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Een consortium uit onvrede geboren
H et lijnvaartverkeer heeft -  wij hebben dit 
onlangs nog aan de orde gesteld -  een 
b ijzonder gunstig  1974 achter de rug. En 
hoew el de rederijen alle w aarschuw ende 
geluiden laten horen ov er een recessie in 
1975, geven zij de lijnvaart nog de m eeste 
kans om  ook thans het bevredigende peil 
te handhaven. De verw achtingen baseren 
zich daarbij op de veronderstelling , dat de 
algehele depressie  van slechts tijdelijke 
aard zal zijn; de hoopgevende factor bij 
deze overw egingen is dat het transport- 
potentieel vooral in de kom ende ja ren  nog 
zo aanzienlijk  is, dat van een blijvende 
teruggang geen sprake kan zijn. Wij zien 
dan ook dat de reders op de d iverse vaar- 
gebieden nog een levendige activ iteit 
on tw ikkelen  en dat zij niet bevreesd  zijn 
om  hun geplande investeringen door te 
voeren.
Tot de n ieuw ste on tw ikkelingen behoort 
de aankondiging dat e r  nu inderdaad een 
derde redersconsortium  zal w orden g e
vorm d voor de vaart tussen E uropa en het 
V erre O osten . Z o  op  het oog draagt dit 
consortium  het karak ter van een groep die 
bij de tw ee eerste groepen geen plaats 
m eer konden v inden , en daarom , m in o f 
m eer noodgedw ongen een derde concen
tratie heeft gesticht. M en w eet, dat reeds 
in de geregelde vaart op  het V erre O osten 
betrokken zijn de T rio  G roep en Scan- 
D utch, waarbij de laatste ook enkele con
ventionele afvaarten  onder z ich  rang
schikt. De structuur van beide groepen 
wijkt uiteen: bij de T rio  is de form atie iets 
hechter geconcip ieerd . De derde en 
n ieuw ste g roep gaat vanaf januari 1976 als 
een eenheid  optreden; deze is sam enge
steld uit d rie  gecom bineerde B elgische lij
nen , w aartoe ook de Franse C hargeurs 
R éunis beho ren , verder uit de O riënt. 
O verseas C ontainer L ine van d e  reder 
C .Y . T ung , de ’K ’ L ine van de Japanse 
K aw asaki en de N eptune O riënt L ine uit 
S ingapore.

O p een recente persconferen tie in Parijs 
heeft d irec teu r Pierre C . Fabre van de 
C om pagnie M aritim e des C hargeurs R éu
nis nog eens u itvoerig  verteld wat er alle
m aal aan de vorm ing van dit consortium  
v oo raf is gegaan. Zijn verhaal d raag t over
igens wel de stem pel van zijn eigen visie, 
die w ellicht niet geheel overeenkom t met 
de opvattingen  van de andere leden van dit 
consortium . U it het verhaal van Fabre 
blijkt, dat dit derde consortium  'u it de 
m oeilijkheden is geboren’ . A anvankelijk  
w ilde C hargeurs R éunis sam en m et die 
andere grote Franse rederij, de M essage- 
ries M aritim es, een  gecom bineerde 
container- en conventionele d ienst openen 
tussen Franse havens en het V erre O osten. 
O oit schijnt daarbij de gedachte te hebben 
voorgezeten , dat deze Franse com binatie 
als een Franse inbreng een p laats kon v in
den in een van de tw ee reeds bestaande 
consortia. Dit is e ro m  verschillende rede
nen niet van gekom en. O p een gegeven 
ogenblik  was e r  zelfs sprake van een ern 
stig verschil van m ening tussen de twee 
F ranse rederijen , en dit leidde er toe, dat 
beiden huns w eegs g ingen. De C hargeurs 
R éunis gaven de p lannen voorlopig  op , ter
wijl de M essageries M aritim es beslo ten  d e
ze ju is t d oo r te zetten. V oor haar rekening 
w as inm iddels het vo lcontainersch ip  Kor- 
rigan op een D uitse w erf gereedgekom en; 
het ging er nu m aar om , dat de M .M . m et 
de T rio  o f  S canD utch tot overeenstem 
m ing zou kom en over haar deelnam e. 
W elnu , de onderhandelingen  duurden 
vele m aanden en leidden aanvankelijk  tot 
geen enkel resultaat. H et gevolg  w as dat 
het g loedn ieuw e containersch ip  K orrigan 
m aandenlang  w erkeloos in H am burg lag; 
ongetw ijfeld  een harde financiële klap 
voor de F ransen , die overigens m et hun 
containerschepen  tot dusver niet erg ge
lukkig w aren gew eest. (Een ander schip 
dat op  de A ustralië-trade voer, werd 
m aandenlang  door de A ustralische haven

arbeiders geboycot in verband met de 
Franse atoom proeven in de Pacific). 
T enslo tte  slaagden de M essageries M ariti
m es er toch in om  m et de directie van 
ScanD utch tot overeenstem m ing  te ko
m en; zij werd in de groep  opgenom en. De 
overgebleven  C hargeurs R éunis kw am  
nu, om  de w oorden van P ierre Fabre te 
gebru iken , in een dram atische situatie te
recht. Met haar 22 conventionele schepen 
stond zij nu gans alleen en m oest niet a l
leen de felle concurren tie  opnem en tegen 
de tw ee grote consortia , m aar kreeg ook 
nog de concurren tie  van haar voorm alige 
collega -  de M M  -  te verduren, die zich in 
de schoot van de S canD utch bevond. O n
der die om standigheden  zocht de C har
geurs R éunis naar de m ogelijkheid om 
zich m et andere ’n ie t-gebonden’ rederijen 
te verstaan. Het geluk d iende haar in zo
verre, dat de B elgische rederijen , die al 
geruim e tijd een eigen d ienst op het Verre 
O osten w ilden beg innen , en daarvoor hel 
lidm aatschap  van de F ar Eastern Freight 
C onference hadden aangevraagd , best wat 
steun konden gebru iken . De drie Belgi-
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sche rederijen (C om pagnie M aritim e B ei
ge, B o c im a re n  A hlers) kw am en tenslotte 
in deze gecom bineerde vorm  wel in de 
C onference, m aar het on tbrak  hen nog aan 
een andere m iddelgro te  rederij, die de
zelfde belangen nastreefde. H et lag 
daarom  voor de hand , dat het tot een ak 
koord m oest kom en en zo ontstond  enkele 
m aanden geleden de gecom bineerde 
F rans/B elg ische lijn S erv ices Franco- 
Belges met hoofdkantoor te Parijs.
D eze com binatie  vorm de de kern van het 
nieuw  te vorm en consortium . Im m ers de 
betrokken m aatschappijen staken opnieuw  
de voelhorens uit naar nog m eer niet- 
gebonden  rederijen en daaruit vloeiden 
zogenaam de ’slo t ex ch an g es’ voor (over
eenkom sten  w aarbij de rederijen voor e l
kaar con tainerru im te reserveren) m et de 
genoem de andere d rie, de O O C L  van 
T ung , K aw asaki en N eptune O rient L ine. 
Vooral ook voor de Japanse rederij was

deze kw estie  hoog opgelopen . Na het be
sluit om  de bestaande overeenkom st m et 
de D eense M aersk Linc stop te zetten , was 
K aw asaki herhaaldelijk  nu eens bij T rio  
dan w eer bij S canD utch  gaan aankloppen , 
met het verzoek om  te w orden toegelaten . 
T ot een akkoord is het ech ter niet g ek o 
m en, reden w aarom  K aw asaki nu  sam en 
m et andere on tevredenen  in het derde co n 
sortium  is gekom en. N aar verlu id t, ligt het 
in het voornem en om het consortium  als 
eenheid  begin volgend ja a r  van start te 
laten gaan. In de loop van het eerste  half
ja a r  hoopt m en dan over de eerste vier 
vo lcontainerschepen  te beschikken en uit
eindelijk  is het streven er op gerich t om 
m et acht schepen te gaan varen.
W at op de persconferen tie  in Parijs opviel 
w as de nijdige schop die d irec teu r Fabre 
u itdeelde in de richting  van de F ar Eastern 
F reight C onference, d ie  volgens zijn zeg
gen d iscrim inato ire  praktijken er op  na

hield. E en vreem de beschu ld ig ing  w an
neer m en overw eeg t, dat alle partners van 
het derde consortium  lid zijn van de 
FEFC . Fabre zal hier verm oedelijk  hebben 
gedoeld  op  de w eigering van de bestaande 
consortia  om  de nieuw e leden toe te laten , 
m aar dit m ag m en de FEFC  niet aanreke
nen. V erder liet hij zich in bezorgde tonen 
uit over de even tue le gevolgen  van de 
U N C T A D  C ode, die gedragsregels voor 
lijnvaartconferences vaststelt en overigens 
nog geratificeerd  m oet w orden. D ie zor
gen w erden vo lgens hem  ook  doo r de Bel
g ische partners ondervonden . O ok dit is 
een m erkw aard ige m ededeling , w anneer 
m en in aanm erking  neem t, dat ju is t België 
en Frankrijk zich voorstanders van de be
ruchte G eneefse C ode hebben getoond, 
zodanig  zelfs, dat de B elg ische redersver- 
en ig ing  on langs nog bij de regering  in 
Brussel op een spoedige ratificatie  aan
d ro n g .’ D e J

NEW DESIGN APPROACH TO SHIPS’ ALUMINUM STRUCTURAL PANELS IS PUBLISHED
Ship  designers have know n for years; alum inum  in the structure 
cu ts w eight, increases payload and saves fuel. But they also  have 
had to take ex trem e care in th is w ork because a p rim ary concern  
in the use o f  alum in ium  on board ships has been the problem  o f 
fire p ro tection . A lum inium  panels are insulated to cut dow n on 
fire propagation . But insulating  them  in the m ost effec tive  and 
econom ic w ay is one o f  the trick iest design jo b s in sh ipbuild ing . 
R ecognizing  the need for m ore concise  gu ide lines in th is area, the 
Society o f  Naval A rchitects and M arine E ng ineers’ T echnical 
and R esearch (T& R ) P rogram , in cooperation  w ith the U .S  Coast 
G uard , The A lum inum  A ssociation  and o ther segm ents o f  the 
m arine industry has fire-tested  various configurations o f  alum i
num  structural panels, and the resu lts have been published in the 
SN A M E  T& R  Bulletin 2-21 'A lum inum  Fire P rotection G u ideli
n e s .’
F or anyone engaged  in build ing m odern vessels this bulletin  is a 
m ust, because for the first tim e, a new  design  approach  based on 
the fire loading in individual com partm en ts is g iven , in addition  
to the traditional A, B , C -class design . T he resu lts o f  the fire tests 
prov ide an acceptab le basis for evaluation  and m ethods o f  es tim a
ting the required  insulation.
In B ulletin  2-21 the subject o f  fire integrity on ships is exp lored  
tho rough ly , d iscussing  the pro tection  o f  specific structural e le 

m ents (decks, co lum ns, stanchions, e tc .). O f particu lar in terest 
to the N aval A rchitect is the section covering  design  o f  alum inum  
ships includ ing  such details as insulation  around stiffeners , 
doors, and various a ttachm ent m ethods.
The append ices to this B ulletin provide m any charts and d ra
w ings to  aid the designer, including details o f  all panels tested  in 
the S N A M E  program , and photographs o f  m any o f  these. In 
add ition , d raw ings o f  m ore than 400  acceptable alum inum  bu lk 
head configurations are p resen ted , each  o f  w hich g ives the neces
sary inform ation to enable the design  o f  a bulkhead w hich will be 
adequate from  a particu lar fire p ro tection  standpoint. T his B ulle
tin represents a m ajor advance in the field  o f  sh ip  design , and 
presen ts a new  and concise m ethod o f  design in a subject area 
w hich has heretofore been lacking in such a rational approach . 
T his new  T echnical and R esearch B ulletin 2-21 , 'A lu m in u m  Fire 
Protection  G u idelines ' is available th rough the Society o f  N aval 
A rchitects and M arine E ngineers, 74  T rin ity  P lace, N ew  Y ork , 
N ew  Y ork 10006 a t$  15 .0 0  per copy if paym ent accom panies the 
o rder (Society  m em bers price is $ 10.00 per copy). A dditional 
charges w ill be added for sh ipm ents outside the U .S . and C anada 
as well as for sh ipm ents if  paym ent does not accom pany the 
order. F or additional inform ation w rite fo r the S N A M E  pub lica
tions catalog.

GROOTSTE INNEDERLANDGEDOKTEULCC

V an 31 m aart tot 6 april 1975 is de A rabische tanker A l A nda lus  
van de K uw ait Oil T anker C om pany bij de V DSM  te R ozenburg  
is het dok  gew eest.
H et schip van 361 .000  dw’t. m et een lengte v a n -362,54 m , een 
breed te van 53 ,3 0  m en een d iepte van 33 ,50  m  w as op de 
Spaanse w erf A stano  te El Ferrol gebouw d en m oest vóór de 
overdrach t aan de eigenaren  in het dok en daar er geen dok  met 
zulk een  capacite it in S panje aanw ezig  is, w erd besloten om  
h iervoor naar het dok  van de V D SM  te gaan.
H et dok te R ozenburg heeft een lengte van 405 m en een breedte 
van 90 m en is uitgerust m et een  enorm e grote k raancapaciteit. 
Eén van de speciale voorzien ingen  is de au tom atische w asin rich 
ting  w aarm ee in korte tijd de rom p d .m .v . een hogedrukspuit 
schoongem aakt kan w orden.

Foto Wilton-Fijenoord
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LUBRICATING OIL SYSTEMS, FILTRATION AND OIL CARE IN HIGH-OUTPUT 
FOUR STROKE TRUNK-PISTON ENGINES

by Dipl. Ing. E. Feigenspan, M.A.N., Augsburg

1. Introduction
T he developm ent o f  four-stroke trunk- 
piston engines w ith high cy linder outputs 
has also entailed design and construction 
problem s for engine accessories, and it is 
the purpose o f  th is article to describe in 
detail those devices w hich m ust be instal
led in the lubricating oil system  o f engines 
o f this type.
D epending on engine type and design , the 
oil flow rate o f  the engine in question is 
betw een 13 and 1 9 1/hp/h. T his quantity  o f 
o il, w hich m ay rise to over 400  m 3/h. is 
required for lubricating  the running gear 
and cooling the pistons.
In contrast w ith older engine designs, gal
vanized bearings, w hich have a coating o f 
Pb-Sn-C u and perm it d irt particles o f  40 to 
60 f im  to be em bedded in them , are now 
used in m odem  four-stroke engines due to 
their capacity  to absorb higher loads. This 
also m eans that filters installed to protect 
the bearings from  dirt must be very fine. 
W hereas filters w ith a m esh w idth o f  80 - 
100 /rm  w ere previously adequate, this 
m eans that in the case o f  galvanized bear
ings d irt particles w ould  be larger than the 
bearing layer thickness, w hich is intolera
ble in practice.

F or this reason m anufacturers o f  these 
galvanized bearings call for a filter m esh 
w idth o f  less than 50 /zm.
T he overall lubricating oil system  and es
pecially  the oil purifying and treatm ent 
equipm ent are therefore adapted  to these 
high throughput rates and the finer filter 
m esh w idth, w hich has necessitated  con
siderable developm ent work.
T he follow ing article should give a gene
ral view o f m easures taken by M .A .N . to 
obtain equipm ent with greater econom y 
and operational reliability .

2. C onstruction  o f  conventional 
lubricating oil system s
O riginally , only duplex  filters, w hich had 
to be cleaned m anually , w ere used as p ri
m ary lubricating oil filters. H ow ever, 
practice soon show ed that the increasing 
quantities o f  oil in circulation and the finer 
filter m esh w idth com plicated handling o f 
the filter elem ents and satisfactory  clea
ning o f  them .
The autom atic filters available on the 
m arket w ere therefore installed single or 
duplex filters being fitted to the bypass. 
T he lubricating oil system  w as then con

structed as show n in Fig. 1 (sim plified 
d iagram ).
This filtration arrangem ent enabled en
gine operation to be m aintained even 
when the autom atic filter failed by 
sw itching over to the standby filter.
Extra protection o f  the engine bearings, 
how ever, w as not provided w ith this ar
rangem ent, as the system  could  be run on 
unfiltered oil for a relatively long period o f  
tim e even if the autom atic filter elem ents 
w ere destroyed.
Scored bearings, hot-running bearings 
and , in ex trem e cases, severe consequen
tial dam age w ere thus caused.

3 . N ew , m odified  lubricating oil sy s
tem
O n the basis o f  experience gained with 
autom atic lubricating oil filters, the sys
tem  was m odified  in such a way that the 
standby filter originally  installed in the 
bypass is now reconnected  to the autom a
tic filter as a so-called indicator filter. This 
results in the construction  depicted  in Fig. 
2 (sim plified diagram ).
W ith this arrangem ent, in w hich the au 
tom atic filter can be bypassed in case o f  a

Fig. I.
1. Lube Oil service tank
2. Suction strainer
3. Lube oil pump, electric driven
4. Safety valve
5. Lube oil cooler
6. Autom atic backflushing filte r
7. D ifferential pressure gauge
8. Gate valve
9. Single filter  as stand-by-pass

11. R elie f valve
12. D iesel engine
13. Separator

Fig. 2.
1 . Lube oil service tank
2. Suction strainer
3. Lube oil pum p, electric driven
4. Safely valve
5. Lube oil cooler
6. Autom atic backflushing filte r
7. D ifferential pressure gauge
8. G ate-valved sealed
9. Duplex filter, with change over cock

10. D ifferential pressure switch (with alarm)
11. R elie f valve
12. Separator
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fig- -t

.fig- 5

fault, the engine is operated via the indica
tor filter only. If a filter m esh w idth o f 
approx. 50/rni is selected, the bearings are 
still afforded sufficient protection. If the 
filter is designed in such a way that only 
half its capacity  can accom m odate the full 
oil flow , em ergency operation is possible. 
T he indicator filter has the indirect func
tion o f m onitoring the autom atic filter, 
because defective elem ents, bypass 
build-ups, etc. in the autom atic filter may 
cause m ore dirt to reach the indicator filter 
per unit o f  tim e, w hich results in an ab
norm ally high rise in the pressure d ifferen
tial. The attention o f  personnel is thus 
drawn to any irregularity , and they can 
then check the autom atic filter.
It should be noted that in this filtration 
arrangem ent there m ust be a ’ju m p ’ in 
filter m esh width between the autom atic 
filter and indicator filter. This prevents the 
indicator filter from  becom ing dirty  after a 
short period o f  tim e and having to be con
stantly cleaned.
M .A .N . therefore specifies a filter m esh 
w idth o f  30 to 35,um  for autom atic filters 
and approx. SO^m  for the indicator filter. 
T his requirem ent m eans that the filter 
m esh width specified by the m anufacturer 
m ust be m aintained with only slight devia
tions.
A ppropriate test runs carried out on the 
testbeds have shown that m any m akes o f  
filter do not possess the filter m esh width 
specified for this arrangem ent.
Relatively sim ple laboratory investi
gations, i.e . grain coarseness tests and 
quantification o f  particles in oil sam ples 
after the autom atic filter or in deposits in 
the reconnected  indicator filter, have 
m ade selection possible.
H ow ever, experience gained with system s 
in service very soon confirm ed that the 
precautionary m easures taken, i.e. instal
lation o f  an indicator filter, w ere quite 
correct.

4. D am age to duplex and autom atic  
lubricating oil filters
Som e o f  the m ajor form s o f  dam age o f the 
m any occurring in the past should be m en
tioned here, as represented in F igs. 3 , 4,
5, 6 , 7 , 8. A lthough a considerable num 
ber o f  all filter m akes available on the 
m arket w ere tested , it m ay be said that 
during the tests faults w ere originally 
found w ith all products.
Engines have thus suffered consequential 
dam age caused by
a. torn strainer elem ents
b. entangled coils o f  w ire
c. seals tearing loose and blocking oil bo
res
d. com pressed elem ents leading to  by
pass build-up
e. insufficient sealing betw een clean and 
dirty  oil sides
f. form ation o f  channels in elem ents o f 
depth filters

f i g • 6

fig - 8
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D iffe re n zd ru ck  (k p /c m 2),gem essen in  e inem  S chm ierö l • 
D o p p e lts te r. im  S auberzustand

Zeît (sec)

fig. 10

shows that w ithin a few  seconds a pressure 
d ifferential o f  5 .0  bar occurs, w hich then 
slow ly decreases and returns to  the 'n o r
mal value’ . If the elem ents are d irty , even 
higher pressure differentials may occur. 
In view  o f  th is find ing , filter elem ents 
w hich can stand up to a pressure d ifferen
tial o f  at least 8 bar are now adays called 
for from  the filter m anufacturers. It is also 
recom m ended that lubricating  oil pum ps 
be installed w hich are fitted w ith a safety 
valve set to  open at 8 .5  to 9 bar.

g. faulty  w orkm anship during installation
h. im proper operation and m aintenance
i. dam age to elem ents by unsuitable tools

5. T esting  and further developm en t of  
lubricating oil filters and safety valves 
for lubricating oil pum ps
As m entioned, M .A .N . saw itse lf obliged 
to carry  out intensive tests on lubricating 
oil filters and pursue their further deve
lopm ent in cooperation w ith the filter m a
nufacturers. Both duplex and autom atic 
filters had to be w orked on so that the 
elem ents installed could w ithstand the 
m axim um  pressure differential occurring 
in the system . M any filter m anufacturers 
quoted different adm issible pressure d iffe
rentials on the scale o f  1.5 to 2 .0  bar. 
M any custom ers, w ho are responsible for 
installing the lubricating  oil system , were 
fitting positive d isplacem ent pum ps 
(geared o r screw -spindle pum ps) equ ip 
ped w ith a safety valve w hich experience 
shows was often set very high -  at as m uch 
as 10 to 12 bar.
Testbed results show ed that during 
running-up with ’co ld ’ oil (20 to 25 °C) 
pressure could  for a short period o f  tim e 
build up in a lubricating oil filte r which 
w as m any tim es that occurring during sub
sequent operation.
In one duplex filter in the clean state , for 
exam ple , a d ifferential pressure gradient 
as show n in F ig . 10 was recorded. This

f g -  H

A part from  these conventional valves, 
there are now autom atically  controlled 
safety valves as w ell. They are arranged in 
such a way that the valve is com pletely  
open w hen a system  is started up and then 
slow ly closed over an adjustable period o f  
tim e. Pressure surges and peaks can thus 
be avoided during running-up .T he danger 
o f  too high a pressure differential is thus 
counteracted  in such a way that it is ex ten 
sively reduced by safety valves and by the 
use o f  highly resistant filter elem ents.

It w as not only the functioning o f  the fil
ters that w as tested; developm ent was con
sistently pursued further, the fact that a 
good deal o f  dirt can gain access to the 
lubricating oil system  from  the com bus
tion side during heavy oil operation  of 
four-stroke trunk piston engines being ta
ken into consideration .
This results in soot and asphalt particles 
contam inating the lubricating oil. D epen
ding on the bypass cleaning used o r desig
ned (see Section 7), this can m ean that an 
autom atic filter can initiate backw ashing 
over very short tim e intervals.
It is im portant to know  the quantity  o f 
flushing oil occurring  during a backw ash
ing process to  choose the correct d im en
sions for any sludge or flushing oil tank 
required. H ow ever, the (lushing fre
quency o f  an autom atic filter can only be 
determ ined in practice and will very m uch 
depend on the type o f  eng ine, fuel quality 
and brand o f  lubricating oil used. To gain 
independence from  these factors solutions 
w ere sought to treat the flushing oil w hich, 
as laboratory investigations have show n, 
largely consists o f reusable o il, and to feed 
it back into the system . D etails o f  this are 
g iven in Section 5.
in the case o f  a duplex filter w hich can be 
changed over and has to be cleaned m a
nually , care should be taken that the ele
m ents can be handled and cleaned w ithout 
d ifficulty  and w ithout special tools. Prac
tice show s that it is inappropriate to install 
large, heavy filter elem ents for large no
minal sizes.

M .A .N . therefore specifies duplex filters 
w hich are o f sim ple construction  and 
cheap  to m aintain. Fig. 11 show s the filter 
elem ent o f  a duplex filter as is preferably 
used now adays in M .A .N . engines.
It can be noted from this illustration that a 
m agnetic rod is located in the m iddle o f 
this e lem ent on the dirty oil side, the effect 
o f  w hich is m arkedly visible. T his cen
trally  arranged m agnetic rod w as also de
veloped and tested in cooperation  w ith the
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m anufacturers in view  o f negative results 
obtained with its original arrangem ent.
6. T reatm en t o f  Hushing oil for au to
m atic filters
D epending on m ake and filter size, a rela
tively large quantity o f  flushing oil occurs 
in autom atic filters, w hich cannot sim ply 
be w ritten o ff as dirty oil. This lost oil 
would then be added to the oil consum p
tion o f  the engine and point to uneconom i
cal operation. The flushing oil m ust there
fore be refed to the system  after treatm ent. 
It is now known that only little attention is 
paid to this flushing oil. It thus happens 
that flushing oil is directly  fed back to  the 
service tank w ithout being drained or 
cleaned.
S pecifications w ere therefore draw n up as 
to how autom atic filters are to be installed 
and, in particular, the flushing oil piping 
laid.
The sim plest m anner o f  treating flushing 
oil is to drain it into a tank and connect the 
latter to  the separator circuit. T his has the 
draw back that not only the tank but also a 
m onitoring system  reaching the level o f 
alarm  equipm ent is required and that 
changeover valves are necessary to feed 
the flushing oil to the separator circuit. 
E xperience show s that it is only seldom  
that personnel treat flushing oil as show n 
in F ig . 12 with due care and regularity. 
F ig . 13 depicts an im proved m ethod o f 
treating flushing o il, the flushing oil being 
forced out o f its tank through a depth  filter 
by m eans o f  an electric pum p.
T his m ethod o f  treatm ent has the advan
tage that it is independent o f  the separator 
circuit and flow rate. G ood cleaning o f  the 
oil and extended care o f  it m ust be expect
ed here. The draw back is the need for the 
electrically  driven pum p w ith its control 
and m onitoring equipm ent.
E fforts w ere therefore m ade to integrate 
the flushing oil treatm ent equipm ent with 
the autom atic filter in such a way that the 
custom er need lay only one pipe to lead 
the flushing oil to the service tank.
T h is m ethod o f  treating flushing oil was 
tested by M .A . N. for about tw o year's with 
good results and has now  been given the 
go-ahead . Figs. 14 and 15 show  autom a
tic filters with flushing oil treatm ent. The 
flushing oil is led into a tank fitted to the 
m ain filter and then forced through the 
flushing o il filter at low  velocity by m eans 
o f  com pressed air.
F ilter cartridges o f  paper, cellu lose or 
plastic fibre m ixtures m ay be used as 
flushing oil filter elem ents, the m ean filter 
m esh w idth being 10 - 15y<m. T his so lu
tion has the advantage o f  providing a sim 
ple and com pact filter unit. W hen autom a
tic filters o f  this type with flushing oil 
treatm ent are used, care should be taken 
that an adequate reserve o f  filter cartridges 
is kept for the flushing oil filter. Em er
gency operation is quite possib le in the 
absence o f  these elem ents.

veness o f  free-jet cen trifuges, it w as si
m ultaneously  realized that a m edium  to 
high-capacity  separator can only be repla
ced by a num ber o f  centrifuges. But m ain
tenance o f  such a battery o f  centrifuges is 
scarcely conceivable.
T he sam e is true o f  depth filters. Here as 
well, a battery o f  filters w ould have to be 
installed to separate com parable quantities 
o f  dirt per unit o f  tim e.

A m ajor elem ent o f  the superiority  o f  se
parator operation is constituted by the fact 
that, if the separator is set correctly , any 
w ater in the lubricating oil will also be 
rem oved. This cannot be done with centri
fuges or depth filters.
For four-stroke trunk-piston engines

7. Bypass clean ing
In constructing a lubricating oil system  
and installing prim ary filters w ith a filter 
m esh w idth o f  less than 50,um  it is im por
tant to provide a bypass c leaning system  o f 
adequate d im ensions. The principal func
tion o f  each prim ary filter is to protect the 
engine, and the prim ary filter can be used 
to only a very lim ited extent for oil care. 
Intensive oil care, especially  w ith the use 
o f  o ils w ith a  high content o f  dispersive 
and detergent additives can only be carried 
out by a bypass cleaning system  using 
cen trifuges, separators o r depth  filters. 
D irt particles can be effectively  rem oved 
by all three types o f  device.
H ow ever, in four-stroke trunk-piston en
gine with a higher output per cy linder se
parators are m anifestly  the optim um  solu
tion for bypass cleaning and oil care. 
A lthough tests have proven the effecti
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M .A .N . therefore specifies in tensive by
pass cleaning o f  lubricating  oil using a 
separator, for w hich the gu idelines laid 
dow n in T able 1 o f F ig . 16 m ust be 
observed.
In  view  o f the grow ing trend tow ards au
tom ation, preference should be given to 
self-cleaning separators.

fig- 16
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UW SLIJTAGE
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In vele takken van de industrie worden 
hoge eisen gesteld 

aan al of niet bewegende, 
draaiende onderdelen van machines, 

apparatuuren installaties.
Daaraan kunnen alleen materialen 
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de juiste verwerkingstechnieken voldoen.

Dat bieden wij u in één hand.
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of de materialen leveren als halffabrikaten.

Ons programma omvat:
® VULKOLLAN, ook als celmateriaal, 
Niax-caprolactone-(cel) elastomeren, 
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URETHAAN 
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Postbus84,Brunssum, tel.045-251622.

Specialisten in slijtvaste materialen. 
Vuikollan-producent in Nederland.

V u lk o lla n  en Ad iprene z ijn  gedeponeerde 
hande lsm erken van resp.

Bayer AG Leverkusen 
en Du Pont de Nemours.

HANDELSONDERNEMING

STEVEN VAN DER HAGENLAAN 7 
AMERSFOORT, TELEX 40069 
TELEFOON 033 - 1 42 38

/ofieep/- 
•deuren en
/cfieep/-
luiken

in alle u itvoeringen leverbaar, tevens
losse onderdelen zoals:
deurknevels
lu ikkneve ls
sleufscharnieren
instelbare scharnieren
centraa ls lu itingen
oogbouten en -moeren

tubeman'
a e r i a l  5 1 6 0

T V .A M .F Mscheepsantenne
Uitvoering boven + onderkap; makrolon. rand; polyester Op- 

zetstuk; polyester. Afgecoat +  DD-lak.

geschikt voor 12-20 of 26 db versterkers.
(Philips) 24 V = /220 v. Uitbreiding tot een complete 
C A. systeem van 30 aansluitingen mogelijk.

toepassingen Zee- en Binnenvaart.
Uniek: de uitwisseling van versterkers geschiedt 
d m v. het afnemen van de bovenkap zodat de 
antenne voor vele doeleinden bruikbaar kan wor
den gemaakt. Uiteraard is door dit systeem repa
ratie zonder meer mogelijk. Voor optimale ont
vangst dient de plaatsing zo hoog mogelijk. Indien 
gewenst leverbaar met koppeling voor Am scheeps
antenne.

HILBRANT 
electronics

Stieltjesstraat 12 - Rotterdam - Tel. 010 -851616
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Prins Hendrikkade t.o . 123 
Telefoon 122290 / 136216  
Telex: 24184

Bergen: van alle soorten schepen en ladingen.

Transporten: te w ater van zware stukken van elke afmeting en gewicht.

Hijswerk: met drijvende bokken van lasten, ook met zéér grote
sprei, hijsgew icht en hijshoogte.

Overslag: met drijvende grijperkranen.

Speciaal grijperwerk: van zand en bagger to t 20  meter diepte.

Pompen: voor alle doeleinden.

Werkvaartuigen: uitgerust met overslagtuig, zandpompen, 
duikinstallaties, lasaggregaten, winches, etc.

Duikers: voor alle werkzaamheden, standaard en kikvors.

Sleepwerk: met sleepboten to t 750  pk.

Verhuur: van transportabel materiaal met service-auto's, pompen,
compressors, enz.

VAN DER GRAAF 
BERGING &TRANSPORT 
ROTTE RDAM

SCHEEPSUITRUSTINGEN HALLEN EN LOODSEN

INHAM b.v.
POSTBUS 399 -  DORDRECHT 
TEL. 078-45400  -  TELEX 24778

*  Alleenvertegenwoordigers 
voor gerenommeerde 
buitenlandse huizen 
voor o.m.
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sewage-plants, verbrandingsovens
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D etectie-system en -  schuim generatoren

Sm eeroliefilters

Stuurm achines -  dekwerktuigen 

O ntgassingsventila toren 

Prefab toiletruim en

Overdrukhallen. kqnstruktiehallen en 
overkappingen van Trevira-weefsel.

Toepassingen: opslag, produktie, 
magazijn, bouw, sport, tentoonstelling, 

noodgebouwen etc.
V o o rd e le n :mobiel, opvouwbaar,

makkelijk vervoerbaar/(ver)p laats-________ t  _ . T
baar, licht van gewicht, in alle V i B r l H I l  U w  

afmetingen. Zéér attractieve vorm- w  w  w
geving, zéér goedkoop, ook huur/ Hoofdstraat 14, Postbus 29, 

leasing mogelijk. Velp (Gld) Tel. 08302 - 7499 
Telex 45790



only be cleared by special cleaning using a 
chem ical solvent.
A filter elem ent w as rem oved from  an 
autom atic filter w hich had been in service 
for about 2 500 hours and dism antled and 
the fabric investigated in the laboratory. In 
the end , the filter had a considerably 
h igher pressure differential than when first 
used and the interval between backw ash- 
ings had becom e shorter and shorter.

Fig. 17 show s a piece o f  fabric from  this 
elem ent with a m esh w idth o f 30^01; after 
rem oval it had been briefly cleaned w ith a 
chem ical solvent. T he diagram  shows that 
only about 10% o f  the fabric is still clear. 
There has been a considerable build-up o f 
d irt, and the cleaning m easures taken had 
only a negligible effect.

f ig ■ 18

fig ■ >7

8. M aintenance o f  filtration equ ip
m ent in the lubricating oil system
A determ inant factor for satisfactory ope
ration o f the devices m entioned is regular 
m aintenance in com pliance with the m ain
tenance instructions.
This is extensively observed in the case of 
the lubricating oil separator. But it is also 
im portant to carefully  check autom atic 
backw ash filters. This applies not only to 
the controls but, to a considerable extent, 
to the filter elem ents as w ell. Practice has 
show n tim e and tim e again that despite 
effective backw ashing filter elem ents with 
a m esh w idth o f  50,um  and less becom e 
clogged up in the course o f tim e and can

Jig. IV

F ig . 18 Shows a second piece o f  fabric 
from the filter elem ent after it had been 
intensively recleaned using a chem ical 
solvent, blown out w ith low -pressure air 
and w ashed out with benzene. It will be 
noted that about 90% o f  the fabric is now 
clear.
The form ation o f  varnish-like deposits in 
the strainer elem ents o f  filters installed in 
four-stroke trunk-piston engines necessi
tates regular rem oval, inspection and in
tensive cleaning o f  the elem ents.
The exam ple show s that this is also true o f  
autom atic filters, present experience 
show ing that the tim e betw een overhauls 
varies from  2000 to 3000 hours. The qua
lity o f  the bypass cleaning and o f  the fuel 
burnt, (he brand o f  lubricating oil and the 
type and m esh width o f the filter elem ents 
are obvious m ajor influences here.

9. Su m m ary
It can be stated now adays that, if the m ea
sures m entioned are carried out and the 
specifications fo rd im ension ing , installing 
and servicing the cleaning units used in the 
lubricating  system  com plied w ith, sa tis
factory and econom ical engine operation 
can be attained.

Outer Continental Shelf Oil and Gas

In een studie door de Council on  Environm ental Q uality w orden 
aanbevelingen gedaan ten  aanzien van de O uter Continental S helf 
ontw ikkelingen voor olie- en gasboringen. G evaren w orden ge
signaleerd en kansberekeningen voor het optreden van nadelige 
effecten w orden m .b .v . com puter-m odellen uitgew erkt. Het on
der 1 reeds besproken M ERES-m odel wordt in deze studie toege
past.
In de studie die zich voornam elijk beperkt tot de OCS van de 
A tlantische O ceaan en de G o lf van A laska, w ordt een opeenvol
ging gegeven van gebieden w aar toenem ende m ilieurisico’s voor

OCS ontw ikkelingen bestaan. Aan de hand van de analyse van 
vele gegevens kom t de CEQ  tot de conclusie dat de kans op 
oil-spills van platform s zeer groot is. G edurende de tijd dat een 
m iddelgroot veld in produktie is, zal er gem iddeld één grote 
o il-spill (van m eer dan 1.000 barrels) op  de een o f  andere m anier 
plaatsvinden.
N adere bijzonderheden zijn te vinden in:
OCS Oil and G as -  An Environm ental A ssessntent 
(G PO  4000-00326; $ 6 .50)
(U it W ashington N ieuw s 75-2)
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Winning en transport van Noordzee-olie

Een enorme boei waaraan tankers kunnen meren die olie uit de Noordzee zullen laden. 
Deze wordt geplaatst in de Britse wateren boven het Auk-veld

Sinds kort is de bouw van installaties voor 
winning en transport van Noordzee-olie op 
enkele belangrijke Britse Shell-Esso-vel- 
den op gang gekomen.
Evenals in Nederland, waar Shell en Esso 
elk een aandeel van 50% hebben in de Ne
derlandse Aardolie Maatschappij, beschik
ken Shell en Esso voor het Britse deel van 
de Noordzee ook over een gemeenschap
pelijke exploratie- en exploitatiemaat- 
schappij, Shell UK Exploration, waarin bei
de ondernemingen eveneens elk voor 50% 
deelnemen.
Voor het Auk-veld - ruim 350 kilometer 
oostelijk van Dundee en 300 kilometer 
zuidoostelijk van Aberdeen -zijn grote pro- 
duktie-installaties geplaatst. In dit voorjaar 
hoopt men - afhankelijk van de weersom
standigheden tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden - met de produktie te be
ginnen.
In september 1974 tekenden vertegen
woordigers van 17 oliemaatschappijen in 
Londen voorts een overeenkomst voor de 
aanleg van een omvangrijk pijpleidingsys- 
teem dat ruwe olie uit een aantal olievel
den op de Noordzee zal transporteren naar

een terminal op een van de Shetland-eilan- 
den. Dit pijpleidingnet - naar het grootste 
olieveld het Brent-systeem genoemd - zal 
tegen 1980 tenminste 70 miljoen ton ruwe 
olie aan de wal kunnen brengen. Dat is de 
helft van wat het totale Britse olieverbruik 
in 1973 was. De kosten van het systeem 
zullen ruim 1200 miljoen gulden bedragen.

Plaatsing van het produktie- 
platform op het Auk-veld
De bouw en plaatsing van dit platform be
gint 3'/2 jaar nadat Shell/Esso in blok 30/16 
van het Britse continentale plat olie aan
troffen.
Het gaat hier om een produktie-installatie 
die, gemeten van de zeebedding tot het 
hoogste punt, ruim 140 meter hoog zal zijn. 
Gedurende de boring van de winningsput- 
ten zal die hoogte zelfs bijna 200 meter be
dragen. De zee boven het Auk-veld is bijna 
95 meter diep.
De aanleg van het Auk-platform vormt een 
belangrijke mijlpaal in Shell/Esso’s pro- 
duktie-activiteiten op de Noordzee. Sinds 
1967 werd reeds veel ervaring opgedaan 
met de bouw van zes produktieplatforms

voor aardgas op de Leman- en Indefatiga- 
ble-velden. Het hoogste hiervan is echter 
slechts 45 meter, terwijl de zee daar niet 
dieper is dan 35 meter. Bovendien bevin
den deze winningsinstallaties zich op zijn 
verst 100 kilometer buiten de kust. Het 
plaatsen van een produktieplatform in het 
hartje van de Noordzee schept echter 
meer en heel wat grotere problemen. De 
zomermaanden vormen voor de plaatsing 
de beste periode, hoewel ook dan slechte 
weersomstandigheden de werkzaamhe
den kunnen vertragen. De kosten van het 
Aukplatform zullen dan ook voor een 
groot deel afhangen van de duur die het in
stalleren zal vergen. De Nederlandse firma 
Heerema zal het werk uitvoeren, dat naar 
schatting bijna 125 000 gulden per dag 
kost. Het werk op de Auk-lokatie zal zeer 
waardevolle gegevens opleveren voor een 
formidabel stuk technologie dat nog te 
wachten staat: de bouw van produktieplat
forms voor de olievelden ten noordoosten 
van de Shetland-eilanden. Hier liggen de 
omvangrijkste oliereserves die tot nog toe 
in de Noordzeebodem zijn ontdekt. Men 
hoopt daar in de loop van 1975 met de
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Thans wordt de zeebedding waarin de lei
ding zal worden gelegd voor dit doel ge
reed gemaakt. In april van dit jaar zal met 
het leggen van het eerste deel van de lei
ding worden begonnen. Dit werk zal alleen 
in de zomermaanden kunnen plaatsvinden. 
Men hoopt daarmee in de loop van 1976 
klaar te z ijn ; men verwacht dan ook met de 
bouw van de terminal gereed te komen.

De hoeveelheid te transporteren olie zal 
aanvankelijk 15 miljoen ton per jaar zijn, 
hoewel dit afhangt van de vooruitgang die 
men boekt bij de bouw van de vijf produk- 
tieplatforms.
Het Brent-systeem zal worden beheerd 
door Shell U.K.Expioration. Deze maat
schappij is ook de grootste aandeelhouder 
van de pijpleiding (70%), terwijl ze in drie 
van de vijf velden belangen heeft.
De 17 oliemaatschappijen die deelnemen 
in het Brent-systeem zijn onderverdeeld in 
vijf groepen. De groepen met hun olievel
den zijn:

Qroep Veld

Brent (gedeeltelijk) 
Shell/Esso Cormorant

Dunlin (ged.)

Dunlin (ged.)
Conoco/Gulf/NCB Thistle (ged.)

Hutton (ged.)

Signal, Santa Fé,
Champlin,
United Canso, Thistle (ged.)
Tricentrol,
Charterhouse

Amoco, Gas Council
Amerada, North Sea, Hutton (ged.)
Mobil

Texaco Brent (ged.)

bouw van winningsinstallaties te begin
nen. Twee daarvan zijn reeds besteld voor 
het Brent-veid. Ze zullen staan in een ruim 
150 meter diepe zee, die nog aanzienlijk 
woeliger is dan het gedeelte waarin het 
Auk-veld zich bevindt.

Het Brent-systeem
Dit systeem zal ten eerste bestaan uit de 
produktieplatforms van vijf olievelden: 
Brent, Cormorant, Dunlin, Hutton en Thist- 
te. Deze zullen via een pijpleiding verbon
den worden met een gezamenlijke termi
nal.
Het eerste deel van het systeem staat op 
het Cormorant-veld, hetgeen het dichtst bij 
de kust van de Shetlands ligt. Hier heeft 
hei platform - in afwijking tot de overige 
vier - een dubbele functie. Behalve voor de 
oliewinning dient het als opslagcentrum 
voor de olie uit de andere vier velden en 
ais pompstation voor de pijpleiding naar 
de Shetland-eiianden.
Deze pijpleiding vormt het tweede deel van 
het systeem. Van Cormorant naar Shetiand 
bedraagt de afstand ongeveer 150 kilome
ter, hetgeen ook de lengte van de leiding 
zal zijn, die op sommige plaatsen op een 
diepte van ruim 150 meter op de zeebodem 
zal liggen. Deze leiding - met een diameter 
van ruim één meter - zal de otie naar Sul- 
lom Voe brengen, dat op het grootste van 
de Shetland-eiianden ligt. Daar wordt, als 
derde onderdeel van het Brent-systeem, 
een grote terminal gebouwd voor de op
slag, behandeling en verscheping van 
de gewonnen ruwe olie. Tankers tot 
300 000 dwt kunnen hier laden. De Shet- 
landse overheid zal in deze terminal parti
ciperen. In de toekomst zal zij worden uit
gebreid als meer olieleidingen van win- 
ningsplaatsen op de Noordzee hier zullen 
eindigen. Onder: opslagtanks voor het Condeep-systeem  

in aanbouw in Noorwegen
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Totaalkosten Noordzee-olie veel 
hoger dan elders
De kosten van winning en transport van ru
we olie op de Noordzee zal in verhouding 
tot de kosten elders aanzienlijk hoger zijn. 
De speciale voorzieningen die moeten 
worden getroffen ten behoeve van de vei
ligheid en de bescherming van het milieu 
zullen vele miljoenen extra vergen.
Het Brent-transportsysteem gaat, zoals 
reeds vermeld, circa 1,2 miljard gulden 
kosten. Daarbij zijn dan nog niet gerekend 
de kosten van de produktie-platforms op 
de vijf olievelden. De totale investering per 
platform wordt geraamd op 400 a 450 mil
joen gulden.
Het Brent-veld zal het eerste worden geëx
ploiteerd. Men verwacht dat daar reeds in 
1976 een beperkte produktie kan begin
nen. Aanvankelijk zal deze olie op zee in 
drijvende opslagtanks worden gepompt en 
daarna moeten overgeladen in tankers die 
het produkt afvoeren. Als de pijpleiding in 
gebruik genomen kan worden, zal ook de 
produktie van het Brent-veld worden opge
voerd.
Het Cormorant-platform - met de dubbele 
functie - zal worden geplaatst in blok 
211/26 van het Britse plat. De betonnen 
constructie, die in Schotland is besteld, zal 
bijna 200 miljoen gulden kosten. De totale 
kosten - dus voor winningsinstallatie, op
slag en pompstation - zullen circa 360 mil
joen gulden bedragen. Als het platform ge
reed is zal de hoogte ervan, van zeebodem 
tot de top, 100 meter bedragen, het ge
wicht 330 000 metrieke tonnen.

Reusachtige constructies op het 
Brent-veld
Op het grootste veld - het Brent-veld - is 
één platform zelfs onvoldoende. Men heeft 
besloten er daar drie te plaatsen die de 
grootste ter wereld zullen zijn. Ze worden 
respectievelijk in Schotland en Noorwegen 
gebouwd. Het eerste, Brent A genoemd, is 
een stalen constructie die in 150 meter 
diep water zal staan en een totale hoogte 
van 210 meter zal hebben. Het zal 40 000 
ton wegen en onder meer voorzien zijn van 
een helicopter-landingsplaats en accom
modatie bieden aan een bemanning van 80

personen. De maximale produktie zal 
60 000 ton olie per dag zijn.
Brent B - ook wel Condeep genoemd - is 
geheel verschillend ontworpen. In het ge
bied waar dit platform zal staan moet gere
kend worden met extreme weersomstan
digheden gedurende een groot deel van 
het jaar. Windstoten van ruim 180 kilome
ter per uur en golven van 25 tot 30 meter 
hoogte zijn in deze onherbergzame omge
ving niet ongewoon. Vandaar dat de hele 
constructie uit gewapend beton zal be
staan. Het fundament wordt gevormd door 
19 cilindervormige betonnen pijlers die in 
totaal 135 000 ton olie kunnen bevatten. 
Daarop zullen drie andere, reusachtige p ij
lers worden gebouwd, elk 115 meter hoog, 
die op hun beurt een stalen dek zullen dra
gen van circa 7 500 m2. Het platform zal 
nog dit jaar gereedkomen en drijvend uit 
Noorwegen worden aangevoerd. De totale 
kosten van Condeep zullen 360 miljoen 
gulden bedragen.
Brent C lijkt veel op Condeep, is ook van 
beton, maar heeft een geringere hoogte. In 
het betonnen fundament zullen zich 36 hol
tes bevinden voor 88 000 ton olie. Boven
dien zullen er installaties voorde behande
ling van de gewonnen olie op worden ge
bouwd. Van dit platform zullen maar liefst 
38 boorputten worden geslagen. In 1976 
zal het gereedkomen.
Voor de bouw van deze enorme construc
ties moesten in Schotland en Noorwegen 
grote dekken worden aangelegd. Vandaar 
zullen deze bouwsels met behulp van 
sleepboten naar de locaties worden ge
sleept.

Het zal weinig verbazing wekken dat de in 
dit artikel omschreven activiteiten een to
taal - investering van circa vier miljard gul
den zullen vergen. Om elk misverstand 
over de kosten van Noordzee-olie te voor
komen; dit bedrag vormt slechts het begin 
van de enorme kapitalen die voor de win
ning en het transport van deze olie moeten 
worden vrijgemaakt. Om maar niet te spre
ken van de bedragen die het reeds vereis
te, deze olie te vinden!

E ssobron, ja n u a ri 1975

BOEKBESPREKING

’W est E u rop ese Scheepvaart in de  
M id d eleeu w en ’ door Dr. G . A saert

U itgave: U nieboek B ussum , 1974 
Afm . 30 x  22, 1,5 cm ; 144 b lz ., vele 
afbeeld ingen  in k leu r en zw art/w it. G e
bonden in linnen band. Prijs ƒ  4 5 ,- .
Dit boek geeft een beeld van de handel en 
het vervoer langs de kusten van W est- 
Europa in een periode w aarin vele han
delssteden tot on tw ikkeling  kw am en. Het 
eerste  deel geeft een chronologisch  over

zicht van de W est-E uropese scheepvaart 
van de zesde to t en m et de zestiende eeuw . 
Besproken w orden de V ikinger tochten , 
de K ruistochten  en het H anze V erbond. 
H et tw eede deel van het boek behandelt de 
belangrijkste scheepstypen uit d ie  periode 
alsm ede de technische aspecten van de 
scheepsbouw , scheepvaart, navigatie, 
kartering en de sociale aspecten . Een b e
langrijke p laats w ordt in het boek inge
ruim d aan fraaie afbeeld ingen , zowel 
zw art-w it als in kleur.

buizen van hel Brent-systeem

een tekening van hel Brent B-platform

H et boek m aakt deel uit van een serie 
m onografieën in w oord en beeld  over de 
gesch iedenis van de scheepvaart in de 
loop d er eeuw en, w elke door een interna
tionale sam enw erk ing  van uitgevers is tot 
stand gekom en.

V oor een goed inzicht in de historie van 
scheepvaart en scheepsbouw  is dit boek 
zeer aan te  bevelen.

Prof. ir. J. H. K rietem eijer
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KANTOOREFFICIENCY

BRAND 1 i !!
HOE IS UW  KOSTBARE EN ONVERVANGBARE 

INFORM ATIE VAN UW  COMPUTER AFDELING 

OF ADMINISTRATIE BEVEILIGD ? ? ? ? ? ? ? ? ?

b.v.
Informeert U uitgebreid over het volledige

  OTTO LAMPERTZ0
★  Brand- en stoomvrije DATA SAFE 

programma.
*  Brand- en inbraakvrije DOKUMENTENSAFE 

programma.
De testresultaten zullen U van de kwaliteit 
overtuigen.

Hoofdkantoor Rotterdam
Scheepmakershaven 29 - Telefoon 010 - 14 7066*

HEBT U BIJZONDERE 
KOPIEERWENSEN ?

Wij zijn gespecialiseerd op 
kopieergebied en gaan lastige 
problemen niet uit de weg.

Levering van kopieerapparatuur voor 
elk doel, desgewenst aangepast aan 
speciale eisen en voor alle gangbare 
papierformaten van A5 to t A2.

Voor het KOPIËREN OP NORMAAL PAPIER
leveren wij de hooggeklasseerde en 
toch laaggeprijsde TOSHIBAFAX 702

Eigen servicedienst door geheel Nederland. 

Vraag eens een demonstratie c.q. proefplaatsing

C.E.T.I. Nederland
Scheepmakershaven 34a  
Rotterdam, tel. 010-121800

PDNSKflfjRTEI» -  SERUICE 
KL HUUTS

PONSEN -
KONTROLEPONSEN - 
100% SERVICE
Uurtarief: ƒ22,50
Bel op voor vrijblijvende 
offerte o f bezoek.
Op aanvraag volledige 
tarievenlijst.
Directrice: Mevr. M. Huijts

reeds gevestigd sedert november 1970 te Rotterdam-3014

Lentebloem - Rotterdam  
Boezemweg 166 - Rotterdam
Telefoon (010) 21.48.75 

(010) 14.06.16

S te ed s  tot U w  dienst
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n  c i N  - D c n u u i u u n c u c n

EEN OPTIMAAL

Een optimaal resultaat houdt in, dat U met 
de minste moeite het meest ideale las
werk krijgt. Die maximale kwaliteit bij een 
optimale snelheid bereikt U met de Opti- 
mus, de befaamde Vlamboog elektroden
houder. U heeft de keus uit 5 typen, elk 
met 3 inspanmogelijkheden en een prima 
sluitend, isolerend schuifhandvat. Licht of 
zwaar laswerk, het gcat met een optimale 
efficiency.

Als U maar beschikt over

Uitgebreide informatie 
wordt U graag verstrekt 
door: De Vlamboog N.V. 
Fabriek van elektrische 
lasgereedschappen
Badhoevelaan 88 
Badhoevedorp 
Telefoon 02968-4051*

MACHINEKAMER

B.V. MACHINEFABRIEK 
EN REPARATIEBEDRIJF

D. E. G ORTER
Postbus 6 -  Hoogezand Holland
Tel. (05980) 58 35 -  Telex 53054

ontwerp en inbouw machinekamers - tanker instal
laties - installaties zandwinningsbedrijven - deklui- 
ken - systeem transport efficiency - tussendeklui- 
ken - staalconstructies - hydraulische machines voor 
scheepsbouw - diesel aggregaten - hefkranen - p ijp
leidingen - bouw voor- en achterstevens - complete 
scheepssecties - matrijzen - stempels voor elke in
dustrie - transportabele (cutter) zuigers D.M.I.

(pHÄM ARC^)

Lastransformatoren voor 
lichtnet en krachtstroom

IQEBIIKDWI
LASELEKTRODEN

B iiikikË
LASKABELKOPPELINGEN

W olf
HAAKSE SLIJPMACHINES

LASTECHNISCH BUREAU
C  
V

VLAARDINGEN-HOLLAND
VAN DER HAMMEN

O o sth a ven ka d e  84  - P o s tb u s  123 - Tel. 0 1 0 - 3 4  06  44

W ij repa re ren  sne l en voo rd e lig  a lle  m erken  la s g e re e d s c h a p p e n !

F o to - en  F ilm s tu d io  M .N . H o o g e za n d
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Euro-Minibulker-Pool*

I should  like to  say that E uro-m inibulker-Pool is a pooling 
agreem ent based on incom e w ith  the aim  jo in tly  to sell transport 
and then organize production. T he 'fa c to rie s’ them selves, i.e. in 
this case the ships, are m anaged by each  ow ner separately . 
T herefore I can only tell you som ething about the incom e but not 
about the expense o f  the individual m em bers.

The incom e for 1974 based on tim echarter equivalent from  provi
sional figures is as follows:

knots built DM  per day
for an 1800 tonner 11 1964 3 6 4 0 ,-
for an 2100 tonner 12,5 1970 4 8 6 0 ,-
for an 2800 tonner 12 1971 5 2 5 0 ,-

The fleet consisted o f  14 vessels ow ned by six pool partners plus 
7 tim echarter vessels.
O ur cargoes included:
fertilizer 33%
ore and concentra tes 20%
other m inerals 22%
coal 17%
steel 5%
grain and m iscellaneous 3%

The fleet traded in E uropean w aters including the M editerranean. 
40%  o f the trading w as w ithin the N orth Sea to S tavanger, the 
B ritish Isles and the French B ay. 25%  w as further South (but not 
beyond  C asablanca) to the M editerranean coast o f  N orth  A frica, 
Sicily and in single cases to  G reece. 35%  w as to  and from  the 
Baltic. Titie ballast share w as 9 .5% .

B esides a good sales o rganization  w hich used a good m arket I 
should like to m ention the efforts o f  the operations departm ent o f  
our m anagem ent. C om m unication  betw een  ship and shore w orks 
well. Each vessel te lephones the office daily . Positions are repor
ted, tim e tables agreed and agents are inform ed so that shippers 
and receivers are prepared for the arrival o f  the ship. W e believe 
this is a rem arkable undertaking considering that the pool carries 
out 1 000  voyages per year and talks to people o f  different 
nationalities including the charterer as well as the vessels. Inci- 
dently , apart from  norm al repa ir tim e at a shipyard tim e lost for 
crew  reasons w as below  0,1 and for sh ip s’ technical problem s 
0 ,3%  o f the total tim e. T hese figures seem  very reasonable.

Since O ctober 74  the fo llow ing have jo in ed  the pool:
I G erm an ow ner w ith 2 ships, 3 500 tdw each , 14 knots, built 
1971,
1 Sw edish  ow ner w ith l 'sh ip , 1 500 tdw , 10 knots, built 1961. 
A greed to join: 1 1 shipow ning com pany controlled in N orw ay 
with 4 vessels o f  1 500 tdw  each , 11 knots, built 1963/64,
I British com pany with tw o vessels o f  2 800 tdw  each , 12 
knots, built 1972/74.
The pool w ill operate in 1975 23 vessels ow ned  by the partners 
with a total o f  4 7 .0 0 0  ts dw cc. T h is m eans 50%  m ore vessels and 
60%  m ore tonnage than 1974.
In addition the pool will tim echarter vessels. A t present it em 
ploys 3 tim echarter vessels w ith 6 000  ts cargo  capacity .
For the fleet the pool m anagem ent has fixed 35 fre igh t contracts. 
They cover a cargo quantity  o f  1 300 000 ts. T hese contracts

* Paper delivered by mr. Otto A. O ttm iiller, managing partner o f Otto 
A. M uller Hamburg at a press conference o f the Euro-m inibulker-Pool.

cover the vessels ’capacity  taking account o f  vessels’ sizes and 
speed, d istances and the tim e in port:
93%  in the 1st quarter 1975 
42%  in the 4th quarter 1975 
w ith an average o f  65%  in 1975
Som e contracts w hich we are carry ing out at present will be 
com pleted  in the Spring. W e hope that ou r charterers will con ti
nue them  for the follow ing 12 m onths. If th is is so 85%  o f the 
p o o l’s present capacity  has been sold.

The incom e from  these contracts leaves the vessel after deduction  
o f  fuel and o ther costs depending on the voyage a gross incom e 
w hich equals roughly that o f  1974. This does not, o f  course, 
m ean the freight rates are the sam e because as we all know  costs 
everyw here have increased considerably . C hanges in port dues, 
fuel prices and tim e in port affect the individual voyages.
T he trading area is sim ilar to that o f  1974. The cargo com position  
changes little. W e have, how ever, been able to find new  custo
m ers.
Alt in all the pool partners can look forw ard to  1975 with reaso
nable optim ism  although the w riting is already on the wall that 
there will be som e ’bad w eather’. W ith the existing  contracts we 
can keep the vessels em ployed. W e now know  that these ships are 
not o f  the optim um  design. But those that we m ay build  in the 
future will be so m uch m ore expensive that we have to th ink tw ice 
before placing new  orders.
For those ships we operate w e consider it vital that our m anage
m ent continues to  be right. W e are not only chartering  for the 
vessels. W e also share out the results not according to the profit o f  
each  voyage but according to the total profit o f  the fleet. Each 
vessel participates in the po o l’s surplus according to  her incom e 
earning characteristics w hich are calculated from  a sim ple formu- 
lar. T hus it m akes no d ifference if a vessel is carrying out good or 
bad voyages.

W e think that w e have at our disposal a first class m anagem ent 
structure. O tto  A. M üller have recorded ou r vessels’ past perfor
m ance on hourly basis at 3 500  berths in Europe. T his record 
g ives an ex traordinarily  exact calcu lation  basis for each vessel 
when new business is presented . O n average the d ifference be
tw een voyage estim ate and recording during recent years has 
been 1%.
The m ore sure a tram p ow ner can be in decid ing w hich o f  the 
possib le voyages will bring him  the optim um  profit the greater 
will be his success.

F inally  our large custom ers such as P hilip  B ros., B ritish Steel 
C orporation , the fertilizer charterers and the European metal 
com panies have told us that cooperation  with a larger group is 
advantageous to  them  too. F lexibility  o f  position and the capacity  
to contract large quantities helps large chartering  groups in their 
adm inistration  and selling o f  their goods. Before transport is 
required the goods m ust be sold, and this w ill becom e more 
d ifficu lt again in the years ahead. Each price will be carefully  
checked . It is our intention to  assist our custom ers tw ofold. 
F irst we have to re-exam ine the costs structure o f  sea transport. 
O w ners can do  little to  im prove costs o f  the voyage itself. If  a 
vessel looses through fog, gale, ice and sim ilar causes only 2 .5%  
o f  its total service tim e it speaks for itself.
Equally  we m ay further reduce the ballast share although we 
consider 9 .5%  to be difficult to  im prove.
H ow ever, w e believe there is considerable scope for reducing the 
tim e spent in port. The 1 .000 voyages w hich the pool carries out 
per year take on average 200 hours. H alf the tim e, i.e . 100 the
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ship is in port. Of these 100 67 , i.e . 2 /3rds are unproductive. The 
vessels are not loaded or discharged. T his equates to 25%  o f the 
freight rate.

W e have tabulated 63 separate reasons for delay into 9 groups. 
W ith this inform ation we believe we can help the charterers to 
find  the causes o f  these delays thus reducing loading or d ischar
g ing  costs for both parties.
Secondly  we think that the current transport chain  may be im pro
ved. F or exam ple we see the fre igh t rates for large bulkcarriers 
falling and it m ight be cheaper in the future for o re, grain , 
fertilizers, coal or o ther bulk cargoes to  be shipped to R otterdam  
and A m sterdam  and perhaps from  1977 onw ards, to the Hansa- 
port at H am burg by the large bu lkcarriers. W e will then transship 
them  to the receiving ports in N orth Europe. Such a system  m ay 
in som e cases be cheaper than the direct sh ipm ent to  the final 
receiv ing ports by 10-25 000  tonners used upto now .

Finally  we expect that further co lleagues will jo in  us. W e believe 
the pool will probably  only reach its op tim um  size w ith 40  ships. 
T hese are the areas in w hich we see room  for im provem ent. 
W e expect cutbacks in those areas w here industrial activity  is 
reduced. W e may carry  in 1975 less steel than in 1974.
O ver all we believe that our jo in t pooling venture has been 
advantageous for both us and our custom ers:
1. W ith our num ber o f  vessels we can take contracts covering 
large tonnages.
2. W ith our unique data bank we have at o u r im m ediate d isposal 
necessary precise inform ation for accurate and very qu ick  ca lcu 
lation.
3. O ur w ide net o f  contracts reduces our overall costs. This 
enables us to give our chartering  friends favourab le freight rates 
w hereas at the sam e tim e we are able to m aintain  profit m argins at 
a higher level than if the partners w ere trading their ships inde
pendently .

The USSR goes ahead for a new transportation system

Valmet’s Helsinki yard receives order for two 36 000 tdw barge-carrying vessels for the

The use o f  inland w aterw ays has alw ays 
played a very im portant role in the Soviet 
U n ion’s transportation  system .

T he rivers and channels form  a net o f  
w aterw ays covering  nearly 200 000  kilo
m eters in length. V essels o f m oderate  size 
are able to sail from  the A rctic O cean to 
the Black Sea or from  the Baltic to the 
C aspian Sea. A big part o f  inland w ater 
transports are carried  out by d ifferent ty 
pes o f  barges and lighters.
T he U SSR  has now taken a step forw ard in 
the u tilization and developm ent o f  the 
barge system  and will com bine its inland 
w aterw ays w ith sim ilar system s overseas. 
It has m ade decision  to build  up a fleet o f  
large barge-carry ing  vessels in o rder to be 
able to  m ove barges across the seas from a 
river outlet to another. The tw o very first 
vessels o f  this new  transport system  have 
been ordered at V alm et’s H elsinki Ship
yard . The contract betw een V /O  Sudo- 
im port and V alm et Oy w as signed 
7 .3 .1 9 7 5  in M oscow . The vessels concer
ned are the largest o f  their kind in the 
world.
T h e  barge carry ing  vessels are once again 
a conquest for the F innish  shipbuild ing 
industry and the contract in question  em 
phasizes F in land ’s position  as a bu ilder o f 
high-quality  specialized  vessels. T his con
tract, valued to m ore than  100 m ill. Ru- 
bels, is one o f  the b iggest ever m ade by an 
individual Finnish firm . It is included in 
the five-year trade agreem ent m ade last 
autum n betw een F inland and the U SSR .

T he vessels will be built at V alm et’s new

H elsinki Shipyard and deliveries are sche
duled  for 1978 and 1979 respectively . The 
vessels are in p rincip le sim ilar to the 
Seabee vessels o f  L ykes L ines and there 
has been co-operation  betw een the A m eri
can com pany and V alm et in design ing  the 
cargo handling system  o f  the contracted 
vessels.

The ships are intended fo r carry ing barges 
o f  38 m eters in length. L oading  takes 
place in the stern by lifting tw o barges at a 
tim e on a big elevator. T here are three 
decks running through the vessel on w hich 
the barges are m oved on rails and transpor
ted to  their final place. The total loading 
capacity  is 26  barges. W ith certain  special

arrangem ents it w ill be possib le to  carry 
also  other kind o f  cargo on the decks.
As base for the d im ensioning o f  the ves
sels has been the D anube-sea-barge m ea
suring 38 x  11 x  5 .3  m etres, w hich is ju st 
a half m odule o f  the E uropa II standard 
barge. The m axim um  w eight o f  the barge 
is 1 300 tonnes w hen fully loaded.

O ther technical data o f  the vessels w orth 
m entioning are: length o v e ra ll abt. 267 m , 
breadth 35 .0  m , depth 22.7  m , draught 
abt. 10 m , deadw eight 36 600  tdw , m a
chinery -  m edium  speed 26.5  m W , die- 
sels-tw in screw s 36 000  hp, speed about 
20 knots, endurance 22 000  km , stores 
sufficient for 40  days.

240



Kockums shipyard presents unique underwater technique

C o n tro l  D iv e r s  S y s te m  
R oom

M a c h in e ry A c c o m o d a tio n

W hile the subm ersible is carrying out its tasks, the SSV stands by 
in the area either on the surface or at snorkel depth. It can also 
stand by subm erged for as long as 50  hours. The crew  required for 
the tw o vessels consists o f  24 m en, including divers and opera
tors.

—  - A

S u b m e r s ib le

H O U STO N : K ockum s shipyard has developed a new  system  for 
w ork underw ater w hich can be o f  great significance fo r the 
offshore industry. The system  consists o f  a 1 600 ton subm arine, 
called a Subm arine Support V essel, and a 50 ton subm ersible. 
The subm ersib le is to be used for inspection , m aintenance and 
service o f  undersea installations. The support vessel functions as 
a m other ship for the subm ersible, w hich is carried aboard the 
larger vessel when not engaged on w orking tasks. The subm ersi
ble is released and taken aboard when the support vessel is 
underw ater, so that the system  is com pletely independent o f 
w eather conditions on the surface.
The project was presented today for the first tim e at the O ffshore 
T echnology C onference in H ouston Texas in a speech delivered 
by B engt L achm ann, H ead o f K ockum s’ N aval Projects D epart
m ent. M r. Lachm ann em phasized that the system  is now practi
cable both technically  and econom ically . The shipyard has a l
ready been in contact w ith various com panies in the offshore 
industry w hich have dem onstrated  great interest in the system .

’All present form s o f  w orking subm arines or diving-bells use a 
surface vessel o r sem i-subm ersib le as a m other ship", says M r. 
L achm ann. ’B ut these form s o f  surface vessels are extrem ely  
sensitive to weather. The unstable w eather conditions in the North 
Sea allow  for only about 100 days o f  underw ater w ork per year. 
The corresponding figure for our system , using a subm arine as a 
m other ship, is about 300 days, w hich naturally  is a great advan
tage. O ur system  also provides increased safety for the w orking 
d ivers, w ho have access to a  com plete diving ce n te r.’
The Subm arine Support V essel, o r S SV , is designed for a m axi
mum diving depth o f  125 m eters. The w ater at this depth is 
alw ays calm  and the subm ersible can be launched and recovered 
in all types o f  w eather, w ithout the use o f  hoists. The subm ersible 
can operate  as far down as 460 m eters below  the surface, w here 
work is carried out by m eans o f m echanical arm s. D ivers can 
leave and return to the subm ersible at depths o f  300 m eters.

S U B M A R IN E  S U P P O R T  V E S S E L
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The 50 ton subm ersible has been developed in com bination with 
the French diving com pany C om ex, and is larger than the most 
usual type o f  sm all civilian subm arine in operation today. H ow 
ever, in M r. L achm ann’s opinion the 50 ton subm ersible will 
com e into increasingly m ore frequent use by reason o f  its 3 ton 
cargo capacity  and the fact that it carries a com plete diving 
system . O ne subm ersible has already been ordered by the Royal 
Sw edish  Navy and will be used for underw ater rescue operations 
in connection with naval subm arines.
The cost o f  the SS V is estim ated at approxim ately  Skr 100 m illion 
and that o f  the subm ersible at about Skr 12 m illion. T he exact 
prices will depend on the degree o f  series production. The SSV 
can be m odified to house d iv ing bells o r one or tw o sm aller 
subm arines instead o f  the K ockum -produced subm ersible.

CAPTIONS

1 K ockum s shipyard has developed a unique system  for civilian 
underw ater operations. The system  consists o f  a  m other subm a
rine w hich houses a sm aller subm ersible in the upper part o f  its 
fore-section. T he w orking subm ersible is released and taken on 
board underw ater, w hich m eans that the system  is independent o f 
w eather conditions on the surface, a great advantage w hen w or
king in storm y areas such as the N orth Sea.
2 The w orking subm ersib le’s tasks include inspection, m ainte
nance and service o f  underw ater installations such as those in 
sea-bed oil fields. The m other ship stands by in the surface while 
the subm ersible is operating; m axim um  w orking dep th  is 460 
m eters.

SHELL SEMI-SUBMEISIBLE TANKER LOADING UNIT DESIGN APPRAISED
The O ffshore S ervices G roup o f  L loyd ’s R egister has appraised 
the design o f  a colum n stabilized  sem i-subm ersible tanker loa
ding unit on b eh a lf o f  Shell Internationale Petroleum  M aat- 
schappij B .V . with a view to future classification w ith L loyd’s 
R egister as OU 100AI ’T anker Loading U n it'.
L loyd ’s R egister has w orked in close collaboration w ith Shell 
from  the tim e the project w as first proposed and has been able to 
o ffer im portant technical advice in the design stages. T his m eans 
that when the first unit com es to  be built it w ill conform  fully with 
existing offshore regulations and will be eligible for certification  
by L loyd’s R egister acting as a C ertify ing A uthority on behalf o f 
the UK G overnm ent.
T he design was appraised by O cean E ngineering D epartm ent 
using L loyd’s R egister’s LO SS/1 com puter system  and a check 
was carried out on an independent finite elem ent analysis m ade 
by D utch consultant eng ineers for Shell. O ther D epartm ents o f  
Lloyd's Register carried out design checks of the m achinery , 
electrical system s and stability for com pliance in principle with 
R ules, and O ffshore R egulations w here applicable, w ith a view 
to future classification and certification o f the Unit. The structu
ral (contract) draw ings have been fully approved for m ain scant
lings in accordance with the S ocie ty ’s ’Rules for the C onstruction  
and C lassification  o f  M obile O ffshore U nits’ .
The T anker Loading U nit (T .L .U .)  is designed for operation  as a 
m anned crude loading single point m ooring buoy in the open sea. 
As such it will have the usual system s essential for a single point 
m ooring together with additional system s to enable it to operate 
as a m anned offshore unit, including liv ing accom m odation, 
pow er generation equipm ent, tanks, pum ps and utilities.
Its basic design is that o f  a colum n stabilized sem i-subm ersible 
unit capable o f  being telescoped. The basic d im ensions and 
arrangem ent o f  the three m ain parts are such that the T .L .U . may 
be constructed in a shipyard w ith each section being erected on 
top o f  the other (in the telescoped configuration) ready for laun
ching and transit. The w orking superstructure consists o f  three 
d e c k s -
1. A ccom m odation deck with berths for 6 crew  and m ess facili
ties
2. D iving deck with saturation d iving facilities
3. M achinery  deck w ith generators, pum ps, ventilators and 
com pressor units. A double bottom  below  this deck form s storage 
tanks for fuel and water.
T he superstructure will be surm ounted by a turntable supporting  a 
helicopter deck, tanker loading boom , tanker m ooring fac ility , an 
auxiliary crane and life saving equipm ent and is m ounted on six 
w idely space buoyant tubular colum ns resting on a cylindrical 
buoyancy unit containing ballasting facilities.
In transit, the three sections (superstructure, buoyancy unit and 
ballast unit) are telescoped together. A t its location the T LU  is 
m ade operational by first low ering the ballast unit. The next step 
is to low er the buoyancy and ballast sections together by m eans o f 
suitable ballasting until the superstructure com m ences to float.

The TLU  is then raised to  its operational draught and m oored to 
its perm anent m ooring.
On location the TLU  will receive processed crude oil for loading 
into tankers from  an adjacent production storage p latform  
through a subm arine pipeline term inating in a m anifold on the 
seabed under the TLU .
The crude oil flow s through the m anifold into one o f  tw o risers 
and through a double crude/deballasting sw ivel into pip ing on the 
turntable.
A ll operations connected w ith m ooring and loading are effected 
from  a control room  w here all essential operations are show n on a 
graphic display panel. A T .V . m onitor perm anently  keeps a 
watch on the tanker, m ooring haw ser and loading hoses.
The TLU  principal d im ensions are:
Total height 105,0 m D isplacem ent in seaw ater 14,676 tonne, 
M axim um  draft 56 ,425  m , Loading rate 12 000 m 3/hour, A irgap 
14 ,0  m . L oading  hoses 1  X  16 inch, M axim um  d iam eter 34 ,0  m, 
Subsea m arine hoses 2 x 1 6  inch.

Proposed S .I.P .M . tanker loading unit
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NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIE CENTRUM TNO, DELFT

B espreking rapport No. 201 S

V oortgang en on tw ikkeling bij het routeren  van zeesch ep en ,
door Dr. C. de W it.

VOORWOORD
Bij de huidige ontw ikkelingen in de scheepvaart blijkt het van 
belang te zijn een goed kw alitatief en zo m ogelijk kw antitatief 
inzicht te hebben in de factoren die een optim aal verloop van het 
reistraject in de hand kunnen w erken.
Snelheidsverstoringen ten gevoige van w ind en zeegang en de 
daaruit volgende respons van het schip kunnen een gepland 
optim aal a f  te leggen traject zeer ongunstig  beïnvloeden. N aast 
m ogelijke schade aan schip en lading zijn ook de hogere exp lo ita
tiekosten , de langer durende reistijd en de verm inderde kans op 
een ju is te  prognose van de tijd van aankom st, aspecten  die 
tegenw oordig  zeker verm eden m oeten w orden.
Tesam en m et in het schip ingebouw de goede zeegangs- en wind- 
eigenschappen zal ech ter ook op tim aal routeren een belangrijke 
rol kunnen vervullen om de genoem de negatieve aspecten te 
voorkom en.
In 1970 werd om trent het laatstgenoem d onderw erp gepubliceerd  
het rapport no. 142 S ’O ptim al m eteorological ship rou te ing ’. 
N aar dit rapport m ag w orden verw ezen voor een nadere verkla
ring van in bijgaand rapport gehanteerde begrippen zoals vaartin- 
d icatrix , de constructie van tijd-fronten, het bepalen van het 
kortst durend traject, e.d .

De toepassing van optim aal routeren in de praktijk van het 
scheepsbedrijf ondervindt ech ter nog betrekkelijk veel m oeilijk
heden. D it is hoogst w aarschijnlijk te wijten aan te w einig  be
trouw bare prognoses van het zee- en w eertype in een bepaald 
gebied over een periode langer dan tw ee dagen, ten gevolge van 
zeer snelle w eersveranderingen. D aarenboven zijn ech ter andere 
factoren van invloed die m inder duidelijk te form uleren zijn. 
Toen de 'H o lland  A m erika Lijn B .V .’ haar gerouteerde s c h ip « . 
A tlantic C row n  in april 1972 beschikbaar stelde v o o rd e  m eting 
van zeegangseigenschappen , zie rapport no. 158 S 'F u ll scale 
tneasurem ents and predicted seakeeping perform ance o f  the con
tainerschip A tlan tic  C ro w n , w as dit een goede kans voor een 
com binatie m et onderzoek gericht op  de reeds gesignaleerde 
m oeilijkheden. T em eer daar voorafgaand aan de m etingen aan 
boord van het schip een u itgebreid laboratorium - en theoretisch 
onderzoek w as uitgevoerd betreffende het gedrag van dit schip in 
w ind en zeegang uit verschillende richtingen. D it houdt in , dat 
ook gegevens voor de vaartindicatrix  beter dan voor andere 
gevallen bekend w aren.
De resultaten zijn sam engevat in bijgaand rapport no. 201 S 
'P rogress and developm ents o f  ocean w eather rou te ing ’. Aan de 
hand van voorbeelden w ordt onder m eer aangetoond dat ook met 
een vereenvoudigde procedure voor het routeren van het kortst 
durend traject goede resultaten zijn te behalen.
De vereenvoudiging houdt in dat m et een betrouw baar vaartind i
catrix diagram  van het betreffende schip als uitgangspunt slechts 
rekening w ordt gehouden met een  w eerprognose 2 dagen  vooruit 
voor het gebied d a t in dat tijdsbestek kan w orden bereikt. V oor 
het resterend deel van het af te leggen traject w ordt een kalm e zee 
aangenom en. De constructie van tijdfronten en de bepaling van 
het kortst durend traject w ordt elke dag één a tw ee maal herhaald 
door de offic ier van de w acht. D eze procedure gaat er tevens van 
uit dat betrouw bare voorspellingen van w ind- en zeetoestand 
twee dagen vooruit regelm atig  beschikbaar zijn en dat de scheep
sofficieren ac tie f betrokken kunnen zijn in het routeren.
In het rapport zijn bovendien enige beschouw ingen gew ijd aan

praktische suggesties voor het routeren aan boord van schepen. 
D eze suggesties betreffen zow el de algem ene organisatie als een 
noodzakelijk geachte verdieping van het inzicht van de met de 
navigatie belaste scheepsofficieren .
Uit het gerapporteerde onderzoek blijkt nog eens duidelijk dat de 
resultaten van scheepvaartresearch  slechts praktisch bruikbaar 
zijn indien de diverse researchonderw erpen zo goed mogelijk 
gecoördineerd  en geïntegreerd zijn.
In de loop van de volgende jaren  zal het inzicht in m aatregelen 
voor verbetering van de zeegangs- en w indeigenschappen van 
schepen verder m oeten toenem en terwijl m ogelijkheden voor een 
m eer betrouw bare w eerprognose op langere termijn dan twee 
dagen zeer w aarschijnlijk ook dringend gew enst zijn.

B espreking rapport N o. 203 M
B uigtrillingen  in scheep svoortstuw in gssystem en , deel II 
(A nalyse van uitgevoerde praktijkm etingen),

door ir. L. J. W evers

V O O R W O O R D
Als gevolg van de tendens naar grotere en snellere schepen met 
hoog geïnstalleerd verm ogen nem en de d im ensies van het voort
stuw ingssysteem  toe. H ierdoor nem en de resonantie-frequenties 
van het schroefassysteem  af. W anneer tegelijkertijd sprake zou 
zijn van een hierm ee evenredige afnam e van de schroefblad- 
frequentie (astoerental x  aantal b laden) dan zouden geen ernstige 
resonantieproblem en optreden. Vanw ege de noodzaak het aantal 
schroefbladen te verhogen met het oog op  de door te leiden hoge 
verm ogens gecom bineerd  met een bepaald  m inim um  schroefas
toerental (bepaald door o .a . m achinetype en schroefafm etingen), 
zal de schroefbladfrequentie nauw elijks enige w ijziging onder
gaan en zal in som m ige gevallen  zelfs toenem en. D oor deze 
ontw ikkelingen w ordt men geconfronteerd  m et de om standigheid  
dat sterke relatieve verschuivingen van excita tie en resonantie 
frequenties het dynam isch gedrag niet ex trapoleerbaar m aken uit 
vroegere constructies.
D it geldt niet alleen voor torsie- en axiale trillingen , m aar ook 
voor de veel slechter toegankelijke buigtrillingen.
D ynam ische versterking t.g .v . resonantieverschijnselen  d ient 
dan ook in het on tw erpstad ium  berekend te kunnen w orden, 
zonder dat m en zich baseert op praktijkgegevens om dat deze door 
de genoem de relatieve verschuivingen onbetrouw baar zijn ge
w orden. O m dat een groot aantal factoren bij het dynam isch 
gedrag in dw arsrichting  een rol spelen (aantal en p laats van de 
lagers, sm eeroliefilm - en lagerstoel elasticiteit, gyroscopische en 
hydro-dynam ische effecten van de schroef e tc .)  d ient gebruik 
gem aakt te w orden van com puters met een grote geheugencapaci
teit. De ter berekening  van het dw arstrillingsgedrag opgestelde 
m ethode is in rapport no. 197 M beschreven en werd toegepast 
voor het assysteem  van de 3e generatie containerschepen van de 
N .S .U .
T er verificatie van de ontw ikkelde berekeningsm ethode werden 
m etingen verricht aan het voortstuw ingssysteem  van zow el s .s. 
N edlloyd  D elft als s .s . N ed lloyd  D ejim a. T er bepaling van de 
belangrijkste eigenfrequenties en tril vorm en w erden stootexcita- 
tiem etingen verricht aan het assysteem  van s.s. N ed lloyd  D ejim a  
tijdens de afbouw periode.
Tijdens de eerste kustreis van s .s . N ed lloyd  D elft w erden tril- 
lingsm etingen verricht aan de as onder norm ale bedrijfsom stan
d igheden . Uit de verrichte m etingen kon w orden geconcludeerd 
dat een duidelijk verband bestaat tussen de m iddels de stootexci- 
tatie m ethode gedetecteerde eigenfrequenties bij 'sch ip  te w ater’ 
en de berekende eigenfrequenties. D it geldt eveneens voor de
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gem eten eigenfrequentie  (11 Hz) bij varend schip en de overeen
kom stige eigenfrequentie bij ’schip  te w ater’ bepaald met de 
stootexcitatie m ethode. Dit betekent da t een invloed van de 
sm eerfilm  in de aslagers niet onderkend kon w orden.
Bij varend schip w aren de lagere eigenfrequenties (8,5 H z en 9 ,2  
Hz) slech ts na enige m oeite w aar te nem en.
De stoo texcitatiem etingen bij 'sch ip  in d roog -dok ’ resulteerden 
in hogere frequenties dan bij 'sch ip  te w ater’ (geen m eetrillend 
w ater).
Sam envattend kon ech ter w orden gesteld dat de berekeningsm e
thode redelijk nauw keurige resultaten geeft.
W at de toegepaste m eettechniek  betreft kon met voldoening 
w orden vastgesteld  dat de stoo texcitatie m ethode, gezien  de 
afm etingen van de onderhavige constructies, uitstekend heeft 
voldaan.

B espreking rapport No. 202 M
C on tain ervervoer per sch ip , deel V, (B randproeven in een 
geslo ten  alum inium  container),

door ing. H. J . Souer

V O O R W O O R D
G ezien de vrij ingrijpende w ijzigingen die zich de laatste jaren  
hebben voltrokken  over de wijze w aarop en de m iddelen  w aar
m ee het goederentransport over zee p laatsv ind t, is het een s.te  
m eer van belang zich rekenschap  te geven van de regels en 
bepalingen , die betrekking hebben op de veiligheid van bem an
ning, schip en lading.
Met nam e de classificatiebureaus, scheepvaartinspecties en an
dere w etgevende c .q . raadgevende instanties zijn hier sterk bij 
betrokken .
Een van de m eest gevreesde calam ite iten , die zich aan boord van 
een  schip kan voordoen, is ongetw ijfeld  het u itb reken  van brand. 
M et het oog hierop zijn ten aanzien  van de bouw  van het schip , de

gebruikte m aterialen en de stuw age van de vervoerde goederen 
stringente regels van kracht.
W ijziging van de vervoerstechnieken vraagt om  herziening van 
de geldende regels. In dit verband w ordt gedacht aan het contai
nervervoer.
O m dat gem eend werd dat bij het opstellen van aan het con tainer
vervoer aangepaste regels de m et conventionele vervoerstech
nieken opgedane ervaringen niet toereikend w aren, w erd beslo
ten tot de u itvoering van een aantal experim enten . H et doel van 
de proeven w as m eer inzicht te krijgen in de vraag hoe lading en 
container zich zullen gedragen bij het in brand geraken  van in een 
container geladen goederen.
Begonnen werd m et het onderzoeken van containers van ply- 
wood en van staal. D e opzet en uikom sten van het onderzoek zijn 
vastgelegd in rapport no. 177 M , dat door het NSS w erd sam en
gesteld . V oorstellen voor een vervolgonderzoek resu lteerden  in 
een serie proeven waarbij gebruik  gem aakt w erd van een con
tainer van alum inium .
De resultaten  van dit onderzoek bevestigen het in eerdergenoem d 
rapport gestelde nl. dat ingeval van brand in een  con tainer de 
r isico ’s voor bem anning , schip  en overige lading k le in , zo niet 
n ih il, zijn in vergelijking tot overeenkom stige lad ing , die op de 
conventionele w ijze per schip w ordt vervoerd.
N og dient het voorbehoud gem aakt te w orden dat de conclusies 
slechts gelden voor geslo ten  containers van p lyw ood, staal en 
alum inium  die geladen zijn m et ’g ew one’ brandbare stoffen, 
zoals papier, hout, enz. en onder bepaalde voorw aarden w anneer 
brandbare v loeistoffen in het geding zijn.
V oor een verdere evaluatie  van de problem atiek  w orden nog 
enkele suggesties gedaan voor nader onderzoek.
V ertrouw d w ordt dat ook dit rapport, dat als een vervolg op 
voornoem d rapport 177 M  m oet w orden beschouw d, eveneens 
zinvol zal kunnen bijdragen aan het overleg  tussen de betrokken 
instanties.

SHIPBUILDING INDUSTRY STATISTICS

The Shipbuilders and R epairers N ational A ssociation  announce 
that during the last quarter o f  1974 B ritish firm s secured orders 
for 26 m erch ant sh ips o f  88 000  com p en sated  tons (62 000 tons
gross) m aking a total o f  152 ships o f  705 000  com pensated  tons 
(862 000  tons gross) booked during  the 12 m onths ended  D ecem 
ber 31 . 1974. Ships for overseas reg istra tion  accounted fo r 51 per 
cent, o f  the com pensated  tonnage (62 per cent, o f  gross tonnage) 
ordered during  the year. C om parative figures fo r 1973 were: 80 
ships o f  565 000  com pensated tons (829 000  tons gross) booked 
in the final quarter, and 293 ships o f  2 317 000 com pensated  tons 
(4  358 000 tons gross) during the w hole o f  the year. In term s o f  
com pensated  tonnage, 20 per cent, w as for overseas reg istration  
(15 per cent, o f  g ross tonnage).
At the end o f  D ecem ber, 1974, the Industry ’s total o rder book 
(excluding Naval w ork) stood at 381 sh ips o f  3 325 000 co m p en 
sated tons (6 207 000 tons gross) w ith an estim ated value o f 
£ 1406 m illion. Ships for registration  overseas -  103 o f  856 000 
com pensated tons (1 309 000  tons gross) -  valued at £ 370 
m illion , accounted  for 26 per cent, o f  all com pensated  tonnage on 
o rder (21 per cent, o f  gross tonnage).
T he trend in ordering  experienced  by B ritish shipyards over the 
past five years is indicated in the fo llow ing tables:

N ew  O rd ers R eceived  
12 m onths to  D ecem ber

1974 152 ships ................. ....................  705 000  com p.t.
1973 293 ships ................. .................... 2 317 000  com p.t.
1972 109 ships ................. .................... 509 000 com p .t.
1971 70 ships .................... ......................  489 000  com p.t.
1970 202 ships ................. .................... 1 372 000 com p .t.

T otal O rder Book
31-12-74 381 s h ip s ..................................... 3 325 000  com p.t.
31-12-73 375 s h ip s ..................................... 3 602 000  com p.t.
31-12-72 220 ships ...................................... 2 224 000  com p.t.
31-12-71 256 ships ..................................... 2 690 000 com p.t.
31-12-70 336 ships ..................................... 3 520 000  com p .t.

T he figures expressed  in tons gross, are:

1974 152 s h ip s   862 000  t.g
1973 293 s h ip s .......................................................  4  358 000 t.g
1972 109 s h ip s ....................................................... 839 000 t.g
1971 70 s h ip s .......................................................  1 027 000 t.g
1970 202 s h ip s   1 769 000 t.g

31-12-74 381 ships .................... ....................  6  207 000  t.g .
31-12-73 375 ships .................... ....................  7 265 000  t.g .
31-12-72 220 ships .................... ....................  3 969 000  t.g .
31-12-71 256 ships .................... ....................  4  365 000  t.g .
31-12-70 336 ships .................... ....................  4 893 000  t.g .

As an ticipated , the intake o f  new  contracts during  the final 
quarter o f  1974 w as at a low er level than the preceding quarters. 
N evertheless, the total tonnage o f  orders booked during  the 
w hole tw elve m onths w as reasonably  satisfactory  in view  o f  the 
uncertain  conditions in w orld sh ipbuild ing w hich prevailed 
throughout 1974. T he total o rder book at the end o f  D ecem ber, 
am ounting to  6 207 000 tons g ross, will ensure full em ploym ent 
fo r the m ajor sh ipyards fo r at least th ree years.
T he longer term  outlook fo r sh ipbuild ing will depend upon both 
national and in ternational developm ents, but if  the industry  is to  
rem ain com petitive , it is essen tial that the high rate  o f  dom estic 
inflation should  be curbed.
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Nederlandse
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied

NIEUWSBERICHTEN 
Personalia
W . de Kwant t
Op 9 mei 1975 overleed in de leeftijd van 58 
jaar de heer W. de Kwant, algemeen bedrijfs
leider Maritime-Divisions B .V . bij Van der 
Giessen-De Noord te Krimpen a.d. IJssel.
De heer de Kwant was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

L. M. L. Maes t
Te Antwerpen overleed in de leeftijd van 71 
jaar de heer L. M. L. Maes, expert- 
scheepsbouwkundige.
De heer Maes was lid van de Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartgebied.

TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT
Geslaagd voor hel doctoraalexamen wiskundig 
ingenieur
J. G. de Gooijer, Woudrichem
E. T. J. de Graaff, Delft 
J. Boiten, Zoetermeer
G. J. J. Krabbe. Delft
L. C. M. Timmermans, Rotterdam

Geslaagd voor hel doctoraalexamen elektro
technisch ingenieur 
J. Blog, Delft 
O. R. Bresser, Delft 
J. J. Dieleman. Vlissingen 
J. H. M. van Dillen, Utrecht 
J. J. van Dongen, Poeldijk 
J. Heijdeman, Pijnacker 
J. van Kasteel, Leiden 
C. de Keizer, Delft (met lof)
A. M. Navarro, Zoetermeer 
J. Scheffelaar Klots, Delft 
C. Tromp, Delft 
J. Visser, Dordrecht 
P. van der Vlist, ’s-Gravenhage

Gestaagd voor het doctoraalexamen metaal-
kundig ingenieur
J. A. Roeleveld, ’s-Gravenhage
F. W. Schramm, Dordrecht
H. A. M. Stuut, Arnhem

Geslaagd voor het doctoraalexamen natuur
kundig ingenieur 
J. A. van Aken, Zoetermeer 
W. Biesiot, Delft 
W. B. C. Breeuwer, Delft 
H. Brcevaart, Delft 
M. A. de Bruijn, Utrecht 
J. M. Halbertsma, Delft 
R. F. C. Kriens, 's-Gravenhage (met loD
G. M. A. Perquin, Haarlem 
W. J. van Polanen, Den Haag 
C. Roodbergen, Delft
A. J. T. M. Wijsman, Berkel

Allweiler AG (Bodensee) and Houttuin 
pompen B .V ., Utrecht
Fore more than 10 years Allweiler and Hout
tuin have been offering jointly a comprehen
sive programme o f internal and external bea
ring screw pumps for the shipbuilding indus
try. In addition, Houttuin has pioneered the

development o f complete cargo pump systems 
for chemical- and product carriers.
This very successful co-operation has defini
tely bridged a gap in the market and finally led 
to the formation o f the Allweiler Group of 
Companies. The Group now includes as 
wholly owned affiliates such companies as 
Houttuin B .V ., Utrecht, Netherlands and 
Seeberger K .G ., Kirchhellen, Federal Repu
blic o f Germany.
Solution of all pumping problems on board 
ship including sales and service is ensured by 
subsidiary companies, highly specialized re
presentatives or licensees (e.g . Hamworthy 
Eng. L td., U .K .) Quotation, delivery and ser
vice is concentrated in one hand, worldwide.

M .t. ’Dutch M aster’ -  nieuw tankschip van 
Gebr. Broere B .V .
Begin mei 1975 is de chemicaliëntanker 
Dutch Master, gebouwd door de Nieuwe 
Noord Nederlandse Scheepswerven B .V . te 
G roningen, in de vaart gekomen. Het is het 17e 
schip dat Broere aan haar vloot van tankers 
heeft toegevoegd en het is genoemd naar het 
eerste schip van de vloot van N .V. Tankvaart 
Rotterdam, dat na een aanvaring in 1970 zonk. 
Zoals bekend werd N .V. Tankvaart Rotter
dam, met een vloot van 5 schepen, in 1972 
door Gebr. Broere overgenomen en wordt deze 
vloot thans geëxploiteerd door Tankvaart 
Dordrecht B .V ., een 100% dochteronderne
ming van Gebr. Broere B.V.
Het schip is gebouwd volgens L loyd's Register 
o f Shipping +  100 A l Ice class 3 Chemical 
Tanker type 11, heeft een deadweight van 2320 
ton. een totale lengte van 80,3 m, een lengte 
tussen de loodlijnen van 71,2 m, bij een breedte 
van 12 m en een diepgang van 5 m.
Een Deutz RBV 6 M 358 motor van 2.000 pk 
zal het schip een snelheid van 13,5 knopen 
geven.
De tankinhoud van de roestvrijstalen tanks van 
het type 3 16L bedraagt 2.290 m3 en is verdeeld 
over 12 tanks. Het schip is voorzien van een 
dubbele bodem volgens de IMCO voorschrif
ten voor dit type tanker. Het schip is ook voor
zien van sloptanks i.v .m . de IMCO Marine 
Pollution Voorschriften, die t.z .t. internatio
naal van kracht zullen worden.
Voor elke ladingtank is een aparte pomp geïn
stalleerd, zodat een grote verscheidenheid van 
chemische produkten tegelijkertijd kan worden 
vervoerd. Verwarming van de lading in de 
tanks geschiedt via buiten de tanks geïnstal
leerde verwarmingskanalen.
Vanuit een centrale controlekamer worden de 
pompen en de afsluiters, tankpeilapparatuur, 
temperatuurmeting, tankalarmering en hel bal- 
lastsysteem op afstand bediend, zodat aan de 
hoogste eisen van efficiency en veiligheid wordt 
voldaan. Het schip beschikt ook over zeer mo
derne navigatie-apparatuur, zoals 2 radars, gy- 
rocompas, automatische piloot, Decca naviga
tor, echolood en VHF.
Zonder meer kan gezegd worden, dat de 
nieuwe Dutch M aster de modernste Neder
landse chemicaliëntanker is.
Bij dezelfde werf is nog een zusterschip in 
aanbouw, de Dutch Glory, dat in juli zal wor
den opgeleverd. De vloot van Tankvaart Dord
recht BV. zal dan uit 7 roestvrijstalen chemica- 
liëntankers bestaan. Daarnaast bestaat de zee
gaande vloot van Gebr. Broere B.V. nog uit 11 
chemicaliëntankers met tanks voorzien van 
speciale chemicaliëncoating en variërend in 
tonnage van 750 tot 3000 ton.

Het nieuw bouwprogramma van Gebr. Broere 
omvat verder een 7000 tonner in aanbouw bij 
de Biesbosch in Dordrecht en een 2500 tonner 
in aanbouw bij de werf H. Brand K .G . in Ol- ,  
denburg, Duitsland.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam zyn on
derstaande schepen verkocht:
Het nederlandse motorvrachtschip Rotte, toe
behorend aan Houtvaart b.v. te Rotterdam is 
verkocht naar Iran. De overdracht heeft te Rot
terdam plaatsgevonden en het schip wordt her
doopt in Iran Pioneer.
Het betreft hier een motorvrachtschip van 
12.519 tons draagvermogen, gebouwd in 
I960, met twee dekken, uitgerust met een 
M .A .N . hoofdmotor van 6.750 pk, welke het 
schip een snelheid geeft van 15 mijl.
De Liberiaanse motortanker Tahama is voor 
sloop naar Spanje verkocht. Het schip is reeds 
te Cadiz opgeleverd.
De m.l. Tahama werd gebouwd door Verolme 
scheepswerf te Heusden in 1958. Het schip 
heeft een draagvermogen van 19.900 tons en is 
uitgerust met een M .A .N. hoofdmotor van 
7.500 pk.
Het molorkuslvaartuig Vele.x, toebehorend aan 
B eck's scheepvaartkantoor b.v. te Groningen 
verkocht naar Griekenland.
Het betreft hier een kustvaartuig van het 
gladdek-type met een draagvermogen van 800 
ton, gebouwd in 1956, uitgerust met een 
Brons-hoofdmotor van 500 pk. het schip is 
inmiddels te Rotterdam overgedragen en her
doopt in Ve/ox.

Offshore pollution agreement
A new agreement came into effect on May 1 
making compensation of up to £ 6.8 million 
per incident available to deal with oil pollution 
arising from UK offshore oil operations. 
Operating companies participating in the Off
shore Pollution Liability Agreement (OPOL) 
accept strict, as opposed to  fault, liability to 
pay for pollution damage and/or remedial mea
sures arising from an oil spillage incident attri
butable to their offshore operations. Subject to 
limited exceptions, claims for pollution da
mage and remedial measures will be met by the 
operator on behalf o f those companies for 
which it operating.
A further £ 3.4 million is available to pay for 
measures to prevent, mitigate orelim inate pol
lution damage taken by any member from 
whose offshore facility a discharge o f oil oc
curs or by any state. When all the claims in one 
category have been met, any surplus may be 
used to meet unsatisfied claims in the other 
category.
A feature o f OPOL is that those companies 
conducting operations have to provide evi
dence of financial resposibility to meet claims 
and the member companies jointly guarantee 
that claims will be met in the event o f a default 
by one o f their number.
OPOL initially relates to the area o f the UK 
Continental Shelf, and has the support o f the 
British Government. W hen OPOL was signed 
last year the UK Offshore Operators Associa
tion recommended that all its member compa
nies should take part: At present 26 operating 
companies are participants in OPOL.
OPOL can readily be extended with the 
agreement of its members to any state, and a

S. en W. -  42e jaargang no. 12 -  1975 245



recommendation for extension to the countries 
of NW Europe has already been made by the 
directors o f the Offshore Pollution Liability 
Association Limited, the body administering 
OPOL. Discussions are taking place to achieve 
this.

Tanker to become crane ship
The Norwegian Aker Group is to convert a 
50 000-ton tanker into a crane ship intended for 
use in the offshore oil sector. The conversion 
will be the first assignment o f this nature to be 
undertaken by Norwegian shipyards, and the 
completed crane ship will be the first o f its type 
to fly the Norwegian flag. The contract for the 
conversion, which is expected to take a year, 
has been signed with the Norwegian shipow
ners A/S Uglands Redcri. U gland's own ship
yard is to perform some of the conversion 
work. The ship, the m/t ‘Saritu’ , is to be fitted 
with a main crane capable of u lift o f 2 000 
tons, a mobile crane with a lift o f 150 tons, a 
fully-equipped workshop, pile-driving equip
ment and diving gear. It will also be capable of 
transporting big sections on its own keel and is 
to be fitted with comprehensive mooring gear 
und u bow propellor to simplify manoeuvring.

Another super-tanker cancelled
A French shipping company has now cancelled 
the lust o f the series o f five super-tankers of 
370 000 tdw. which had been on order from the 
Aker G roup's Stord Verft in west Norway. The 
orders for the other four were cancelled earlier 
this year. Stord Verft has thus lost orders for 11 
tankers amounting in all to 4 .2  million t.dw . 
over the last few months. This is the equivalent
*»€ 2  t\*U « .T fvpW 'jfm crA  fczr V ric  j/eu 0», w V lkV l

now only has work up to the first quarter of 
1976. The Aker Group is reported to be plan
ning to use the yard 's facilities for the produc
tion o f offshore equipment. Construction of the 
steel deck for a Condeep oil production plat
form has already been diverted to Stord. Plans 
to expand the yard’s facilities to permit the 
construction of the biggest tankers have been 
shelved.

New concrete platform
A new type of concrete gravity structure has 
now been presented by the Norwegian civil 
engineering and contracting company Ingenior
F. Selm er A/S. A logical development o f Sel- 
m er's earlier Tripod design, this new structure, 
which has been given the name Tripod 300. is

designed to meet the offshore industry's need 
for platforms in water depths down to 300 
metres.
Built entirely in reinforced concrete, the struc
ture consists of three upright elongated pillars, 
rigidly connected by horizontal stiffeners at the 
base, about half-way up and at the top. The 
deck may be either steel or concrete. The de
sign makes a very efficient use of concrete, and 
this, the company claims, makes it possible to 
build platforms for deeper waters without 
enormous increases in costs. The lower sec
tions o f the pillars incline outward, and stabi
lity can be improved by increasing the angle of 
inclination. Drilling takes place through a cen
tral shaft The Tripod 300 is reported to have 
very statisfactory structure oscillation charac
teristics and the horizontal wave forces acting 
on it are relatively small.
The basic design provides a deck area of 
4-8 000 sq.m ., but this can be readily increased 
by altering the spacing of the pillars. The pillars 
and horizontal stiffeners provide considerable 
oil storuge capacity. The construction methods 
already used for such designs as Condeep can 
also be used for Tripod 300, which is expected 
to take 2'/2-3 years to build.

Norinform

Large single point mooring Buoy
A t AlReclrus fo r  'C .E .P .S .A .'
Lloyd's Register has been requested by David 
Brown Vospcr Offshore Ltd. (W oodfield Divi
sion) o f W hitstablc, Kent, on behalf o f Cia 
Espanola de Petroleos, S. A. (C .EP.S.A .) to 
provide full classification services during the 
design and construction of a large single point
T iru o i't r ig  \ j u \ j y  ^Tui icH i’k c i  n u p  IU  2C/0 UO U  Q W tJ

intended for installation at Algeciras.
The buoy will measure 17.7 m in diam eter by 
5.5 m deep with six watertight compartments. 
The mooring arm and pipe supporting structure 
will be in the form of rotating platforms aligned 
at right angles and attached to the buoy body at 
the centre and deck edge by roller tracks. Six 
vertical pre-tensional chains will connect the 
buoy to a steel and concrete sea-bed anchor.

TECHNISCHE INFORMATIE
Nieuwe probleem loze zinkspuitunit van 
Atlas Copco
De voor corrosiebescherming van ijzer- en 
staalconstructies steeds meer toegepaste zink-

compoundlakken waren tot dusver zeer moei
lijk te verw erken Ze zijn namelijk niet homo
geen, zakken snel uit en doen conventionele 
spuitapparatuur bijzonder snel slijten en vaak 
verstoppen
Om deze problemen op te lossen ontwikkelde 
Atlas Copco de speciale lagedruk zinkspuit- 
pompunit, de Ecco Flow A31Z. Door de bij
zonder lage zuigersnelheid en de toepassing 
van lederen pakkingen in de transportpomp 
veroorzaken de door constant roeren zwevend 
gehouden zinkdeeltjes in de lak praktisch geen 
slijtage meer, terwijl tevens de onderdelen van 
het bijbehorend spuitpistool uit extra slijtbes- 
tendig materiaal zijn vervaardigd.

De unit heeft een drukverhouding van 1:1. Ten 
opzichte van het tot dusver veel toegepaste 
hogedruk-spuiten van anti-corrosielakken 
geeft het spuiten van zinkcompoundlakken on
der lage druk een meer gelijkmatige laag, ter
wijl het vervolgens lassen vun gespoten delen 
gemakkelijker gaul Spuiter en lasser werken 
bovendien in een veel gezonder omgeving 
doordat de hooggeconcentreerdc lak weinig 
spuitmist veroorzaakt en uit de gelijkmatige 
laag bij las- en snijwerk slechts minimale hoe
veelheden gas treden.

Bij een werkdruk van 3 tot 6 bar volbrengt de 
pomp maximaal 10 w erkcydi per minuut, 
waarbij per cyclus 0 ,4  liter lak wordt afgegc- 
vcn. De unit is 136,5 cm hoog, heeft een door
snede van 40 cm en weegt 45 kg.
Met de Ecco Flow A31Z kunnen uiteraard ook 
andere abrasive verfsoorten met zware pigment 
worden gespoten. In de scheepsbouw, een 
uiterst weniom nieuw Hulpmiddel.

Sperry marine system s betrekt nieuw pand 
in Vlaardingen
Op 2 mei 1975 werd aan de Jam es W attweg 22 
te Vlaardingen een nieuw pand van Sperry Ma
rine Systems officieel geopend door dr. G. H. 
Bast, gedelegeerd lid presidium Koninklijke 
Nederlandse Redersvereniging.
Pas 5 jaar geleden vestigde Sperry zich te 
Vlaardingen en nu reeds is de oude vestiging te 
klein geworden, zodat naar een ander onder
komen moest worden gezocht. In het oude 
pand. eveneens aan de James W attweg, zal nu 
instructies en training gegeven worden aan 
nauticL

NIEUWE UITGAVEN

Van de C ebosine, afdeling B edrijfsnorm alisatie N ederlandse 
Scheepsbouw industrie ontvingen wij aflevering nr. 20  van de 
BNS norm en. Deze aflevering bevat 15 gew ijzigde en 5 nieuwe 
B N S-norm en (totaal 20 bladen) alle behorend tot de groep ’U it
sparingen in p la ten  en p ro fie len ' , onderdeel van de hoofdgroep 
'Scheepsbouw kundige onderdelen  en construc ties '.
Bij de besturing van het onderw erp ’P rofieleindvorm en’ (oude 
norm  BNS 15 50 40 d .d . 5-70) bleek het w enselijk de 
profieleindvorm en die ook voorkom en als eind-uitsparingen in 
p laten, dezelfde code te geven en ze onder te brengen in de groep 
'U itsparingen  in platen en profie len’. V oor beide kan dan b .v .

dezelfde afschrijfm al w orden gebruikt. Eén en ander hield enige 
aanpassing in van een aantal m et aflevering nr. 15 reeds uitgege
ven BN S-norm en uit de groep 'U itsparingen  in platen en profie
len’.
In verband met het vorenstaande w erden ook de nieuw e typen 
uitsparingen H N , HR en HS toegevoegd (BNS 15 47 53 , 57 en 
58). V oor nadere indlichtingen kan m en zich w enden to t de 
C ebosine te D elft, Poortw eg 2-4.

Prof. ir. J. H. Kr.
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