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De cruisevaart: een hyper-sensitieve markt
Het recente verschil van mening tussen de 
directie van de Holland Amerika Lijn en 
de vakbonden over de aangekondigde 
vervanging van een deel van het Neder
landse personeel op twee cruiseschepen 
door Indonesiërs, drukt ons opnieuw met 
de neus op het feit, dat de wereldcruise- 
markt een uiterst gevoelig arbeidsterrein 
is, dat door de reders/ondem em ers slechts 
met de grootste voorzichtigheid kan wor
den betreden. De zeer verfijnde prijsge
voeligheid van deze markt heeft alles te 
maken met de nuanceringen in de smaak 
van het reizigerspubliek, maar ju ist daar
door is over de gehele wereld een scherpe 
concurrentie ontstaan, die nu eens hier, 
dan weer daar slachtoffers maakt. Toch 
blijft de cruisevaart voor vele reders nog 
aantrekkelijk genoeg om de activiteiten te 
ontplooien, hoewel -  nogmaals -  men 
moet een scherpe neus hebben om de ko
mende ontwikkelingen aan te voelen.
Het is wat dit betreft interessant te verne
men, dat het Noorse makelaarsbureau 
Feamley & Egers de verwachting koes
tert, dat er binnenkort weer nieuwe cruise- 
tonnage zal worden besteld. De vroeger 
gevolgde methode om oude schepen op te 
kopen en deze tot moderne cruisevaartui
gen te laten verbouwen, slaat niet meer zo 
aan, omdat de verbouwingskosten thans 
zo hoog gaan worden, dat de aankoop van 
nieuwe schepen lonender wordt. Veel van 
deze oude tonnage werd destijds ge
bouwd voor de passagiersvaart op be
paalde intensieve routes, meestal de 
Noord-Atlantic, maar inmiddels zijn de 
veiligheidsvoorschriften dermate ver
scherpt dat de verbouwing van dit soort 
vaartuigen een kolossale operatie wordt. 
Een goed voorbeeld van deze ontwikke
ling deed zich jaren geleden al voor toen 
Cunards eerste Queen Elizabeth ten ver
koop werd aangeboden. Omdat de meeste 
gegadigden terugschrokken van de exorbi
tant hoge verbouwingskosten, zag het er 
aanvankelijk naar uit, dat het schip toch

naar de sloop moest. Uiteindelijk kocht de 
Chinese reder C. Y. Tung de ’Q ueen’, 
maar voordat hij uitvoering kon geven aan 
zijn plannen tot een algehele verbouwing, 
brandde het schip in de haven van Hong
kong uit. Omstandigheden van deze aard 
hebben waarschijnlijk ook het lot bepaald 
van de Nieuw Amsterdam en spelen 
voorts een rol bij de mogelijke transacties 
rond schepen als de M ichelangelo, Raf- 
faello, France en Gripsholm. De tendens 
is trouwens al eerder waargenomen: als er 
nieuwe schepen worden gebouwd zijn zij 
doorgaans aanmerkelijk kleiner dan de 
trotse zeekastelen van weleer, die -  laten 
wij eerlijk zijn -  voor een gans andere tijd 
en een andere mentaliteit waren gebouwd. 
Feamley & Egers verwachten, dat de we- 
reldcruisevloot weer zal inkrimpen, om 
dat er een aantal Britse, Zweedse en Ita
liaanse schepen verkocht zijn, waarvan 
een deel waarschijnlijk niet meer gaat 
cruisen. Per l januari jl. telde de wereld- 
vloot 71 schepen met een tonnage van 1,3 
mln ton bruto. M et tw aalf cruiseschepen 
staat Engeland bovenaan de ranglijst. 
Daarna volgen Noorwegen met 11, Grie
kenland met 10, Italië met 8 en Liberië 
met 6. Nederland deelt de zesde plaats met 
Panama, elk met vijf schepen. Er zijn 
thans vier cruiseschepen in aanbouw. Een 
aantal transacties heeft de laatste maanden 
nogal de aandacht getrokken. V oorde Mi
chelangelo bestonden er plannen om dit 
schip als een soort drijvende kliniek te 
gebruiken, maar de initiatiefnemers, die 
in Liechtenstein waren gevestigd, bleken 
niet bij machte te zijn om het contract na te 
komen. De Swedish America Line is er 
uiteindelijk toch in geslaagd om van het 
tweetal Kungsholm, Gripsholm, de eerste 
van de hand te doen. Voor de Gripsholm 
wordt echter nog steeds een koper ge
zocht. Griekse reders, die tot voor kort 
nog wel wat in goede tweehandstonnage 
zagen, hebben verstek laten gaan; zij ble
ken trouwens ook niet geïnteresseerd in de

France en de Nieuw Amsterdam.
De France ligt nu al ruim een jaar in Le 
Havre en zelden beëindigde een trots schip 
op een meer onwaardige wijze zijn carrière 
als deze reus. Over het einde van dit soort 
schepen behoeft men trouwens niet veel te 
zeggen. O f zij vallen onder de slopersha
mer, o f  zij dienen nog enkele jaren als een 
soort drijvend hotel met diverse toeristi
sche attracties, hoewel ook deze na-glans 
schijnt te verbleken. Een bericht uit Ame
rika vertelt onze namelijk, dat de attractie 
van de Queen Mary in Long Beach aan het 
verminderen is; het publiek -  die grote 
vaak onberekenbare factor die menig 
cruise-operator parten heeft gespeeld -  is 
niet meer weg van de oude ’glam our’ van 
de vroegere oceaanstom er en als de be
langstelling niet opnieuw aanwakkert, 
kunnen de slopers zich ook over dit schip 
ontfermen.
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Met enige moeite onderscheidt men drie 
lagen in de internationale cruisevaart. Er 
zijn schepen waarmee men betrekkelijk 
goedkope reizen kan maken, dan volgt een 
soort middenklasse en tenslotte zijn er de 
luxueuze schepen. Ongeveer binnen de 
middenklasse ligt een rederij als Chandris, 
die het thans bijzonder voor de wind gaat. 
Deze Griekse scheepvaartmaatschappij 
heeft al aangekondigd, dat er in het sei
zoen van maart tot november volgend jaar 
meer dan honderd cruises onder haar naam 
worden georganiseerd, waarvoor zes 
schepen zullen worden ingezet. Carras, 
landgenoot van Chandris, is eveneens bij
zonder tevreden met de resultaten die hij 
het afgelopen seizoen met zijn herbouwde 
schip Daphne heeft opgedaan. Het merk
waardige is dat de Daphne geheel volge
boekt is geweest, hoewel het schip op de 
luxe-markt opereerde, wel een bewijs dus, 
dat het soms op deze grillige markt lonend 
is om met een schip te komen waar men 
slechts met een welgevulde beurs aan 
boord kan. Carras heeft vooral naam ge
maakt als reder van een vloot bulkcarriers 
en tankers, waarvan vele thans tijdelijk

slachtoffer van de malaise in de wereld- 
scheepvaart zijn geworden; de uitwijk in 
de richting van de cruisevaart zal hem dus 
goed bevallen zijn.
Behalve de Grieken hebben ook de Russen 
hun positie in de wereldcruisevaart aan
zienlijk verstevigd. Nadat zij van Cunard 
de Franconia en de Carmania hadden 
overgenomen, hebben zij met grote be
langstelling het aanbod van tweedehands- 
tonnage gevolgd en zo nu en dan laten zij 
zich verleiden om tegen een betrekkelijk 
lage prijs een schip er bij te kopen. Dit was 
bijvoorbeeld het geval met de Copenha- 
gen, een schip, dat door de Deense op
drachtgever niet kon worden betaald en 
dat vervolgens maandenlang bij de En
gelse werf heeft opgelegen. Uiteindelijk 
waren het de Russen die zich hiermee een 
modern schip wisten te verschaffen; onder 
de naam Odessa is het nu ingedeeld in het 
vrij drukke Russische cruiseprogramma, 
dat geheel en al op de westerse markt is 
af gestemd.
Af en toe hoort men enkele wanklanken. P 
& O zagen op een gegeven ogenblik geen 
brood meer in hun vrij populaire fer

ry/cruiseboot Eagle en verkochten het 
schip terwijl de passagiers nog op de dek
ken wandelden. Het voorstel om de be
manning af te vloeien op basis van tachtig 
pond de man kon echter niet de goedkeu
ring van de betrokkenen wegdragen, die 
hierop overgingen tot een soort blokkade 
van het schip en de passagiers beletten hun 
auto’s de wal op te laten rijden. Nadat de 
bond er zich mee had bemoeid, heeft de 
bemanning tenslotte genoegen genomen 
met een laatste betaling van driehonderd 
pond. En aan boord van het nieuwe 
Spaanse cruiseschip Monte Granada lie
pen onlangs de passagiers te hoop om zich 
na afloop van de maiden-cruise (een 
12-daagse tocht naar de Canarische Eilan
den) te beklagen over het leven aan boord. 
Het voedsel, de service en het ’entertain
ment’ was bar slecht, kortom, een nieuw 
duidelijk voorbeeld hoe de beoordeling 
van het publiek het succes van een 
cruise-programma kan beïnvloeden. Elke 
reder en toer-operator weet daarvan mee te 
praten . . .

De J.

%

Het Griekse cruiseschip Daphne van 11.683 brt, eigendom van de reder John Carras. Het schip werd in 1955 door Swan Hunter 
gebouwd voor de Port Line. Bij Hellenic Shipyards in Skaramanga is het in 1974 geheel tot een passagiersschip verbouwd.
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Vier jaar ervaring met DP boorschepen

Uittreksel
Drie dynamisch gepositioneerde boor
schepen zijn thans een aantal jaren in 
bedrijf. Z ij hebben op diverse plaatsen  
ter wereld werkzaamheden uitgevoerd  
op het gebied van de offshore olie- 
exploratie.
Twee van deze 'd rie  zijn de door IHC 
gebouwde zusterschepen „ Pélican"  en 
„H avdrill; aan boord van deze schepen 
worden de boorwerkzaamheden ver
zorgd door de Franse firma Foramer 
S.A. Als enige in de wereld zijn deze 
twee boorschepen gebouwd zonder 
enig conventioneel verankeringssys- 
teem en zonder zogenaamde „re -entry  
guide lines” .
De beide schepen hebben gezamenlijk 
vier jaa r ervaring opgedaan in zeer 
verspreid liggende gebieden die zich

uitstrekken van Labrador to t Angola. 
Een zeer groot aantal gegevens met 
betrekking tot het gedrag van het 
schip en de daaru it resulterende ge- 
bruikseigenschappen zijn verzameld 
en geanalyseerd. H ierin zijn ook be
grepen de weers- en zeecondities en 
de invloed daarvan op de bewegingen  
van het schip en het in positie  houden 
boven de boorput, de gevolgen voor 
de eigenlijke werkzaamheden, de ver
schillende werkmethoden, de econo
m ische factoren en de daarmee ver
band houdende m ogelijkheid om toe
komstige taken te voorspellen en voor 
te bereiden.
Op basis van de verkregen inform atie  
is het tevens m ogelijk geweest het 
ontwerp verder te verbeteren met het 
oog op toekomstige boorschepen van

door Bernard J. M. Vasseur, Foramer

het IHC-type, die geschikt zijn voor 
boringen in veel grotere waterdiepten. 
De bestaande dynamisch gepositio 
neerde boorschepen hebben de be
trouwbaarheid van ankerloze boor
eenheden volledig aangetoond door 
het veilig en e ffic iën t uitvoeren van 
hun opdrachten, waarvan de door de 
„P é lican " met succes uitgevoerde ope
ratie voor de kust van Labrador in de 
zomer van 1973 wel het duidelijkste  
bewijs voor de o lie -industrie  is ge
weest.
Deze algemene aanvaarding heeft ge
resulteerd in een aantal nieuwe op
drachten -  waarvan zes voor schepen 
volgens het basisontwerp van de 
„P é lica n "  -  en een schitterende toe
komst voor de verkoop van dynamisch 
gepositioneerde schepen.

Fig. I
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In leid ing
Toen de Compagnie Française des 
Pétroles (Total) en Foramer in 1969 
besloten to t het ontw ikkelen van een 
dynamisch gepositioneerd boorschip, 
werd de nadruk gelegd op de volgen
de basis-criteria :
1 De m ogelijkheid om onder de meest 

uiteenlopende klim atologische en 
oceanische condities te werken.

2 Voldoende vaarsnelheid om de tijd 
waarin het schip buiten is in ver
band met verplaatsing naar een an
der gebied te bekorten. Daardoor 
wordt een flexibe le r planning mo
gelijk.

3 Een maximale onafhankelijkheid 
wat betreft bevoorrading en externe 
log istieke voorzieningen (landbasis, 
bevoorradingsschepen, enz.).

4 Het vermogen om te boren in een 
waterdiepte to t 300 meter.

5 Grote fle x ib ilite it met betrekking tot 
de natuurlijke omgeving en de zee
bodem.

Het resultaat was de Pélican  (afb. 1), 
gebouwd door IHC Holland, die in 
1972 in bedrijf werd genomen. Daarna 
volgde de Havdrill, d ie eind 1973 werd 
opgeleverd. Beide schepen voldoen 
volledig aan bovenvermelde criteria.

Werkgebieden
De twee schepen hebben boringen 
verricht in de Noordzee, de Keltische 
Zee, de M iddellandse Zee, voor de 
kjdat, 'iw , tcqfj.'h Wi Mwt/K'KO -en ‘uij 
Labrador in de A tlantische Oceaan. 
Meer dan % van de tota le tijd  is be
steed aan boringen in de omgeving 
van Labrador waar men te maken had 
met d icht pakijs, drijvende ijsbergen, 
temperaturen beneden het vriespunt 
en storm met w indkracht 12 tijdens de 
vierm aandelijkse campagnes in de 
zomer en herfst. Op een gegeven mo
ment werd de Pélican  omringd door
19 ijsbergen binnen een straal van
20 km (28 ju li 1974), waarvan sommige 
met een gew icht van meer dan 10 
m iljoen ton.
Op 17 oktober 1974 werd een golf van 
19 meter geregistreerd, te rw ijl er 
w indstoten van 72 knopen werden 
gemeten. In Angola kreeg men te ma
ken met lange deiningen. In de M id
dellandse en Adria tische Zee werd 
het „dynam ic position ing ”  (d.p.) sys
teem op de proef gesteld door wervel
winden.

Mobiliteit
Voor de Pélican  was een vaarsnelheid 
van 12 knopen voor verplaatsing over 
lange afstanden voorgeschreven bij 
een maximum snelheid van 13 à 14 
knopen. T ijdens de proefvaarten met 
de Pélican  en de H avdrill bedroeg de 
w erkelijke  snelheid zelfs iets meer 
dan 14 knopen.
Beide schepen hebben inm iddels sa
men zo ’n 25.000 mijl bij vaarsnelheid 
afgelegd.
In oktober 1974 voer de Pélican  van 
St. John (Newfoundland) naar Loean-

da (Angola) met een gem iddelde snel
heid van 13,1 knopen. Binnen een 
tijdsbestek van zes maanden voer zij 
van M arseille naar Labrador, werkte 
daar 85 dagen, voer vervolgens naar 
Angola waar een put van 3.800 meter 
werd geboord en begon daarna aan 
een put voor de kust van Tunesië.

Bevoorrading
Het laadvermogen van de Pélican be
draagt ongeveer 7.000 ton, die als 
volgt verdeeld kan zijn:
-  brandstof 3.000 ton
-  chem icaliën en poeder

vorm ige m aterialen voor 
m ud-bereiding 1.200 ton

-  casings 900 ton
-  boorpijpen en co lla rs 450 ton
-  b low-out preventers

(BOP) en risers 480 ton
-  vloeistoffen en diversen 1.000 ton
De brandstof-opslagcapacite it is toe
reikend om gedurende c irca  150 da
gen, met gebruikm aking van het d .p -  
systeem, continu te werken. De be
schikbare hoeveelheid materiaal is 
ruim voldoende voor het boren van 
een diepe put (4500 - 5000 meter) of

van twee putten van 3000 meter. Er is 
opslagruim te voor proviand, inclusief 
d iepvriesartikelen, voldoende voor 
c irca 100 dagen.
De behoefte aan bevoorradingssche
pen is dan ook beperkt tot noodgeval
len en bijzondere omstandigheden, 
zoals het in de gaten houden en ver
slepen van ijsbergen.
Bovendien hebben de oliem aatschap
pij en de contractor geen landbases 
van betekenis nodig.
Het resultaat hiervan is dat het maken 
van een planning op lange term ijn 
voor een bepaalde operatie niet nodig 
is, d it in tegenstelling tot andere 
units. Op deze wijze w ordt een flex i
bele taakstelling bereikt, waardoor de 
o liem aatschappij in staat w ordt ge
steld het boorschip te allen tijde  op 
de meest rendabele w ijze in te zetten.

Waterdiepte
De nominale waterdiepte waarvoor de 
beide boorschepen waren ontworpen, 
was bewust beperkt tot 300 meter. In 
de praktijk  werden de meeste borin 
gen ve rrich t in waterdiepten variërend 
van 150 to t 200 meter.

Fig. 2 OFFSHORE LABRADOR 1973-74
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In 1974 hebben beide schepen voor de 
kust van Oost-Canada echter ook bo
ringen verricht in een waterdiepte van 
meer dan 300 meter.
Anderzijds hebben beide schepen 
olie- en gasproducerende putten ge
boord in veel ondieper water: 65 meter 
in de M iddellandse Zee en 55 meter 
in de Adriatische Zee. Dank zij het 
laatstgenoemde fe it kunnen de o lie
maatschappijen ook in de w inter en in 
het voorjaar volledig p ro fijt van deze 
schepen trekken.
De thans bij IHC Holland in aanbouw 
zijnde schepen zullen in staat zijn in 
veel d ieper water te werken. Ongeveer 
1000 meter zal de nominale capacite it 
zijn van de Pélerin.

Flexibiliteit dank zij d.p.
Door het d.p.-systeem, en door het 
ontbreken van „gu ide  lines", blijven 
de fysische verbindingen tussen de 
zeebodem en het schip beperkt tot 
de boorpijpen en de riser. Daardoor 
is het te allen tijde m ogelijk het schip 
in de gunstigste koers-positie te bren
gen. Belangrijke koershoekwijzigingen 
zijn soms wel 5 a 6 maal per dag 
nodig geweest. Vaak is d it echter 
maar 1 of 2 maal per dag het geval 
(Pélican, b ij Labrador).
Deze koershoekwijzigingen, die met 
de hand geregeld worden, verm inde
ren het slingeren van het schip als
mede het energieverbruik door het 
d.p.-systeem.
De m ogelijkheid om de verbinding 
tussen schip en zeebodem snel te ver
breken is van groot belang onder de 
volgende omstandigheden:
-  het optreden van storm, drijvende 

ijsbergen, enz.
-  uitvallen van het d.p.-systeem.
-  bijzondere verrichtinge_n.
Als voorbeeld voor laatstgenoemd ge
val noemen w ij de boorput ISIS 1 voor 
de kust van Tunesië.
Een bevoorradingsschip met a llerle i 
materiaal aan boord was gezonken in 
december 1973. Toen de ISIS 1 ge
reed was voor het leveren van olie 
ontbrak de reserve wellhead bescher- 
mingskap. De Pélican  werd toen ver
plaatst om de ISIS 2 te boren. Terwijl 
het casing-cement moest harden, 
werd de Pélican  ontkoppeld en weer 
naar de ISIS 1 gedirigeerd, waar een 
nieuwe kap aangebracht werd; zij 
voer vervolgens terug naar de ISIS 2 
en werd opnieuw aan de put gekop
peld. Dit alles geschiedde binnen 11 
uur en tegen aanzienlijk m inder kos
ten dan met welke andere oplossing 
ook.
In geval van nood kan een automa
tisch uitgevoerde reeks van maatre
gelen de schepen in m inder dan één 
minuut volledig vrijmaken, met inbe
grip van het in werking stellen van de 
BOP-„shear rams”  om de boorpijpen 
zo nodig af te snijden. Al deze hande
lingen zijn er op gebaseerd dat het 
opnieuw aansluiten zonder „gu ide 
lines" kan worden uitgevoerd.

Gedragingen van het schip
Vele duizenden gegevens met betrek
king tot de om gevingscondities en de 
invloed daarvan op de gedragingen 
van de schepen zijn verzameld en 
statistisch verwerkt. Zij hebben een 
uitgebreide kennis opgeleverd van de 
juiste overdrachtsfuncties die het 
dompen van het schip in verschillende 
zee-energiespectra bepalen. De ove
rige factoren betreffende het vermo
gen van het schip om door m iddel van 
het d.p.-systeem de juiste positie te 
handhaven, zijn aan de hand van wer
kelijke situaties genanalyseerd, waar
door een veel betrouwbaarder inzicht 
is verkregen in het ingewikkelde vraag
stuk van de d.p.-capaciteit dan op 
puur theoretische gronden mogelijk 
zou zijn.
Wij hebben de histogrammen van de 
volgende karakteristieken van de 
werkzaamheden bij Labrador gedu
rende 1973 en 1974 als de meest ont
hullende van de beschikbare gege
vens gereproduceerd:
-  gem iddelde w indsnelheid (afb. 2)
-  sign ificante golfhoogten (afb. 2)
-  dompen (afb. 3)
-  hoekbeweging (slingeren +  stam

pen; maximale top-dal waarden; 
afb. 3)

H ieronder volgen in hoofdlijnen de 
belangrijkste feiten:
1 Wind -  De ontwerp-w indsnelheid 

voor het d.p.-systeem (45 knopen) 
is gedurende ongeveer 1,5% van de 
tijd  overschreden. De ontwerp-w ind- 
vlaag (60 knopen gedurende 1 mi
nuut) is in 1% van de gevallen over
schreden; maximum: 72 knopen.

2 Golven -  Het in het ontwerp voor
ziene golfspectrum  (4,9 meter - 12 
seconden) is gedurende ongeveer 
7%  van de tijd  overschreden.

3 Dompen -  Gedurende 9%  van de 
tijd  was de sign ificante dompbewe- 
ging groter dan 3 meter, waardoor 
de voortgang van het werk geduren
de ongeveer even lange tijd  onmo
gelijk  was (wachten op beter weer).

Hoekbewegingen -  Een totale hoek
beweging van 10 graden (dubbele 
amplitude) is gedurende slechts 1% 
van de tijd  overschreden. Dit is een 
zeer laag c ijfe r voor een scheeps- 
vorm ig lichaam, hetgeen te danken 
is aan de grote zorg die besteed is 
aan de dynamica van het schip, 
doch vooral ook aan het fe it dat het 
schip over het algemeen met de 
boeg in de richting van de aanro l
lende golven ligt.
In geen enkel geval heeft een bui
tensporige hoekbeweging de voort
gang van het werk aan boord van 
de Pélican  belemmerd. De belang
rijkste belemmerende factor was 
steeds de dompbeweging. Dit gaat 
ook op voor de andere gebieden 
dan Labrador waar het schip to t nu 
toe in bedrijf geweest is.

Dynamic positionlng
Twee grafieken (afb. 4) geven de nauw
keurigheid aan van het d.p.-systeem 
van de Pélican  tijdens werkzaamhe
den voor de kust van Labrador (1973 
en 1974 zijn gecombineerd) in termen 
van:
-  maximale u itw ijk ing van de gewenste 

positie in procenten van de water
d iepte (sample-tijd 6 uur)

-  maximale koershoekafw ijking.

In de u itw ijk ing is begrepen de in trin 
sieke onnauwkeurigheid van de akoes
tische positie-m eetapparatuur (globaal 
1% van de waterdiepte) en de hori
zontale bewegingen van het schip ten 
gevolge van golven en andere oor
zaken. De maximum toelaatbare u it
w ijk ing is 6%  van de waterdiepte voor
dat er ontkoppeld moet worden („rood 
a larm "). Een tussentijds „geel waar- 
schuw ingsalarm ”  treedt in werking 
wanneer de u itw ijk ing 4%  van de wa
terdiepte overschrijdt. Kort samenge
vat: de maximum u itw ijk ing is bene
den de 3%  gebleven gedurende 92% 
van de boortijd  voor de kust van La
brador.
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Het gele alarm is slechts in een zeer 
beperkt aantal gevallen in werking ge
treden.
A lle ontkoppelingen hadden plaats op 
andere gronden dan een overschrij
ding van de 6%  grens (zeer slecht 
weer of ijsbergen). De uitw ijk ingen in 
absolute grootte van de H avdrill wa
ren in dezelfde orde van grootte t i j
dens werkzaamheden in iets dieper 
water.
Op 17 oktober 1974 kreeg de Pélican  
te kampen met een storm met w ind
snelheden van 60 - 65 knopen (w ind
stoten to t 72 knopen) en golven van 
35 - 40 voet (max. gemeten: 63 voet) 
zonder strom ing van betekenis. De 
riser was ontkoppeld. Het schip dreef 
langzaam achterwaarts buiten de 6% 
grens, waarbij slechts één van de 
twee hoofdschroeven van 3000 pk in 
werking was. De andere schroef was 
los geraakt en verloren gegaan door
dat deze in aanraking was gekomen 
met een kleine, onder water drijvende 
ijsberg tijdens het begin van de ope
ratie. Vervanging heeft naderhand in 
Europa plaatsgevonden.
Het gem iddelde brandstofverbruik t i j
dens de gehele duur van de werk
zaamheden bij Labrador bedroeg iets 
m inder dan 20 ton per dag; 50% van 
het tota le verbru ik komt voor rekening 
van de schroeven en ongeveer 6%  
voor rekening van de nevenappara- 
tuur. Het verbru ik schommelde tussen 
15 en 27 ton per dag, grotendeels af
hankelijk van de omgevingscondities, 
doch ook van de voor de boorinsta lla 
tie nodige energie.
In rustiger gebieden bedroeg het ver
b ru ik gem iddeld niet meer dan 17 è 
18 ton per dag.

Re-entry en reconnection
„R e-entry" en „reconnection " worden 
als twee verschillende handelingen 
beschouwd. Wij spreken van een re- 
entry wanneer een boorbeite l of een 
„ca s in g " (stalen mantel) in de put 
w ordt aangebracht door m iddel van 
een los bevestigde re-entry-trechter, 
die weer verw ijderd en op het schip 
gehesen w ordt nadat de re-entry vo l
tooid is.
Dit gebeurt tijdens het begin van de 
werkzaamheden aan een bepaalde 
put, voordat er een BOP-stack en riser 
in gebru ik zijn.
Een reconnection bestaat u it het op
nieuw plaatsen van de BOP-stack of de 
„r is e r stab assem bly" en het in wer
king stellen van de bijbehorende con- 
nector. D it v indt plaats wanneer de 
203/< of 13s/e duims BOP aangeslo

ten w ordt op de grondplaat of wan
neer de riser om de één of andere 
reden ontkoppeld is geweest.
Tot nu toe zijn er ongeveer 175 van 
dergelijke operaties uitgevoerd, waar
van 95 re-entries en 80 reconnections. 
Normaal d ient een re-entry -  of recon
nection -  niet plaats te vinden als de 
dompbeweging van het schip groter 
is dan 4 à 5 voet, wat typisch corres
pondeert met een s ign ificante  go lf
hoogte van 10 voet bij een periode 
van 7 seconden, maar in sommige 
gevallen heeft men deze toch uitge
voerd bij een dompbeweging van 6 à 
7 voet, wat slechts een enkele keer 
mislukte.
De meeste re-entries of reconnections 
worden uitgevoerd met behulp van 
onderwatertelevisie. De boormeester, 
die de gebeurtenissen op het t.v.- 
scherm volgt, w ijz ig t dan de referen- 
tiepositie  van het d.p.-systeem om de 
boorstang, casing of riser in lijn te 
krijgen met het materiaal op de zee
bodem alvorens de re-entry-operatie 
uit te voeren. De gele ide-inrichting is 
geschikt voor een maximale positie- 
fout van 2 voet. In w erkelijkheid is de 
nauwkeurigheid van het d.p.-systeem 
over het algemeen veel gunstiger. 
Voor het weer in gebru ik nemen van 
een verlaten BOP-stack voor de kust 
van Labrador in ju li 1973 was de re
connection van een 20% duims con- 
nector nodig. Er was geen geleide- 
trech ter aanwezig omdat de stack

oorspronkelijk  met guide-lines gepo
sitioneerd was.
De vereiste positioneringsnauwkeurig- 
heid was in de orde van grootte van 
een paar duim. De reconnection werd 
bij de eerste poging tot stand ge
bracht in een fractie  van een uur.

Rendement
Zoals reeds is opgem erkt hebben de 
hoekbewegingen geen of nagenoeg 
geen invloed gehad op de voortgang 
van het werk. De in afb. 5 voorkom en
de tabel geeft dan ook slechts de 
maximaal toelaatbare sign ificante 
dompbeweging aan, betrekking heb
bende op verschillende soorten werk
zaamheden:
-  boren (met een deiningscompensa- 

to r met een slag van 15 voet);
-  lichten van de boorpijpen en collars 

(„tr ip p in g ” );
-  aanbrengen van casing, logging en 

re-entry;
-  installeren en aansluiten van de 

BOP, duiken.
De daarmee corresponderende typ i
sche zeecondities zijn eveneens ver
meld.
De opgedane ervaringen hebben het 
nodige inzicht verschaft in de bru ik
baarheid van het schip, in versch il
lende zeecondities en weersgesteld
heden. Sommige resultaten zijn sa
mengevat in de tabel van afb. 6. Er 
is geen rekening gehouden met de 
aanlooptijd die nodig is geweest voor

Operation Heave Sea conditions Area Season Availability Waiting
(per cent) (weather, ice)

Drilling 8 feet 17 ft - 8.5 sec. North Sea Fall 81% 19%
Tripping 10 feet 19 ft - 9 sec. Mediterranean Winter, Spring 95% 5%

Casing, logging, re-entry 5 feet 12 ft - 7.5 sec. Angola Fall 98"/. 2%
Labrador Summer 93% 3% weather

BOP handling, diving, 4 feet 10 ft - 7 sec. 4%  ice
reconnection Fall 77% 22% weather

1% icebergs
Fig. 5 Operating limits Fig. 6 Actual operating efficiencies
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Activity
Fig. 7 O FFSH O RE LABRADOR 1974
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het afstellen van de verschillende in
stallaties, zoals het d.p.-systeem of de 
e lektrohydraulische BOP-regelappara- 
tuur tijdens het begin van de w erk
zaamheden met de Pélican.
Door de praktijkgegevens en rappor
ten te analyseren hebben w ij een 
nauwkeurige en betrouwbare methode 
ontw ikkeld om het rendement van het 
schip in een bepaald gebied te bere
kenen, mits er voldoende aangenomen 
om gevingscondities en een aantal 
operationele gegevens worden ver
strekt.
Dank zij de m ogelijkheid om de 
gunstigste koers te kiezen, is het boor- 
rendement du ide lijk  beter dan met 
een op conventionele w ijze verankerd 
schip te bereiken is. Tesamen met de 
vaarsnelheid, de snelle positionering, 
en lage bijkom ende kosten, resulteert 
d it in totaal in een concurrerende on- 
kostenfactor, zelfs voor werkzaamhe
den die ook uitgevoerd kunnen w or
den door m inder gecom pliceerd mate
rieel. Dit is heel du ide lijk  gebleken 
bij het boren van de put van 3800 
meter diep door de Pélican  voor de 
kust van Angola in het najaar van 
1973.
De snelle positioneringsm ogelijkheid 
komt to t u itdrukking in de m inimale 
tijd  die verloren gaat tussen opeen
volgende operaties, dat w il zeggen de 
to ta le  tijd  die er lig t tussen het ge
reedkomen van de ene put en het mo
ment waarop met het e igen lijke  boren 
in de zeebodem op een nieuwe loca
tie  w ordt begonnen. Enkele voorbeel
den: 3 m ijl: uur; 120 m ijl: 15 uur
(beide in een w aterdiepte van 170 
meter). Zie ook de terugre is van ISIS 2 
naar ISIS 1 bij Tunesië (paragraaf 
„ f le x ib ilite it” ).

Huidige en toekomstige 
ontwikkelingen
De geschiktheid van d it scheepsont
werp met zijn functione le  indeling en 
zijn gedrag op zee is voldoende be
wezen. Daarom zijn de nieuwe ontw ik
kelingen vooral gerich t op een ver
groting van de waterdiepte waarin het 
schip kan boren. De grootste d iepte 
die verschillende o liem aatschappijen 
momenteel voor ogen staat, is in de 
orde van grootte van 2500 a 3000 me
ter, wat neerkomt op een u itbre id ing 
met ongeveer 40 m iljoen kmJ van de 
zeebekkens waarin sedimenten vra
gen om exploratie.
De problemen die zich voordoen om 
aan deze wensen tegemoet te komen, 
zijn dermate kritiek, dat w ij ons voor
stellen de nom inale waterdiepte van 
nieuwe schepen in etappes op te 
voeren.
De nieuw te bouwen schepen worden 
in het beginstadium  ontworpen voor 
een diepte van 600 meter en daarna 
van 1000 meter.
De scheepsrom p en de installaties 
zijn gew ijzigd om een zo e ffic iën t mo
ge lijk  werken met de lange risers met 
drijfverm ogen en de om vangrijke BOP- 
stacks m ogelijk te maken. Dit houdt 
tevens in het in aanmerking nemen

van het statische en dynamische even
w icht van het schip. Bij de nieuwste 
uitvoering is de breedte van het schip 
enigszins vergroot, doch slechts in 
beperkte mate om de gunstige dyna
mische eigenschappen van het be
staande ontwerp te behouden.
De overige problemen die w ij moeten 
oplossen, hebben vooral betrekking 
op functies en insta llaties die niet to t 
de romp zelf behoren:
-  Vergroting van het vermogen van 

het d.p.-systeem (echter zonder de 
schroeven en „th rus te rs " wezenlijk 
te veranderen); als een m ogelijke 
nieuwe ontw ikkeling w ordt gedacht 
aan een com binatie  van short-base 
en long-base akoestische positie- 
m eetapparatuur.

-  W ijziging van de re-entry-appara- 
tuur en -werkwijze, met inbegrip  van 
vo lledige automatisering.

-  W ijziging van het ontwerp van de 
risers en de BOP-stack en van de 
grondbeginselen van de BOP-regel- 
apparatuur (onze nieuwe BOP's 
zullen worden bediend door m iddel 
van zowel akoestische als m ultip lex 
uitgevoerde e lektrische signalen).

-  Het introduceren van geheel nieu
we ontwerp-ideeën voor het obser
veren van en het ingrijpen in de

w erking van de apparatuur op de 
zeebodem: onderzeeër, robots.

Conclusie
Men is algemeen van mening dat het 
operationele succes van de d.p.-boor- 
schepen thans vo lled ig  is aangetoond. 
De aanvankelijke psychologische te
genzin om te vertrouwen op een an- 
kerloos schip bij het uitvoeren van 
boringen is de afgelopen twee jaar 
overwonnen (met name dank zij de 
effic iënte  campagne met de Pélican  
voor de kust van Labrador in de zomer 
en herfst 1973).
Het dynamisch positioneren van boor- 
materieel -  en andere soorten indus
triee l offshore materieel -  w ordt thans 
aanvaard als dé oplossing om in g ro
tere waterdiepten te werken dan voor
heen met verankerd m aterieel moge
lijk  was.

Alleen deze ontw ikkeling al heeft de 
grenzen van de offshore explora tie  en 
produktie  op dram atische w ijze ver
legd naar u itgestrekte en veelbeloven
de diepwater- en/o f gevaarlijke gebie
den. B ij hetgeen verw ezenlijk t is 
speelden behalve dynam ic positioning 
vele andere factoren een rol, alle to t 
succes van de onderneming.
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Er moet nog wel meer gedaan w or
den voordat er veilig en doeltreffend 
in veel grotere diepten kan worden 
gewerkt, maar de u itdaging is waard 
om te worden aanvaard.
Ongeveer tien nieuwe d.p.-boorsche- 
pen zijn momenteel in aanbouw. Zes 
hiervan zijn qua principe van het IHC- 
type. Z ij zullen wel enigszins veran
derd worden om ze geschikt te ma
ken voor het boren in een waterdiepte

van 900 - 1100 meter. A lle tien sche
pen zijn vrijwel identiek wat hun 
hoofdkenmerken betreft: waterver-
plaatsing en afmetingen, geïnstalleerd 
vermogen, voortstuwers, thrusters, 
enz.

In de komende jaren zullen de ont
w ikkeling en de explo ita tie  van olie- 
en gasvelden, die ontdekt zijn met 
deze exploratieboorschepen, de p rik 

kel leveren voor het ontw ikkelen van 
nieuwe soorten materieel. Het „super- 
IHC-boorschip” , verschillende soorten 
,,sem i-submersibles", bepaalde soor
ten barges en vele andere werktuigen 
zijn reeds in studie genomen of wor
den ontw ikkeld om een nieuwe dimen
sie toe te voegen aan de toekomstige 
technologie voor de offshore industrie.

Overgenomen uit Ports and D redging & Oil 
Report no. 86

RENK Marine Reduction Gear for 46 000 h.p. successful in operation
On the 16th January 1975, the 23481 tdw roll-on/roll-off con
tainer ship m .s. Australian Emblem  was delivered by Kawasaki 
Heavy Industries Ltd., Kobe/Japan, to the owners the Australian 
National Line, M elbourne/Australia.
That ship is driven by three medium-speed diesel engines which 
act on a controllable pitch propeller through one Renk Marine 
Reduction Gear. The reduction gear transmits a power o f46 000 
h.p. and is thus the largest marine reduction gear ever built in the 
world for merchant ships with diesel propulsion. That was a new 
design. After thorough test on the works tests stand in March 
1974, the reduction gear was suppl ied to the customer in Japan. A 
second reduction gear to the same design was supplied by RENK

to the same customer beginning of March 1975.
The sea trials with the first ship began in December 1974. 
Already during the first full load performance it was seen that the 
reduction gear comes up to all technical requirements. 
Although the dimensions are large, deformation of the hull or 
other influences were not harmful to the reduction gear. The 
multi-disc clutches for 14 000 and 18 000 h.p. in the reduction 
gear ensure perfect manoeuvrability. The tooth contact was m o
nitored by a RENK-Checker. That is an electronic apparatus to 
check the stress on the teeth. The RENK-Checker will further be 
used to continually monitor the installation, so that any irregula
rity will be seen in time to remedy it.

’EXTRADECK’ INCREASES BARGE CAPACITY BY 100%
A 100% increase in barge capacity when 
carrying cars, palletised or crated cargo is 
now possible with the ’Extradeck’, a por
table second deck for barges which has 
been introduced by MacGregor Comarain 
Inc., Cranford, New Jersey, U .S .A ., a 
member company o f the MacGregor In
ternational Organisation.
The Extradeck (for which Patent Applica
tion has been made) has been designed for 
easy installation and removal, its use re
quiring no previous preparation or wel
ding of fittings to the barge structure. 
Turn-round time is therefore only m ini
mally affected when fitting or dismantling 
of the decks is required.
The initial requirement for these Extra
decks has arisen on LASH barges, which 
already have been used for shipping smal
ler foreign cars into the U .S.A . Previous 
shipments have not been an entirely suc
cessful economic proposition since sto
wage was restricted to the barge bottom 
deck only, leaving an overhead void 
which could not be utilised for other car
go.
W hen fitting o f a second tier of cars into 
this void was first considered, existing 
design limitations o f the barge left very 
little depth available for a deck structure. 
Deflections of such a deck had also to be 
limited in order to ensure that no damage 
would be caused to the cars stowed below. 
A ftercareful study and analysis, M acGre
gor developed a shallower deck section, 
with controlled deflection, which would 
safely allow the double tiering of cars. 
Each set o f Extradecks is readily inter

changeable in barges of the same design, 
thus allowing the maximum o f flexibility 
which is essential for multi-purpose opera
tions such as LASH and SEABEE.
The MacGregor Extradeck is relatively 
light in weight and is capable of being 
rapidly assembled or dismantled.
When not in use, the component parts can 
be stowed compactly either on board the 
barge or ashore.
A prototype model o f the Extradeck has 
been sponsored by the U.S. Maritime

Administration for trials to be carried out 
by Prudential Lines and other U .S .-flag 
LASH operators.
Though, as stated, the initial requirement 
for the Extradeck is on LASH barges, the 
concept o f fitting second decks to other 
barges has universal application wherever 
these craft are in service. Further details 
on this new development may therefore be 
obtained from any company within the 
worldwide MacGregor International O r
ganisation.

MacGregor 
‘Extradeck’ 
for barges

The MacGregor 'Extradeck' 
Illustrated here on a LASH barge 
consists of one centre support(1}, 
two end supports(2), ten panels(3), 
and four spacers(4).

For illustration purposes only the 
four outboard panels arc shown.
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Crisis in de tankvaart

Al vele jaren voorziet de olie-industrie 
door middel van een beproefd systeem de 
westelijke wereld van ruwe olie. Zelfs ge
durende perioden van internationale 
spanning, van boycots en van oorlog heeft 
ze kans gezien de van ruwe olie afhanke
lijke industrielanden te bevoorraden met 
de gewenste hoeveelheden en kwaliteiten 
op het juiste tijdstip. In de loop der jaren is 
een uniek logistiekstelsel ontwikkeld dat 
jaarlijks honderden miljoenen tonnen olie

Oorzaken: te hoge groeiprognoses, 
hogere olieprijzen en economische 
recessie
Van 1965 tot 1974 bedroeg de jaarlijkse 
stijging van het energieverbruik 6%. Het 
verbruik van ruwe olie nam in die periode 
jaarlijks zelfs met ± 7 %  toe. In deze toege
nomen behoefte aan olie werd vooral voor
zien door de gestegen olieproduktie in de 
olielanden rond de Perzische Golf. Hier
door was de geografische afstand tussen 
produktie- en verbruiksgebied groter ge
worden, terwijl door de sluiting van het Su- 
ezkanaal in 1967 de afstand tot de indus
trielanden nog groter werd. Om dit op te 
vangen werd de wereldtankervloot in de 
periode 1970-1973 jaarlijks met circa 12% 
uitgebreid.
In de jaren 1972 en 1973 waren de ver
wachtingen voor het vrachtaanbod zeer 
hoog gestemd. Alles wees er op dat in de 
toekomst een jaarlijkse toename van de 
tankercapaciteit van 12% nodig zou b lij
ken te zijn en daarom bestelden zowel 
oliemaatschappijen als onafhankelijke re
ders grote tankschepen, met name VLCC's 
(Very Large Crude Carriers; Ji250 000 
dwt). Voor de meeste orders gold een le
vertijd van twee tot vier jaar, wat beteken
de dat al deze schepen in de periode van 
1975-1977 in de vaart zouden worden ge
nomen.
De zeer snelle stijging van de prijzen van 
ruwe olie sinds begin 1974 zette de ver- 
bruikslanden er toe aan zuiniger met ener
gie om te gaan dan voorheen. Daarbij 
kwam de sinds 1974 opgetreden economi
sche recessie, die in vrijwel het gehele 
westen het industriële energieverbruik 
heeft doen verminderen. Bovendien heeft 
een reeks van zachte winters (1971-1975) 
de totale energieconsumptie beïnvloed. 
Het totaal van deze factoren heeft zijn 
weerslag op het olietransport uitgeoefend. 
Van een tekort aan tankerruimte in de ja
ren 1970-1971 zijn we nu aangeland in een 
periode van een aanzienlijke overcapaci
teit (zie fig. 1 en 2).

Huidige toestand zorgwekkend
Sinds het begin van 1975 is het overschot 
aan tankschepen alleen maartoegenomen.
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en olieprodukten distribueert. Dit trans
portsysteem wordt voortdurend verbeterd 
door het streven naar de grootst mogelijke 
doelmatigheid. Daardoor kon olie tegen 
de laagste kosten van de producent naar 
de consument worden gebracht. In dit sy s
teem speelt het tankschip een hoofdrol. 
De laatste tijd is in de nieuwsmedia veel 
aandacht geschonken aan de moeilijkhe
den in de tankvaart. De vrachtenmarkt is 
ingestort, reders vinden geen huurders

In de loop van 1974 hadden de oliemaat
schappijen omvangrijke voorraden ruwe 
olie aangelegd. Deze werden slechts voor 
een deel aangesproken, zodat er in 1975 
minder olie behoefde te worden aange
voerd. De vraag naar transport begon ver
der terug te lopen.
Op de tankervrachtenmarkt, waar Noorse, 
Griekse, Chinese en andere —tankerre- 
ders —firma's die onafhankelijk van de 
oliemaatschappijen — vervoercapaciteit 
aanbieden, liep het aantal huurders dras
tisch terug. Het zijn voornamelijkoliemaat- 
schappijen die deze schepen charteren. 
Deze ondernemingen beschikken veelal 
over eigen tankervloten waaraan bij een 
verminderd vrachtaanbod uiteraard de 
voorkeur wordt gegeven. Door het over
schot aan scheepsruimte dat hierdoor bij 
de onafhankelijke reders ontstond, kwa
men de vrachttarieven zo laag te liggen 
dat vele rederijen hun tankers maar liever 
aan de kant hielden dan ze met verlies te 
laten varen.

Sinds enkele maanden ligt er in de Perzi
sche Golf permanent een tankervloot van 
een paar miljoen ton bedrijfsklaar te wach
ten om te worden ingezet.

meer voor hun tankers. Overal zijn tan
kers aan de ketting gelegd wegens gebrek 
aan emplooi.
In onderstaand artikel, waarvoor de ge
gevens zijn verleend door Esso Neder
lands afdelingen Tankvaart en Logistiek, 
wordt nagegaan wat de oorzaken van deze 
crisis in de tankvaart zijn en hoe de voor
uitzichten in de toekomst liggen, waarbij 
ook de situatie van de Exxon-vloot aan
dacht zal krijgen.

Gevolgen van de malaise
Het hierboven genoemde opleggen van 
schepen — aan de gang sinds het begin van 
dit jaar —is een kostbare aangelegen
heid. Een schip dat tijdelijk uit de vaart 
wordt genomen omdat er geen emplooi 
voor is, moet zodanig worden uitgerust dat 
de installaties niet zullen lijden door 
voct}t en kou. De kosten van het weer in de 
vaart brengen, afgezien nog van afschrij
ving, verzekering en andere kosten tijdens 
de oplegperiode, vormen aanleiding om 
een schip niet voor bijvoorbeeld slechts 
één maand op te leggen. Daarom zal een 
reder eerst alle andere mogelijkheden on
derzoeken alvorens hij besluit een schip 
op te leggen.

Eind juli j.l. bedroeg het totaal tonnage van 
opgelegde schepen bijna 40 miljoen ton. 
Dit is circa 16% van de wereldtankervloot. 
Gezien de slechte vooruitzichten verwach
ten deskundigen dat dit nog verder zal stij
gen.
Een andere maatregel die kan worden ge
nomen is het langzaam varen. Indien een 
aantal tankers langzamer gaat varen, zul
len er meer van nodig zijn om dezelfde 
hoeveelheid ruwe olie naar de verbruiks-

1 O lie  vervoerd per tanker 3 Gesloopte tankers

miljoon %  jaarlijkse  aantal m iljoen
ton groei ton

1962 536 8 1sle heltt 1974 29 0,6
1970 1240 14 2de helft 1974 55 1.1
1971 1315 6  1ste helft 1975 150 3,7
1972 1445 10
1973 1633 13 —
1974 1660 1,0 ®
1975 (schatting) 1700

m

2 W ereldtankervloot

capaciteit
(m ilj. ton) groei •  •  ■ •  ■

1962 62
1970 129
1971 149
1972 168
1973 186 10 # 1 *  ' ' . - '  ' Hr
1974 212 14
1975 (schatting) 250

T



gebieden te vervoeren. Bovendien heeftdit 
een bijkomend voordeel: besparing van 
brandstof, waarvan de kosten sedert de 
prijsstijgingen van 1974 een zware finan
ciële belasting voor de rederijen betekent. 
De hoge bunkerprijs en de slappe charter- 
markt vormen een belangrijke prikkel voor 
deze 'langzaam-aan-actie',
Enkele gegevens over de economie van de 
tankvaart kunnen in dit verband verhelde
rend werken.
Om een tankschip in de vaart te houden 
zijn de volgende kostenaspecten van we
zenlijk belang: afschrijving, onderhoud en 
reparatie, verzekering, bemanning, provi
and, administratie, brandstof en havengel
den.
Elke tanker heefteen zogenaamde ‘econo
mische snelheid'. Dat is diesnelheid waar
bij het schip het meest vervoert tegen de 
laagste kosten, m.a.w. de laagste kosten 
per ton. Voor een 250 000-tonner lag die 
rond de 15,5 knopen (29 km/uur). Als nu 
een van de kostenfactoren drastisch om
hoog gaat, zoals bijvoorbeeld het geval 
was met de brandstofprijs, dan kan de eco
nomische snelheid naar een lagere snel
heid worden verlegd.
In het geval dat de brandstofbesparing 
over een bepaald traject groter is dan de 
extra vaste kosten (afschrijving, beman
ning, enz.) die voortvloeien uit een langer 
durende reis, levert de snelheidsbeperki ng 
een verlaging van de totale transportkos
ten op. In termen van vervoerde lading be
tekent dit dat de economische snelheid 
van het schip een nieuw evenwichtspunt 
heeft bereikt waarop de kosten per ver
voerde ton het laagst zijn.
Naarmate het vrachtaanbod lager is, wordt

het voor de oliemaatschappijen aantrekke
lijker deze door lagere snelheden verkre
gen vermindering van vervoercapaciteit 
op te vangen met chartertankers. Op het 
ogenblik wordt het totale effect van de 
snelheidsverminderingen. toegepast door 
zowel oliemaatschappijen als onafhanke
lijke reders, geschat op 25 miljoen ton 
scheepsruimte.

De continue snelheidsbeperking van een 
schip heeft echter grenzen. Als de voort
stuwing ontworpen isvooreen gemiddelde 
snelheid van bijvoorbeeld 15 knopen (28 
km per uur), betekent elke afwijking daar
van een verminderd rendement. Daarbij 
komt dat voor het varen onder een bepaal
de minimim-snelheid —voor elk schip ver
schillend—er ook technische aanpassin
gen nodig zijn, voornamelijk om de instal
latie bedrijfszeker te houden.
Een ander redmiddel, wat reders op het 
ogenblik aangrijpen, is het slopen van 
schepen. Een tanker die 15 jaar geleden in 
de vaart kwam, wordt als oud beschouwd. 
Thans zijn er nog ongeveer 1 600 tank
schepen die van vóór 1960 dateren met 
een totaal draagvermogen van om en nabij 
de 45 miljoen ton.
Door de technologische ontwikkeling en 
deaanzienlijkeschaalvergroting in de laat
ste tien jaar, zijn veel van deze schepen 
niet meer rendabel. Vooral de kleinere tan
kers met stoomaandrijving, die meer 
brandstof verbruiken dan gelijkwaardige 
dieselschepen, zijn sinds de stijging van 
de brandstofkosten niet meer in staat te 
concurreren op de huidige, gedeprimeerde 
markt. Veel van deze verouderde, kleine 
tankers komen thans onder de slopersha-

Een van de recentelijk  afgebouw de tankers van 
Esso d ie  norm aal in de vaart is genom en

mer. De cijfers van de afgelopen maanden 
(zie fig. 3) spreken voor zich zelf.

Groot aantal annuleringen
Veel bouwopdrachten worden, nu het in de 
tankvaart zo slecht gaat, ingetrokken. Op 1 
januari 1975 waren er 1020 tankers met 
een totaal tonnage van 166 miljoen ton in 
bestelling. De omvang van dit orderpakket 
kan niet beter worden geïllustreerd door 
erop te wijzen dat dit een vloot vormt die 
ongeveer tweederde is van de huidige to
tale wereldtankervloot.
De opdrachtgevers van dit nieuwbouwpro- 
gramma zien het verminderd olieverbruik 
met lede ogen aan. Het valt dan ook te be
grijpen dat een aantal van hen, voorname
lijk onafhankelijke reders, onlangs besloot 
hun bestellingen, of een deel daarvan, te 
annuleren. Dit betreft vooral zeer grote 
schepen, zoals250 000-tonners en grotere. 
Uiteraard gaat dit gepaard met zware ver
liezen, zoals vergoedingen voor de 
scheepswerven. De verliezen die men 
daardoor thans moet lijden, schijnen even
wel niet zo groot te zijn als het op onrenda
bele wijze in de vaart houden van zo'n 
schip. Exacte cijfers overdeze bouw-annu- 
leringen zijn niet bekend omdat de gege
vens hierover meestal niet worden gepubli
ceerd. De scheepsmakelaars in Londen 
schatten echter dat het aantal de 150 sche
pen benadert met een totale tonnage van 
circa 40 miljoen ton. Het Londense bureau
H.P. Drewry schatte onlangs dat in de eer
ste helft van 1975 ongeveer 21 miljoen ton 
aan tankerruimte was opgeleverd, circa 
13 miljoen ton minder dan stond geboekt. 
In hetzelfde tijdvak werd voor 24 miljoen 
ton geannuleerd, voor 13 miljoen ton uitge
steld of onderhandeld over annulering. 
Ditzelfde bureau schat dat er al voor vier 
miljoen ton tankerruimte naar de schroot
hoop is gegaan, dat 33 miljoen ton thans is 
opgelegd en dat 47 miljoen ton langzaam 
vaart. Het totale wereldsu rplus aan tankers 
schat Drewry op 80 a 90 miljoen ton. 
Tekenend voor de situatie is het bericht 
dat 's werelds grootste olietanker, de 'Nis- 
sei Maru', van 484 000 dwt, onmiddellijk na 
gereedkomen is opgelegd zonder ooit een 
druppel olie te hebben vervoerd. De bouw 
vergde 140 miljoen gulden.
Reders die met een overschot aan tankers 
zitten, kunnen proberen deze schepen in te 
zetten voor andere doeleinden. Als men 
aan de wal met een tekort aan tankage zit, 
kunnen tankers voor opslag worden ge
bruikt. Een dure oplossing, want de be
manning moet paraat worden gehouden. 
Men valt hier dan ook alleen tijdelijk op 
terug en voor noodgevallen. Een mogelijk
heid vormt overschakelen naar een andere 
soort van vervoer, bijvoorbeeld g raantrans- 
port. De vraag naar graanschepen is mo-
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4 Samenstelling Exxon-wereldvloot 5 Nieuwbouwprogramma Exxon-vloot

eigen vloot charterschepen aantal tonnage in milj. tonnen

1.1.1975 178 83 1975 10 1,1
(15,1 milj. ton) (9 milj. ton) 1976 7 2,3
totaal: 261 schepen (24,1 milj. ton) 1977 3 1,4

1.5.1975 172 63 totaal 20 4,8
(15,0 milj.ton) (6,4 milj. ton)
totaal: 235 schepen (21,4 milj. ton)

menteel beperkt, terwijl ook de economi
sche recessie de behoefte aan schepen in 
het algemeen heeft doen dalen.

Situatie van de Exxon-wereldvloot
Exxons behoeften aan olie-transporten 
worden niet geheel gedekt door de eigen 
vloot. Deze neemt ongeveer 60% van Ex
xons jaarlijkse olievervoer over zee voor 
haar rekening. Voor het overige zee-trans- 
port huurt Exxon tankers op de charter- 
markt. Als op die markt door een surplus 
aan scheepscapaciteit de tarieven gaan 
dalen, komt dit alleen maar ten goede aan 
huurders. Als het peil van de tarieven zo 
laag is gedaald dat huren zelfs voordeliger 
wordt dan het eigen transport, kan men 
overwegen de eigen tankers op te leg
gen of ze, indien dat technisch mogelijk is, 
langzamer te laten varen. Beide maatrege
len heeft Exxon genomen. Voor onbepaal
de tijd zijn zes kleinere tankers met stoom- 
aandrijving opgelegd. Dit vormt natuurlijk 
maar een zeer klein deel van de thans uit 
172 schepen bestaande Exxon-wereld- 
vloot.
Lang lopende charters, in voorgaande ja- 
ren soms voor perioden van tien jaar afge
sloten, die in deze maanden aflopen, wor
den niet vernieuwd.
Bovendien heeft Exxon onlangs drie ver
ouderde schepen als schroot verkocht. 
Exxon heeft geen opdrachten tot nieuw
bouw geannuleerd, omdat enerzijds de an- 
nuleringsvergoedingen aan scheepswer
ven zeer hoog zijn en men er anderzijds 
van overtuigd is deze schepen in de ko
mende jaren toch te kunnen inzetten.

Toekomstbeeld
Vele statische bureaus, consulenten en of
ficiële scheepvaartinsfanties stellen thans

allerlei prognoses op over de toekomstvan 
de wereldtankvaart. Deze voorspellingen 
zijn nogal uiteenlopend te noemen, aange
zien als het ene uiterste wordt gezegd dat 
er in feite niets méér aan de hand is dan 
een tijdelijke herstructurering en aanpas
sing van de tankervloot, waarvan de ont
wikkeling nog hoogstens een jaar kan du
ren. Het andere uiterste in de prognoses is 
van een nog tot minstens 1985 voortduren- 
decrisis. Veleonafhankelijke reders —zeg
gen deze prognoses —zullen onherroepe
lijk moeten verdwijnen.
Wij zijn van mening dat de werkelijkheid 
hier ergens tussenin moet zitten. Exxons 
eigen prognose neemt dan ook een mid
den positie in tussen de pessimisten en de 
optimisten. Men neemt aan dat de groei 
van de energiebehoefte in de komende 
tien jaar slechts drie tot vier procent zal 
bedragen, hetgeen natuurlijk aanzienlijk 
lager is dan de van 1965 tot 1974 optreden
de groei van ruim 6%. In hetzelfde decen
nium zal het aandeel van olie in de ener
gievoorziening hoger dan 50% blijven. De 
exploitatie van oliegebieden elders dan in 
het Midden Oosten, bijvoorbeeld op de 
Noordzee en in Noord-Alaska, zal de totale 
transportafstanden wel wat doen vermin
deren.
Exxons globale prognose voor de periode 
van 1975-1985 komt hier op neer: met een 
wereldtankervloot van totaal 200 miljoen 
dwt kan worden volstaan om aan de be
hoefte aan olietransport te voldoen. Reke
ning houdend met de samenstelling en om
vang van de huidige wereldvloot en de nog 
in bestelling zijnde tankers, zal er einde 
1975 een overschot van 55 miljoen ton be
staan, wat overeenkomt met de capaciteit 
'•mn ongeveer 200 VLCC's. Voor 1977 ver
wacht Exxon een surplus van 130 miljoen

ton, ongeveer 500 VLCC's. In 1975 vormt 
het overschot bijna 20% van de huidige 
wereldtankervloot. Dit surplus kan echter 
worden geabsorbeerd door een combina
tie van de hiervoor gemelde maatregelen. 
Het opleggen van tankers van onafhanke
lijke reders zal vermoedelijk het grootste 
gedeelte van de absorpt ieproces voor haar 
rekening moeten nemen.

Een Arabische tankervtoot?
Voor 1973 was er nauwelijks sprake van 
een tankervloot in bezit van en gereed 
door de Arabische olielanden. Thans lijkt 
het er op dat deze nieuwe groep tankerei- 
genaars zich in de komende jaren in het 
internationale redersgezelschap sterk zal 
gaan ontwikkelen,
Men mag derhalve verwachten dat er een 
geleidelijke verschuiving zal plaatsvinden 
van Noorse, Griekse, Britse, Liberiaanse 
vlaggen naar de Arabische vlaggen.
De deskundigheid om met tankervloten te 
opereren zal worden ontwikkeld door het 
oprichten van zogenaamde ‘joint ventures' 
tussen nieuwe Arabische tankvaartmaat- 
schappijen en tankerreders in het Westen. 
Deze ondernemingen zullen dan tankers 
aankopen en ze in Arabische landen regi
streren, maar ze gezamenlijk uitrusten en 
reden. Over een eventuele omvang van 
een Arabische tankervloot op een bepaal
de termijn valt nog weinig concreets te 
zeggen.
Hoe de samenstelling van de wereldtan
kervloot in de toekomst ook zal zijn, vast 
staat dat de omvang aanzienlijk kleiner 
zal zijn dan enkele jaren geleden werd 
voorspeld. Deze verkleining zal dan tot 
stand komen door een sanering van de 
wereldtankvaart die alleen de sterkste on
dernemingen kunnen overleven.

O vergenomen uit Essobron S ep t.’75.
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CONTAINERSCHEPEN  

OP DE TEKENTAFEL

Van de NSU heeft het Rijn-Schelde- 
Verolme concern vorig jaar de opdracht 
ontvangen voor de bouw van 2 container
schepen: één voorde vaart o p Z . Afrika en 
één voorde vaart op A ustralië/N ieuw Z ee
land. Deze schepen moeten in 1977 w or
den opgeleverd.
De Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw 
Mij. te Amsterdam bouwt de voorsche
pen, de VDSM  te Rozenburg de achter
schepen en verzorgt ook het aan elkaar 
lassen van de afzonderlijke delen.
De lengte-over-alles van de nieuwe sche
pen zal 258,50 m zijn. Dit is 28,52 m -  of 
2 containerluiken -  korter dan de Nedlloyd  
Dejima  en de -D elft, waarvan de lengte is 
afgestemd op die van de Panamakanaal- 
sluizen. De ’verkorting’ houdt verband 
met bepalingen voor het binnenvaren van 
de haven van Durban. De dwarsdoorsnede 
van de bestaande schepen, die zoals be
kend op het verre Oosten varen, is nage
noeg gelijk aan die van het nieuwe type, 
nl. 10 containers breed en 9 hoog. De 
nieuwe schepen krijgen eveneens de 
maximaal toegestane breedte voor door
vaart door het Panamakanaal.

M eer luik-ryen
Ze krijgen drie luik-rijen in plaats van 
twee, zoals bij hun voorgangers. Deze 
wijziging komt voort uit de wens van 
stuwage-planners en stuurlieden om de 
flexibiliteit van de stuwage te vergroten. 
Bovendien, omdat de luiken smaller w or
den, kan de last percontainerplaats van 30 
naar 40 ton per stapel verhoogd worden. 
Dit verlangen bracht de ontwerpers van 
het nieuwe type in moeilijkheden, omdat 
aan de zijkastbreedte -  dit is de dikte van 
de dubbelwandige scheepshuid -  niet ge
tornd mocht worden. Dit betekent dat er 
minder wijdte (ruimte) overblijft voor de 
trechters o f vangers bovenop de 
container-glijrails. Door deze vangers 
vinden de containers gemakkelijk hun weg 
naar de glijrails. De moeilijkheid wordt 
opgelost door beurtelings hoge en lage 
trechters toe te passen, zoals reeds op de 
Scandinavische containerschepen is ge
daan.

Deadweight en stabiliteit
Tengevolge van het stijgen van het con- 
tainergewicht ontstaat er méér behoefte 
aan deadweight en stabiliteit dan aan ruim 
te. Daarom is de vorm van de nieuwe 
schepen zodanig ontworpen dat er, in ver
gelijking met de D ejima  en de Delft, een 
maximale vorm stabiliteit ontstaat. Dit 
wordt bereikt door het achterschip nóg
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vlakker en breder in de waterlijn te maken 
en door de schouder van het voorschip -  
deze ligt ongeveer op éénderde van de 
scheepslengte -  in de waterlijn nog wat te 
vergroten zonder dat er een aanzienlijke 
weerstandsverhoging optreedt. Om de 
gewichtsstabiliteit zo groot mogelijk te 
maken, is gestreefd naar een laag lading- 
zwaartepunt door de hoogte van de dub
bele bodem met 20 cm te verlagen.

Veel draagvermogen
De vereiste dienstsnelheid is bepaald op 
21 a2 2  knopen, waardoor jaarlijks 7 rond
reizen Europa/Zuid-Afrika kunnen wor
den gemaakt, resp. 5 op Nieuw Zeeland.

Deze snelheid, in samenhang met de 
scheepslengte, maakt het mogelijk de 
scherpte van de scheepsromp iets minder 
extreem te maken dan bij de 'racepaarden’ 
naar het Verre Oosten het geval is. Uit de 
tabel kan men aflezen dat bij overeenkom
stige diepgang het draagvermogen van de 
nieuwe schepen ondanks hun kortere 
lengte bijna gelijk is aan dat van hun voor
gangers. W anneer men de totale contai- 
nercapaciteit der beide types met elkaar 
vergelijkt, dan zal het duidelijk zijn dat op 
de langzamere schepen, die ongeveer 250 
laadkisten minder kunnen vervoeren, het 
gemiddelde containergewicht hoger kan 
zijn bij eenzelfde diepgang.

Voortstuwing
De vraag was: M oet het een enkelschroef 
turbineschip , een dubbelschroef motor
schip o f  een dubbelschroef turbineschip 
worden? Het eerste type is het goedkoopst 
om te bouw en, maar het heeft een aanzien
lijk hoger brandstofverbruik dan het dub- 
beschroef motorschip. Het dubbelschroef 
turbine- en het dubbelschroef motorschip 
zijn vrijwel even duur in aanschaf, maar 
het turbineschip heeft een belangrijk hoger 
brandstofverbruik.
De enkelschroef installatie werd door het 
merendeel der partner-rederijen niet 
aanvaard met het oog op de kans op meer 
trilling. Bovendien was uit tankproeven 
gebleken dat een goed trillingsvrij ont
worpen enkelschroef schip meer vermo
gen benodigt dan een dubbelschroefschip  
dat praktisch trillingvrij is. Over de keuze 
tussen dubbelschroef turbine en dubbel
schroef m otor is onder de technici der 
rederijen fe lle  strijd gevoerd.

Redenen waarom tot dubbelschroef m o
torschepen werd besloten:
Bij het dubbelschroef motorschip zijn de 
brandstofkosten lager en de reparatiekos
ten hoger; de eerstbedoelde hebben 
zwaarder gewogen. De belangrijkste part
ner heeft bij de keuze de doorslag gege
ven. Over 15 jaar zal men pas kunnen 
zeggen o f de keuze juist is geweest. V ra
gen als hoe zal de bedrijfszekerheid zijn, 
hoe hoog de reparatiekosten, zullen de

O
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Technische gegevens
O.-Azië dienst Z.-Afrika dienst

Lengte o.a. 287.02 m 258.50 m
Lengte 1.1. 273.00 m 247.00 m
Breedte op spanten 32.24 m 32.26 m
Holte 25.00 m 24.15 m
Diepgang 11 m waterverpl. 59.300 57.340

leeg schip 23.827 22.450
deadweight 35.473 34.890

Diepgang 12 m waterverpl. 66.560 64.200
leeg schip 23.827 22.450
deadweight 42.733 41.750

Bij max. diepg. 12,72 resp. 13 m deadweight 48.150 48.800

Containercapaciteit
onderdeks 20' stukgoed 1.152 554

40' stukgoed*) 728 340
20' koel/vries — 888
40' koel/vries*) 140 —

onderdeks totaal 2.020 1.782
op dek in 2 lagen 12 br. 668 13 br. 660
totaal 2.688 2.442
Luik-rijen 2 3

Tankcapaciteit in tons
zware olie 11.270 6.000
dieselolie 300 980
waterballast 15.880 12.800
drinkwater 250 230
voedingwater 360 80

Tonnage brt ±  58.700 ±  52.000
nrt ±  35.500 ±  32.500

Voortstuwingsinstallatie D ubbelschroef D ubbelschroef
Turb. StalLaval M otor Sulzer

max. cont. vermogen 90%=73.000 apk 85%=45.500 apk
type AP-40 8 eil. RND90M
om w./m in. 136 122
aantal schroeven 5 blad. 2 5 blad. 2
dienstsnelh. bij diepg. 11 m 25.5 kn 12 m 21.8 kn
max. zware o lie/etm . 85% 391 ton 180 ton
norm .d.olie/id. - 12 ton
zeesnelheid 26-27 kn 21-23 kn
boegschroeven 2 1000 pk Kamewa idem
stabilisatoren D enny Br./A EG idem
*) herleid tot eenheden van 20 voet

reparaties in de korte havenligtijden kun
nen worden uitgevoerd en kan er vol
doende geschoold personeel op elk m o
ment beschikbaar zijn, moeten voorlopig 
onbeantwoord blijven.
Bij turbineschepen is de bedrijfszekerheid 
groter, mits men goed geschoolde werk
tuigkundigen heeft. Bovendien is de leef
baarheid voor de machinekamerbeman- 
ning beter.

Dubbclschroef installatie
De lengte van een machinekamer is zowel 
voor een stoom- als een motorinstallatie 
gelijk, zodat hier geen ruimtewinst voor 
de hulpinstallatie te boeken is. Op een 
turbineschip is het hulpvermogen met ge
bruikmaking van turbo-dynam o’s veel 
bedrijfszékerder te maken. Dit hulpver
mogen moet groot zijn in verband met het 
aanzienlijke aantal koelcontainers dat ver
voerd moet worden.
Bij het motorschip zullen meerdere kleine 
diesels de stroomopwekking moeten ver
zorgen, hetgeen veel aandacht van het 
personeel zal vragen.
Op de te bouwen motorschepen zullen 
als hoofdmotoren 8-cilinder Sulzer 
RNDM geinstalleerd worden, waarvan 
niet meer dan 85% van het ’fabrieksver- 
m ogen’ zal worden benut. Elk levert
23.000 pk bij ca. 120 omwentelingen per 
minuut.
Als hulpvermogen zullen zes 8-cilinder 
hulpdiesels a 1100 kw geplaatst worden 
op het Zuid-Afrika-schip en vier op het 
Nieuw Zeeland-schip. Het eerstbedoelde 
moet nl. maximaal 888 koel-/vriescon- 
tainers kunnen vervoeren, het andere 
’m aar' 352.

Koelinstallatie
Het Zuid-Afrika-schip zal in zes luiken 
koel-/vriescontainers vervoeren, het 
Nieuw Zeeland-schip slechts in twee. De 
containers hebben aan het blinde einde 
(tegenover de deuren) twee ronde gaten 
voor toe-, resp. afvoer, die via luchtkop
pelingen op een verticaal koelkanaal wor
den aangesloten. Elk kanaal is maximaal 9 
containers hoog en bevat een koeleren een 
ventilator. Z o  staan er tien naast elkaar. 
De koelers worden gekoeld door middel 
van 'b rine ' (pekel), dat vanuit de m achi
nekam er via de zijgangen wordt gecircu
leerd. Roterende schroefcompressoren 
koelen het brine met Freon R22. 
D iepvrieslading zal vervoerd worden in 
goed geïsoleerde 20-voets koelcontainers, 
zoals reeds in de Australia Europe Con
tainer Service wordt toegepast.
Voor het vervoer van fruit (citrus, appels, 
peren, druiven, pruimen en andere pit

vruchten) zullen semi-geïsoleerde con
tainers gebruikt worden. Alle koel- en 
vriescontainers zullen in het verkeer in 
zuidelijke richting ook voor het vervoer 
van stukgoed kunnen worden benut.

Roer en schroeven
Het roer-/schroeven- en asuithouders ar
rangem ent, stabilisatoren en boegschroe
ven zijn vrijwel gelijk aan die der Verre 
Oosten-schepen, aangezien ze goed vol
doen.

Primeur
Een nieuwigheid is, dat de proviand voor 
de schepen, in containers geladen, door de 
containerkraan van de wal op het sloepen
dek kan worden gezet. Het voordeel hier
van is, dat de proviandering de contai- 
ner-operations niet stoort.

(overgenomen uit ’U nieschakel’, aug. 
1975 no. 8)
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The New AS 25/30 Engine Series

Since the new AS 25/30 engine series, a joint M. A. N. -Sulzer 
design, was brought onto the market, M. A. N. have sold 65 
engines altogether developing a total of 95 400 kW (132 540 
HP).
The major technical data o f the AS 25/30 series are:
Cylinder bore - 2 5 0  mm, Piston stroke - 3 0 0  m, Swept volume 
per cylinder -  14.73 dm 2, Cylinder output -  180 kW /cyl. (245 
H P/cyl.), Speed -  1000 rpm , Mean piston speed -  10 m /s, Mean 
effective pressure -  14.7 bar, Cooling medium -  W ater, Starting 
medium -  Compressed air, Specific fuel consumption at full load 
- 2 1 4  g/kW h (157 g/HPh)
The sturdy engines of this series have been designed for use as 
marine propulsion and auxiliary units and in stationary plants. To 
meet a wide power range within these fields o f application, they 
are built both as in-line and vee-engines.
In the vee-engines, the two cylinder banks are inclined to each 
other at an angle o f 54°. The vee-angle thus selected assures good 
torsional vibration characteristics for all engines, regardless o f 
the number o f  cylinders, and achieves a favourable width-to- 
height ratio for installation purposes.
The oil sump, a weldment, is bolted into the rigid cylinder and 
crankcase block of grey cast iron. The oil sump is designed so that 
it can be used either as a dry or as a wet oil sump.
A major aim o f the development work behind this series was to 
achieve maximum standardization o f  parts used in both in-line 
and vee-engines, including the cylinder head with valves and fuel 
pump drive, cylinder liner, angled-split serrated connecting rod, 
piston and camshaft.
A cast, one-piece aluminium piston with cooling coil and double 
ring carrier o f austenitic grey cast iron for the top two piston rings 
is used for engines burning diesel fuel. Intensive cooling of the 
piston and good resistance to wear on the piston ring grooves is

f i g . 2. Cross-sectional view o f  the ASV 25 /30 four-stroke diesel engine, 
M .A .N .-Sulzer design

fig . I . Four-stroke diesel engine ASV/30, M .A .N .-Sulzer design

thus ensured. Engines burning heavy fuel oil are fitted with 
two-part fabricated pistons whose steel crowns are particularly 
resistant to wear and intensively cooled by lubricating oil.
The four valves arranged in the cylinder head have hard-faced 
wear-resistant seats, chromium-plated stems and, in the case of 
heavy fuel oil operation, rotators.
Interchangeable, centrifugally cast valve seat rings o f white iron 
prolong service life and facilitate maintenance.
The bolts connecting the cylinder heads to the engine casing and 
those connecting the main and connecting rod bearings can be 
easily loosened and tightened with little expenditure o f  energy by 
means of easy-to-handle hydraulic tightening devices.
The camshaft is made up of individual elements; each o f the 
elements, which are flanged together, corresponds to one cylin
der spacing and can be easily mounted in place. Each cylinder has 
its own fuel injection pump; this can be removed with the pump 
drive as one unit.
The pumps for lubricating oil, fuel, freshwater and -  if 
required-seawater, flanged onto the ’free’ end o f the engine, can 
be easily exchanged without alignment work. An extra power 
take-off can be fitted to the coupling end of the engine for further 
drives.
At the ’free’ end of the engine, one M .A .N . exhaustgas-driven 
turbocharger is fitted to the in-line engines, two turbochargers to 
the vee-engines. The charge air is recooled via a water-cooled 
gilled-tube cooler fitting neatly into the outline of the engine and 
thus saving space.
The engines are equipped for direct operation by hand and for 
connection to remote control and monitoring systems. The engi
nes may be mounted either rigidly or resiliently.

Power data at an engine speed of 1000 rpm
6 ASL 25/30 6 cyl. 1080 kW 1470 HP
8 ASL 25/30 8 cyl. 1440 kW I960 HP

10 ASL 25/30* 10 cyl. 1800 kW 2450 HP
12 ASV 25/30 12 cyl. 2160 kW 2940 HP
16 ASV 25/30* 16 cyl. 2880 kW 3920 HP
18 ASV 25/30* 18 cyl. 3240 kW 4410 HP

* being developed overall overall <overall
length width height weight

Dimensions mm mm mm t
6 ASL 25/30 6 cyl. 3450 1200 2300 11,5
8 ASL 25/30 8 cyl. 4300 1280 2400 14,5

10 ASL 25/30 10 cyl. 5300 1450 2400 17,5
12 ASV 25/30 12 cyl. 4350 2010 2800 19
16 ASV 25/30 16 cyl. 5300 2010 2800 24
18 ASV 25/30 18 cyl. 5750 2010 2800 27
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Setting of the Montrose 

’A ’jacket

/ .  Jacket under tow

Main-Jacket:
dimensions at base -  180 x 160 ft.
dimensions at top -  140 x 70 ft.
height -  340 ft.
weight -  6,000 tons

Deck-Units:
1 each of 754 and 612 tons 

Modules:
8 each, heaviest 740 tons 

Flare-Jacket:
dimensions at base -  120 x 120 x 120 ft.
dimensions at top -  44 x 44 x 44 ft.
height -  401 ft.
weight -  1105 tons

Flare-B ridge:
length -  455 ft.
weight -  280 tons

Height of helideck above seabed:
-  453 feet

2. Close-up o f  top o f  Jacket

Netherlands Offshore Company of Delft, 
announce the successful launching and 
setting of the Montrose ’A ’ jacket in a 
water depth of 300 feet in block 22/17 of 
the U.K. North Sea.
The six-thousand ton jacket, fabricated 
and delivered on schedule by U .I.E . in 
Cherbourg, France, was launched from 
the 400 x  130 feet launch barge 'Teo 
393-10’ on August 25, 1975.

After launching, the jacket was pulled 
onto location with the assistance of three 
tug-boats. The jacket was then upended, 
positioned and set on the seabed using a 
step-by-step ballasting procedure.

Pile driving is now underway by Nether
lands Offshore Com pany’s Marine Con
struction W orkship ORCA and is to be 
followed by the installation of a two-unit 
deck section, eight drilling and production 
modules and a drilling rig. A six-pile tri
pod flare-jacket will be installed and is to 
be connected to the main platform by a 
bridge 455 feet long.
As the prime contractor for the offshore 
installation of the Montrose ’A ’ platform 
and facilities, Netherlands Offshore 
Company also carried out the detailed in
stallation engineering for the project, in
cluding an extensive model testing pro
gram at the Netherlands Ship Model Basin 
at W ageningen, the Netherlands.
Design engineering was performed by 
Earl and W right of San Francisco with 
offices in London and Houston.

Particulars
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3. Jacket after launching 4 . Jacket in position. Pile driving underway

THE SECOND O&K TRAILING HOPPER SUCTION DREDGER FOR IRAQ
After trials in the Bay o f Lubeck and on 
the river Elbe the second dredger o f the 
two dredgers ordered by the Iraqi Ports 
Administration has left the O&K Oren- 
stein & Koppel, Lubeck yard and is on its 
way via the Suez Canal to Basrah. The 
voyage will take about 27 days and is 
being carried out by order of and under 
O&K responsibility.

The dredger has the following main data:
Hopper capacity 3 000 m 3, length overall 
89 ,9  m, moulded breadth 17,3 m, depth 
7,8 m , draught 6,1 m, dredging depth
27,5 m.
Fully laden the dredger reaches a speed of 
12 kn. Two dredging pumps fill the hop
per of 3 000 m 3 with sand in 60 minutes.

Dredging is carried out during a trailing 
suction run with two side suction pipes.
The trailing suction pipes are pressure wa
ter activated.
The dredged spoil can either be sucked 
from the hopper by the dredging pumps 
installed and discharged overboard on the

BOEKBESPREKING
De grote wereld en de kleine Elizabeth 
Adriaan Hoekmeijer
uitgave van De Boer M aritiem, geplastif. paperback afni.:
25,5 x  20,5 x  1 cm
144 pagina's, 220 foto’s, 10 pentekeningen, 7 overzichtskaar
ten.
Prijs ƒ 21,—
Adriaan en Margaretha Hoekmeijer maakten met hun 70 jaar 
oude zeiljacht Elizabeth in de jaren zestig een proefreis naar de 
W est. Het beviel hun zo goed dat ze vanaf dat moment bezeten 
waren van het plan om een reis om de wereld te maken.
Voor dat doel moest het jacht Elizabeth geheel worden verbouwd 
en aangepast aan de eisen die zo ’n oceaanreis stelt.
Na een jarenlange voorbereiding was het eindelijk zo ver en in 
september 1968 vertrok de familie Hoekmeijer uit IJmuiden. Na 
een oponthoud in het Caribisch gebied waar op Curasao dochter

Katja werd geboren, vertrokken ze door het Panamakanaal via de 
Galapagos Archipel, Tahiti, Nieuw Guinea en Indonesië naar 
Perzië. Men besluit niet Kaap de Goede H oopte ronden, maar het 
jacht perdieplader400 km door de woestijn naarde Middellandse 
Zee te vervoeren. Vandaar vervolgde men de reis via de M iddel
landse Zee naar Nederland. Vorig jaar september werden de 
Hoekmeijers na de zes jaar durende tocht als echte wereldreizi
gers binnengehaald in hun geboorteplaats Alkmaar. Onderweg 
werd veel gefotografeerd, gefilmd en getekend.

In het boek is het beeld verhaal van vele jaren zwerven vastgelegd 
en in lange fotobijschriften bij de 220 foto’s gaat de auteur in op 
de vele gebeurtenissen tijdens expedities onderweg.
Een interessante reisbeschrijving.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer

open sea or delivered ashore through a400  
m reclamation pipe. The dredger has a 
total installed power o f more than 9 000 
HP and has accommodation for a crew of

92. The dredger was built in accordance 
with the Regulations o f Germanischer 
Lloyd for Class + 100A 4 ’Hopper Dred
ger’.
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Italcantieri building an 8-engined, 4-propeller 40 000 
ton displacement pipe-laying barge

As the search for oil and gas offshore 
extends further out to sea and into more 
hostile environments, the need for advan
ced equipment to cope with the extra de
mands of these situations is growing con
siderably. Anticipating these require
ments the Italian-based Saipem Group 
contracted with the Italcantieri G roup of 
shipyards for the construction o f  an ad
vanced design of pipelaying vessel. To be 
named Saipem Castoro VI, this vessel is 
being assembled at the Arsenale Triestino 
San M arco yard, at Trieste, although a 
number o f the shipyards in the group are 
contributing prefabricated sections to the 
project.
Saipem has made detailed studies for an 
advanced global system related to subma
rine pipeline construction, both in hostile 
environments and great depths under the 
ocean. Operational experience gained du
ring lay trials offG aetd  in 1972, and work 
in the North Sea on the Forties Field line, 
in 1973, has been used as a continuous 
reference while developing the program
me.
The new pipelayer is to be the heart o f this 
programme and to facilitate improved sea 
motion characteristics in water depths of 
down to 2 000 feet; it is o f the semisub- 
mersible type and will be capable o f  car
rying a substantial deck load. The main 
dimensions o f the vessel will be: Length
145.00 m , Beam 64.50 m. Draught 
(m ax.) 15.50 m , Draught (m in.) 6 .50 m. 
At the maximum draught the displacement 
will be some 40 000 tons and at the m ini
mum draught, 28 000 tons.
For propulsion and manoeuvring purposes 
the pipelayer will have a controllable- 
pitch swivelling propeller at each o f the 4 
corners of the hulls. Each propeller will be 
able to absorb 2 800 slip. Power for the 
vessel’s systems will be provided by no 
less than eight main diesel engines each o f 
4 000 hp driving 4 000 kVA alternators. 
Apart from assisting during towing opera
tions, the four propellers will be used 
while mooring lines are being adjusted or 
if an anchor should drag, also to help con
trol the vessel’s motion due to the pendu
lum effect when moored in deep water, 
and to assist the mooring system during 
periods o f heavy weather.
The core o f the Saipem Castoro VI is the 
pipe ramp extending from the vessel, and 
to overcome problems o f laying pipe at 
varying depths down to 2 000 ft the ramp 
pivots to obtain variable inclinations and 
to allow the laying o f different diameters 
o f pipe. Furtherm ore, if a stringer is

A rtist's  impression o f  Saipem  Castoro VI 
40 000-ton displacem ent pipe-laying barge, 
being built by Italcantieri

attached to the ramp, it is well below the 
surface o f the sea and is, therefore, scar
cely affected by sea conditions. The whole 
structure is relatively short and stiff and 
can have an almost vertical laying angle. 
Furtherm ore, there are no protrusions 
beyond the overall layout o f  the barge as 
the ramp and stringer remain within the 
limits o f the vessel’s structure.
As a result of this arrangement it is expec
ted that theSaipem  Castoro VI will be able 
to lay pipe in water depths down to 2 000 
ft with a significant wave height of 17ft, 
irrespective of sea direction, and with a 
wind speed o f 50 knots. With a significant 
wave height o f 25 ft the vessel will be on 
operational standby with the pipe still sa
fely on the ramp. In a worse sea state the 
pipe will be put into the safe abandon state 
with line still connected by cable to the 
vessel.
Only under approaching survival condi
tions (80 ft seas and 100 knot winds) will 
the pipe be completely abandoned to allow 
the vessel to adjust its draught for survival 
on the same mooring pattern. By this type 
o f gradual adjustment to full survival con
ditions it will be easier to resume normal 
operations when weather conditions al
low.
Since mooring on a pipelayer is the most 
important support operation a great deal of 
design work has been put into the system 
to allow world-wide operation in deep wa
ter. This has included the use of a m athe
matical model to study a variety o f moor
ing system patterns. As a result o f  this 12 
mooring winches will be installed on the

Saipem Castoro VI arranged the work au
tomatically and, when necessary, in a 
fully integrated system with the azimuthal 
propellers. The studies carried out by Sai
pem show that such a system is essential 
when operating in very deep and rough 
waters where phenom ena o f  instability 
have been discovered for a vessel using 
only mooring wires.
Each o f the 12 winches will be able to 
absorb 1 200 hp when handling 3 in
diam eter anchor cable. In addition to these 
facilities, the vessel will be equipped with 
three Saipem-designed track-type electri
cally driven tensioners each able to exert 
42 tons o f tension. These will work in 
conjunction with a 150-ton tensioning 
winch.
For lifting purposes, two revolving-type 
gantry cranes working on a rail system 
will each be able to lift 187 tons at a radius 
o f  12 metres. Diving facilities will include 
a packaged saturation diving system with 
a maximum operating depth o f 300 m. 
Crew accommodation aboard the Saipem  
Castroi VI will provide living quarters for 
up to 270 persons and will include an 
eight-berth hospital among the services. A 
helicopter landing pad, meeting the N or
wegian rules for a Sikorsky S61 helicop
ter, will be included in the deck installa
tion. Delivery of the vessel is scheduled 
for the end o f 1976.
In taking the Saipem order for this advan
ced pipelayer, Italcantieri added to two 
30 000 tonne d.w . product carriers, and 
three 27 500 tonne d.w . container ships 
already booked during 1974.
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TEWATERLATING T.T. MAASBRACHT’

Op zaterdag 20 september werd de turbinetanker op
de w erf van Verolme Dok- en Scheepsbouw Maatschappij, Ro
zenburg, behorend tot RSV (Rijn-Schelde-Verolme M achinefa
brieken en Scheepswerven) te water gelaten.
De doop van het schip werd verricht door mevrouw O. M. de 
Oliveira, echtgenote van de president-directeur van Petrobras. 
Opdrachtgever tot de bouw van het schip, dat tot de grootste 
behoort tot dusverre door Verolme gebouwd, is Holland Bulk 
Transport Rotterdam. M et een draagvermogen van 318 000 ton 
wordt de M aasbracht het grootste schip dat onder Nederlandse 
vlag zal varen.
Holland Bulk Transport, onderdeel van de Nederlandsche 
Scheepvaart U nie, legt zich toe op de bulk- en tankvaart. De 
M aasbracht isd o o rH .B .T . voor5  jaar vercharterd aandeB razi- 
liaanse staatsoliemaatschappij Petroleo Brasileiro S.A . (Petro
bras), Rio de Janeiro, ingaande direct na de oplevering van het 
schip, eind 1975.

Hoofdafmetingen
Lengte over alles 352,10 m , lengte tussen de loodlijnen 336,00 
m, breedte naar de mal 55,40 m, holte naar de mal 28,55 m, 
diepgang onderkant, kiel 22,357 m, proeftochtsnelheid ±  15,5 
knoop, ladingcapaciteit incl. sloptanks 14 000 000 cubft. =  
397.758 m 3. draagvermogen 313.000 dwt. (318 000 metrische 
tonnen), hoofdmachine Verolme/General Electric stoomturbine.

Classificatie
Het schip wordt gebouwd overeenkomstig de voorschriften en 
onder toezicht van Lloyd’s Register of Shipping.
In toevoeging op deze classsificatie zal het schip aan de navol
gende eisen moeten voldoen:
a. the International Loadline Convention of 1966.
b. The International Convention for Safety o f  Life at Sea of 
1960.
c. The Classification Agency Regulations for the Certification of 
Cargo Gear.
d. Scheepvaart Inspectie.

Algemene omschrijving
Het schip is een enkeldekschip zonder kampanje en bak. Het 
schip is voorzien van twee zijlangsschotten. De accommodatie, 
machinekamer en brug bevinden zich op het achterschip.
De ruimten onder het hoofddek worden verdeeld door schotten en 
dekken in de volgende compartimenten:

Voorpiektank tot Piekdek: capaciteit ±  422.720 cubft. =  ±  
11 970 m 3 voor waterballast 
Bootsmanbergplaats op piekdek vóór 
Gedeeltelijke cofferdam in voorschip boven piekdek 
Ladingtanks: 1 - 9
Sloptanks: 468 202 cubft. =  13 258 m 3
Pompkamer voor ladingpompen met toegangstrunk naar hoofd
dek, daarboven toegangsdekhuis
Dieselolie-tanks: in machinekamer achter pompkamer. Capaci
teit ±  5 750 cubft. =  ±  163 m3 dieselolie 
Zij-oliebunkers, elk met toegangsluiken op hoofddek. Capaciteit 
totaal ±  296 000 cubft. =  ±  8 382 m 3 voor brandstofolie 
Achterpiek  voor waterballast met een capaciteit van ±  42 378 
cubft. =  ±  1 200 m3

Accommodatie: is geplaatst op het achterschip; in totaal 5 lagen; 
is geheel voorzien van air-conditioning.

Navigatie-uitrusting: Bestaat uit moderne apparatuur, zoals gy- 
rokompassen en automatische stuurinrichting, radiotelegrafie en 
radiotelefonie installatie, analog, dubbele radarinstallatie, een 
echolood, etc. in kaartenkamer en stuurhuis

Isolatie en beschieting in de accommodatie: waar nodig zijn 
brandvrije materialen toegepast; alle scheidingswanden zijn van 
fire guard en spaanplaat, afgewerkt met hardplastic.

Civiele dienst: voldoet aan de hoogste eisen, die gesteld worden 
aan boord van moderne schepen.

I
Turbine: een hogedruk en een lagedruk turbine met dubbele 
reductiekast van het type Verolme/General Electric M ST 14 met 
een max. vermogen van 36 000 shp.

Ketel: de twee hoofdketels zijn van het type Foster W heeler 
stralingsketel; zij zijn in licentie bij Verolme gemaakt; oververhit- 
ter uitlaatdruk 68 kg/cm 2, oververhitter uitlaattemp. 513 ° C.

Turbo-Generator: stroomvoorziening d.m .v. 2 hoofdgenerato
ren en 1 noodgenerator 440 V -  60 perioden; voor normaal 
bedrijf: 1 turbogenerator 1400 kW; voor ’stand-by’ 1 turbo- 
generator 1400 kW; voor noodbedrijf 1 dieselgedreven automa
tisch startende generator van 900 kW.

Lading-systeem: wordt verzorgd door4  turbinegedreven centri
fugaal ladingpompen, fabrikaat J .M .W .; de ladingafsluiters 
worden hydraulisch bediend; voor ballasten 1 turbinegedreven 
ballastpomp en voor strippen 2 pompen.

Brandbeveiligingsinstallatie: bestaat uit een inert gas installatie 
voor de ladingtanks, foam installatie voor dek en een deadship 
foam installatie voor machinekamer en pompkamer.
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M achinc-installatie: wordt geheel verzorgd door Verolme 
M achine-Fabriek IJsselmonde B.V . te Rotterdam.

Elektrische-installatie: de verlichting staat functioneel zowel 
als esthetisch op een hoog niveau; vermeldenswaard is de spe
ciaal voor navigatie-doeleinden op de brug geïnstalleerde 
adaptatie-verlichting, alsook de hoofddek verlichting, welke ge
schiedt d .m .v. 16 armaturen met elk twee 400 Watt hogedruk

kleurgecompenseerde natriumlampen, welk eeen lichtstroom 
van 75 000 lumen per armatuur geven.

Automatisering: de machinecontrolekamer kan vanuit de m a
chinekam er worden bediend; dominerend in deze ruimte is de 
door Verolme Elektra B .V . te Maassluis ontworpen lessenaar (in 
nauwe samenwerking met Verolme M achinefabriek IJsselmonde 
B .V .); de machineinstallatie is volledig geautomatiseerd en kan 
ook bediend worden vanaf de stuurhuislessenaar.

ENORME VERHAALLIEREN

Op 29 septem ber 1975 vond de versche
ping plaats van 4 enorme verhaallieren, 
die ten behoeve van het bij de NDSM voor 
Heerema Engineering Service in aanbouw 
zijnde kraanschip O din, door B.V. 
M achine-en Lierenfabriek J. H. Bodewes 
te Nieuwerkerk a.d. IJssel werden ver
vaardigd.

De afbeelding geeft enig idee van de afme
tingen van één dezer lieren

De technische gegevens zijn:

-  Elke lier met 2 draadtrommels diam. 
1400 x  lang 2400 m m ., geschikt voor een 
draadberging van 2370 m staaldraad 
diam. 70 mm.
-  Trekkracht max. 200 ton bij stilstaande 
motoren, 160 ton bij een inhaalsnelheid 
van 16,2 m/min. en 703 om w/inin. van de 
motoren.
-  In de tandwielkast is een pneumatisch 
op afstand te bedienen hydraulische fric- 
tiekoppeling ingebouwd, die een tand- 
wielschakeling mogelijk maakt, waardoor 
de inhaalsnelheid verhoogd kan worden 
tot 90 m/min. bij 40  ton trekkracht.
-  Iedere trommel kan door middel van 
twee op afstand te bedienen pneumatische 
fricties gekoppeld worden met de hoofd
as, die bijna 0,5 m diam eter heeft.
-  Op alle trommels zijn eveneens pneu
matisch bediende remmen gemonteerd, 
die een maximum remkracht van 320 ton 
leveren.
-  De draad wordt op iedere trommel ge
leid doop middel van een automatisch ge
regelde pneumatische draadgeleider.
-  De aandrijving van elke lier geschiedt 
door 2 elektrom otoren van ieder 500 pk.

-  De afmetingen van de lier zijn circa 11 
m lang x  5 m breed X 4 '6  m hoog.
-  Het gewicht van één complete lier be
draagt ca. 170 ton.
Het kraanschip Odin zal t.z .t. worden in
gezet bij ’offshore’ werkzaamheden en 
dus speciaal gebruikt worden voor het 
plaatsen van boorplatforms t.b .v . de olie

winning op de Noordzee.
De functie van de verhaallieren is om het 
schip onder alle omstandigheden op zijn 
positie te houden, c .q . naar een andere 
positie te verhalen.
De nu afgeleverde lieren zijn de tot heden 
grootste en krachtigste lieren ooit door de 
fa. Bodewes gefabriceerd.

Samenwerking Duxford en M.A.N.
Major British and German engine builders 
sign co-operation agreement 
An agreem ent to co-operate in the production 
of low-speed diesel engines, as well as their 
developm ent, has been signed betw een two 
leading engine builders, M .A .N ., o f Augs
burg, G erm any, and Doxford Engines, of Sun
derland, England.

The M anaging Directors o f the C om panies, 
M r. David Stables and Herr A dolf Schiff, sta
ted that the two Com panies and their licensees 
will continue to market their respective designs

where practicable, but will rationalise the pro
duction o f  com ponents, co-operate in after
sales service and, most im portantly, co-operate 
closely in engine developm ent. Particularly, 
the tw o Com panies will develop jointly new 
engines to meet future technical and economic 
requirem ents, utilising the ample experience 
and know-how they have accum ulated over the 
years to the advantage o f the marine industry. 
Neither Company will be phasing out any of its 
present range o f engines. Doxford produce 
their own design of opposed-piston low-speed 
engine, whjlst M .A .N . produce a complete 
range of diesel engines up to 50,000 h.p. for

marine use and have an appreciable hold on the 
world-wide stationary engine market.
W hen there are suitable projects, Doxford may 
build complete M .A .N . engines, including 
new designs.

Both Com panies are involved in types o f 
medium-speed engine. Doxford are develo
ping the opposed-piston 'S eahorse ' engine, 
whilst M .A .N . are testing the largest trunk- 
piston 4-stroke diesel engine at their Hamburg 
works. Both Com panies w ill be exam ining the 
market situation for m edium -speed engines 
preparatory to further co-operation in this field.
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Sea Symphony -  a new supership from Kockums

The fourth vessel in K ockum ’s series o f 356 000 tonners was 
delivered on September 26th to a shipping partnership headed by 
the Swedish owned Salen Shipping Companies. The ship is 
called Sea Symphony and is an oil tanker o f 356 400 deadweight 
tons. Sea Symphony’s main dimensions are the same as those of 
her sister ships Sea Saint, Sea Scape and Sea Stratus. Over-all 
length.is 362 metres, width 60 metres and draught 22.3 metres. 
The ship is powered by a steam turbine developing 40 000 hp 
(29.4 M W ).
Sea Symphony has been fitted with a comprehensive range of 
electronic equipment. Navigation and steering are carried out by 
means of K ockum s' Bridge Com puter System, which has pre
viously been installed in 11 ships and will be fitted in all Salen 
ships in the present series. The computer is connected with 
systems for dead reckoning, automatic Decca navigation, great 
circle navigation, hull fouling calculation, bridge control, etc. A 
Magnavox MX 902 satellite receiver is directly connected with 
the computer. Another electric navigational aid is the Raytheon 
Collision Avoidance System, connected to the Raytheon 3- and 
10-centimetre radar units. There is a conventional True Motion 
Indicator in addition to the indicator for the Collision Avoidance 
System.
A Kockums Loadm aster On-Line Computer has been fitted for 
cargo handling. The On-Line system automatically converts data 
on tank-level to weight data. The Loadmaster also calculates the 
longitudinal stresses in the hull and displays this information on 
the Loadmaster panel. The system functions on-line, which 
means that* it works with real tank-levels and corresponding 
weights, thus reducing the risk of errors and faulty calculations. 
TT Sea Symphony is designed for world-wide service and has 
been built to the highest class in Lloyd’s Register. With a full load 
of oil the vessel will have a draught o f 22.33 metres.
Totaal cargo volume amounts to 441 000 m3, distributed among 
28 tanks. The vessel was constructed in accordance with the new

rules for tank volume limits laid down by 1MCO. a UN agency. 
These rules specify a maximum leakage of 30 000 m3 in case of 
accident.
A number o f other measures have also been taken to minimize the 
risk o f spillage. These include an inert gas installation and com 
prehensive tank-cleaning equipment. All cargo tanks are connec
ted to an inert gas installation with a capacity of 27 500 m '/hour. 
87 water guns for cleaning cargo and slop tanks are mounted on 
deck, and another 30 guns are fitted in the bottom of the side 
tanks.
Sea Symphony is the fourth in a series of 356 000 tdw tankers, 13 
o f  which have already been ordered. The Salen Shipping Com pa
nies have 3 more of these vessels on order, while the others in the 
series have been bought by Greek and Norwegian owners.

Principle data

deadw eight 
O ver-all length 
Length betw een p .p . 
M oulded breadth  
D raugh t 
C argo  capacity 
Pump capacity 
Contracted speed

356 400 m etric  tons 
362.47 m etres 
350 m 
60 m 
22.329 m 
441 000 m 3 
4 x 5 500 m3/h 
15.5 knots

Main engine: A Kockum-Stal-Laval steam turbine unit which 
develops approx. 40 000 hp (29.4 MW) at 86 RPM.
The ship was built to the highest class in Lloyd’s register, coded 
+  100 A l, Oil Tanker, +LM C , UM S, IGS.
Sea Symphony was built by Kockums Mekaniska Verkstads AB 
for a shipping partnership headed by Salén Shipping Companies, 
Stockholm.
Yardnumber 549. Delivery date: September 26th 1975.
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The Ubiquitous SPM
Perhaps the most important realization about single point moorings (SPMs) since theirfirst application  
15 years ago is that they can he a solution to the worldwide shortage o f  petroleum transfer facilities.

W hen the original single point m ooring 
system transferred its first barrel of oil at 
Dolaro, Sweden, back in 1959, no one 
took much notice. It was not a very ro
mantic device, and even tanker opera
tions men considered it and the few 
other sim ilar installations then planned 
as stopgap measures. W hile the industry 
knew that tankers would grow, m ost felt 
that ports would, too. By 1972, operators 
were poring over plans for 750,000-dwt 
tankers, and the m illion tonner was ac
cepted by many as a logical progression 
in the developm ent o f the crude oil trans
portation industry. Clearly, these vessels’ 
drafts were going to deny them  entrance 
to m ost world ports; indeed, fully laden, 
they would be a tight fit in some seaways.

SPM s and related offshore crude oil 
transfer arrangem ents became integral to 
world tanker operations in the era o f the 
U ltra Large C rude Carriers.

Even with the golden era of the 
U L C C  behind us, the economies o f off
shore loading sites will encourage the con
tinuing development of single point moor
ing systems because even m inor port 
alterations are prohibitively expensive.

And oil industry economists are already 
planning for those times when alternate 
energy sources and depleting oil reserves 
will see crude oil traffic diminish. Few  
ports are willing to dredge up to 90-foot 
depths for facilities that may fall into

disuse in the next century. Today there 
are approxim ately 150 single point m oor
ings in operation, and at least fifty more 
will add to this figure by 1980.

SPM s bearing close resemblance to 
early designs still serve a num ber o f sites 
worldwide, and units very much like 
them are still being built. So, in a sense, 
the SPM  concept was relatively m ature 
at its first conception. However, as site 
depths increase, some new designs are 
being introduced. In response to the grow 
ing body o f technology associated with 
SPM s, the American Bureau o f Shipping, 
with the assistance o f  a special SPM  com 
m ittee, recently published Rules fo r  
Building and Classing Single Point 
Moorings.

The F. A. Davies, a Jloating storage vessel o f  229 516 dwt, belonging to the Arabian American Oil Company 
(Aramco) is m oored at Z u lu f M arine Terminal, Saudi Arabia



T h e  concept of an SPM  provides for a 
tanker to be moored offshore by lines to 
its bow from a single buoy or tower struc
ture. Since the tanker can swing freely 
about this m ooring arrangem ent, always 
heading into the weather, m ooring forces 
are at a minimum. They are naturally 
less than those a tanker experiences at a 
pier, sea island, or m ultiple buoy berth. 
-This means that SPM s can be located in 
exposed locations and carry on operations 
in relatively severe environments.

Basically, the mechanics o f SPM s re
quire that a swivel, which passes cargo, 
must be provided concentric with a m oor
ing swivel. T his cargo swivel is con
nected through piping or hoses to a sub
marine pipeline to reach shoreside 
storage or production units, and, most 
frequently, through floating hoses to an 
accepting tanker.

Richard W. Black o f the U.S. M aritim e 
Adm inistration identifies the SPM  as 
“one o f the safest and most economical 
means for.the transfer of oil to and from 
vessels offshore.” Yet he advises that 
SPM  flexibilities should not be exploited 
to  the point where anticipated sites are 
not thoroughly scrutinized for wind, 
wave, current, and sea bottom  character
istics, as well as the size, maneuverability 
and equipm ent of those ships expected to 
use the sites.

Black sees the fifteen years of experi
ence gained with SPM s as invaluable in 
continuing their good safety record, and 
singles out one aspect of SPM s that give 
them a natural advantage: “. . . being 
able to always head into the wind, a 
tanker can safely depart in the face o f a 
rising storm .”

W ith few exceptions, individual hard
ware components within SPM  systems 
are now generally considered to be be
yond the developm ent stage. Some com
ponents, like universal joints and fluid 
swivel assemblies, are built to last the 
service life of an SPM  with little m ain
tenance. W hile SPM  operators tend to 
overdesign these key components, they 
cannot afford to be so liberal in drawing 
up specifications for overall SPM  installa
tions at various sites. Tailoring SPM s to 
individual sites, though often a costly, 
laborious process, is one that the indus
try has learned to accept. “Overdesigning 
for a site is the easy way out, but it can 
cost millions and never yield returns,” 
John Flory of Exxon’s Engineering Tech
nology D epartm ent pointed out, “yet if  a 
facility is under-designed and subject to 
failure in the extreme conditions o f its

particular location it can just plain cost 
and cost and cost. Adequate investigation 
o f the conditions at the site and of the 
loads imposed on the mooring by these 
conditions is the most prudent and eco
nomical approach to SPM  design.”

T he complexities of designing an SPM  
for a site today presents a bewildering 
array of variables as operators investigate 
N orth  Sea and even Arctic sites. If  it is a 
new design, or an old design destined for 
new site conditions, a proposed SPM  
usually undergoes extensive model tank 
testing.

A body o f data that is significant in de
signing an SPM  adequately for a site, 
but that is difficult to gather, is inform a
tion about waves. W hile there have been 
instances where cargo transfer has been 
able to continue in wave heights up to 18 
feet, mooring operations would be impos
sible under such conditions. M ooring 
usually does not take place when wave 
heights exceed eight feet because of the 
lim itations of conventional launches; 
therefore it is im portant to know if these 
conditions prevail in an area so that spe
cial provisions can be made for rough 
weather tie-ups. SPM s have little trouble 
weathering the severest storms if  tankers 
are not moored to them, and when a 
severe storm  materializes, it is a simple 
m atter for a tanker to disengage. Insuffi
cient provisions for sustained periods of 
heavy weather at some existing sites 
have not made them  unsafe, but delays 
have resulted because of inability to cope 
with periods o f heavy chop.

W hile naval architects have had only a 
nodding acquaintance with the effect of 
winds and currents on ocean hulls, with 
SPM s this knowledge m ust be intimate. 
T he effect o f  currents will determine 
m ooring requirem ents and, to a degree, 
mooring loads and mooring configuration 
more than any other factor except waves. 
One lesson learned from  actual experi
ence at SPM  sites is that care must be 
taken to moor tankers carefully so that 
each o f the double mooring lines will 
bear a share of the strain. In most in
stances when tankers have parted their 
m oorings during storms, operators sus
pect it has been because one mooring 
line took all the strain, parted, leaving 
the remaining line to bear the strain and 
part.

M any operators and builders consider 
the most critical consideration in adapt
ing SPM s to their sites to be sea floor com
position and contour. N ot only do soil 
conditions have to be known to ade

quately design SPM  anchoring systems, 
but bottom  contour lines have to be 
determined in an area with a radius around 
a site o f at least three times the length of 
those tankers anticipated to moor there 
to insure that underkeel clearances are ade
quate. Naturally, this clearance is less 
critical under soft bottom conditions, 
but sand or mud bottoms can shift with 
wave action or littoral drift. These con
tingencies are investigated closely as 
dredging around an SPM  site is imprac
tical because o f  pipeline and anchorage 
arrangem ents. SPM  sites are rarely 
dredged in anticipation o f construction 
because it is more expedient to locate in 
proper depth further offshore. In a Shell 
project, however, a sunken ship was 
moved from the tanker maneuvering 
area, rather than resite the SPM .

T he construction o f an SPM , then, 
blends the disciplines o f naval architec
ture, civil, mechanical, and marine engi
neering, meteorology, oceanography, and 
geology. While this seems a burdening 
set of variables, a growing backlog o f ex
perience helps ease the start-up investiga
tions required for establishing new sites. 
Exxon, for instance, has over 1,000 sets 
o f data resulting from model tests it has 
conducted over the years, and these can 
be applied and interpolated for a great 
many situations it is confronted with at 
new sites. T hen , too, those companies 
that have offshore drilling experience 
find that their knowledge is applicable to 
SPM  site consideration.

As the single point m ooring has evolved 
to an advanced development stage, there 
have been problem areas that continue to 
plague SPM  operators. It is impossible 
to talk to an operator about SPM s for 
long before the topic of hoses surfaces. 
Tom  Laney, A dm inistrator—Refined 
Products Supply for ARAM CO, said, 
“We’ve had instances where a brand new 
floating hose has failed after only a few 
days’ service. And if we get a year out of 
our floating hose, we consider ourselves 
lucky.” Laney points out that one cause 
o f such failures is the rough sea condi
tions to which hose, still somewhat in 
the m anufacturing developm ent stage, is 
subjected and it m ust be recognized that 
where rough seas are likely to be en
countered, hose should be designed and 
fabricated to withstand such conditions. 
He, and many counterparts in the indus
try , note that manufacturers have been 
put on the spot with orders for hose 
which is unprecedentedly large and 
which m ust stand rigorous conditions.
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UNIVERSAL JOINTS SINGLE ANCHOR LEG M OORING

FLUID SWIVEL 
ASSEMBLY

The Single Anchor Leg Mooring (SALM) system, 
developed by Exxon, is anchored by a hollow steel 
base tilled with sand or rock for ballast. A riser 
connects the anchor base of the SALM to a short 
length of chain that attaches to the mooring buoy, 
to which tankers moor conventionally with 
synthetic ropes

Hose replacem ent is also an S P M ’s 
chief expense once it is in place at a site. 
But, if  SPM  operators are quick to cite 
their transfer hose woes, they are equally 
quick in their defense o f various m anu
facturers’ efforts to im prove their prod
uct and cooperate with the industry. 
Tom  Laney said, “O ur suppliers’ fac
tories have been opened up to us, and 
any suggestions we’ve offered have been 
welcomed. T hey  are also working closely 
w ith the H ose Task G roup  o f  the Buoy 
M ooring F orum , and we have no doubt 
that hose life and durability will increase 
markedly as success in this cooperative 
effort is realized.”

T his F orum , organized five years ago 
by the oil industry to investigate SPM  
problem s, also gives close scrutiny to 
m ooring lines, whose failures are hard to 
predict and whose strengths hard to meas
ure. “F or one th ing,” Laney said, “we 
haven’t had facilities capable o f  testing 
the large diam eter m ooring lines to fail
ure; therefore we estim ate their strengths 
at given periods in their service lives and 
replace them  before evidence o f  weaken
ing appears. H owever, the Rope C om m it
tee o f  the Buoy M ooring Forum  is w ork
ing to elim inate this problem .”

Ten years ago, when SPM s were rela
tively new, m ooring to them  was an un

fam iliar process for pilots, but this is less 
o f a problem  today since, for m ost pilots 
and m asters, SPM s have becom e fam iliar 
berths. H owever, standardization o f 
tankers’ m ooring equipm ent has been a 
m ore persistent problem , particularly for 
those tankers that are not regular callers 
at SPM  sites. O ften these vessels’ equip
ment is inadequate for d istributing  stress 
evenly on m ooring lines or to lift the 
large diam eter hoses to the ship’s trans
fer manifolds. T h is will be less o f  a p rob
lem in the future, however, both because 
o f standards being set by the Buoy M oor
ing Forum  and because new tankers will 
be fitted w ith gear appropriate to SPM  
linkups as a m atter o f  course.

Generally SPM  sites are serviced by 
two utility craft to aid in m ooring 
tankers. W hile these craft have not under
gone the developm ent o f  their cousins— 
supply boats that serve offshore oil rigs— 
most o f  them  are capable o f assisting 
tankers to  m oor at SPM s in waves up to 
eight feet in height.

In 1966, having determ ined that SPM  
installations represented the m ost expedi
ent route to increasing crude oil transfers 
in the seventies and beyond, Exxon con
sidered over 100 perm utations and com 
binations o f  offshore transfer equipm ent 
at its Engineering Technology D epart

m ent in F lorham  Park, N ew  Jersey. 
John F lory  o f this departm ent recalls, 
“We narrowed it dow n to several prom is
ing systems by prelim inary analysis o f 
m ooring perform ance operability and 
cost; we then tested models o f these 
m oorings at the N etherlands Ship M odel 
Basin at W ageningen. Bearing in mind 
that the system  would have to handle 
significantly increased throughput, adapt 
to deepw ater sites, and be pollution-free, 
one system , the single anchor leg m oor
ing (SA LM ) type emerged as the most 
prom ising.”

T his early prom ise has been confirmed 
by the experience o f  Exxon and others 
w ith SA LM  installations. C urrently , 
Exxon has three o f  this type in operation. 
At a site 40 miles oft' Borneo in the 
South China Sea Exxon operates a SA LM  
in 295 feet o f water that loads tankers 
directly from  a production field. T h is is 
the deepest SPM  now in service for 
tankers. A t present a shuttle tanker w ith 
special m ooring arrangem ents is being 
used to load cargo from  the m ooring. 
Eventually, as production is stepped up, 
a F L O A T  (floating offshore attended ter
m inal) will be m oored perm anently w ith 
this SPM  to serve for storage.

Except for the extended “riser” con
necting the base to the buoy that the



deepwater site made necessary, the 
Borneo SA LM  is much like the first 
SA LM , which was installed off Brega, 
Libya, by Esso Standard Libya in 1969. 
T h e  single anchor leg mooring arrange
m ent that Exxon introduced is anchored 
by a hollow steel base that is filled with 
sand or rock for ballast. In  some cases 
the base is fastened to the bottom  with 
steel piles driven through its shell to re
sist sliding and enhance stability.

A 48-inch-diam eter riser connects the 
anchor base of the Brega SALM  to a 
short length o f chain that in turn a t
taches to the mooring buoy. Tankers 
moor conventionally with synthetic 
ropes fastened to  the deck of the buoy 
whose only other appurtenance is a bat
tery-operated navigation light.

Key components of the SALM  are the 
universal joint connecting links between 
the base and the riser, the riser and the 
chain, and the chain and the buoy; the 
anchor swivel that allows the buoy to ro
tate; and, most im portant of all, the fluid 
swivel assembly that revolves around a 
load bearing shaft on the riser and en
ables the cargo hose to turn  around the 
mooring. Exxon’s John Flory explained, 
“W hile these are rather expensive pieces 
of equipm ent, experience has taught us 
to design any underwater components in 
association with oil transfer with extreme

care. T he costs for repair and m ainte
nance are prohibitive and the work is 
dangerous, but an oil company simply can
not afford to risk failure. So far we have 
not had a failure o f any o f these com 
ponents.”

In  the Brega SALM  configuration the 
underwater crude oil pipeline is con
nected to the bottom  o f the riser by rub
ber hoses. Crude passes through the riser 
to a fluid swivel housing that is mounted 
around a shaft. An arm mounted on the 
swivel housing rotates the cargo hose 
around the riser as a ship swings on the 
buoy during cargo transfer.

T he most widely used SPM  today is 
the C A LM  (catenary anchor leg m oor
ing), but SALM  proponents argue that 
this is because up till recently sites were 
in shallow enough water so that the four 
to six lengths o f anchor chain used to 
m oor CA LM s were not prohibitively ex
pensive. Exxon’s cost studies have con
vinced its research analysts that after ap
proximately 100 feet o f depth, the CA LM  
is less competitive, especially in light of 
developments in underwater universal 
joints and fluid swivels.

One manufacturer, whose firm has in
stalled a variety of SPM  configurations 
including S ALM s, cautions that, although 
the SA LM ’s exclusion of costly anchor 
chain used by the C A LM -type SPM

makes it considerably cheaper initially, it 
remains to be seen whether service ex
perience will prove the S A LM  as inexpen
sive in the long run. “As most compo
nents o f this system are underwater,” he 
said, “ they are expected to be more diffi
cult and costly to install and m aintain.” 
O n the other hand, Exxon’s John Flory 
points out, “T he SA LM  components are 
designed for long-term , maintenance-free 
service under water. Service experience 
at our Brega installation, which has been 
in use for six years, and at Okinawa, in 
use for four, has proven SALM  compo
nent design. N either installation has yet 
required fluid swivel maintenance.”

T he SALM  configuration is basically 
the system that will m ost likely be the 
first single point mooring off United 
States shores. One will be sited in the 
Santa Barbara Channel off California. A 
federal perm it has already been granted 
for a site in 430 feet o f water. Its opera
tor, Exxon U.S.A., is seeking approval for 
a location closer to shore. Both LO O P 
(Louisiana offshore oil port project) 
Inc. and Seadock, a similar oil com 
pany cooperative to establish oil transfer 
facilities off the coast o f Texas, consider 
SALM s suited for the installations they 
are anticipating. Referring to these two 
m uch-disputed and discussed projects, an 
industry spokesman commented, “M ake
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no mistake about it, America needs these 
sites and the single anchor leg SPM  rep
resents the technology with which we 
can till the need.”

W hile the single point m ooring system 
for transferring crude oil and its prod
ucts is now an established sector within 
the petroleum  industry, its successes 
have created interest in other fields. T he 
M arcona C orporation has an SPM  sited 
off New Zealand that handles iron ore 
slurries. T he transfer of L N G  and LPG

is a natural for SPM s, and the future will 
probably see SPMs dealing with such com
modities as coal and, perhaps, chemicals.

M ost oilmen feel that the num ber of 
SPM  sites will expand m oderately in the 
next twenty years, yet considerable diver
sification is expected in their location. As 
for the distant future, if the search for oil 
takes production units to depths exceed
ing 1,000 feet, the SPM , along with 
much existing hardware associated with 
the oil business today, will become obso

lete. As Exxon’s John Flory commented, 
“Speaking as a researcher and inventor 
I’d like to say that we can adapt our 
SPM  technology to handle any depths 
and conditions, but when, as inevitably it 
will, the search for oil takes us to depths 
o f  6,000 feet or more, then the industry 
will be faced with developing entirely 
new technologies w ithin an entirely new 
set of disciplines.”

0 1975 bij American Bureau o f Shipping. Sur
veyor August 1975
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'Maritime Transport 1974'
Annual Report o f the OECD
143 pages, OECD, Paris 1975 
$ 6.25, £ 2.80, F 25 
ISBN 92-64-1 1380-0 
Available from OECD Sales Agents
-  The slump in demand for tankers throughout 1974 and the end 
of the dry cargo boom, as a result of overcapacity and world trade 
recession.
-  The implications for shipping of the OECD Long Term Energy 
Assessment.
-  The growth of the fleets o f the oil exporting countries.
-  The need for widespread cancellation o f large tankers on order.
-  The high liability to loss of ships under Hags of convenience.
-  New developments in international shipping policies.
These are among the subjects discussed and examined in ’Mari
time Transport 1974’, the annual report of the OECD Maritime 
Transport Committee which has just been published. The report 
covers major developments in international shipping during 1974 
and the early months o f  1975 and sets them in the framework of 
longer term trends and prospects o f world shipping and trade. 
The review of international shipping policies (Chapter I) concen
trates on the continuing growth of flag discrimination, and the 
consideration of shipping matters within the United Nations 
framework, particularly the UNCTAD Committee on Shipping 
and the follow up to the adoption of the Convention on a Code of 
Conduct for Liner Conferences.

The demand for Shipping (Chapter II) which had increased by a 
record 17 per cent in 1973 slowed abruptly in 1974 to only 5 per 
cent and there seems little prospect of growth in 1975.
A special section o f the chapter assesses the broad implications of 
the OECD Long-Term Energy Assessment for maritime transport 
and it appears that unless crude oil prices are reduced appreciably 
the demand for oil shipping in 1980 will be below that of 1974 
and will increase between 1980 and 1985 by only about 3 percent

per annum. Sections on dry bulk commodities, oil and general 
cargo examine in greater detail how the principal elements in 
shipping demand progressed in 1973 and 1974, and how they 
may change in 1975.
Shipping supply (Chapter III) in 1974 wholly outstripped de
mand. The world fleet increased by 10 per cent with the tanker 
fleet in particular growing by 19 per cent. Estimates of future 
growth indicate that the oversupply of tonnage will prevail for 
several years, even with massive cancellation of tanker orders. 
These have already begun but too slowly to prevent the prospect 
of an appreciable part o f the world fleet in lay-up. The chapter 
also examines the world merchant fleet by type and flag with 
particular reference to the growing fleets of the oil exporting 
states and certain of the developing countries.
In the freight markets (Chapter IV), 1974 was the first time in 
recent years that a dry cargo boom coincided with a tanker slump. 
Throughout the year tanker rates remained at levels below the 
margin o f profitability, whereas in the first half o f the year dry 
cargo rates were at record levels. However, the influx of combi
nation carriers and declining demand brought dry cargo rates 
down and, by early 1975, the dry cargo market was almost as 
depressed as the tanker market. The chapter also examines, 
separately, the voyage and period markets for oil and dry cargo 
shipping and reviews the way liner freight rates reacted to the 
rapid increases in costs and the changing economic climate.
A special chapter of the report examines the loss records of ships 
flying Hags of convenience during the decade 1964 to 1973. The 
results o f the analysis reveal that, overall, ships flying flags of 
convenience are four times more likely to be lost than ships flying 
the flags of OECD Member countries. The smaller and older the 
ships are, the more likely they are to be lost and the greater the 
disparity is between flags of convenience and the flags of OECD 
Members. The study gives no hint o f any specific criteria to 
explain the high losses of flag-of-convenience fleets which can 
only be attributed to their standards of operation and maintenan
ce.

New oil production platform
A new Norwegian design for a floating drilling 
and production platform, developed jointly by 
the Aker shipbuilding group and the oil com 
pany Saga Petroleum (at Saga's initiative) has 
been presented at the Offshore Europe ’75 ex
hibition in Aberdeen. Called the Aker TPP 
(Tethered Production Platform ), it consists of a 
floating steel platform tethered to the seabed by 
12 vertical tension leg cables, and a sub-sea 
module linked by risers to the platform. The 
platform is fully equipped with process and 
drilling machinery, while the sub-sea module

contains the well-heads and ’X-mas trees'. 
The Aker TPP is designed for operations in 
water depths o f 150 metres or more -  thanks to 
the tension leg system, increasing depths have 
little effect on total costs. This system also 
makes the platform virtually independent of 
seabed soil and slope conditions. The designers 
claim  a wide range o f applications. A fleet of 
these platforms can, for instance, be used to 
cover a wide field, reducing the need for direc
tional drilling. A TPP can also be installed 
early in the production phase, giving a quick 
return on investment as well as providing time

and data to optimise later field development. 
Being highly mobile, it is relatively cheap to 
transport great distances.
Safety has been a prime consideration during 
the developm ent of the Aker TPP. It is stable 
both under towing and when stationary and, in 
an emergency, can quickly be released and 
removed from the operating area. Model tank 
trials at the Netherlands Ship Model Basin have 
given good results in waves up to 30 metres 
high.

norinform
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Tewaterlating achterschip bouwnumer 884

Op 18 oktober 1975 vond bij de Nederlandsche Dok en Scheeps
bouw Mij. v .o .f. te Amsterdam de tewaterlating plaats van het 
achterschip van bouwnummer 884.

Direct na deze tewaterlating werd de kiel gelegd van bouwnum
mer 906, een sleuvengraver, bestemd voor de rederij Santa Fe te 
Orange, Califomië.
Enige bijzonderheden van de pijpenbegraver Creek (bouwnum
mer 884).
Deze pijpenbegraver wordt in opdracht van Santa Fe Internatio
nal Corporation, Orange, Califom ia, USA, gebouwd bij de Ne
derlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij v .o .f. te Am
sterdam (een RSV-bedrijf).

Lengte: 122 m , breedte: 30,4 m , holte: 9,1 m.
Accommodatie voor 144 personen.
Teneinde reeds gelegde pijpleidingen te beschermen wordt met 
behulp van een hoge-druk spuitinstallatie een geul onder de pijp 
’gegraven’. De bak trekt zichzelf aan ankers vooruit, terwijl de 
’jetting slede’ over de pijp schuift en water onder hoge druk via 
slangen naar de slede wordt gepompt.

Aan die slede bevinden zich nozzles, welke zo gericht staan dat 
de zeebodem onder de pijp wordt weggespoten, zodat de pijp in 
de sleuf wegzakt.

Te installeren machinevermogens:
8 x  800 kW , wisselstroom generatoren
1 X 350 kW noodgenerator set
8 x  4 000 pk; totaal 32.000 pk voor aandrijving van de jetting 
pompen.
De capaciteit per jettingpomp bedraagt 450 m 3/uur bij een druk 
van 175 kg/m 2.

Voorts worden geïnstalleerd, o.a.:
8 ankerwinches m et elk 2851 m eter staaldraad op de trommel.
2 slangenwinches met trommels van 6,4 m diameter, waarop 365 
m hogedruk slang opgeslagen kan worden.
1 winch om de ’jetting slede’ op te hijsen.
Voor de navigatie zullen alle moderne hulpmiddelen aanwezig 
zijn, zoals radar, gyrokompas, echolood.
Op het achterschip komt een controlekamer voor de centrale 
besturing van de handelingen in verband met het begraven van 
pijpen.
Gesloten t.v.-system en voor controle op winches en machines 
worden geïnstalleerd.
In de accommodatie wordt airconditioning in alle verblijven 
aangebracht en een proviand koelinstallatie.
Een m odem  cafetaria systeem (met eetzaal voor 40 personen), 
een bioscoop, een wasserij, een recreatiezaal en een goederenlift 
zullen voor een comfortabel verblijf zorgdragen.
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^  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED  
(Netherlands Society of Marine Technologists)

?
Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976

Moderne inzichten bij de opzet van 
scheepswerven
door ir. W. L. Bastian van Bureau Naval 
Consult Holland en medewerkers 
11 nov. '75 (di.) Groningen

Hydrodynamische aspecten van Off
shore constructies*
door dr. ir. J. P. Hooft 
13 nov. '75 (do) Delft

Bestuursinformatie
door de heer Th. van Duuren, registerac
countant, controller KNSM-Group N.V., 
Amsterdam
20 nov. ’75 (do) Rotterdam
21 nov. '75 (vr) Amsterdam

Discussieavond over opstellen en uit
lijnen van hoofdmotoren
d o o r . . .
16 dec. '75 (di) Groningen

Toepassing van een luchtvaart- 
gasturbine in de scheepvaart
door Ltz T 1e KI. R. M. Lutje Schipholt
18 dec. '75 (do) Rotterdam

Vrije keuze
19 dec. '75 (vr) Amsterdam

Nieuwjaarsreceptie
2 jan. '76 (vr) Rotterdam 
5 jan. '76 (ma) Groningen

Problemen rond olie-verontreiniging- 
Aard, eigenschappen en toepassing 
van dispergeermiddelen
door de heer J. B. Al (Fina Nederland B.V.)
29 jan. '76 (do) Rotterdam*
30 jan. 76 (vr) Amsterdam

Signaleren van overspil van Tanks
door de heer J. Friese van de firma We- 
straco

3 febr. '76 (di) Groningen

Geluidshinder aan boord van schepen*
Dagbijeenkomst te Delft, door medewer
kers van de Technisch Physische Dienst 
TNO/TH
19 febr. '76 (do) Delft

Het slepen en plaatsen van Offshore 
constructies
door ir. C. D. Donath (Smit Internationale)
26 febr. '76 (do) Rotterdam
27 febr. '76 (vr) Amsterdam 

2 mrt. '76 (di) Groningen

Seagoing tug and barge
door de heren ir. R. W. Bos, M. F. van 
Sluys, prof. ir. N. Dijkshoorn en drs. L. 
Blank
25 mrt. '76 (do) Rotterdam*
26 mrt. '76 (vr) Amsterdam 
30 mrt. '76 (di) Groningen

Jaardiner Afd. ’Amsterdam’ in Grand 
Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
14 febr. '76 (za)

Algemene Ledenvergadering
28 apri. '76 (wo) Hardinxveld

De leden van de afdeling Groningen 
worden geattendeerd op enkele ge
wijzigde gegevens omtrent de lezin
gen voor deze afdeling.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon Lid
m aatschap de Ballotage-Com m issie gepas
seerd:

Ir. O. B. BON GA . s.i.
A ssociate expert Naval Engineer F. A .O . 
c /o  SCSP. P .O . Box 1184, M akati. R izal, the 
Philippines
V oorgesteld door Prof. ir. J. H. Krietemeijer 

B .H A R R Y V A N
W erktuigkundige (m et diplom a C) Chevron 
Tankers (N ederland) N .V .,
's-G ravenhage, A. V. H. D estreelaan 56, St. 
Pancras
Voorgesteld door C. K ok

Ir. T. K. HOFSTRA, s.i.
Hoofd num erieke toepassingen 1HC Verschure 
B .V .
H emonystraat 14, Amsterdam 
V oorgesteld door H. Nagel

H. J. F. K NA AK E, B .t.w .
Hoofd van de sectie N BCD /H DA  Koninklijke 
M arine
Sparrenstraat 27 , Den Helder 
V oorgesteld door ir. L. van der Tas

Ir. F. J. LEU SIN K , s.i.
Adviseur Tazinian Fishing Co.
c/o Ned. A m bassade, P .O . Box 1174, Dar-
es-Salaam
V oorgesteld door Prof. ir. J. H. K rietem eijer 

G  S. M OLENAAR
Engineer Surveyor to L loyd’s Register o f 
Shipping, Rotterdam 
Jan Steenstraat 9 , Spijkenisse 
V oorgesteld door J. G. F. W arris

Ing. J. VOGELAAR
Afgest. HTS afd. W erktuigbouw kunde; 
Com m ercieel Technicus afd. V erkoop verstel
bare schroeven Lips B .V ., Drunen 
W ilhelm inastraat 53, W aalwijk 
Voorgesteld door ir. J. N. Joustra

Productiebesturing met kostenbewa
king en eventuele computertoepassing
door de heer ir. A. Boesten (Ingenieurs
bureau Sandwijk B.V.) Haarlem
22 apr. '76 (do) Rotterdam
23 apr. '76 (vr) Amsterdam 
27 apr. '76 (di) Groningen

Marine main shafting bearing develop
ments
d o o r. . .  van Glacier
13 mei '76 (do) Rotterdam
14 mei '76 (vr) Amsterdam

Reserve voordrachten:

Optimaal meteorologisch routeren en 
navigeren
door dr. C. de Wit

N.B.
1) Lezingen gemerkt *  samen met 

Sectie Scheepstechniek Klvl.

18 en 19 april '76 Pasen 
27 mei '76 Hemelvaartdag 

6 en 7 juni '76 Pinksteren

Naar behoefte kan van het programma 
worden afgeweken.

Bovenstaand programma zal in 
'Schip en W erf worden herhaald. Wij
zigingen of aanvullingen kunnen 
hierin voorkomen.

Voor het Junior-Lidm aatschap:
I. L. C EELEN, N ieuwstraat 129, Dordrecht

W. H OU W ELIN G , Jan Steenlaan 1, W ar
mond

J. M . PARENT, W. A lexanderstraat 32, O. 
Souburg (Zld)

J. J. M. VAN DER SCHO OT, Dubbeldamse- 
weg 16, Dordrecht

G . VAN TO O R EN B U R G , Zw aluw straat 5, 
Spijkenisse

allen studerende aan de HTS D ordrecht, afd. 
Scheepsbouw kunde en voorgesteld door ing. 
W. P. Stiekem a

J. H. W ESTERHUIS
Student a.d . Technische Hogeschool Delft,
afd. Scheepsbouwkunde
Nassaulaan 92, Delft
Voorgesteld door ing. W . P. Stiekema
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Belangrijke mededeling aan de leden

Namens het hoofdbestuur van de NVTS wordt bekendgemaakt dat per 31 december 1975 de sociëteits- 
activiteiten in de clubzaal op de derde verdieping van het Groothandelsgebouw te Rotterdam, zullen 
worden beëindigd.
Tevens zullen na 1 januari 1976 de lezingen niet meer in deze clubzaal worden gehouden maar in één der 
zalen van Café-Restaurant Engels en wel de zgn. Clauszaal, die zich voor vergaderingen en lezingen 
beter leent.
Aanleiding tot dit besluit vormde de reeds lang bestaande ongunstige onkostenpost voor deze clubzaal 
en met name voor de sociëteit.
Enige malen is op de Algemene Ledenvergadering toegezegd dat het hoofdbestuur zich op stappen in 
deze kwestie zou beraden en dit jaar is dan eindelijk het besluit genomen.

In het bestuur van de afdeling ’Rotterdam’ werd dit voorjaar een ad hoc-commissie ingesteld om een diepgaand 
onderzoek te doen naar de situatie ten aanzien van sociëteit en clubzaal. Deze commissie, aangevuld met leden 
van de club-commissie, heeft een advies uitgebracht dat door het bestuur van de afdeling 'Rotterdam' unaniem 
werd overgenomen.
Op voorstel van dit bestuur werd door het hoofdbestuur het advies vervolgens unaniem aanvaard.
De grondgedachte van het besluit is dat aan het voortbestaan van de sociëteit kansen zullen worden geboden in 
de sociëteit van de vereniging NSU-70 aan het Westplein no. 9, Rotterdam. Daartoe werd met het bestuur van 
NSU-70 een overeenkomst aangegaan, voorlopig voor de tijd van één jaar. Wij krijgen daar goede faciliteiten, 
o.a. biljarts, automaten e.d. en ook ten aanzien van de consumptie-prijzen, die aangepast zijn aan die voor de 
leden van NSU-70. Van deze sociëteit wordt ook gebruik gemaakt door de Vereniging van Kapiteins.
Aan de afdeling ’Rotterdam’ en de clubcommissie is verzocht om de overgangsregelingen te treffen.

In verband met het voorgaande is per 31 december 1975 de huur bij Groothandelsgebouwen opgezegd. Hoewel 
de overeenkomst tot eind 1977 van kracht was is er een huurder gevonden voor de ruimte per 1 januari 1976, 
waardoor de Vereniging van de verplichting tot huur-betaling voor 1976 en 1977 is ontheven. Over de financiële 
kant van deze huuropzegging, die voor de vereniging gunstig uitvalt, zal bij de eerstkomende ledenvergadering 
uitvoerig verslag worden uitgebracht.
Met de clubkelner, de heer A. Schoutens, is een door hem aanvaarde bevredigende regeling getroffen.

Het hoofdbestuur is ervan overtuigd dat deze ingreep in het belang van de vereniging diende te worden 
genomen. Het hoopt van harte dat het sociëteitsleven in de nieuwe omgeving, die gemakkelijk bereikbaar is, zal 
opbloeien. Het is er ook van overtuigd dat de trouwe leden die de sociëteit nog bezochten hun medewerking bij 
de overgang zullen geven en snel aan de nieuwe omgeving zullen wennen.
De evenementen, Sinterklaas-bijeenkomst op 2 december en Kerstwildbiljarten op 23 december a.s., zullen nog 
in de oude clubzaal worden gehouden.
De Nieuwjaars-receptie zal als proef in de nieuwe sociëteit worden gegeven. Zulks zal op de convocatie 
duidelijk worden vermeld.

Hier volgen nog de openingstijden voor de nieuwe sociëteit: Normale openingstijden: dagelijks, van 12.00 uur tot
14.00 uur en van 17.00 uur tot ca. 21.00 uur, extra openingstijden voor NVTS-leden, dagelijks van 14.00 uur tot
17.00 uur en dinsdags van 17.00 -  tot 24.00 uur.
De extra openingstijden brengen kosten voor onze vereniging met zich mede, zodat na een proefperiode van 
enkele maanden overwogen moet worden of het gebruik maken door onze leden, deze kosten rechtvaardigen. 
Zaterdags en zondags is de sociëteit gesloten.

Tenslotte zij vanaf deze plaats dank gebracht aan de leden van de ad hoc-commissie en de club-commissie die 
zich met voortvarendheid hebben gekweten van hun taak onder leiding van de voorzitter der commissie, ir. G. 
Langelaar Gzn., en een gedegen advies hebben uitgebracht.

Namens het hoofdbestuur: 
Prof. ir. J. H. Krietemeijer, voorzitter
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VERKIEZING HOOFDBESTUURSLEDEN

Wegens het periodieke aftreden van de heren Prof. ir. J. H. Krietemeijer (herkiesbaar), J. G. F. Warris (niet herkiesbaar) en E. Botje 
(afdclingsvertegenwoordigcr Groningen, herkiesbaar) is door het hoofdbestuur en de afdeling Groningen de volgende voordracht opgemaakt:

a. I. Prof. ir. J. H. Krietemeijer 
2. Prof. ir. N. Dijkshoorn

b. 1. Ir. J. N. Joustra
2. Ir. A. J. van Leunen

Voor de Afdeling Groningen
c. I. E. Botje 

2. H. Bitter

Stem biljetten zullen t .z .t . aan alle stemgerechtigde leden worden toegezonden.

Nederlandse
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied

AFDELING AM STERDAM
Vrijdag 3 oktober 1975 vond de eerste lezing 
van de afdeling ’Amsterdam’ plaats in het Ge- 
veke Groenpolhuis voor ongeveer 50 aanwezi
gen.
De voorzitter, ir. C. Scherpenhuijsen, leidde 
de sprekers, de heren P. C. Danz en A. van der 
Vlies in. die daarna hun lezing over het onder
werp:. ‘De tekenkamer een achtergebleven ge
bied’ op zeer indringende wijze hielden. Nadat 
getracht was een definitie van het woord teke
nen te geven, werd vastgesteld, dat in vroeger 
lijden de tekenaar (architect) tevens de bouw 
heer was, doch dat men thans bewust dient te 
tekenen voorde gebruiker en b. v. een duidelijk 
onderscheid dient te maken in montage- en 
fabricagetekeningen. Aan de hand van enkele 
voorbeelden werd daarna aangegeven volgens 
welke principes men dient te tekenen.
Aan de levendige discussie werd deelgenomen 
door de heren Herfst, M uller, Dc W it, Sluis, 
Nobel, 't  Hart, Garant en Reitsma.

AFDELING ROTTERDAM
CLUB MEDEDELINGEN
1. Speciale Sinterklaas attracties
Op dinsdag 2 decem ber a.s. zullen in de club- 
zaal, 3e verdieping van het Groothandelsge- 
bouw te Rotterdam, om 19.30 uur, bij vol
doende deelnam e, diverse wedstrijden worden 
gehouden, waaraan prijzen zijn verbonden. 
Het is de bedoeling dat wedstrijden worden 
georganiseerd in:
a. bridgen.
b. klaverjassen en
c. biljarten.
Zij die wensen deel te nemen, worden verzocht 
dit telefonisch op te geven aan de clubkelner, 
(telefoon 14 69 55).
Opgave vóór 27 november a.s.

2. Kerst-W ildbiljarten
Op dinsdag 23 decem ber a .s ., aanvangende 
19.30 uur. zal het wildbiljarten plaatshebben in 
de clubzaal, 3e verdieping van het Groothan- 
delsgebouw te Rotterdam.
Vele wildprijzen worden beschikbaar gesteld. 
Het spel heeft met biljartkunst niets uitstaande, 
zodat ieder aan deze wedstrijd kan deelnemen. 
Deze sam enkomst beoogt ook het ontmoeten

van vrienden en relaties en eventuele kennis
making met nieuwe leden.
Evenals in voorgaande jaren worden weer veel 
deelnemers verwacht, zodat tijdige opgave van 
deelname wordt verzocht.
Men kan zich telefonisch doen inschrijven bij 
de clubkelner, (telefoon 14 69 55).
Leden van al onze drie afdelingen zijn welkom. 
Kosten van deelname, te voldoen op de avond 
van 23 decem ber, zijn ƒ 5 .-  per persoon.

NIEUWSBERICHTEN 
Personalia
Prof. dr. ir. J. D. van M anen
Prof. dr. ir. J. D. van Manen, directeur van het 
Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation 
te W ageningen. is per 15 oktober 1975 be
noemd tot ’Fellow ’ van The Royal Institute of 
Navigation te Londen. Prof. Van Manen viel 
deze Britse onderscheiding te beurt wegens 
belangrijke bijdragen, die het NSP heeft gele
verd op het gebied van het manoeuvreren met 
grote schepen.

Ilydrodynam ische aspecten van olTshore 
constructies
Op donderdag 13 november a.s. za ld r. ir. J. P. 
Hooft, onderdirecteur Nederlands Scheeps
bouwkundig Proefstation, in Collegezaal C 
van het Auditorium van de Technische Hoge
school. Mekelweg 1. D elft, een voordracht 
houden onder bovengenoemde titel. Aan vang:
20.00 uur.
De voordracht wordt voorafgegaan door een 
korte huishoudelijke vergadering van de Sectie 
voor Scheepstechniek van het KIvI.
Leden van de Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied zijn eveneens 
welkom.

Stichting M ateriaalonderzoek in de zee
Op 16 decem ber a.s. zal in dc Aula van de 
Technische Hogeschool. Mekelweg 1. Delft, 
de jaarvergadering plaatshebben van de Stich
ting M ateriaalonderzoek in de zee.
Aanvang 9 .30 uur.
Het thema van de voordrachten zal zijn: Off
shore. Techniek en W etenschap, samenspel 
van onderzoeker-gebruiker en overheid.
V oor uitnodigingen met aanmeldingsformulie
ren wende men zich tot de Stichting, Rotter- 
damseweg 137, Delft. tel. 015 -  13 32 22. 
toestel 4725, b .g .g . tst. 7235.

Inhuldiging van het Belgisch Comité van 
Bureau Veritas
Bureau Veritas heeft een Belgisch Comité op- 
gericht dat vooraanstaande personaliteiten ver
enigt uit de maritieme sector: rederijen, verze
keringsmaatschappijen. scheepswerven en 
aanverwante industrieën die allen betrokken 
zijn bij de classificatie van schepen.
Dit comité werd opgericht om met de verte
genwoordigers van diverse Belgische scheep
vaartbedrijven en scheepsbouwindustrieën de 
problemen te onderzoeken die verband houden 
met de activiteiten van Bureau Veritas. om de 
kennis en de ondervinding van de verschillende 
diensten van Bureau Veritas ter beschikking te 
stellen van deze bedrijven en industrieën, en 
om de tussenkomsten van Bureau Veritas aan 
te passen aan het specifieke van de Belgische 
maritieme belangen.
De inhuldigingsplechtigheid van dit nieuwe 
Comité had plaats te Antwerpen op vrijdag 17 
oktober 1975.
De heer P. Blanc, President van Bureau Veri
tas, is overgegaan tot de officiële oprichting 
van het Comité. De heer Ph. Saverys, 
Direkteur-Generaa! van de Scheepswerf N .V. 
Boelw erf werd tot Voorzitter gekozen terwijl 
de heer J. van den A beele, Beheerder- 
Direkteur-Gerant van de N .V . U .B .E .M . tot 
Vice-Voorzitter werd aangesteld. Tijdens zijn 
toespraak herinnerde de heer P. Blanc er aan 
dat bijna 150 jaa r geleden, meer bepaald in 
1828, in deze zelfde stad Antwerpen, het ’Bu
reau de Renseignements pour les Assurances 
M aritim es’ werd opgericht dat later, onder de 
benaming ’Bureau V eritas'. een opmerkelijke 
uitbreiding zou kennen over de gehele wereld. 
Tijdens de eerste werkvergadering werd het 
Belgisch Comité ingelicht over de maritieme 
activiteiten van de Maatschappij op wereldvlak 
en over haar activiteiten in België. Vervolgens 
werd door de Heer M. Anslot. Hoofdingenieur 
van het hoofdkantoor van Bureau Veritas te 
Parijs, een uiteenzetting gegeven betreffende 
de goedkeuring van scheepsconstructies met 
betrekking tot de evolutie van scheepsbouw- 
technieken.
Nadat het Comité beknopt ingelicht werd over 
de andere door Bureau Veritas opgerichte na
tionale Comités in Frankrijk. Groot-Brittannië, 
Nederland. Duitsland. Griekenland en Japan, 
ontspon zich, op initiatief van de Heer P. van 
Haaren, Afgevaardigde-Beheerder van Dred- 
ging International, een korte discussie betref
fende de mogelijke technische interventies
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door Bureau Veritas op het vlak van de 'o ff
shore'.
Nadien werd aan de leden van het Comité een 
lunch aangeboden in het restaurant 'd ' Ouwe 
K aars'. Op deze lunch waren eveneens aanwe
zig de Voorzitters van de Comités in Frankrijk. 
Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland, 
alsook de hoofd vertegenwoordigers van Bu
reau Veritas van deze landen.
Na afloop van de vergadering van het Comité 
werd een receptie aangeboden in de salons van 
het restaurant 'd 'O uw e Kaars" waarop door de 
heer P. Blanc. Voorzitter van Bureau Veritas. 
waren uitgenodigd: de openbare instanties, de 
vertegenwoordigers van bedrijven waarmee 
Bureau Veritas zakelijke relaties heeft alsook 
vertegenwoordigers van de pers.

V .M .F . Stork en Lips Scheepsschroeven 
samen in offshore
De directies van Lips United B .V. en Conrad 
Stork B .V. delen mede dat is besloten tot een 
samenwerking tussen beide ondernemingen op 
het gebied van toelevering aan de offshore in
dustrie.
Hiertoe zal worden opgericht een vennoot
schap Lips Stork B .V ., gevestigd te Drunen, 
waarin beide oprichters ieder voor 50% zullen- 
participeren.
De nieuwe vennootschap zal zich bezighouden 
met de ontwikkeling en fabricage en verkoop 
van stuursystemen en de daarbij behorende uit
rusting voor drijvende outillage zoals boor- 
schepen, werkeilanden.
In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan sys
temen waarbij door computers bestuurde ver
stelbare of vaste scheepsschroeven, die ook in 
het horizontale vlak draaibaar zijn.
Hiermede kunnen werkeilanden en andere drij
vende installaties nauwkeurig op hun plaats 
worden gehouden zonder gebruik te maken van 
ankers.
Juist bij exploratie en ontginning van zeebo
dem op grotere diepte zijn zulke systemen on
ontbeerlijk. Bij de ontwikkeling, produktie en 
verkoop zal de nieuwe vennootschap gebruik 
maken van de bij Lips en Conrad Stork aanwe
zige produktiecapaciteit, kennis en ervaring.

Nieuwe opdrachten
In opdracht van de Clyde Port Authority 
(Schotland) zal door een joint-venture waarin 
Edmund Nuttall L td ., Tarmac Construction 
Ltd en Hollandsche Beton Maatschappij bv 
(HBM) deelnemen, een steiger worden ge
bouwd bij Hunterston aan de Schotse westkust. 
Met deze opdracht is een bedrag van ƒ 120 
miljoen gemoeid. Het HBM-aandeel hierin be
draagt circa ƒ  40 miljoen. Als raadgevend in
genieurs treden op Rendel, Palmer en Tritton. 
Binnen 27 maanden dient het werk gereed te 
zijn.
De steiger die in diep water komt te liggen, 
wordt een van de grootste in zijn soort ter 
wereld. Hij is bestemd voor de British Steel 
Corporation en zal vyorden gebruikt voor de 
verlading van ijzererts en bulkgoederen. Sche
pen tot 350 000 d .w .t. zullen er kunnen afme
ren.
Enige technische gegevens
De British Steel Corporation levert de palen 
voor deze steiger. Het merendeel hiervan zal 
bestaan uit stalen buispalen met een lengte tot 
90 meter en met een diam eter van 50 inches. 
Op de palen zullen gewapend betonelementen 
-  sommige wegen ±  50 ton -  worden ge
plaatst, terwijl met in-situ beton de bovenbouw

zal worden gecompleteerd. Voor de bouw is 
specifiek materieel vereist, waaronder twee 
hefeilanden. Een hiervan zal de IB-901 zijn 
van Interbeton, evenals HBM een werkmaat
schappij van HBG. Het tweede hefeiland wordt 
speciaal voor dit project gebouwd. De order 
hiervoor is inmiddels gegund aan 1HC- 
Holland.

Tewaterlatingen
Op 10 oktober 1975 is met goed gevolg te water 
gelaten de sleephopperzuiger Dnestrovskiy 
Liman, bouwnummer CO. 857 van IHC Ver- 
schure B.V. te Amsterdam, bestemd voorSu- 
doimport te Moskou.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,50 m ., 
breedte 15,00 m ., holte 5,60 m.
In dit schip worden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  twee 2-takt, enkelwerkende BOLNES- 
motoren van het type 10 DNL 150/600. elk met 
een vermogen van 1500 pk bij 600 omw/min;
-  twee 2-takt. enkelwerkende BOLNES- 
motoren van het type 6 NL 150/600, elk met 
een vermogen van 450 pk bij 600 omw/min;
-  één 4-takt, enkelwerkende DEUTZ-motor 
van het type BF 6 M 716 met een vermogen van 
190 pk bij 1500 omw/min.
De sleephopperzuiger Dnestrovskiy Liman 
wordt gebouwd onder toezicht van Bureau Ve
ritas.
Op zaterdag 18 oktober 1975 werd op de werf 
Van der Giessen-De Noord te Krimpen a.d. 
IJssel met goed gevolg te water gelaten de m .t. 
Fort Coulonge, een 30 500 tons dw produkten- 
tanker, in aanbouw voor Canadian Pacific 
(Bermuda) L td ., Hamilton.
De Fort Coulonge is het laatste schip van een 
serie van 8, alle gebouwd op deze werf.
De doopplechtigheid werd verricht door Mrs. 
W. R. Clerihue, echtgenote van de president 
van Celanese Canada Ltd., Montreal.
De belangrijkste gegevens van het schip zijn: 
lengte over alles 170,72 m ., lengte tussen de 
loodlijnen 162.00 m ., breedte 26,00 m ., holte 
14,45 m ., diepgang 11,018 m ., draagvermo
gen 30 500 tons (1016 kg)
Het schip is speciaal bestemd voor het vervoer 
van raffinaderijprodukten en is daartoe gecon
strueerd met 21 ladingtanks, welke een totaal 
inhoud hebben van ongeveer 40 500 m 1. 
(1 455 000 cub.ft.)
Het schip kan gelijktijdig 4 verschillende soor
ten produkten laden en lossen door middel van 
4 ladingpompen, elk met een capaciteit van 
700 m3 per uur bij een opvoerhoogte van 120 
m. Bij de constructie van het ladingsysteem is 
uitgegaan van een maximale veiligheid en een
voudige bediening. Daartoe zijn de ladingaf- 
sluiters hydraulisch bedienbaar en de bedie- 
ningsmechanismen van de pompkamer gecen
traliseerd in een speciale ruimte. Ladingtanks 
en -leidingen zijn voorzien van een speciale 
verfsoort om corrosie en daarmede ladingbe- 
schadigingen tegen te gaan.
Voor het verwarmen van speciale ladingen zijn 
de tanks uitgerust met verwarmingsspiralen 
welke gevoed worden door 2 oliegestookte 
stoomketels, die tevens de stoom leveren voor 
de turbines van de ladingpompen.
Het schip is voorzien van moderne middelen 
van brandbestrijding. De voortstuwing van het 
schip geschiedt door een 7 cilinder dieselmotor 
van het fabrikaat Bumieister & W ain, Kopen
hagen. die met een vermogen van 11 000 pk, 
het schip in geladen toestand een snelheid geeft 
van 15,5 knopen.

Drie dieselaggregaten. elk 475 kW , zorgen 
voor de stroomvoorziening en zijn geplaatst in 
de hoofdmachinekamer welke zodanig is inge
richt dat een minimale wachtbezetting moge
lijk is.
De accommodatie is geschikt voor een totale 
bezetting van 41 personen en is uitgevoerd met 
hoge kwaliteit materialen.
Het schip wordt gebouwd onder klasse Lloyd's 
Register of Shipping 100 A 1 oiltanker.

L .M .C .V .. C.C. en de voorschriften van 
Department of Trade and Industry, England.

Het schip is geheel ontworpen en gecon
strueerd door van der Giessen-de Noord N.V. 
en bij het ontwerp is rekening gehouden met de 
toepassing van arbeidsbesparende construc
ties.
De eerste drie schepen van deze serie, deGL A. 
Walker, W. A. M ather en R. A. Emerson, zijn 
in de loop van 1973 opgeleverd, het vierde en 
vijfde resp. Fort M acLeod  en Fort Steele in de 
loop van 1974. terwijl het zesde en zevende 
schip van de serie resp. Fort Edmanton en Fort 
Kipp op 28 februari en 3 juli j.1. aan de vloot 
van Canadian Pacific werden toegevoegd.
Het nu te water gelaten schip zal in februari 
1976 worden opgeleverd.

Overdrachten
Op 16 oktober j.1. werd het supply>schip Smit 
Lloyd 114 door de werf v.h. H. H. Bodewes te 
Millingen overgedragen aan de rederij Smit 
L loyd.
Voordat de overdracht plaatsvond, werd het 
schip gedoopt door mrs. S. J. W oulds, echtge
note van mr. C. H. W oulds, operation director 
Intermes N.V.

Begin oktober 1975 werd overgedragen de cut
terzuiger Jokra, bouwnummer 665 van 
Scheepswerf Lanser B .V . te Sliedrecht (bouw
nummer 6100 van M achinefabriek Vos & Zo
nen B.V. te Sliedrecht), bestemd voor Bos & 
Kalis W estminster Dredging Group N .V. te 
Papcnd recht.
De hoofdafmetingen zijn: lengte 54,76 m ,, 
breedte 13,50 m ., holte 4 ,10 m.
De cutterzuiger Jokra werd gebouwd onder 
'toezicht van Bureau Veritas voor de klasse I 
3/3 >i«Drague -  Haute mer.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading C o ., Rotterdam, is het m.s. Bresam. 
toebehorend aan Rederij ’Bresam* te Amster
dam verkocht naar Griekenland, gebouwd in 
1957 , 900 tons d .w ., singledeck-type, uitge
rust met een 720 pk Alpha diesel hoofdmotor. 
Het schip is inmiddels te Rotterdam overge
dragen en herdoopt in Capetan Cos tas.

TECHNISCHE INFORMATIE
Hydraudyne B.V.
Sinds kort heeft de verkoopgroep Apko van 
Hydraudyne B . V . te Boxtel de alleenverkoop- 
rechten voor Nederland verworven van de ’Au- 
toverin’ van het Franse fabrikaat Les Applica
tions Hydrauliques-R. Sarrazin.
Het betreft een nieuw produkt, dat onder de 
naam ’Translator’, hier op de markt wordt ge
bracht.
Toepassingsmogelijkheden voor: Laad- en los- 
inrichtingen, afsluiterbediening, dekluikenbe- 
diening, rembekrachtigingen voor herwerken 
enz.
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Nieuwe loodsboot van ICI’s tereftaalpolycs- 
terhars
Op 2 oktober jl. heeft een loodskotter van de 
Engelse firma TyIer Poseidon, vervaardigd van 
met glasvezel versterkte kunststof, tijdens de 
doopplechtigheid de naum Ticier gekregen. 
Met deze loodsboot worden de eerste proeven 
genomen met een nieuwe tercftaalpolyester- 
hars van ICI voor toepassing in de scheeps
bouw.
De Ticier .is het resultaat van een gezamenlijk 
ontwikkelingsprogram ma van de Tylcr Boat 
Company Limited en ICI en is het eerste grote 
vaartuig dat wordt gebouwd met gebruikma
king van de nieuwe hars 'Im pol' T  400,
De ruim 12 m lang romp van de Poseidon 40, 
ontworpen door G. L. Watson & C o ., werd 
gefabriceerd in de fabriek van Tyler in Ton- 
bridge, Engeland, evenals het dek en de bo
venbouw van met glasvezel versterkte kunst
stof. W. A. Souter (Cowes) Limited heeft het 
vaartuig volgens de voorschriften van Tyler 
uitgerust, onder supervisie van scheepsarchi- 
tect Roland Paxton.
Afgezien van het feit, dat hier voor het eerst op 
grote schaal gebruik wordt gemaakt van 'Im - 
pol' T 400 hars, is de Ticier de eerste boot die 
wordt gebouwd op een Poseidon 40 romp. Een 
opvallend kenmerk van de romp is de onge
wone 'gegolfde' bodem, waardoor de richtsta- 
biliteit bij ruwe zee wordt verbeterd.
De Ticier is uitgerust om dienst te kunnen doen 
als loodskotter, voor het vervoer van belang
rijke personen en als schip voor algemene doe
leinden.

Tekort aan orders M otorenfabriek Smit & 
Bolnes B .V .
Door teruglopende orderontvangsten wordt de 
continuïteit van de dieselm otorenproductie bij 
Smit & Bolnes te Zierikz.ee, een werkmaat
schappij van 1HC Holland N .V. met 205 werk
nemers. bedreigd.
Reeds lang werd het structurele probleem on
derkend dat de continuïteit van dieselm otoren
industrie, gezien de hoge research- en ontwik
kelingskosten, alleen verzekerd kan worden 
wanneer de productie op grote schaal plaats
vindt. In het enkele jaren geleden uitgebrachte 
structuurraport over de Nederlandse 
verbrandingsm otoren-industrie, werd deze 
conclusie bevestigd. Er is daarop met inschake
ling van de Nederlandse Herstructurerings- 
maatschappij, Nehent, nagegaan of een con
centratie in deze bedrijfstak kon worden lot 
stand gebracht ter verbetering van de positie 
van de kleinere motorenfabrieken. In dat kader

heeft ook IHC getracht voor Smit & Bolnes, 
door samenwerking met of door aansluiting bij 
andere fabrikanten, de zo nodige basisverbre
ding te bereiken. Deze pogingen hebben echter 
geen resultaat gehad. Ook recente contacten 
met de Nchem hebben niet tot andere conclu
sies geleid.
Aangezien op middellange noch op lange ter
mijn uitzicht bestaat op continuïteit, zal aan 
beëindiging van de motorenfabricage bij Smit 
& Bolnes niet ontkomen kunnen worden. IHC 
zal de sociale gevolgen daarvan tot het uiterste 
beperken door aan een zo groot mogelijk deel 
van het personeel vervangende werkgelegen
heid in andere werkmaatschappijen van haar 
concern aan te bieden.
De orderportefeuille wordt afgewerkt en de 
levering van onderdelen en service is verze
kerd .
Vakverenigingen, Ondernemingsraad en per
soneel zijn van deze ontwikkelingen op de 
hoogte gesteld en verder overleg zal plaats vin
den.

Safan gaat plaatbewerkingsm achines op 
lease- en huurbasis leveren
Om tegemoet te komen aan de wens van vele 
afnem ers, hun liquiditeit zo weinig mogelijk 
aan te tasten gaat Safan bv, Delftweg 114d, 
Rotterdam, telefoon (010) 37 73 55, haar 
plaatbewerkingsmachines leveren op basis van 
leasing- en huurcontracten. Men is -v o o rzo v er 
men heeft kunnen nagaan -  het eerste bedrijf 
dat deze financieringsmethode systematisch en 
op grote schaal voor metaalbewerkingsmachi- 
nes toepast. De voordelen zijn bekend: behalve 
de reeds genoemde bescherming van de liquidi
teit zijn ook de fiscale aftrekbaarheid van lease- 
o f huurbedrag en de lasten gedurende de gehele 
looptijd van het contract vaste maandelijkse 
lasten waarmee de inflatie wordt omzeild. 
uitermate aantrekkelijke kanten.
Geleasde machines worden na maximaal vijf 
jaar tegen betaling van de restwaarde ad ƒ 1 , -  
eigendom van de afnemer. Bij huur geschiedt 
dit uiteraard niet; hier tegenoverstaat echter het 
voordeel van de mogelijkheid, de machine elke 
drie jaar in te ruilen en daarmee soepele aan
passing aan veranderde produktieomstandig- 
heden te bewerkstelligen. Bovendien wordt de 
machine bij een huurcontract door de verhuur
der onderhouden.
Bij leasing kan een afzonderlijk service- en 
onderhoudscontract worden afgesloten.
Op grond van de resultaten die tot nu toe zijn 
geboekt heeft Safan bijzonder goede verwach
tingen.

Type testing of M .A .N . KSZ-A engines 
completed
Acceptance of the first M .A .N . K6SZ 90/160 
A two-stroke diesel engine (developing 14 700 
kW /19 980 HP at 122 rpm) with the new sim
plified turbocharging system marks comple
tion o f type testing of the KSZ -A series. As in 
the case o f previous trials o f the KSZ 70/125 A 
and KSZ 78/155 A engine types, this engine 
was tested as representative o f its type in the 
presence of officials o f all major classification 
societies.
The aim of type testing has been to provide by 
means of a fixed programme proof of outputs, 
fuel consumption rates and efficient operation 
o f the engines.
Thanks to this thorough type testing, test runs 
o f the KSZ-A Series engines on the testbed can 
in future be dispensed with and restricted to sea 
trials aboard the ship.

Drilling rig cancelled
For the first time, a drilling rig on order for 
Norwegian account has been cancelled. The 
rig, ’Skau-Shore 1', had been ordered by the 
limited partnership Skaugen Drilling A/S of 
Oslo from a shipyard in Vigo, Spain. Skaugen 
Drilling, which is managed by the I.M . Skau
gen & Co. shipping com pany, had a 75 percent 
stake in the rig. The remaining 25 per cent was 
held by The Offshore Company o f Houston. 
Texas. The Offshore Company had also desig
ned the semi-submersible rig. which carried 
the designation SCP III Mark 2.
The main reason for the cancellation is given as 
delays resulting in constant postponements of 
the delivery date. In the sum mer, the platform 
did not look likely to be finished before some 
time in 1976, if then. According to a spokes
man for l.M . Skaugen, these delays resulted 
considerable uncertainty for the company and 
the loss o f drilling contracts. Problems have 
also arisen as a result o f the weak market for oil 
rigs.

Drilling rig laid up
The first Norwegian drilling rig to be laid up 
has now anchored in Amoyfjorden near Sta
vanger. The rig is 'W aage Drill 2 ’, belonging 
to the Oslo company W aage Drilling, which 
belongs to the Hagb. Waage shipping group. 
The rig is expected to be out o f service until 
next April. It has also been suggested that an 
other Waage drilling rig may be laid up 
shortly.

norinform

Gevaren van statische elektriciteit in de procesindustrie
Bij het directoraat-generaal van de Arbeid van het ministerie van 
Sociale Zaken is een publikatie verschenen onder de titel ’Geva
ren van statische elektriciteit in de procesindustrie’ . De behoefte 
aan een dergelijke publikatie ter verhoging van de veiligheid 
binnen de procesindustrie kwam enkele jaren geleden naar voren 
uit contacten tussen vertegenwoordigers van enige grote proces
industrieën en bovengenoemde dienst. Deze contacten resul
teerden in de oprichting van een stuurgroep 'Richtlijnen Veilig
heid Procesindustrie’ (Rivepro). Deze stuurgroep koos voor on
middellijke behandeling van drie onderwerpen, te weten het 
samenstellen van publikaties over een checklist (verschenen in 
1974). statische elektriciteit en een indeling van fabrieken en 
werkplaatsen in verschillende gevarenzones met het oog op gas

ontploffingsgevaar. In het boekje 'Gevaren van statische elektri
citeit in de procesindustrie’ is de kennis en ervaring, die hier te 
lande en internationaal op dit gebied bestaat, zo overzichtelijk 
mogelijk verwerkt.
Na een verklarende lijst van uitdrukkingen zijn achtereenvolgens 
hoofdstukken over algemene onderwerpen, vloeistoffen, gassen, 
stof en elektrostatisch aarden opgenomen. De publikatie eindigt 
met enkele nuttige bijlagen o.a. betreffende kengetallen en een 
literatuuropgave.

Deze publikatie is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 2,50 per 
exemplaar op postrekening no. 425088 ten name van de Compta
bele van de Dienst der Arbeidsinspectie te Voorburg.

496


