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Herstel kan nog lang duren
Kortgeleden zijn door L loyd’s Register of
Shippingtw ee statistieken uitgegeven, die
zo te zien slechts een maritieme band met
elkaar hebben. Toch is er een nadere rela
tie tussen beide. Aan de ene kant blijkt uit
de cijfers over de handelsvaart, dat de wereldvloot nog altijd aan het groeien is,
terwijl de handel wordt getroffen door in
flatie, stagnatie, recessie, o f hoe men dit
verschijnsel van lage conjunctuur ook
moge noemen. De tweede statistiek,
waaruit de gegevens van de wereldscheepsbouw naar voren komen, toont
aan, dat de werven nog volop aan het werk
zijn om de wereldvloten verder uit te brei
den, maar dat er nu snel een einde dreigt te
komen aan de voorraad werk die daarna
moet worden uitgevoerd. Men zou uit
deze beide om standigheden de conclusie
kunnen trekken, dat de planning bij de
uitbreiding van de wereldvloot geen reke
ning heeft gehouden met het feit, dat het
moment van verzadiging eerder is geko
men dan aanvankelijk werd gedacht. Im
mers, nu is al duidelijk dat de bestaande
vloot ruimschoots toereikend is om het
totale aanbod van lading te verwerken, ja,
het blijkt zelfs, dat er nu al veel te veel is,
zeker in de sector van de tankvaart. De
uitbreiding gaat echter door, want de be
slissing daarvoor werd jaren geleden ge
nomen en valt nu niet meer terug te
draaien.
Nu is het eenvoudig om te stellen, dat bij
de planning de behoefte aan tonnage voor
de toen komende jaren is overschat. De
onzekerheden in de wereldhandel worden
echter door zovele factoren teweegge
bracht - denken wij b.v. slechts aan poli
tieke m otiveringen - dat hierover in welk
stadium en op welk tijdstip dan ook, nau
welijks een zinnig woord te zeggen is.
Eigenlijk is de zaak niet relevant, het gaat
er immers nu m aar om , hoe men op de een
o f andere wijze w eer evenw icht in de si
tuatie moet brengen. Bezien wij allereerst
de L loyd’s statistiek over de groei en sa
m enstelling van de wereldvloot. dan
blijkt, dat men thans beschikt over een
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koopvaardijvloot van ruim 342 miljoen
brt, dat is 30,8 miljoen ton meer dan een
jaar geleden. Eind septem ber van dit jaar
was er dan over de gehele wereld nog eens
35,2 m iljoen ton in aanbouw (de tweede
statistiek), terwijl de werven aan 57,4 mil
joen ton moesten beginnen. Samen bete
kent dit een toevoeging van bijna 93 mil
joen ton. Veel daarvan zal in de komende
tw aalf maanden gereed komen. In aan
merking nemende dat er schepen worden
afgeschreven door ongevallen en door de
verkoop naar sloperijen, niet te vergeten
ook door verdere annuleringen, is het m is
schien niet onredelijk om in die periode te
rekenen op een netto-stijging van 70 mil
joen ton. Dat zou dus betekenen, dat wij
bi nnen afzienbare tijd beschikken over een
wereldvloot van 420 miljoen brt, en de
situatie in de wereldhandel moet dan al
bijzonder rooskleurig zijn, wil er voor
deze tonnage overal emplooi te vinden
zijn. Het is toch, dachten wij, wel over
duidelijk gew orden, dat de wereld met
enorme brokken bezig is om zijn overtol
lige scheepsruimte op te blijven voeren.
O nder die om standigheden zal, zelfs bij
een herstel van het vervoer op betrekkelijk
korte termijn, nauwelijks gehoopt mogen
w orden, dat de vrije vrachtenmarkt een
aantrekkelijk gegeven voor de vervoerder
zal zijn. En wanneer dit niet het geval is,
zal hij opnieuw worden geremd in zijn lust
tot het doen van investeringen, en daar
mee is de dodelijke kringloop voltooid.
Sommigen menen, dat de wereldecono
mie zich op de een o f andere manier auto
matisch zal herstellen. Bezien wij de ge
schiedenis, dan is het geruststellend te we
ten, dat bij elke curve - althans die welke
een redelijke periode bestrijkt - de neer
gaande lijn door een omhoogklimmende
wordt gevolgd. Voorlopig echter zien wij
ons gesteld tegenover de noodzaak om
vele m iljoenen bruto tonnen in het we
reld vervoer te absorberen.
Gelukkig zijn er vele indicaties waaruit
blijkt, dat zich vroeg o flaat het vervoer zal
herstellen. M aar zolang de thans al teveel

gebouwde scheepsruimte niet bevredi
gend kan worden opgevangen, blijft de
situatie in het algemeen slecht. En nog
slechter is zij voor de scheepswerven.
Zeer globaal zou men het namelijk aldus
kunnen aangeven: Fase l . De wereldhan
del neemt weer toe en als gevolg daarvan
ontstaat een verhoogde vraag naar ver
voer. Fase 2. Uit hoofde daarvan absor
beert de wereld zeer geleidelijk de nog
beschikbare tonnage, hoewel de reders
over het algemeen terughoudend blijven,
omdat de markt nog weinig profit-making
is. Tenslotte: Fase 3. De absorptie is na
genoeg voltooid en in toenemende om
vang worden er door de reders weer
nieuwe schepen besteld. Eerst dan zal de
wereldscheepsbouwindustrie zich werke
lijk kunnen herstellen. Zij is en blijft de
laatste in deze rij van drie en is voor haar
toekomst geheel afhankelijk van een gun
stige ontwikkeling van de twee eerste fa
sen.

Inhoud van dit num m e r:
Herstel kan nog lang duren
Voor de beproeving van ankers sa
menwerking noodzakelijk
High durability paint systems
Tanker Safety and Pollution Ha
zards
How the Proved Series BVM 540
Diesels Have Progressed
De situatie in de scheepsbouw
Condeep binnen een week op lokatie
Nieuwsberichten

497

Wij zeiden met opzet ’globaal’, om dat de
ontwikkeling zich - gelukkig - niet langs
deze absolute waarden voltrekt. Het
scheepvaartbeeld is namelijk een zeer ge
schakeerd pallet, waarvan de onderlinge
delen in verschillende mate op de vraagen aanbodsituatie reageren. Immers, ter
wijl de markt voor de tankers op dit ogen
blik bijzonder slecht en helaas nog weinig
hoopgevend is, houdt de lijn vaart over het
algemeen nog goed stand, hoewel het ook
hier uitermate moeilijk is om tot een
enigszins betrouw bare prognose te ko
men. Wij willen daarm ee m aar zeggen,
dat de wereklscheepvaart er niet vanuit
moet gaan, dat zolang er lijnvaart is, de
toestand wel in de hand kan worden ge
houden. De jongste halfjaarlijkse cijfers
van onze grote reders zijn op dit stuk m in
der bem oedigend dan een h alf jaar gele
den, m aar ook in het buitenland hoort men
een veel genuanceerder geluid. En moet
de lijnvaartreder niet in toenem ende mate
rekening houden met een aantal levens

grote factoren, die zijn bestaan kunnen
bedreigen? Wij denken aan de moordende
congesties, aan de vlagdiscrim inatie in
vele landen, aan de concurrentie die hem
thans wordt aangedaan door de O ostblok
landen, aan de niet meer te overziene kos
tenstijgingen in het algemeen: En om in
eigen land te blijven, wij denken aan de
moeilijkheden van de N ederlandse reder
om te investeren, aan zijn onvermogen om
de buitenlandse concurrentie bevredigend
te doorstaan, en last but not least, aan het mogen wij het zeggen? - onbegrip voor
zijn m oeilijkheden van de zijde der Neder
landse overheid.
Nogm aals echter, de scheepvaart kent
zeer vele sectoren en het is wel mogelijk
dat de w ereldscheepsbouw niet behoeft te
wachten op een algeheel herstel van de
vraag om althans haar industrieën gaande
te houden. Al zijn er niet vele, de scheeps
bouw ers kunnen toch nog wel uitwijken
naar de sectoren w aar de d aik op het
ogenblik m inder zw aar is. Marine-

opdrachten vorm en voor sommige werven
- lang niet voor alle - een prachtig middel
om de moeilijke tijden te doorstaan. W el
licht is ook de offshore-m arkt nog niet
geheel verzadigd, al bereiken ons de laat
ste tijd ook hier som bere berichten, vooral
uit Noorwegen. En als ze helemaal niets
anders meer te doen hebben, gaan ze maar
bruggen bouw en, heeft een niet al te pien
tere Deense m inister eens verklaard.
Het is m isschien dienstig om dit algemene
beeld te completeren met een opgave van
de leeftijdsopbouw van de wereldvloot.
M eer dan 64 procent van deze vloot is
m inder dan tien jaar oud; vijf procent is
m eer dan 25 jaar oud. Hieruit blijkt, dat
het vlootvernieuwingsproces de laatste jaren op een bevredigend peil is gehouden,
zodat in deze sector geen excessief grote
stroom van nieuw bouw orders te verw ach
ten is. De derde herstelfase kan echter zeer
wel sam envallen met een nieuwe piek in
dit vernieuwingsproces en dat zou voor
alle werven verheugend nieuws zijn.
De J.

Order worth 30 million Swedish kronor
received by Nohab Diesel

Fig. 2. One o f fo u r 12 cylinder N O H AB P olar diesel engines is being
installed fo r p ow er generating to an LPG -plant on D as Island, SaudiA rabia.
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AB Bofors-N ohab in Trollhattan have received an order from
ASEA , Vasterds, for 27 diesel engines with auxiliary equipm ent,
the order having a total value o f more than 30 million Swedish
kronor. The diesel generator sets are destined for the eight diesel
pow er stations ordered from ASEA by the M inistry o f Electricity
& W ater in the United Arab Em irates, the union established some
years ago betw een seven independent sheikhdoms.
The diesel generator sets are o f varying sizes between 300 and
2000 kW and are from the Nohab F-series, which covers the
output range o f 400-3600 horsepow er in the speed range
720-1000 rpm.
Deliveries to the North Emirates are to take place during 1976 and
1977.
As far as Nohab Diesel is concerned, this order makes up an
interesting supplem ent to the production volume and also com 
plem ents the marine division, which is now handling large deli
veries to offshore activities. Furtherm ore, the order is an encou
raging continuation o f earlier deliveries to the Arab w orld, exam 
ples o f which include the diesel pow er stations in H ayir, SaudiA rabia and Das Island in the G ulf of Persia.

Voor de beproeving van ankers samenwerking noodzakelijk
door dr. ir. K. J. Saurwalt*)
1. SAM ENVATTING
Zowel bij het beproeven van ankers als bij het uitwerken en
analyseren van de beproevingsresultaten dienen technieken te
worden toegepast en aspecten in de beschouwingen te worden
betrokken die behoren tot vele en onderling sterk verschillende
wetenschappelijke disciplines.
Bij de proefnem ingen die heden ten dage met ankers worden
uitgevoerd - meestal onder leiding van één instantie die slechts
een zeer beperkt doel voor ogen heeft - worden veel aspecten die
een invloed op de resultaten van de proefneming uitoefenen, niet
onderkend of genegeerd. Dit heeft tot gevolg dat het toch al
geringe aantal beproevingsresultaten slechts een beperkte of in
het geheel geen wetenschappelijke waarde heeft en dat vele
proefnemingen heel anders en veel teleurstellender verlopen dan
men aanvankelijk had verwacht.
Deze tegenslagen en teleurstellingen, die ook de grote firm a’s en
instellingen bij het nemen van hun ankerproeven ondervinden,
kunnen alleen worden voorkomen door een samenbrengen van
alle Nederlandse ervaring, uitrusting en middelen.
Door nationaal kennis en middelen te bundelen wordt het pas
mogelijk wetenschappelijk verantwoord proeven uit te voeren,
gebruik makend van een adequate uitm sting, en de gevonden
resultaten te verwerken, te beoordelen en te publiceren.
Een dergelijke samenwerking kan alleen worden voorbereid door
een werkgroep waarin belanghebbenden zitting nemen en die
opgericht dient te worden onder auspiciën van het Nederlands
Maritiem Instituut.
2. INLEIDING
De oudste vormen van beproeving van ankers betreffen de afnamebeproevingen, het wegen en inspecteren van nieuw vervaar
digde ankers. Later aangevuld met val- en trekproeven hebben
deze proefnem ingen hun voortzetting gevonden in de proefne
mingen en de inspecties waaraan elk geproduceerd anker onder
worpen dient te worden voordat een Classificatie-Bureau het, van
merk en certificaat voorzien, voor gebruik gereed acht. Deze
inspecties en proefnem ingen waarborgen dat een anker de ge
wenste houdkrachten kan opnemen.
O f een anker inderdaad deze houdkrachten kan leveren, hangt af
van de ankervorm , de gew ichtsverdeling, de bodem , en de afme
tingen en de loop van de ankerdraad o f -ketting waarmede aan het
anker wordt getrokken.
Daar het op dit moment nog niet mogelijk is op zuivere theoreti
sche gronden de houdkracht onder bepaalde veronderstelde om 
standigheden te voorspellen, worden over de gehele wereld en
ook in Nederland op grote en ook op zeer kleine schaal ankersleepproeven uitgevoerd.
Deze proefnemingen worden over het algemeen zo onvolledig
genomen dat de wetenschappelijke waarde uitermate gering
geacht dient te worden.
De oorzaak hiervan is gelegen in:
- de toepassing van onnauwkeurige beproevingsm ethoden,
- het ontbreken van de benodigde financiële m iddelen,
- het ontbreken van de benodigde kennis van zaken,
- het optreden van toevallige ongunstige omstandigheden of
tegenslag, zoals b.v. w eersomslag, draadbreuk, het defect raken
van meetinstrum enten en
- het gebrek aan belangstelling om dat men slechts een zeer
beperkt com m ercieel o f sterk probleem-gericht doel nastreeft.
Dit alles heeft tot gevolg dat de publicatie van de beproevingsre
sultaten gewoonlijk achterwege blijft en soms de resultaten strikt
geheim gehouden worden.

Dit heeft onvermijdelijk tot gevolg dat resultaten verloren gaan.
W ordt wel tot publicatie overgegaan, dan wordt deze om com
merciële redenen dikwijls zeer onvolledig gehouden, zo niet in
een verkeerd daglicht voorgesteld.
Om tot een verbetering van deze onbevredigende situatie te
kunnen komen is het allereerst nodig alle aspecten rond deze
proefnemingen te beschouwen en wel vanuit de volgende ge
zichtspunten:
- Het doel dat men met de proeven nastreeft,
- de opdragende en uitvoerende instanties,
- de financiering,
- de methode van beproeving en
- de waarde van de resultaten.
Uitgaande van de eisen die aan deze proefnemingen dienen te
worden gesteld, blijkt dat één bedrijf of organisatie niet in staat is
autonoom wetenschappelijk verantwoorde proeven te nemen.
W anneer echter reeds bestaande instanties met het bedrijfsleven
sam enwerken, wordt het mogelijk goede proeven te nemen door
een gezamenlijke inbreng van kennis, ervaring, apparatuur en
uitrusting.
Totaal maatschappelijk gezien zal dit niet alleen leiden tot een
vergroting van de kennis betreffende deze materie maar zullen
ook de totaalkosten afnemen omdat door samenwerking voorko
men wordt dat ankerproeven zinloos worden herhaald zoals nu
wel gebeurt. Bovendien zal het aantal benodigde ankerproeven
afnemen naarmate inzicht en kennis toenemen en zal het waar
schijnlijk mogelijk worden in veel gevallen tot bruikbare resulta
ten te kom en, uitgaande van de resultaten van eenvoudige
laboratorium-sleepproeven met kleine modelankers.
3. SOORTEN VAN ANKERBEPROEVINGEN
Inleiding
De onderzoekingen betreffende ankers kan men onderverdelen in
vier groepen, nl.:
- Type-gebonden proeven,
Proefnemingen ter bepaling van, o f ter verbetering van, de eigen
schappen van een bepaald ankertype.
- Certificaat-proeven.
Proefnemingen die worden uitgevoerd met het doel voor een
bepaald ankertype het certificaat ’High Holding Power’ te ver
werven .
- Type-vergelijkende proeven.
Proefnemingen die worden uitgevoerd met het doel de eigen
schappen van een aantal ankertypen met elkander te vergelijken.
- Theoretisch-analytisch modelonderzoek.
Proefnemingen met m odelankers waarvan de resultaten vergele
ken worden met de resultaten van voorgaande proefnemingen,
met het doel te komen tot een betrouwbare theoretische voorspel
ling van het gedrag van een anker in een bepaalde bodem met
behulp van com puter-sim ulatieprogram m a’s.
Type-gebonden proeven
Deze proefnemingen worden hoofdzakelijk uitgevoerd om be
paalde eigenschappen van een bepaald ankertype aan te tonen. Zij
dienen ter bevestiging van gestelde verwachtingen o f ter overtui
ging van derden. De proefnemingen worden genomen met een in
gewicht toenemende serie ankers van één type.
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Certificaat-proeven
Deze beproevingen vinden hun aanleiding in de volgende artike
len van de Classificatie-Bureaus:
- When anchors o f a design approved for the designation 'High
Holding Pow er’ anchor are used as bow er anchors, the weight of
each such anchor may be 75 per cent o f the table weight for
ordinary stockless bow er anchors.
- For approval as a 'H igh Holding Pow er’ anchor, satisfactory
tests are to be made on various types o f bottom , and the anchor is
to have a holding pow er at least twice that o f a Adm iralty Standard
stockless anchor of the sam e weight.
De proeven worden gewoonlijk in een zand- en in een kleibodem
genom en. Dikwijls wordt volstaan met de beproeving van slechts
één anker uit de serie w aarvoor het certificaat wordt aange
vraagd . Per bodem soort voert men achter elkander een sleepproef
met b.v. een H all-anker en vervolgens met het ter beoordeling
aangeboden anker uit. Tijdens de proefnem ingen dienen surveyors van de classificatiebureaus controle op de gang van zaken
uit te oefenen.
Type-vergelijkende proeven
Om te bepalen welk anker voor een bepaald doel het m eest
geschikt is worden gewoonlijk ankers met een nagenoeg gelijk
gewicht m aar van verschillend type in een speciaal test-bed
beproefd.
Theoretisch-analytische m odelproeven
Bij deze proefnem ingen worden schaal-m odelankers, vervaar
digd van alum inium , staal, gietijzer, brons o f m essing, beproefd
in een ankersleeptank, gevuld met zand, klei, p .v .c . o f lijn grint.
Deze tank w ordt zowel gevuld met w ater als zonder watervulling
gebruikt. Met behulp van daarvoor speciaal ontw ikkelde theore
tische beschouw ingen en op deze beschouw ingen berustende
com puterprogram m a’s, worden de m eetresultaten geanalyseerd
met het doel het verband tussen deze m odelproefnem ingen en de
voorgaande proefnem ingen te bepalen. Heeft men deze relaties
kunnen bepalen, dan ontstaat de m ogelijkheid met behulp van
com puter-sim ulatieprogram m a’s het gedrag van een anker in een
bepaalde bodem te sim uleren en dus te voorspellen. Het doel van
dit onderzoek is niet het uitvoeren van ankerproeven m et ankers
overbodig te maken. Het doel hiervan is: voorkom en dat proeven
met ankertypen w orden genom en die in het geheel niet aan de
gestelde eisen kunnen voldoen.
4. B EPR O E V EN D E INSTA N TIES
De proefnem ingen worden georganiseerd door ankerontw erpers,
ankerfabrieken, aannem ers, aannem ingsm aatschappijen, off
shore contractors, oliem aatschappijen, rijksdiensten, stichtingen
en instellingen en reders.
De type-gebonden proefnem ingen en de certificaat-proeven vin
den gewoonlijk op initiatief van een ankerontw erper o f ankerfabrikant plaats.
De vergelijkende proeven worden door de ankergebruikende
bedrijven genom en o f aan research-instituten opgedragen.
M odelproeven w orden genom en door de research-instituten of de
laboratoria van het hoger technisch-w etenschappelijk onderwijs.
De classificatiebureaus voeren geen ankersleepproeven uit,
M arine-instanties daarentegen wel.
5. FIN A N C IER IN G PR O E FN EM IN G E N
Proefnem ingen met één ankertype worden gewoonlijk door de
betreffende ontw erper o f fabrikant gefinancierd.
De overige proefnem ingen w orden genom en voor rekening van
de gebruiker van de ankers.
Het risico dat een proefnem ing geen bruikbare resultaten oplevert
wordt door de opdrachtgever geheel alleen gedragen.

6. PRO EFNEM ING EN OP ZEE, O FFSH O R E EN BIN
N ENG AA TS
Inleiding
Proefnem ingen op zee, off-shore o f binnengaats worden gew oon
lijk met ankers op volle schaal genom en onder beproevingsom standigheden die de praktijk van het ankeren zeer nabij komen.
Men wordt echter in de keus van de plaats van de sleepproeven
beperkt door de vaardiepte, de gewenste bodem gesteldheid en de
verankeringsm ogelijkheden van de vaartuigen die de proefne
mingen uitvoeren.
Men sleept in de plaatselijk aanw ezige, hopelijk ongestoorde
bodem en laat het aan de natuur over de bodem weer in de
oorspronkelijke toestand terug te brengen. Het nadeel van al deze
proefnem ingen is dat men aan de toestand van de bodem weinig
o f in het geheel geen aandacht kan schenken, dat men de
sleepw eg t.o .v . de optredende sleepkrachten niet kan bepalen en
dat men de bewegingen van het anker niet volgt en dus ook niet
vastlegt.
Bovendien blijken bepaalde beproevingsm ethodieken beslist ge
vaarlijk te zijn.
De bekendste beproevingsm ethodieken zijn:
- sleepproeven met behulp van een sleepboot,
- sleepproeven met behulp van een bok, een sleepboot en een
werkboot,
- sleepproeven met een bok, een sleepboot, een werkboot, een
bak met spudpalen en een kleine boot,
- sleepproeven nabij o f op het strand en
- sleepproeven op de grote rivieren.
Sleepbootproeven
Het te beproeven anker wordt met behulp van een ankerketting of
ankerdraad bevestigd aan een trekkrachtm eter aan dek van een
sleepboot.
De trekkracht wordt gem eten gedurende de vaart van de sleep
boot over een enigszins bekende bodem waarbij het anker over
c.q . door de bodem wordt gesleept. De relatief geringe kosten die
aan deze beproevingsm ethoden zijn verbonden, verklaren de
voorkeur die voor deze m ethode kan worden w aargenom en.
De nadelen, verbonden aan deze m ethode, zijn:
- De m ethode is niet ongevaarlijk. W anneer het anker tijdens het
slepen abrupt achter een obstakel in de bodem tot stilstand wordt
gebracht, kan dit niet alleen zeer ongew enste bewegingen van de
sleepboot veroorzaken m aar ook de draad op een zodanige wijze
breken dat aan de bovenbouw van de sleepboot schade wordt
toegebracht. N aarm ate de houdkracht toeneem t neemt de vaarsnelheid van de sleepboot af totdat de sleepboot praktisch stil
komt te liggen. Juist in deze toestand is het gevaar groot dat de
sleepboot zijdelings onder de sleepdraad afdraait w anneer de
sleepdraad door de scheepsbew eging uit de geleiding over het
hek kan springen.
- De resultaten hebben geringe waarde om dat men de actuele
toestand van de bodem niet bepaalt en om dat het verloop van de
waterdiepte tijdens de sleepproef niet gem eten en vastgelegd
wordt.
- De bewegingen van het anker gedurende de sleepproef worden
niet w aargenom en, laat staan vastgelegd.
- De afgelegde w eg, tijdens het slepen, van de sleepboot wordt
soms globaal bepaald m aar ook deze w aarnem ingen zijn te on
nauw keurig om het verloop van de houdkracht als functie van de
sleepw eg te kunnen vast leggen.
- De maxim ale houdkracht dient door de sleepboot te worden
geleverd, zodat voor de beproeving van grote ankers sleepboten
met een groot verm ogen nodig zijn.
- De afstand w aarover men een anker kan slepen is onbeperkt
maar de diepgang van de sleepboot legt wel beperkingen op, juist
om dat - wil men het anker enigszins kunnen volgen - men in
ondiep w ater dient te slepen.
W anneer men de trekkracht van het anker niet met behulp van een

trekkrachtmeter kan bepalen tracht men som s, uitgaande van de
paaltrek-schroeftoerental-karakteristiek van de sleepboot, de
trekkracht te berekenen.
De nauwkeurigheid van deze methode is gering, o.a. t.g .v . de
invloed van de kettinglijn van de ankersleepdraad. Deze methode
van proefnemen is reeds lang in gebruik en wordt o.a. beschreven
door E.S. Land (1).
Sleepproeven met een bok, een sleepboot en een werkboot
Bij deze proeven wordt de ankerdraad of -ketting, via een om
loopschijf aangebracht aan de voorzijde van de bok, bevestigd
aan een trekkrachtm eetinrichting (zie figuur 1). De meetinrich-

ting wordt aan één der boktakels gehangen. De bok zelf wordt
verankerd aan een ter plaatse aanwezige ankerboei of ander punt.
geschikt voor het opnemen van de grote horizontale krachten die
tijdens de beproeving kunnen ontstaan. Deze verankering ge
schiedt met een aantal vanaf de achterankerlier van de bok aflo
pende ankerdraden. De bok neemt hierbij een positie in waarbij
de afstand tussen bok en verankeringspunt zo groot mogelijk is.
De bok dient zijdelings door een sleepboot op zijn plaats gehou
den te worden. Met behulp van een werkboot wordt het anker,
bevestigd aan de ankerdraad o f ketting, zover mogelijk voor de
bok uit op de bodem geplaatst. Hierbij wordt er voor zorg gedra
gen dat de trekkracht-meetinrichting zich met het takelblok zo
dicht mogelijk boven de om loopschijf gevierd is.

F ig u u r I : S c h e m a tis c h e w e e rg a v e va n d e p r o e fo p s te llin g

1. M eetinrichting
2. Anker

3. Achterankerdraden
4. O m loopschijf

De sleepproef verloopt nu in twee fasen:
- Gedurende de eerste fase wordt de bok met behulp van de
achterankerlier naar het verankeringspunt getrokken. Gedurende
deze beweging wordt de ankerdraad o f -ketting strak getrokken
en begint het anker over de bodem te slepen. Deze fase eindigt
wanneer de bok het verankeringspunt heeft bereikt of wanneer de
door het anker ontwikkelde houdkracht zo groot is geworden dat
de achterankerlier stil kom t te staan.
- In de tweede fase wordt door de boklieren het takelblok om
hoog getrokken, waarbij de bok vrijwel op zijn plaats blijft en het
anker naar de bok toe gesleept wordt.
Een voordeel van deze methode is dat men veel voorzichtiger te
werk kan gaan dan bij het slepen met een sleepboot. Men kan zeer
snel met slepen stoppen wanneer één der draden dreigt af te
breken o f wanneer het anker in de bodem vastloopt en de houd
kracht onverwacht snel toeneemt. Een plotselinge kabelbreuk
kan slechts geringe schade veroorzaken en de bewegingen die de
bok m aakt, brengen de stabiliteit niet in gevaar.
De nadelen, verbonden aan deze m ethode, zijn:
- Men wordt door de noodzakelijke aanwezigheid van een ver
ankeringspunt beperkt in de keuze van de plaats van de proefne
mingen.
- Ook tijdens deze proeven wordt gewoonlijk het verloop van de
waterdiepte niet gemeten.
- De bewegingen van het anker worden niet vastgelegd.
Deze methode van beproeving wordt o.a. in Nederland toege
past.
Sleepproeven met een bok, een sleepboot, een w erkboot, een
bak met spudpalen en een kleine boot
Bij deze proeven wordt de verankering van het gehele systeem,'
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5. Achterankerlier

onafhankelijk van wal of boeien, gerealiseerd met behulp van een
bak, uitgerust met spudpalen (zie figuur 2). De spudpalen dienen
de ankertrekkrachten op te kunnen nemen. De sleepkracht wordt
geleverd door dezelfde o f een afzonderlijke bok o f bak, uitgerust
met voor en achter anker- o f meerlieren. Deze lieren dienen de
benodigde ankersleepkrachten te kunnen leveren.
De ankerdraad o f -ketting wordt naar een trekkracht
meetinrichting geleid die is aangebracht op een kleine boot. De
ankersleepkracht wordt vanaf de meetinrichting via takels over
gebracht naar de voorlieren van de bak.
De achterlieren van de bak zijn via takels met de bak met spudpa
len verbonden.
Nadat de werkboot het anker zover mogelijk van de bakken op de
bodem heeft geplaatst, verloopt de sleepproef in twee fasen:
- Eerst haalt men de lierponton met de achterlieren naar de bak
met de spudpalen waardoor anker en de boot met de meetinrich
ting in de richting van de spudpalen worden getrokken.
- In de tweede fase trekt men met de voorlieren anker en boot
met meetinrichting naarde lierponton toe. Gewoonlijk kiest men
deze volgorde van werken omdat soms bij een bak met lieren de
voorlieren sterker zijn dan de achterlieren.
De voordelen van deze methode zijn:
- Men kan de plaats van de proefneming onafhankelijk van wal
en boeien bepalen.
- De bochthoek van de ketting o f kabel bij het anker blijft tijdens
het slepen globaal genomen constant.
- Men krijgt een indruk van het verloop van de trekkracht als
functie van de sleepweg wanneer men de invloed van de door
hangende takeldraden en ankerdraad of -ketting in rekening
brengt. Men dient zich hierbij echter wel te overtuigen dat de
spudpalen tijdens de sleepproef niet geslipt zijn.
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Figuur 2: Schem atische weergave van de proefopstelling
1. Bak met spudpalen
2. Spudpalen
3. Achterankerdraden

4. Achterankerlier
5. Voorankerlier
6. Bak met Heren

De nadelen, verbonden aan deze m ethode, zijn:
- T .a.v. de keuze van de plaats van de proefnem ingen is men
gebonden, enerzijds door de diepgang van de betrokken vaartui
gen en anderzijds door de lengte en vooral ook de sterkte van de
spudpalen.
- Het verblijf'aan boord van het vaartuig met de m eetinrichting is
onaangenaam en soms gevaarlijk door de wrede bewegingen die
dit vaartuig, onder invloed van de ankerdraad en takelbelastingen
gecombineerd met de golfbew eging, maakt.
- Daar het hele systeem veel bew eging van de bakken en het
meetvaartuig t.o. v. elkander toelaat, kunnen t.g. v. de golfbewe
ging resonantiebewegingen in het gehele systeem ontstaan die
draadbreuk kunnen veroorzaken. Een draadbreuk heeft heftige
bewegingen tot gevolg en kan schade aanrichten op het dek.
Deze methode van beproeving werd o.a. door de Delta Dienst
van de Rijkswaterstaat toegepast bij de proefnem ingen in het
'W estgat' in februari 1973.
Sleepproeven nabij o f op het strand
Proefnemingen aan het strand, waarbij ankers evenwijdig aan of
loodrecht op de vloedlijn getrokken w orden, behoren tot de meest
voor de hand liggende vorm van ankerbeproeving. Men kan
hierbij slepen nabij de waterlijn, hoog op het strand o f in zee
direct onder de kustlijn.
- Proefnemingen hoog op het strand dient men tot de proefne
mingen beschreven in hoofdstuk 7 te rekenen.
- Proefnem ingen nabij de waterlijn hebben geen enkele weten
schappelijke waarde om dat de grondw aterstand en het vochtigheidsgehalte van de bodem van plaats tot plaats en van kwartier
tot kwartier verschillen.
Men kan bij deze proeven slechts tot een negatieve conclusie
komen, nl. dat w anneer een anker zich bij deze proeven niet
ingraaft, het dit zeker ook in een andere zware bodem niet zal
doen en dat dus z o 'n anker slechts een zeer beperkte gebruiks
waarde kan hebben. Zowel bij deze proeven als bij de proeven on
der water, direct onder de kust, wordt de sleepkracht geleverd
door een sleepboot, een lier of een tractor terwijl soms ook wel
eens een hijskraan wordt gebruikt op rupsbanden.
- Sleepproeven met ankers in zee nabij de kustlijn kunnen zeer
waardevolle gegevens opleveren w anneer men gesynchroniseerd
met de trekkraeht-m eting de bewegingen van het anker weet vast
te leggen. Problem atisch blijft echter de sam enstelling en de mate
van hom ogeniteit van de bodem .
Slepen in de lengterichting van de banken, dus globaal evenwij
dig aan de kustlijn, maakt de kans op het behouden van een
constante diepte en een constante bodem sam enstelling het
grootst.
In de praktijk blijkt het dikwijls moeilijk te zijn het anker met een
werkboot op de gewenste plaats te brengen omdat de diepgang
van een werkboot te groot kan zijn. Dit zelfde probleem doet zich
voor t.a.v. de sleepboot die de sleepkracht dient te leveren.

7. Voorankerdraden
8. Boot met m eetinrichting
9. Anker
Vooral wanneer men grote ankers wil beproeven heeft men een
grote sleepboot met een grote diepgang nodig, die het anker
dikwijls evenwijdig aan de kustlijn in ondiep water dient voort te
slepen.
Het grote voordeel van dit type proefnemingen is echter dat men
na afloop van de proef het herstel van de bodem naar een vlakke
geconsolideerde toestand aan de zee overlaat.
Deze methode van beproeving is reeds lang bekend en werd o.a.
reeds in 1936 beschreven door D. F. Lucking (2).
Sleepproeven op de grote rivieren
Op de grote rivieren kunnen door de intensieve binnenscheep
vaart vrijwel alleen sleepbootproeven zoals aangegeven onder
punt 6.1 worden uitgevoerd.W aarnem ing onder w ater wordt
sterk bemoeilijkt door de wolken troebel water, veroorzaakt door
de ankerbeweging in de bodem.
Een nadeel daarbij is in het bijzonder dat de aard van de bodem bij
veel rivieren van plaats tot plaats verschillend is en zelfs variabel
is w anneer men dwars op de rivierrichting sleept.
Het verloop van een aantal sleepproeven op de grote rivieren
werd in 1962 en 1972 beschreven door E. Schale (3 en 4).
PROEFNEM INGEN O P HET LAND
Inleiding
Het grote verschil tussen proefnemingen op het land en proefne
mingen op zee, off-shore o f binnengaats is dat men op het land
zelf na afloop van een proef de verstoorde bodem in de oorspron
kelijke staat moet trachten terug te brengen en men dit niet aan de
natuur kan overlaten.
Men kan deze problematiek trachten te omzeilen door op een
terrein ankers in opvolgende stroken naast elkander te beproeven,
m aar dit is slechts een halve oplossing omdat men dan voor een
groot aantal proefnemingen over een groot terrein dient te be
schikken, waarbij de kans dat de bodem van plaats tot plaats gaat
verschillen evenredig met de grootte van het terrein toeneemt.
Men komt slechts tot een redelijke oplossing wanneer men over
een put o f terrein beschikt dat men na elke serie proeven droog
kan laten vallen en met een bulldozer kan egaliseren. Hierna dient
men het terrein weer te inunderen waarbij de waterspiegel deci
meters boven het maaiveld gehandhaafd dient te kunnen worden.
Na het nemen van enige proefseries kan dan verwacht worden dat
telkens een gelijke uitgangstoestand van de bodem voorde proef
nemingen zal ontstaan. Bij deze uitgangstoestand zal de bodemdichtheid kleiner zijn dan bij de aanvang van de proefnemingen.
De benodigde sleepkracht kan geleverd worden door een lier, een
tractor met behulp van een takel o f een hijskraan op rupsbanden.
Men kan de sleepproeven onder verschillende bodemomstandigheden uitvoeren, nl. met de waterstand boven het m aaiveld van
het proefterrein o f met de grondwaterstand onder het maaiveld.

\
Figuur 3: Plaatsing van de meetlat op de ankerschacht. I. Schacht, 2. Meetlat, 3. Steunstang.

Proeven op het land ’onder w ater’
Dit type proeven is moeilijk te nemen maar ze benaderen de
praktijk van het ankeren het best. De waterstand dient zo hoog
boven het maaiveld te zijn dat de door de ankers opgeworpen
heuvels onder de waterspiegel blijven.
Men kan eigenlijk alleen goed proeven doen met stabiele ankers.
Voor een goede standbepaling is het immers nodig op de anker
schacht een smalle meetlat te lassen (zie figuur 3), die boven de
waterstand dient uit te blijven steken. Men kan dan de beweging
van het anker t.o .v . de waterspiegel vastleggen. Een dergelijke
maatlat geeft echter alleen een goede indicatie van de stand van
het anker zolang het symmetrievlak van het anker verticaal blijft.
De bewegingen van instabiele ankers kan men alleen met behulp
van een onderw atercam era t.o .v . m eetstaven, aangebracht onder
water met behulp van een staalconstructie zoals die bij opgravin
gen onder water worden toegepast, worden vastgelegd. Een
tweede probleem bij deze proeven vormt de onbetrouwbaarheid
van de bodem t.a.v . de begaanbaarheid. De waarnemers dienen
gebruik te maken van boten.
Proeven op het land ’droog’
Deze proeven worden genomen met een grondwaterstand onder
het maaiveld.
Omdat men over de bodem vrij rond het ingravende anker kan
heenlopen, m eten, fotograferen en filmen en vrij eenvoudig de
stand van het anker t.o .v . het maaiveld kan m eten, wordt deze
methode wel toegepast. De resultaten kan men echter weinig
waarde toekennen om dat het vochtgehalte van de bodem sterk
varieert tijdens de proefnemingen door regenval, door verdam
ping onder invloed van de zonnestraling en door het verloop van
de grondwaterstand.
Proeven o p lan d werden o.a. uitgevoerd in de D .D .R ., mei 1969
(5), door de Deltadienst van de Rijkswaterstaat en door het
Institut für Grundbau und Bodenmechanik (6).
8. LABORATORIUM PROEFNEM ING EN
Inleiding
Laboratorium proefnem ingen worden gewoonlijk met ankerschaalmodellen uitgevoerd. Men voert met deze modellen sleep-

proeven uit in een met zand, klei o f andere bodemsoort gevulde
tank. Deze proeven worden zowel in een droge bodem als in een
geheel met w ater gevulde tank uitgevoerd.
Daarnaast worden door de afdeling der Scheepsbouw- en
Scheepvaartkunde proeven met ankermodellen in een kunststof
bodemmateriaal genomen met het doel in droge toestand de
omstandigheden bij proefnemingen onder water te benaderen.
Het doel van al deze proefnemingen op kleine schaal is, uit
gaande van de waarnem ingen, het gedrag van ankers op volle
schaal onder te verwachten bedrijfsomstandigheden te voorspel
len (13).
Om reproduceerbare metingen te verrichten dient men grote
aandacht te schenken aan het bed waarin het ankermodel wordt
gesleept.
Voor elke proefneming dient dit bed een constante dichtheid in
horizontale richting te bezitten en een lineair toenemende dicht
heid in verticale zin. Daarbij dient het oppervlak een horizontaal
plat vlak te vormen.
Men dient tijdens de proefnem ingen zeer intensief te controleren
o f het bed voor elke proefneming inderdaad aan deze, voor
reproduceerbare proefnemingen gewenste, uitgangstoestand
voldoet.
Tot voor kort werd bij dit type sleepproeven slechts de optredende
sleepkracht afhankelijk van de sleepweg gemeten. Bij de proef
nemingen aan de Technische Hogeschool in Delft worden de
optredende trekkrachten zowel afhankelijk van de sleepweg als
van de stand van het an k ert.o .v . het bodemoppervlak gemeten en
wordt getracht ook de aard van vervorming van het bodemopper
vlak vast te leggen.
Laboratoriumproeven met modelankers werden o.a. uitgevoerd
in de U .S.A . door Howard en James in 1933 (7);
in England door H . L. Dove in 1944 bij de Admiralty Experiment
Works te Haslar (8);
in de Bondsrepubliek door E. Schale bij de Versuchsanstalt für
Binnenschiffbau (9);
en in Frankrijk door J. Le Blois (10).
In bijlage II is een overzicht van de afmetingen van de bekendste
beproevingsinstallaties voor modelankersleepproeven gegeven.
Model proeven in een droge bodem
De meeste droge modelproeven worden genomen in droog zand.
Bij deze proefnemingen is gebleken dat de eigenschappen van het

zandbed niet constant blijven, o .a. door de opnam e o f afgifte van
vocht aan de om gevingslucht en t.g .v . trillingen, ontstaan in de
nabijheid van de sleeptank.
Voor het verkrijgen van een constante bodem dichtheid blijkt het
nodig te zijn voor elke sieepproef een grote bodem hoeveelheid uit
de tank te verwijderen en opnieuw hom ogeen verdicht in te
brengen.
De in de literatuur aanbevolen trilm ethoden bleken niet toegepast
te kunnen worden om dat trillen slechts plaatselijk een sterke
verdichting van de hodem tot stand brengt (8 en 10).
Door in een goede volgorde het zand voor elk proefnem ing los in
de tank te storten bleek het mogelijk te zijn in verticale zin een
lineaire dichtheidstoenam e te realiseren en de dichtheid in hori
zontale zin constant te houden. De invloed van de luchtvochtig
heid kan verm inderd worden door een adequate verw arm ing van
het bodem m ateriaal.
Droge proefnem ingen met bodem soorten die onder norm ale om 
standigheden vocht bevatten, zijn zeer moeilijk reproduceerbaar
uit te voeren om dat de eigenschappen van deze m eestal adhesieve
en cohesieve bodem soorten zich tijdens de proefnem ingen, o.a.
door de optredende com pressie van de bodem voor het ankermodel, kunnen wijzigen ( I I ) .
M odel proeven met een proefbodem onder water
Deze m odelproeven worden veel genom en met zand als bodem 
materiaal.
Ook bij deze proefnem ingen dient grote zorg aan het voor elke
proef opnieuw inbrengen van het bodem m ateriaal te worden
geschonken. Het nemen van proeven in vochtige bodem soorten
blijft onder w ater even moeilijk.
Het voordeel van deze proefnem ingen is dat m en, uitgaande van
stalen ankerm odellen, de werkelijkheid goed op schaal benadert.
Deze proeven vergen echter zeer veel tijd om dat men na het
opnieuw inbrengen van het bodem m ateriaal de waterstand in de
tank slechts zeer geleidelijk kan opvoeren om dat anders de ho
mogene dichtheid van de bodem door opdrijvingsverschijnselen
verstoord wordt.
Droge m odelproeven met een kunststof bodem m ateriaal
Het doel van sleepproeven in een kunststof bodem m ateriaal is
tw eeledig. In de eerste plaats wordt er naar gestreefd de proeven
onder droge om standigheden op een zodanige schaal te nemen
(t.a.v. bodem- en ankerm ateriaal) dat zij representatief geacht
kunnen worden voor een proefnem ing onder water. In de tweede
plaats tracht men hij het nem en van deze proeven een bodem soort
te realiseren welke een theoretische 'Ideale B odem ' benadert
t.a.v . het verloop van de dichtheid, het ontbreken van adhesieve
en cohesieve invloeden, het ontbreken van vochtigheidsinvloe-

den en met behoud van constante wrijvingsinvloeden. D oo reen
goede keuze van anker- en bodem m ateriaal en zorgvuldige uit
voering blijkt de reproduceerbaarheid van deze proeven beter te
zijn dan bij proefnem ingen waarbij getrokken wordt in een door
de natuur gevorm de bodem (12).
Tevens wordt er bij de verwerking van de resultaten naar ge
streefd theoretische hulpwaarden af te leiden die gebruikt kunnen
worden bij het met behulp van com puterprogram m a's vóórspel
len van het gedrag van ankers op volle schaal onder praktijkom 
standigheden.
Bovengenoem de beproevingsm ethode wordt toegepast aan de
afdeling der Scheepsbouw - en Scheepvaartkunde van de Techni
sche Hogeschool Delft (14).
9, V ER BETER IN G VAN DE BEPR O EVING SM ETH O DEN
Inleiding
Voor verbetering kom en slechts die beproevingsm ethodieken in
aanm erking waarbij men nu reeds in staat is de ankerhoudkracht
onder w ater als functie van de sleepweg te meten. Dit betreft de
ankersleepproeven onder w ater met ankers op volle schaal en de
m odelankerproeven waarbij de proeven in zand onder water of
onder vergelijkbare schaalom standigheden worden uitgevoerd.
Sleepproeven onder water
Hiertoe behoren de sleepproeven op de zeebodem in volle zee of
voor de kust, op de bodem van een rivierarm of kanaal, of
sleepproeven op het land in een speciale werkput die onder water
kan worden gezet.
Ter verbetering dienen deze beproevingsm ethoden zo aangevuld
te worden dat men naast de houdkracht ook de stand van het anker
t.o .v . het bodem oppervlak afhankelijk van de sleepweg vast kan
leggen. Tevens dient de vorm van de opgestuw de bodem m assa
nader beschreven te kunnen worden.
Anker en bodem m assa dienen tijdens de proefnem ingen geheel
onder w ater te blijven.
Hoe de algem ene opzet van een dergelijke proef kan zijn is
aangegeven in figuur 4.
De plaats van het anker en daarm ede de sleepweg kan worden
vastgelegd met behulp van twee grote, vast boven de bodem
aangebrachte, meetlatten in de sleeprichting van het anker. W an
neer men de bovenkant van deze meetlatten in één horizontaal
vlak brengt, wordt het mogelijk met een derde losse meetlat de
plaats van het anker vast te leggen. Door de ankerschacht m et een
hulpm eetlat uit te rusten - zoals aangegeven is in figuur 3 - wordt

Figuur 4: A lgem ene opzei voor hel bepalen van de stand van een anker bij sleepproeven onder water
I en 2. Tw ee vaste m eetlatten in langsrichting
3. Een losse dwars/neerlat
504

het mogelijk de stand van het anker t.o.v. de m eetlatten, dus ook
t.a.v . het bodem oppervlak, te bepalen.
De proef zelf voert men het handigst uit door het anker intermitte
rend over afstanden van globaal de halve schachtlengte te slepen
en dan te stoppen.
Gedurende de tijd dat niet gesleept wordt kunnen dan de metingen
verricht worden en de stand van het anker ook fotografisch
worden vastgelegd.
Vooral wanneer men ook een foto neemt in het horizontale vlak
over de langsm eetlatten en loodrecht op de zijkant van het anker,
heeft men de mogelijkheid achteraf de stand van het anker afge
leid uit de m etingen te controleren. De houdkracht in elke stand
volgt uit de gemeten trekkracht op het moment van stoppen. Het
is raadzaam na het stoppen de trekkracht in het gehele systeem
een 30% te verminderen omdat anders het anker tijdens de metin
gen vooruit blijft kruipen t.g .v . zettingsverschijnselen in de bo
dem.
Laboratorium proeven inet modelankers
De aan de Technische Hogeschool te Delft uitgevoerde proefne
mingen met modelankers hadden slechts een beperkt karakter
(12). Daar men met deze proeven in korte tijd en op eenvoudige
wijze een indruk kan verkrijgen t.a.v . de stabiliteit en het verband
tussen ankergew icht, houdkracht, stand van het anker en sleepweg is het raadzaam deze proeven op wat grotere schaal voort te
zetten. Men kan veel teleurstellingen voorkomen en preventief
kostenbesparend optreden door, voordat de produktie of de be
proeving van een anker ter hand wordt genom en, een modelanker
in de ankertank van de T .H . te slepen. Reeds vele malen bleek het
gedrag van het ankermodel voor de uitvinder van een nieuw anker
een onaangenam e verrassing te zijn.
Voor het voortzetten van proefnemingen is het echter noodzake
lijk gebleken dat de aanwezige tank aanzienlijk verlengd wordt en
dat daarmede samenhangend een inrichting aangebracht wordt
waarmede men met weinig inspanning het bedmateriaal uit de
bak kan verwijderen en opnieuw zodanig in kan brengen dat een
reproduceerbare begintoestand gewaarborgd blijft.

Daarnaast kan men met elkander tot een gerede verwerking en
publicatie van de onderzoekingsresultaten komen.
Overlegorgaan
Een organisatie die b.v. eens in de twee jaar een serie proefne
mingen met grote ankers buiten- o f binnengaats dient op te
zetten, kan men niet zonder voorbereiding oprichten. Het is
nodig dat de gehele problematiek m .b.t. de proefnemingen
vooraf wordt bestudeerd zodat, uitgaande van een zeer volledig
voorstel, door belanghebbenden de oprichting van een speciale
organisatie kan worden overwogen.
Op dit moment dient slechts een overlegorgaan te worden gefor
m eerd, waarin alle bedrijven, fabrikanten, reders en instanties
zitting kunnen nemen die bij dit werk geïnteresseerd zijn en die
aan het verrichten van goede onderzoekingen en het publiceren
van de resultaten willen en kunnen meewerken. De taak van dit
orgaan is het opstellen van een voorstel voor de oprichting van
een organisatie voor het beproeven van ankers in Nederland
binnen het kader van de reeds aanwezige instellingen.
In het bijzonder dient aandacht aan de volgende problemen te
worden geschonken:
- W aar kan men in ons land het best sleepproeven met ankers
uitvoeren?
- W elke organisaties kan men met de uitvoering van sleepproe
ven belasten en welke organisaties kunnen daarbij behulpzaam
zijn met hun kennis, instrumenten en groot materieel?
- Welke bedrijven en instanties hebben direct belang bij het
uitvoeren van deze proefnemingen?
- Hoe kunnen deze proefnemingen worden gefinancierd?
Hierbij dient als uitgangspunt te worden genomen dat de resulta
ten van deze proefnemingen door de classificatiebureaus volledig
dienen te worden erkend.
Dit overlegorgaan kan het best bijeengeroepen worden onder
auspiciën van het Nederlands M aritiem Instituut.
L IT E R A T U U R O P G A V E
1. Developm ent in ground tackle for naval ships
E .S. Land
Transactions SNAM E 1934

Te verwachten is dat waardevolle correlaties gevonden kunnen
worden w anneer men de resultaten van deze modelproeven kan
vergelijken met de resultaten van nauwkeurige proefnemingen
onder water met ankers op volle schaal.
Men mag verwachten dat de te bepalen correlaties op den duur het
noodzakelijk aantal uit te voeren proeven met ankers op volle
schaal zullen verminderen.

2. The experimental developm ent of anchors for seaplanes
D. F. Lucking
Transactions RINA 1936

10. NATIO NALE SAM ENW ERK ING NOODZAKELIJK
Inleiding
Gezien de ernstige gevolgen die het bezwijken van een veranke
ring onder ongunstige omstandigheden kan hebben, dient het
ontwikkelen van goede beoordelingsm aatstaven t.a.v. veranke
ringen als een nationaal belang te worden beschouwd.

4. A nkerversuche zur Ermittlung der notwendigen Schutzschicht über
der Dichtung von Schiffahrtkanälen
E. Schäle, Kuhn
S chiff und Hafen Heft 8 1962

Noodzaak tot sam enwerken
Bij het onderzoek betreffende verankeringen spelen tot vele we
tenschappelijke disciplines behorende aspecten een rol. Om er
slechts enkele te noemen: Scheepsbouwkunde, N avigatiekunde,
M eettechniek, G rondm echanica, Kustwaterbouwkunde, G eode
sie, W erktuigbouw kunde, W aterloopkunde en Mijnbouwkunde.
Slechts wanneer alle instanties die over kennis, uitrusting en
praktisch opgedane ervaring op dit gebied beschikken tot sa
menwerking kunnen worden gebracht, wordt het mogelijk op
geregelde tijden een aantal ankersleepproeven op volle schaal op
wetenschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Hiervan kan
men tweeledig voordelen verw achten, nl. in de eerste plaats een
toename van gegevens, inzicht en gefundeerde kennis en in de
tweede plaats een reductie van de kosten. Dit laatste omdat men
tot verbetering van de beproevingsm ethodieken komt en herha
ling van begane fouten wordt voorkomen.
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3. B innenschiffs-A nker im G rossversuch
E. Schäle
Z eitschrift für B innenschiffahrt 1962

5. Entwicklung eines Ankers mit erhöhter Haltekraft
R. Förster, H. W enzel, W. G arschow en G . Blaschke
See W irtschaft 3 12/1971
6. U ntersuchung zur Verm eidung von D ükerschäden durch Schiffsan
ker
V ersuchsvorbericht ’Schiffsankerzug-V ersuche'
Institut für G rundbau und B odenm echanik H annover 1974
' 7. Investigation of anchor characteristics by means o f models
H oward en Jam es
M assachusetts Institute of Technology 1933
8. Investigations on m odelanchors
H. L. Dove
Transactions RINA 1950
9. Experim entelle Erm ittlung von Schiffsanker-Brem s- und Haltekräf
ten in M odell- und G rossausführung an herköm m lichen und neuen

T ypen E. Schale
Zeitschrift für B innenschiffahrt und W asserstrasscn 1/1972
10. Contribution au problèm e du dérapage et de la tenue des ancres
J, Le Blous
Revue de la navigation intérieure el rhénane
nov. ’64 en jan. '65
13. Anchors penetrating and holding on a soft planar sea bed.
A nchors digging and holding in a soft planar sea bed.
Exploratory anchor experim ents.
A pplication o f the developed theories in respect to model and full
scale anchor tests.
K. J. Saurw alt
Schip en W erf no. 16-’73, no. 2 5-’74, no. 2 6 -’74 en no. 1- ’75
14. Dc bepaling van dc houdkracht van ankers met behulp van indica
tieve verhoudingen
K. J. Saurw alt
Publicatie T echnische H ogeschool D elft, nr. 23-SB-7505 mei 1975
15. D eterm ining anchor holding pow er from model tests
W. H. Leahy en J. M. Farrin
Transaction SN A M E 1935

BIJLAGE I
Opgave instanties en groepen van bedrijven die belang heb
ben bij het nem en van ankerproeven en /of daaraan m ede
w erking kunnen verlenen
A nkerleveranciers en -fabrikanten
Ankerad viesbureaus
Classificatiebureaus
Reders
Kon. Ned. Marine
Offshore contractors
Olie-exploitatiem aatschappijen
Rijksdiensten en inspecties
zoals o.a. Rijkswaterstaat
Technische Hogeschool Delft
Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation W ageningen
W aterloopkundig laboratorium Delft

BIJLAGE II
Overzicht beproevingsinstallaties voor sleepproeven met modelankers
1 [ 2| Tank 15' x 3 ' x 2 ',
2 I 9] Tank 8,0 x 1,5 x 0,7 m ,
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Ca. 1930

Versuchsanstalt für Binnenschiffbau Duisburg; Institut an
der R heinisch-W estfalischen Technische Hochschule
Aachen
ca. 1970

3 I 8| Tank 25' x 3 ' x 3 ',

Admiralty Experim ent Works H aslar

ca. 1944

4 1101 Tank 5.0 x 2,0 x 0,8 m,

Laboratoire de M écanique des Fluides Strasbourg

ca. 1963

5 [15] Tank 15' x 21" x

River Hydraulics Laboratory, M assachusetts Institute of
Technology
ca. 1934

3",

6 [12] Tank 2,0 x 0 ,6 x 0,6 m ,

Afdeling der Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde, Techni
sche Hogeschool Delft
ca. 1973

New economic gas turbine

Technical data Single-shaft
Rating
5,3 MW
Efficiency
Shaft speed
W eight
Length
Breadth
Height

A new gas turbine has been recently developed to fill the gap in
the power range o f 5 to 6 MW. This is the SULZER gas turbine,
type 3, with single (5,3 M W ) or twin shafts (7100 hp). As the
thermal block o f both versions com prises the same elem ents,
identical stock or spare parts can be em ployed. In each case, the
drive is located on the expander side.
The suction casing is designed in such a way that the air can be
aspirated selectively from the top or bottom . From the plant
disposition standpoint, the m achine is extrem ely adaptable be
cause it has a rotatable exhaust casing. The turbine can be
operated with practically any mixture o f liquid and gaseous fuel.
The new gas turbine with four horizontal, double-sym m etrically
arranged com bustion cham bers as well as integrated auxiliaries
may be employed as a drive m echanism for any type of generator,
pum p or com pressor. Due to its low space requirem ents, as well
as the special design o f the supports, the m achine is also suitable
for offshore operations. The functional ability o f the m achine is
not impaired even if it is em ployed under rigorous clim atic
conditions, e.g. in the desert.
The com pact, robust turbine can be transported and installed
without difficulty. The design facilitates simple m aintenance.
W ith an efficiency o f 27% (339F with recuperator), these turbines
may be classified under the m ost econom ic m achines o f this
pow er rating class. (The guide vanes o f the com pressor are
adjustable, so that good part-load efficiency can be attained over
a wide operational range).
P rototype o f the new S U L /P R gas turbine SR 3 in the erection hull
(W interthur works).
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Twin-shaft
7100 hp
27% (33% with rcuperator)
10 000 rev/m in
27 t
7,4 m
3.1 m
2,7 m

The prototype o f this new gas turbine, which is based on more
than 30 years o f experience in the m anufacture o f SULZER gas
turbines, is undergoing trials on the test stand at the works in
W interthur. The first production m achines will be available from
1976 onwards.

High durability paint systems

by R. A. Jeffs
C hief chemist - M arine ICI paints division

SU M M ARY

This article attempts to review the wide variety o f paints that are available to shipowners and to explain som e o f the fa cto r that affect
making a choice.
A b rief review is made o f some o f the lesser known aspects o f steel corrosion that are relevant to choosing a paint system, fo llo w ed by a
survey o f the paint types m arketed which, in historical sequence, is quite revealing.
Som e simple rules to be observed when choosing and maintaining high durability paint systems follow s which may help to avoid some
o f the confusion that often exists.
Finally the use (som e o f them rather unusual) o f particular paints, alone and in combination, is given.
1. Definitions and Background
As the name im plies, High Durability Paints are those whose
performance in terms o f resistance to w eathering (and sometimes
other properties) are superior to the older ’conventional’ or ’or
thodox’ types.
Although pigmentation o f High Durability Paints are carefully
chosen, the difference from conventional paints lies mainly in the
nature o f the binder, which is usually oil-free. Thus Oil paints,
oleo-resinous paints, alkyds and epoxy esters (which contain oil)
are not considered, even at their best, to be High Durability.
Binders for High Durability paints are usually synthetic (manmade) and include Chlorinated Rubber, Vinyls, Acrylics. Pure
Epoxies, Coal T ar Epoxies and Polyurethanes.
Older ’conventional’ paints were often used successfully becau
se, with large crews and frequent drydockings, thick films could
be built-up, coat-upon-coat, in a relatively short time. Not un
com m only, accessible areas of ships were painted as frequently
as every six weeks and even underwater areas received attention
every 6-9 m onths. That this sort of continuous painting is no
longer possible has largely forced High D urability paints to the
forefront.
Another factor that has contributed to their acceptance is the
increased use o f blast-cleaning as a means o f metal preparation.
This technique gives a microscopic irregularity to the steel sur
face which is not satisfactorily protected by a thin paint system.
Thick films must be applied at the outset, to cover the peaks o f the
grit-blast profile with an adequate thickness o f paint.
Thus, although High Durability paints differ from their conven
tional forerunners in com position, they additionally must be able
to be applied in a minimum num ber o f coats to give thick films by
speedy techniques such as airless spraying.
W hilst it is true to say that blast-cleaning has forced the use of
high durability thickcoatings the reverse is also true. It is an
unfortunate fact that the m odem coatings are less tolerant o f
poorly prepared steel i.e. to the presence o f contam inants and rust
residues. Most high durability paints do not flow into m icrosco
pic pores, displace oil contam inants nor penetrate rust as readily
as oil-based paints. This can be demonstrated in the laboratory if
various binders are compared. So although modem resins are
often harder, commonly more chemical resistant, generally lon
ger lasting and may even show advantages in decorative appear
ance, they are more dem anding o f the underlying surface prepara
tion than their predecessors.
2. The Paint System
W hether we are concerned with painting virgin steel or m aintain
ing existing paintwork it is as well to consider and understand the
total painting situation.
a. Painting fresh ly blasted steel.
This may be either in the shipyard during the construction o f the
vessel or on an existing ship where re-blasting and re-painting are
being carried out, perhaps as part o f a m aintenance plan. In both
cases the principles are the same:Blast clean, and as soon as possible after, apply a thin coat o f
prim er to prevent onset o f rusting. Later there follows one or
S & W. - 42e iaaraana no 24 - 1975

more coats o f thickcoating which provides the bulk o f the surface
protection. Finally there is applied one (or two) thin functional
coats, according to the area o f the ship. Thus the funnel would
have gloss coats to the owners colours, deck paints perhaps a
nonskid finish, the underwater areas antifouling, and so on.
In practice, yard painting o f new construction differs from main
tenance work in the tim ing between the coats. A yard will
probably automatically blast clean on a conveyor and immedia
tely apply SHOP PRIM ER. This must be formulated to dry
within five minutes to be handled and stacked. These plates, still
only in their prim er, may have to weather for many months whilst
being fabricated into the hull. Only then are they cleaned and
coated with thickcoating and ultimately receive their final coat.
Contrast the above with maintenance blasting, where coating
with a HOLDING PRIMER takes place within a few hours and all
subsequent coats are applied within the few days at port or in dry
dock.
b. Using different High Durability Paints in a System
The variety o f paints often leaves the user puzzled, but there are a
few generalisations that can be made.
Firstly, the blast-primer (whether for shop or holding use) is
generally formulated to be as versatile as possible and suitable for
overcoating with a wide range o f different high durability sys
tems. This is not to say that preferences for different types o f
blast-primer do not exist but they are usually o f second-order
importance.
Secondly it is safest to keep to one type of binder for the rest of the
system. Thus chlor-rubber thickcoats should be finished (and
later maintained) with C .R . finishes, vinyls with vinyls, epoxies
with epoxies. To attempt to spray an epoxy finish onto a vinyl
thickcoat is to apply a cement-like top-coat over a rubbery sub
strate. A polyurethane finish will actually dissolve a chlor-rubber
thickcoating!
There are exceptions, inevitably, to this general guide. To give
one common example - it is good practice to coat a well weather
ed epoxy system on a bridge-front with a polyurethane finish. In
such cases where mixed high durability systems are used howe
ver, take particular care to ensure that they are approved by the
paint supplier.
3. High Durability Binders
A quick review of the commonly met high-durability binders and
the properties they impart to compositions is worthwhile:a. Chlorinated Rubber
These dry predominantly by evaporation. They are carried in
moderately strong solvents and therefore ought not to be applied
over conventional paints unless they are fully hardened (weeks,
rather than days). They have quite a degree of chemical resistan
ce, especially to alkalis, but solvent resistance is poor. They are
therefore good anti-corrosives but would not be advised for use
on say, the decks of a refined products carrier where spillage was
likely. Since they are merely deposited from their solvent by
evaporation they can - at any time - be redissolved by the same
solvent. Although this has disadvantages it also means that future
maintenance coats ’w eld’ and become almost one with the earlier
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coat. This ensures good adhesion. Drying by sim ple evaporation
has another advantage namely that drying will take place at low
tem peratures provided there is adequate ventilation.
b. Vinyls
Unlike ’chlor-rubber’ the nam e vinyl is a family name and covers
a variety o f chem ical entities m ostly rather ’rubbery’ in use. Like
the chlorinated rubbers they dry by evaporation but vinyls are
carried in strong solvents. In other words you have to be very sure
o f the type o f paint to which you are applying a vinyl for it will
dissolve, for exam ple, chlor-rubbers and soften and swell all
orthodox paints. H ow ever, when applied under good conditions
it provides a good durable coating with rather better chemical
resistance than chlor-rubbers. Experience with applying these
com positions in the dam p conditions o f North Europe is very
variable and w holesale stripping has been seen.
c. Pure Epoxies ancl Coal Tar Epoxies
These are tw o-pack products that must be mixed im m ediately
before use. They then cure by chem ical reaction. Because pure
epoxies are so expensive they are mixed with pitch-like m aterials
for som e purposes. This gives the Coal T ar Epoxies, a very dark
brown or black colour. This is not important for ballast spaces or
underw ater hull areas. Since they contain tars, m ost coatings
applied over them will also discolour by ’bleeding’.
G enerally epoxy based paints give hard and very chem ical resis
tant films. So hard and solvent resistant can the films be, when
agend for a few days, that they are poor ’k ey ’ for a second coat.
Com m only suppliers state clearly that recoating m ust be within a
given time (a day or two before the film hardens). A lthough very
resistant, they do not keep their decorative appearance long since
the surface erodes (’chalking’ or ’sooting’ depending on colour).
Thick protective films are readily applied but the chem ical reac
tion between the two com ponents is markedly slowed down if
w eather conditions approach freezing,
</. Polyurethanes
This is another ’fam ily’ nam e' about which there is a great deal o f
m isunderstanding. Small am ounts o f polyurethane can be intro
duced into an ordinary house-paint which is then glibly (and
m isleadingly) referred to as a polyurethane finish. True polyure
thanes are tw o-pack products, m ixed before use. They give hard,
tough chem ical-resistant films. D epending on the choice o f
raw -m aterials they may be gloss-retentive on w eathering (or not),
may retain their w hiteness (or yellow ). The more expensive
com positions are probably the nearest we have approached to
date in producing an ideal w eather and chem ical resistant gloss
finish.
They are carried in quite strong solvents how ever and therefore
they cannot be used to overcoat ordinary paints unless they are
well aged and hardened. T heir expense has precluded their gene
ral use as a thick coating.
Theoretically there is no reason why any one o f the binders
m entioned above should not be made the basis o f Blast prim er,
thick coating and finish. In practice this is indeed som etim es
done. More com m only how ever the blast prim er is a general
purpose product serving many systems; a separate choice for the
rest o f system is then chosen.
4. M aintenance o f High Durability System s
a. C ontrol o f rust staining fro m inaccessible features
Before the original ship's paint was applied blast-cleaning was a
pre-requisite. W hen the deck or bridge housing starts to show rust
staining, what is the preparation now required before painting?
First seek the origin o f the rust stain. This is not always selfevident. The num ber o f tim es deck-paints have been reported to be
breaking-dow n w hereas, in reality, the nearly over-all staining is
on top o f sound paint and has ran from unpainted pipe-supports,
brackets, cleats and from under deck equipm ent m ounts. Atten
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tion must first be paid to these areas. Frankly, to try to bring
inaccessible areas to a good enough state o f preparation to receive
a high-durability system is usually im practicable advice. A better
scheme is to pay diligent attention with a conventional system.
To cite an exam ple, profuse rust-staining, flooding over an
otherwise sound bridge-front was found to stem from inside a
shallow box-section to which was bolted a lamp. Debris from
inside the section was rem oved with a scraper and cleaning o f the
inside surfaces carried-out as best as was possible. Three coats o f
conventional red-lead prim er were applied with a sm all, longhandled brush, followed by two coats o f conventional finish.
How successful the coating had been applied was checked after 2
weeks by exam ination for further rust break-through. If still small
rust stains were seen, these in turn needed scraping and further
red lead prim er. A tedious job - but more econom ical than
obliterating a surface rust-stain with high durability paints over
the whole section of bridge face, only to have them stained again!
W here rust is com ing from under ill-designed deck fittings the
use of a proprietary w ax/rubber com position may be o f value,
(e.g. I .C .I .’sR u st Preventive). It is not very decorative in its own
right but can be applied in very thick barrier films and can even be
overcoated with conventional gloss finishes.
T he foregoing exam ples o f dealing with inaccessible sources of
rust-w eeping by conventional paints is som ething o f an adm is
sion of defeat! Pipe-rests properly painted with a high durability
system before they becom e inaccessible, lamp brackets designed
so that they can be painted readily, do not give rise to rust
staining!
b. Rem oval o f O il
Before starting work with chipping or wire brushing clean the
surface. If it is contam inated with oil or grease rem ove with a
w ater miscible cleaning solution, w hich, as its name im plies, can
be hosed away with water. If grease contam ination is particularly
bad then recourse to white spirit may be m ade. Care should be
taken that you do not m erely spread the oil thinly to other areas.
c. Rem oval o f Salts
If oil is not a problem wash the dam age with fresh water and a
brush. This rem oves salts which otherw ise will be worked into
the surface with the cleaning tool.
d. R epair o f M echanical D am age
Broadly speaking the rule is, if it is m inor, such that thorough
attention can be given to the area (e.g. a score mark on decks or
where a hoist has hit the superstructure) then preparation by hand
tool is perm issible. If dam age is extensive, blast cleaning must be
used. Catch the dam ages as early as possible before rust is too
well established or in underm ining the neighbouring paintw ork.
Choice o f cleaning technique will depend on the extent o f the
corrosion. Chipping is to rem ove rust scale and does not provide
an adequate surface by itself for high durability system s. W ire
brushing, especially if pow ered, rem oves fine, recent rust well
but merely burnishes the surface o f thick established corrosion.
Pow er discing to bright metal is good but rather severe. It may
rem ove the original grit blast profile com pletely from the steel
and leave a surface too sm ooth to be ideal for epoxies. Local blast
cleaning by an enclosed recycled abrasive system is ideal but
rarely has a ship this equipm ent to hand.
W hichever technique is used, bring the offending area to bright
metal and ’feather’ the surrounding paint film. Brush apply a
repair prim er o f a type com patible w ith the surrounding paint
work. (Generally speaking epoxy repairs epoxy; chlor-rubber
repairs chlor-rubber etc).
After proper hardening, bring-up the thickness o f the repair area
with brushed coats o f the correct thickcoating. Bear in m ind that
whereas the original ship specification achieved perhaps 10 mils
of thickcoating in two coats by airless spray, four coats at least
will be required by brush or roller. W hen ready to receive the

finish, wash down the repaired area and the surrounding plate
(usually to nearby plate edges) with fresh water, dry and apply the
top coats. If repair work is being carried out at sea it will probably
be necessary to wash with fresh water between each coat.

individual treatment impracticable, then blast cleaning ought to
be used.
Typically at a drydock open blasting would be used to be follow
ed by a blast prim er, airless sprayed thickcoats and finish.

e. M ajor damage or paint breakdown
W here paint failure is extensive or so frequent as to render

1CI Paints Division wordt in Nederland vertegenwoordigd door
Geveke Nautica. W aalhaven. Rotterdam.

N E W S T E E R IN G S Y S T E M P R O V ID E S S A F E R M A N O E U V R IN G
In 1976 Kockum s Shipyard will initiate the m anufacturing and
marketing o f a com pletely new steering system for sea-going
vessels. The system is called Controlled Radial Steering; it has
been developed by the Swedish National Defense Research Insti
tute (FOA) and is intended as a com plem ent to existing steering
systems. The Controlled Radial Steering System reduces the
uncertainty factor when a ship turns, and has been specially
designed for improving navigation in coastal archipelagoes and
naiTow fairways. Patents have been applied for in a number of
countries.
As long as a ship is on a straight course, its path can be easily
detennined even with existing methods. However, difficulties
arise when the ship has to turn, e.g. when the rudder is applied at
a constant angle. The path o f a turning ship is often difficult to
determine even when the navigator is well acquainted with the
specific characteristics o f the ships, and this is unsatisfactory in
terms of navigational safety.
A navigator using existing methods m ust take short, sharp turns
as a result o f the uncertainty factor; these turns have adverse
effects on both ship’s speed and operating cost. The new system
allows the operator to determ ine at an early stage of the turn
where the turn is to stop and where the subsequent straight course
is to begin. The navigator permits the ship to turn along a specific

arc, the radius o f which can be detennined by the basic unit o f the
system with the help o f a sea chart. In the more advanced units,
the radius is determined by a special radar apparatus which allows
for precise corrections o f the ship's path, e.g. if avoidance
manoeuvres are required during the turn. The turning arc can be
determ ined irrespective o f speed. The new system facilitates
flatter turns, which are both safer and more economical. Flatter
turns also mean sm oother passage through the water and the small
rudder angle allows for higher speed through the turn.
The system has been tested aboard M/S Bore I, sea-going ferry
operating between Sweden and Finland. The tests were adminis
tered by the FOA in close cooperation with the shipping line,
Angfartygs Aktiebolaget Bore, Abo, Finland. The ship's officers
played an active part in the tests.
The system has also been carefully tested in cooperation with the
Salen Shipping Com pany and Kockums Shipyard aboard two of
the yard’s most recently delivered supertankers, Sen Strains and
Sea Symphony. These tests reveal that the system results in a
considerable simplification of steering for both smaller and larger
vessels, and simultaneously improves safety at sea by providing
greater steering accuracy.
The photograph was taken during Sea Stratus' sea trials off the
coast of Norway.

Tanker Safety and Pollution Hazards
Could the present unhappy situation with a
large tanker surplus capacity - with laidup ships and tankers steam ing at reduced
speeds - be exploited to the common
good?
That was a thought advanced by the Presi
dent o f Det norske V eritas, Mr. Egil
Abraham sen, in an address given to the
N or-Shipping Conference ’75 in O slo last
May.
Speaking on the subject o f ’Large Tankers
- M isconceptions and Facts’, M r. A bra
hamsen raised the question of whether the
IM CO requirem ents adopted in 1973
against oil pollution o f the oceans might
not be implem ented sooner than originally
thought:
'A t present, an early im plem entation of
the segregated ballast requirem ents o f the
’International Convention for the Preven
tion o f Pollution from Ships 1973’ could
be achieved with a m inimum o f harmful
effects’, he said in his talk.
’The Convention was negotiated at a time
when the tanker capacity and the capacity
o f shipyards to deliver new tanker tonna
ge, were stretched to their limits. This
general situation was most certainly re
flected both in the measures proposed by
IM CO to reduce oil pollution o f the oceans
and in the time schedule put down for
implementation o f these m easures.
N ow, the situation is quite different, with
a large surplus in tankercapacity. Ships on
order, even when ad justed for known can
cellations, will increase this surplus the
next couple o f years. The shipyard capa
city in the world is such that any viable
demand for new buildings or conversions
can be met with quick resp o n se.’
The speaker urged positive action and
consideration o f all implication in this
matter.
’It would seem to me that instead o f laying
up ships and reduce speed, we should now
discuss the feasibility o f using the surplus
tankercapacity for clean ballast purposes.
Society at large would regard such m easu
res favorably and seems to be prepared to
absorb the slight increase - less than one
per cent - in energy costs for a cleaner
ocean.
'E ven if the legal and contractual interests
involved are considerable, I believe m ea
sures could be provided to balance these
interests,' the President o f Det norske V e
ritas said.
Surplus Figures A rgue for R econsider
ation o f Tim e Factor
In the address he described the tanker
market situation by quoting some facts:
At the beginning o f the year the world had
a tanker tonnage o f 250 m illion tons dw .,
with an additional 166 m illion tons dw.
ordered to be delivered during the next
few years.

Laid-up tonnage as o f April 30 this year
was 26 m illion tons dw.
Cancellations known or being discussed at
the time covered a total tonnage o f 40
million tons d w ., with the possibility o f
cancellations o f another 4 0 4 5 million
tons dw.
These dismal facts should be viewed in the
light o f another fact: The tanker fleet in
operation in steam ing at reduced speeds,
or the ships are slowed down in port.
The surplus capacity at present may thus
easily be twice as large as the laid-up figu
res indicate. And the surplus seems to be
grow ing, even when account is taken o f a
recovering econom y, say, from next year.
Under these circum stances it may prove
wise to reconsider the time factor involved
in im plem entation o f parts o f the IMCO
convention on oil pollution o f the oceans
o f 1973.
And it should be borne in mind that only a
fraction o f the surplus tanker tonnage will
see em ploym ent within the next couple of
years even with more optim istic progno
ses than those generally seen these days.
Even with mass cancellations o f tanker
tonnage which is cancellable, a balance
betw een supply and demand is not fore
seen by some experts before 1980, with
m ore pessimistic experts talking o f 1985.
The pessim ists m ay, how ever, have over
looked the dynam ics o f shipping, which
always seem to surprise everybody.
Pollution - an Unknown Field
In his lecture he stressed that the risk for
pollution from tankers mainly would be a
function o f (I) the total volume o f oil
transported, (2) the transportation distan
ce, (3) the num ber o f ships involved and
(4) the technical and operational standards
o f each of these vessels and the oil term i
nals.
He also pointed out that the volume o f oil
to be transported today is 4-5 times the
volum e transported in the early fifties,
while the average transportation distance
had increased.
'It is a m ajor m isconception to assume that
w e, under these circum stances can protect
the oceans and coastal areas against oil
pollution by using the ships and the tech
nology o f the fifties for the oil transport.
We do not know much about the capacity
o f the oceans to act as recipient for oil
spills and other contam inations. Also our
knowledge about the ecology o f the seas
leaves much to be desired. But we do
know that the ecological systems in many
coastal areas have been strained beyond
their cap acity ,’ he said.
Based upon data from 1970 M r. A bra
ham sen showed the relative magnitudes o f
the different sources o f oil pollution to the
oceans (fig. 1). A ccording to these data
the operation and m aloperation o f tankers

contributed 28.4 per cent o f the total o f oil
pollution.
’The importance o f the oil spills related to
non-marine activities should not be disre
garded, however. They amounted to more
that 50 per cent o f the total oil spills to the
oceans in 1970.’ He continued in saying
that much had been done by the large oil
com panies and the independent shipow 
ners on a voluntary basis in the fight
against oil pollution.
'It should be appreciated, however, that
the responsibility to protect our global en
vironm ent should be shared by us all. In
this respect, it was a trem endous step for
ward to get acceptance for ’The Interna
tional C onvention for the Prevention of
Pollution from Ships 1973’. The various
parts o f this convention will come into
force gradually. Even if there is wide
agreem ent on the general objectives o f the
convention, the ways and means to facili
tate these objectives will certainly be dis
cussed and subjected to changes,’ he said,
and stressed that the shipping community
has a responsibility to consider very care
fully the following two questions:
1. W hat are the critical factors?
2. How can im provem ents be made in the
m ost efficient way?
Sm aller Tankers Bigger Sinners
W hen it com es to the m atter of pollution
resulting from tank cleaning procedures,
the evidence is that the sm aller and older
tankers are the bigger sinners.
This type o f pollution am ounts to about 70
per cent o f the total operational pollution
o f oil from tankers. M any of the older
tankers do not operate modern equipm ent
for ballast w ater cleaning or other efficient
routines to clean the ballast and washing
water.
Fig. I

Sources of oil pollution
to the oceans (1970)

( 1 .4 p e rc e n t)

O ffs h o re
p r o d u c tio n
(2 .1 p e rc e n t)

T hese ships contribute to about 75-80 per
cent o f the pollution from tank cleaning,
while their transport capacity does not
amount to more than about 20-25 per cent
of the total tanker tonnage,' he said.
Figures 2 and 3 brings out some pertinent
points in this connection.
Important IMCO
Convention Items
The most important items in the conven
tion regarding control o f discharge o f oil
or oily m ixtures are the following:
Any discharge o f oil or oily m ixture into
the sea from an oil tanker shall be prohibi
ted except when all the following condi
tions are satisfied:
1. The tanker is not within a special area.
2. The tanker is more than 50 nautical
miles from the nearest land.
3. The tanker is proceeding en route.
4. The instantaneous rate o f discharge of
oil content does not exceed 60 litres per
nautical mile.
5. The total quantity o f oil discharged
into the sea does not exceed for existing
tankers 1/15 000 o f the total quantity o f
the particular cargo o f which the residue
formed a part, and for new tankers
1/30 000 o f the total quantity o f the parti
cular cargo o f which the residue form ed a
part, and
6. the tanker has in operation an oil dis
charge m onitoring and control system and
a slop tank arrangement.
For sm aller and older tankers the require
ments are felt to be rather strict and may be
difficult to com ply with unless a large part
of the tank volume is reserved for clean
ballast. This will, o f course, drastically
reduce the cargo carrying capacity.

5 0 .6 %

Oil pollution
from tankers (1970)
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Tanker Casualties
In this lecture he analyzed tanker casual
ties based upon available statistics and
presented in figures 4 and 5 with this arti
cle.
Out o f 522 casualties reported for the tenyear-period 1964-74, 173 were reported to
have caused loss o f life and/or damage to
the environm ent. These casualties are
grouped according to the cause o f the inci
dent in fig. 4 , and it is seen that casualties
due to heavy w eather dam age or structural
failures are very few.
A further exam ination o f the heavy w ea
ther dam ages is done in fig. 5, showing
that just three per cent o f all casualties
reported resulted in the loss o f lives or
damages to the environm ent.
Among the conclusions drawn from these
statistics, were that groundings, colli
sions, fires and explosions must be the
main targets o f any action to reduce pollu
tion dangers.
'Im provem ents in the structural design o f
ships and increases in the level o f structu
ral safety may be beneficial from an eco
nomical point o f view, but they will not

N o n-L O T
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T A N K E R C A S U A L T IE S
Involving loss of lives or environmental damage.
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contribute very much to the improvement
o f the standard o f safety o f lives and envi
ronm ent,’ he said.
Reducing the Risks
’Experience and research clearly indicate
that m an’s ability to collect and interpret
information correctly is the critical factor
in ship m anoeuvering’.
He mentioned how an extensive use of
instrumentation and autom ation equip
ment in propulsion m achinery, cargo
handling and navigation has become a ty
pical feature o f the m odem tanker. The
breakthrough in ship machinery autom a
tion came in the mid-sixties, when re
com m endations for unmanned machinery
spaces were established by the classifica
tion societies.
’Today we see that more than 50 per cent
o f the total number o f ships, and approxi
mately 75 per cent of all tankers built to
our Society’s class are ordered with the
class notation E 0 ,’ he said.
The repetitiveness o f the control systems
and the constant vigilance o f the alarm and
safety systems have proven performance
superior to that o f man, greatly enhancing
the safety o f the engine room.
With the recent trends in ship design to
wards larger, faster and more specialized
ships, the manoeuvering o f the vessels has
become an extrem ely difficult task. M o
dern technology has given man efficient
aids in dealing with ship navigation, how 
ever, and Mr. Abrahamsen mentioned
how careful designs o f bridge layout and
man-system com m unciation have been
developed.
He also told about the work done in the last
few years to develop a system for hull
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surveillance, giving navigators the ability
to perceive the dynamic loads from winds
and waves by means of small electronic
m easuring devices. These systems have
now been successfully installed onboard a
num ber o f ships.
'F o r some reasons there has been less de
velopment within fire detection systems
than elsew here,’ he said, adding that fire
detection and warning were just one side
o f the fight against fires onboard. The
other side covers such important fields as
fire prevention, fire extinguishing and fire
restriction. Owing to the obvious short
com ings o f the available fire detection sys
tems a corresponding com pensation had to
be sought within these latter fields in order

to attain acceptable safety for the unm an
ned machinery spaces.
’An effective means o f preventing explo
sions in the cargo compartment of tankers
is the installation and proper use o f inert
gas systems. So far no explosion has
occurred in a tanker where an efficient
inert gas installation has been arranged’,
he said.
’As far as ten years ago my Society re
com m ended the adoption of inert gas sys
tems in tankers and issued regulations for
their installation and m aintenance,’ Mr.
Egil Abrahamsen said in his N or-Shipping
lecture.
O vergenomen nit D el norske Veritas, no. 84,
ju li 1975

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIE CENTRUM TNO, DELFT
Bespreking rapport No. 204 S
(M etingen van spanningen aan boord van de bulkcarrier m .s.
’O ssendrecht’
Deel II
De spectraal analyse, de am plitude verdeling, de hoogte ver
deling, de 2-test,
door Ir. F. X. P. Soejadi
VOORW OORD
Dit rapport is een vervolg op het in 1971 gepubliceerde rapport
no. 161 S. Evenals in het eerste rapport, is het hoofdthema de
verificatie van de geldigheid van de statistische w etten die ge
woonlijk toegepast worden voor de analyse van spanningsgegevens. Hiervoor is gebruik gem aakt van gegevens die verkregen
werden gedurende een reis over de Noordelijke A tlantische
Oceaan van de bulkcarrier ’O ssendrecht’.
512

Z oals in het voorafgaande rapport werd opgem erkt, vormen de
vragen m et betrekking tot de toepassing van de wetten van de
statistiek geen nieuw probleem en lijken zij misschien alleen
wetenschappelijk van belang te zijn. De op deze wijze verkregen
parameters vormen echter het uitgangspunt voor het voorspellen
van de gedurende de levensduur van het schip optredende span
ningen en zij zijn als zodanig van veel wijder belang dan alleen als
een m anier om de resultaten van ware grootte proeven weer te
geven.
Voor deze voortgezette studie is wederom een groot aantal com
puterberekeningen uitgevoerd en geanalyseerd. Wij zijn de au
teur zeer erkentelijk voor de consciëntieuze m anier waarop dit is
uitgevoerd en gerapporteerd.
Hoewel betreurd wordt dat deze resultaten niet eerder gepubli
ceerd konden worden, heeft het onderwerp niets van zijn actuali
teit verloren.

How the Proved Series BVM 540 Diesels
Have Progressed from 400 to 500 HP/Cyl.

foundation bo lts are am ply dim ensioned
Like m ain bearing, big-end bearing and
cylin d e r head bolts, the fou nda tion bolts
are h yd ra u lica lly tightened.

S tarting mid-1968, KHD has added to its
proved fam ily o f VM engines (series 545,
350 and 358) a new m edium -speed series:
BVM 540.

Engine com p actne ss is especially ensured
by the short cylinde r spacing of 1.54 -d ia 
m eter, also on the V-type m odel. To allow
for optim um in sta lla tio n of exhaust piping,
the turbo cha rge r can be o p tio n a lly located
at the flyw heel or pum p end.

The o rig in a l design of this series having
been de alt w ith in de tail elsew here [1, 2],

by Richard Bartels, Cologne *)

we w ill con sid er here its developm ent to
the present stage.

utilized for the co n stru ctio n of large-size
diesels as well.
In view of the curre nt trend for m ore fle x i
ble hulls of vessels, on the one hand, and
stiffe r crankshafts to m eet high er horse
powers, on the other, the sin gle -piece
crankcase provides the necessary resist
ance to flexural and torsio na l stresses for
ensuring satisfa cto ry main bearing location.
To give a tig h t engine foundation jo int,
both the engine m ounting surface and the

F ig . 1: C r o s s -s e c tio n th ro u g h V -ty p e B V M 540

For autom atic rem ote co n tro l and p e rio d i
cally unattended service, a cle a r-cu t c o n 
tro l panel is m ounted at the engine s pump
end. An RBV16M 540 16-cylinder m odel so
equipped (Fig. 2) was on display at the
1970 "S ch iff und M aschine" Ham burg e x
hibition.

F ig . 2: C o n tro l a n d m o n ito rin g s ta tio n o f R B V 16 M 540 d e s ig n e d fo r a u to m a tic re m o te
c o n tro l a n d p e r io d ic a lly u n a tte n d e d s e rv ic e

Main d iffe re nce s from the existing VM se
ries: sin g le -p ie ce crankcase cast from
GGG 50 w ith suspended crankshaft, dia
g o na lly sp lit con ne cting rod, individual
Deutz in je ctio n pumps with short in je ctio n
line, cylin d e r head w ith two inlet valves
and tw o cage-type exhaust valves. W ood
w ard UG 40 o r PG-A governors w ith va
rious a u xiliaries in clu d in g com b in ation of
the variable speed and max min speed
princip le . A cross section of the V-type is
given in Fig. 1.

C y lin d e r layo u t

in -lin e

N o. o f c y lin d e rs

6

V e e -a n g le

*) R ich a rd B a rte ls is C h ie f D e s ig n e r o f K lö c k n e rH u m b o ld t-D e u tz AG (KH D) fo r h ig h -ra te d m e d iu m sp e e d d ie s e l e n g in e s.
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The co n fig u ra tio n of m ain bearings and
con ne cting rod can be taken as a typica l
exam ple of how the experience gained
with thousands of sm all engines has been
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In je c tio n

d ire c t

Fuel c o n s u m p tio n + 5 %
(g /H P h): gas o il
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O il c o n s u m p tio n re fe rre d
to ra te d o u tp u t (g/H P h)
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T a b le I: S p e c ific a tio n s of 400 H P /c y l. ty p e

Based on the experience w ith use o f heavy
fuel in engines of the existing VM range,
the BVM 540 was laid out fo r this type of
fuel at the outset and therefore features
fre sh -o il-lu b rica te d
cylinde rs, o il-co o le d
lig h t-a llo y pistons with ring inserts, spe cia ltype piston rings (top ring chrom e-plated,
w ith convex running surface), exhaust val
ves using w a te r-coo led cage and special
valve rotator, in je cto rs easily accessible
ou tside the rocker cham ber cover, in je cto r
cooling, p a rticu la rly matched com bustion
process in respect of cham ber c o n fig u ra 
tion and in je ctio n law, great excess of air
for a com bustion of /.v = 2.0 - 2.1.
T otal BVM 540 delivery since mid-1968
com p rises 50 engines w ith 640 cylinders.
41 engines of these are propulsion units
for oce an -going vessels, 26 of which w ith
340 cylinde rs running on heavy fuel, the

C yl. 4

C yl. 6

C yl. 10

Although follow ing piston removal and re
fitm ent the low er ja cke t'se a l proved leaky
at the end of 10,000 hours or so, water
seepage in to the engine's in te rio r was
safely prevented by the existing drain.

Nevertheless this troub le caused liners
also to be w ithdraw n along with the pis
tons at the end of the 18,000-20,000 hours'
period. W hile the O-seals of perbunan ma
terial used were partly found distorted and

F ig » . 4a + b: C o n d itio n of RB V16M .540 p is to n s (b oth sid e s ) a fte r 18,664 ho u rs ' ru n n in g
(las t o v e rh a u l at 8881 hou rs) on 200 R IS h ea vy fu el oil

T o ta l w ear e n g in e cro ssw ise
F ig . 3: L in e r w e a r on RB V16M 540
a lte r 18,664 h o u rs ' ru n n in g
on 200 R IS h eavy fu e l oil

rest of 9 diesels being used on stationary
generator drive. Four m arine engines were
supplied with 440 HP/cyl. rated output, the
rest with 400 HP/cyl.

Inspections after 18,000 to 20,000 hours
running on heavy fuels showed the m otion
parts in excellent condition with a rem ark
ably low rate of wear (Figs. 4 and 5,
Table II).
A ccord in g to the values found, the over
haul periods of pistons and rings are go
verned at present by the top com pression
ring, the com paratively thin chrom ium plating of which is worn after 9,000 hours
o r so. The other piston rings, the piston,
ring grooves and liner w ould perm it much
longer periods. So it is expected that a
slightly thicker plating of the top ring w ill
extend the running period between over
hauls to som ewhere between 12,000 and
16.000 hours. In this connection it should
be pointed out that the good w orking re
sults are largely also due to the m edium alkaline lubricants developed for trunktype piston engines. Hence the need for
regular inspection of the lu brica nt used.
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F ig . 6: BV8M 540 lin e r

Rin g grooves *
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2nd ! 3rd
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axial radial
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axial radial radial
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O perational results obtained from these
engines have confirm ed the usefulness of
the design concept worked out between
1964 and 1968, which w ill prove its worth
still furthe r as the BVM 540 is uprated,

o

Ö

Some of the units supplied, both m arine
and stationary, have run m eanwhile lor
20.000 hours and more, with detailed in
spections having been carried out between
8.000 and 10,000 as w ell as 18,000 and
20.000 hours. They are largely utilized for
full output and in rough sea also for hea
vily varying output under lugging co n d i
tions.

F ig s . 5a + b: B lg -e n d b e a rin g (a) a n d m ain b e a rin g (b) o f R B V 16M 540 a fte r 18,664 h o u rs' ru n n in g

' Mean value from 4 test points

a fte r 20,806 hours

hard-com pressed, the jackets and liners
showed no cavitation or deposits; there
was only a slight layer of rust (Fig. 6). The
corrosion in h ib ito r used in the cooling
water was of the chem ical type.

V
F ig . 7: R B V16M 540 e x h a u s t v a lv e a t 1st In s p e c tio n
a fte r 5300 ho u rs ' ru n n in g on 200 R IS

To extend the m aintenance periods, avoid
overhaul necessitated by leaky liners, and
raise resistance to an ti-corro sive of all
kinds, ja cket seals were changed to Viton
m aterial of special fle xib ility.
The second im portant assem bly from the
stan dpo in t of satisfactory engine opera
tion is the cylinde r head w ith valves. When
using gas oil or m arine diesel fuel d is tilla 
tes, the overhaul periods reached were
4.000 to 5,000 hours for the in je c to r and
7.000 to 9,000 hours for the rest of the
valves. W here heavy fuel had been used,
overhaul intervals fo r in let valves and
especially exhaust valves in itia lly varied
heavily, the low er lim its found being un-

E xh a ust s id e

F ig . 8: T e m p e ra tu re s In c e n tig ra d e In B V M 540
h e a d ra te d 500 H P /c y l. at 600 re v /m ln a n d
17.4 k p /c m ’ b m e p

satisfactory. But use of R otocap rotators
fo r the inlet valves perm itted extending
overhaul periods to 7,0 0 0 -9 ,0 0 0 hours.
In the case of the exhaust valve, much
im provem ent was achieved by utilizing
stem s fab ricated from the highly heat and
ho t-co rrosion resistant NiCr20TiAI (Nim onic 80A) m aterial (Fig. 7). The overhaul
intervals of 3,500 —7,000 hours now fall
w ithin the norm al engine rest periods in
harbours. To ensure a troub le -fre e and
econom ical operation it m ust be taken in
to acco un t that use of poor-quality fuels
and long overhaul intervals is liable to
cause failure of valves.
P ractical results obtained have exce lle ntly
borne out the favourable con figu ration of
the cylinde r head w ith regard to the w ellsupported cylin d e r head bottom plate,
matching of plate thickness to therm al
stressing, optim um w a te r routing for high
coo lin g efficie ncy and subsequent test
results in respect of stress analysis, pu l

sation trials, tem perature m easurem ents
(Fig. 8), continuous run and alternating
load run w ith peak outputs. O nly tw o of
the cylinde rs supplied have failed as yet:
one had a crack in the inlet passage, the
other one a leak in the in je cto r bore, both
caused by faulty casting.
E specially the p isto n /lin e r and head valves
assem blies can satisfa cto rily fu lfil their
function on turbocharged engines only
when charger and charge co o le r are in
proper condition.
Charger soiling can take place both in the
com pressor and the turbine. C om pressor
soiling greatly depends on the q u an tity of
d irt and oil contained in the air taken in
and on the efficie ncy of the air cleaners.
To remove these im purities at regular in 
tervals, all BVM 540 diesels use a w ater
cleaning attachm ent.
W hile the turbine soilin g rate is low w ith
gas oil and m arine diesel fuel oil d is tilla 
tes, it may considerably rise w ith marine
diesel fuel blends and heavy fuel oils de
pending on the pa rticu la r fuel quality. As
a consequence, the exhaust tem perature
rises although charge pressure and tu r
bine speed are sufficie ntly high fo r the
prevailing output. The dirty turbine im po
ses such a high backpressure on the par
ticu la r cylinders as to heavily interfere
with the scavenging action and reduce air
flow. So some insta lla tion s required m e
chanical tu rbine cleaning already at in te r
vals of 3,000 hours. In ord er to extend
these periods m aterially, BBC proposed a
turbine w ater cleaning attachm ent for ac
tion in part load conditions. The first trial
units having been fitte d on the engines
with the w orst soilin g rate, no m echanical
cleaning was necessary here even after
7,000 hours. Based on these trials, a co r
rosion-resistant type of cleaning attach
m ent has been developed for volum e pro
duction. Fig. 9 shows the w ater je t with
shut-off valve fitted in the exhaust pipe
rig ht ahead of the turbine.
O ther cleaning systems tried out include
the in tro d u ctio n of chem icals into the air
drawn in.
As long as, on highly turbocharged engi
nes, the charge c o o le r is to be acco m m o
dated on the engine, it is at th is stage
still necessary to rely on sea w a te r for a
su fficie n t cooling effect, although this im 
plies several dangers: where a coo le r w ith
autom atic flo w c o n tro l is used, the re stric
ted w ater flow in the part load range may
lead to salt concentrations, whereas full
w ater flow in the part load range is liable
to reduce air tem perature excessively and
so in regions w ith a high hum idity of the

air to produce excessive amounts of co n 
densate, which in turn leads to corro sion
on inlet valves and charge air piping. Con
densate form ation w ill increase w ith the
degree of turbocharging w hile the air tem 
perature decreases. A lthough the curre nt
c o o le r and con tro l system prevent con de n
sate form ation, cleaning intervals required
on the w ater side of the coo le r are not yet
satisfactory. To rem edy this, the tubing
layout has been changed so as to reduce
w ater tem perature in the upper tubing.
Moreover, the con tro l system is being re
designed to ensure that the two c o n flic t
ing requirem ents — prevention of salt de 
posits and condensate — are met at the
same time.
The e xce lle n t co n d itio n of many other
com ponents in clud in g cam shaft, tim ing
gears, valve drive enable the BVM 540
— after elaborate testing — to be offered
w ith 500 H p 'cyl. at 600 rev/min.

S pe cifica tions of this new 540 version are
given in Table III; they reach the level
custom ary fo r m odern engines. Since the
origin al con cep tion of this engine series
already made allow ance for eventual uprating, m erely a few com ponents had to be
changed.

The stress analysis on the single-piece
crankcase of GGG 50 grey cast iron show 
ed that a very large safety m argin for fa ti
gue strength is still available on the up
rated type as well.

Tem perature m easurem ents on the curre nt
oil-co o le d light-a llo y piston using coo lin g
coil and ring insert reveal that the tem pe
rature in the top ring groove com es close
to the perm issible lim it. Therefore, taking
into co n sid eratio n ad ditiona l troub le in
pra ctica l operation, we shall intro du ce an
o it-co oled tw o-piece piston com prising a
forged lig h t-a llo y base and bolted-on steel
top.

The top ring groove tem perature am ount
ing to about 120° C, both top and lower
com pression ring grooves now offer grea
ter resistance to wear. The pin bearing
surface being larger at top that at bottom ,
the sm all end bearing bore also had to be
m odified (Fig. 10). The rest of the m otion
parts, however, were fu lly retained after
thorough technical calcula tion s. [3]

Investigations on the in let/exh au st p ro 
cess for the proposed uprating were ca r
ried out on a large basis. Results were a
change of tim ing, m od ifica tions of valve
and in je ctio n cam con figu ration s, in jectio n
plunger diam eter increase from 26 mm to
27 mm. This enables the sp e cific fuel con-

sum ption as w ell as the valve and exhaust
tem peratures to be kept at the previous
level. The com bustion air ratio provided
fo r is again >.v = 2.0 — 2.1.
Charge co o le r studies as m entioned abo
ve were also perform ed to the higher rat
ing, taking into acco un t the increase in
heat to be dissipa ted and the high er air
tem perature at the co o le r outlet.
A series of developm ent tasks is generally
being perform ed for extending intervals
between overhauls and lifespans of various
com ponents. Being tested are, fo r in sta n
ce, special exhaust valve cages w ith coo l
ed seat insert as w ell as rotators of vari
ous makes for inlet and exhaust valves, to
be u tilized for the en tire horsepow er ran
ge. Shown in Fig. 11 is a testbed fo r va
rious types of valves, valve drives, as w ell
as fuel high- and low -tem perature systems.
Since the laying tim e of ships in harbours,
esp ecially when in con tain er service, is
co n tin u a lly reduced, engine m aintenance
needs, too, m ust be less exacting. In this
respect, therefore, several changes have
F ig . 10: B V M 540 p is to n fo r 400 H P /c y l. (to p )
a n d 500 H P /c y l. (b o tto m )
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been provided on various com ponents
(e. g. im proved piping layout on cylin d e r
head, in te gra tion of pn eum atic system) as
w e ll as on too ls and servicing devices
(e. g. suspension device for cylin d e r head,
device for releasing valve cla m pin g cone
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T a b le III :
S p e c ific a tio n s
o f 500 H P /c y l. ty p e

and valve spring). To meet dem ands even
fo r the days ahead, i. e. to sim p lify m ain
tenance still furthe r w ith o u t changing pro
ved design features, extensive research
and developm ent a ctivities are being car
ried out on the BVM 540.
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De situatie in de scheepsbouw
H et lid van de T w eede K am er de h eer Ja n se n (P P R ) heeft aan de M inisters van
Econom ische Z a k e n , van Sociale Z ak en en van B uitenlandse Z aken op 9 sep tem b er
1975 d e volgende schriftelijke vragen gesteld.
1. Welke m aatregelen overweegt u nationaal en internationaal, om te voorkomen dat
door schoksgewijze aanpassingen van het produktieapparaat door sluitingen, duizenden
mensen in de scheepsbouwindustrie en in toeleverende bedrijven groot sociaal leed zal
worden aangedaan?
2. Wilt u aangeven waarom maatregelen door u genoemd in antwoord op mijn eerdergestelde vragen, kennelijk tekort zijn geschoten?
3. Wilt u bij het geven van uw antwoorden een onderscheid maken voor de verschil
lende sectoren in de scheepsbouw?
4. Wilt u een inzicht geven in de ontw ikkeling van de orderportefeuille en van de
produktie sinds 1972 in de verschillende sectoren van de scheepsbouw, evenals van de
vernachte ontwikkeling in de toekomst?
5. Hoe vindt het overleg tussen u en de betrokkenen plaats, nu inmiddels de werkne
mersorganisaties hebben besloten zich terug te trekken uit de zgn. Commissie 11 en uit
andere com m issies?
De M inister van Econom ische Z a k e n ,
d rs . R . F . M . L u b b e rs heeft deze v ra 
gen m ede nam ens de M inisters van So
ciale Z aken en van B uitenlandse Z ak en ,
als volgt b ean tw o o rd .
1 t/m 4
In juni 1973 heeft de vragensteller over
hetzelfde onderwerp een tweetal vragen
aan mij gericht. Daarom schets ik eerst de
ontwikkelingen die zich hebben voorge
daan met betrekking tot de maatregelen
die ik in mijn antwoord van toen heb be
sproken (Aanhangsel Handelingen Zitting
1972-1973, blz. 2763).
Nog steeds staat de Nederlandse regering
op het standpunt dat de steunmaatregelen
voor de scheepsbouw dienen te worden
teruggedrongen en zo mogelijk afge
schaft, omdat deze steun leidt tot concur
rentievervalsing en zodoende vaak ook tot
een ongemotiveerde instandhouding res
pectievelijk uitbreiding van de capaciteit
en bovendien tot een onnodige subsidieconcurrentie tussen landen.
In OESO-verband is de exportkredietsteun voor de scheepsbouw verder terug
gedrongen door een verhoging van de on
dergrens voor de effectief toe te passen
rente voor deze kredieten van 7'/2% tot
8%. Tegelijkertijd werd de omvang van
dergelijke gesubsidieerde kredieten be
perkt tot maximaal 70% van de contract
prijs, in plaats van 80%, met een maxi
male looptijd van 7 jaar in plaats van 8
jaar.
Eveneens in OESO-verband is in novem
ber 1972 tot stand gekomen de zgn. ’G e
neral Arrangement for the progressive removal of obstacles to normal competitive
conditions in the shipbuilding industry’.
Ook andere steunvormen dan exportkredietsteun worden door dit arrangement ge
troffen. Deze steun m oet, voor zover door
de diverse landenprotocollen onder de
werking van het arrangem ent gebracht,
voor 1 november 1975 worden afgebro
ken. In 1973 viel over het succes van dit

arrangement nog weinig te zeggen. Nu
mag echter geconstateerd worden dat de
verplichtingen onder het arrangement
door de deelnemende landen goed zijn en
tot op heden worden nagekomen.
Hierbij moet wel worden aangetekend dat
de reeds genoemde protocollen nogal wat
uitzonderingen hebben gemaakt. Dit is de
reden waarom momenteel overleg wordt
gepleegd over een eventuele tweede fase
van het arrangement. Wel wordt hierbij
steeds m eer als een bezw aar gevoeld dat
enkele OESO-landen, waaronder de Ver
enigde Staten met een belangrijke
scheepsbouwindustrie, niet participeren
in de gemaakte afspraken en dat daarnaast
ook de scheepsindustrie van niet-OESOlanden (Oostblok-landen en sommige
ontwikkelingslanden) sterk aan betekenis
wint.
Wat de EEG betreft is vermeldenswaard
dat op 10 juli 1975 een nieuwe richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeen
schappen betreffende de steunverlening
aan de scheepsbouw tot stand is gekomen
(Publikatieblad L 192/27). In artikel 2
wordt elke d irecte steun aan de scheeps
bouw Verboden na 31 decem ber 1975 met
uitzondering van de bouwpremies in Ier
land en Italië onder voorwaarde dat deze
premies degressief zullen zijn. Frankrijk
mag zijn prijsgarantieregeling ten behoeve
van de scheepsbouw blijven toepassen
’mits de voorwaarden betreffende deze
regeling geleidelijk restrictiever worden
gem aakt’.
Zoals ik ook in 1973 al stelde, kreeg naast
de afbouw van de steunmaatregelen de
problematiek rondom de ontwikkeling
van vraag en aanbod in de scheepsbouw
steeds meer aandacht. Het overleg dien
aangaande in EEG-verband heeft op de
keper beschouwd weinig concrete resulta
ten opgeleverd. In de genoemde richtlijn is
een meldingsplicht achteraf opgenomen
van gesteunde investeringen die meer dan
5 mln rekeneenheden bedragen. Van een
aanzet tot een sectorbeleid is echter geen

sprake, noch zijn er van EEG-zijde initia
tieven ontw ikkeld wat betreft de oplossing
van het capadteitsvraagstuk.
In het kader van de O ESO heeft een groep
van experts een aantal diepgaande studies
verricht. Reeds in de loop van 1973 - nog
vóór de ’oliecrisis’ - kon de zgn. 'W'orking Party 6 ’, de scheepsbouwwetkgfoep
van de O ESO , op basis hiervan vaststellen
dat e r sprake was van een aanzienlijke
overcapaciteit in de scheepsbouw, Na de
oliecrisis is veel tijd besteed aan het ver
werken van de daarvan uitgaande invloe
den in de genoemde studies. Hoewel
daarbij m elk stadium duidelijk is gebleken
dat het probleem van de overcapaciteit
eerder groter dan kleiner was geworden, is
de W orking Party 6 er niet in geslaagd aan
deze feitelijke vaststelling een politieke
vertaling te geven. Pas in juni van dit jaar
ontstond er in de W orking Party 6 enige
bereidheid om over concrete maatregelen
ter beteugeling van de overcapaciteit te
discussiëren. O f deze discussies resultaten
zullen opleveren, valt, nu deze pas in ok
tober enigszins concreet van start kunnen
gaan, niet te vóórspellen.
Het internationaal terrein overziend kom
ik tot de conclusie dat vooralsnog niet
teveel verwacht mag worden van het over
leg inzake het capaciteitsprobleem . Intus
sen wordt van Nederlandse zijde alles ge
daan om tot positieve resultaten te komen.
De voortgang bij de afbraak van steun
maatregelen is weliswaar niet optimaal
geweest maar ontevredenheid past zeker
ook niet. Mijn streven blijft gericht op een
verdere afbraak, ook al zal een oplossing
van het capaciteitsvraagstuk daarin zeker
niet gevonden worden; het probleem
wordt dan in elk geval niet kunstmatig
vergroot. Overigens moet ik hierbij aante
kenen dat in moeilijke tijden afspraken als
in OESO-verband onder zware druk ko
men te staan. W ellicht is consolidatie van
het steunniveau op het huidige peil in deze
situatie al een ambitieus doel.
Op nationaal terrein streeft de regering
ernaar de concurrentiekracht van de Ne
derlandse werven te vergroten, zo consta
teerde ik in 1973. De aanzet hiertoe zou
gevonden moeten worden in een herstruc
turering van de bedrijfstak. De herstructu
rering, waartoe Rijn-Schelde-Verolme
volgens het rapport W insemius verplicht
is, heeft ernstige vertragingen ondergaan.
De oorzaken hiervoor zijn velerlei. Het
overlijden eind 1972 van de toenmalige
president van de Raad van Bestuur, heeft
stellig een rol gespeeld. Daarnaast heeft
de reorganisatie van de topstructuur van
het concern, een eerste noodzakelijke
stap, meer tijd gekost dan verwacht.
Overigens wil ik niet verhelen dat naar
mijn indruk de goede gang van zaken in
1973 en 1974 niet bespoedigend heeft ge
werkt.
Verder wijs ik er op dat het overleg tussen
Raad van Bestuur en de Centrale O nder

nem ingsraad eind 1973 enige stagnatie
ondervond naar aanleiding van de over
legprocedure rond de eerste discussienota
inzake de herstructurering. De daarna
overeengekom en overlegprocedure is vrij
tijdrovend gebleken. Binnen de grenzen
der redelijkheid heb ik steeds, onder meer
m iddels de regerings w aarnem er bij de
Raad van Com m issarissen, maximaal
druk uitgeoefend om de gang van zaken te
bespoedigen. Dit heeft in zoverre resultaat
gehad dat binnen het R SV -concem nu
voldoende studies zijn verricht om in over
leg met alle betrokkenen op korte termijn
een herstructureringsplan op te stellen.
De w erkzaam heden van de zgn. Com m is
sie II zijn eveneens sterk vertraagd. De
belangrijkste oorzaak daarvoor is het uit
blijven van het herstructureringsplan van
RSV. Intussen is echter toch wel zoveel
voortgang geboekt, dat de com m issie een
concept-advies heeft gepubliceerd. Voor
het overige moge ik verwijzen naar mijn
antwoord op schriftelijke vragen over deze
materie (Aanhangsel H andelingen Zitting
1974-1975, blz. 1100-1101).
In augustus 1973 is het structuurrapport
middelgrote en kleine scheepsw erven ver
schenen. G econstateerd moet worden dat
de vele aanbevelingen gericht op verder
gaande
sam enw erking
onvoldoende
’follow -up’ hebben gevonden. W el moet
gezegd worden dat de investeringsachterstand, zoals door het rapport vastgesteld,
door vele investeringen in de afgelopen
twee jaar is verm inderd. O verigens is dui
delijk dat de huidige moeilijke m arktsitua
tie de ondernem ers in dit bedrijfstakgedeelte, die veelal zeer individualistisch
zijn ingesteld, m eer bereid zal maken tot
verdergaande sam enw erking en herstrucO rderportefeuille in
1000 BRT ultimo:
Nederland totaal
w .v. - tankers
- bulkcarriers
- general cargo
- gas en chem ie
- visserschepen
- diversen

turering. Ik ben van plan mijn beleid in die
richting aan te scherpen, m et name ook
door middel van de bestaande renteoverbruggingsregeling.
Het nationale terrein overziend kom ik tot
de conclusie dat vorderingen zijn gem aakt
in het beleid zoals ik dat in 1973 om 
schreef. Het tem po, waarin een en ander is
geschied, is echter niet zeer bevredigend.
Het feit, dat de invloed die de overheid op
deze ontw ikkelingen kan uitoefenen,
slechts één is tussen andere, is daaraan
zeker niet vreemd.
W aarom zijn de bovengeschetste m aatre
gelen onvoldoende gebleken ten einde
problem en in de N ederlandse scheepsbouw industrie te voorkom en? Voor een
deel kan men dat toeschrijven aan tekort
schietend internationaal overleg, waarop
een land als Nederland maar een betrekke
lijke invloed heeft. V ooreen deel zou men
dat ook kunnen toeschrijven aan de ver
traagde herstructurering. Toch is het mijns
inziens een illusie te m enen dat bij een
tijdige herstructurering de huidige m oei
lijkheden zonder m eer op te vangen zou
den zijn gew eest. D aarvoor heeft de ’olie
crisis’ de overcapaciteit van de tankervloot, op zich al bekend in 1973, te zeer
geaccentueerd.
De meeste deskundigen zijn het er mo
m enteel over eens dat vóór 1980 geen be
stellingen van enige betekenis wat betreft
tankers m ogen worden verw acht. Deze si
tuatie is des te erger nu de scheepsbouwmarkt wordt gedrukt door de huidige con
junctuur. Van het herstel van de conjunc
tuur m ogen echter wat de scheepsbouw
betreft geen wonderen verwacht worden.
D it wordt duidelijk als men zich realiseert
dat per 31 juni 1975 nog bijna 70% van het
w ereldorderbestand uit tankers bestond.

9
142

3
31
14
149

1974
1.893
1.419
80
99
70
6
219

34.053
19.374

39.385
29.839

59.599
49.032

52.520
42.820

78.504
37.898

83.660
45.315

86.499 128.900 120.704
57.743 97.556 86.703

A fleveringen in
1000 BRT
N ederland totaal
w .v. tankers
Japan totaal

1970
635
468
10.011

1971
570
451
11.119

1972
752
452
12.859

1973
850
609
14.661

1974
934
820
16.965

w .v. tankers
wereld totaal

5.012
20.319

4.808
23.806

5.107
26.226

7.971
29.666

11.737
32.969

9.866

10.413

10.311

14.052

20.681

1970
2.485
1.869
71
340
3
202

1971
2.420
1.923
92
232
4
169

Japan totaal
w .v. - tankers

29.357
13.854

wereld totaal
w .v. - tankers
(Bron: L loyd’s Register).

w .v. tankers
(Bron: L loyd’s Register).
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1972
1.843
1.547
40
105
_

1973
2.317
2.120
-

Dit orderbestand zal in de komende twee
ja a r voor het overgrote deel w orden opge
leverd (afgezien van annuleringen).
De ontw ikkelingen op de off-shore markt
zijn tenslotte ook niet zodanig dat ver
wacht mag worden dat overschakeling
naar deze sector af doende soulaas zal bie
den.

In deze situatie beschouw ik twee beleids
lijnen als noodzakelijk. Het structurele be
leid, zoals ik boven heb uiteengezet, moet
onverm inderd
w orden
doorgevoerd.
Hierbij zal van de huidige m arktsituatie
een impuls tot versnelling kunnen uitgaan
wat betreft de herstructurering van de be
drijfstak, waarop de overheid zeker zal
inspelen.
Daarnaast zal naar m aatregelen gezocht
moeten worden w aardoor de schade door
de te verwachten m arktontw ikkelingen
gedurende de eerstkom ende jaren voor de
Nederlandse scheepsbouw zoveel m oge
lijk wordt beperkt. Het overleg hierom 
trent m et de bedrijfstak is reeeds gestart.
Op betrekkelijk korte termijn moet dit tot
concrete plannen kunnen leiden, naar ik
verwacht. H oe deze plannen ook zullen
uitvallen, een verm indering van het aantal
arbeidsplaatsen
in
de
Nederlandse
scheepsbouw industrie valt mijns inziens
te verw achten. (Het spreekt vanzelf dat
een dergelijke verm indering op sociaal
verantw oorde wijze tot stand zal dienen te
kom en.) De prijsconcurrentie, w aar het op
aan gaat kom en, is een zwak punt van de
Nederlandse scheepsbouw . Kwaliteit en
levertijd spelen m eer in ons voordeel maar
het laatste punt gaat uiteraard zijn kracht
verliezen. W el heb ik de hoop dat het nog
niet te laat is dit aanpassingsproces gelei
delijk, zonder al te grote schokken, te
doen verlopen. Met nam e RSV zal met
1975 aanpassingsproblem en
geconfronteerd
30-6 w orden, m aar ook de m iddelgrote en
1.541 kleine scheepsbouw zullen de gevolgen
1.098 van de gewijzigde m arktsituatie ondervin
80 den.
95 H ieronder volgt een overzicht van de ont
58 wikkelingen van de orderportefeuille en
4 de produktie. V oorde verwachtingen om 
206 trent de toekom stige ontw ikkelingen ver
42.538 wijs ik naar het bovenstaande. K w antita
32.302 tieve prognoses lijken mij in de huidige
situatie niet verantw oord.
102.137 5.
67.289 De vertegenw oordiger, die op voordracht
van de w erknem ersorganisaties in de
Com m issie II is benoem d, heeft zich niet
tot 30-6 teruggetrokken uit deze com m issie. Deze
1975 vertegenw oordiger heeft van de vier be
379 trokken organisaties ook geen verzoek van
304 die strekking ontvangen en neemt der
8.487 halve nog steeds actief deel aan de werk
6.396 zaam heden van deze com m issie.
16.957 V erder heb ik van geen van betrokken
partijen de indicatie ontvangen dat men
11.505 niet deel zou w illen nemen aan het overleg
ter zake.

Condeep binnen een week op lokatie
M aandag 4 augustus om half één begon de versleping van het
betonnen produktieplatform Brent-B van Stavanger in Noorwe
gen naar een lokatie op het Brent-veld van Shell/Esso in het
Britse gedeelte van de Noordzee, 180 km ten noord-oosten van de
Shetland-eilanden.
Het Condeep-platform stak tijdens de ruim 400 km lange sleep
reis 80 m eter onder water en torende 128 m eter boven het water
oppervlak uit. Deze hoogte is vergelijkbaar met die van een
gebouw van dertig verdiepingen. Het platform werd versleept
door acht sleepboten, vijf voor en drie achter, w aaronder de ’Smit
Rotterdam ’ van 22 000 pk.
De eerste vierenveertig kilom eter volgde Brent-B een nogal
kronkelige route tussen tientallen kleine en grotere eilandjes
door, de fjord uit naar de open zee. De vaargeul, gemarkeerd
door boeien, is overal ongeveer 300 m eter breed, m aar op een
punt is hij m aar 190 m eter breed. Dit is iets minder dan twee keer
de breedte van het deel van het produktie-platform dat onder
water steekt.
In dit deel van de vaargeul werden de sleepkabels aangetrokken
tot zestig m eter lengte; in het m inder moeilijk te bevaren deel
voor de kust waren zij 300 meter lang. O p de open zee 1300
meter. Een kapitein van N orwegian Contractors, de bouwer van
Brent-B, had de leiding bij de sleep. Hij werd bijgestaan door
twee sleepbootkapiteins van Smit Internationale en een van Bugsier. Zij gaven sleepcom m ando’s aan de gezagvoerders op de
sleepboten vanaf een tijdelijke scheepsbrug op Brent-B die ruim
honderd m eter boven de zeespiegel lag. Theodoliten, optische
instrumenten waarmee hoeken gemeten kunnen worden, en ’M o
torola’, geen m icrowave systeem , werden voor de navigatie uit
de fjord gebruikt. Op de open zee kon men de navigatie af met

Decca main-chain dat ook door vissersschepen wordt gebruikt.
Vijf kilom eter vanaf de lokatie werden drie onafhankelijke sys
temen in gebruik genomen. 'M o to ro la', laser en het Decca highfix systeem , een radioplaatsbepalingssysteem met drie zenders
op de Noorse kust. Met al deze systemen was het mogelijk
Condeep op m inder dan 25 m eter van het van te voren bepaalde
punt af te zinken.
Bovenbouw
Het 350 000 ton wegende eiland heeft een stalen dek dat eind juni
geplaatst werd. Daarop zijn verschillende ’m odules’ aange
bracht, w aaronder een bovenbouw die accommodatie biedt aan
negentig man. Ook is er een helikopterdek. Na plaatsing van de
boortoren op het platform zal de totale hoogte van het eiland 248
m eter zijn. Hiervan zal 108 meter boven het wateroppervlak
uitsteken. In de voet, die tijdens de sleep met water geballast was,
is een opslagcapaciteit voor bijna 137.000 ton ruwe olie.
De bouw van het eiland vergde een investering van ruim 550
m iljoen gulden. Het werd in augustus 1973 besteld bij een Noors
consortium door Shell U .K . Exploration and Production Ltd., de
maatschappij die namens Shell en Esso werkzaam is op het Britse
deel van het Continentale Plat. Bij het ontwerp is rekening ge
houden met de slechtst mogelijke weersom standigheden, zoals
windsnelheden van 250 kilom eter per uur en een golfhoogte van
dertig meter.
V anaf Brent-B zullen 38 putten worden geboord: 28 voor de
produktie van olie en 10 voor waterinjectie.
Het ligt in de bedoeling dat de eerste olie in de loop van het
tweede kwartaal van 1976 zal worden geproduceerd.
Het Brent-veld, waarin de eerste put in 1971 werd geboord, zal
naar verwachting in het begin van de jaren tachtig jaarlijks 25
m iljoen ton olie produceren. In die periode zal de totale
Shell/Esso-investering in het Brent-veld zijn opgelopen tot 8 a 9
m iljard gulden. De investeringen voor het Brent-veld bedragen
op dit moment ruim 5 miljoen gulden per dag. Op het veld
worden in totaal vier produktieplatform s geplaatst, waarvan drie
van beton en een van staal.
Overgenom en uit ’O lie’, sept. 1975

Fokker’s micro-peen systeem ook succesvol voor Koninklijke Landmacht
De m otoren-revisieafdeling van één der instellingen van de Ko
ninklijke Landm acht gebruikt m et veel succes een zestal Vacublast micro-peen installaties.
De omschakeling van chemisch reinigen naar micro-peenen
bracht veel voordeel.
Dat is dan mogelijk geworden door het perfectioneren van een
techniek die gebaseerd is op het shot-peen systeem van de vlieg
tuigindustrie.
’n Ontwikkeling die het resultaat is van een nauwe sam enwerking
tussen Fokker en de vertegenwoordiging van Vacublast (fabri
kant van gespecialiseerde straaiinstallaties) in de Beneluxlanden;
Promotec Benelux BV. te Papendrecht.
Het micro-peen systeem is gebaseerd op het inbrengen van een
lichte drukspanning in het oppervlak waardoor het spanningsverloop genivelleerd wordt.
De ronde glasparels veroorzaken een trilling van zeer hoge fre
quentie. Door het trillingseffect en de directe massa van de
glasparel worden verontreinigingen zoals oxydatie, carbiden en
vuil van en uit het oppervlak verwijderd. De maatvoering van het
betreffende m otoronderdeel wordt daarbij niet aangetast!
Essentieel is de zuiverheid van het straalmiddel.
M icro-peenen kan uitsluitend geschieden met kogelronde glaspa
rels, die afhankelijk van de toepassing moeten voldoen aan enge
toleranties. Bij serie-produktie is het noodzakelijk dat het straal
middel door middel van een efficiënt separatie-systeem wordt
gereinigd.
S Ä W — 4 ? r ia a rn a n a no 24 — 1 97 5

Kwaliteit en reinheid van de gestraalde onderdelen hangen daar
van af.
Het micro-peen systeem is ook toepasbaar in de roestvrijstaal
industrie. Het arbeidsintensieve handpolijsten kan tot het verle
den behoren, terwijl een groot deel van de slijpwerkzaamheden
kan komen te vervallen.
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Brent-B wordt de fjo rd bij Stavanger uitgesleept.
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Rolls-Royce design new
marine propulsion engine
Rolls-Royce (1971) Lim ited has com 
menced work on the next phase o f develo
ping a new advanced marine gas turbine,
the R B244, for possible use by the British
Ministery o f Defence in new warship de
signs.
The Industrial and M arine Division o f
Rolls-Royce has successfully carried out a
two year feasibility study on the RB244
marine gas generator and the associated
SM 1A marine module to examine the
possibility o f its use as a main propulsion
or cruise engine in future warships and a
wide range o f high performance craft and
displacement vessels.
A detail design o f both the engine and the
SM 1A propulsion module is now being
undertaken together with com ponent tes
ting.
Rated at approxim ately 15 000 bhp, the
new marine gas turbine is being developed
from the Rolls-Royce R B 168-66 aero en
gine, powerplant o f the L .T .V . A7 C or
sair M ilitary aricraft in use with the United
States Air Force and N avy. As a high
efficiency marine engine it will fill the
need for an intermediate engine between
the existing Rolls-Royce marine Tyne
(5 340 bhp) and the marine Olympus
(28 000 bhp).
The design work necessary to enable the
basic gas generator to m eet its perfor
mance requirem ents and to operate satis
factorily in a marine environm ent is al
ready well under way. Testing has com 
menced on the com bustion system for use
with marine diesel fuel and a new low
pressure com pressor is being designed to
give improved efficiency in the medium
pow er range.
RB244 M arine gas generator
The RB244 gas generator, powerplant of
the Rolls-Royce SM 1A marine propul
sion m odule, is being developed from the
RB 168-66 aero engine o f which over
1 100 have been built and supplied to the
United States A ir Force and Navy. In m a
rine form it will have a rating o f 15 000
bhp maximum continuous with a sprint
rating o f 19 000 bhp.
The marine engine has a five stage low
pressure com pressor and an eleven stage
high pressure com pressor each driven by
its own two stage turbine. It has a split
com bustion cham ber casing to enable in
spection and m aintenance o f the flame tu
bes and high pressure nozzle guide vanes.
Corrosion resistant material is used
throughout in the com pressor and turbine
assemblies.

A line diagram o f the R olls-Royce RB244 m a
rine gas generator, pow erplant o f the S M IA
propulsion m odule.

The marine gas generator is being desig
ned with as little change as practicable,
com patible with m eeting marine envi
ronm ent requirem ents, and will incorpo
rate many changes already proven on the
existing range o f Rolls-Royce marine gas
turbines.
The
aero
of a
ting

major change is the removal o f the
engine by-pass system and the design
new low pressure com pressor resul
in a straight-flow gas generator.

SM iA m arine propulsion module
Rolls-Royce (1971) Lim ited, in conjunc
tion with the M inistery o f Defence (Navy)
and leading shipbuilders, developed the
module concept for the marine propulsion
units for use in the Royal N avy's new
frigates, destroyers and cruisers.
The success o f the Olympus TM 3B and
Tyne RM 1A propulsion modules in the
Type 21 and Type 42 warships in service
with the fleet has proved the viability of
the design. Both include engine change
units incorporating gas generators which
are m echanically free o f the power turbi
ne. The RB244 gas generator will follow
this pattern and be supplied as part o f the
SM 1A power module.

The gas generator has a fiv e stage low pressure
com pressor a n d an eleven stage high pressure
com pressor each driven by its own tw o stage
turbine.

The SM 1A will be a fully equipped enclo
sed power unit com prising RB244 gas ge
nerator and a two stage axial flow power
turbine mounted upon a com m on basepla
te. The gas generator will be surrounded
by an acoustically lined steel enclosure
helping to reduce the noise level and gi
ving protection against N .C .B . contam i
nation. The forward end o f the enclosure
will be coupled to an air intake plenum
chamber.
Access to the power module will be made
available and the enclosure is designed to
be complete with all engine services, in
cluding fire protection, lighting, power
and compressed air points. The module
will be fully equipped and tested at the
Rolls-Royce factory at Ansty, near C o
ventry, before being supplied to the ship
yard for installation on board a warship.
The module will be supplied for direct
coupling to the ship’s gearbox, or if requi
red, the module baseplate can be extended
to accommodate the gearing, to simplify
the ship’s engineering. The module will
be constructed for ease o f maintenance
and for quick and simple removal o f the
gas generator by the ship’s crew when
overhaul is required.

S M I A m arine propulsion module
AIR
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MECHANIZATION OF HULL
PREFABRICATION AT GDYNIA
SHIPYARD
W ork in shipyards continues to be highly strenuous, which considering the shortage o f m anpow er - might soon seriously
hinder further expansion of Poland’s shipbuilding industry. It has
thus becom e im perative to introduce m echanization and autom a
tion o f operations, particularly those most strenuous from the
point o f view o f physical effort and health.
Realization o f the planned investment tasks it will not only
enhance the com petitiveness o f the shipyard on the labour m ar
ket, but - first and forem ost - fundam entally improve the condi
tions of safety and hygiene, as well as the standard o f work.
The effects o f the extensive expansion and m odernization pro
gram m e for the Polish shipbuilding industry, taken up a few years
ago, are now clearly visible, and this in addition to increased
production or the building o f new types o f vessels (e.g. chemical
and gas carriers, Ro-Ro vessels). An exam ple o f integrated
m echanization is the production o f hull sections. M ention can
here be made o f the equipping o f a new w orkshop in Gdynia
Shipyard, which is part of the investm ent know n under the
general term ’modernization o f the basic links o f the hull centre’.
The first bay o f the w orkshop accom m odates a mechanized flat
sections préfabrication line, the second bay (now under construc
tion) to produce spatial sections.
Poland purchased this latest version of the flat sections préfabri
cation line from M essrs ESAB. The constructional solutions,
especially as regards the 90 ° turning o f planes, transport of
sections along the line and w elding represent E SA B ’s latest
achievem ents. The w orkshop itself, accom m odating the line, is
the work of Polish designers, constructors and builders.
The degree o f m echanization is best illustrated by the fact that
only 15 men - including supervisors - are em ployed in the huge,
alm ost 200 m etre-long bay.
The basic equipm ent for the flat sections w orkshop was supplied
by 2 Swedish firms: ESAB - welding devices, HEBE - main
transport appliances (90-ton gantry crane for perpendicular rota
tion of sections, a system o f rollers and broaching m achines for
the movement and horizontal rotation o f sections betw een work
stands).
The assembly o f hull sections follows the technology typical of
all mechanized lines, i.e. manual labour has been cut to a m ini
mum. In practice, it is only in cases o f em ergency. At all stands,
men chiefly operate consoles.
The préfabrication sequence o f sections is as follows: At stand
No. 1, plate butts are assem bled by m eans o f turnbuckles - from
the control desk. Stand No. 2 is a gantry for one-side welding of
butts. At stand No. 3, the plane is reversed using the abovem entioned powerful gantry crane and the reverse side o f the plane
is welded. The w elding on both the stands is autom atic, three
electrodes being used sim ultaneously. At stand No. 4, the welded
plane - after vertical turning o f 90° - is prepared for the assembly
o f bracings (including lofting).
Finally, stand No. 5 - a gantry with 2 autom atic welding machi
nes for fillet w elding o f the bracings (each with tw o times two
electrodes) and an appliance providing sections used as bracings,
which also enables them to be set with a high precision and
hydraulically clam ped during welding.
Three further stands are to be created for the assem bly o f additio
nal bracings and finishing prior to passing the section over to
technical supervision. In future som e of the flat sections will be
transferred from these stands to the second bay for further préfa
brication.
The line has been in operation since April this year with good
effects. In addition to the substantial rise in productivity and
reduction o f the total production costs for individual sections, the
welding standard has im proved considerably (the effect o f wor522

Fig. / . G eneral view o f the new ly-equipped workshop

king conditions - the plates are always dry, the flux circulating in
a closed system being heated), and there is now a much higher
accuracy in assem bling the bracings. W ork on the line is timed
regularly, a section being passed over to the next stand about
every 2 hours.
A ltogether, préfabrication o f a medium -sized section takes about
10 hours, as against twice this time when traditional m ethods are
employed.
Thus, not only is it faster and cheaper, under a roof and in
non-polluted air (thanks to full autom ation o f welding, spacious
ness o f the object and up-to-date ventilation system ), but also
better.
The Gdynia Shipyard’s workers are not fully satisfied with the
line as it is now , and are already im proving the technology
offered by the Swedish firm , particularly as regards its adaptation
to the Shipyard’s varied production programme.
The first NV2-4 steel sections designed for an LPG condensed
gas carrier built for a N orwegian ow ner, have already been
prefabricated on the line. The technical param ètres of the line
have proved their suitability in this respect.
It is worth m entioning that in the Y ard, this up-to-date m echani
zed line has given rise to a phenom enon which could be called a
secondary m odernization, mainly as regards the standard and
organization o f labour but also improved working conditions.
Parallel with the installation o f the Swedish equipm ent, has been
the com pletion o f a large social annex for the departm ent which
has the first m echanized hull préfabrication line to be erected in
Polish shipyards.
The other Polish shipyards will also be provided with similar
mechanized m achinery.
Fig. 2 . G antry fo r welding butts.

V E R B O U W IN G A L U D R A
D O O R A .D .M .
De
A m sterd am sch e
D roogdokM aatsch ap p ij NV heeft een o m v an g 
rijk e verbouw ing uitgevoerd in de ru i
m en van h et m .s. Aludra v an V an Nievelt G o u d ria a n & C o BV.
Reeds voordat het schip arriveerde, was
op de werf een groot aantal secties gepre
fabriceerd. In de ruimen 2 en 3 bestond de
verbouwing uit het aanbrengen van een
ondertussendek en de montage van
nieuwe tussendeks-luiken. De werkzaam
heden in de ruimen 1 en 4 om vatten aller
eerst het dichtm aken van de bestaande tus
sendekken, waarna in ruim 4 de ontstane
ruimte werd verdeeld in één blok van drie
dieptanks. In ruim i werd in het voorste
gedeelte één dieptank gebouwd en vond
tevens een w ijziging plaats van de luiken
boven het resterende deel van het ruim,
achterzijde, Alle dieptanks werden ge
straald en geconserveerd.
De bestaande dubbeiebodem-ballasttanks
nr. 3 werden ingericht voor hunkering van
dieselolie. Hiertoe m oesten pijpleidingen
worden gewijzigd o f nieuwe worden aan
gebracht.
De leverantie van de hydraulisch bewogen
luiken voor de ondertussendekken in de
ruimen 2 en 3 en van de mechanisch be
diende deksels voor de dieptanks was door
de rederij opgedragen aan M acGregorComarain Holland.
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Aludra aan de werf van de ADM
Verbouwingsw erkzaam heden in ruim 3
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976
Filmavond
12 dec. '75 (vr.) Amsterdam
Discussieavond over opstellen en uit
lijnen van hoofdmotoren
door...
16 dec. '75 (di) Groningen
Toepassing
van
een
luchtvaartgasturbine in de scheepvaart
door Ltz T 1e KI. R. M. Lutje Schipholt
18 dec. '75 (do) Rotterdam
Nieuwjaarsreceptie
2 jan. '76 (vr) Rotterdam
5 jan. '76 (ma) Groningen
Problemen rond olie-verontreinigingAard, 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 Westraco
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

AFDELING ROTTERDAM
CLUBM FDF.DEI.INGF.N

1. Speciale Sinterklaas attracties
O p dinsdag 2 decem ber a s. zullen in de clubzaal, 3e verdieping van het G roothandelsgebouw te R otterdam , om 19.30 uur, bij vol
doende deelnam e, diverse w edstrijden worden
gehouden, w aaraan prijzen zijn verbonden.
Het is de bedoeling dat w edstrijden worden
georganiseerd in:
a. bridgen.
b. klaverjassen en
c. biljarten.
Zij die w ensen deel te nem en, w orden verzocht
dit telefonisch op te geven aan de elubkelner.
(telefoon 146955 o f bij geen gehoor 365417).
O pgave vóór 27 novem ber a.s.

2. Kerst-Wildbiljarten
O p dinsdag 23 decem ber a .s ., aanvangende
19.30 uur, zal het w ildbiljarten plaatshebben in
de clubzaal, 3e verdieping van het G roothandelsgebouw te R otterdam .
V ele wildprijzen w orden beschikbaar gesteld.
Het spel heeft m et biljartkunst niets uitstaande,
zodat ieder aan deze w edstrijd kan deelnem en.
Deze sam enkom st beoogt ook het ontm oeten
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Het slepen en plaatsen van Offshore
constructies
door ir. C. D. Donath (Smit Internationale)
26 febr. '76 (do) Rotterdam
27 febr. '7 6 (vr) Amsterdam
2 mrt. ’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:

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

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

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

N.B.
1) Lezingen gemerkt * samen
Sectie Scheepstechniek Klvl.

Algemene Ledenvergadering
28 apri. '76 (wo) Hardinxveld

18 en 19 april '76 Pasen
27 mei '76 Hemelvaartdag
6 en 7 juni '76 Pinksteren

Productiebesturing met kostenbewa
king en eventuele computertoepassing
door de heer ir. A. Boesten (Ingenieurs
bureau Sandwijk B.V.) Haarlem
22 apr. 7 6 (do) Rotterdam
23 apr. '76 (vr) Amsterdam
27 apr. '76 (di) Groningen

Naar behoefte kan van het programma
worden afgeweken.

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

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

van vrienden en relaties en eventuele kennis
m aking met nieuw e leden.
Evenals in voorgaande jaren w orden w eer veel
deelnem ers verw acht, zodat tijdige opgave van
deelnam e wordt verzocht.
Men kan zich telefonisch doen inschrijven bij
de clubkelner, (telefoon 146955 o f bij geen ge
hoor 365417).
Leden van al onze drie afdelingen zijn w elkom .
K osten van deelnam e, te voldoen op de avond
van 23 decem ber, zijn ƒ 5 . - per persoon.

3. V oordracht met lichtbeelden.
O nderw erp: 'M oderne inzichten bij de opzet
van scheepsw erven’, door de heer ir. W. L.
Bastian van Bureau N aval C onsult H olland en
m edew erker.
4. R ondvraag.
5. Sluiting.
V oorzitter: Prof. ir. J. H. K rietem eijer.
1. Om 2 0 .0 0 uur opent de voorzitter de verga
dering met een w oord van w elkom aan de aan
w ezigen. in het bijzonder de beide sprekers van
deze avond en de bestuursleden ir. R. W ahab
en ir. G. M oeyes van de Sectie Scheepstech
niek van het K lvl.
2. De notulen van de vergadering d.d. 18 sep
tem ber 1975 w orden ongew ijzigd goedgekeurd
en getekend.
3. Ir. W . L. Bastian houdt het eerste gedeelte
van de voordracht over ’M oderne inzichten bij
de opzet van sch eep sw erv en ', toegelicht met
enkele d ia’s, terwijl na de pauze een film ge
draaid wordt van de overdekte bouw w erf van
IH C-Sm it K inderdijk.
H ierna vervolgt ir. M. M. O ppenheim met het
tw eede gedeelte van de voordracht, waarin ook
aandacht w ordt besteed aan het financiëeleconom isch aspect.

N otulen van cle vergadering van de afdeling
'R o tte rd a m '. gehouden op donderdag 2J o kto 
ber 1975, in de clubzaal 3 e verdieping van liet
G roothandelsgebouw , Stationsplein 45. R o t
terdam.
A anw ezig volgens de presentielijst: 3 bestuurs
leden, 2 sprekers. 59 gew one leden en 23 introducé’s.

AGENDA:
1. O pening.
2. N otulen van de vergadering d .d . 18 sep
tem ber 1975 ( z ie ‘Schip en W erf' no. 21 van 10
oktober 1975).

met

De tekst van de voordrachten zal t.z .t. in
’Schip en W e rf worden gepubliceerd.
Aan de discussie van de voordrachten werd
deelgenomen door de heren ir. F. W. van de
Stadt en Prof. ir. J. H. Krietemeijer.
Het dankw oord van de voorzitter aan beide
sprekers werd door een hartelijk applaus onder
streept.
4. Bij de rondvraag werd door niem and het
woord verlangd.
5. Om 22.30 uur sluit de voorzitter de verga
dering.
Afdeling ’A m sterdam '
O p vrijdag 24 oktober 1975 kwam de afdeling
bijeen in het G evekegroenpolhuis voor een le
zing door de heren ir. W . L. Bastian en ir. M.
M. O ppenheim van Bureau Naval Consult Hol
land over het onderwerp: 'M oderne inzichten
bij de opzet van Scheepsw erven.’
A anwezig waren 31 leden, belangstellenden en
introducé's.
V oorzitter was de heer G. Stapel.
In het eerste gedeelte van de lezing g af ir.
Bastian een algem ene uiteenzetting van de
werkwijze bij het opzetten van een werfinrichting terwijl de practische uitvoering van één en
ander aan de hand van schem a’s van uitge
voerde werkzaam heden werd behandeld door
ir. Oppenheim in het tweede gedeelte van de
lezing.
Na de pauze werd nog een film vertoond van
een volgens de m odernste inzichten ingerichte
w erf. n.1. van de tot de 1HC Holland-groep
behorende w erf van Smit in Kinderdijk.
Aan de zeer geanim eerde discussie na afloop
van de lezing werd deelgenom en door de heren
G. P. Stapel, ir. F. K ok, ir. Z. B. W iener, G .
M unnik, J. N. K outstaal, ing. B. V erwey, W .
J. Mom en R. van Essen, w aarna de voorzitter
te 20.50 uur tot sluiting van de bijeenkomst kon
overgaan na de heren Bastian en O ppenheim
dank te hebben gebracht voor de interessante
voordracht.

Personalia
J. Ph. Wi.jdekop +
Op 26 oktober 1975 overleed in de leeftijd van
39 jaar de heer J. Ph. W ijdekop, leraar
scheepswerktuigkunde
Hogere
Zeevaart
School voor Scheepsw erktuigkundigen te A m 
sterdam .
De heer W ijdekop was lid van de N ederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.
M ededeling van Bureau Veritas
De International M aritime C onsultative Organization (IM CO) heeft onlangs de Draft Code
gepubliceerd voor de bouw en de uitrusting van
schepen, ingericht voor het vervoer van vloei
baar gas.
De tekst van deze voorschriften, w elke een
internationale strekking hebben, bevat belang
rijke regels met betrekking tot het drijfvermogen en de lekstabiliteit voor gasschepen.
W egens het grote belang van deze Draft Code
en wegens de gecom pliceerdheid van de lekberekeningen die daarin worden verlangd, als
m ede in verband m et het aantal problemen dat
hiermede verband houdt, heeft Bureau Veritas
gem eend, dat het nodig was om alle mogelijke
informatie voor reders, w erven, Consulting engineers enz. te bundelen in een G uidance Note
no. 162 B M .1, getiteld: LIQ UEFIED GAS
CARRIERS - Dam age stability investigation.
In deze G uidance Note wordt door Bureau V er
itas een uitleg gegeven van de voorschriften

van de Draft Code door IM CO met betrekking
tot de lekstabiliteit van gasschepen, waarbij
speciaal aandacht wordt geschonken aan de
vele. noodzakelijke interpretaties zolang hier
over van IM CO-zijde nog geen officiële aan
bevelingen zijn gegeven.
In de G uidance Note geeft Bureau Veritas in
algem ene lijnen de weg aan, die gevolgd dient
te worden voor het uivoeren van de vereiste
berekeningen en verm eldt daarbij tevens haar
eigen opvattingen. Tevens wordt een concreet
voorbeeld gegeven van de uitvoering van de
berekeningen met inbegrip van de verschil
lende mogelijke lektoestanden aan de hand van
schetsen.
B ovendien staat in de G uidance Note een uit
treksel afgedrukt van de berekeningen uitge
voerd aan de hand van het eigen com puterpro
gram ma van Bureau Veritas met een duidelijke
aanwijzing van de gegevens en de resultaten.
Met de publikatie van deze Guidance Note NI
162 BM.1 verw acht Bureau Veritas dat hier
mede een nuttige handleiding wordt geboden
aan allen, die geïnteresseerd zijn in het ontwerp
en de bouw van gasschepen in verband met de
toekomstige toepassing van de IM CO C ode,
welke toepassing momenteel reeds door veel
reders wordt verlangd.
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Tewaterlatingen
O p 24 oktober 1975 is met goed gevolg te water
gelaten de m otortraw ler Jesper Beiinda,
bouw num m er 448 van Scheepsw erf 'V o o r
w aarts’ T. v.d. Beidt T h .z. te W est-Graftdijk,
bestemd voor Fiskerskipper W alther Jensen te
H austholm en Fiskerskipper Poul Kjeldgaard
te Sillerslev (Denem arken).

Hoofdafm etingen zijn: lengte 37,00 m .,
breedte 7,80 m .. holte 4.25 m.
Alleen het casco van dit schip wordt in N eder
land gebouw d, na de tew aterlating zal het schip
naar Denemarken gesleept w orden, w aar de
afbouw zal plaatsvinden.
De m otortrawler Jesper Beiinda wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau V eritas voor
de klasse: 1 3/3 E 4" Pêche - Haute mer
G lacé III

Overdrachten
O p 31 oktober 1975 werd door w erf Van der
G iessen-De Noord N .V . te Krimpen a.d. IJssel
overgedragen de produktentanker C yciops,
bouw num m er 904, bestemd voor Ocean Titan
L td ., te Liverpool.
De belangrijkste gegevens van het schip zijn:
lengte over alles 210,30 m ., lengte tussen de
loodlijnen 201,00 m ., breedte 32,25 m ., holte
16,25 n i., diepgang 12,40 m ., draagverm ogen
56048 ton/1000 k g ., bruto register tonnage
32 576. totale ladingcapaciteit 2 600 000.
kub.vt.
De voortstuw ing geschiedt door een Burmeister & W ain dieselm otor van het type 7K80GF
met een verm ogen van 18 480 pk bij 126
om w ./m inuut; snelheid 16,9 knopen.
De tew aterlating vond plaats op 14 juni j.l.; de
succesvolle technische proeftocht op 22 t/m 24
oktober.
V oor dezelfde rederij is nog een zusterschip, de
C lytoneus, in aanbouw.
Op 24 oktober 1975 werd door de Groot en van
V liet, Scheepsw erf en M achinefabriek B .V . te
Slikkerveer, lid van de Hollandse Scheeps
bouw A ssociatie, de tanker P ro o fT ra d er over
gedragen aan de rederij W inlerport Shipping
Com pany In c ., Monrovia.
Deze overdracht had plaats aan de afbouwkade
van de w erf, nadat hiervoor de technische
proeftocht op de Noordzee tot volle tevreden
heid van opdrachtgevers had plaatsgevonden.
Algemeen
Deze tanker, waarvan de ladingtanken ver
vaardigd zijn van roestvrijstaal, is voor het ver
voer van zeer speciale ladingen voorzien van
een shelterdeck zodat de lading optimaal be
schermd kan worden tegen invloeden tenge
volge van bovenm atige afkoeling of verhitting.
Ook zijn op deze wijze de pijplcidingsystem en,
de pompen en de regelapparatuur beschermd.
De hoofdafm etingen zijn als volgt:
Lengte over alles 73,65 m ., lengte loodlijnen
6 5,96 m ., breedte op spanten 1 2 ,- m ., holte tot
hoofddek 5,30 m ., holte tot bovendek 7,30 m.
M ogelijkheden
Het schip is geschikt om als gesloten shelterdekker te varen en voldoet in deze toestand aan
de eisen van de IM CO voor chem. tanker, type
3, waarbij alle ladingtanks beladen kunnen
worden met lading tot s.g. 1,84
De deadweight bedraagt dan 2660 ton bij een
diepgang van 6,18 mtr. Bruto tonnage 1534.97
rt.
Als ’open’ schip voldoet het schip aan de eisen
van de IM CO voor type 2.
De deadw eight bedraagt dan 2005 ton, bij een
diepgang van 5,25 mtr. tot deltam erk.
Bruto tonnage 1198.43 rt.
Indien geen chem ische producten volgens
IM CO worden vervoerd, kunnen op het shel-

terdeck nog 4 dektanks worden vervoerd met
elk een capaciteit van ± 70 r n \
Capaciteiten
W aterballast 12 5 9 ,Kil m ', brandstof 2 46.00
m ', drinkw ater 32,20 m 3, zoetw ater 88,70 m '.
sm eerolie 2.87 m '.
Indeling ladingstanks
O nder het hoofddek zijn de ladingtanks gecon
strueerd door middel van 3 roestvrijstalen
langsschotten en 5 roestvrijstalen dw arsschotten.
Op deze wijze ontstonden 2 x 4 ladingtanks.
Alle versterkingen voor de tanks zijn aan de
buitenzijde van de tanks aangebracht.
Naast deze ladingtanks zijn nog w ingtanks, die
zich uitstrekken vanaf de dubbele bodem tot
aan het bovendek.
In het tussendek zijn bovendien nog een 2-tal
tanks van roestvrijstaal geconstrueerd welke
ook voor lading kunnen w orden gebruikt. To
tale ladingtank capaciteit bedraagt 1622 nr’.
Aan het afw erken van deze ladingtanks is grote
aandacht besteed, daar de tanks geschikt m oes
ten zijn voor het transport van diverse soorten
alcohol.
De toegangshoofden tot de ladingtanks en de
tankschoonm aakhoofden bevinden zich op het
bovendek.

van 1800 pk bij 600 o m w „ w elke via een
Kuypers ornkeer-reductiekast de vaste schroef
aandrijft; reductie 2 ,4:1.
De gehele m otorinstallatie voldoet aan de eisen
van Del norske V eritas voor E .O .C Iass.
De snelheid die bereikt kan w orden bedraagt 13
knoop op geladen diepgang.
V erder zijn opgestcld een drietal hulpaggregaten van 173 pk x 1500 om w ./m in fabr.
M .A .N ., sam engebouw d met 3 H eem af draaistroom generatoren van 145 kVA 3 x 3 8 0 V 50
Hz.
De hydropom pen voor aandrijving van de ladingpom pen dienen tevens voor aandrijving
van een Lips boegschroef van 170 pk bij 1740
om w/m in.
A ccom m odatie
Aan de uitvoering van de accom m odatie is
uiterste zorg besteed daar voldaan m oest w or
den aan de nieuw ste eisen ten aanzien van
brandveiligheid en anderzijds ook aan de eisen
voor geluidsbestrijding.
Het schip is gebouw d onder toezicht van Det
norske V eritas. Het zusterschip dc P r o o f Spirit
werd in juni reeds aan de rederij overgedragen.
M et de oplevering van deze tw ee tankers is het
totaal aantal gebouw de chem . tankers geko
men op 14 stuks, w elke op 2 na alle zijn voor
zien van roestvrijstalen ladingstanks.

Verkochte schepen
Laad- en lossysteem
Op elke ladingtank is een ’deepw elP pomp
aangebracht met een capaciteit van 7 0 ,- n r' bij
een opvoerhoogte van 80 mtr.
Deze pom pen worden hydraulisch aaagsdrcven door middel van 4 in de m otorkam er opgestekie hydropom pen, welke elektrisch worden
aangedreven.
Bovendien zijn in het tussendek 2 w orm pom pen cap. 100 m ' bij 40 m tr. opvoerhoogte aan
gebracht voor het laden vanaf de wal en voor
laad- en losdoeleinden t.b .v . de 2 tussendektanks en de eventuele dektanks.
V oor het voorfront van de kam panje is de con
trolekam er aangebracht van waaruit alle ludingpom pen en ladingafsluitcrs kunnen w or
den bediend, alsm ede waarin het vereiste
niveau-alarm eringssysteem is aangebracht.
De ladingtanks kunnen w orden verw arm d door
middel van w arm w ater spiralen.
V oor dit doel zijn in de m otorkam er een tweetal
Clayton stoom generatoren aangebracht, terwijl
in het tussendek hiervoor de w arm tew isselaars
en circulatiepom pen opgesteld zijn.

Voortstuwingsinstallatie
In de m otorkam er staat een B olnes hoofdm otor

Via bem iddeling van Supervision te Rotter
dam . is het m .s. G aasterland, toebehorend aan
N .V . tot V oortzetting van de K oninklijke Hollandsche Lloyd. A m sterdam , verkocht naar
ü l x ™ . ‘W.hpMW'i
7 1 % Voff/s 'i.'K .
shelterdeck-type. 5 0 0 0 pk, Sul/.er hoofdm otor.
O verdracht heeft plaatsgevonden te G eorge
tow n, G uyana.
G ehoor bescherm ing
In de serie publikatiebladen van de A rbeidsin
spectie met inform atie over veiligheidsvoor
schriften van uiteenlopende aard. is thans ver
schenen publikatieblad nr. 138 'G ehoorbescherm ing’. Het is algem een bekend dat een
langdurig te hoog geluidniveau kan leiden tot
zogenaam de law aaidoofheid.
T eneinde deze definitieve vorm van doofheid
te voorkom en dienen de nodige voorzorgs
m aatregelen te w orden genom en.
A llereerst moet er naar worden gestreefd dat
het geluid op de arbeidsplaats een aanvaard
baar niveau heeft.
Indien het niet m ogelijk is het geluid tot een
aanvaardbare hoogte terug te dringen, zal men
tot het gebruik van gehoorbescherm ers moeten
besluiten, hl genoem d publikatieblad wordt

NIEUWE UITGAVEN
M aritiem Journaal ’75
Uitgever; Unieboek N .V ., Bussum , serieprijs ƒ 42,50 per deel,
losse delen ƒ 5 0 ,- , 256 p ag in a's, form aat 17 X 24,5 cm.
Van dit jaarlijks verschijnend inform atie- en docum entatiewerk
voor Nederland en België op m aritiem gebied is de uitgave 1975
nu verkrijgbaar. Voor de bezitters van de M aritiem e Encyclope
die betekenen de Journalen een belangrijke aanvulling op hun
bezit, daar hiermede de daarin behandelde onderw erpen up-todate worden bijgehouden.
In de vaste rubrieken w orden jaarlijks inform aties gegeven over

onder m eer aangegeven w anneer het gebruik
w enselijk o f verplicht is en met welke gehoor
bescherm ers men het beste resultaat zal berei
ken. Aan het publikatieblad is toegevoegd een
rapport van een door TNO ingesteld onderzoek
naar kenm erken van diverse in N ederland in de
handel zijnde oorkappen.
Nadere inlichtingen verstrekt het directoraatgeneraal van de Arbeid te Voorburg en de dis
trictskantoren van de A rbeidsinspectie.
Het publikatieblad is verkrijgbaar door over
m aking van ƒ 0 .5 0 op postrekening nr. 425088
ten nam e van de C om ptabele van de Dienst der
A rbeidsinspectie te V oorburg, met verm elding
'G ehoorbescherniing'.
Classed fleet now exceeds 100 million tons
gross
For the first time the gross tonnage o f ships
classed with L loyd’s R egister o f Shipping has
exceeded 100 million tons. The annual fleet
figures for 1975, now released, show that on
the 1st July this year the LR classed fleet total
led 100 143 393 tons gross out o f a total world
fleet o f 342 162 363 tons - an increase of
nearly 7 m illion tons since 1974.
In the past ten years, LR classes tonnage has
increased by more than 4 0 m illion tons from
59 891 136 tons gross in 1965.
The Society currently classed ships under 117
different flags with the largest tonnage,
26 644 297 tons gross, being under the United
K ingdom flag, 16 174 163 tons gross under
the Liberian flag and 8 919 936 tons gross un
der the G reek flag.
i 'i'tfras ngmemeth vfthVrri- Ytrthari Ifccgr.ster o f Shipping
L lo y d 's R egister has signed a dual class
agreem ent with the Indian R egister o f Shipping
covering the classification o f ships and inspec
tion of marine equipm ent already classed or
intended to be classed with both Societies.
The arrangem ent provides' for joint surveys
w here both Societies have surveyors at a Port
o r. by mutual agreem ent, one - party surveys
on behalf o f both Societies at ports w here only
one is represented.
T he agreem ent covers the exchange o f techni
cal inform ation, the preservation o f the same
standards o f classification and m aintenance o f
ships, co-ordination o f surveys, approval of
plans for new construction and tests on m ate
rials and com ponents.
A part from the dual class agreem ent. L loyd’s
R egister has undertaken to provide sim ilar ser
vices for the Indian R egister on ships classed or
intended to be classed only with the Indian
R egister.

de nieuwste ontw ikkelingen op het gebied van scheepvaart,
scheepsbouw , havens, navigatie enz. terwijl de wisselende bij
dragen verschillende them a’s behandelen in de afgelopen perio
de. Tevens is een lijst opgenom en van de belangrijkste boekw er
ken, welke in deze periode zijn verschenen over de in het Journaal
behandelde onderw erpen. Belangrijk is ook de lijst met gegevens
van schepen boven de 100 ton die onder Nederlandse en Belgi
sche vlag zijn geregistreerd.
De tekst van dit onontbeerlijk naslag- en inform atiewerk is rijk
geillustreerd met foto’s en tekeningen.
W .P. St.

