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Verbindingen op de Noordzee breiden zich steeds meer uit
De afgelopen weken hebben enkele grote ver
voersmaatschappijen op de Noordzee hun en
kele jaren geleden genomen beslissing om hun
diensten uit te breiden en aan te passen tot
uitvoering gebracht. Vrijwel gelijktijdig ver
schenen twee geheel nieuwe veerboten op de
Noordzee, en er zou zelfs een derde zijn geko
men, als niet de werf in kwestie achterop was
geraakt. Voor rekening van de Noordzee Veer
diensten kwam de ’Jumbo-ferry’ Norland ge
reed, die door haar eigenaren de grootste wordt
genoemd, die ooit op een geregelde lijn tussen
Engeland en Nederland is verschenen. Op de
zelfde dag vertrok vanuit Scheveningen de
Duke of Yorkshire, de grootste ferry tot dusver
van de Norfolk Lijn, die inmiddels in het
Unilever-concern is opgenomen. Voor British
Rail/Stoomvaart Maatschappij ’Zeeland’ had
in dezelfde maand de veerboot St.Edmund ge
reed moeten komen, vertragingen bij de werf
Cammell Laird in Birkenhead zijn er echter de
oorzaak van, dat dit schip pas na het drukke
zomerseizoen op de route Harwich-Hoek van
Holland kan worden ingezet. Tot slot moet nog
worden vermeld, dat de vroegere eigenaar van
de Norfolk Lijn, de thans zelfstandig opereren
de reder Leo Remeeus, een schip heeft ingezet,
dePoseidon. dat op de dienst Vlissingen-Londen vaart, en tijdens de wintermaanden naar de
Canarische Eilanden zal worden gedirigeerd
om daar voor de late vakantiegangers tochten
tussen de eilanden te organiseren. Al deze ont
wikkelingen hebben uiteraard weer de aan
dacht gevestigd op het grote vervoerpotentieel
op de Noordzee. Het passagiersaanbod vooral
is de laatste jaren enorm gestegen, en op grond
van deze trend mag men verwachten, dat de
curve de komende jaren nog verder omhoog zal
gaan. In dit opzicht beantwoordt de inzet van
meer en grotere schepen dus geheel aan het
marktverloop. Noordzee Veerdiensten heeft
het thans io geregeld, dat tegen het einde van
het jaar, wanneer ook het onder Nederlandse
vlag varende zusterschip van de Norland, de
Nortrade, in bedrijf is, de frequente verbinding
tussen Europoort (Beneluxhaven) en Huil door
deze twee Jumbo’s zal worden bediend. Deze
schepen zijn, evenals de vroegere kleinere
schepen, geheel ingericht op het transport van
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passagiers - de meesten hiervan met eigen
auto’s - en eenheidsvracht (roll-on/roll-off).
De twee kleinere schepen, die jarenlang op de
Rotterdamroute hebben gevaren, krijgen nu
successievelijk Zeebrugge tot basis, van waar
uit zij eveneens Huil bedienen. Voor beide lij
nen zijn in de betrokken havens terminals ge
reed gekomen of nog in aanbouw. Die van Rot
terdam is daarvan ongetwijfeld de grootste;
hier ook is immers het grootste vervoersaan
bod.
De Norland is natuurlijk groter dan het paar
Norwind/Norwave, maar de opzet van het
schip is gelijk gebleven: grote cafetaria-achtige
eetzaal, winkels, speelautomaten, enkele bars,
wat dansgelegenheid, vrij sobere hutten, veel
heldere kleuren. Deze formule schijnt nog het
beste aan te slaan voor de Noordzee Veerdien
sten, die overigens aan het eind van dit jaar, na
bijna elf jaar in bedrijf te zijn geweest, meer dan
een miljoen passagiers hoopt te hebben over
gezet. Toch zijn de berichten niet allemaal
rooskleurig. Een van de partners van de Neder
lands/Brits/Duitse onderneming, die Noordzee
Veerdiensten is, Van Ommeren, schrijft in het
jaarverslag, dat de resultaten van deze verbin
ding het afgelopen jaar zijn tegengevallen. Na
tuurlijk spelen hier de stijgende kosten een
grote rol, maar meer nog worden de bedrijfsre
sultaten gedrukt door de zwakke positie van het
Pond Sterling. Dit geldt uiteraard ook voor de
andere vervoersmaatschappijen.
In het jaarverslag van de Zeeland wordt hier
over gezegd, dat de vooruitzichten voor het
spoedige herstel van het Pond niet van dien
aard zijn, dat nog dit jaar op een verbetering
van de situatie mag worden gerekend. Niette
min is de heer Ian Churcher, directeur van de
Noordzee Veerdiensten, van mening, dat het
aantrekkelijk is om ook nu nog de investerin
gen op te voeren. Zo onthulde hij tijdens de
eerste reis, dat bij zijn rederij plannen bestaan
om nog eens twee van deze grote schepen te
bestellen. De beslissing hierover valt echter
pas in de loop van het volgende jaar. Sommi
gen nu zijn van mening, dat de vervoersmaat
schappijen op de Noordzee hard op weg zijn om
zichzelf het levensgrote probleem van de over-

tonnage op de hals te halen. Zij herinneren er
aan, dat andere lijnen, o.a. die welke tussen
Denemarken en Engeland varen, maar ook de
Nederlands/Zweedse Tor lijn (Amsterdamlmmingham) nieuwe grote schepen in de vaart
zullen brengen. Op de nabijgelegen Kanaalverbinding neemt Townsend-Thoresen vrijwel
elk jaar een nieuw schip in gebruik. Deze maat
schappij onderhoudt naast de dienst CalaisDover een driemaal per etmaal bevaren dienst
tussen Zeebrugge en Dover en is als zodanig
dus toch een concurrent voor de verbindingen
naar en van Nederland. Over de met
Towsend-Thoresen gelieerde Transport Ferry
Service zijn op dit moment nog geen ingrij
pende plannen bekend, al schijnt het ver
voersaanbod op de door TFS bevaren route
(Beneluxhaven-Felixstowe) zeer groot te zijn.
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De heer Remeeus, die de Norfolk Lijn heefl
groot gemaakt en haar daarna aan Unilever
heeft verkocht, heeft het toch niet kunnen laten
om zelf weer een eigen dienst te starten. Hij
mikt daarbij met zijn vrij kleine schip Poseidon
op de passagiers, die nu wel eens zonder auto
naar Engeland willen reizen. Volgens hem is
deze groep weer in opkomst, maar deze me
ning wordt niet gedeeld door de directies van
de Maatschappij Zeeland en de Noordzee
Veerdiensten, die beiden berichten, dat juist
het aantal passagiers-met-auto toeneemt. In
Vlissingen, van waaruit Remeeus’ Poseidon
vertrekt, is al opgemerkt. dat zijn verbinding de
’terugkeer naar Vlissingen’ betekent van de
geregelde lijndienst op Engeland, maar indien

hier wordt gedoeld op de afvaarten die de Zee
land vóór de oorlog vanuit Vlissingen op Folkestone onderhield, gaat de vergelijking wel
een beetje mank.
Op de achtergrond van al deze zich ontwikke
lende scheepvaartverbindingen ligt daar de
inogelijke concurrentiepositie van de ’Chunnel’, de tunnel onder Het Kanaal. Het heeft er
thans veel van of in dit verband alleen moet
worden gesproken van een mogelijke concur
rentie in het vervoer van passagiers. Voor het
vrachtvervoer lijkt de Kanaaltunnel geen recht
streekse dreiging in te houden, al zal er natuur
lijk wel heel wat vracht doorheen gaan. De
ontwikkeling die het vrachtvervoer over de

Noordzee de laatste vijfjaar heeft genomen, is
zodanig, dat het principe van de 'autoweg over
de zee’, met andere woorden, het rolI-on/rolIoff systeem, het meest heeft aangeslagen. Zo
wel de Zeeland als Noordzee Veerdiensten
hebben moeten erkennen, dat er voor het con
tainertransport op deze route kennelijk een veel
kleinere markt was dan aanvankelijk werd aan
genomen. Het gevolg was dan ook, dat beiden
hun containerlijnen later weer moesten stopzet
ten. De voorkeur voor roil-on/roll-off is trou
wens op meer korte routes in Europa aan de dag
getreden. Zowel Noordzee Veerdiensten als de
Norfolk Lijn hebben daar in de afgelopen vijf
jaar veel profijt van getrokken.
(De J.).

OBSERVATOR NEEMT NIEUW BEDRIJFSPAND IN HOOGVLIET IN GEBRUIK

Op het industrieterrein aan de Steenhouwerstraat in Hoogvliet is 21 mei jl. een nieuw
bedrijfspand van de Nieuwe Rotterdamsche In
strumentenfabriek ’Observator’ B.V. in ge
bruik genomen.
De officiële opening werd verricht door mr. W.
H. Fockema Andreae, voorzitter van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam.
De Nieuwe Rotterdamsche Instrumentenfa
briek ’Observator’ die in december van dit jaar
ham' 50-jarige bestaan herdenkt, legt zich toe
op de intematiohale handel in en de produktie
en reparatie (inclusief serviceverlening) van
navigatie-, meet- en regelinstrumenten, chro
nometers en zeekaarten en de groothandel in
watersportartikelen en optiek. De Holland
Amerika Lijn, die reeds nauw betrokken was
bij de oprichting van het bedrijf, nam Observa
tor in 1971 over. Nadien hebben zowel op het
managementsniveau als in de organisatiestruc
tuur reorganisaties plaatsgevonden. Daarbij is
o.m. gebleken, dat de vroegere vesting aan het
Vasteland te Rotterdam niet doeltreffend was
voor de zich sterk uitbreidende activiteiten.
Het pand werd verkocht en het Architectenbu
reau Koldewijn en Van Eijk te Rotterdam ont
ving de opdracht een ontwerp voor de bouw
van een bedrijfspand, bestaande uit fabrieks
hallen en kantoren te vervaardigen. De eerste
paal voorde nieuwe vestiging in Hoogvliet, ge
legen op een terrein met een lengte van 100 m
en een diepte van 46 m, werd op 9 maart van
het vorige jam' geslagen. De verhuizing met
inbegrip van o.a. talrijke machines, alle voor
raden, de in bewerking zijnde produkten en ca.
36.000 zeekaarten, heeft zich in de afgelopen
weken volgens een zorgvuldig voorbereid plan
afdelingsgewijs voltrokken. De twee lagen
omvattende fabriekshal heeft een lengte van 45
m, een diepte van 36 m en een hoogte van 11
m. Op begane grond van deze uit voorge
vormde betonsegmenten opgetrokken hal vindt
de voorbewerking van onderdelen voor eigen
produkten plaats. ‘Verder is hier ruimte gere
serveerd voor de expeditie en de ontvangst van
goederen. De magazijnen zijn gedeeltelijk
op de begane grond en gedeeltelijk op
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de eerste verdieping gevestigd. De eerste
verdieping is in hoofdzaak ingericht als mo
derne werkruimten voor de assemblage van
nautische instrumenten (kompas, sextant enz),
elektronische apparatuur (alarmeringssyste
men, baggercomputers, elektrische beveili
gingen), druk- en temperatuurinstrumenten
(manometers, thermometers enz.) en medische
apparatuur.
Ook de fabricage van meet- en regel-, contrale
en bedieningspanelen voor industrie en
scheepvaart vindt hier plaats. 'Bovendien is
hier een ruime service-afdeling ingericht en
zijn de tekenkamer, het bedrijfsbureau en de
bedrijfsleiding er ondergebracht.
Het kantoorgebouw dat een lengte van 30 m,
een diepte van 20 m en een hoogte van 8 m
heeft is haaks op de fabriekshal geprojecteerd.

De begane grond is gereserveerd voor de nauti
sche verkoopafdelingen (met o.a. kaartenkamer), de kantine, toiletten, garderobe enz. De
eerste etage is in haar geheel als kantoortuin in
gericht. Behalve de in- en verkoopafdelingen
zijn ook de directiekantoren hier gevestigd.
Ook voor de computerruimte is op deze ver
dieping plaats vrijgemaakt.
In totaal beschikt Observator in Hoogvliet over
een oppervlakte van 3663 m 2 voor de fabriek,
de magazijnen en de expeditie en van 1000 m2
voor handel en administratie (inclusief kanti
ne), verdeeld over twee verdiepingen.
Een showroom voor nautische artikelen, klok
ken enz. van Observator blijft gevestigd aan het
Vasteland no. 28 te Rotterdam. De groothan
del in watersportartikelen blijft gevestigd op
het adres Paradijslaan 41 te Rotterdam.

Cebosine activiteiten
De Cebosine is in hel eerste halfjaar van 1974 tweemaal in het nieuws geweest voor een belangrijke gebeurtenis.
Op woensdag 17 april werd de nieuwe kantoorruimte aan de Poortweg te Delft officieel in gebruik genomen. De openingsplechtigheid werd verricht
door de heer J A. M. Molkenboer, Directeur-Generaal van de Industrie, Ministerie van Economische Zaken, die daarbij een redevoering hield die
wij hieronder laten volgen. Ter inleiding werd het woord gevoerd door de toenmalige voorzitter van het bestuur van de Cebosine, de heerP. J. M.
Verschure. Ook zijn redevoering wordt hieronder weergegeven.
Voorts is op donderdag 6 juni 1974 de Jaarvergadering gehouden, zoals gebruikelijk varende aan boord van de ' Pieter Caland'. Bij die gelegenheid
werd het voorzitterschap door de heer Verschure overgedragen aan de heer ir. A . Stikker.
Een overzicht van de activiteiten in de Nederlandse scheepsbouw en -reparatie in 1973, opgesteld door de directie van de Cebosine, wordt hierbij
eveneens opgenomen.
Redactie

Redevoering door P. J. M. Verschure
Mijnheer de Direcleur-Generaal van de Industrie
Dames en Heren
De Cebosine opent vandaag officieel haar nieuwe kantoor. Op zichzelf
een bijzondere gebeurtenis, maar toch zou het bestuur van de Cebosine
niet de moed hebben gehad u in zo grote getale naar Delft uit te nodigen
wanneer het niet ging om iets meer dan alleen het openen van een nieuwe
accommodatie.
Het bestuur van de Cebosine ziet deze opening vandaag als een stap in de
aanpassing van de Cebosine op de huidige situatie en op de huidige
problematiek van de Nederlandse scheepsbouwindustrie.

De specialisatie heeft ongetwijfeld in de afgelopen jaren voortgang
gemaakt en bij een aantal van onze leden is de outillage drastisch
gemoderniseerd.
Op het gebied van de research is samen met de Nederlandse reders de
Stichting Maritieme Research opgericht, een unicum in Europa, welke
stichting economische systeem-research doet op het gebied van zowel
scheepvaart als scheepsbouw. Van recente datum is de oprichting van
het Nederlands Maritiem Instituut welke de nationale researchinspanning op ons gebied zal gaan coördineren.
Er is dus ongetwijfeld op een aantal van de probleemgebieden zoals
gesignaleerd door de Commissie Nederlandse Scheepsbouw 1965
voortgang gemaakt.
Op een aantal andere gebieden echter zijn onze problemen gebleven en
soms zelfs groter geworden.
Onze thuismarkt krimpt nog steeds verder in en wij kunnen slechts hopen
dat de Nederlandse overheid aan haar nationale reders die steun zal
willen geven welke zij nodig hebben om met hun schepen onder Neder
landse vlag aan de internationale concurrentie het hoofd te kunnen
bieden.
De gesprekken welke gaande zijn in de UNCTAD over verdeling van de
vracht tussen leveranciersland, afnemersland en derden vervullen ons in
dit opzicht met zorg.
Terwijl onze thuismarkt van afnemend belang dreigt te worden, is onze
positie op de internationale markt zeker niet gemakkclijker geworden.
De concurrentievervalsing waarover in het Keyzer-rapport werd gespro
ken bestaat nog steeds.
Weliswaar worden op dit gebied door het Ministerie van Economische
Zaken op internationaal niveau, zowel in de EEG als in de OESO,
hoopvolle activiteiten ontwikkeld, doch ik vrees dat wij met de realiteit
van concurrentievervalsing door andere (want Nederland doet hieraan
niet mee!), nog wel enige jaren moeten blijven leven.

Ik zou op de situatie van de Nederlandse scheepsbouw wat nader willen
ingaan. Liever dan u het beeld te geven van vandaag, zou ik de vergelij
king willen maken met de situatie zoals die nu bijna 10 jaar geleden
bestond toen de zogenaamde Commissie voor de Nederlandse Scheeps
bouw 1965 haar rapport uitbracht.
De richting van de beweging zegt ons altijd meer dan een momentopna
me.
In 1964 besloot een aantal grote werven gezamenlijk onderzoek te laten
uitvoeren naar hun rentabiliteit.
Het rapport hierover dat in 1964, nu 10 jaar geleden, werd uitgebracht,
was voor het toenmalige Cebosine-bestuur aanleiding aan de Minister
van Economische Zaken voor te stellen gezamenlijk te komen tot instelIing van een gemengde commissie met het doel een diepgaand onderzoek
in te stellen naarde situatie en de toekomst van de scheepsbouwindustrie
in ons land.
Dit initiatief leidde in 1965 tot de instelling van de Commissie Neder
landse Scheepsbouw 1965 onder voorzitterschap van de heer Keyzer,
welke commissie haar rapport in de herfst van 1966 uitbracht.
Hoewel de beoordeling van het verband tussen dit rapport en de sinds
dien in de structuur van de scheepsbouw plaatsgevonden hebbende
wijzigingen uiteraard een subjectieve zaak is, meen ik dat het rapport van Een ander probleem dat is gebleven is de kapitaalstructuur van een groot
de commissie zijn stempel heeft gedrukt op veel wat er sindsdien deel van de Nederlandse werven welke het hen niet of nauwelijks
in onze industrie is gebeurd.
mogelijk maakt de grote tjiepte-investeringen te doen welke voor de
Bijna 8 jaar geleden constateerde de commissie dat het voortbestaan van toekomst nodig zijn.
de Nederlandse scheepsbouwindustrie van groot belang was voor de Gebleven is ook de concurrentiedreiging van de Japanse scheepsbouw
Nederlandse economie in het algemeen en voor onze werkgelegenheid in industrie welke haar bouwcapaciteit nog steeds uitbreidt.
het bijzonder.
Gebleven is vervolgens ook de onzekerheid voor de toekomstige ont
Wij mogen constateren dat daarover sindsdien tussen overheid en onze wikkeling van de vraag naar schepen.
tak van industrie geen verschil van mening meer heeft bestaan behou Ik hoef u slechts te noemen de energiecrisis en de mogelijke heropening
dens misschien een enkele uitschieter.
van het Suez-kanaal om u aan te tonen hoe moeilijk het blijft om de
De Nederlandse scheepsbouw verschaft nog steeds werk aan ongeveer toekomst van onze markt te voorspellen.
50.000 werknemers, waarbij geteld moeten worden ongeveer 100.000
werknemers die in de toeleveringsindustrie voor de scheepsbouw werk U ziet, dames en heren, sinds 1966 zijn eefi groot deel van onze proble
zaam zijn.
men gebleven, doch er dient gezegd: ’Wij zijn ook gebleven.’
Ons aandeel in het totaal van het nationale industriële produkt is 3,5%
Het gaat ons vandaag zelfs goed. Onze werven zijn voor een groot deel
en, dat is een argument van recentere datum, ecologisch gezien zijn tot eind 1975 bezet. Wij hebben dus reden tot tevredenheid.
wij een schone industrie.
Toch moeten wij vooral niet vergeten dat onze werven bij de laatste in de
Ten aanzien van een aantal aanbevelingen van de Commissie Keyzer op wereld behoorden welke van de recente boom in de scheepsbouw konden
nationaal terrein, mogen wij constateren dat de structuur van onze profiteren. Wanneer die boom even eerder was opgehouden, zou onze
situatie vandaag een geheel ander zijn.
industrie sindsdien sterk is gewijzigd.
Er heeft een concentratie van grote werven plaatsgevonden en een ander Men zegt wel dat wij scheepsbouwers geboren pessimisten zijn en wij
deel van onze leden beraadt zich op dit moment over een rapport dat de maken misschien die indruk, omdat wij weten dat een paar gemiste
Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie heeft uitgebracht over de opdrachten een zonnige situatie abrupt kunnen doen omslaan. Wij zijn
een industrie van weinig grote opdrachten per jaar, opdrachten welke
middelgrote en kleine werven.

ieder voor zich groot zijn in verhouding tot het vermogen van onze
ondernemingen.
Zo wij dus geen pessimisten zijn, zijn wij in ieder geval voorzichtige
lieden.
Temidden van en misschien meer ais gevolg van dit alles heeft de
Cebosine zich beraden over haar taak geheel in de stijl van onze industrie
welke, en wij mogen het met enige trots constateren, altijd blijk heeft
gegeven de hand in eigen boezem te durven steken.
Naast een aantal interne organisatiewijzigingen, heeft dit beraad, waar
aan al onze leden hun medewerking hebben verleend, nogmaals aange
toond dat wij aan onze huidige problemen alleen maar het hoofd kunnen
bieden in nauwe samenwerking met de overheid.
En zo, meneer Molkenboer, kom ik dan bij u.
U heeft in de afgelopen jaren blijk gegeven een open oog te hebben voor
onze problemen, maar vooral ook een open oor. Met u en met uw
medewerkers kunnen wij vrijelijk van gedachten wisselen en ik wil u
graag hier, in aanwezigheid van al onze leden, zeggen hoe zeer het
bestuur en de directie van de Ccbosine dat op prijs stellen. Het was in
deze sfeer dat wij u hebben uitgenodigd voor ons vandaag de opening van
ons nieuwe kantoor te willen verrichten. Wij zijn u dankbaar dat u deze
uitnodiging hebt willen aannemen.
Wij zullen u straks, na de opening, een klein aandenken aan vandaag
meegeven, meneer Molkenboer, maar zoals ik u ken zou het u beslist
verbazen als wij deze gelegenheid niet aangrepen u tevens een klein
verlanglijstje van de Nederlandse scheepsbouwindustrie mee te geven ter
overdenking op uw kantoor.

Ik zei ’een klein verlanglijstje’, want als wij u al onze verlangens
vandaag zouden meegeven werd het een boekwerk, Een paar dus.
Wij hebben dringend behoefte aan steun bij de financiering van diepteinvesteringen. Wij weten dat hierover in Brussel wordt gesproken, doch
vrezen dat dit zo lang gaat duren dat een Nederlandse overbruggingsregeling noodzakelijk is.
Wanneer straks de huidige boom in de scheepsbouw over zal zijn, zal het
spook van de concurrentievervalsing zijn kop weer in versterkte mate
opsteken.
Wij hopen, meneer Molkenboer, dat u en uw medewerkers er in zullen
slagen deze concurrentievervalsing de kop in te drukken. En wij hopen
ook dat u ons in de interimperiode zult helpen ons tegen deze concurren
tievervalsing in de Nederlandse sfeer te weer te stellen.
Wij hebben - en ik vertel u mijnheer Molkenboer daar niets nieuws
mede - behoefte aan een scheepsbouwpolitiek.
- aan een Nederlandse scheepsbouwpolitiek waarover weliswaar tussen
ons geen verschil van mening bestaat, maar die nog geformaliseerd moet
worden.
- aan een Europese scheepsbouwpolitiek, waarvoor de Nederlandse
bouwsteen zal zijn,
Wij weten hoe Economische Zaken zich in Brussel hiervoor inspant,
want alleen een gezamenlijke Europese scheepsbouwpolitiek zal ons een
positie van voldoende kracht geven om straks, wanneer de conjunctuur
weer eens omslaat, met enige kans op succes te onderhandelen met
Japan over onze gezamenlijke toekomst, een toekomst welke de Cebo
sine met vertrouwen tegemoet ziet.
Ik dank u

Rede uitgesproken door de heer J. A. M. Molkenboer
Dames en heren
constructieve benadering van de problemen gehandhaafd. Ik spreek de
Als een organisatie zich aan een onderzoek door een organisatiebureau verwachting uit dat in de toekomst dit onderlinge vertrouwen zal blijven
onderwerpt, brengt dat wel eens wat beroering mee. En dat is letterlijk bestaan, waardoor de scheepsbouw begrip zal ontmoeten voor haar
het geval als het advies onder meer een verplaatsing inhoudt, al gaat het problemen bij de overheid en deze op haar beurt voor een begeleiding,
dan ook maar over een afstand van luttele kilometers.
die gestoeld is op een goed inzicht in de bedrijfstak, kan zorg dragen.
Nu weet ik wel dat het organisatiebureau niet zozeer een verplaatsing Inzicht in de bedrijfstak als geheel en daarnaast ook in de daartoe
heeft aanbevolen, dan we! een samenvoeging van de Cebosine-kantoren behorende ondernemingen is van groot belang.
in Den Haan en Rotterdam. Voor Rotterdam pleitte het contact met de Uit een onderzoek van de Stichting Nederlandse Scheepsbouwindustrie
leden; voor Den Haag het contact met de overheid. In zo’n situatie komt is gebleken dat individuele bedrijven veelal niet beschikken over een
een advies tot samenvoeging al gauw neer op een advies tot verplaatsing adequaat informatiesysteem over de gang van zaken in eigen bedrijf.
naar een tussenliggende plaats. Dellt heelt echter ook een zellstaudig
voordeel. Een goed deel van researchactiviteiten op scheepsbouwgebied Toch is een dergelijk systeem niet in de laatste plaats voor een scheeps
speelt zich af in Delft. De aanwezigheid van een praktisch ingestelde werf van eminent belang gezien de relatief grote omzetten in verhouding
organisatie als de Cebosine in de onmiddellijke nabijheid kan geen tot het eigen vermogen.
kwaad lijkt mij.
Om in deze situatie verbetering te brengen is reeds een voorstudie
verricht over de mogelijkheden voor de invoering van een Bedrijfs
Nu spreek ik hier vandaag niet alleen ter gelegenheid van de officiële Informatie Systeem. Als dit systeem door de werven zou worden inge
opening van liet nieuwe kantoor van de Cebosine. Ook de Stichting voerd, dan zou dit bedrijfsinformatiesysteem vrij gemakkelijk uitge
Nederlandse Scheepsbouwindustrie heeft hier een nieuw onderdak ge bouwd kunnen worden tot een sectorinformatiesysteem. Daardoor zou
vonden. Het verheugt mij dat ik de Stichting met name kan noemen. Veel het inzicht in de bedrijfstak als geheel toenemen, terwijl individuele
van haar werkzaamheden zijn onlangs overgegaan naar de Cebosine, bedrijven bovendien hun eigen prestatie zouden kunnen vergelijken met
maar voorzover de werkzaamheden van de Stichting liggen op het gebied het gemiddelde in de bedrijfstak zoals vastgelegd in z.g. kengetallen.
van de herstructurering, zal zij zelfstandig haar werk voortzetten. Het is Wanneer je niet scheepsbouwers praat en vraagt hoe het gaat, dan pakt
voor de overheid prettig in herstructureringsaangelegenheden te rade te het antwoord vrijwel altijd een stuk minder optimistisch uit dan je
kunnen gaan bij een instituut dat zo uitstekend op de hoogte is met de meende te kunnen verwachten. Ik zou het dan ook als veelzeggend
ontwikkelingen in de bedrijfstak.
willen kwalificeren dat tijdens mijn laatste bespreking met de scheeps
De Cebosine kan als organisatie die de belangen van haar leden dient te bouworganisaties over de capaciteitsbezetting zeer opgewekt werd ge
behartigen, t.a.v. herstructureringsaangelegenheden van afzonderlijke sproken.
leden of groepen van leden zich immers moeilijk met deze taak belasten. Nu kan dat ook moeilijk anders. De orderontvangst, die door de enerIn de afgelopen jaren hebben wij, mijn medewerkers en ik, vele malen giemoeilijkheden enige tijd stagneerde, verloopt de laatste maanden
een beroep gedaan op de deskundigheid van de Stichting. Met de goed, zoals wij hebben kunnen opmaken uit het aantal aanvragen voor
follow-up van het structuuronderzoek middelgrote en kleine werven rente-overbrugging.
voor de boeg zal deze behoefte aan advies in herstructureringsaangele- De versnelde exploratie en exploitatie op de Noordzee bieden de
genheden zeker niet afnemen.
scheepsbouw goede kansen orders binnen te halen. Hier is sprake van
een ’seller’s market’.
Hiermee ben ik terecht gekomen op de contacten tussen de overheid en Ondanks alle moeilijkheden bij de toegang tot deze markt moet het ook
de scheepsbouworganisaties, waarbij naast de Cebosine en de Stichting voor de Nederlandse industrie niogelijk zijn te profiteren van deze
ook het College voor de Scheepsbouw en de Scheepsbouwvereniging situatie. Recente publikaties van bedrijven omtrent de winst over 1973
’Hoogezand’ moeten worden genoemd. De scheepsbouw is een bedrijfs en de vooruitzichten voor 1974 bevestigen in het algemeen dit beeld.
tak die altijd bereid is de problemen op open wijze met de overheid te Niet alleen de Nederlandse scheepsbouw beleeft een goede tijd, ook
bespreken. De overheid van haar zijde hecht grote waarde aan een goede internationaal gezien gaat het niet slecht met de scheepsbouwindustrie.
gang van zaken in deze belangrijke bedrijfstak. Uit deze wederzijdse in de scheepsbouw plegen goede en slechte tijden elkaar af te wisselen.
betrokkenheid is de laatste jaren een regelmatig overleg gegroeid. Ik stel Daarom is er alle reden deze goede tijd te gebruiken om te komen tot een
er prijs op bij deze gelegenheid nog eens met nadruk te verklaren hoezeer verdere vermindering van de internationale concurrentievervalsing.
ik dit overleg èn de sfeer, waarin dit overleg plaatsvindt, waardeer. Ook Zoals bekend voeren wij deze strijd op twee fronten, binnen de EEG en
wanneer op een bepaald punt de meningen eens uiteenlopen, blijft een de OESO. Van het EEG-front heb ik eigenlijk nier zoveel positiefs te
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melden. De besprekingen over een nieuwe richtlijn voor steun, die oor
spronkelijk voor 1 januari 1974 afgerond moesten zijn, gaan moeizaam
voort. Reeds nu kan gezegd worden dat ook de tweede streefdatum, 1juli
1974, waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Verdergaande afspraken
over steunafbraak zijn altijd al een moeilijke zaak om te verwezenlijken.
De moeilijkheden binnen de EEG creërden uiteraard niet de sfeer waarin
gemakkelijk oplossingen worden gevonden.
Van het OESO-front daarentegen komt een heugelijke tijding. Afgezien
van een formeel voorbehoud van één land is een verdere aanscherping
van de OESO-voorwaarden voor het verlenen van exportcredietfacili—
teiten rond. Zoals bekend staan de huidige OESO-voorwaarden toe dat
de rente voor exportcredieten wordt teruggebracht tot 71 h% , waarbij
de te subsidiëren kredietomvang wordt beperkt tot 80% van de
contractprijs en de looptijd tot 8 jaar. Volgens de nieuwe
afspraak, die dus vrijwel rond is, wordt de ondergrens van 71 h
omhoog gebracht tot 8%. Het percentage van 80 wordt 70, terwijl in
plaats van 8 jaar een looptijd van 7 jaar zal worden aangehouden. Er
wordt ernstig overwogen, nu de tijd daarvoor wellicht rijp is, in de OESO
een poging te ondernemen tot verdere steunvermindering.

Dames en heren,
De scheepsbouw is internationaal een gesteunde bedrijfstak. Daar
door kan ook de Nederlandse scheepsbouwindustrie het niet
geheel zonder steun stellen. Het streven is internationaal de steun
af te breken en nationaal de concurrentiekracht van de scheepbouw te
vergroten. Zoals ik aan het begin opmerkte heeft het contact met de
overheid een rol gespeeld bij de keuze voor Delft als nieuwe vestigings
plaats. Men zou uit het feit dat niet voor Den Haag is gekozen, kunnen
afleiden dat men al wat minder op de overheid behoeft te leunen. Delft
moge ik gelukwensen met deze gang van zaken die deze stad een nieuwe
vestiging heeft opgeleverd.
Tot slot zou ik nog het volgende willen zeggen. Het heeft mij veel
genoegen gedaan dat de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in
Nederland mij heeft uitgenodigd het nieuwe kantoor officieel te openen.
Ik beschouw die uitnodiging als een bevestiging van de goede relaties
die Economische Zaken met de scheepsbouwwereld onderhoudt. Mijn
hartelijke gelukwensen aan Cebosine, de Stichting Nederlandse
Scheepsbouw Industrie alsook aan de Stichting Nederlandse Scheeps
bouw Export Centrale, welke laatste ook in Den Haag tezamen met de
Cebosine in één gebouw was gehuisvest, met hun nieuwe onderdak. Met
deze woorden verklaar ik het kantoor voor geopend.

De Nederlandse scheepsbouw en -reparatie in 1973
(uit een verslag van de directie van de Cebosine)
Record-jaar
1973 is in menig opzicht een recordjaar voor de wereldscheepsbouw
geweest. Nimmer werd er in één jaar zoveel tonnage in opdracht gege
ven, te water gelaten en afgeleverd. Ook de Nederlandse scheepsbouw
industrie heeft van dit goede klimaat kunnen profiteren al zijn de
Nederlandse cijfers niet alle recordbrekend geweest.
Vooral in ontvangen nieuwe opdrachten heeft zich in Nederland een
spectaculair herstel voorgedaan, wanneer men de bestelde tonnage van
1971-505.423 BRT, 1972-173.044 BRT en 1973-1.325.884 BRT naast
elkaar zet. Maar de totale in de wereld bestelde tonnage heeft in 1973
eveneens een ongekende omvang aangenomen.
Energiecrisis veroorzaakt terughoudendheid
Inmiddels hebben inflatie, energiecrisis en olie-boycot de ontwikkeling
van de wereld-economie aangetast en men begint zich af te vragen of al
die nieuwe schepen, die in de komende jaren in de vaart zullen komen,
nog redelijk emplooi zullen weten te vinden. Bovendien gaat men in

Ten bewijze enkele (Lloyd’s) cijfers
Nieuwe opdrachten
Wereld
72.810.064 BRT (beste jaar 1970: 39.652.193 BRT)
Nederland
1.325.884 BRT (beste jaar 1970: 1.705.758 BRT)
Tewatergelaten
Wereld
31.520.373 BRT (beste jaar 1972: 26.714.386 BRT)
Nederland
896.459 BRT (beste jaar 1971: 821.106 BRT)
Afgeleverd
Wereld
30.408.930 BRT (beste jaar 1972: 26.748.822 BRT)
Nederland
852.390 BRT (beste jaar 1972: 749.672 BRT)

Passagiersschip 'Prinsendam' gebouwd in 1973
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Japan gewoon door met het uitbreiden van de werfcapaciteit, Andere Europese Commissie beschouwt de Europese scheepsbouwindustrie
gebieden, zoals b.v. Zuid Korea en Singapore werpen zich op als nieuwe als één der eerste daarvoor in aanmerking komende bedrijfstakken.
opkomende scheepsbouwcentra. Gezaghebbende markt-economen Voor de Europese scheepsbouwindustrie is het van groot belang, dat de
voorspellen dan ook een ernstige overcapaciteit in de 2de helft van de Europese Commissie daarbij als uitgangspunt neemt dat de EEG uit
70er jaren. Het lijkt verstandig om inderdaad met die mogelijkheid strategische, handelspolitieke en sociale motieven moet kunnen blijven
beschikken overeen adequate scheepsbouwindustrie, die in een interna
rekening te houden,
Reeds nu valt te constateren, dat sinds de afkondiging van de olie-boycot tionale markt, waarin geen concurrentievervalsende maatregelen voor
de stroom van nieuwe orders in de gehele wereld sterk is afgenomen. De komen, in staat moet zijn om te concurreren. De Nederlandse scheepssindsdien bij Nederlandse werven geplaatste orders beperken zich in 't bouwindustrie juicht dit uitgangspunt toe en is bereid om deze uitdaging
algemeen tot schepen, die direct of indirect met off-shore activiteiten te aanvaarden onder voorwaarde, dat dan ook werkelijk gelijke concur
rentievoorwaarden binnen en buiten de EEG worden gecreëerd. Zolang
verband houden (bevoorradingsschepen, grote zeesleepboten).
Dit alles neemt niet weg, dat 1973 voor de wereldscheepsbouw en wat dit niet het geval is, zal er zowel op het vlak van de nationale regeringen
opdrachten betreft met name ook voor de Nederlandse zeescheepsbouw als op het niveau van de EEG nog enige steun moeten worden verleend.
een goed jaar is geweest.
Investeringen
De in vele gevallen door de inflatie aangetaste financiële resultaten
Een Europees probleem en een Nederlands probleem is in dit verband,
vormen de schaduwzijde van deze grote scheepsbouw-activiteit.
dat de meeste Europese en Nederlandse werven in de afgelopen jaren
juist door de concurrentievervalsende maatregelen in andere landen
Schee psreparatie
De scheepsreparatiebedrijven in Nederland, die een groter aandeel in niet voldoende winst hebben gemaakt om daaruit de nodige middelen te
de totale scheepsbouwactiviteit hebben dan in enig ander land, zijn over kunnen afzonderen voor de noodzakelijke investeringen ter modernise
1973 niet zo tevreden. De sterk stijgende kosten in ons land hebben ring van hun bedrijven. Zowel op nationaal als op EEG niveau zullen be
zowel de omvang als de financiële resultaten van het reparatiewerk paalde investeringsfaciliteiten moeten worden gecreëerd om deze achter
nadelig beïnvloed. Niettemin zijn ruim 41% van alle manuren in de stand weer in te halen.
scheepsbouwindustrie in 1973 aan reparatieorders besteed, doch dit Het zal dus duidelijk zijn, dat van Nederlandse zijde de door de Europese
Commissie aan de Raad van Ministers van de EEG gedane voorstellen
percentage is in voorafgaande jaren ook wel eens hoger geweest.
worden toegejuicht. Deze voorstellen beogen de binnen de aangesloten
Europese ontwikkeling
landen nog bestaande directe steunmaatregelen geleidelijk aan af te
Na jarenlang voornamelijk aandacht te hebben besteed aan de ontwikke bouwen en te vervangen door investeringsfaciliteiten zowel uit nationale
ling van een Europese landbouwpolitiek, is thans in Brussel ook de als uit EEG-bronnen. Ook al zijn deze voorstellen met name wat betreft
ontwikkeling van een Europese industriepolitiek aan de orde gesteld. De de investeringsfaciliteiten, wat vaag geformuleerd, zij vormen toch een
waardevolle aanzet voor een industriepolitiek ten behoeve van de Euro
pese scheepsbouwindustrie.
Boorschip 'Havdrill' gebouwd in 1973
Het is te betreuren, dat de huidige verhoudingen binnen de EEG het
weinig waarschijnlijk maken, dat deze voorstellen op korte termijn
zullen worden aanvaard.
Renteoverbrugging
In bovenbedoelde omstandigheden menen wij er op te mogen rekenen,
dat de in Nederland bestaande rente-overbruggingsregeling voor
scheepsbouworders zal worden voortgezet.
Momenteel is dit de enige vorm, waarin de Nederlandse werven in het
algemeen enige hulp ontvangen van de overheid om in concurrentie met
andere ook Europese landen, waar ook nog op andere, directe wijze
steun aan de nationale scheepsbouwindustrie wordt verleend, de order
portefeuille regelmatig te kunnen aanvullen.
Gedurende het jaar 1973 is het percentage van de renteoverbrugging
volgens een door het Ministerie van Economische Zaken in overleg met
het Ministerie van Financiën uitgewerkte nieuwe formule steeds per
kwartaal vastgesteld.
Het rente-overbruggingspercentage heeft tengevolge daarvan het vol
gende verloop vertoond:
lste kwartaal 1973 0,4%; 2de kwartaal 1973 0,4%; 3de kwartaal 1973
0,8%; 4de kwartaal 1973 1,8%; lste kwartaal 1974 1,9%.
Hoewel het uitgangspunt van de regering is, dat deze renteoverbruggingspercentages het de werven mogelijk moet maken om kre
dieten voor scheepsbouworders te arrangeren tegen het internationaal in
OECD verband overeengekomen basis-percentage van 7Vz% rente per
jaar, is het in de praktijk niet altijd mogelijk gebleken het verschil tussen
de geldende marktrente voor middellange kredieten en de bovenge
noemde 7Vr% volledig te overbruggen.
Hoewel de regeling daardoor niet volledig aan haar doel beantwoordt,
past een woord van erkentelijkheid aan het adres van het Ministerie van
Economische Zaken, dat binnen de gestelde grenzen tracht de totstand
koming van nieuwe opdrachten zoveel rnogelijk te bevorderen.
Nederlandse koopvaardyvloot
Het slinken van het aantal onder Nederlandse vlag varende koopvaardij
schepen met name ook in de Kleine Handels Vaart, brengt mede. dat de
Nederlandse werven meer en meer op export-orders zijn aangewezen.
Hoewel het tot nu toe redelijk gelukt is om het percentage exportorders
op te voeren, moet deze teruggang van de Nederlandse koopvaardijvloot
ernstig worden betreurd.
Voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie betekent het een verschra
ling van de natuurlijke basis, waarop vele bedrijven oorspronkelijk zijn
opgericht.
Hoewel eenzelfde verschijnsel zich ook in enkele andere Europese lan
den voordoet, valt vooralsnog van de Europese Economische Gemeen
schap in dit opzicht niets te verwachten. Onze eigen regering heeft met
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de verhoging van de investeringsaftrek voor schepen tot 25% een stap in
de goede richting gedaan, doch dit blijkt nog niet voldoende te zijn.
Verdere stappen zijn nodig om de teruggang van de Nederlandse koop
vaardijvloot te stuiten en die vloot weer te doen groeien. Voorstellen
daartoe zijn zowel door de Kon.Ned.Reders Vereniging als door de
Vereniging van Werkgevers in de Kleine Handelsvaart in samenwerking
met het Koninklijke Zeemanscollege 'De Groninger Eendracht’ gedaan.
De Nederlandse scheepsbouwindustrie ondersteunt deze voorstellen van
harte. De daad is thans aan de Nederlandse regering.
Structuurrapport middelgrote en kleine werven
In de 2de helft van 1973 heeft de Stichting Nederlandse Scheepsbouw
Industrie het structuurrapport middelgrote en kleine werven uitgebracht.
Dit heeft betrekking op 125 werven met ongeveer 15.000 personeelsle
den. Het rapport concludeert, dat deze werven in het algemeen een
bescheiden maar in ieder geval positieve rentabiliteit hebben weten te
bereiken en dat hun toekomst goede perspectieven biedt. Een voor
waarde hiervoor is echter, dat voldoende gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheden tot samenwerking, zoals op het gebied van investeringen,
scholing en opleiding, marktonderzoek, personeelsbeheer e.d. Het rap
port concludeert verder dat de overheid op het terrein van de investerin
gen de helpende hand zal moeten bieden omdat in ’t algemeen de voor dit
doel uit de winst gereserveerde bedragen onvoldoende blijken.
Ook de steeds stijgende bedragen die nodig zijn voororderfinanciering,
stellen deze werven voor grote problemen.
Cebosine en SNSI
Begin 1974 heeft een concentratie plaatsgevonden van twee organisaties
op het gebied van de scheepsbouw.
Cebosine heeft n.1. een aantal activiteiten met enige daarbij behorende en
de daarvoor noodzakelijke medewerkers overgenomen van de Stichting
Nederlandse Scheepsbouw Industrie. Deze activiteiten liggen op het
gebied van bedrijfseconomie, technologische ontwikkelingen en bedrijfsnormalisatie.

De Stichting blijft zelf actief op het terrein van de follow-up structuuron
derzoek ’Middelgrote en kleine werven’ en op dat van de bevordering
van de productieresearch. Tot nu toe werden deze activiteiten in ver
spreide kantoren in Den Haag, Rotterdam en Rijswijk uitgeoefend. Al
deze kantoren zijn thans overgebracht naar één centraal kantoor aan de
Poortweg in Delft. Tevens heeft de, tot nu toe in Den Haag gevestigde
Stichting Nederlandse Scheepsbouw Export Centrale daar ook inlrek
genomen.
Samen met Groningen (Scheepsbouw Ver. Hoogezand) zijn er nu dus
slechts twee centra waar de Ned. Scheepsbouworganisaties zijn geves
tigd.
Samenvatting
Samenvattend kan geconstateerd worden, dat het jaar 1973 voor de
Nederlandse scheepsbouw-industrie een jaar is geweest, waarin de om
vang van de activiteiten volledige werkgelegenheid heeft kunnen waar
borgen, doch waarin de financiële resultaten een nadelige invloed heb
ben ondergaan van niet te onderdrukken inflatoire stijging van het
kostenpeil.
Deze kostenstijging is sterker naarmate de produktie een meer arbeidsin
tensief karakter heeft, reden waarom de noodzaak van diepteinvesteringen niet genoeg kan worden benadrukt. Dit betekent dus
tevens dat grote nadruk moet worden gelegd op de noodzaak tot het
creëren van investeringsfaciliteiten op binnenlands- en EEG-niveau.
De omvang van de orderportefeuille waarborgt voor de meeste werven
een redelijke bezetting voor het jaar 1974, terwijl enkele grote en mid
delgrote werven zich ook over het jaar 1975 niet ongerust behoeven te
maken.
Daarmede houdt de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen in de
huidige omstandigheden wel ongeveer op. Er zijn zowel in de politieke
als in de economische ontwikkelingen van vandaag te veel onzekere
factoren om een voorspelling op langere termijn te kunnen doen.

TEWATERLATING CAP. F. GAIGNEROT
Op donderdag 13 juni jl. werd te Slikkerveer met goed gevolg te
watergelaten de wijn/chemicaliëntanker Cap. F. Gaignerot.
Deze tanker wordt gebouwd door de Groot en Van Vliet, Scheepswerf
en Machinefabriek B .V ., in opdracht van Société Navale des tankers
Inox. S.A.
De doopplechtigheid werd verricht door mevr. H. Nègre, echtgenote van
de reder.
Het schip is voorzien van 2 x 7 roestvrijstalen middentanks en 2 X 5
zijtanks, welke van een coating worden voorzien, zodat ook deze ge
schikt zijn voor het vervoer van verschillende soorten chemicaliën en
wijn.
De totale tankinhoud bedraagt ca. 2750 m3 voor de roestvrijstalen tanks
en 730 m3 voor de zijtanks.
De hoofdafmetingen van het schip: lengte over alles± 90,75 m, lengte
loodlijnen 82 m, breedte op spanten 13,50 m, holte 6,60 m, diepgang in
zomer 5,50 m.
De deadweight zal ca. 3150 ton bedragen.
De voortstuwing zal geschieden door een MAK-motor van 2900 pk bij
310 omw. Daar het schip tevens van een bulbsteven is voorzien zal de
proeftochtsnelheid naar verwacht wordt ruim 14 knoop bedragen.
De overdracht van het schip zal begin september plaatsvinden.
Na de tewaterlating zal begonnen worden met de bouw van het zuster
schip van deze tanker, eveneens voor dezelfde reder.

De 'Cap. F. Gaignerot' glijdt de Noord in
S

pn

W

—

A 1o

ia a rn a n n

nn

1A

—

1Q74

9Q 1

Investigations of cylinder lubrication and w ear
in sea-going installations
A. J. S. Baker, C.Eng., M.I.Mech.E., F.I.Mar.E.,
A.F.Inst.Pet. *
Dr. P. G. Casale, C.Eng., F.I.Mar.E. t
H. Breyer, Graduate Naval Engineering Academy,
member V.D.I., V.D.S.I., D.G.M .K., •
Causes of the variations of wear rates observed in ship
engines are reviewed and ways of reducing the variations are
discussed. Basic reasons for the selection of two seagoing in
stallations for research test work are given, and a design of
experiment is described, together with an outline of an accurate
and reliable method of liner wear measurement (referred to
as Dim ple Method and first reported at C.I.M .A.C. 1971),
which was extensively employed in the investigations des
cribed in this paper. The statistical examination of the results
from the experimental design is then discussed in detail
with regard to significant effects of engine design and operation
on liner wear pattern. Differential wear patterns between diamctrally opposite liner areas arc highlighted and the similarity
of results from different types of engines, concerning the re
lationship of cylinder liner, piston ring and piston groove
wear, is explored. A conclusion is finally drawn that further
reduction of wear may be small if pursued through improved
lubricant quality alone.
Introduction
E valuation of the perform ance characteristics of cylinder lu
bricants for crosshead diesel engines is a rath er com plex and
tim e-consum ing process. N ew lubricants are norm ally first eva
luated in several lab oratory screening etests using glassware,
rigs an d bench engines, and these are follow ed by field tests.
In spite of the degree of sophistication of som e advanced
lab o ratory test engines1) and even the use o f full scale, landbased engines, it is universally agreed th a t the ultim ate proof
o f the product is its perform ance in trials at sea.
Field trials are costly and difficult to carry out. T hese factors
m ost seriously affect the retrieval of m eaningful ring w ear
data, w hich requires frequent piston overhauls, and m ake it
q uite difficult also to assess liner w ear. H ere th e m ain
obstacles to obtaining m eaningful data com paring cylinder
liner w ear perform ance between experim ental cylinder oils is
the length of operating tim e needed to produce sufficient
liner w ear fo r this to be properly com pared w hen using dia
m etral liner m easurem ents to determ ine w ear rates. A part
from the lim ited accuracy of m icrom eter com parisons from
d eterm inations taken at different times, errors due to m inor
liner distortion and tem perature effects render this m ethod
hardly acceptable fo r com parisons asting less th an 4000 h o u rs’
duration. F u rtherm ore, the period of test is increasing as b etter
oils becom e available since these, can now be expected to
retu rn w ea r rates of less than 0.1 m m /1 0 0 0 h in any well
o perated engine. A n additional test hazard brought ab o u t by
such lengthy test periods is the possible change in operating
condition, the chances of losing data by this factor increasing
w ith th e length o f the test.
This p ap e r will describe how m ost of the difficulties m entioned
above w ere obviated in the m otor vessels Pontos and Strathardle, and will discuss the most significant results obtained
through a system atic investigation of cylinder lubrication and
w ear, w hich are probably the tw o m ost critical areas o f the
m odern large bore diesel engine.
T he research and test w ork described in this pap er was m ade
possible by the rem arkable extent of th e co-operation and
* Engineering Associate, Esso Research Centre, Abingdon,
t Principal Scientist, Esso Research Centre, Abingdon
• Manager, Marine Lublicants Sales and Technical Div., Esso A.G.,
Hamburg.
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assistance of th e respective shipow ners and o perators, w ho
m anaged to accom m odate a research program m e o f an oil
com pany w ithin the fram ew ork of the com m ercial op eratio n
of their vessels. T his was conducted along w ith a jo in t effo rt
to obtain a deeper understanding o f o perational param eters.
It should be noted th a t both ships are im p o rtan t m ercantile
units, m aking a substantial contribution to the overall operation
o f their fleets.
Some considerations on wear rates
C ontributions to th e variations of w ear rates observed in ship
engines are, or m ay be expected to be, provided by:
I. use of different cylinder oils;
2. changes of conditions w ith tim e w ithin any one cylinder
(for instance, caused by progressive w ear of liner and rings);
3. variations w ith tim e of conditions w ithin groups of cylinders
(for instance, originating from the cum ulative effects on
a com m on tu rbocharger of th e changes o f conditions w ithin
the individual cylinders o f the group);
4. differences in w ear p attern o f the different cylinders in
the sam e ship caused, fo r instance, by som ew hat different
assembly of each cylinder o r u n d etected m etallurgical d if
ferences;
5. differences of engine operation in different ships pow ered
by the sam e type of engine, o r o f op eratio n o f the same
engines in vessels w ith changing voyage patterns;
6. differences o f engine m akes and m odels of sam e m ake;
7. fuel quality;
8. M ethod of m easurem ent.
T he first contribution is an obvious one and indeed is at the
root of any cylinder oil developm ent w ork, w hich aims in fact
at reducing w ear rates generally, in so far as this is controlled
by lubricant quality.
F o r any p articu lar variation level due to any o f contributions
(2) to (8) affecing th e w ear process, th a re will be a n atu ral
low er limit to th e detection o f significant w ear differences
betw een the oils. T he low ering of this lim it fo r a given com 
parison requires th at the o rd er of variations due to the other
contributions should be red u ced as m u ch as possible. T his can
be done by a p ro p er selection o f th e vessel and by th e use
of accu rate m easurem ent techniques.
Selection of vessels
Vessels should in general be aligned to the follow ing re 
quirem ents:
a. representative m odem m ain engine type w ith steady and
low w ear rates, coupled to low stan d ard deviation in each
cylinder;
b. high stan d ard o f operation and m aintenance;
c. high service utilization together w ith reg u lar voyage p a t
tern and excellent access betw een voyages.
B oth Pontos and Strathardle met the above requirem ents.
M .V. Pontos is a 8000 dwt, 22 kn service speed, refrigerated
cargo carrier operated by F . Laeisz (H am burg), w hich trad ed
across th e A tlantic betw een C entral A m erica an d H am burg
th ro u g h o u t the test period.
M .V. Strathardle is a 12.550 dwt, 22 kn service speed, spe
cialized fast cargo lin er o f th e P eninsular and O riental Steam
N avigation C om pany (London). This vessel, too, had a fixed
voyage p attern o f three m onths’ d u ratio n taking th e ship
regularly around th e w orld fro m N o rth ern E u ro p e to Japan
(via C ap e o f G ood H ope) and back (via P anam a).
Principal p articu lars of the m ain engine installation and
operational p aram eters of b o th vessels are given in T able 1.

Table I Some particulars of Engine installations and opeational
Parameters
Strathardle
Pontos
Vessel
Mitsui-B & W
A
CEC-M
A.N.
Engine mak e
984-VT2BF-180
K9Z 70/120E
Engine type
January 1967
January 1969
Commissioned
9400 kW (12 600 ho) 15 440 kW (20 700 hp)
Rated
114 rev/min
150 rev/ m in
8200 kW (11 000 hp) 13420 kW (18000 hp)
Operating
108 rev/min
140 rev/min
Impulse
Constant presure
Turbocharging
0.48 g/kWh (0.36
1.07 g/kWh (0.80
Cilinder oil feed rate
g/hp h)
g/hp h)
Fuel: Viscosity Redwood
1500 s (max)
1500 s (max)
No. 1 at 38 °C
0.22 kg/kWh (164
0.21 kg/kWh (155
Specific consumption
g/hp h)
g/hp h)

DIMPLE SPECIFICATION
Liner surface

Dimple.

I 9 0 ° inclusive

angle
Axis normal to
lin e r surface
DIMPLE WEAR ASSESSMENT

D-D*
2

M ethod of measurement
T h e effect o f tim e dependent variations w ithin any one cy
linder liner can be reduced by m inim izing the test period
and using engines w ith relatively low w ear rates. In oth er
w ords, by using only those cylinders operating u n d er satis
facto ry ru n ning conditions and in good m echanical order.
Some calculations on th e relationship of m easurem ent re p e a t
ability needed to obtain m eaningful liner w ear d ata fo r a
given tim e difference indicated th a t fo r oils having intrinsic
anti-w ear p erform ance in the o rd er o f 0.05 m m /100 h a n d a
d ifference in anti-w ear perfo rm an ce in th e order of 0.02 m m /
1000 h, an accuracy o f m easurem ent o f 0.013 m m repeatability
was needed to obtain a statistically satisfactory com parison
in a p erio d of 1000 h at 95 p er cent confidence level.
T he use o f standard diam etral gauging could not ren d er satis
fac to ry results at such low level of w ear as th e stan d ard
deviation can be show n as 0.042 m m fo r m icrom eter readings
based on a m easurem ent reproducibility range of 0.05 mm.
^However, these difficulties w ere overcom e b y optim izing first
in m.v. Strathardle a liner w ear m easurem ent technique called
D im p le W ear M ethod.
T his m ethod, first reported at C .I.M .A .C , 1971,2) reduces
the am o u n t o f w ear needed fo r reliable m easurem ents and
perm its an accurate assessm ent — at 95 p er cent confidence
level — o f w ea r both in specific surface areas (standard
deviation 0.0093 m m ) and diam etrally (standard deviation
0.013 m m ) over short periods, i.e. 1000-1500 h.
Briefly, the dim ple w ear m ethod can be described as consisting
essentially o f small (4.5 m m diam eter m axim um ) conical in 
dentations of 90° inclusive angle cut in to the w earing surface
o f a liner. T hree m etallic foil im pressions are tak en fo r
each indentation b efore and after th e test, th e im pressions’
outlines are th en projected w ith a 50 X m agnification and
m easured across fo u r diam eters, 45° apart. If D i and D 2 a re
the diam eters before and after the test respectively, the w ear
is given by (D i — D2)/2, as illustrated in Fig. 1. In effect,
since each tim e a dim ple is m eaasured 12 diam etral m easu re
m ents are obtained, the dim ple w ear over a certain period, e.g.
betw een calibrations N and N -j- 1, is norm ally assessed by
(Av. of 12 dia.)
— (Av. of 12 dia.)
Calib. »N + 1
Calib. "N
W ear = --------------------------------------------------------------------If tw o dim ples, e.g. A i and P 2 , are opposite to each oth er
across the bore, an estim ate o f the diam etral w ear can be
obtained as follows:
D iam etral w ear = w ear o f A i -I- w ear o f P i.
E stim ates o f w ear are obtained a t 95 p er cent confidence level.
T he possibility of m easuring w ear in specific liner areas
is a p articularly im p o rta n t featu re o f the m ethod because it
becom es possible to study specific liner w ear p atterns and
the underlying causes.
T h e dim ple w ear technique was restricted to assessm ent of
S. en W . -

41e jaargang no. 14 -

1974

DIMPLE DIAMETERS
1
Z
A

( \
\* S ° j

J

Diameter 1

: Smallest

Diameter J

: Largest

Diameters2 and4 .Samefand
halfway in
site between
la n d J )

4

L

4-Smm d (maximum)
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Fig. 1.

liner w ear only. Rings and relative piston ring grooves were
thus m easured by stan d ard m icrom eter an d gauge m ethods. T h e
dim ple w ear technique is, in fact, n ot p ractical for m easuring
groove w ear. W ith reg ard to ring w ear, m icrom eter d eter
m inations can, o f course, be relied upon as they are based upon
direct changes of m etal thickness as the rings w ear down.
Outline of test work
D esign o f E xp e rim en t in m .v. Strathardle
R esearch w ork in m.v. Strathardle was a tw o-stage operation.
T he first stage covered an experim ental design over a period
o f 21 m onths, prim arily concerned w ith lin er w ear. This
was follow ed by a second stage occupying a 15-m onth period
d uring w hich piston ring w ear was given specific attention.
T h e Strathardle experim ental design d id not, in fact, include
the retrieval o f ring w ear d ata in consideration of th e com m er
cial requirem ents of th e ship’s operation.
T h e design o f the experim ent w as to a large extent conditioned
by w hat was already know n o r suspected o f th e conditions
o f testing. A lthough th ere w ere nine cylinders, the m axim um
n um ber of oils w hich it was felt could be tested at any one
tim e was three. T he design block chosen to test five lubricants
over a p erio d o f 21 m onths show n in T able II aim ed a t evalua
ting lin er w ear control characteristics of cylinder oils b y se
p aratin g variations o f w ear betw een individual cylinders and
blocks o f cylinders.
A , B, C, D an d R stand fo r d iffe ren t cylinder oils, som e

Design of experiment in m.v. Strathardle
Cylinders
4-5-6
14-2-3
R
A
1
R
A
2
B
R
3
A
4
B

Table II

Ship voyage
approx. 1300 h

5
6
7

R
C
D

C
D
R

7-8-9
B
B
A
R
D
R
C
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experim ental and others of established service perform ance,
but all at 70 TB N level.
T he sim ultaneous use of three cylinder lubricants in blocks of
three cylinders delivering to one turbocharger each was
coupled to a pattern of oil sw itching after every voyage,
i.e. ab o ut 1300 hours’ operation. Im pressions of all dim ples
installed in the nine liners w ere then obtained before and after
each round trip.
A prelim inary m easure o f confidence in the repeatability and
a source o f variance estim ate w ere obtained by keeping the
oils in the sam e cylinder groups over tw o consecutive voyages
(Nos. 1 and 2).
T he possibility of carry-over effects, inherent in the test se
quence, was considered slight and, in any case, unlikely to
confound the conclusions from th e experim ent. N evertheless,
the design m ade sure that at least one lubricant (oil R) was
run in the same group of cylinders (Nos. 1-2-3) during tw o
alternate trips (Nos. 3 and 5) to obtain a reading of possible
sequence effect.
T h ro u g h out the 21 m onths of the experim ental design phase,
a com pany technician travelled in the ship to obtain im 
pressions of dim ples at m id-voyage, collect sam ples of cylinder
oil drainings and m ake special observations on engine load
balancing and cylinder oil feed rates. A F arn b o ro indicator was
installed, w hich gave exceptional levels of confidence in the
balancing of the different cylinders, obtained through the
enthusiastic efforts of the ship’s engineers.
A ltogether the test w ork carried out during both stages
covered a period of three years for a total of about 15.000
hours. T h ro u g h o u t the period, the sam e m ake 'and ty p e o f
rings were used. Piston ring grooves w ere fo r m ost of the tim e
o f the w ear ring insert type but some eventually had chrom ed
faces. T hroughout this period, fuel was routinely bunkered
from the sam e supply points and m onitored by frequent sam ple
analysis. Fortuitously, no very significant changes were dis
covered.
T est Set-up in m .v. Pontos
T he specific objective of this test was to obtain ring and
piston groove w ear d a ta as reliable as possible. L iner w ear was
also assessed by dim ple w ear m ethod. H ow ever, confidence in
the inter-dependence of steady w ear and operating conditions
established from the w ork in m.v. Strathardle was sufficiently
high to elim inate the need for an experim ental design in m.v.
Pontos
T he test started w ith practically all new o r reconditioned pis
tons an d rin g /g ro o v e clearances w ere in best possible condition.
T hree oils were evaluated over a period o f approxim ately
5000 h, w hich is about 65 per cent of the average operation
hours fo r this vessel betw een norm al overhauls. Based on p re
test evaluation o f th a t engine, the chosen test period ensured
th at ring w ear was n o t affected significantly by characteristic

ring configurations such as distortion o r loss of tension
w hich m ight confound any w ear data.
Rings w ere of the sam e m ake th ro u g h o u t the engine and all
grooves were flam e hard en ed an d critically exam ined in
accordance with M A N established practice.
Interpretation o f results and some general observations

T he test w ork com pleted in Pontos and Strathardle resulted in
a fairly large crop of data and inform ation, from w hich the
authors feel the following observations m ay be of interest in
th e context of cylinder oil field testing an d cylinder lubrication.
First of all, th e statistical exam ination of the results from
th e experim ental design of the first stage of the m.v. Strat
h ard le test w ork gave som e indications of w ear p attern within
an engine w hich, in the au th o rs’ opinion, are fairly represen
tative of large bore diesel engines in general.
1. T h ere m ay be significant differences betw een groups of
cylinders on a com m on turbocharger.
These differences w ere particularly evident (99 per cent con
fidence level) in Strathardle betw een cylinders 1-6 an d cylin
ders 7-9 at liner positions opposite the to p two com pression
rings in T D C . It is interesting to notice th a t betw een cylinders
6 and 7 is located the cam shaft chain drive housing w hich
effectively splits Ithe engine in to two groups, i.e. cylinders 1-6
on one side and 7-9 on the other.
2.
D ifferences betw een cylinders m ay be both im portant
and tim e dependent. In Strathardle these w ere confined gener
ally to positions near the liner top an d w ere p articu larly evi
dent during the second stage o f the experim ental design p ro 
gram m e. T he apparent tim e dependancy of these differences
w ould suggest th a t in general repeatability an d accuracy of
field tests is adversely affected by the length o f the test period.
3. T here m ay be a general tendency for differences betw een
cylinders, groups o f cylinders and lubricants to be m ore
significant in f o re /a f t th an in p o rt/sta rb o a rd direction.
This was certainly tru e fo r Strathardle w ith ab o u t 50 p e r cent
m ore of significant m ain effects a t > 95 p er cen t confidence
level in F-A com pared to P-S position. T he w ear profiles of
the liners o f Pontos w ere in line w ith the findings o f Strat
hardle, though less pronounced. A possible explanation could
be cran k sh aft or bedplate deflexion, w hich is im possible to eli
m inate com pletely in a large bore engine. T his explanation
w ould seem particularly plausible w hen looking at the liner
profiles of Fig. 2 w hich are draw n by using the difference in
w ear betw een fore and aft.
Still on liner w ear p attern, b ut in p o rt/sta rb o ard direction,
it was quite interesting to notice th a t two engines o f rath e r
different design like a uniflow -scavenged B and W (Strat
hardle) and a loop-scavenged M A N (Pontos) show ed grea
te r w ear on p o rt side, i.e. on th e fuel p u m p side, as
opposed to starboard side, i.e. on the scavenge tru n k side.

Sca/t

0 0 / 0-2 'mm

Camshaft chain
d r if t housing

Fig. 2.
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Linear wear profiles basd on differential forelaft wear after 15 OOOh operation— m.v. Strathardle

M V.'Stratbardie'

M.V.'Pontos'

Table III.

m.v. Strathardle

Liner
Top ring
Groove chrome-plated

Wear rate, mm/100 h
Cylinders 1-6
Cylinders 7-9
0.06
0.03
0.53

0.48

before directing itself tow ards the exhaust port or valves. It
is thus possible to envisage a situation with a liner wall on the
p o rt side w hich is less oily, com paratively cooler, possibly
m ore hum id and altogether less protected againt corrosion than
the corresponding liner w all diam etraliy opposite.
O 0 0 2 0 0 4 mm
Wear scaJe
P rofiles represent average excess wear
on fu e l pump side o f engine

Fig. 3. Excess liner wear on fuel pump side compared to scavenge
trunk side.
This is illustrated in Fig. 3. T he only difference, at least with
the tw o engines u nder exam ination, seem ed to be confined
to the level of the area affected by g reater wear.
Significantly, piston ring groove w ear was found also generally
g reater on de p o rt side of the piston, particularly in the case
of the loop-scavenged engine of Pontos.
T h e difference of w ear betw een port and starboard does n o t
seem to be related to the position o f the lubricator quills.
In fact, there is a single row of six 6 0 °-a p a rt lubricators in
the engine of Strathardle, the quills being located in the liner
in such a w ay as to supply the sam e am ount of lubicatn to
both p o rt and starboard sides.
T he arran gem ent of the lubricators in the engine of Pontos
consists o f a row of eight 4 5 ° -apart lubricators in th e u pper
h alf of the liner w hich is supplem ented by tw o 4 5 °a p a rt
quills below the p orts on th e starb o ard side. H ow ever, th e
oil delivered at these two low er quills is m eant to help
w ith the lubrication o f the p o rt bars, and, because o f port
losses, it is unlikely that m uch of this supplem entary oil
reaches the top of the liner to altter significantly the lubricant
distribution betw een p o rt and starboard.
T he difference o f w ear between p o rt and starboard could then
be considered caused by the tendency of the charge o f scavenge
air to im pinge upon the liner wall opposite the scavenge tru n k
GROOVE TYPE WEAR RING INSERT CHROME-PLATED

T urning now ,to ring w ear patterns, results obtained during
the second stage o f the m.v. Strathardle o peration clearly
showed the im portance on ring w ear o f the m etallurgy o f th e
groove/ring com bination. V ery m arked reduction in w ear rates,
particularly of the top ring, w ere achieved bij changing grooves
from the w ear ring insert to chrom e-plating type, This is illus
trated in Fig. 4. T here does n ot seem to be a corresponding
w ear rate reduction fo r th e bottom ring of the pack which
could suggest th a t the relatively poor oil retention ability of
the chrom ed layer is an advantage in those grooves subjected
to higher tem peratures and, therefore, to g reater carbon fo r
m ation from m ixtures o f retained fuel products and lu b ri
cant.
Fig. 4 also indicates a m arked difference in top ring w ear
rates betw een cylinders 1-6 an d cylinders 7-9 w hen using the
w ear-ring insert. T his is m atched by a corresponding difference
in liner w ear rate (Table III), w hich suggests the existence of a
relationship between top ring and liner w ear rates fo r certain
m etallurgie of the g ro o v e/rin g com bination.
It is quite significant th a t a sim ilar relationship was found
to exist in the engine o f Pontos betw een w ear of liner an d top
rings w hich are fitted in flam e-hardened grooves (Fig. 5) As
top groove w ear could also be related, at 90 per cent co n fi
dence level, w ith w ear rate o f the liner top, it w ould seem
justified to conclude th a t, fo r certain rin g /g ro o v e /lin e r co m 
binations, an oil capable o f reducing liner w ear in the top
p a rt o f the liner should sim ilarly reduce top ring and top
groove wear. T h e extent to w hich liner, ring and groove w ear
w ould be reduced w ould depend on the oil quality and type
of m aterial used, besides of course th e cylinder oil feed
rate applied.
M oreover, it could also be argued ithat this conclusion should
be valid fo r any com bination of lin e r/rin g /g ro o v e m etallurgy
and design, and w ould not exclude the existence o f an in ter
relationship o f m etallurgy and design o f the three m em 
bers of the com bination affecting th eir w ear p attern indepen
dently of oil quality.
Ring an d groove w ear are certainly related, and results from

Ring No. 1

Pontos w ould indicate th a t their relationship is probably
Cylinders
1 to 6

largely independent o f oil quality. T h e regression line Of Fig.
6 is m ade up of d a ta points from th ree oils of d ifferen t a n ti
w ear characteristics, w hich m akes th e possibility o f the line
representing m erely a scatter o f w ear figures rath er unlikely.

j
4

This relationship implies th a t a design or m etallurgical feature
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Ring wear rates in relation to groove type— m.v. Strat-
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Relationship between liner and ring wear— m.v. Pontos.
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points w hich are equally relevant to furth erin g th e reduction
o f w ear rates.

I-------- 1
-------- 1
-------- 1
-------- 1
-------- 1
-------- 1 x

0

Fig. 6.
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Top groove wear rate, mm/tOOOh

0-06

Reationship between ring and groove wear— m.v. Pontos.

w hich reduces the w ear rate of either ring o r groove, w ithout
affecting their m etallurgical com patibility, should result in a
reduction of w ear of the other m em ber o f the groove/ring
com bination. In fact, this conclusion is consistent w ith the
reduction of ring w ear in Strathardlc, as discussed earlier,
w hen changing from w ear ring insert the chrom e-plating of the
groove. T h e chrom e-plated grooves showed w ear rates approxi
m ately half those of grooves w ith ring w ear inserts.
T he autors feel then that lubricating oil quality is, in general,
the p redom inant factor in progressing w ear of ring and
groove w hen optim al ring/groove m echanical-m etallurgical
conditions exist. But if the ring/groove system has o r develops
faults like excessive clearance, ring distorsions, groov conicity,
and so on, then all such faults, rath e r th an oil quality,
would be the predom inant factor in sustaining ring and groove
w ear progress.
Conclusion
T he prim ary objective of the w ork described here was to ob
tain accurate com parative inform ation of cylinder lubricant
perform ance to enable the best characteristics of each oil stu
died to be defined. T his inform ation is, in fact, necessary to
provide for fu tu re oils capable of lengthening overhaul periods
and extending cylinder liner and piston ring life by reducing
wear.
A m ore sophisticated w ear m easuring technique, com bined
w ith a relatively straightforw ard design of experim ent and
thorough test set-up, has m et the authors’ prim ary objective. It
has also raised a num ber o f operation, design and m etallurgical

DEEP SEA DR ILLER I
E en 108 m lang, 67 m breed en bijna 80 m hoog booreiland,
genaam d D eep Sea Driller I, w erd onlangs beproefd in de fjo r
den voor de stad Bergen in N oorw egen.
Deze gigantische staalconstructie w erd door de A ker G roup,
Oslo, in sam enw erking met Odfjell D rilling and C onsulting Co.,
Bergen en D et norske V eritas gebouwd.
O fschoon het booreiland nog niet bewezen heeft bestand te ziin
tegen ongunstige w eersom standigheden in de N oordzee, zijn
reeds 26 van dit type booreilanden in bestelling gegeven.
Op eigen krach t bereikte de D eep Sea Driller I een snelheid
van 8,5 kn. Als het booreiland op de locatie is gekom en, w ordt
het op een diepte van 20 m afgezonken om te ontkom en aan
de golfbew egingen. H et w erkdek bevindt zich dan nog m eer
dan 30 m boven de zeespiegel. M en rekent er op dat bij w ind
krach t 7 to t 8 nog geboord kan w orden.
E>e bem anning van 18 personen bestaat uit N oren, D uitse elektronici van A E G -T elefunken, F ranse duikexperts en C anadese
boorexperts.

Foto AEG-Telefunken
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T o select only a couple o f points discussed in this p ap ier i.e.
preferential liner w ear opposite scavenge tru n k and ring/
groove relationship, it w ould seem reasonable to expect
significant im provem ent through engine design and m etallu r
gical studies. F o r instance, the authors are n ot aw are of any
system atic study being carried o ut on the optim um configura
tion of cyliner oil feed points fo r a given engine design. A t the
sam e tim e, if optim al rin g / groove m echanical conditions w ere
consistently sought, the length o f operation between unit o ver
hauls could certainly by increased considerable.
Finally, the au th o rs feel th a t im provem ent in cylinder oil quali
ty can and will help reduce w ear rates even fu rth er, b ut at the
same tim e, the effects of design, m etallurgy and o peration
will becom e com paratively m ore im portant, especially because
of the continuous engine developm ent w ork tow ards higher
pow er ratings. T hus good anti-w ear characteristics of an oil, if
taken in isolation, will no longer suffice as a guarantee fo r the
low w ear figures expected from to d ay ’s engines.
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personnel at sea in n.v. Strathardlc, is also appreciated.
T he contribution of dr. H. ican, w ith regard to the statistical
analysis o f w ear d ata and design of the experim ent, was very
valuable and is also gratefully acknow ledged.
REFERENCES
1. Baker, A. J. S. and G. L. Johnes 1969. ’Small Scale Test Engines
Designed to Predict Lubrication Requirements in Future Large
Bore Marine Oil Engines.’ Proc. Imas ’69.
2. Baker, A. J. S., P. G. Casale and H. Sloan, 1971. ’Piston Ring
Loading Factors and a Method of Wear Measurement in Engine
Cylinders.’ 9th C.I.M.A.C. Conference, Stockholm.

LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING

SUMMARY OF ANNUAL REPORT FOR 1973

World Shipbuilding
Tonnage launched and tonnage completed
reached record levels (31 million and over 30
million tons gross respectively) and the world
order book rose to nearly 129 million tons
gross. O f this total nearly 75 million tons were
ordered in 1973, mostly in the form of large
tankers.
Other trends shown by the order book were
towards liquefied gas carriers, the smaller bulk
carrier, the 15,000 tons dw. general cargo ship
and, more noticeably, the rig supply ship for
the offshore industry.
The market for container ships remained dor
mant except for one large order.
Japan again obtained the lion’s share of orders,
almost half the total, and produced 50% of the
year’s tonnage. Interesting items in the pro
grammes of other countries are the three
530.000 tonners to be built in France, the lar
gest ships so far ordered, the three 485,000
tons dw. tankers to be constructed in Sweden
with diesel engines, the largest ships to be so
powered, and the 400,000 tonners now being
built in seven countries: Japan (39), Spain (2),
Sweden (7), France (6), Taiwan (4), Norway
(4) and the Federal Republic of Germany (4).
Finland emerged as the country with a claim to
the most versatile shipbuilding industry of all
and several smaller shipbuilding nations indi
cated their intention to expand, notably Portu
gal, Korea and Taiwan.
Ship Design
In 1973 Lloyd’s Register approved plans for
12,838,900 tons gross of shipping, exceeding
the previous 1971 record by almost two and a
half million tons. Tanker tonnage accounted
for 73% of the total. The general size of tankers
for which plans were submitted was between
400.000 and 500,000 tons dw.
Another area of growth was the chemical tan
ker industry and Lloyd’s Register was fre
quently asked to survey for compliance with
particular chemical tanker codes. It was also
consulted by shipyards on problems arising in
the design of liquefied gas carriers and studies
continued on all the major designs for LNG
ships of 125,000 cu.m. The comprehensive
structural analysis made of a 128,000 cu.m.
ship of 9% nickel spherical tank design was
extended to include analysis of the skirt/tank
top connection and of the stress and deforma
tion caused by uneven temperature distribu
tion. A special study was made of fore end
damage in fast cargo ships.
Several surveyors took part in the Marine Pol
lution Conference held under the auspices of
1MCO.
Major steps were taken to develop an integra
ted structural analysis and design system
which, when fully developed, will enable the
ship designer to incorporate Lloyd’s Register
design philosophy in his plans from the start.
Meantime further structural analysis and load
prediction programs for use in plan approval
were made available at Gothenburg, Madrid

and Yokohama, as well as London, and steps
were taken to make computer facilities availa
ble to surveyors in Copenhagen and Hamburg.
These programs are in constant use and it is not
unusual for builders to release staff to do the
necessary work at head office under the gui
dance of specialist surveyors.
Marine Engineering
Assessment or approval of plans for machine
ry. pressure vessels, gearing and pumping in
creased by 20% over the previous year.
The introduction of rules for inert gas systems
on tankers led to a large number of plans being
submitted for new and existing ships. Plans
submitted relating to semi-submersible drillrigs, fixed oil production platforms and lique
fied gas carriers also increased. Various firms
in Great Britain and Germany were approved
under the Society’s scheme for the certifica
tion of batch and line produced machinery.
Over one hundred investigations were underta
ken all over the world, damage to gearing being
the most frequent problem.
In some cases the damage was associated with
changes in shaft alignment which had taken
place since the ships were built.
Torsional, axial and lateral shaft vibration was
another problem frequently investigated and
telemetry was used to obtain good results in
difficult environments.
There was a substantial increase in requests for
the calculation of alignment and lateral vibra
tion of the shafting in newbuildings, to esta
blish correct positioning of the bearings.
In the Research Laboratory three-dimensional
crankshaft models in epoxy resin were used to
analyse stress. The data will be incorporated in
a computer program which will permit a more
accurate assessment of crankshaft design.
Computer Facilities
Jobs handled by the main computer centre at
head office quadrupled and by September the
amount of work processed had increased ten
fold compared with 1972. Use of local compu
ter facilities at outports also rose and desk-top
computers were increasingly employed.
Hull and machinery technical records relating
to the construction and behaviour of classed
ships were transferred to the computer. By
scanning these records early warning of a ten
dency to failure will be obtained before a trend
reaches serious proportions.
Research into Hull Behaviour
Development of computer usage led to data
generation and post processing programs being
devised and a visual method of data generation
was installed (Interactive Graphics Facility).
Much work was done on static structural analy
sis, using the Nastran program. Dynamic
structural analysis work was concentrated on 1)
predicting the dynamic response of a ship’s
entire structure over the complete frequency
range of significant vibration; 2) an early ex
pansion of vibration analysis services.
The strip theory computer program was further

developed and much effort was devoted to con
firming the theoretical method of calculating
primary stress.
Wave-excited main hull vibration was studied
with the object o f removing some of the uncer
tain quantities in present methods of estimating
primary stresses in large tankers. Work conti
nued on the use of fracture mechanics techni
ques in the assessment of hull structural beha
viour.
Damage and Repairs
Two very unusual repairs involved the Bencruachan and the Lago Maihue. In the first,
carried out by Rotterdam Drydock, the bow
was removed, a new prefabricated section was
joined to it, and the two parts of the ship
brought together using two floating docks. In
the second, the hull of the ship was supported
in drydock while the damaged bottom areas
were removed and the new sections floated into
position for joining up. The support was provi
ded by steel columns welded to dock bottom
and ship side, and the operation was carried out
by Maryland Drydock, Baltimore.
Rules
Rules for submersibles were published and
provisional rules for 'in-water' surveys were
approved by the Technical Committee and pu
blished as a Notice to the rules for steel ships.
The rules for floating docks were issued separa
tely. Other rules dealt with covered ships of
under 90 m and over 90 m respectively, gearing
and line shafting, and piping systems.
Advice and Supervision of Owners
The Society will now monitor new ships, built
under supervision, during guarantee periods up
to and including guarantee dry docking.
In general, work expanded and contracts
varied from floating jetties to 300,000 tons dw.
tankers, and were undertaken in 70 different
locations for clients from 32 countries. Specia
lized subjects such as automation, gearing,
electrical equipment and hull repairs are being
covered.

National and International Safety Regula
tions
The work o f the International Conventions De
partment increased. About 250 classed ships
were affected by the Great Lakes Load Line
Rules 1973 and re-calculation of freeboards
was assisted by the development of a compu
ter program. Work in connection with the
afloat stability of drilling rigs and production
platforms increased considerably and a number
of computer studies were made on behalf of
clients. There is now a computer program for
the calculation of volumetric heeling moments
in accordance with the assumptions made in the
IMCO 1969 Grain Loading Equivalent Regula
tions.
Refrigeration
Refrigerated cargo installations aboard con
ventional reefer ships built to class amounted to

about 280,000 cu.m. and the refrigerated
cargo space aboard classed container ships
came to a further 48,400 cu.m. Fifty per cent
more refrigerated store capacity was classed
(320,000 cu.m) compared with the previous
year.
Electricity and Automation
An analysis was made in 1973 of ships classed
up to September of the previous year. Results
are shown in tables. Fewer ships are being
automated, although more of those which are
automated are approved by Lloyd’s Register
for unmanned machinery operation.
Yachts and Small Crnll
Over 2000 GRP hulls were moulded under
Lloyd's Register supervision, in addition to
those for smaller boats which were certified
under series production schemes. Great inte
rest is being shown in LR certification of small
craft for service and commercial use. Fullpowered craft are growing in popularity. The
1973 yacht trophy was won by Pegasus III,
owend by Mr, E. P, Nomikos and built by
Krogerwerft GmbH, Federal Republic of Ger
many.
Advice on Special Projects
Lloyd’s Register was asked to advise on the
design of stainless steel bulk liquid cargo tanks
intended to carry 'Guinness’ stout.
Other special studies included single-point
mooring buoys, lock doors and dock gates,
floating drydocks, ships’ cranes, anchors, loa
ding instruments, mechanical lift docks and a
wave-loading and motions study.
More work was done on the certification of
towages of heavy equipment which included
drilling plant, crane beams and the complete
fore section of a ship.
C ontainers
Some 20,000 containers of all types and sizes
were certified, and prototypes of three new

designs of particular interest were built under
survey and tested. The new designs were for an
all-stainless steel container, a bulk container
incorporating sides and roof panels of GRPfaced polyurethane reinforced with inlaid steel
hollow sections, and an interlock panel collap
sible container.
A new edition of the Society’s Freight Con
tainer Certification Scheme, replacing the
1968 version and incorporating a new section
on tank containers and other portable tanks will
be issued in 1974.
The Offshore Industry
Involvement in the offshore industry grew.
Structures intended for the North Sea area pro
vided much of the work and projects have been
dealt with for many North Sea fields, including
West Sole, Forties, Auk, Cormorant, Piper,
Beryl, Montrose, Frigg and Leman Bank.
Designs for a variety of mobile drilling rigs and
construction vessels have been appraised and
there was an increase in the appraisal and
survey during manufacture of diving systems.
Many of the platform designs submitted are of
the gravity type, which use concrete or steel
and concrete.
An additional computer system has been evol
ved to facilitate their rapid appraisal.
Lloyd's Register has co-operated with authori
ties in the UK in the evolution of regulations
underthe Mineral Workings (Offshore Installa
tions) Act 19 7 1 and has commented on drafts
of Norwegian Government regulations. It is
also involved in underwater welding research.
One hundred and ten miles of undersea pipeline
were inspected in Japan and work has begun on
another 110 miles.
Nuclear Power Plant
Recent contracts include the inspection of three
generators for the Barseback station and an
additional generator for the Ringhals III sta
tion, both in Sweden. In France, Italy and
Spain surveyors are inspecting steam genera

tors and pressurizers for six Spanish power
stations. In India 100 pressure vessels for the
Tuticorin water project will be surveyed. Other
work was completed or continued in Holland,
Japan, Korea and the UK.
Conventional Power Stations and Electrical
Equipment
Inspection continued throughout the year on
projects for Australia. Brazil, Dubai, Colom
bia, Mexico, Pakistan and various African
countries. Items ranged from two 660 MW
steam turbine and generator units to electrical
and telephone systems, and were manufactured
mostly in European countries and Japan.
Oil Refineries and Chemical Plant
Work was extensive and new contracts ranged
from equipment for oil refinery expansions and
for a crude oil transshipment terminal to 125
km of linepipe for Abu Dhabi. Contracts on
which work is continuing include the inspec
tion of 222 pressure vessels/heat exchangers
for fertilizer plants in India and shop inspection
of materials for 13 storage tanks, 80-250 ft in
diameter, for Shell UK. In the petrochemical
field new work includes the inspection of com
ponents being supplied from the UK and Wes
tern Europe for a vinyl chloride monomer plant
extension in Turkey.
General Engineering Inspection
Work covered a wide range of plant, equip
ment and materials and services were provided
for many different industries.
Main categories were: motorways and bridges,
cranes, water treatment and desalination plant,
natural gas and gas treatment plant and glass
reinforced plastics pressure vessels. Among
other projects in hand are the Maasvlakte crude
oil terminal in Holland, the Khor-al-Amaya
deep water terminal in Iraq, the Forth tanker
berth for the North Sea Forties Field and the
River Derwent pipeline scheme in the UK.

ATLANTIC SUN
De tanker4r/an«'c5wn, groot 260.000 (on, is het 19e schip uit een serie
van 20 schepen, gebouwd op de werf van Kockum te Malmö, Zweden.
Het schip werd onlangs overgedragen aan de Sun Overseas Transport
Co. te Monrovia. Het laatste schip uit deze serie is eveneens bestemd
voor Sun Oil Co.
DeAtianticSun meet 340,5 m over alles, breedte 51,8 m en diepgang 20
m, met een ladingscapaciteit van 338,730 m5. Ze wordt voortgestuwd
door een Kockum-Stal-Laval stoomturbine van 32.000 b.h.p. en heeft
een snelheid van 15,9 kn. bij 85 rpm.
Het schip is uitgerust met ingenieus elektronische apparatuur, zoals
Kockum automatisch navigatiesysteem, een Doppler log, Doppler log
docking systeem, anti-aanvaringsradar enz.

De ’Atlantic Sun' in open zee
298

De tanker is het eerste niet-Zweedse schip, aangesloten op het
Zweedse telex netwerk, via Gothenburg-radio.
Sun Oil, tot nu toe alleen op de Amerikaanse markt georiënteerd, zal de
tanker op de internationale markt inzetten.
Door deze 2 Kockums tankers wordt de vloot van Sun Oil uitgebreid van
8 naar 10 schepen, waardoor het totale tonnage verdubbeld wordt.

N E D E R L A N D S E V E R E N IG IN G

VAN

T E C H N IC I O P S C H E E P V A A R T G E B IE D

(Netherlands Society of Marine Technologists)

I
Voorstel voor lezingen en excursies seizoen 1974-1975

LEZINGEN, EXCURSIES ENZ.

19 sept. ’74 (do) Rotterdam*
Kostenberekening in de scheepsbouw, door Drs. P. Altena

18 febr. ’75 (di) Groningen
idem.

20 sept. ’74 (vr) Amsterdam
idem.

20 mrt. '75 (do) Rotterdam*
Werfprodukue: Laadhoofdafsluitingen enz., door .

24 sept. ’74 (di) Groningen
idem.

21 mrt. ’75 (vr) Amsterdam
idem.

24 okt. ’74 (do) Rotterdam*
Autokon, door ir. G. de Wilde c.s.

18 mrt. ’75 (dl) Groningen
idem.

25 okt. ’74 (vr) Amsterdam
idem.

17 apr. ’75 (do) Delft*

Ocean Engineering feasihility studie van geavanceerd project,
door . . . .

21 nov. ’74 (do) Rotterdam
Opleiding van scheepswerktuigkundigen, door J. den Arend.

23 april. ’75 (wo)
Algemene Ledenvergadering te Groningen, met bezoek aan Centraalstaal en eventueel de Bronsmotorenfabriek,

22 nov. ’74 (vr) Amsterdam
idem.

29 mei ’75 (do) Rotterdam
Kernvoortstuwing, door . . . .

19 nov. ’74 (di) Groningen
idem.

30 mei ’75 (vr) Amsterdam
idem.

nov. ’74 Delft*
Bevoorradingsschepen door . . .
19 dec. ’74 (do) Rotterdam
Afstandbedienings-systeem a/b
der Toorn Jr.

3 juni '75 (di) Groningen
idem.
van schepen,

door ir.

C.

van

N.B.

20 dec. ’74 (vr) Amsterdam
idem.

1)

Lezingen gemerkt
Hiervan 2 te Delft.

17 dec. ’74 (di) Groningen
idem.

2)

Vrije keuze onderwerpen:

6 jan. ’75 (ma)
Nieuwjaarsreceptie Groningen.

met

Sectie

Scheepstechniek

KIvl.

3) Pasen 1975 op 30 en 31 maart.
Hemelvaartsdag 8 mei.
Pinksteren op 18 en 19 mei.

31 jan. ’75 (vr) Amsterdam
idem.
4)
4 febr. ’75 (di) Groningen
idem.

samen

- Kondensaatafvoering en regeling, spui-installaties voor ketels e.d.
(Ubel-Gustav F. Gerdts K .G ., Breinen).
- Toepassing trillingsanalyse (Van der Weert).
- Produktiebesturing met kostenbewaking en eventuele computertoe
passing (A. Boesten, adviesbureau Sandwijk, Haarlem).
- Ontwikkelingen op het gebied van gespecialiseerde motoren, reparatie
en onderdelen daarvan (Granges Metallock).

2 jan. ’75 (do)
Nieuwjaarsreceptie Rotterdam.

30 jan. ’75 (do) Rotterdam*
Ontwikkelingen in de offshore industrie.

*

Naar behoefte kan van het programma worden afgeweken.

20 febr. ’75 (do) Rotterdam
Gastanker code, door . . .

Bovenstaand programma zal in 'Schip en Werf worden herhaald.
Wijzigingen of aanvullingen kunnen hierin voorkomen. Bovendien
zal van elke vergadering of andere bijeenkomst aan leden en be
gunstigers een convocatie worden gezonden.

21 febr. ’75 (vr) Amsterdam
idem.

Het bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden,
gelieve men alleen te doen na ontvangst van een convocatie.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het Gewoon lidmaat
schap voorgedragen aan de Ballotage-Commissie:
C. AMELS
directeur Scheepswerf ’Friesland’ B.V ., Lemmer.
Ds. L. Touwenlaan 39, Makkum.
Voorgesteld door J. Verhek.

H. J. BUISMAN
Afgest. MTS; Bedrijfsleider Dieselinjectie N.V.
Utrechtse Veer 19, Leiden.
Voorgesteld door H. D. Hielkema.
P. VAN DEN DRIEST
Directeur Hogere Zeevaart School, Amsterdam. Jo
han Buyeslaan 5, Monnickendam.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.
Ir. L, HEEMSKERK, w.i.

Lasdeskundige bij De Rotterdamsehe Droogdok Mij.
B V. Rozemarijnsingel 23, Barendrecht.
Voorgesteld door L. Brussé.
A. P. DE KNEGT
Oud-Hoofdwerktuigkundige; Directeur Scheepsrep.
bedrijf ’Lekhaven’ N .V ., Rotterdam. Willem de
Zwijgerlaan 9, Vlaardingen.
Voorgesteld door H. O. Sliep.
P. A. LUIKENAAR

Hoofd van hel Bureau Materieel DirectoraatGeneraal van het Loodswezen. Amaliaplaats 18,
Zoetermeer.
Voorgesteld door C. Aarnoutse.
P. H. VAN MEURS
Hoofd Technische Dienst PTT, ’s-Gravenhage.
Burg. Luyerinksingel 30. Vlaardingen.
Voorgesteld door A. C. Padmos.
J. J. VAN DER STOK
Hoofdwerktuigkundige (met diploma C) Kon. Nedlloyd., Rotterdam. Vroenhoutstraat 18. Oosterhout
(N B r.).
Voorgesteld door W. van den Berg.

bouw Maatschappij Nieuwe Waterweg B.V. neerge
legd om zich geheel te wijden aan de acquisitie ten
behoeve van de Divisie Scheepsreparatie van R.S. V.
(Rijn-Schelde-Verolme
Machinefabrieken
en
Scheepswerven N.V.).

Voorgesteld als belangstellende:

Schcepsbouwvereniging ’Hoogezand’, Gronin
gen
De heer ir. F. Smit J. Rzn. heeft zijn functie als
voorzitter van bovengenoemde scheepsbouwvereniging neergelegd.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: G. Westra,
voorzitter/penningmeester; J. van Diepen, vicevoorzitter; B. Niestern, secretaris; G. W. Bodewes,
bestuurslid en J. H. G. Bodewes, bestuurslid.
Het dagelijks secretariaat is gevestigd ten kantore
van de 'Nescos’ Scheepsbouwcombinatie B.V. on
der leiding van de heer S. de Jong.
Correspondentie voor de Scheepsbouwverenigirtg
’Hoogezand’ te richten aan: Van Ketwich Verschuurlaan 287, Groningen. Telefoon 05026 06 06*, telex 53124. Het telefoonnummer van de
heer S. de Jong is 05905-3258.

G. H. S. VAN SCHOONHOVEN VAN BEUR
DEN
Tekenaar-Constructcur Ingenieursbureau H. van
Veen & H. Ettinger, Rotterdam, Stratospheerstraat
21, Dordrecht.
Voorgesteld door B. H. v. Schoonhoven v. Beurden
en ing. W. P. Stiekema.
F. WEIDMANN
Sales Manager Scheepvaart Smit-Slikkerveer en
Heemaf B.V. Oostsingel I I I , Delft.
Voorgesteld door I. van den Berg, D. van der Velden
en ing. W. P. Stiekema.
Voorgesteld als junior-lid:
B. BERNHARD
Student a.d. Technische Hogeschool Delft, afd.
Scheepsbouwkunde. M. Hobbemastraat 28, Heem
stede.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.
J. P. L. M. ROBBE
Student a.d, Technische Hogeschool Delft, afd.
Scheepsbouwkunde. Bagijnhof 29, Delft.
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema.
Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 14 dagen
aan het algemeen secretariuat, Postbus 25123, Rot
terdam.

NIEUWSBERICHTEN
Personalia
G. Vermeulen t
Op 7 juni 1974 is te Amsterdam op de leeftijd van 58
jaar overleden de heer G. Vermeulen, oud-lid van de
raad van bestuur van de KNSM Group N.V.

G. T. van Vliet t
Op 10 juni 1974 overleed te 's-Gravenhage de heer
G. T. van Vliet, directeur van Van Swaay Internatio
nal B.V.
C. J. van der Vlies t
Op 15 juni 1974 overleed inde leeftijd van 48 jaar de
heer C. J. van der Vlies, directeur Scheepswerf en
Machinefabriek ‘De Merwede' B.V. v.h. van Vliet
& Co. te Hardinxveld-Giessendam.
Onderscheiding
Drs. H. J. H. Janssen, directeur-generaal scheep
vaart op het ministerie van verkeer en waterstaat, is
benoemd tot commandeur in de Koninklijke Noorse
Orde van St. Olaf. De heer Janssen heeft zich vooral
verdienstelijk gemaakt op het gebied van de interna
tionale samenwerking op scheepvaartterrein.
Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij N.V.
De heer L. Portegies Zwart, chef van de afdeling
Calculatie en procuratiehouder van bovenstaande
vennootschap, heeft per I juni 1974 zijn werkzaam
heden om gezondheidsredenen beëindigd.
Met ingang van dezelfde datum is de heer C. Pieters
tot chef van de afdeling Calculatie benoemd en is aan
hem procuratie verleend.
Ir. L. van der Tas
Met ingang van 1 juni 1974 heeft de heer ir. L. van
der Tas zijn functie als directeur van De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij B.V. en de Scheeps

The symposium will be held in Wageningen. the
Netherlands, from 10 through 13 December 1974.
The program includes the following topics:
Session I the role of cavitation in propeller design,

Ir. D. Boterenbrood
De heer ir. D. Boterenbrood, directeur van de
Amsterdamsche-Droogdok Maatschappij, is per 1
november a s. benoemd tot lid van de raad van be
stuur van IHC-Holland.
De heer Boterenbrood krijgt de leiding van de baggerdivisie.

Seton Pijpleidingen B .V ., Papendrecht
Op 21 juni 1974 is de heer P. W. C. Seton afgetre
den, na een 45-jarige werkperiode, als directeur van
Seton Pijpleidingen B.V. te Papendrecht.
In deze functie werd hij per ingang van 21 juni
opgevolgd door de heer A. P. van den Dongen.
De afdeling loodgieterij annex sanitair van Seton
B.V. blijft onder beheer van de heerP. W. C. Seton.
Nieuwe behuizing Da men Scheepvaart Maat
schappij B.V ., Rotterdam
Met ingang van 24 juni 1974 luidt het nieuwe adres
van bovenstaande vennootschap: Boompjes 55,
Rotterdam-3001.
Telefoonnummer, telex en postbus blijven onveran
derd: 010-14 82 11, telex 22044-22051 Dame NL,
postbus 245.
Nieuwe behuizing Serck Audco N.V.
Met ingang van 18 juni 1974 is het bedrijf van Serck
Audco N.V. van de Oostzeedijk te Rotterdam ver
plaatst naar Franklinstraat 35, Bergen op Zoom.
Telefoon: 01640-3 79 60, postbus 112, telex 54491.
International Association of Dredging Companies IADC
Tijdens de Oceanexpo 74 te Bordeaux, zal op 4
oktober 1974 door IADC een dag georganiseerd
worden, waar verschillende sprekers de tegenwoor
dige en toekomstige ontwikkeling van het baggeren
zullen behandelen.
Nadere informaties zijn verkrijgbaar bij de heer N.
Oosterbaan (IADC), Duinweg 21, 's-Gravenhage.
Instituut vooi Scheepvaart en Scheepsbouw, Rot
terdam
In mei 1974 bedroeg het aantal bezoekers aan het
museum 2442 en aan de bibliotheek 95. Voorts wer
den er 1476 boeken uitgeleend en 289 inlichtingen
verstrekt.

Symposium van het Nederlands Scheepsbouw
kundig Proefstation, Wageningen

10-13 december 1974
The Netherlands Ship Model Basin (NSMB) will
organize this year a symposium on 'high powered
propulsion of large ships'.
The symposium is intended to cover as broad as
possible the different aspects of propeller hydrody
namics and the facilities and tools which may be of
help to solve problems in the field of high powered
propulsion of large ships.

Session II model-full scale correlation,
Session III wake field and propeller dynamics,
Session IV propeller-hull interaction, excitation force:
Session V cavitation, noise and erosion.
In session I papers will be presented by Dr. Wm. B.
Morgan of the Naval Ship Research and Develop
ment Center, U.S.A ., Dr. P. van Oossanen of
NSMB, the Netherlands, Mr. C. A. Johnsson of
Statens Skeppsprovningsanstalt, Sweden, and Mr. 1.
S. Gibson and Dr. L. A. van Gunsteren of Lips, the
Netherlands, dealing with the different aspects of the
propeller design for large high speed ships. In these
papers special attention will be paid to propeller
design methods which include the peripheral inequa
lity of the wake in the design process.
In session II papers will be presented by Mr. K.
Restad and mr. A. Kjellberg o f Kockums, Sweden,
Mr. H. Narita, Mr. G. Kunitake and Mr. H. Yagi of
Mitsui, Japan, Mr. S. Andersen. Mr. K. Holden and
Mr. T. Sontvedtof Detnorske Veritas, Norway, and
Mr, H. Okamoto of Kawasaki, Japan, dealing with
full scale measurements on propeller-hull interac
tion. Results will be given of wake field measure
ments, propeller cavitation observations and hull
pressure forces. The correlation with model test re
sults will be discussed.
In session III papers will be presented by Prof. K.
Yokoo of theShip Research Institute, Japan, and Mr.
M. Hoekstra of NSMB, the Netherlands, on the
prediction o f full-scale wake characteristics based on
model wake survey and the correlation between the
different prediction methods and the results of full
scale wake measurements. Prof. H. Schwanecke of
the University of Technology, Vienna, Austria, will
present results of his study on the comparison be
tween the different methods for the calculation of the
wake induced propeller blade exciting forces. Pro
peller excitation forces, shaft dynamics and hull and
superstructure vibrations will be the subjects of pa
pers presented by Mr, W. van Gent and Mr. S.
Hyiarides of NSMB. the Netherlands, and Mr. H. R.
Hansen and Mr. K. Shaar of Del norske Veritas,
Norway, in this session
In session IV papers will be presented by Dr. L.
Noordzij of NSMB, the Netherlands, and Mr. E.
Huse o f Skipsmodelltanken. Norway, on calculation
methods and model test techniques for the prediction
of hull pressure forces due to propeller cavitation.
The problem of the influence of solid boundaries on
propeller induced hydrodynamic forces will be dealt
with in a paper by Mr. M. Garguet and Mr. R. Lepeix
of Chantiers de I’Atlantique, France. In this session
papers will also be presented by Mr. J. vander Kooy
and Mr. A. Jonk of NSMB, the Netherlands, and
Mr. G. Volcy and Mr. J. C. Mason of Bureau Veri
tas, France, dealing with the effect of propeller-hull
vortex cavitation on vibratory hull forces and the vi
bratory response of hull and line shafting to hydrodynamic excitations.
In session V, papers will be presented by Prof. R. E.
A. Arndt of the Pennsylvania State University,
U.S.A ., and Mr. J. H. J. vander Meulen o f NSMB,
the Netherlands, on studies concerning scale effects
in cavitation inception. Prof. A. Thiruvengadam of
the Catholic University of America, U .S.A ., will
present a paper on basic and applied aspects of cavi
tation erosion.
Finally, Dr. H. J. Baiter ofFraunhofer-Gesellschaft,
West Germany, and Mr. A. M. Stuurman of the
Royal Netherlands Navy, the Netherlands, will dis
cuss in their papers the fundamental aspects of the
effect of propeller cavitation on radiated propeller
noise.
Further information about the symposium can be
obtained from the Netherlands Ship Model Basin,
P. O. Box 28, Wageningen, the Netherlands.

Centraal Technisch Instituut TNO, Apeldoorn
Door de Afdeling W annte- en Koudetechniek van
hel Centraal Technisch Instituut TNO, de Sectie
Warmtetechnologie van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs en de Nederlandse Technische Vere
niging voor Verwarming en Luchtbehandeling zal te
Utrecht in het Transitorium I der Rijksuniversiteit de
36e Vakantie-Leergang voor Warmtetechniek wor
den gehouden.
Toelichting
Door de noodzakelijke beperking in het verbruik van
brandstoffen, zullen verwarmingsystemen die ge
bruik maken van de afvalwarmte van processen in de
naaste toekomst meer in de belangstelling komen.
Tevens zal overwogen moeten worden in hoeverre de
warmte die vrijkomt bij het verbranden van vaste- en
gasvormige afvalstoffen nuttig kan worden gebruikt.
Gebaseerd op dit thema is voor de leergang het vol
gende programma opgesteld:
Dinsdag 27 augustus 1974
1. Afvalwarmte en verwarming
Ir. J. Claus, CTI-TNO, Afdeling W armte-en Koude
techniek, Apeldoorn
Lunch
2. Energiebesparing door toepassing van stadsver
warming
Ir. J. C. Resing, N.V. Pegus, Utrecht
3. Ondergronds leidingnet ten behoeve van warm
tetransport
Ir. J. Visser, Gepensioneerd hoofdingenieur Stads
verwarming Rotterdam
Woensdag 28 augustus 1974
Ir. B. G. Kreiter, Stichting Verwijdering Afvalstof
fen, Amersfoort
(Adviesorgaan van de centrale overheid)
Lunch
5. Onderzoek aan afvalverbrandingsinstallaties
Ing. M. Kiel, CTI-TNO, Afdeling W armte-en Kou
detechniek, Apeldoorn
6. Thermische naverbranding van afvalgassen
Ing. A. K iersenir. G. Snellink, CTI-TNO, Afdeling
Warmte- en Koudetechniek, Apeldoorn
Deelnemerskosten per persoon voor beide cursusda
gen ƒ 3 5 ,-; voor één dag ƒ 25,-.
Opgave tot deelname, waarna u een aanmeldings
formulier krijgt toegezonden, bij de Afdeling
Warmte- en Koudetechniek van het CTI-TNO, Post
bus 342, Apeldoorn, telefoon 05760-73344, toestel
2639, vóór 15 augustus 1974.

Ship, machinery and marine technology interna
tional
Onder bovenstaande titel zal van 24. tot 28 Septem
ber 1974 te Hamburg een tentoonstelling annex een
uitgebreid technisch-wetenschappelijk congres worden gehouden.
Het volledige programma luidt:
PROGRAMME
o f Congress and Excursions
1. International Congress Marine Technology
Chairman: Prof. dr. ing. H. G. Schultz, Aachen
Tuesday, Sept. 24th
3 p.m. to 5,30 p.m.
Botschafter H. Knoke, Bonn.
’New International Maritime Law-Problems and
Aims’
Dr. A. Pardo, Malta:
’Technological Advance and Law of the Sea’
Dr. A. Khene, Secretary General OPEC-Countries,
Vienna:
'Technological and Economic Aspects of Hydrocar
bon Transportation by Maritime Pipeline and Inter
national Cooperation among Member Countries’
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Wednesday, Sept. 25th
9 a.m. to 12.30 p.m.
Dr. H. Lögters, Managing Director Deminex. Düs
seldorf:
’Economic Aspects in the Exploitation of Petroleum
Deposits at Sea
M. Porcari, Genera! Manager Saipem S. p. A.,
Mailand:
Technical and Economic Consideration on Offshore
Drilling Rigs’
Dr. Y. Goren, Vice President Engineering Services
Orange/California:
’Selection and Design of Mobile Drilling and Con
struction Vessels'
R. T. Young, Chairman and President of American
Bureau of Shipping, New York:
’Safety Aspects of Offshore Structures’
P. J. Wingert, Underwriter of Indemnity Marine
Assurance, Londen
’Offshore Drilling Rigs'
2. Symposium Ships Operation Technology
Chairman: Direktor A. Schütt
Blöhm+ Voss AG, Hamburg:
Thursday, Sept. 26th
9 a.m. to 12.30 p.m.
University Lecturer Ing. (grad)B. MUller-Schwenn,
Fachhochschule Hamburg:
Direktor Albert Schütt,
Blohm+ Voss AG, Hamburg:
’Working conditions aboard seagoing ships, ergono
mical points of view and ship safety’
Dipl.-Ing. G. C. Volcy, Bureau Veritas, Paris:
'Investigations on Vibrations Aboard.
Ships with High Engine Outputs and Overlapping
Propellers’
Dipl.-Ing. R. Morawetz, Germanischer Lloyd, Ham
burg:
Ing. (grad)G . Eller, Blohnri- Voss AG, Hamburg:
'Standardization, Typization and Type Testing of
Technical Plants for Seagoing Ships, Taking into
Account International Regulations’
Friday, Sept. 27th
9 a.m. to 12.30 p.m.
Prof. Dipl,-Ing. G. Mau, Flensburg:
’Ships’ Crews, their Tasks, Training and Manning
Regulations for Future Type Ships’
Obering. M. Langballe, Det norske Veritas, Oslo:
’Prospects of Future Development of Technical
Plants Aboard Foreign Seagoing Ships’
Dr. J. Cowley, Department of Trade and Industry,
London:
'Trends in the Training of Ships' Crews, their Quali
fications and Manning Regulations Aboard Fo
reign Seagoing Ships'
Dipl.-Ing. R. Mau, Vorstandsmitglied des Germani
schen Lloyd Hamburg’:
D. Ulken, Hapag Lloyd AG, Hamburg:
'Availability, Reliability and Requirements to Tech
nical Plants and Equipment of Seagoing Ships’
3. Symposium of Committee for Ocean Enginee
ring STG (Society of Naval Architects)
Chairman: Prof. Dr.-Ing. S. Schuster, director of the
Testing Institute for waterway, Port and naval con
struction, Berlin. Chairman of the technical scienti
fic advisory board of STG, Hamburg
Thursday, Sept. 26th
2 p.m. to 6 p.m.
D ipl.-Ing. T. Biinte, Hapag-Lloyd, Hamburg:
’Inter-Relationship between Ocean Technology and
Naval Architecture’
Dr.-Ing. O. Röhl, GL Hamburg:
’Ocean Technology Projects at Germanischer Lloyd’
Dr. Ing. K. Kokldnowrachos, TH Aachen:
’Methods for the Determination and Judgement of
the Seakeeping Behavior of Ocean Technology
Structures’
Dipl.-Phys. H. Pahlke:
D r.-Ing. H. D. Stinzing, VWS-Berlin:
’Optimum Flow Velocities in Hydraulic Hoisting of
Solid Material in Vertical Pipelines’
Dipl.-Ing. K. D. Dalchow, Domier System Frie
drichshafen:

’Deep Sea Dredging Systems for Oceanography and
Exploration of Marine Ores’
Dr.-Ing. E. Krochmann
Dipl.-Ing. R. E. Lamoller, AEG Hamburg:
’Experience gained with a large Underwater Winch'
D ipl.-Ing. W. Baer Voith, Heidenheim:
'Experience gained with Drilling Vessel 'Saipem
Due'
4. Excursions
Wednesday, Sept. 25th
afternoon
Visit to Gesellschaft für Kernenergie in Schiffbau
und Schiffahrt mbH.
(Nuclear Energy Power Station)
Thursday, Sept. 26th
mornings
Visit to research vessel ’Komet’ Port of Travemünde
Friday, Sept. 27th
mornings
Visit to drilling rig ’Scarabeo' Blohm+ Voss, Port
of Hamburg

Nieuwe opdrachten
Gebr. Broere B.V. te Dordrecht, die zich gespeciali
seerd heeft in de opslag en het vervoer van produkten
van de chemische industrie, heeft enkele belangrijke
opdrachten geplaatst bij Nederlandse en Duitse
scheepswerven ter uitbreiding van haar vloot van
chemicaliëntankers, die momenteel 15 eenheden
omvat van 700 tot 3000 ton laadvermogen.
Zoals reeds eerder bekendgemaakt, zijn thans in aan
bouw bij de Nieuwe Noord Nederlandse Scheeps
werven B,V, te Groningen twee chemicaliëntankers
van elk 2200 dwt, die eind 1974 c.q. begin 1975
zullen worden opgeleverd.
Thans is tevens een opdracht geplaatst bij de werf H.
Brand K.G. te Oldenburg, Duitsland, voor de bouw
van een chcmicaliëntanker van 2550 dwt. Dit schip
wordt gebouwd volgens Klasse Lloyd’s registeit- 100
Al Chemical tanker type B en zal begin 1976 worden
opgeleverd. Bij dezelfde werf heeft de firma Marine
Service GmbH & Co, te Hamburg een opdracht
geplaatst voor de bouw van een zusterschip, welk
schip door Gebr, Broere op tijdcharter zal worden
genomen.
Tevens is aan de werf De Biesbosch-Dordrecht B.V.
te Dordrecht door Gebr. Broere opdracht gegeven
voor de bouw van een chemicaliëntanker van 7000
dwt. Hiermede zal Broere, die tot dusver op het
gebied van de kustvaart met haar tankers de Oostzee,
Noordzee en Middellandse Zee bevoer, zich ook op
het gebied van de grote vaart begeven. Evenals bij de
2550 tonner werd door Marine Service GmbH bij de
Krögerwerft in Rensburg, Duitsland, opdracht gege
ven voor de bouw van een zusterschip en dit schip zal
eveneens door Broere op tijdcharter worden geno
men. Evenals Broere's kustvaartschepen zullen dit
zeer moderne parceltankers zijn voor het gespeciali
seerde vervoer van chemicaliën. De schepen worden
voorzien van een separaat pomp- en leidingsysteem,
dat speciaal is ontworpen voor het gelijktijdig ver
voer van multigrade chemicaliën. Verder worden zij
uitgerust met de modernste nautische en navigatieapparatuur, waardoor een snelheid van ca. 17,5
knopen zal kunnen worden behaald. De bouw vindt
plaats volgens klasse Lloyd’s Registeil- 100 A l Che
mical tanker, alsmede volgens de nieuwste voor
schriften van de Scheepvaartinspectie voor chemica
liëntankers gebaseerd op de internationale richtlijnen
van de IMCO (Intergovernmental Maritime Consultative Organization).
Met het nieuwbouwprogramma van Gebr. Broere,
exclusief de charterschepen, zal een totale investe
ring van ca. ƒ 60.000.000,- gemoeid zijn.
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Onlangs heeft Broere ook van de Duitse rederij het
m.t. hebek VAN 1700 dwt overgenomen, welk
schip na coating van de ladingtanks en technische
wijzigingen om hel geschikt te maken voor het ver
voer vanchem ischcproduktenheginjuli aan de vloot
zal worden toegevoegd.
Dit schip zal Com elis Broere genaamd worden naar
de 700 tons chemicaliëntanker die vorig jaar naar
Italië werd verkocht.
Met deze uitbreidingen meent Gebr Broere B V.
haar leidende positie in de chemicaliëntankkustvaart
te kunnen behouden in de jaren 1975 - 1985, in
welke periode een verdere groei van de chemische
industrie, gepaard gaande met een toename van de
vraag naar speciale tankertonnage. wordt verwacht.

Tewaterlatingen
I juni 1974 met goed gevolg is te water gelaten de
stalen
zeilschoener met
hulpmotorvermogen
Eendracht, bouwnummcr 405 van Cammenga
Jachtbouw B.V. te Amsterdam, bestemd voor
de Nationale Vereniging 'Het Zeilschip' te
Rotterdam.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 26,26 m, breedte 8,03
m, holte 4,95 m.
In dit schip word geïnstalleerd één 4-takt, enkelwerkende General Motors motor van het type GM 12V7 In., met een vermogen van 340 pk bij 1800
omw/min.
De stalen zeilschoener met huI pvermogen Eetulracht
wordt gebouwd onder toezicht Bureau Veritas voor
de klasse: I 3/3
Haute Mer - Service spécial.
13 juni 1974 is met goed gevolg te water gelaten de
wijntanker Cap. F. Gaignerot, bouwnummer 386
van De Groot en Van Vliet Scheepswerf en Machine
fabriek B.V. te Slikkerveer, bestemd voor Société
Navale des Tankers Inox S.A. te Parijs.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 82 m, breedte 13.50
m, holte 6,60 m.
In dit schip worden de volgende motoren geïnstal
leerd:
- één 4-takt enkelwcrkende MaK-motor van het
type 6 Mu 551 AK met een vermogen van 2900
pk bij 310 omw/min.:
- drie 4-takt, enkelwcrkende Deutz-ntotoren van het
type BF 6 M 716 U, elk met een vermogen van 235
pk bij 1500 omw/min.
De wijntanker Cap. F. Gaignerot wordt gebouwd
onder toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: 1
3/3 E
Transport de produits chimiques Transport
de vin - Haute mer AUT.

15 juni 1974 is met goed gevolg te water gelaten het
motorschip Junior Lone, bouwnummer 185 van
Kramer+ Booy B.V. Scheepswerf te Kootstertille,
bestemd voor Rcderiet Junior VI te Kopenhagen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 84,20 m, breedte
13,60 m, holte 5,90/7.80 m.
In dit schip worden de volgende motoren geïnstal
leerd:
- één 4-takt, enkelwerkende B. f& W. Alpha-motor
van het type 18 V 23 LU met een vermogen van 2610
pk bij 800 omw/min;
- twee 4-takt. enkelwerkende Scania-motoren van
het type DSI-11, elk met een vermogen van 193 pk
bij 1500 omw/min;
- één 4-takt, enkelwerkende Scania-motor van het
type D 8 met een vermogen van 97 pk bij 1500
omw/min.
Het motorschip Junior Lone wordt gebouwd onder
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E
«ï» Haute mer Glacé III AUT,

Van de vier grote bergingszeesleepboten, die in op
dracht zijn voor V/O Sudoimport Moskou, werd de
vierde, d e Hektor, op 14 juni te water gelaten bij IHC
Verschure te Amsterdam.
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De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw
Mr. J. J. Smit-Verstoep, echtgenote van de President
van de Raad van Bestuur van IHC Holland, de heer
D. L. H Smit.

Negenduizend paardekrachten
De vier schepen Heracles, Diokles, Dimanl en Hek
tor hebben elk een lengte van 72,50 meter en een
breedte van 12,80 meter. Ze zijn geschikt voor het
werken in temperaturen van+-32 tot -30 graden Cel
sius. De zeer modern uitgeruste sleepboten, zijn
voorzien van een zg. ijsbrekersboeg. een complete
duikersinstallatie, uitgebreide apparatuur voor het
blussen van branden en veel materieel voor het uit
voeren van bergingswerkzaamheden.
De sleepboten kunnen een snelheid behalen van ruim
17 knoop en hebben een trekkracht van 52 ton.
De sleepboten worden elk voorzien van twee 8 cilin
der Smit-Bolnes hoofdmotoren, van het nieuwe
HDK type, elk met een vermogen van.3400 pk, die
de vaste schroef aandrijven.
Inclusief de hulpvermogens voor onder meer aan
drijving van de generatoren en de brandblusinstallatie, wordt op elke sleepboot een totaal vermogen
geïnstalleerd van ruim 9000 pk,
De Hektor wordt gebouwd onder toezicht van Bu
reau Veritas.

International Salvage Union
De International Salvage Union heeft zijn 22ste
twee-jaarlijkse algemene vergadering gehouden in
Nyborg (Denemarken) op 12 en 13 juni 1974.
Door de deelnemers, die bergingsmaatschappijen uit
acht landen vertegenwoordigden, werden zaken
van algemeen belang besproken. Leden spraken hun
vertrouwen uit in de mogelijkheden hun bergingsvloten uit te breiden teneinde aan de steeds toe
nemende eisen van de wereldscheepvaart te
kunnen blijven voldoen.
Zij uitten echter hun bezorgdheid over de aanzien
lijke stijging van de bedrijfskosten in de laatste jaren.
Ten gevolge van deze kostenstijging en de grote
investeringen die de bouw van nieuwe schepen en de
aanschaf van nieuw materieel vergt, zullen de in
komsten drastisch moeten worden aangepast om de
bergingsbedrijven in staat te stellen hun diensten aan
de scheepvaart te kunnen blijven verrichten.
Een en ander wordt nog verscherpt door de recente
ontwikkelingen op juridisch gebied, zowel nationaal
als internationaal, waardoor de bergers steeds
zwaardere verplichtingen opgelegd worden. Dit
geldt in het bijzonder voor de olievervuiling.
De International Salvage Union zal in de komende
maanden diverse initiatieven ontplooien, die - naar
mening van de leden - zullen bijdragen tot verbete
ring van de situatie.
Mr. W. F. P. C. Viëtor (Nederland) is herkozen als
voorzitter voor de volgende periode van twee jaren.
De heer S. Björn (Zweden) volgt de heer O. Beijer
(Noorwegen) op, die is afgetreden als lid van het
'Executive Committee'.

Overdrachten
Sinds het nieuwe m.s. Waterland op 25 april 1974
te water werd gelaten, waarbij de doop werd verricht
door Mevrouw Th. P. Doyer-Van den Bergh, is de
afbouw van het schip door de werf Austin & Pickersgill Ltd. te Sunderland (Engeland) in snel tempo
voltooid.
Inmiddels heeft de Waterland op 19 juni 1974 op de
Noordzee voorspoedig proefgevaren, waarbij het
schip volledig aan de gestelde eisen voldeed en 20
juni 1974, werd de nieuwe Waterland door de Ko
ninklijke Hollandsche Lloyd van de werf overgeno
men.

Het schip is aansluitend op charter gegaan bij een
Duitse rederij vooreen reis van Antwerpen enLiverpool naar de Perzische Golf en bijgevolg zal de
Waterland voorlopig de thuishaven Amsterdam nog
niet aandoen.
In de vloot van de Koninklijke Hollandsche Lloyd is
de naam Waterland zeker geen onbekende, want de
nieuwe eenheid is reeds het derde schip van die
naam.
De eerste Waterland, in 1922 eveneens door een
Engelse werf gebouwd, werd na 34 jaar trouwe
dienst naar het buitenland verkocht en in 1958 te
Antwerpen gesloopt.
De tweede Waterland werd in 1957 bij de werf
Blohm& Voss te Hamburg gebouwd en in 1972 door
de KHL naar Iran verkocht. Het vaart thans onder de
naam Iran Mehr.
De nieuwe Waterland is een schip van het type SD
14 en als zodanig een zusterschip van het m.s. Westland, dat momenteel in aanbouw is en begin 1975
door de werf zal worden opgeleverd.
De voornaamste afmetingen zijn:
lengte over alles 140,97 m, breedte op buitenkant
spanten 20,42 m, holte tot A-dek 11,73 m, diepgang
(zomer/zout) 8,84 m, deadweight (zomer/zout)
15.149 ton, BRT 8.953,40, NRT 6.459,71.
Van de in totaal 5 laadruimen, waarover het schip
beschikt, zijn de 4 ruimen die gelegen zijn vóór de
opbouw, tevens voorzien van een tussendek.
Het laadgerei bestaat uit 10 laadbomen van elk 10
ton, 2 laadbomen van elk 5 ton en een zware spier
met een hefvermogen tot 30 ton.
De hoofdmotor is een direct omkeerbare enkelwer
kende tweetakt Sulzer motor type 5 RND 68 met een
vermogen van 7500 apk bij 137 om w ./m in., die het
schip een snelheid kan geven van 15 knopen.
De bemanningsverblijven bevinden zich alle in de
opbouw, gelegen tussen de ruimen 4 en 5. Er is
accommodatie voor 30 personen, alle ondergebracht
in éénpersoons hutten.
De Waterland is gebouwd volgens de eisen
van de hoogste klasse van American Bureau
of Shipping en is uitgerust met de gebruikelijke
moderne nautische en technische apparatuur.

Expositie over Romeinse schepen
Van 19 juni tot 19 september is in het museum voor
de scheepsarcheologie te Ketelhaven (Oostelijk Fle
voland) een tentoonstelling ingericht over het onder
zoek, de opgraving en de berging van de in Zwammerdam gevonden schepen uit de Romeinse tijd.
Geëxposeerd wordt o.a. een selectie van de vele
vondsten die in en bij de schepen zijn gevonden. Op
een maquette is te zien waar de schepen zijn gevon
den en hoe de situatie ter plaatse was in de tweede
eeuw. Verder wordt informatie gegeven over de
Romeinse tijd in ons land.
Zoals bekend werd bij de opgravingen van het castellum Nigrum Pullum te Zwammerdam een aantal
Romeinse inheemse schepen aangetroffen. Voor de
berging van deze schepen hebben het Instituut voor
Prae- en Protohistorie van de universiteit van Am 
sterdam en de afdeling Oudheidkundig Bodemon
derzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders samengewerkt.
Dankzij de medewerking van de Vereniging Johannes Stichting, de eigenaresse van het terrein, en
dankzij het initiatief van het Alphense comité ’Redt
het schip’, is opgraving van deze schepen mogelijk
geweest.
De conservering en restauratie van de scheepsresten
heeft plaats in de werkplaatsen van het museum te
Ketelhaven.
De inrichting van het museum voor de scheepsar
cheologie in Ketelhaven is inmiddels vernieuwd en
aangepast. De tentoongestelde collectie vondsten is
aangevuld met en voor een deel vervangen door
materiaal van recente opgravingen in de polders. Het
betreft hier zestiende- en zeventiende-eeuwse sche
pen.

