen

24 april ’74 (wo)

Electronische apparatuur voor de navigatie,
door medewerkers Radio H olland.
idem.

idem.

A lgemene Ledenvergadering in Vlissingen, 
m et excursie „de Schelde” en industrieën Sloe- 
gebied.

Problem en rond oil pollution  door . . . .

idem.

idem.

16 mei ’74 (do)
R otterdam
17 mei ’74 (vr)
A m sterdam  
21 mei ’74 (di)
Groningen

N.B.
')  Lezingen gemerkt sam en met Sectie Scheepstechniek KIvI.
2) M ogelijkheden voor najaarsexcursie die zullen worden nage

gaan:
—  Smit-Bolnes, Zierikzee/Deltawerken.
—  C entraalstaal G roningen/Brons M otorenfabriek, Appinge- 

dam.
—  R adarstations N . W aterweg.

8) Vrije keuze onderwerpen:
—  K ondensaatafvoering en regeling, spui-installaties voor 

ketels e.d. (U bel-Gustav F . G erdts K.G., Breinen).
— Toepassing trillingsanalyse (Van der Weert).
—  Produktiebesturing m et kostenbewaking en eventuele com

putertoepassing (A. Boesten, adviesbureau Sandwijk, H aar
lem).

— Lager M etalen (Th. G oldschm idt N.V.).
—  Sociale aspecten van de Zeevaart.
—  Bouw van sleephopperzuigers.
— Havens en havenontwikkeling in N ederland.
—  C orrosie en erosie in zeewaterleidingen.

4) Pasen 1974 op 14 en 15 april.
H em elvaartsdag 23 mei.
Pinksteren op 2 en 3 juni.

5) N aar behoefte kan van het program m a worden afgeweken.

Bovenstaand programm a zal in ,£ ch ip  en W e r f’ worden herhaald. 
Wijzigingen o f  aanvullingen kunnen hierin voorkom en. Bovendien  
zat van elke vergadering o f andere bijeenkom st aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.
H et bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve m en alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

N E D E R L A N D S E  V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N IC I  O P  S C H EEPVA A R TG EB IED
Correspondentie
Alle correspondentie, gericht aan het Algemeen secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied 
te Rotterdam, alsmede de correspondentie voor de REDACTIE van „Schip en Werf”, gelieve men te adresseren aan postbus 
nr. 25123 te Rotterdam.

RECTIFICATIE

Op blz. 285 van „Schip en W erf”, nr. 14. van 
6 juli 1973, w ordt in de linkerkolom  onder 
het hoofd „W ereldprim eur” melding ge
m aakt van een stuursim ulator.

H et Scheepsstudiecentrum TN O  wijst ons 
erop dat het h ier gaat om  een „m ock-up” 
brugontw erp op basis van functionele en 
ergonom ische criteria met behulp w aarvan 
onderzoek kan worden verricht of brugfunc
ties optim aal kunnen w orden uitgevoerd.

NIEUWSBERICHTEN
P E R S O N A L IA
J. M. Kimmelnar t
Op 1 juli 1973 overleed te R otterdam  in 
de leeftijd van 72 jaa r de heer J. M. Kim- 
m elaar, werktuigkundig- en scheepsexpert. 
De heer K im m elaar was lid van de N e
derlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.

Mutaties Verolme Machinefabriek 
I.lsselnionde B.V.
Op zijn verzoek is m et ingang van 16 april

1973 ir. J. van der M eer afgetreden als 
Algemeen directeur van de vennootschap, 
teneinde zich geheel te  kunnen wijden aan 
zijn functie van lid van de Raad van Be
stuur van Rijn-Schelde-Verolme M achine
fabrieken en Scheepswerven N.V.
M et ingang van dezelfde datum  is to t A l
gemeen directeur benoem d ir. H . W. Sta
pel, voorheen bedrijfsdirecteur bij de Rot- 
terdam sche D roogdok M aatschappij B.V. 
De afdeling Landinstallatie staat nu onder 
leiding van de heer C. M . van der L in
den en de afdeling Ketels, T urbines en A p
paraten onder leiding van ir. D. J. van 
den Berg.

302



Beide bovengenoemde afdelingen stonden 
voorheen onder leiding van de heer L. 
Boomsma die nu bij de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij B.V. belast is met 
de leiding van de scheepsbouw- en offshore 
activiteiten.

Symposium betreffende „Ship Handling"
Van 28 t/m  30 november 1973 wordt door 
het N ederlands Scheepsbouwkundig Proef
station te Wageningen een symposium ge
organiseerd onder de titel „Ship H andling” . 
Het symposium w ordt gehouden in het In
ternationaal Agrarisch Centrum , Lawickse 
Allee 9-11, Wageningen.
Het program m a van dit belangrijke sym
posium is voor wat de voordrachten be
treft als volgt:

donderdag 29 novem ber 1973 
„Lightering at sea operations —  Ship 
Handling aspects” door Shell International 
M arine Ltd. London.
„A tentative manual of ship handling in 
rough sea”, door Prof. H. Tani, M ercan
tile M arine University, Tokyo.
„Correlation between full scale and model 
measurements on ship m anoeuvrability”, 
door H. Okamoto, Kawasaki Heavy In
dustries Ltd., Kobe.
„Dynamic stationing systems” door J. H. 
Zunderdorp, Koninklijke/Shell Exploratie 
en Produktie Laboratorium , Rijswijk. 
„Operation of ship traffic in the port of 
R otterdam ”, door F. Visée, Ministerie van 
Verkeer.
„Im provem ent of ship manoeuvrability by 
means of autom ation”, door J. van Ame- 
rongen, TH Delft.
„Influences of the w aterdepth on the 
manoeuvring characteristics of ships”, door 
O. van Oortmerssen, NSP, Wageningen. 
„Design of harbour configurations in view 
of navigational and hydraulic aspects”, 
door R. Reinalda en J. Koster, Hydraulics 
Lab., Delft.

vrijdag 30 novem ber 1973 
„M ethod of operation for the pilotage of 
large ships entering H ook of H olland”, 
door Kol. H. J. Maas, Ministerie van De
fensie.
„An approach to the assessment o f  ship 
handling capabilities of different people” , 
door P. J. Paymans en K. Meurs, NSP, 
Wageningen.
„M ental load during the manoeuvring of 
a large ship”, door C. L. Truyens, R V O / 
TNO , Soesterberg.
„The influence of hum an aspects in ship- 
handling criteria”, door I. Oldenkamp, 
NSP, W ageningen.
„Tentatively com puter analysis of conven
tional piers” , door Ray Messer, Esso Re
search and Engineering Cy., U.S.A.
„Recent developments about the determ i
nation o f the witdh of an approach chan
nel,” door L. A. Koelé, M inisterie van 
Verkeer.
„Docking and mooring procedures of a 
ship inside a harbour”, door J. W. Ooster- 
baan, G emeentehavenbedrijven Rotterdam . 
„The approach and mooring of large tan 
kers to an offshore-buoy”, door Capt. Joe.
A. Renton, Single Buoy M oorings Inc., 
Monaco.
De kosten voor deelnam e aan dit sympo
sium bedragen f  50,— . 
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar 
bij het NSP, postbus 28, Wageningen, on
der vermelding „Ship H andling”.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraalexamen voor 
metaalkundig ingenieur
C. A. Brak, Delft (met lof)
R. M. van Essen, Delft

Geslaagd voor het doctoraalexamen voor
vliegtuigbouw kundig ingenieur
J. Jansen, Hoogeveen
H. F. T. Kuivenhoven, Delft
U. G. M. N ooteboom, W assenaar (met lof)
T. Ros, M iddelburg

Geslaagd voor het doctoraalexamen voor
wiskundig ingenieur
J. A. de Hartog, Scheveningen
M. van der Schaft, Spijkenisse
S. J. bij de Vaate, M iddelburg
M. A. Veen, Heemstede

Produktkosten en produktontwikkeling
Driedaags Seminar georganiseerd door het 
CBO, Centrum  voor Bedrijfsontwikkeling 
(tel. : 010-13 90 20), op 29, 30 en 31 augus
tus 1973 in het Beursgebouw te Rotterdam. 
Doelmatigheidsoverwegingen eisen, dat in 
het produkt de functioneel-technische en 
kwaliteitseisen enerzijds en de marktkundi- 
ge en kostprijskundige factoren anderzijds 
optimaal zijn geïntegreerd. Bedoeld opti
mum evolueert voortdurend en stelt op 
steeds indringender wijze, dat de betrok
ken technische functionarissen vertrouwd 
zijn met de voornaam ste bedrijfskundige 
grondslagen.
Het program m a omvat o.a. de volgende 
onderwerpen:
Produktontwikkelingsprocedures- en m e
thodieken - kostenanalyse - Experimenta- 
tie, optimalisering - com puter berekenin
gen - M ateriaalkeuze - Industriële vorm 
geving - Joint-product costing - Kosten 
van kwaliteitseisen - Produkstandaardisatie
— Voorkeursgetallen en de organisatie van 
produktontwikkelingsactiviteiten.
Een belangrijk deel van de cursus is gewijd 
aan praktijkvoorbeelden van produktont- 
wikkeling ontleend zowel aan de kapitaal
goederen als de consumentgoederen indus
trieën. De kosten van het sem inar bedra
gen ƒ 750,—  per persoon.
Het sem inar is in het bijzonder gericht op 
de belangstelling van:
— groepsleiders produktontwikkelingspro- 
jecten
— w etenschappelijk/technische stafm ede
werkers van afdelingen produktontwikke- 
ling, produktontw erp en toegepast pro- 
duktonderzoek, die reeds enige jaren in het 
bedrijfsleven werkzaam zijn.

Nieuwe behuizing Big Lift B.V.
Met ingang van 9 juli 1973 is het nieuwe 
adres van bovenstaande vennootschap: Ju- 
lianahaven, P.O.Box 229, D ordrecht 3406, 
Tel. 078-30600.

Iron Fairy Telescoopkranen
Met ingang van 1 juni 1973 is Polytex
B.V. te H aarlem  aangesteld als im porteur
van de door British H oist & Crane Co.
Ltd. te Com pton gefabriceerde Iron Fairy
telescoopkranen. Tevens wordt de service 
en onderdelenvoorziening van de kranen 
welke reeds in bedrijf zijn, overgenomen.

Wijziging Vaarreglement
Verschenen is Staatsblad 276, waarin ge
publiceerd wordt het besluit van 15 juni 
1973 houdende wijziging van het V aarre
glement.
De gepubliceerde wijziging is vergezeld van 
een uitgebreide „N ota van toelichting” .

Curacaose Droogdok Maatschappij
De Curaijaose Droogdok M aatschappij is 
aangesteld tot „Authorized Repair Shop" 
voor Burmeister & W ain motoren.
De overeenkomst sluit in de reparatie van 
B & W dieselm otoren van schepen die de 
Nederlandse Antillen aandoen en het le
veren van reserve-onderdelen. Reparaties 
en technische bijstand zal worden uitge
voerd door speciaal hiervoor opgeleid per
soneel.

Vertegenwoordiging van 
Metrawatt-Goerz
Met ingang van 2 juli 1973 heeft Brown 
Boveri N ederland B.V., de vertegenwoor
diging voor N ederland van M etraw att- 
Goerz overgenomen van C. N. Rood B.V. 
Deze overname werd noodzakelijk om dat 
geruime tijd geleden M etrawatt en Goerz 
tot het Brown Boveri-concern zijn gaan 
behoren.

Nieuwe Nederlandse motor ontwikkeld 
door Brons en Industrie
De N.V. Appingedammer Bronsmotorenfa- 
briek en B.V. M otorenfabriek „De Indus
trie” hebben gezamenlijk een nieuwe m o
tor ontwikkeld.
Het betreft hier een V-m otor in de ver- 
mogensrange van 1800 tot 5000 pk en is 
bedoeld als aanvulling op de bestaande 
m otorenprogram m a’s van beide bedrijven. 
Het prototype van de nieuwe m otor werd 
onlangs in bedrijf gesteld.
Al vergde de bouw van het prototype nog 
geen jaar, vele jaren van ontwikkeling en 
research en nog meer jaren ervaring lig
gen aan het nieuwe concept ten grondslag. 
Beide bedrijven gingen voor de opzet van 
een nieuwe m otor (evenals bij de huidige 
motoren) ervan uit een simpele, bcdrijfs- 
zekere motor te construeren met een gun
stige pk/gew icht verhouding en een mini
mum aan onderhoudskosten.
De karaktereigenschappen van de nieuwe 
Industric-Brons m otor wijzen duidelijk in 
die richting. Verdere gegevens zijn: bouw 
in 6 t/m  16 cilinders in V, toerental 600 
om w /m in., 300 pk per cilinder, boring x 
slag 220 x 380 mm.
Bij het nieuwe ontwerp hebben bovendien 
factoren als snelle uitwisselbaarheid, ge- 
luidbeperkende constructie, een zo groot 
mogelijke stijfheid van de m otorconstruc- 
tie extra aandacht gekregen.
Het uitgebreide beproevingsprogramma ver
loopt inmiddels succesvol. In 1974 zal 
met de produktie een aanvang worden ge
maakt.

Nieuwe opdrachten
De A. P. M oller G roep (Maersk Line) 
heeft, blijkens een bericht in „Lloyd’s List” , 
negen containerschepen besteld. De order 
die een w aarde van £135 mln vertegen
woordigt, is verdeeld over twee Westduitse 
werven.
Blohm & Voss, Ham burg zullen er zes 
bouwen en Lübecker Flenderwerke drie.
De schepen moeten tussen 1975 en 1976 
worden opgeleverd. Elk vaartuig krijgt een 
capaciteit voor het vervoer van 1200 con
tainers en een dienstsnelheid van 26 knoop. 
Bij het ontwerp is een deadweight van 
18.500 ton vastgesteld; aangenom en wordt 
dat tegen de tijd dat de schepen klaarkomen 
deze deadweight 21.000 ton zal zijn.
De order voor negen schepen is de grootste 
die in één keer door een Deense rederij 
is besteld. V oor de M oller-groep is thans 
voor 400 mln pond in aanbouw.

S. en W . —  40e ja a rgang  no. 15 —  1973 303



O nder de reeds in opdracht gegeven ton
nage bevindt zich nog een containerschip 
van 27,000 ton, dat door Ishikawajima- 
H arim a Heavy Industries in 1974 zal wor
den opgeleverd.

Tewaterlatingen
Op 5 juni I973 zijn bij Scheepswerf Hooge- 
zand B.V. voor bouwnummer 166 en bij 
Scheepswerf Voorwaarts B.V. te Hoogezand 
voor bouwnummer 209 respectievelijk het 
m.s. Sula Salvador en het m.s. Smfllda Sal- 
vator te water gelaten. De bouw geschiedt in 
opdracht van de A /S  Salvator M arine Ser
vices te Bergen, Noorwegen.
Het betreft hier twee zogenaam de Supply 
Vessels uit een serie van totaal vier stuks 
die onderling identiek zijn. De schepen w or
den uitgerust voor de volgende werkzaam
heden:
a. Bevoorraden van booreilanden op zee;
b. zeesleepwerk en c. bergingswerk.
De hoofdgegevens zijn:
Lengte over alles 59,70 m, lengte tussen 
loodlijnen 54 m, holte tot tussendek 3,75 
m en diepgang beladen 4,25 m.
Deadweight is ca. 1000 ton. Laadcapaciteit 
aan dek is 500 ton. In het laadruim  worden 
4 stuks cementtanks opgesteld met een cap. 
van elk 70 ton.
Voor de voortstuwing staan in de m achine
kamer opgesteld 2 stuks N ohab Polar Die
selmotoren van het type SF 116 VS-F, 3080 
pk elk, gekoppeld aan verstelbare schroe
ven, met vaste straalbuizen, welke de sche
pen een proefvaartsnelheid van ca. 14 mijl 
en een trekkracht van 70 ton zullen geven. 
V erder 2 stuks C aterpillar G eneratorsets, 
elk 275 KVA en een havenset van 80 KVA. 
In de schepen zal een hydraulisch gedreven 
boegschroef van 600 pk worden ingebouwd. 
Aan dek zullen een hydraulisch gedreven 
slecp/w erklier met een trekkracht van 2 x  
1000 ton worden opgesteld, een laadboom 
van 10 ton, en een z.g. A -fram e van 25 ton. 
De bouw staat onder toezicht van Det 
norske Veritas en Norskc Skibskontroll.
Op elk van de vrijgekomen hellingen van 
de twee werven, beide lid van Conoship, 
wordt de kiel gelegd voor een 2700 tdw 
shelterdeck vrachtschip, als onderdeel van 
een bouw contract voor totaal zes schepen 
voor Engelse rekening, dat begin 1973 door 
Conoship is afgesloten.

Op 21 juni 1973 werd bij M achinefabriek 
en Scheepswerf van P. Smit Jr. B.V. te 
Rotterdam  (Rijn-Scheide-Verolme Groep) 
het casco van het A utotransportschip D yvi 
Kaltegat te water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw Christiane Friedrich, echtgenote 
van de heer Eckhard Friedrich van de 
W olfsburger Transport G esellschaft mbH 
(dochterondernem ing van Volkswagen A.G.), 
die het schip gecharterd heeft.
De D yvi Kattegat is het tweede schip van 
een serie van drie identieke Autotransport- 
schepen die door Jan-Erik Dyvi Skipsrederi, 
Oslo, zijn besteld bij de B.V. Koninklijke 
M aatschappij „D e Schelde” te Vlissingen 
(Rijn-Schelde-Verolme Groep).
De bouw van het casco van de D yvi K al
tegat was door „D e Schelde” aan P. Smit 
Jr. B.V. uitbesteed.
Autotransportschepen van het onderhavige 
type zijn uitgerust met 12 autodekken en 
kunnen totaal 3800 personenauto’s ver
voeren.
De schepen hebben een lengte van 187,50 
m, een breedte van 22,90 m en een diep
gang van 8 m. De w aterverplaatsing is 
18.858 ton.
Een Schelde-Sulzer 8 RND 68 type diesel

m otor zal het schip een snelheid geven van 
ca. 20 mijl.
Het schip is voorzien van een accom m oda
tie voor 32 personen. De D yvi Kattegat zal 
eind 1973 aan de opdrachtgever worden 
overgedragen.

Overdrachten
Op 21 juni 1973 is na geslaagde proef
vaart het m.s. M aasstad overgedragen aan 
de eigenaars, het aannem ersbedrijf v /h
D. A. van der Linden te ’s-Gravendeei.
De M aasstad een m otorbeunschip van 820 
ton laadvermogen, is gebouwd bij Scheeps
werf Bodewes V olharding B.V. te Foxhol, 
lid van Conoship. De hoofdafmetingen zijn 
65 X 7,40 X 2,80 m. D e voortstuwing ge
schied door een C aterpillar hoofdm otor 
van 425 pk. De stuurm achine is van het 
fabrikaat R idderinkhof met drie roeren.

29 juni 1973 werd tijdens de proeftocht 
overgedragen het motortankschip Alnati, 
bouwnummer 48 van B.V. Scheepswerf „De 
Kil” te Dordrecht, bestemd voor De Haas 
Scheepvaartmaatschappij B.V. te R otter
dam.
H oofdafm etingen zijn, lengte 100 m, breed
te 11,90 m, holte 4 m.
In dit schip werden geïnstalleerd twee 2- 
takt, enkelwerkende Bolnes-motoren van 
het type 6 DNL, elk van 720 pk bij 500 
om w /m in.
Het motortankschip A lnati werd gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse 1 3 /3  E NI Produits blancs en 
citernes.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company is het m.s. Eemsborg, 
toebehorend aan W agenborg Scheepvaart
B.V., Delfzijl verkocht naar Panam a, 772 
ton dw, gebouwd in 1954, flushdecker, u it
gerust met een 395 pk W erkspoor hoofd
motor.
Het schip is inmiddels overgedragen en zal 
onder de nieuwe naam M arvil vertrekken.
Het m.s. K oningshaven , toebehorend aan 
Van U den’s Scheepvaart & A gentuur M aat
schappij B.V., R otterdam  is verkocht naar 
Panama, 842 M. tons dw, gebouwd in 1959, 
open-shelterdcck type, 870 pk W erkspoor 
hoofdm otor. H et schip is inmiddels over
gedragen en zal onder de naam  Rahmadi 
wederom in de vaart worden gebracht en 
het m.s. Alletta, toebehorend aan de Erven 
van H. G roen te G roningen verkocht naar 
Engeland, 865 tons dw, gebouwd in 1956, 
flushdeck-type, uitgerust met een 500 pk 
Brons hoofdm otor. Het schip is inmiddels 
te G roningen aan de nieuwe eigenaren over
gedragen en zal onder de oude naam naar 
Engeland vertrekken.

Tabellen voor olie
In een 36 pagina’s tellend boekje verstrekt 
E xxon  een hoeveelheid w aardevolle ge
gevens in de vorm van tabellen, dienstig 
voor berekeningen, inzake fuel en smeerolie 
voor schepen.
Het boekje is verkrijgbaar bij alle Exxon  
(Esso) leveranciers van oliën voor scheeps- 
gebruik.

Nieuw schip voor Mjj. Zeevaart
De N.V. M aatschappij Zeevaart (Hudig & 
Veder B.V.) heeft voor haar lijndienst op 
Ierland, de H olland-Jerland Lijn, in West- 
Duitsland een schip aangekocht, dat het 
thans op deze dienst in de vaart zijnde 
m.s. H agno zal gaan Vervangen.

De capaciteit van het nieuwe schip, dat 
vermoedelijk medio juli onder de naam 
Theano in de vaart zal komen, is groter 
dan die van de Hagno. Dit schip heeft een 
draagvermogen van 1400 ton en een inhoud 
van 73.000 cft. De Theano  heeft een draag
vermogen van 2300 ton en een inhoud van
175.000 cft.
De rederij wil het schip exploiteren op een 
multi-purpose basis, zodat zowel conven
tioneel stukgoed, als pallets en containers 
kunnen worden vervoerd. De Theano  kan 
maximaal 80 containers van 20 voet ver
voeren.
De nieuwe aanwinst van de Maatschappij 
Zeevaart is gebouwd in 1968. H et schip zal 
na overdracht onder Nederlandse vlag wor
den gebracht. De in 1960 in de vaart ge
komen Hagno  zal na het in de vaart komen 
van haar opvolgster ten verkoop worden 
aangeboden.

T E C H N IS C H E  IN F O R M A T IE

Manotherm B.V., Rotterdam
Volcanic Waste Oil incinerator
M anotherm Industrial B.V., te Rotterdam  
en Vlaardingen, een dochtermaatschappij 
van M anotherm B.V., en w erkzaam op het 
gebied van verkoop fabricage, reparatie en 
installatie van speciale machines en werk
tuigen, heeft onlangs de vertegenwoordiging 
ontvangen voor de verkoop, de installatie 
en de after-sales-service voor de „Volcanic 
Waste Oil Incinerator” , een produkt van 
de Japanse fabriek V olcano Co., Ltd. te 
Osaka.
De verwachting is dat de 1MCO (Interna
tional M aritim e Consultative Organization) 
binnenkort regels zal opstellen ter bestrij
ding van de verontreiniging van zeewater. 
Dergelijke regels bestaan reeds in diverse 
landen zoals Japan, Zweden, Engeland en 
Finland.
Het zal dan verboden zijn dat schepen 
hun afval-olie overboord zetten.
De Volcanic Incinerator verbrandt deze 
afvalolie, zelfs als deze olieresten to t 70 
pet water bevatten.
Schone en com plete verbranding is moge
lijk om dat de afvalolie w ordt verdam pt 
alvorens ze verbrand wordt.
De bewaking van de verbranding geschiedt 
o.a. door middel van een therm ostaat, ge
plaatst in de uitlaatgassen afvoer.
Niet alleen olie, doch ook vaste stoffen zo
als kleding, en andere afvalstoffen, uitge
zonderd glas en blik, kunnen worden ver
brand m et een capaciteit van 25 kg/hr.
D oor de compacte vorm  van deze Incine
rator (het middelste type is 650 mm breed, 
1200 mm diep en 2200 mm hoog) is er 
ook op de meeste, reeds in de vaart zijnde 
dieselschepen nog wel ruimte te vinden 
om deze installatie op te stellen.
N aast deze incinerator is er door dezelfde 
fabriek een eenvoudige, elektrisch bediende 
afval-vernietigingsmachine ontworpen en op 
de m arkt gebracht, geschikt voor het ver
nietigen van alle soorten afval. w aaronder 
blik to t een dikte van 3 mm. De capaciteit 
van deze m achine bedraagt 400 kg/hr.
Zowel de Incinerator als de afval-vernieti- 
gingsmachine komen binnenkort naar Ma- 
notherm -ïndustrial B.V. te Rotterdam , 
w aar deze apparatuur opgesteld zal w or
den voor demonstratie-doeleinden.
Op verzoek w ordt gaarne volledige docu
mentatie toegezonden. Tel. 010-16 90 11.
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