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Reders vragen de juiste steun
De Nederlandse rederswereld is er nog
altijd niet van overtuigd, dat de regering
de juiste maatregelen neemt ter bescher
ming van de bedrijfstak, terecht niet,
dachten w ij. Er is over deze kwestie al heel
wat te doen gew eest, maar het is nuttig om
te weten, dat de Koninklijke Nederlandse
Redersvereniging zeker niet heeft nagela
ten om de moeilijke positie waarin de Ne
derlandse scheepvaart verkeert duidelijk
onder de aandacht van betrokkenen te
brengen. De Vaste Commissie voor Ver
keer en W aterstaat van de Tweede Kamer
heeft destijds verzocht een uitgebreid
com m entaar te geven op de Beleidsnota
Nederlandse Zeescheepvaart van staatsscretaris Van Hulten. In dit thans versche
nen comm entaar wordt door de KNRV
een her-waardering gegeven van de hui
dige situatie en de vooruitzichten, die af
wijkt van de door de staatssecretaris geïn
ventariseerde voor- en nadelen van de ter
keuze vermelde steunmaatregelen. Zo
stelt de KNRV dat in de nota geen enkele
indicatie wordt gegeven, dat de regering
een andere interpretatie zou hebben van de
doelstelling 'structuurverbeterende ver
vanging’ dan de rederijen. W aarom, zo
vraagt men zich in rederskringen af, wordt
dan zoveel gewicht gehecht aan over-

heidsmedezeggenschap en wat is de reële
betekenis van zogenaamde ’gerichte
steun’. Uit een oogpunt van effectiviteit
blijft de KNRV de voorkeur geven aan de
reeds lang door haar als noodzakelijk be
pleite verhoging van de investeringsaftrek
tot achtmaal 5 procent, in plaats van de
door de regering beoogde 7 procent investeringspremie met de daaraan te verbinden
ingewikkelde selectieprocedures en nog
niet bekende voorwaarden.
Behalve overbodig acht de redersvereni
ging de voorgestelde wijze van selectieve
steunverlening ongewenst, omdat per ge
val onzekerheid bestaat over de toeken
ning en over de omvang en men ook niets
nauwkeurigs weet over de concreet te stel
len voorwaarden, terwijl toetsingscriteria
vooralsnog ontbreken. Naar de mening
van de reders behoren bij een bedrijfstak regeling duidelijke en objectieve voor
waarden en integrale toekenning van aan
vragen die aan die voorwaarden voldoen.
Maar er valt ook bij aan te tekenen, dat het
zogenaamde voordeel van de investeringspremie kan variëren met de rentevoet
van vreemd vermogen, zoals trouwens
door de staatssecretaris wordt erkend. Als
men, ten onrechte, de steun zou willen
variëren met conjuncturele ontwikkelin

gen, waarom dan met die op de geldmarkt
en niet met die op de vrachtenmarkt, die
een veel grotere invloed hebben op het
rendement in de scheepvaart? De beleids
nota noemt niet eens de voordelen van de
verruiming van de investeringsaftrek en
dat zijn, naar de mening van de KNRV,
bijzonder belangrijke voordelen. In de
eerste plaats is er sprake van een automati
sche selectie van ondernem ingen, die het
goed doen, d.w .z. winst maken. De over
heid loopt geen enkel risico bij onderne
mingen die het niet goed zouden doen. In
de tweede plaats betaalt de maatregel
grosso modo zichzelf: de schatkist staat
een korting toe op winsten die niet ge
maakt worden zonder maatregelen. Ten
slotte weet iedere ondernem ing precies
waar hij aan toe is bij zijn investeringsbe
slissing, behalve uiteraard zijn rendem entsprognose, waarvoor hij dan ook het
risico draagt.
Het voornemen van de staatssecretaris dat
’het door de overheid in deze bedrijfstak
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geïnvesteerde vermogen ten bate van de
gehele gem eenschap de nodige profijten
gaat afw erpen', roept bij de KNRV de
vraag op wat nu eigenlijk wordt voorge
steld. Immers de hele nota komt voort uit
de gevestigde overtuiging dat de zee
scheepvaart ten bate van de gehele ge
meenschap de nodige profijten afwerpt.
Maar een later als investeringspremie
aangeduide subsidie hier aan te merken als
'geïnvesteerd verm ogen’ roept de vraag
op of niet toch gespeeld wordt met de
gedachte van een lening of andere financieringsvorm. Naar de mening van de
KNRV mag er geen misverstand blijven
over het regeringsvoorstel: ó f de beoogde
verbetering komt uit een investeringspre
mie, óf uit een 'zachte' vermogensfinanciering, die slechts op zijn effectiviteit kan
worden beoordeeld indien vorm en voor
waarden worden geconcretiseerd.
De reders hebben alle begrip voor het feit
dat de regeringsvoorstellen voor de
scheepvaart mede worden gekleurd door
het sombere perspectief voor de Neder
landse scheepsbouwindustrie. Het is ge
noegzaam bekend, dat de recessie in de
scheepvaart zich m anifesteert in een mi
nimale investeringsbereidheid ten gevolge
waarvan de wereldscheepsbouwm arkt
wordt gekenmerkt door een grote overca
paciteit en prijsonderbiedingen. De
KNRV wijst er op dat buitenlandse
scheepvaartconcurrenten op deze zelfde
markt kunnen bestellen en dat daardoor de
achterstand in de scheepvaartsteun waar
over de werkgroep Vicrsen heeft gerap
porteerd, niet wordt ingelopen. Pas als
geschikte scheepvaartsteun Nederlandse

rederijen investeringsbereid heeft ge
maakt, kan realistisch worden gesproken
over mogelijke bestelling bij Nederlandse
werven, d ie - d o o r welke maatregelen bui
ten het aan de orde zijnde onderwerp dan
ook - een met buitenlandse werven con
currerende offerte kunnen maken. De illu
sie mag niet worden gewekt dat met één
gulden subsidie, zowel de verkoper (werf)
als koper (rederij) een gulden ontvangen.
Dat, zo zegt de KNRV, is slechts aan
goochelaars voorbehouden.
Overigens zeggen de Nederlandse reders
het heel wat minder scherp dan bijvoor
beeld hun Engelse collega’s. Namens de
zen sprak kortgeleden Tim Bolton, voor
zitter van de General Council of British
Shipping, een waarschuwend woord, ge
richt tot degenen die menen dat het een
soort morele plicht van de reders is om de
nationale werven te steunen, ongeacht het
prijsverschil tussen hen en sommige bui
tenlandse scheepsbouwers. In wezen den
ken natuurlijk alle reders over deze kwes
tie precies eender; men mag het hen trou
wens niet kwalijk nemen, wanneer zij van
een duidelijk prijsvoordeel willen profite
ren. Wel kan men zich afvragen of niet
meer dan tot dusver het geval is, het ge
hele probleem van werkverschaffing aan
twee verschillende, en toch ergens ver
bonden, bedrijfstakken, meer gecentrali
seerd kan worden benaderd, en niet sepa
raat.
De conclusie van de Nederlandse reders
is, dat reeds vóór de staatssecretaris uit
voering gaat geven aan nog nader te be
studeren voornemens, 'een zee van onno
dige moeilijkheden op ons afkom t'. En

verder: ’Vóór al die moeilijkheden zijn
geklaard, zijn we zó ver achterop met de
Nederlandse zeevaart, dat het niet meer
hoeft’. De KNRV spreekt dan ook de ver
wachting uit, dat de Kamer de staatssecre
taris zal willen en kunnen overtuigen dat
het zeescheepvaartbeleid van de regering
beter effectief kan worden gemaakt door
de keuze van een alternatief voorstel uit
het rapport ’De Nederlandse Zeescheep
vaart’: verruiming van de investeringsaf
trek tot achtmaal 5 procent. Alleen door
middel van een praktisch effectief beleid
kan het doel worden bereikt. De verrui
ming zou redelijkerwijs kunnen ingaan per
derde dinsdag in september 1975. Men
kan dan de effectiviteit ervan weer over
een jaar of vijf aan de werkelijkheid toet
sen.
Geheel apart van de genoemde m aatrege
len staat dan nog de vraag van de Neder
landse reders om een soort van retorsiemaatregel vast te stellen, teneinde paal en
perk te stellen aan vrachtonderbiedingen
van de zijde der Oostblok-rederijen. Er is
hierover de laatste weken uitvoerig ge
sproken. In CENSA-verband hebben de
reders gepleit voor een gezamenlijk optre
den van alle overheden van de landen
waartoe de reders uit het CENSA-blok
(Council of European and Japanese Na
tional Shipowners’ Associations) beho
ren. Er is echter op dit ogenblik nog veel
onzekerheid over de omvang van deze
maatregelen, en zelfs over de noodzaak
ervan.
D e J.

A VARIABLE GEARBOX PROGRAMME FOR MEDIUM-SPEED DIESEL ENGINES
In close co-operation with shipbuilders
and engine m anufacturers, Reintjes have
developed a variable reverse-reduction
gearbox programme which meets all de
mands of m edium-speed Diesel engines
operating as marine propulsion units.
Apart from the old standard types with
vertically offset and coaxial shafts, types
with horizontally or diagonally offset
shafts are now available. The new types
serve for transm ission of 4 800 HP (1 000
rprn) at a reduction ratio o f 5:1 and a size
serving for transmission of 6 500 HP
(I 000 rprn) is being developed. Further,
more powerful gearboxes are to follow.
The types with horizontally or diagonally
offset shafts are particularly suitable if a
large distance betw een the propeller shafts
is specified. W ith this arrangem ent, the
engines can be very close together. Ad
vantages: favourable centre-of-gravity
distribution and gain in space for additio
nal sets or tanks. The compact gearboxes
also permit low engine rooms.

V e rtic a lly o ffset shafts

C o a x ia l shafts

H o riz o n ta lly o ffset shafts

D ia g o n a lly offset shafts

Het eenzijdig lassen van stompe naden
Voordracht gehouden voor de afdeling ’G roningen’ van de
Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied
op 23 septem ber 1975
door ir. P. N. Leering van Varios-Fabrieken B .V .
Sam envatting
In het artikel wordt aandacht geschonken aan het maken van
doorlassingen in stompe lasnaden met behulp van keramisch
ondersteuni ngsm ateriaal.
Dit wordt aangebracht aan de achterzijde van de door te lassen
naad, d.m .v. te beschrijven hulpm iddelen, en dient als onder
steuning voor de slak en het smeltbad.
Op deze wijze wordt een perfecte doorlassing verkregen welke
aan de doorlaszijde geen nabewerking meer behoeft, hetgeen
indien geen ondersteuningsm ateriaal wordt gebruikt altijd wel
noodzakelijk is. Daar in de meeste gevallen de rest van de vulling
aangebracht wordt vanaf de laszijde kan met recht van eenzijdig
lassen worden gesproken.
Bij X- en K- naden worden beide zijden van de naad gevuld en
heeft de term eenzijdig lassen alleen betrekking op de grondlaag.
Inleiding
Het maken van een doorlassing ( = de eerste laag) in een stompe
naad door middel van handlassen met beklede elektroden is een
uiterst moeilijk karwei, waardoor vanwege de in de praktijk
voorkomende ongunstige omstandigheden het resultaat altijd zo
danig is dat, na het aanbrengen van de tweede en derde laag, de
grondlaag zo goed als geheel verwijderd wordt en van de andere
zijde van de naad opnieuw wordt gelast.
Onder stompe naden worden in dit verband bedoeld de V-, X-, Ken halve V- naad (zie fig. 1)
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Als oorzaken van het feit dat de doorlassingen in het algemeen
niet perfect zijn kunnen worden genoemd:
niet goede voorbewerking (te nauwe o f te wijde vooropening,
high - low tussen de te verbinden platen, onregelmatige snijkan
ten, enz.)
klim atologische omstandigheden (wind. regen en in de werk
plaats: tocht)
de gebruikte laselektroden (vochtig, bekleding niet concentrisch
om de kerndraad)
In bijna alle gevallen zijn een of m eerdere van deze oorzaken in de
praktijk niet te voorkomen waardoor de niet perfecte doorlassin
gen ontstaan.
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Fig. 2

De fouten hebben betrekking op de vorm van de grondlaag
(onvoldoende doorlassing, te sterke en onregelmatige doorlasS. & W - 43e jaargang no. 1 - 1976

sing, inkarteling aan de doorlaszijde, zie fig 2) en /o f het lasmetaal zelf van de grondlaag vertoont gebreken (poreusheid =
gasinsluitingen o f slakinsluitsels).
Het is natuurlijk ook geen kleinigheid om een opening (van zo’n 3
a 4 mm) tussen twee platen dicht te maken met vloeibaar staal met
een temperatuur van meer dan 1500 ° C.
Men is geneigd te veronderstellen dat het metaal als water tussen
de platen zal w eglopen. Een van de redenen dat dit niet gebeurd is
het grote temperatuurverschil tussen het vloeibare staal en de
koude plaatkanten w aardoor de stoltsnelheid groot is. Een tweede
reden is de oppervlakte-spanning van het lasmetaal.
Deze oppervlakte-spanning, een eigenschap die alle vloeistoffen
in meer of mindere mate bezitten, zorgt ervoor dat er als het ware
een vliesje gespannen wordt tussen de plaatkanten waardoor de
rest van het lasmetaal verhinderd wordt weg te vloeien.
Bij vloeibaar staal hangt de oppervl. sp. af van de samenstelling
van het staal en met name van het zuurstofgehalte. Een hoog
zuurstofgehalte geeft een relatief kleine oppervlakte-spanning
en omgekeerd. Het zal nu duidelijk zijn dat die elektroden welke
een lasmetaal neersmelten met een laag zuurstofgehalte (en dus
grote oppervlakte-spanning) de beste 'doorlaseigenschappen’
hebben. De in het lasmetaal aanwezige zuurstof is afkomstig
uit de bekleding van de laselektroden, welke voor een deel
uit oxyden en dus zuurstofdragers bestaat.
Hier komt een verschil naar voren tussen enkele bekende typen
laselektroden: de basische, de ruticl en de zure o f ferrimantel
elektroden. Afgezien van een zuurstofdrager als water (H 2 O) dat
ook in de bekleding voorkomt (overigens bij de basische elektro
den het minst) is bij een basische elektrode CaO (calcium oxyde),
bij een rutielelektrode Ti O 2 (titaniumoxyde = rutiel) en bij een
zure elektrode Fe.i()4 (ijzeroxyde) als bron voor de afgifte van
zuurstof aan het lasmetaal te beschouwen. De mate waarin dit
gebeurt hangt af van de gebondenheid van de zuurstof aan Ca,
resp. Ti en Fe.
Deze gebondenheid kan worden afgeleid uit de hoeveelheid
energie (warmte) die vrijkomt als overeenkom stige hoeveelheden
van de genoemde elementen zich met zuurstof verbinden. Deze
hoeveelheden energie moeten namelijk weer worden aangewend
om de zuurstof vrij te maken, waarna dit element in het staal kan
oplossen. De bedoelde energie wordt vormingswarmte genoemd
en verhoudt zich voor de vermelde elementen ongeveer als volgt:
Ca O = 150, Ti O : 100, Fei04 = 65. Men zou dus kunnen zeg
gen de gebondenheid van Ca aan zuurstof is 50% sterker als die
van Ti aan zuurstof.
Dit resulteert dan ook in de hieronder vermelde zuurstofgehalten
in het lasmetaal (globaal)
Basische elektroden (Ca O) = 0.03%
Rutiel elektroden (Ti O :) = 0.06%
Ferrimantel elektroden(Fe.i04) = 0.12%
De oppervlakte spanning en daarmee zoals gezegd ook de ’door
laseigenschappen’ nemen dan ook van boven naar onder af.
Een ander aspect dat hierm ee overigens ook in verband staat is de
gevoeligheid voor poreusheid, leder sm eltbad bevat naast zuur
stof ook andere gassen: waterstof, stikstof en er kan koolmonoxyde ontstaan. Tijdens het stollen behoren deze gassen in de
vorm van belletjes in het smeltbad naar boven te drijven en
daardoor uit de las te verdwijnen.
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Het laat zich begrijpen dat hoe groter de oppervlaktespanning van
een vloeistof is, d.w .z. hoe minder 'vloeibaar’, zo veel te moeilijker is het voor gasbelletjes om in deze vloeistof op te stijgen en
te verdwijnen.
Dit is een van de redenen waarom basische elektroden het nadeel
hebben zeer gevoelig te zijn voor poreusheid.
Als afsluiting van deze inleiding nog een enkel economisch
gegeven. Normaal wordt een doorlassing uitgevoerd met een
basische elektrode met een kerndraad- diam eter van 3,2.5 mm en
een lengte van 350 mm.
Hiermee wordt horizontaal een lassnelheid bereikt van ca. 6
cm/min.
Houdt men rekening met een effectieve boogtijd (inschakelduur)
van 35% dan kan een lasser 1 meter doorlassen in ongeveer 45
min.
Daarbij dient te worden bedacht dat de op deze wijze gelegde las
meestal weer geheel dient te worden verwijderd.
Enige andere methoden
Er zijn verschillende pogingen gedaan het leggen van een lasrups
in een open naad te voorkomen o.a. door gebruik van metalen
onderlegstrippen.
In aanmerking hiervoor komen staal en koper.
Een strip van staal zal, zoals valt te voorspellen, voor een deel
worden vastgelast aan de te verbinden platen.
Men kan deze niet laten zitten, in de eerste plaats omdat de sterkte
van de verbinding erdoor beïnvloed wordt.
Er treedt immers een plaatselijke verdikking op die hetzelfde
effect zal hebben als een kerf: ook dat is een plotselinge door
snede verandering. Als tweede nadeel moet gezien worden de
spleetcorrosie die zal optreden tussen het niet vastgelaste deel van
de strip en de bovenliggende platen.
Zoals vermeld ook koper is een mogelijkheid.
De grote warmtegeleidbaarheid van dit metaal verhindert dat het
door de boogwarmte vastsmelt aan de te verbinden platen, plaatselijk kan echtereen deel van het koper oplossen in het staal. Tot
een percentage van 0,25% heeft dit geen nadelige gevolgen.
Deze hoeveelheid koper is in vaste toestand atomair in het staal
oplosbaar, m .a.w . bij microscopisch onderzoek onderscheidt
men geen aparte koperfase.
Vergelijk o.a. de z.g. weerbestendige staalsoorten als Corten,
deze bevatten eveneens koper.
Boven de 0,25% komt koper als een aparte fase voor naast ferriet
en cement iet.
Daar het smeltpunt van koper slechts ongeveer 1000 0 C is, zal dit
niet atom air opgeloste koper de oorzaak kunnen zijn van warmscheuren.
Praktische nadelen zijn daarnaast nog het feit dat de te gebruiken
strippen na een aantal keren zo vervormd zijn dat ze opnieuw
bewerkt moeten worden.
Verkleuringen door verhitting kunnen er verder de oorzaak van
zijn dat ze verloren gaan tussen ander afvalm ateriaal, ook oefent
dit min of meer edele metaal grote aantrekkingskracht op minder
edele geesten.
Een tweede methode die een tiental jaren geleden werd gepropa
geerd was het weglaten van de vooropening om op deze wijze de
eerste laag in een gesloten naad te leggen.
Men verkrijgt dan uiteraard een zeer onvolledige doorlassing.
Door nu de andere zijde van de naad met een diepinbrand elek
trode te lassen (de inbranding hiervan is ongeveer gelijk aan de
kerndraaddiam eter. bij een gewone elektrode maar 1 a 2 mm)
werd getracht weer een gezonde naad te verkrijgen.
Zonder te willen beweren dat met deze methode in het geheel
geen successen zijn geboekt waren de resultaten praktisch toch
van dien aard dat de methode weinig opgang heeft gemaakt.
Daarbij dient te worden vermeld dat de elektrode alleen onder de
hand kon worden gebruikt zodat de werkstukken gekeerd moes
ten worden.
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Het tegenlassen
Niet goed doorgelaste naden moeten worden tegengelast. Om
echter over de gehele lengte van de naad een las van gelijke dikte
te krijgen wordt eerst door middel van slijpen, gutsen of uithak
ken een uniforme groef gemaakt welke vervolgens wordt opge
vuld.
Bij kleine werkstukken welke gekeerd kunnen worden, gebeurt
dit in horizontale positie. In de talloze gevallen dat dit niet
mogelijk is moeten deze werkzaamheden uitgevoerd worden in
verticale positie, in horizontaal - verticale positie (uit de zij) of
boven het hoofd. Het laat zich raden dat dit tijdrovende dus
kostbare karweitjes zijn.
Afgezien van het gutsen o f uithakken, vereist het tegenlassen
uiteraard al ongeveer evenveel tijd als het doorlassen zelf (zoals
eerder vermeld 45 minuten per meter), waardoor de totale lastijd
komt op 90 minuten per meter. Rekent men voor het gutsen 10
minuten per meter (inclusief aandragen apparatuur, enz.) dan
heeft men 100 minuten nodig om een meter perfecte doorlassing
te krijgen.
Keram ische ondersteuning
Uit het voorgaande valt af te leiden dat met onderlegmateriaal
goede resultaten zijn te verkrijgen indien aan een aantal voor
waarden wordt voldaan.
Deze zijn:het materiaal moet niet vastsmelten aan de te verbinden
delen en de samenstelling moet zodanig zijn dat op het lasmetaal
geen invloed uitgeoefend wordt.
Een oplossing is gevonden door het gebruik van een bepaald soort
keramische onderlegstrips (keramos = aardewerk).
Het gebruikte keramische materiaal bestaat voor het grootste
gedeelte uit Silicium en Aluminium oxyden, welke niet reageren
met het lasmetaal. Het smeltpunt ligt zodanig dat bij het lassen
een deel van het materiaal smelt waardoor de doorlassing een
mooi vloeiend verloop krijgt (zie Fig. 3).

F ig. 3 1. Slak. 2. las, 3. gesm olten keram iek. 4. Ondersteuningsm ateriaal.

Zeer belangrijk is dat het materiaal niet hygroscopisch is. Indien
dit nl. wel het geval is wordt tijdens het lassen stoom gevormd,
waardoor een onregelmatig lasuiterlijk ontstaat. Door dissociatie
van de waterdamp zal in dat geval ook waterstof in de las terecht
komen wat voor de mechanische eigenschappen van de H .A .Z.
bij het lassen van staal met hogere treksterkte (St 52) zeer ongun
stig is.
Indien het smeltpunt te laag is. worden bij het lassen van grote
vooropeningen (meer dan 10 m m , welke in de praktijk overigens
wel degelijk voorkomen) moeilijkheden ondervonden.
De vorm waarin het materiaal wordt geleverd hangt af van de
lasnaadvorm en de laspositie. De VARIOS FABRIEKEN B V.
hebben op het moment een assortiment van meer dan 10 vormen,
een aantal ervan zijn in Fig. 4 weergegeven.
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FIG. 4

Voor V naden worden stripjes gebruikt m et de in Fig. 4a weerge
geven vorm en afmeting.
De wijze van bevestiging
Daar ondersteuningsm ateriaal voor V-naden het meest voorkomt
zal eerst worden besproken op welke manieren dit bevestigd kan
worden.
a. in stalen ondersteuningsprofielen en met behulp van ondersteuningsmagneten
b . in stalen ondersteuningsprofielen en vastgezet met lasbruggen
en keggen.
c. d.m .v . V - vormige veertjes welke zich in de lasnaad vast
klemmen;
d. op aluminium folie geplakt, de breedte hiervan is zodanig dat
een strook vrijblijft die, voorzien van een lijmlaag, tegen de te
lassen platen wordt bevestigd.
De o.i. meest snelle bevestigingsmethode is die onder c genoemd
(zie fig. 5).
Ieder stripje van 15 cm bevat twee bevestigingsveertjes.
Tijdens het aanbrengen is het vlak waarin het oogje en de ’poot
je s ’ liggen evenwijdig met de lengterichting van de las.
Draait men de oogjes vervolgens een kwart slag dan klemmen de
pootjes het stripje muurvast tegen de te lassen platen.
Voorwaarde hiervoor is slechts dat de hoek tussen de pootjes
groter is dan de hoek welke de afgeschuinde zijden van de platen
met elkaar maken.
Tijdens het lassen van de grondlaag worden de in de naad aanwe
zige gedeelten van het veertje met het lasmetaal versmolten tot
juist aan het oppervlak van het keramische materiaal. Nadat het
gesmolten gedeelte van de keramiek afgekoeld is kan het gemak
kelijk verwijderd worden.
In de praktijk blijkt het systeem uitstekend te werken als de
naadvoorbew erking en de vooropening aan redelijke eisen vol
doen.
Op deze wijze van bevestigen is Oktrooi aangevraagd.

Fig. 5
Als tweede snelle wijze van bevestigen zouden wij keramische
strips willen noemen die geplakt zijn op aluminium folie. Hoewel
minder afhankelijk van vooropening en voorbewerking kunnen
als bezw aren worden genoemd: moeilijkheden bij de bevestiging
op natte o f roestige platen en de penetrante geur van de verbran
dende lijm tijdens het lassen.
In de open lucht is dit laatste uiteraard geen bezwaar.
W at de beide andere bevestigingsmethoden betreft, deze kosten
over het algemeen meer tijd, m aar hebben daarnaast ook een
aantal voordelen.
ïn de praktijk blijkt m en, afhankelijk van de om standigheden, alle
vier m ethoden toe te passen.
De te gebruiken elektroden
Om op de beschreven wijze een goede doorlassing te maken
diende een speciale elektrode te worden ontwikkeld.
De normale basische elektroden geven samen met het om gesmol
ten gedeelte van het keramische materiaal een te grote slakhoeveelheid w aardoor het smeltbad niet meer te beheersen is.
De elektrode diende dus dunner te worden bekleed (hetgeen
uiteraard niet ten koste mocht gaan van de beschermende functie
van de bekleding en de lasbaarheid) en een snel stollende slak te
geven.
Praktisch heeft dit betekend dat een elektrode met 40% minder
bekleding werd ontwikkeld.
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Het op deze wijze ontwikkelde systeem van doorlassen, met
behulp van keramisch ondersteuningsm ateriaal en een speciale
elektrode, wordt C .S.S.-systeem genoemd.
CERAM IC = KERAM ISCHE
SLAG
= SLAK
SUPPORT = ONDERSTEUNING
Wat de lassnelheid in horizontale positie betreft, i.p.v. met een
3,25 mm elektrode wordt nu gelast met een 5 mm, welke een
lassnelheid geeft van 10 cm /m in. W eer rekening houdend met
een effectieve boogtijd van 35% is de lastijd over een m eter 30
minuten.
Rekent men voor het aanbrengen van het materiaal 5 minuten per
meter dan wordt de totale tijd om een m eter doorlassing te maken
35 minuten.
Dit betekent t.o .v . de orthodoxe wijze een verm indering tot 1/3
van de tijd.
Het stroom relais
Om een goede doorlassing te krijgen op de plaats waar met een
nieuwe elektrode wordt begonnen, dat is dus op de krater van de
voorgaande rups, is een speciaal apparaat, genaamd stroomrelais
of hotstart, ontwikkeld.
Hiermee wordt de lasser de mogelijkheid geboden om op het
moment dat hij met een nieuwe elektrode start een hoge stroom in
te schakelen w aardoor de krater geheel kan worden om gesniolten.
Het stroomrelais is een smoorspoel welke in serie tussen lastang
en transformator wordt geschakeld. Tijdens het lassen is de
stroom op de tranform ator ca. 50% hoger ingesteld, maar
wordt door het stroomrelais ’gesm oord’ tot de juiste doorlasstroom.
Op het moment echter dat een krater moet worden om gesm olten
wordt het stroomrelais uitgeschakeld en heeft de lasser de be
schikking over een 50% hogere stroom. Het uitschakelen gebeurt
door het indrukken van een knopje, bevestigd op de lastang.
Hierdoor wordt via een stuurstroomkabeltje een m agneetschakelaar in het stroomrelais bediend.
Het stroomrelais wordt ook benut voor het omsmelten van hech
ten in de naad en op plaatsen waar de vooropening te nauw is.
Het apparaat in de huidige vorm is alleen geschikt voor wissel
stroom. In het algemeen is het overigens een feit dat het C .S .S .systeem op het moment ook wat betreft elektroden en keramisch
materiaal het meest geschikt is voor het lassen met wisselstroom.
Voorbewerking van de lasnaden
De voorbewerking van de lasnaden dient aan redelijke eisen te
voldoen, het systeem blijkt echter wel zo flexibel te zijn dat ook
de in de praktijk voorkomende afwijkende vooropeningen en
afschuiningen kunnen worden overwonnen.
In horizontale positie bijvoorbeeld zijn goede doorlassingen ge
maakt bij vooropeningen van 3 tot 20 mm en afschuiningen van
40 ° tot 60 °, zij het dat de vorm van de keramische strips en de
techniek van het lassen in de extrem e gevallen dient te worden
aangepast.
De naadkanten moeten vrij zijn van oxyden (gebrande o f geroeste
kanten) daar indien dit niet het geval is er gevaar voor slakinsluitingen bestaat.
Verticale en Horizontaal - Verticale positie
De methode kan eveneens gebruikt worden in de verticale en
horizontaal - verticale positie, in deze gevallen wordt een 3,25
mm resp. 4 mm elektrode gebruikt. Vooral ook in de horizontaal
- verticale positie wordt grote tijdwinst geboekt doordat, indien
op de normale wijze wordt gelast en gegutst, de tegenlas in
meerdere snoeren moet worden gelegd. In het algem een kan nog
worden gesteld, dat, hoewel de techniek om op deze wijze door
lassingen te maken betrekkelijk eenvoudig is, zelfs een goede
lasser enkele dagen moet oefenen om een en ander goed onder de
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knie te krijgen. Het is dan ook verstandig om de lasser hiertoe de
gelegenheid te geven.
Laat men hem zonder training los in de praktijk dan zijn aan
fouten en dus overlassen niet te ontkom en.

Voordelen van het C .S .S . - systeem en kostenvergelijking
1. Uiterlijk van de doorlaszijde is mooier dan na gutsen en
tegen lassen
2. Gutsen en tegenlassen (en eventueel keren van het werkstuk)
overbodig.
3. Dikte van grondlaag is 6 a 7 mm zodat de volgende laag met
een grote stroom sterkte kan worden gelegd.
Zelfs O .P.-lassen is dikwijls onm iddellijk na de grondlaag mogelijk.
4. Grote kostenbesparing.

Kostenvergeiyking
In onderstaand staatje worden de kosten vermeld van een m eter
V-naad in 20 mm plaat, gelast volgens de C .S .S . - m ethode, in
vergelijking met de kosten indien op de orthodoxe wijze wordt
gelast. Een en ander in horizontale positie, de vulling werd
gedaan met hoogrendem ent basische elektroden.
In de kosten zijn begrepen arbeids - en elektrodenkosten.

Doorlassen
Gutsen
Tegenlassen
Vulling
C .S.S.-m ateriaal
Steltijd hiervoor

Eenzijdig lassen
ƒ 15,—
—
- ,—
ƒ 30,—
ƒ 7 ,—
ƒ 2.50

Tweezijdig lassen
f 20,—
ƒ 5,—
ƒ 20,—
ƒ 30,—
—
- ,—

ƒ 54,40

ƒ 7 5 ,—

Op de totale kosten van een m eter naad wordt dus ca. ƒ 20,bespaard, zijnde 33%.

X -, V2 V- en R-nadcn
Zoals reeds eerder verm eld kom en niet alleen V-naden m aar ook
X-, V2 V- en K-naden in aanm erking om op de beschreven
manier te worden doorgelast. Naast de genoem de voordelen
speelt bij de V2 V- en K-naden nog het volgende feit een rol.
Vanwege de lage stroom sterkte (heat-input) welke gebruikt
wordt bij het doorlassen met een 3,25 mm elektrode is de inbranding in de niet voorbewerkte plaat van deze naden een onzekere
zaak.
Dit wordt nog versterkt door de stand van de elektrode t.o. v. deze
plaat.
Indien met ondersteuningsm ateriaal wordt gew erkt, gebruikt
men een 4 mm elektrode met relatief hoge stroom sterkte w aar
door ook dit probleem is verholpen.
Vanwege de vorm van de naden zijn hiervoor keram ische ondersteuningsstrips ontw ikkeld met afwijkende doorsnede, zo w or
den o.a. gebruikt cylindrische vorm en van diverse diam eters, dit
om ook bij grote vooropeningen voldoende ondersteuning te
hebben.
In andere gevallen, w anneer b.v. de hoek tussen verticale en
horizontale plaat niet precies 90 0 is kunnen de in fig. 4 d
getekende vorm en goede diensten bewijzen.
Al deze vorm en zijn voorzien van een boring van 4 mm zodat ze
aan een stalen draad kunnen worden geregen en daardoor gem ak
kelijk aan onder o f achterzijde van de naad kunnen worden
bevestigd.
Vaak wordt gebruik gemaakt van een stalen strip om ze aan te
drukken welke weer op zijn plaats gehouden wordt door b.v. de
m agnetische klem men. Zie voor situatie schetsen Fig. 6
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FIG. 6
Toegepast is het cylindrische keram ische ondersteuningsm i^eriaal op grote schaal voor het lassen van het z.g. 'S kirt' van ^en
betonnen Noordzee - olie produktie platform. Hierin kwaiy,en
grote aantallen V2 V - naden voor waarbij het door de vorm \,an
de constructie niet mogelijk was de doorlaszijde te bereij^n
terwijl toch een perfecte doorlassing vereist werd.
Het in Fig. 4d afgebeelde type worden op het moment g e b r t,^
voor de in Fig. 7 gegeven naadvorm.
Cirkelvorm ige strips zijn hiervoor minder geschikt om dat, door
de hoek die de constructiedelen m et elkaar maken, deze te ver uit
de grond van de naad blijven w aardoor geen goede inbrandjng
wordt verkregen.
D e io il A

Andere toepassingen
Ontwikkeld zijn speciale vorm en voor het lassen van hoekprofielen e n z.g. ’bulbs’. Zie hiervoor Fig. 8.
In som m ige van deze gevallen is het m ogelijk de naden zonder
afschuining te lassen w aardoor een grote besparing op de voorbewerkingskosten wordt verkregen.

.v.-/ liiu u7Zv v .x :r^ % 7/X

V L G 11 5 cm .

V L G 11 20 c m /

H alf - autom atisch en autom atisch lassen
De hiervoor verm elde toepassingen zijn bijna alle ook half automatisch met m assieve o f gevulde draad onder beschermgas
te lassen. Het voordeel hiervan is uiteraard de grotere lassnelheid. Gevuld draad heeft boven m assief draad het voordeel dat de
bescherm ing tegen inw erking van de lucht iets beter is (vooral
van belang bij het lassen in buitenlucht) en dat door de grotere
boogdiam eter het contact m et het bad m inder gauw verloren gaat.
Laboratorium proeven hebben uitgewezen dat het leggen van een
grondlaag d .m .v. O .P .- lassen eveneens mogelijk is, hiervoor
zijn onderlegstrips m et grotere afm etingen vereist (Fig. 4b),
De snelheid hiervan is uiteraard nog weer groter dan bij het h a lf autom atisch lassen, (zie onderstaande tabel)
Lassnelheden grondlaag
Zonder ondersteuning - beklede elektrode:
Met ondersteuning - beklede elektrode:
M et ondersteuning - gevuld draad:
M et ondersteuning - O .P.:

6
10
20
45

cm /m in
cm /m in
cm /m in
cm /m in

Tot een vooropening van ca. 5 mm behoeven, behalve dat ge
bruik gemaakt wordt van strips welke grotere afmetingen hebben
dan die voor het handlassen, geen bijzondere voorzorgsmaatre
gelen te worden getroffen. Bij grotere vooropening dient voor het
onderhouden van een stabiele lichtboog en het verkrijgen van een
gelijkmatige doorlassing een laagje (ca 5 mm dikte) ijzerpoeder in
de naad te worden gebracht.
De beste resultaten worden verkregen met lasdraad van 5 mm (ca.
700A , 30V ), zowel wissel - als gelijkstroom kan worden ge
bruikt.
Het in één laag vullen van lasnaden van 15-20 m m , alsmede het
tandem — lassen heeft tot nu toe geen bevredigende resultaten
opgeleverd.
Een verschijnsel dat in sommige gevallen optreedt, vooral bij
lange en zeer starre naden, is het ontstaan van kraterscheuren.
Een en ander wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de dendri
tische kristallen horizontaal vanaf de plaatzijden naar binnen
groeien. Doordat het onderlegmateriaal de warmte zo goed als
niet geleidt worden op deze wijze de omstandigheden geschapen
voor een segregatiezone in het midden van de las.

Tijdens de afkoeling kunnen op deze wijze warm scheuren ont
staan. De pogingen om deze te voorkom en, i.c. het gebruik van
ijzerpoeder met speciale samenstelling en het met de hand door
lassen van de uiteinden van de te lassen naden, schijnen een
oplossing van dit probleem te kunnen betekenen.
Goedkeuringen
Door de classificatie maatschappijen wordt van de leveranciers
van lastoevoeg -en ondersteuningsm ateriaal een keuring vereist
van de te gebruiken com binatie’s. Tot dusverre zijn deze verkre
gen voor beklede elektroden, en m assief en gevuld draad. De
gebruiker dient aan te tonen dat de techniek wordt beheerst.
Slotopm erking
Er zijn in de laatste twee jaar in binnen- en buitenland al honder
den kilometers op deze wijze gelast.
Het aantal toepassingen en daarm ee ook het aantal vorm en van
keramisch ondersteuningsm ateriaal neemt nog steeds toe.
O f voor een bepaald geval een geschikte vorm gemaakt kan
worden is voornamelijk een kwestie van hoeveelheden.
Zijn deze groot genoeg dan is de aanmaak ervan rendabel.

Deutz-M otoren B.V.
De leiding van het concern Klöckner-Hum boldt-Deutz AG
(KHD-m otoren) blikt onbekom m erd in de toekom st. Gezien
de voorlopige resultaten over dit jaar is dit niet zo vreem d. De
verkopen van machines tussen de 500 pk en 10.000 pk hadden
in ’74 een waarde van 220 m iljoen Duitse M ark. Dit maakte
ongeveer 7,5 procent uit van de totale om zet van het motorenbedrijf. De resultaten over de eerste zes maanden van dit
jaar slaan daarm ee een flinke pijler onder de optimistische
toekom stgeluiden van KHD.
In het eerste halfjaar van ’75 bevatte het orderboek voor het
leveren van grote dieselm otoren opdrachten met een waarde van
250 miljoen DM. Dit vergeleken met dezelfde periode in ’74:160
miljoen DM.
De eindomzet voor ’75 wordt geraamd op 310 miljoen DM , met
tegelijk daaraan vastgeknoopt de verwachting dat tegen 1980 de
omzet met ongeveer 50 procent zal zijn gestegen. Dit laatste zou
moeten worden bereikt door o .a. het stroomlijnen van de ver
schillende produktie-afdelingen. Een en ander kon worden opge
tekend uit de m ond van Dr. Ing. Otto Herschm ann, lid van de
raad van bestuur van KHD, tijdens een bijeenkomst in het hoofd
kantoor in Keulen.
De concurrentie in de m otorensector baarde KHD wel enige zorg.
Aanleiding hiervoor was het feit dat ongeveer 60 bedrijven over
de wereld zich bezig houden met het bouwen van motoren in de
500 pk klasse. Hierbij zijn nog niet de licentiebouwers betrokken
want dan worden het er 200. Wij twijfelen er niet aan of er moeten
in deze concurrentiestrijd slachtoffers vallen’.
O nvrede bestaat bij het m otorenconcem over de protectiemaatregelen van de Japanse regering. Op de Japanse markt krijgen de
Europese m otorenbouw ers geen voet aan de grond. Niet alleen
Japan komt in de kritische blik van KHD naar voren, maar ook
andere m arkten die moeilijker open te breken zijn.
W aarschuw ende geluiden liet KHD horen over de maar steeds
opgevoerde produktiecapaciteit van de motoren fabrikanten. ’Uit
economsich oogpunt gezien kan dit niet door blijven gaan’, aldus
de directeur.
KHD ziet echter in grote lijnen dat het concern haar dominerende
positie op de markt kan blijven behouden.
Intem wordt druk gewerkt aan het verbeteren van de produkten.
Daarnaast wordt het nodige geld gereserveerd voor investe
ringen in de m achinebouw en service-verlening.
Een reorganisatie van de ’research en design’-afdelingen werd
enige jaren geleden al afgesloten. In het plaatsje Porz werden alle
afdelingen, die op dit gebied werkzaam waren, samengebracht.
S. & W. - 43e jaargang no. 1 — 1976

Het complex werd in ’67 in gebruik genomen en biedt werk aan
830 personen. Het terrein heeft een oppervlakte van 250.000
vierkante meter.
Vanaf de aanzet tot nu werd door KHD 50 miljoen in Porz
geïnvesteerd.
Zeer recent is de investering van KHD in een nieuwe fabriek in
het W estduitse stadje Voerde. In ’71 nam KHD van Pintsch Bamag AG het fabriekscom plex over. Na drie jaar bouwen en
machines bestellen kon het in ’75 geheel in gebruik worden
genomen.
KHD heeft in de nieuwe fabriek 38 m iljoen DM geïnvesteerd.
Voor het geld heeft KHD wel de beschikking over een hyperm o
derne fabriek (terreinoppervlakte 80.000 vierkante meter).
Voorts beschikt men over proefstands. Aan het einde van de
produktieband zit men op een steenworp van het water.
De beschikbare kade heeft een lengte van 120 meter. Op het
complex zijn 220 m ensen werkzaam.
De vestigingen van KHD zijn ook in de afgelopen jaren niet aan
het waakzame oog ontsnapt. Zo besliste de leiding dat de Rotter
damse dochterondernem ing van Deutz M otoren B .V . aan de
Sluisjesdijk een verbouwing en aanpassing moest ondergaan.
Circa zes miljoen gulden is hiervoor uitgetrokken.
De werkzaamheden omvatten onder meer het verlengen van de
m ontagehal tot 110 m eter en het verbreden ervan op sommige
plaatsen tot 30 meter (was 20 meter). In overleg met de gemeente
wordt de kade waaraan het bedrijf ligt, verstevigd en verlengd.
In het kader van het versterken van haar serviceketen valt ook
Port Said. Volgens Dr. Horst-D ieter Elsner, een van de KHDtopeconom en, heeft men met de autoriteiten in Port Said in
principe overeenstem m ing bereikt over het vestigen van een
depót met de daarbij behorende reparatiew erkplaatsen.
Elsner vindt dat de vestiging in Port Said in verband met de
heropening van het Suez-kanaal voor KHD van vitaal belang is.
In Hamburg werd door KHD de reeds bestaande dochteronder
neming versterkt en verder uitgebouwd. H am burg bestrijkt
Noord-Duitsland en de Scandinavische landen.
De belangrijkste afzetgebieden van KHD zijn overigens Europa,
Nabije, M idden en Verre Oosten. M eer dan 80 procent van de
watergekoelde m achines worden daar verkocht.
H et concern schuwt het aanboren van nieuwe markten niet.
Nauwlettend houdt het W estduitse m otorenconcem de ontw ikke
ling van sommige A frikaanse landen in de gaten. De econom en
van Deutz zien in deze landen reeds een interessant afzetgebied
opdagen.
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The Viking Piper project has initiated new computer systems for
Pipe-laying and Pipe-protection
The w orld’s greatest pipe-laying vessel is called Viking Piper. It
is built by IHC Gusto in the Netherlands, owned by Viking Jersey
Equipment Ltd and operated by Viking Offshore Pipelines S.A.
o f Switzerland. July 1975 the barge started its first task laying
pipe from Shetland to the Ninian field in the North Sea.
The Viking Piper is unique in many respects and represents a
technological step forward as regards ability of m astering pipelaying operations in the North Sea.
The project has initiated a range of new developm ents. Among
the most interesting we find three advanced com puter systems
which have been developed by the marine autom ation specialists
Norcontrol, a division o f N oratom -Norcontrol A/S o f Norway.
The three systems are the first of their kind being results of a close
cooperation between operators and technical responsible people
o f Viking Piper and the specialists of Norcontrol. The develop
ment started Spring 1974 and during M ay/June 1975 all three
systems were installed and in operation.

A sister system on board the survey vessel
The survey vesselLindinger Surveyor which is operating in front
of the barge to find the best route for the pipeline is equipped with
a sim ilar com puter system. This system has however, a some
what different extent o f features. Among others it includes a
DataSailing and a D ataPilot system.
By means o f DataSailing the survey operation may be preplanned
and given to the system in terms of tum points. Up to 25 tun*points may be specified at the time. The course between the
points and the track deviation is continously calculated and m
track keeping mode the desired course is calculated so that th e
track will be followed.
This course is given to the DataPilot which includes adaptive
control and is able to keep the vessel on the track with minor
deviations. In this way a high degree of automation is obtained in
the surveying process, among others resulting in increased accu
racy and considerable time saving.

Navigation system for position fixing of the harge and for
inform ation of the surrounding traffic situation
The Viking Piper is equipped with an integrated navigation sys
tem the developm ent of which is based on experience from the
collision avoidance and integrated navigation system DataBridge for ships, but extended for offshore requirements.
In addition to accurate position fixing, the system gives the
operator important inform ation of the situation around the barge
through a radar tracking system . By means of the system the
operator is able to guide and help a.o. tugboat operations with a
high degree o f accuracy.
The central part o f the system is a console installed on the bridge
and equipped with a radar screen, several displays and pushbut
tons. On the screen the operator gets a visual picture o f the total
operative traffic situation: the position of the right-of-way to be
follow ed, anchor buoys, anchor cables, touch-down-point of the
pipe, tug boats, supply boats, interfering boats such as fishing
traw lers, ferries etc.
W hen the laying operation starts, the operator gives the system
information o f the exact geographical position o f points along the
right-of-w ay. He also enters the width o f the right-of-way, and
the radius o f curvature for change of heading. The com puter
system then continually calculates the barge's position and possi
ble deviation from the centre of the right-of-way. This informa
tion is transferred to a separate winch control system which takes
care o f the m oving and positioning of the barge.

A new com puter system for protection o f the pipe
The Viking Piper project also initiated developm ent of a s e t
com puter system for protection o f the pipe against stress during
the pipe laying operation. This system continually calculates and
monitors the complete stress pattern o f the pipe from it leaves th e
deck o f the barge until it resides on the sea bottom. The m ost
critical stress points on the pipe are when it is being bent over die
stinger and when it approaches the sea bottom . It also calculates
with great accuracy the position o f the pipe when it to ad ies
bottom o f the sea.
The information from the system is an aid when taking decisions
about abandoning the pipe because o f bad weather conditions etc.
Abandonment and recovery o f the pipe is one o f the most hazar
dous operations during pipe-laying, and it is judged to be of great
importance to know what amount o f stress is applied.
The system continually registers all data in connection with the
pipe-laying, and in case a buckle should occur, the system can
provide a com plete log of what the situation was like at the time
the pipe was buckled. It is thus possible to analyze why the buckle
occurred and to find out the cause of the failure condition. This
pipe protection system is the first o f its kind and a further
application o f the results from this project opens a range of new
possibilities for increasing the safety o f pipelaying as well as for
more accurate positioning o f the pipe on the seabottom.
The system is a result of joint efforts between N orcontrol, Det
norske Veritas and R. J. Brown and A ssociates of the Nether
lands. Det norske Veritas has supplied the program for com puta
tion o f the static configuration and stress patterns of the pipe,
while R. J. Brown and Associates has supplied the programs for
dynamic effect and some static program s, including abandon
ment and recovery analysis. Norcontrol has supplied the system
hardw are, the real time part o f the system software, and the
operators com m unication including graphic displays.

High accuracy
The accuracy of the system is primarily based on a dual channel
satellite receiver, a radar transponder system and a doppler sonar
log. By com bining these data with the data from a range o f other
navigational equipm ent in a position estim ator, it is possible to
improve the overall accuracy o f the position fixing.
The very high accuracy o f the system ( ± 5 m inshore and ± 15-20
m offshore) has two main reasons: The barge is m oving very
slowly when the pipe is being laid. These m ovem ents are m easu
red accurately by means o f the gyro com pass, the doppler sonar
log and the total distance o f pipe laid. The error in the deadreekoning betw een tw o satellite fixes is sm aller than the error in the
fix itself. Thus the com bination of the data from more satellite
fixes will reduce the total error.
The second way o f increasing the accuracy is by com bining data
from the different position fix system s. This makes it possible to
estimate constant and slowly varying errors in the systems by
means o f the position estim ator. W hen the estim ator errors are
accounted for, increased accuracy is obtained.
8

All historical data from the pipe-laying operation are
registered
The three com puter systems produce continuously a lot of ’histo
rical’ data o f what has just taken place during the pipe-laying
operation. In addition to the immediate information on screens
and displays, all relevant and important data is ’rem em bered’:
plotted on m aps, logged, teletyped and stored on m agnetic tape
cassettes.
This will be o f great importance in case it will be necessary to
reconstruct what the situation was like at the time a particular
operation took place. It is thus possible to analyze why things
happened and to find out the cause of a possible failure condition.

This is the radar picture as shown on the PPI of the DataBridge O ffshore
system from Norcontrol of Norway. At the middle, the barge is indicated
with a square. The line crossing the picture is originally two parallel!
lines indicating the limits o f the route to be followed during the pipe

laying. The little stroke below the barge indicates the touch-down-point
o f the pipe to be laid. The dot and dash lines going out from the barge
indicate the anchor cables at the end o f which the position o f the anchor
buoys is given.

The stored information from the systems may also be used as an
evidence that an operation was safely executed.

follow the pipe in connection with inspection, reparation, bury
operations etc. By inserting such a cassette in a sim ilar com puter
system on board another vessel, the ship will automatically be
guided along the pipeline to be follow ed, thus saving a consider
able amount o f precious time and obtaining a high degree of
accuracy.

The magnetic tape cassette produced by the DataBridge offshore
system on board the barge, can also be used by other vessels, the
task o f which are to find back to certain points o f the pipeline or to

Harland and Wolff acquires Kockums’ data
processing systems
The shipyard Harland and W olff Ltd. Belfast.
N orthern Ireland has acquired the right to use
K ockum s’technical data processing system
Steerbear Hull. Harland and W olff is the third
shipyard this year that has decided to adopt the
system.
G otaverken O resundsvarvet, Sw eden, and the
Finnish yard for specialtype ships Rauma Repola are the other two buyers o f this system ,
which w as even earlier internationally used.
Steerbear Hull is used, for instance, by several
Scandinavian large shipyards. The total value
am ounts to several million Swedish crowns
and N ils-H ugo H allenborg, M anaging Director
of K ockum s, makes the follow ing com m ents.
The use o f Steerbear Hull at Kockum s - where
the system is developed - has involved impor
tant econom ic advantages. System Steerbear
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Hull gives increased accuracy, which is also
one o f the reasons for K ockum s’ productivity.
For the time being we are also carrying on
intensive developm ent work for the next gene
ration of com puter-based program m ing sys
tem s at Kockums.
Steerbear Hull is being used, among other
things, for fairing of hull surfaces, design of
hull com ponents, preparation o f punched tapes
for numerical control o f cutting machines and
primary data for steel ordering. In short, the
system provides inform ation, instructions and
draw ings from the design phase as well as
detailed production source material for the
hull.
Steerbear pipe is a newly developed applica
tion of the Steerbear system , which is now
being introduced at Kockums.
Steerbear pipe is built up on the sam e principles
as Steerbear hull, and the tw o system s can

co-operate. M ention a few exam ples, the sys
tem can prepare piece lists, pipe sketches, iso
metric
draw ings,
source
material
for
com puter-controlled pipe bending m achines as
well as other production source material.
K ockum s' adm inistrative ADP system . Sys
tem Q . has also been of great interest to other
large shipyards. The latest yard having acqui
red the right to use System Q is C hantiers de
I'A tlantique in France, w here the system is
now being introduced.
System Q com prises most o f the adm inistrative
activities occurring at a shipyard, such as plan
ning, material control, work preparation, eco
nom y. personnel, etc.
There is reason to point out that the Swedish
engineering industry (shipyards excluded) has
recently taken a great interest in the integrated
solution of production control and material
control being included in System Q.
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PRACTICAL SHIPYARD EXPERIENCE WITH AIR TOOLS

T. Jarvinen, Production M anager o f the Kauma Shipyard,

Ftnfand

Rauma-Repola is F inland’s largest industrial concern em ploying
16 000 people at 18 locations throughout the country. Shipbuil
ding is a cornerstone of the group’s activities. In this sector a start
has recently been made on constructing oil rigs for the North Sea.
The largest shipyard is at Raum a, where 4 000 people are em 
ployed. Shipbuilding work began in 1940 when the group took
over this yard.
The latest items on the order book are several 6 500 tdw support
vessels and 14 500 tdw tankers for Arctic service. These ships
have been ordered by the Soviet Union. The support ships are
intended for service with the fishing fleet and can replenish three
trawlers sim ultaneously - even in very bad weather. The tankers
too are being built for severe Arctic conditions.
The Rauma Shipyard is equipped with over 1 000 pneumatic
tools, many o f Atlas Copco manufacture. In this article Toivo
Jarvinen, the yard’s Production M anager, gives his views on the
procurement and upkeep of such tools.
Well designed, efficient tools tailor made for a particular job are
required to achieve good production results. Their choice is
governed by various factors, such as:
- Type o f production: series or one-off
- Raw material used
- Size of products
- Effects o f environm ent

The Range o f Pnaum atic Tools
About 1 100 pneumatic tools are used at present in the R sm s a
yard, excluding paint pumps and hoists.
The ’m iscellaneous’ group consists of: saws, riveting hattmiers,
nut runners, scaling ham m ers, ram m ers, nailing m achines, Sap
pers, pum ps, holder-on tools, screwdrivers and nibblers.
228 grinders and 163 drills are o f the same type. These 391
machines constitute 36% o f the whole complement of pneantasie
tools.
There are two reasons for the wide range o f pneum atic Musis
operated, namely:
- In shipbuilding there are many jobs which require special
tools: These tools often have a very limited application, wirielj
means that their utilization factor is correspondingly low
- W hen retooling, certain older types have been retained fee
special purposes

W hen deciding which tools are required for shipbuilding, one
must first define the w o rk involved. T h is w o rk m ig h t be s u c 
cinctly described as follows: a very large product fabricated
piece-by-piece, mostly outdoors or in com parable circum stan
ces, and over a relatively large area. The labour force is made up
o f a number o f different trades; it includes some unskilled men.
This means that hand tools must be used extensively for various
operations. These must meet the following requirem ents:
- Simple and robust construction
- Safe and reliable even in dam p working conditions
- High power to weight ratio

1962
1967
1968
1969
1970
1971
1972

These requirem ents are best met by pneum atic tools, which also
offer the follow ing advantages:
- Insensitive to load and able to be overloaded to stall without
damage
- Easy to m aintain
- Much lighter than, for instance, electric tools o f equivalent
output
Air tools cost about twice as much as electric tools but their
maintenance costs are, how ever, lower.
Table 1: Breakdown o f air tools by type:
Type o f
machine
-

Number Number % o f total No. of
m anu
o f types num ber
factu
rers
6
41
447
23
4
22
31
239

Grinders
Drills
Weld flux
231
scalers
Chipping
(165)
h a mn mers
177
M iscellaneous
1094
Total
10

In use/in
store
average
330/120
120/120

11

21

3

180/50

63
128

16
100

22
(25)

100/80
730/370

The developm ent o f Rauma yard’s machinery in recent ytses fa
shown in Table 2.
Table 2
Year

N um ber o f Taken out
pneumatic o f service
num ber %
tools
1094
1046
1004
946
904
905
715

74
62
69
71
67

7.1
6.2
6.5
7.9
7.4

Incæraes«

Procured
number

%

%

123
107
128
104
66

12.9
10.7
12.1
9.4
7.3

5.0
4.2
6.1
4.7
0

O ver the ten-year period 1962-1972, the total increment was
approxim ately 53% . The increase in the pneumatic too! range
often shows sharp rises when:
- there is a sharp increase in use o f some special working
technique, e.g. the use o f surface grinders in work on heavy
sheeting (see Table 3).
- a new kind o f job arises outside the scope o f existing tools.
This occurs quite often. Typical examples are: grinding work in
the tanks of wine tankers; fixing the plies of laminate partitions,
etc.
fig. 1 The interior of one of the vast construction shops

Table 3:
Year
1962
1967
1972

Surface grinders
63
167
268

Total grinders
218
341
447

A need for looi replacem ent arises when their efficiency falls to
such an extent that the production, or working rate have become
unacceptably low com pared with what would be achieved with
new m achinery. This factor has gained in importance in view of
present, steeply rising, labour costs.
A fairly simple m ethod is used in the yard for assessing air tool
efficiency. The tool departm ent, which is responsible for the
m aintenance and repair o f pneum atic tools, gathers together
about ten m achines considered to have fallen too far below par.
W hen their revolutions have been m easured, the tools are tested
by an experienced operator who compares them with new tools
and with the tool he uses himself. From the results o f this test and
in the light o f the repairm an's report, it is decided whether to
scrap the tools concerned or return them repaired to the produc
tion departm ents.
No devices for m easuring m achine torque have yet been procured
as those hitherto available have been too expensive. Now, new
equipm ent is on the m arket at. what may be considered, a reaso
nable price. This has been included in our procurement pro
gramme for the immediate future since we are due to renew our
maintenance facilities for pneum atic tools.
Renewal o f tools takes on added importance because o f the
dispropotionately soaring costs o f spares. In this connection an
accurate check ought to be kept on costs for each individual tool.
We have not yet adopted that system , but intend this year to
initiate separate m aintenance and spare parts logs for every tool in
addition to the existing tool logs. The cost o f spares per tool
Group will be continuously recorded. By this means we shall be
able to determ ine the average cost of spares per tool.
W hen purchasing pneum atic tools, our procedure is as follows:
if the requirem ent is for a machine of which we already have
several m odels and one particular make has been found the best
and is at the same time competitive costwise. then the choice is
easy. Choice can also be affected by the stock o f spares. This is
naturally largest for our most com m on machines.
H ow ever, choice of machines on these grounds is naturally not
confined to types which the yard has already been using. We keep
in close touch with developm ents and, when new tool types
appear on the m arket, we carefully check on their features. In
doing so we compare such things as outputs, prices, spares,
availability, durability, etc. We request the manufacturers to
supply tools for testing. Many tim es, how ever, the initiative
fig. 2 A section o f the pneum atic tool store where tools are kept when
not in use or after undergoing inspection and repair

fig. 3 C om pressed air is supplied from a central com pressor station that
includes Atlas Copco ER6 com pressors (30 m ’/m in) with the new BD air
dryers. This system supplies high quality com pressed air. preventing
w ear and icing up o f the air tools.

often comes from the m anufacturers them selves. If testing seem s
w orthwhile, it is carried out under normal production conditions
and on com pletion we give the m anufacturer a report together
with any m odification suggestions.
If a new problem requires a new type of tool not previously used
by us, we seek out types o f machine that might provide the
answer and ask the m anufacturer to supply us with m odels for
trial. We then com pare suitability, prices, e tc., as m entioned
above. O ur com parisons and choices are always made as objecti
vely as possible.
M aintenance
Tools repairs are carried out by up to three m aintenance engi
neers. Tools are sent in for survey either directly by the operator
or via the tool store on com pletion o f work. There is no regular
inspection routine based on the num ber o f running hours since the
real num ber o f running hours is difficult to estim ate. In any case,
the best judge o f when a tool needs overhaul is the operator
him self.
Instead we have a weekly inspection, when all tools are returned
to the store each Friday. Servicing on these occasions is mostly
lubrication and the tools are ready lor collection again on the
M onday morning.
At the end of the year, all pneum atic tools are recalled to the store
for stocktaking and inspection. The condition o f all tools is
checked and necessary repairs carried out. To gather in all tools at
one time is not easy: this year, for instance, there were about 700
machines in service and the call- in results can be seen in Table 4.
Table 4
M achines called in
1st time 700
2nd time 101
3rd time 44
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M achines handed in
600
57
31

M achines not
handed in
100
44
13

Table 5:
Tool type

Price class
(Fmk)

900
G rinder a
G rinder b
700
500
G rinder c
W ire Brush machine 750
1600
Impact wrench
1500
Pump
300
Saw
Weld flux
350
scaler +
chisels
Tool group
with com m on
spares
(drills 73 in
number)
550

Number

163

Spare parts
purchase
(Fmk)
1580
230
470
816
442
2026
832
6338
3630

120

3613

228
3
6
12
5
5
35

Costs per
tool (Fmk)
7
77
79
68
88
406
24
39
22

30

Scrapped

Renewed

9
1
1

—

_

—

—

—

—

—

-

-

—

1
2

1
6

-

3

42

26

4

29

24

32

New
%
14

17

The outstanding m achines are gradually collected from workers
who are absent through sickness or engaged on work outside the
yard.
The object o f lubrication is to prevent wear and breakdown.
Faulty lubrication means rapid tool wear and increased costs
because of:
- Reduced efficiency
- Increased spare parts expenditure
- More working time taken up for repairs and m aintenance
Efficient lubrication arrangem ents are not easy in a shipyard
since the workplaces are spread over a wide area and often shift
position. In the Raurna yard our arrangem ents are as follows:
- The oil reservoirs in machines with a built-in lubricating sys
tem are filled daily. This is the responsibility of the operator.
- Tools used at a perm anent workplace are lubricated by a fixed
oil-fog lubricator
- Some tools arc dealt with by mobile oil-fog lubricators but the
method is dem anding and the operators are reluctant to use it.
Repairs
Repairs are carried out in the central tool shop.
The spares stock is continually monitored using cards kept in the
spare parts bins.
Spare parts costs have been noted only by tool type and not for
every individual tool. A costs exam ple is given in Table 5 for
several tool types.
It is evident that the com bined spare parts price is higher than the
price o f a com plete tool. In some tools composed of 50-60
different com ponents, four or five com ponents may cost as much
as the com plete assem bly.
Another point to rem em ber is that low spare parts costs also imply
low labour costs for tool repair.
Our main concern is to keep our tool stock efficient and up-todate; we therefore carefully consider any replacem ent o f parts on
a dam aged or worn tool. M oreover, a new part in an old tool
wears quickly; thus the increased efficiency brought by repair is
only temporary.
Usable com ponents from scrapped tools are held in stock as
spares.

Safety
In the matter o f safety, pneum atic tools do not differ appreciably
from other pow er hand tools.
I do not propose to discuss the general safety regulations but
should like to mention several aspects that are not usually inclu
ded as risk factors in the literature or operating and maintenance
instructions.
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tig. 4 A tlas Copco M LT A irhoist is used for lifting heavy material at the
R aum a Shipyard

The num ber o f leads and hoses on board a ship under construction
is very considerable. All unnecessary hoses should be removed
immediately after use since they are liable to trip people up and
block the way when left in gangways and other working areas.
M oreover, the hoses them selves may well get dam aged and start
to leak.
Tools laid on the deck during breaks in work should not be moved
by pulling on the hose. This can cause dam age to both hose and
tool and unintentional starting o f the tool is an accident risk.
Tools with a press throttle are especially dangerous in this res
pect. How ever, a safety twist throttle, which elim inates this risk,
is becoming available for grinders.
Rough or careless handling o f tools after use should be avoided.

A dropped grinder may well result in a damaged grinding wheel.
The wheel will then be held together by its reinforcement until the
machine is next started - when it will probably explode, causing
an accident.
Freezing
In winter pneum atic tools can freeze up. W e, however, no longer
have this problem since the compressed air is dried to 46%. The
situation will be further im proved when a new 5 0 0 1/s compressor
is brought into service in the near future. The compressed air will
then be 58% dried. A nother improvement has resulted in locating
the com pressor station delivering dried air near the fitting-out and
building site, where the majority o f the tools are used and where
conditions are most severe.
Adding alcohol by pouring it into the hoses is a practice no longer
employed.
Antifreeze lubricants have not been used since trial results were
discouraging. The lubricant forms a granular deposit that chokes
the tools’s air ducts, m aking them unusable. Negligible freezing
occurs when using standard pneumatic tool oil.
Applications
Situations often arise in a shipyard where the execution of a
particular job can be im proved and facilitated. It may even
happen that a job cannot be carried out unassisted by some kind of

SUNROD CARGO OIL HEATERS
AB Svenska M askinverken o f K allhall, Sweden has now recei
ved its first order on the Germ an market for the newly developed
Sunrod type cargo oil heaters.
These heaters will be installed in the two 120 000 TDW OBO
vessels ordered by Granges Shipping o f Sweden from Rhcinstahl
Nordseewerke o f Entden.
Sunrod double-flow cargo oil heaters are equipped with integral
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motor. If a suitable air m otor is unavailable, an air tool front the
store can. in many cases, provide a satisfactory answer.
The following exam ples show how standard model drills may
sometimes be harnessed to other applications:
- As a hoist drive
- As an edging machine drive
- As a paint stirrer
- As a drive for lathes, winches, etc.
User-supplier liaison
To my mind, close user-supplier collaboration is essential with
pneumatic tools. This can best be illustrated by the following
example:
A custom er needs to find a suitable tool for a new work method or
workpiece. He m ay. for instance, require a tool o f non-standard
dimensions. He then asks the supplier for tools on free trial. The
supplier may also help with advice and suggestions based on his
own experience.
In some cases problems can be referred to the tool m anufacturer
for subsequent product developm ent.
It is the user’s responsibility to keep the m anufacturer informed
of faults or weaknesses in his tools. Some faults only become
apparent after the tool has been in lenghty service, while others
may only com e to light during repair. This chiefly concerns faulty
design.

condensate coolers, designed to undercool the condensate to a
temperature below 90 °C.
Each vessel is equipped with four cargo oil heaters which are
connected to the cargo oi! pumps and are designed to raise the
temperature o f the oil in the nine cargo com partm ents by 20 °C
in four days.
The new heating system will supersede the conventional coils.
Apart from the service and cleaning aspects, the most important
advantage of this new approach is that the ships can be used for an
appreciably wider range of cargoes.

13

MANUFACTURE OF THE NEW

K-SERIES CUMMINS ENGINES

The continued expansion o f Cummins Engine Co. sales in world
engine m arkets has resulted from an ability to supply heavy-duty
diesel engines with high standards of reliability, durability and
econom y. Strict quality control procedures throughout produc
tion com bined with universal production engine testing ensure
that the high standards are maintained.
Cum m ins engine production first diverged from the USA in 1956
when the 1800 m2 Shotts Factory was aquired in Lanarkshire,
Scotland. In 1964 the production o f small Vee-engines began at
the Darlington complex which also included a com ponents plant,
training school and research and developm ent laboratories.
In 1973, plans to produce the new K range of 12 and 16 cylinder
engines resulted in the aquisition o f the Daventry factory.
Although equipped with high precision machine tools and ancilliary equipment for heavy m achining, Cumm ins has committed
over US$6 million to bring the factory to full capacity. The 14000
m 2 Daventry factory will m anufacture all Vee-form K engines for
Cum m ins. The in-line six-cylinder engines are being supplied
from the 74300 m 2 Charleston, South Carolina factory, where
production began in 1974.
All Cumm ins engine factories work to sim ilar strict quality con
trol. Surveillance is m aintained over every stage o f manufacture
from raw m aterials to packing for shipm ent. Before shipm ent,
ever\ engine undergoes a severe test run under load.
In addition, sample engines are stripped down after testing to
confirm the quality control standards.
Technical description o f the cum m ins K-series engines
The new K-series o f heavy-duty diesel engines are water-cooled
direct-injection four-stroke cycle engines with six cylinders in
line and 12 and 16 cylinders V ee-form , covering a power range of
300-l200kW (400-1600bhp). A stroke/bore ratio o f unity with a
piston stroke o f 158,75 mm allows rotational speeds up to 2100
rev/m in with moderate piston speeds of up to 11,1 m /sec. Turbo
charged versions can develop 56kW /cylinder (75bhp) while the
turbocharged and aftercooled versions are capable o f power o f
74. 6kW /cylinder (lOObhp) equivalent to a bm ep of 18.2 bar
while maintaining low stress levels for m axim um durability.
The com bination o f skew ed four-valve head arrangem ent, Cum 
mins PT fuel injection system and a shallow-bowl com bustion
cham ber, produces significant advantages in efficiency, thereby
achieving low fuel consum ption and a relatively clean exhaust.
A fundamental consideration in the design o f the K-series of
engines is the sim plification o f maintenance. Belts, tim ing chains
and external pipe-w ork have virtually been elim inated while
many accessories are o f the plug-in type to speed their exchange.
Rugged K-series engines are designed for a long life with maxi
mum service between overhauls. Rebuild costs are kept down by
features such as replaceable cylinder liners, regrindable crank
shafts and individual cylinder heads so that rebuilt engine life can
equal the original life.
The in-line and V ee-form models only differ in detail, sharing the
same design philosophy and many sim ilar com ponents. Parts
com m on to all engines o f the K-fam ily are the high-usage com 
ponents such as cylinder liners, pistons, rings, cylinder heads,
valves, rockers cam follow ers, push-rods, and PT injectors.
Separate outfits o f connecting rods, crankshaft and bearing shells
are used for the in-line and Vee-form models. Such a high
proportion o f com m on parts will greatly reduce spares invento
ries for multi-engine operators.
The cast iron block is laterally quite stiff to maintain alignments
and reduce noise levels, but the Hat surfaces o f the various covers
are ideally suited for acoustic cladding for further reduction in
noise levels.
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The forged high-tensile steel crankshaft has separate bolted-on
counterweights for accurate dynamic balance, smooth running
and lower internal bending moments. Large diam eter bearing
journals reduce bearing loads and their substantial overlaps in
crease torsional rigidity o f the crankshaft. Bearing journals are
induction hardened to a depth o f at least 2.3 mm, sufficient for up
to four regrinds to give maximum life.
Cummins K-type engines use shell-type main and connecting rod
bearings with copper-lead linings and lead-tin overlays. The
crankshaft is underslung in 140 mm and 165 mm diam eter bea
rings on in-line and Vee-form engines respectively. The connec
ting rod bottom end bearings are 102 mm and 108 mm diam eter
respectively.
The I-Section connecting rods, 290 mm between centres are
dropforged in high-tensile steel with continuous grain flow for
maximum strength and minimum inertia. The top end is tapered
for improved load distribution and greater piston crown strength.
The bottom end cap is secured by two set bolts. A rifle-drilled
passage carries lubricating oil to the gudgeon pin bearing.
Cam and taper-ground aluminium alloy pistons are designed for
correct fit in the cylinder bore at all operating conditions.
Two com pression rings and a single oil control ring are located
above the 61 mm diam eter fully-floating gudgeon pin. The top
ring is carried in a Ni-resist insert to extend piston life.
The short skirt has a grooved finish to retain an adequate oil film
throughout the piston stroke thereby resisting scoring and scuf
fing even under adverse conditions. Each piston is spraycooled
by an oil jet from below the liner.
The replaceable liners are o f the wet-type for effective heat
dissipation. Three sealing O-rings are located low down the liner
away from hotter regions for extended life.
Individual cast iron cylinderheads and separate steel plate gaskets
cater for easy maintenance and greater sharing o f components
throughout the K-range. Cylinder centre distances are minimised
by contour machining each side to permit heads to be mounted
only 1.52 mm apart on the in-line version. Each head is secured to
the engine block by six 19 mm diam eter set bolts.
The four valve arrangem ent, using two inlet and two exhaust
valves skewed 15° from the athwartships centrelines, allow good
directional porting to and from the inlet and exhaust manifolds on
opposite sides o f the head. Large intake ports and 56 mm diam e
ter valves impose little restriction on the air flow.
Exhaust valves are faced with stellite, as are the valve seats for
long life. Intermediate decks in the cylinder heads direct cooling
w ater close to the valve seats and injectors.
Cylinder head valves are actuated in pairs from a high level
cam shaft through conventional roller follow ers, short push rods,
rockers and yokes. In the Vee-form models separate camshafts
are arranged outboard the cylinder banks. The 76 mm diam eter
cam shaft, with induction hardened lobes and bearing journals,
also actuates the Cum m ins PT fuel injectors. The high level and
large diam eter o f the camshaft perm it lighter, yet stiffer valve
gear trains, allow the PT system to be used to advantage with
short injection periods and permit overspeed up to 3000 rev/m in.
A carburised helical gear train at the free end o f the engine drives
the cam shafts and most of the accessories, thereby virtually
elim inating belts and tim ing chains. Only the alternator and
optional freon com pressor are belt-driven. Among the accessory
drives are jacket cooling w ater pum p, lubricating oil pum p, low
pressure fuel pump and an optional hydraulic pump.
Radiator fan is also gear driven on the in-line engine. Higher
output power take-offs can be provided by a heavy-duty gear train
at the flywheel end, optional on all engines.
The PT fuel system , exclusive to Cum m ins, uses fewer com po

nents than other diesel fuel systems to simplify m aintenance and
thereby cut costs. Based on the proven pressure/tim e concept, the
PT system achieves low fuel consumption by precise metering
and complete atom isation o f the fuel which also reduces exhaust
em issions. A low pressure engine-driven gear pump draws fuel
through a screw-on paper element filter and delivers along a
common manifold to all injectors. Quantity o f fuel injected is
determ ined by the m anifold pressure which is varied with engine
speed and load, and the duration o f injection as regulated by the
cam shaft. High injection pressures are only generated within the
injector, thereby elim inating failure-prone high-pressure fuel
pipes.
The Cum m ins PT fuel system adopted for the K-series will
accom m odate a variety of optional governors. The low pressure
fuel pump has an integral flyweight type governor to limit maxi
mum and idling speeds. For constant-speed mechanical drives, a
mechanical variable speed governor will maintain a constant
engine speed within its droop capabilities. Alternatively,
K-series engines may be equipped with W oodward hydraulic or
Barber Colm an electronic governors, and American Bosch elec
tronic, to meet BS649 : 1958, VDMA 6280 and other require
ments to provide the close degree of frequency and speed droop
control necessary for any specific application, including parallel
operation of several generator sets.
Drilled passages in the cylinder heads and engine block eliminate
external tubes, hoses and threaded connections for fuel and

Model
No. of cylinders
Configuration
Cycle
Aspiration

Bore, mm
Streke, mm
Swept volum e, d m ’
C om pression ratio
M aximum continuous
pow er
BS649, DIN 6270, kW
(bhp)
C orresponding speed
Mean piston speed, m/sec
C orresponding bmep.
bar
A ir flow , m ’/hr
Normal speed
range, rev/m in
Idling speed.
rev/m in
D im ensions & weights
O verall length, mm
O verall w idth, mm
O verall height, mm
D ry w eight, kg

Production o f the 12 cylinder engines began in 1974 at C um m ins’
Daventry factory in the UK, with production starting up o f six
cylinder models at their Charleston factory. The design and
development work for the KTA16 started in 1972, but prototype
tests only began in 1974.
In Europe the K T I2 and KTA 12 engines are being sold as part of
generator set packages, while other versions are now installed in
barges, crane carriers, and rear dumps. From the outset, the
K-series o f engines were designed for wide application and are
equally suited to marine propulsion and auxiliary duties.

KT6
KTA6
KTA12
K T A I6*
KT12
16
6
6
12
12
V
V
V
L
L
Four stroke cycle single-acting, direct injection
turbo
turbo
turbo
turbo
turbo
+
+
aftercooled
aftercooled
158,75
158,75
50,28
18,85
18,85
37,71
37,71
15,50
14,50
15,50
14,50
14.50

336
450

10,2
2022

447
600

18,2
2379

671
900
2 l0 0rev/m in
11,1
10,2
4163

895
1200

1193
1600

18,2
4757

18,2
6343

2164
1214
1631
3710

2662
1214
1631
4853

100-2100
600
1519
848
1245
1588

Footnote: - A lthough the maximum continuous ratings quoted
above refer to BS649 : 1958 and DIN 6270 (output A), Cummins
K-series engines do not require derating up to altitudes o f 3658 m
and up to an am bient tem perature o f 38 °C, providing the tempeS. & W - 43e jaargang no. 1 - 1976

lubricating oil. Fluid seals are effected by elastom er O-rings.
Internal lines leave a clean external appearance and cut m ainte
nance costs.
All running and valve gear bearings are pressure lubricated by a
gear-type pump. High capacity full flow oil filters are of the
screw-on paper cartridge type for rapid replacement. The platetype lubricating oil heat exchanger is cooled by jacket water and
suitably sized for lower oil temperatures and extended service
intervals.
Studies for the K-series were initiated in 1968. In the following
year design and development was begun on the six and 12
cylinder engines. By 1970, the engine tests had started on the
KT6 and KTA 6 m odels with the KTA 12 in 1971. The first
KTA12 engines in operation were installed in large rear dump
tnicks in US mines in 1973.

1519
848
1245
1656

2164
1214
1631
3620

rature rise between the ambient and engine inlet is below 17 °C.
* Estimated information: The KTA1 bengine is currently in developm ent stage and is being
field tested in a variety of applications throughout the world.
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Cum m ins M arine engines

M ODEL

NO.
CYL.

D IS 
PLA CEM ENT

PLEA SU RE
B H P & RPM

V-504-M
V-555-M

8
8

8.3
9.1

2 0 2 /3 3 0 0
2 3 0 /3 3 0 0

V-903-M
VT-903-M 1
VT-903-M
VTA-903-M

8
8
8
8

14.8
14.8
14.8
14.8

2 9 5 /2 6 0 0
3 4 0 /2 8 0 0
4 0 0 /2 6 0 0
4 5 0 /2 6 0 0

N-855-M
NT-855-M 1
NT-855-M2

6
6
6

14.0
14.0
14.0

V -17I0-M
V T -I7I0-M
V T A -1710-MI
V T A -I7I0-M 2

12
12
12
12

K T-1150-M
K TA-1150-M

6
6

KT-2300-M
KTA-2300-M

12
12

37.7
37.7

KTA-3067-M

16

50.28

L IG H T D U TY
BHP & RPM
1 9 7 /3 0 0 0
2 1 8 /3 0 0 0

C O N T IN U O U S
BH P & RPM
1 6 2 /2 8 0 0
1 7 5 /2 8 0 0

2 9 5 /2 6 0 0

2 5 5 /2 3 0 0

-

-

3 4 0 /2 6 0 0
3 8 0 /2 6 0 0

2 8 5 /2 3 0 0
3 2 0 /2 3 0 0

2 1 6 /1 9 5 0
2 9 2 /1 9 5 0
3 2 4 /2 1 0 0

2 1 6 /1 9 5 0
2 9 2 /1 9 5 0
3 2 4 /2 1 0 0

28.0
28.0
28.0
28.0

4 2 5 /1 9 5 0
5 4 5 /1 9 5 0
6 0 5 /1 9 5 0
6 9 0 /1 9 5 0

4 2 5 /1 9 5 0
5 4 5 /1 9 5 0
6 0 5 /1 9 5 0
6 9 0 /1 9 5 0

1 9 5 /1 8 0 0
2 6 5 /1 8 0 0
2 7 5 /1 8 0 0
3 0 0 /2 0 0 0
4 1 5 /1 8 0 0
4 9 0 /1 8 0 0
5 4 5 /1 8 0 0
6 2 0 /1 8 0 0

18.86
18.86

4 0 0 /1 9 5 0
5 2 0 /1 9 5 0

4 0 0 /1 9 5 0
5 2 0 /1 9 5 0

3 6 5 /1 8 0 0
4 7 0 /1 8 0 0

7 8 0 /1 9 5 0
1 0 4 5 /1 9 5 0

7 8 0 /1 9 5 0
1 0 4 5 /1 9 5 0

7 0 0 /1 8 0 0
9 4 0 /1 8 0 0

1 3 8 5 /1 9 5 0

1 2 5 0 /1 8 0 0

_

A RESUME OF ’A REVIEW OF THE SHIPPING M AR KET

In Iheir latest review of the overall ship
ping market. Term inal Operators - the
research and consultancy com pany o f the
Eggar, Forrester group - forecast that it is
unlikely to pick-up in the short term. The
forecasts o f the O ECD support this
depressing picture but point to a less de
pressing time than was forecast earlier this
year. 1975, therefore, will continue to be a
year o f low figures.
Growth by 1977
In the long term the shipping market can
be viewed with m ore optim ism despite the
over capacity, which will probably remain
for this year and next. However, as eco
nomic revival on a worldwide basis is not
an unreasonable assum ption, some effect
on trade growth should be noticeable by
1977: on this premise Term inal Operators
predict a possible recovery of the shipping
m arket by 1978, viewing the present low
freight market as part o f a depressed pe
riod in the cycle rather than a long term
disaster.
Tankers
W hilst it is certain that ’lay-up' figures,
especially for tankers, will remain high,
any overall firm ness in the m arket for
ships could easily be negated by vessels
16

m oving out o f the large pool of 'lay -u p '.
Therefore, no really firm prospect for tan
ker freight rates will return until the laidup tonnage is significantly reduced.
The estim ated growth in oil transportation
is 5 7 4% per annum until 1980, indicating
some 2,182 million tons o f sea-borne
trade by 1980 over a 1972 volume of
1,445 million tons.
W hilst the growth o f oil transportation
tonnage and oil consum ption do not di
rectly relate, the two are obviously linked
and the prediction for oil consumption
growth up to 1980 is now in the 372% to
4% region.
Dry cargo
The latest forecasts o f the dry cargo trade
show a gradual slowing down in the rate of
projected growth to 574% up to 1980 and
472% growth until 1985, com pared with a
growth rate between 1965 and 1972 o f
674% . Therefore, this volume o f dry
cargo trade is forecast at 1,983 million
tons in 1980 as compared with 1.317 mil
lion tons in 1972.
Grain shipm ents have had a marked and
unpredictable influence on the dry cargo
market and the recent shortfall in the Rus
sian grain harvest focussed interest on a
possible healthy demand for tonnage.

com paring with 1972 when the Russians
purchased some 18 million tons of grain.
However, against a background of gene
rally depressed freight rates this demand
in isolation is unlikely to produce the
overall improvement in rates seen in 1972.
Ton-m ile trade growth
The shipping market is dependent on heal
thy trade and is very much influenced by
the state of the econom ies of the world.
The growth o f sea-borne trade measured
in ton-miles fell to 4% during 1974 and
may fall below 1% growth in 1975. Some
forecasts show an actual decrease during
1975 com pared with average growth rates
o f 11% between 1963 and 1972. The oil
crisis in 1973 and subsequent rise in oil
prices merely served to exacerbate the de
pression.
In their 'reasonably optim istic’ case.
Terminal Operators project the growth in
ton-mile at an average o f 8 72% per annum
to 1980. In the short term the indicated
growths are -2 % in 1975, 772% in 1976
and 972% in 1977.
’A Review o f the Shipping M arket’ pu
blished by Terminal Operators Ltd.,
Rodwell House, M iddlesex Street, Lon
don E l 7HJ at £ 45.

MANULIFT PM
Een nieuw stuk gereedschap voor het hante
ren van lichtere lasten
Lichte lasten van 5 t/m 80 kg worden in de industrie (daar zij
buiten het econom isch gebruikspatroon van conventionele hijs
werktuigen vallen) steeds nog overwegend met de hand ver
plaatst.
Zonder twijfel bezit het met de hand ’verw erken’ van dergelijke
lichte lasten een voordeel t.o .v . het toepassen van hijsapparatuur
waarbij de snelheid; het zich b.v. veel vlugger ter plaatse aan
kunnen passen en een grotere nauwkeurigheid bij het positione
ren een belangrijke rol spelen. Aan de andere kant kan echter dit
soort van handenarbeid in zeer veel gevallen schadelijk voor de
gezondheid, inefficiënt werken en dikwijls de oorsprong van een
langzaam voortschrijdende beroepsziekte zijn.
De w etgever streeft er daarom naar door het vaststellen van
toegestane ’grensbelastingen' de betreffende werknemers voor
later optredende lichaam sgebreken te vrijwaren. Het, aan ver
schillende situaties en arbeidsplaatsen, aangepaste lasthef- en
hanteergereedschap (zoals b.v. de M anulift PM) heeft tot taak de
tot nu toe bestaande leemte in dit deel van de hijs- en transport
techniek op te vullen.
Het nieuwe M anuliftsysteem b.v. biedt een goede aansporing om
het conventionele manuele proces van lastenverplaatsing op
voordelige wijze te mechaniseren.
Uiteraard is een van de hoofdvoorw aarden, dat daarbij wel de
voordelen van het handtransport worden gehandhaafd.
Het betreffende systeem is universeel, d .w .z. geschikt voor het
vervaardigen van kleine series als ook voor individuele fabrica
gemethoden.
H andtransporten, schadelijk voor de gezondheid
De beperkende factoren die een rol spelen inzake het nog te
tolereren lastgew icht zijn o .a. de m usculateur, het systeem van de
bloedcirculatie, skeletbouw en gynaecologie.
D e belastbaarheid van deze vier systemen is weer afhankelijk van
geslacht, ouderdom , grootte, gezondheidstoestand en geoefend
heid.
Naast deze persoonlijke situatie m oet ook rekening worden ge
houden met de ’van buiten komende oorzaken’, zoals b.v. de
frequentie van het lastdragen, de grijphoogte, de m anier van
dragen, vorm van de last etc.
Men kan concluderen, dat het buiten beschouwing laten van één
van deze factoren tot een blijvend gevaar voor de gezondheid kan
leiden en een werknem er makkelijk zijn prestatievermogen fou
tief kan beoordelen.
Gewrichten

W ervelkolom
Ellebooggewricht
Kniegewricht
Heupgewricht
Schoudergew richt

Procentuele frequentie van de ziekelijke
veranderingen.
Sjouwerlui
98%
35%
32%
28%
12%

Bankpersoneel
37%
3%
13%
6%
5%

Bij al deze conclusies komt men gevoeglijk tot dezelfde overtui
ging, dat de toelaatbare last sterk afneem t t.o .v . de frequentie van
het transport. Daarbij valt een last die 7 tot 12 maal per uur
voorkomt al onder de categorie 'dikw ijls’.
In het bijzonder voor vrouwen ligt de, voor de gezondheid toe
laatbare, last belangrijk lager dan veelal wordt aangenom en. In
het kader van de algemene hum anisering van de werkende wereld
zullen daarom m echanische transportm iddelen voor lichte lasten
steeds meer aan betekenis winnen.
M anuele transporten zijn inefficiënt
Qua lichaamsbouw is de mens onvoldoende voor het transporte
ren van lasten geschikt. Het nuttig effect ligt meestal onder de
10 % .

Menselijke arbeid is daarom veel te duur om in het kader van
manuele transporten te worden verkwist.
Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat door het tijdens zijn werk
voortdurend tillen van lasten de werknem er wordt genoodzaakt,
extra de tijd te nemen om w eer op zijn verhaal te kunnen kom en,
een situatie die ontstaat, indien het gevergde energiegebruik (4
kcal/m in) wordt overschreden. Daarnaast treden de gezond
heidsschadelijke gevolgen natuurlijk ook als een kostenverzwarende factor in de economie op.
Benadeling in de werkkeuze
Lichamelijk zwakkere personen worden maar al te dikwijls onno
dig in hun vrije vakkeus belemmerd indien zij, b.v. door handkracht, bepaalde lasten de baas moeten kunnen. M inder validen
worden o.a. alleen daardoor al van vele - voor hen interessante
arbeidsplaatsen - geweerd omdat voor hen b.v. bij het plaatsen
van een werkstuk in een m achine, geen geschikt m echanisch
gereedschap ter beschikking slaat.
Analyse en kritiek wat de huidige situatie betreft
Arbeidsplaatsanalysen
Bij zeven firm a’s en op 66 verschillende arbeidsplaatsen werden
z.g. werk- en arbeidsplaatsanalysen doorgevoerd die de nodige
aanwijzingen en technische gegevens bevatten voor het ontw er
pen en realiseren van de juiste hulpapparatuur. De met de
bedrijfsingenieurs en arbeiders gevoerde gesprekken over kriti
sche punten die aan de conventionele, aanw ezige, hijswerktuigen
kleefden vormden de basis voor noodzakelijke suggesties die in
dit nieuwe hulpgereedschap duidelijk verbeterd dienden te zijn.
De belangrijkste resultaten van dit vooronderzoek waren:
het meest voorkomende gewicht bleek als last tussen de 40 en 63
kg te liggen (fig. 1).
l%]

|

i0

I

30-

77%

20j
T abel:
In procenten uitgedrukte frequenties aan gewrichtskwalen als
vergelijking tussen sjouwerlui en bureaupersoneel (vlgs. C.
Schröter 1961).
Op steeds grotere schaal leidden deze beperkende factoren tot
aanbeveling, richtlijnen, voorschriften etc. over een veronder
steld m aximaal toelaatbaar gewicht.
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Fig. I Frequentieverdeling van lasten op 66 geanalyseerde a rbeid
splaatsen
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Voor een goed functioneren en aansluiten op accoordwerkzaamheden liggen de hijssnelheden van de bekende kettingtakels voor
lichte lasten duidelijk te laag. Men verlangt hier een snelheid van
ca. 15-20 m/min bij een gewicht van 25-50 kg.
De hoogte waarop bij werktuigm achines wordt gewerkt ligt qua
werkzaamheden en het inspannen overwegend op 1,25 m.
Het stuk gereedschap moet horizontaal kunnen worden verreden
en beweegt zich meestal langs een denkbeeldige driehoekvor
mige lijn.
V o oro.a. het inspannen van de werkstukken in de machines is het
noodzakelijk, dat het apparaat m etéén hand kan worden bediend.
Vanuit dit standpunt bekeken, is een vrij afhangende handschakelaar dan ook uitermate onpraktisch.
Zeer belangrijk zijn de geschikte hijsmiddelen die een makkelijk
opnemen en vasthouden van de last mogelijk maken.
Een onderzoek naar de effectieve behoefte
Het, dooreen terzak e kundig instituut, uitgevoerde m arktonder
zoek bevestigde de noodzakelijkheid een systeem voor het ver
plaatsen van lichte lasten te ontw ikkelen. De zich hiervoor op de
markt bevindende apparatuur had nadelen, zoals b.v. een te hoge
prijs; niet universeel; alleen te gebruiken met de te leveren lasthaak en het ongeschikt zijn voor een klein seriewerk.
Het uitgangspunt voor een nieuw transportsysteem
Aan de hand van bovenstaande zou men zo reeds de uitgangsposi
tie (die bij het ontw ikkelen voor een systeem voor het verplaatsen
van kleine, lichte lasten) kunnen bepalen.
1. Het systeem zou geschikt moeten blijken voor het grijpen,
hijsen en horizontale transport van lasten t/m 80 kg.
2. De verschillende processen moeten elkaar, indien noodzake
lijk, kunnen overlappen.
3. Het grijpproces moet door het apparaat op analoge wijze als
met de hand kunnen worden uitgevoerd.
4. Zowel het fijnere positioneren met de last als het loslaten zou
met evenveel gemak als met de hand moeten kunnen plaatsvin
den.
5. Het grijpen, hijsen (zakken), transporteren (leiden), positio
neren, lossen van de last en het bedienen van de schakelaar
moeten met één hand kunnen geschieden, opdat de andere hand
voor ander werk (inspannen b.v.) disponibel blijft.
6. Al deze handelingen mogen in geen geval langzam er verlopen
dan wanneer het manuele waren. Voor de precisie bij het positio
neren is het echter nodig ook de mogelijkheden van lage snelhe
den te overwegen.
7. Bij het bedienen van het stuk gereedschap en het leiden van de
last mag het niet nodig zijn kracht te moeten zetten . Daarom dient
het arbeidsphysiologisch zo gunstig mogelijk te worden gecon
strueerd; een eerste vereiste moet zijn zonder verm oeidheidsver
schijnselen te kunnen werken en last but not least, de bediening
dient uiterst eenvoudig te blijven.
8. Het apparaat mag niet bij de ’lasthaak’ ophouden. Er dienen
integendeel star gekoppelde (en weliswaar toch makkelijk ver
wisselbare) hijsmiddelen mee te worden geleverd die zich, zoals
dat ook met de menselijke hand het geval is, makkelijk aan het
transportgoed aan passen.
9. Uit kostenoogpunt dient de ontw ikkeling zich binnen be
paalde grenzen te bewegen en wel van reeds beproefde en aanw e
zige com ponenten hetgeen (wat de onderdelenstock betreft) over
de gehele lijn belangrijk is.

Beschrijving van het systeem voor lichte, kleine lasten
Het M anulift-systeem is opgebouwd uit drie groepen (fig. 2). De
M anulift PM (basisapparaat, spiraalkabel en stuurapparaat DSM
4), de hijsmiddelen (snelkoppelingsstift, hijsklem m en, -haken,
-banden etc., horizontale transportsystem en (zw enkkraan KBK
100 o f K B K -1-systeem ).
IX

flg . 2 Voor Iwi horizontale verrijden dient een K B K -/-rail. H ier is k a
hijsm iddel de scliaarklem voor ronde voorwerpen.

Last
K oppelingsstift
(m et binnendraad M 12)

PM 5
PM 9

50
80

Crofhijs

Fijnhijs

18'm min"’ 3m m in
12m min"’ 2m min

ftg . 3 M anulift PM

De trend volgend om steeds meer gebruik te maken van reeds
aanwezige en beproefde technieken, ook al wat de kosten betreft,
ging men voor het basisapparaat uit van een kettingtakel; echter
voorzien van een drijfwerk waarmede dezelfde snelheden als met
m anuele transporten kunnen worden gerealiseerd.
Het drijfwerk is zowel voor een hoge grofhijssnelheid als de
langzame fijngang geconstrueerd. M et dezelfde motorcapaciteit
wordt de M anulift PM in twee verschillende uitvoeringen gele
verd (fig. 3).

W ipschakelaar
d ubbel uit gevoerd
(hijsen. zakken,
norm aal en fijn).
Rechts- o f linkshandig
te bedienen.
Spadegreep

G eleiding voor
rubberspiraal

Snelw isselkoppeling

tig. 4 Stuurapparaat D SM 4 voor directe o f relaisbesiitring.

Stuurapparaat DSM 4
’zowel leiden als sturen met één hand’, dat is het grondprincipe
voor het stuurapparaat D SM 4 (fig. 4).
fig. 5 PM tijdens het werk. H el gezicht op de onderkant van de snelwis
se/koppeling. In de haak een tandwiel.
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Belangrijke kenm erken zijn de:
handige 'spadegreep' voor het leiden, positioneren en horizon
taal transporteren van de last.
tweetraps w ipschakelaar, dubbelzijdig (voor rechts- en linkShandigen) te besturen.
starre verbinding tussen deze hanteerunit en de verw isselbare
hijsm iddclen (fig. 5) zodat er een direkt contact is tussen de last
en de hem 'leid en d e' hand,
ingebouwde snelw isselkoppeling voor het vlug verw isselen van
de hijsm iddelen,
stuur- o f hanteerunit. uit volkom en slagvaste, isolerende kunst
stof vervaardigd,
toepassing van een reeds bestaande schakelset voor directe o f
relaisbesturing,
stroom toevoer, via een slijtvaste, rubber spiraalkabel, maximaal
te bereiken grijphoogte, de te realiseren som van de eigen li
chaam slengte ± 15 cm . Hierdoor kunnen met de juiste hijsm idde
len de meeste arbeidsplaatsen met lasten t/m 80 kg worden
bediend,
voorbeelden over de sam enw erking met kolom zw enkkranen ziet
men op de figuren 6. 8 en 9.
Hijsmiddelen
De mogelijkheden die de M anulift voor de toekom st biedt hangt
voor een niet onbelangrijk deel a f van de com binatie met de juiste
hijsm iddelen. D aar per bedrijf lasten niet alleen zeer verschillend
van om vang m aar ook van vorm geving kunnen zijn zal er een
bouw doossysteem nodig blijken.
Door het toepassen van in series vervaardigde basisgereedschap
pen kunnen deze dan ook voor speciale situaties worden toege
past (fig. 7)
1. een koppelstift fungeert om een starre, echter zeer snel te
lossen, verbinding tussen de hanteerunit en het betreffende hijs
middel tot stand te brengen. Aan dit insteekeind kunnen willefig. 6 D e PM gecom bineerd m et een kolom zw enkkraan
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fig. 7 H ijsm iddelen voor de PM

ê

hist haak

015

K oppel ingsti ft

010

, opneemhaken

schaarklem

keurige hijsmiddelen worden gelast of, (via een schroefverbin
ding) bevestigd, zodat e .e . a. draaiend o f vergrendeld kan worden
gehanteerd.
2. Opneem haken; in m eerdere traverse-uitvoering o f als nor
m ale lasthaak.
3. Twee basistypen voor scharen, voorzien van een universele
mogelijkheid voor grijpen en lossen d .m .v . van één handbew e
ging.
4. Schaararm en voor schaarklem m en (voor hoekige en ronde
' wtrtasn iWmui .
5. K lem bekken van verschillende vorm en afm eting passend in
alle schaararm en van de klem m en.
6. Binnenklem m en en verstelbare universele scharen (met me
chanism e) en verschillende klembekken (fig. 10).
Wel zal blijken dat een dergelijk sortiment aan hijsmiddelen bij
lange na niet voldoende is.
Te verwachten is dan ook, dat door een uitw isseling van gege
vens tussen gebruikers en fabrikant (en natuurlijk afhankelijk van
situatie ter plaatse) nieuwe vorm en en soorten hijsm iddelen zul
len worden ontw ikkeld.

fig . X H et schudden van blokm oul in trechters. D eze fo to laat w moge
lijkheid in verschillende werksituaties zien.
Ook hier als rijweg een w andzw enkkraantje m et KBK-rail.

Horizontale transportsysteem
Als horizontaal transportsysteem kan voor de M anulift PM zowel
het bestaande Dem ag K BK -systeem als welke willekeurige rail
o f balk dan ook worden gebruikt waarbij in dit geval de betref
fende belasting (op grond van het geringe gew icht) wel nergens
op grote moeilijkheden zal stuiten.
T76-

j'tg. 10 U niversele schaarklem .
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fig. 9 D at re la tief zware w erkzaam heden gepaard kunnen gaan m et een
ontspannen lichaam shouding w ordt hier bew ezen. H ier w ordt overigens
de norm ale lasthaak gebruikt.

Dikwijls ook zal een kolomzwenkkraan de juiste oplossing blijKen vooral daar waar zonder veel kosten en moeiten zo'n kraantje
kan worden geplaatst. Door trekken of duwen aan de spadegreep
van het stuurapparaat wordt het geheel met de hand verreden.
Verdere ontwikkeling
Deze beschreven M anulift PM , voorzien van zijn eerste sortiment
aan standaardhijsm iddelen, zal de kem kunnen vormen vooreen
mechanisatie van te hanteren lasten waar momenteel de enkeling

Onderwateronderzoek met
instrumenten van EG & G

Literatuur: H ettinger. Prof. Th.: Tragen, Heben sowie Umsetzen
von Lasten. Arheitsschutz Nr. 4, 1971. S. 89.

precisie-

Op de vraag naar precisie-apparatuur vooronderw ater-onderzoek
wordt een passend antwoord gegeven door de Amerikaanse firma
EG & G, met een hiertoe bijzonder geëigend leveringsprogram
ma. De serie wordt geopend met een zijwaarts stralende sonar,
type Mark IB. Deze bestaat uit een recorder, waarin ook het
grootste deel van de elektronika van het systeem is ondergebracht
en een onderw ater voortgetrokken cilinder, de 'vis op sleep
touw ’. Deze bevat een set transducers die de korte akoestische
impulsen van hoog vermogen uitzenden, nodig voor de buiten
gewoon hoge resolutie van het systeem. Voor het zo nauwkeurig
mogelijk onderscheiden van topografische kenmerken op de zee
bodem, wordt de 'v is' op een bepaalde diepte achter het schip aan
gesleept. Voor het voorttrekken ervan zijn drie sleepkabels lever
baar van resp. 50. 150 en 600 m eter. Het bodemsegment dat door
de uitgezonden bundel wordt bestreken, is afhankelijk van de
hoogte van de vis, de ingestelde vertikale bundelbreedte en de
hoek die de transducers maken. Het resultaat is op de recorder
zichtbaar in de vorm van een soort topografische kaart met
gedetailleerde registratie van alle karakteristieken en profilerin
gen van de zeebodem.
Aan boord van een Rijncruise schip etaleerde Radio-Holland op
15 oktober j .I. bovenverm eld instrument naast een hele scala van
apparaten ten behoeve van survey-werkzaamheden bij hydrogra
fie, waterbouw en offshore-industrie.
Spectaculair waren de prestaties van een geheel geautomatiseerd
survey-systeem waarin een Motorola M ini-R angeren een hydro
grafische dieptem eter Navitronic zijn opgenomen. Met behulp
van op twee of m eer bekende punten nabij het te meten vaarwater
opgestelde radiobakens kan de positie van het surveyschip gedu
rende de gehele vaart (het bereik is 37 kilom eter resp. 74 kilome
ter) tot binnen 3 m nauwkeurig worden vastgelegd. Het zeer
geperfectioneerde echolood Navitronic geeft dan de juiste diepte
aan. Positie en diepte worden gelijktijdig op een papierrol vastgelegd en bovendien digitaal in een geheugen opgeborgen om na de
survey aan de wal te worden gereproduceerd.

S. & W. - 43e jaargang no. 1 - 1976

o f een groep mensen hun handenarbeid verrichten. Zien indus
trie, handel en nijverheid niet alleen de humane kant van dit
hulpgereedschap maar ontdekken zij daarnaast de economische
mogelijkheden die het met zich brengt, zal het binnen niet al te
lange tijd ongeveer als de 'doe-het-zelf-w erktuigen' (w aarvoor
jaarlijks nieuwe com ponenten op de markt verschijnen) een zeer
belangrijke rol kunnen gaan spelen.

f i g . I . H et cilindervorm ige onderw aterdeel ('d e via') van de zijwaarts
stralende sonar type mark Ui
fig . 2. Een Mark Ui sonar-registratie aan boord van het opnemingsvaartuig Volans van Rijkswaterstaat, afd. /.eem eetdienst. Het ingestelde
afstandhereik is 50 nieter. Op hel scherp getekende beeld is duidelijk een
wrak te zien, niet de sloepen nog in de davits. H et betreft hel m .s.
Biscava, gezonken op ongeveer 50 mijl ten westen van Sclieveningen

J ig . 3. Rechts: M otorola M ini-Hanger, malden: digitale gegevens en
geheugen, links: positie- en diepteschrijver
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DE BOUW VAN SCHEPEN VOOR VERVOER VAN VLOEIBAAR AARDGAS

De leden van de Tweede Kamer de heren Van der Mei en
Kruisinga (beiden C .H .U .) hebben aan de M inister van Econo
mische Zaken op 23 oktober 1975 de volgende schriftelijke
vragen gesteld.

5. Indien het de M inister niet mogelijk is hierop thans al een
antwoord te geven, kan hij dan meedelen of de mogelijkheden
voor eventuele bouw van dit type schip in Nederland op dit
moment al worden onderzocht?

I . Kan de M inister meedelen of hij niet van mening is, dat 1.v.m. het dreigende tekort aan opdrachten in de grote scheeps
bouw - op korte termijn naar vervangende werkgelegenheid moet
worden gezocht teneinde te voorkomen, dat in deze tak van
industrie vele arbeidsplaatsen verloren gaan?

6. In het geval dat de M inister vraag 5 ontkennend moet beant
woorden, is hij dan bereid op korte termijn een onderzoek naar de
mogelijkheid voor de bouw van dit nieuwe type LNG-tanker in
Nederland in te stellen, temeer daar is gebleken dat ook van de
zijde van de Industriebond-C.N.V. prijs wordt gesteld op een
dergelijk onderzoek?

2. Kan de M inister voorts meedelen o f hij van mening is, dat het
noodzakelijk zal zijn binnen afzienbare tijd, ter aanvulling van
onze gasvoorziening, gas in vloeibare vorm aan te kopen in het
buitenland?
3. Zo vraag 2 bevestigend moet worden beantwoord, wil de
M inister dan meedelen o f het nieuwe ontwerp voor LNG-tankers
- dat de heer C . Verol me onlangs heeft geïntroduceerd - hiervoor
geschikt zal zijn?
4. Indien de M inister vraag 3 in positieve zin kan beantwoorden,
wil hij dan meedelen of de bouw van deze tankschepen in Neder
land tot de mogelijkheden behoort?
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7. Kan de Minister meedelen of ook de fabricage van eventuele
landinstallaties, de zogenaamde terminals, door het RSVconcem ter hand kan worden genomen?

De Minister van Economische Zaken, Drs. R. F. M. Lubbers,
heeft deze vragen als volgt beantwoord:
1. Het zoeken naar vervangende werkgelegenheid moet ook naar
mijn mening één van de wegen zijn, waarlangs getracht moet
worden te voorkomen dat in de scheepsbouw vele arbeidsplaat
sen verloren gaan.

2. Er wordt thans een actief aardgasinkoopbeleid gevoerd in die
zin dat Gasunie zich ailerwege oriënteert omtrent de mogelijkhe
den om additionele hoeveelheden gas in te kopen. Dit beleid is
gericht op de voorziening in latere jaren: op korte termijn is deze
aanvoer niet noodzakelijk. Voor zover ingekocht gas niet per
pijpleiding, m aar door middel van tankers in vloeibare vorm moet
worden aangevoerd, zullen daartoe installaties moeten worden
gebouwd voor de opslag en het weer in gasvorm om zetten van het
vloeibare aardgas. Met het oog daarop is door de Stuurgroep
'N oordzee-eilanden' de projectgroep L .N .G .-term inal in het le
ven geroepen, die de verschillende aspecten van een L .N .G .ontvangstinstallatie buitengaats bestudeert. Een afsluitende con
clusie kan niet voor eind volgend jaar tegemoet worden gezien.
Aangezien de bouw van eiland en van installaties- indien daartoe
wordt besloten - verschillende jaren zal vergen, zal ook om
technische redenen een aanvoer van vloeibaar aardgas niet voor
de tachtiger jaren aan de orde kunnen komen.
3. t/m 6. Overigens is ook nog niet helemaal duidelijk o f het
door de heer C. Verolme geïntroduceerde nieuwe ontwerp voor
een L .N .G .-tan k er voor dit vervoer geschikt zal zijn.
Het gaat om een tanker van 330 000 m 3. De grootste L .N .G .tanker tot nu toe gebouwd heeft een inbond van 125 000 m 3. Een
dergelijke schaalvergroting heeft altijd iets van een technologi
sche sprong in het ongew isse, hetgeen een grondig onderzoek
naar de veiligheidsaspecten noodzakelijk maakt.
Ook het gebruikte ladingopslagsysteem wijkt af van de nu gang
bare. Ten slotte is ook het ontwerp voor het casco zelve, vanwege
de afwijkende verhoudingen in hoofdafm etingen, niet geheel
probleem loos. Deze problem atiek wordt op het ogenblik bestu
deerd door een onlangs door de heer Verolme opgericht ontwik-

SCHEEPSBOUWINDUSTRIE

kelingsbureau alsook door Rijn-Schelde-Verolm e. De studie van
RSV is iets breder in die zin dat men daar voor een aantal
gepatenteerde ladingopslagsysternen bekijkt waar in de schaal
vergroting van KX1 000 m 3 n a ar400 000 m 3 het kritieke punt zit.
Uit deze studie zou ten slotte een optim ale grootte bij de huidige
technologie moeten resulteren. Men verwacht dat deze studies in
de eerste helft van 1976 kunnen worden afgesloten. Dan resten
echter nog talloze problem en, waarvan ik een enkele aanstip:
- de klassebureaus en de nationale scheepvaartinspecties van de
landen, waarop deze schepen zullen varen, moeten het gekozen
ontwerp accepteren;
- is het project commercieel aantrekkelijk voor reders?
- is financiering mogelijk (het gaat om een investering in huidige
prijzen van ca. ƒ 500 m iljoen)?
Technisch zal het wellicht mogelijk zijn in 1976-1977 een 'bouw 
rijp’ ontwerp gereed te hebben en een eerste schip in de periode
1977-1980 te bouwen.
Het is echter zeer de vraag o f er dan al een markt is voor zo’n
schip, waarbij ik wijs op mijn antwoord op vraag 2 en op het feit
dat bij andere projecten in de w ereld, waarbij gas zal moeten
worden vervoerd door middel van L .N .G .-tankers, grote vertra
gingen zijn opgetreden.
In Nederland zou een L .N .G .-tanker van 330 000 m 3 wel ge
bouwd kunnen worden, nl. op de w erf van VDSM.
7. Het RSV-concern is in staat de fabricage van eventuele landinstallaties ter hand te nemen. Veel van de daarbij behorende
onderdelen kunnen door tot het RSV-concern behorende bedrij
ven vervaardigd worden. Wel zou een beroep moeten worden
gedaan op enige externe know-how.

EN TOELEVERINGSINDUSTRIE

Het lid van de Tweede K amer, de heer Van der Mei (C .H .U .),
heeft aan de M inister van Econom ische Zaken op 21 oktober
1975 de volgende schriftelijke vragen gesteld.
1. Heeft de M inister reeds kennis genomen van de bezwaren, die
tijdens de hoorzitting van 14 oktober van de com m issie, bedoeld
in punt 5 .2 .1 .4 . van het rapport van de com m issie-W insemius
(de zogenaam de com m issie II) naar voren zijn gebracht?
2. Zo ja , is de M inister dan niet van oordeel, dat het - gezien de
veelheid van de problem en w aarvoor de commissie II zich ge
steld ziet. alsmede de sam enhang die er is tussen de scheepsbouw
en de toeleveringsbedrijven - aanbeveling verdient de commissie
een ruim ere taakom schrijving te geven, zodat zij in staat zal zijn
de problematiek van de gehele Nederlandse scheepsbouw in
sam enhang met die van de toeleveringsbedrijven in haar totaliteit
te bezien?
3. Zo vraag 2 door de M inister bevestigend wordt beantwoord, is
de M inister dan bereid op die basis bij de commissie op spoed aan
te dringen en de com m issie in overw eging te geven op zo kort
mogelijke termijn een interimadvies uit te brengen?
De M inister van Econom ische Zaken, Drs. R. F. M. Lubbers,
heeft deze vragen als volgt beantwoord:

De overeenkom st, waarbij de Com m issie II werd ingesteld,
voorziet in de mogelijkheid dat andere scheepsw erven zich zou
den voegen. Daaromtrent zijn wel contacten gew eest, die echter
geen van allen uiteindelijk tot voeging hebben geleid.
De belangen van de toeleveringsindustrie hebben geen bescher
ming gevonden door middel van een soortgelijke bepaling. Het is
overigens wel duidelijk dat de com m issie een open oog heeft voor
de belangen van deze industrie. Verder is het duidelijk dat de rol,
die de overheid in dit geheel speelt, niet alleen is ingegeven door
de zorg om de herstructurering van de grote Nederlandse
scheepsbouwindustrie, maar ook door de zorg om andere belan
gen. Niet voor niets wordt het uitcindelijke advies van de com 
missie aan mij ter goedkeuring voorgelegd.
Bij tal van gelegenheden heb ik reeds mijn bezorgdheid tot uiting
gebracht over de toekomst van de Nederlandse .scheepsbouwin
dustrie en heb ik aangedrongen op spoed bij het voltooien van de
werkzaamheden van de Commissie II. Reden hiervoor is het
besef, dat eventuele maatregelen snel genomen moeten worden
om tijdig nog enig effect te sorteren.
Ten slotte acht ik de sam enstelling van de Com m issie II, waarin
twee individuele ondernem ingen zijn vertegenwoordigd met een
mede doorslaggevende stem , niet bij uitstek geschikt om belast te
worden met de problematiek van de gehele N ederlandse scheeps
bouw in sam enhang met die van de toeleveringsindustrie.
Op grond van deze drie overwegingen ben ik van oordeel dat
vraag 2 ontkennend dient te worden beantwoord.

1. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
2. Toen in 1971 het rapport W insemius de complem entering
de herstructurering van de grote scheepsbouw opdroeg aan
aparte com m issie, was reeds duidelijk dat de werkzaamheden
deze com m issie zouden raken aan de belangen van een deel
de overige Nederlandse scheepsnieuwbouw en van
toeleveringsbedrijven.
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3. Het antwoord op vraag 3 volgt uit dat op vraag 2. Hierbij teken
ik aan dat ik met klem blijf aandringen bij de C om m issie II op een
spoedig gereedkom en van het advies. Daarnaast kan ik verzeke
ren dat in het brede beraad dat over de toekomst van de Neder
landse scheepsbouw op gang moet kom en, en waarmee trouw ens
al een begin is gem aakt, de in vraag 2 geschetste problem atiek
een belangrijke rol zal (m oeten) spelen.
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BOOREILAND ’MAERSK EXPLORER’
Op 29 oktober jl. stond bij IHC Gusto in Schiedam een booreiland in zijn hoogste stand.
De Maersk Explorer is bestemd voor een Deense boormaatschappij. Het booreiland is inmiddels in november naar Denemarken
versleept

>*.
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MIDDLE EAST PIPELINES AND THEIR IMPACT ON TANKER DEMAND
INTRODUCTION
New threat to tanker market
Possible perm anent reductions in demand for tanker shipping are
foreshadowed in a report published by Terminal O perators1f, the
independent shipping consultancy arm of the Eggar Forrester
group. But such reductions are likely to be offset by growths in oil
demand.
The report ’M iddle East Pipelines and their Im pacts on Tan
ker D em and’ exam ines in some detail the recent revival of
interest in new pipeline projects - particularly in OPEC states,
which hold an estim ated 55 per cent of world oil reserves. 'Som e
are only at the project stage but others are at more advanced
stages of p lan n in g ,’ claim Term inal O perators.1)
Sum m ary
Existing long-distance pipelines o f the Middle East have two
prime functions:
(i) Oil m ovem ent from inland producer fields to seaboard termi
nals for export, and
(ii) The decreasing o f shipping by causing reduction in marine
hauls.
With much the biggest proportion o f Middle East crude moving
westwards to Europe and the W estern Hemisphere, marine voya
ges from Eastern M editerranean loading ports afford much attrac
tion against the long trips around the Arabian land-mass and, for
big ships, around Africa.
This has historically been the strong case for pipelines and,
particularly so, in periods of high tanker freight levels.
No new M iddle East system s have been built for the past 23/24
years. To an extent this has been a reflection of the uneasy
political situations ruling in the area in that period. The major oil
companies until recently have exercised almost sole authority
over most aspects o f the international oil industry; they have
preferred to place reliance on ever-larger tankers over which they
can have com plete control rather than have faith in pipelines
subject to many kinds o f disruption intentional and accidental.
Now. with OPEC participants em erging into the downstream
operations o f the oil industry (transportation and refining) much
is heard o f plans and projects for new and enlarged Middle East
pipeline facilities.
These will m ainly be financed, built and operated by the OPEC
states concerned - particularly Egypt, Iraq and Saudi Arabia.
Some o f the econom ic disadvantages of pipelines in times of low
freights will no longer apply in the industry which has emerged
since the m om entous events o f late-1973.
Some of the planned lines will be so located that 'transit fee'
revenues now accruing to one country will in the future no longer
do so and will be receivable by another country.
This, it is hoped, will tend towards greater stability.
It is perhaps fortunate for tanker owners in general that the
majority o f the new systems may not be operational until a time
when, it is hoped, the current excess of tanker supply over
demand will have been dissipated. It is impossible to quantify by
how much the new lines will reduce the shipping need compared
to the position without them. That a reduction will occur is
inevitable but the hope - and probably the expectation - must be
that this reduction will be handsomely offset by a world industrial
and econom ic revival and by high growths in oil demand.

The first commercially successful line was a 2-inch one from a
producer-field at a place called Pithole City to a loading point on
the Oil Creek Railroad. Made o f cast iron it had a daily capacity
o f about 250 tons.
Until the early 1930’s, pipelines were utilized only for the car
riage of crude oil and it was not until that time that lines for the
transportation o f the lighter finished products were brought into
service.
O f the many means of m oving oil - by rail, road, river, sea and
pipeline - only the last two are com petitive one with the other for
large volumes over long distances.
Decisions for pipelining are in the great majority o f cases dictated
by necessity. Disregarding the short-distance ’gathering system s’
found in all oil fields, no v iable alternative is available for the
long-distance and continuous movement o f very large volum es of
crude from inland producing fields to marine term inals for ex
port, or to refineries or other centres o f distribution.
In terms of ship-days the following table shows vividly the
comparison involved for Arabian crude for Rotterdam discharge
resulting from the use o f TAPLINE:
Ex Ras Tantira

Ship-days*

Via Suez laden & ballast
Via Cape laden & Suez ballast
Via Cape Laden & ballast
Ex Sidon

42.6
54.0
65.4
22.0

Abstract o f report
Pipelines have been in use, as a means of transporting liquids,
since early civilizations; not, let it be said, for hydrocarbons
which o f course first entered m an’s service during only the
middle 1800’s.

The economic advantages afforded by pipelining have been secu
red for considerably longer and to a much greater extent in the
USA than anywhere else in the (free) world.
Europe, by virtue of heavy industrialization, is largely a fuel oil
market (unlike the USA). Except over short distances and at high
cost, fuel oil cannot be piped because o f its viscosity, and thus the
main attraction is for the crude oil to move by sea to entrepots
such Europoort, Fos and Trieste and thence, still as crude, be
piped to refineries well inland and sited close to areas of high
consumption.
Examples o f these lines are those from Rotterdam into inland N W
Europe, that from Lavera (G ulf o f Fos) up to Strasbourg and
Karlsruhe and that from Trieste through and over the Alps to
Ingolstadt.
M ountainous Japan, on the other hand, has little need of pipeli
nes. H er coastline is long and industry is largely concentrated on
the coasts. Her crude demand is all imported to sea-fed refineries,
or when discharged at ’crude receiving centres’, is then transpor
ted coastwise by small tankers.
The combined countries of the M iddles East make a huge contri
bution to the w orld’s production of crude. At close to 40 percent
of the world total in 1974 they were responsible for more than
double the output of the USSR and also double that o f the USA.
Additionally, in terms of ’proven reserves’, the M iddle East is
today held to have some 55 per cent (with the USSR at 1 1 V2 and
the USA at 5 V2 per cent only) o f the believed total of about 100
thousand million tons.
The situation therefore is that, from the viewpoint o f the m ajor
consum ers o f an essential com m odity not renowned for its uni
versal abundance, the largest source o f supply could not be
further away. Ironic it may be but, in the old phrase o f the
industry, 'oil is where you find it’ and areas like the deserts o f the
M iddle East, the ice o f Alaska and the great depths o f the North

') T erm inal O perators L im ited. Rodwell House. Middlesex Street.
London, E l 7H J, T elephone 01-377 9366. Price: £ 45 sterling

*) basis 15 knots, 3 in-port days, 2 days canal passage)
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Sea are where God/Allah has put m an’s main energy supplier.
And it is likely to stay this way for at least the balance o f this
century - and probably for longer.
A tanker doing the round voyage from the Arabian G ulf to North
o f Hatteras (via the Cape both ways) will steam some 23,600
miles; and to and from NW Europe some 22,500 miles. Neither
of these is all that far away from the 25,000-m ile circumference
of the world. It must be remembered that, at a ’reasonable’
market level as low even as W orldscale 50, a 250,000-ton VLCC
has a value (excluding the variable costs o f port charges and
bunkers) o f about $ 16,000 per day; the attraction o f pipelini ng to
effect reductions in the marine hauls from the Arabian G ulf to the
two areas which, between them , used (1974) 70 per cent of the
free w orld’s oil consum ption becomes abundantly clear.
Today high-capacity, long-distance pipeline systems to move
crude from Middle East producing fields to export terminals are
only four in number.
Both TAPLINE and the Iraqi lines have had to cease pum ping on
many occasions - for long periods and for short - as a conse
quence of damage from Middle East hostilities, from sabotage
and accidental damage.
Additionally they have historically been seen to be the cause o f a
certain friction vis-a-vis those countries over whose lands they
are laid as to the m atter of the so-called ’transit dues’ to be paid to
the latter.
Seldom in recent times has either system pumped consistently at
capacity levels.
It may seem at first sight surprising that further use has not been
made o f pipelines from Arabian G ulf fields to the East M editerra
nean seaboard. In fact none has been laid since 1952. Two
reasons account for this:
a. Successive generations of ever-larger tankers have reduced

XT^AAivibüM’i'F'-p'ij'PtWLt^tM rc tk V i
Onlangs werd door B oele’s Scheepswer
ven en M achinefabriek
B.V.
het
kraanschip-pijpenlegger Ocean Builder I
overgedragen aan de rederij A .G . Marine
Com pany, Ham ilton, Bermuda. De ver
bouwing van de vroegere erts- en olietan
kers.s. Santos to tm .s. Ocean Builder I is
de vijfde opdracht van een dergelijk kali
ber die door de offshore divisie van Boele
Bolnes is uitgevoerd. Eerder werden afgeleverd de kraanschepen Challenger
(Heerem a), Orca (Netherlands Offshore
Com pany), Thor (Heerema) en Blue
Whale (Netherlands Offshore Company).
Het
verbouwen
van
tankers
tot
kraa n sc h epe n- p ij pe n 1e ggc rs heeft vele
voordelen boven de bouw van nieuwe
schepen. Het belangrijkste voordeel is de
korte levertijd. Zo nam de verbouwing van
de Ocean Builder, vanaf het tekenen van
het contract tot de oplevering, slechts 12
maanden in beslag. Binnen de opdracht
viel de vervanging van de oude stoomturbineinstallatie
door
twee
StorkW erkspoor-Diesel-m otoren en de plaat
sing van vier hulpmotoren voor de op
wekking van elektriciteit. De 2.000 ton
American Hoist-kraan vereiste een verbe
tering van de stabiliteit. H iervoor zijn
grote kasten aan weerszijden van het schip
aangebracht. In verband met de te geringe
doorvaarthoogte van de spoorbrug over de
Koningshaven werd de kraan afgebouwd
bij de RDM in Rotterdam.
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marine costs whilst pipeline costs have risen,
b. Middle Eastern political factors have not provided an appro
priate backdrop - particularly when the lines transit the territory
o f other states - to heavy investment in static assets vulnerable to
unfriendly acts.
The major oil companies with their vast investment in large
tankers have preferred to rely on long sea movements over which,
as regards both oil and ships, they can retain full control not in
danger o f disruption by, for instance, sabotage. The recoupment
by Arab OPEC states of full differentials (Eastern M editerranean
to destination versus Arabian G ulf to destination) in posted oil
prices has made Arabian G ulf liftings attractive in periods of low
freight markets.
On the other hand, to host governments - after acquisition of
many oil company assets - the laying o f new long-distance export
pipelines is now looking attractive because they will themselves
be marketing larger shares o f production from their countries and
will be able to take maximum advantage o f the marine saving
involved.
With the incentive to become less reliant than hitherto upon good
relations with neighbouring states in the m atter of transit dues, a
number of new pipeline projects are becoming much closer.
Some are only at the project stage but others are at more advanced
stages o f planning.
With very few exceptions terminals at the sea-loading ends of
Middle East pipeline systems are capable of accepting the maxi
mum ship sizes. It is thus possible to make direct quantification of
the tanker employment avoided by their use as compared to what
would have been needed had they not existed.
Four o f the planned (or projected) pipeline systems o f the Middle
East will all, in one way or another, be expected to reduce
dem and for tanker transportation.

bunluer

:

De uitgebreide pijpenleginstallatie werd
zodanig geconstrueerd dat deze geheel
verwijderd kan worden, indien het schip
uitsluitend als kraanschip wordt gebruikt.
Het bestaande dekhuis op het achterschip
werd vergroot, waardoor huisvesting voor
ongeveer 250 man werd geschapen.
Op dit dekhuis is het helikopterdek ge
m onteerd. Op het voorschip is een nieuw
dekhuis gebouwd. Hierin bevinden zich
o.a. de brug, bedieningsruim te en radio
hut.

De Ocean Builder J is uitgerust met 10
elektrische ankerlieren, die op afstand
worden bediend. De lieren worden gecon
troleerd met T .V .-cam era’s. Ook bij de
pijpenleginstallaties en voor het observe
ren van de pijpleiding onder water wordt
gebruik gemaakt van gesloten T .V .circuits.
De afmetingen van de Ocean Builder l
zijn: totale lengte 194,386 m; breedte
36,490 m; diepte 14,325 m.

Launching of container carrier at O & K Liibeck Yard

21st N ovem ber 1975 a container carrier has been launched at the O & K O renstein & Koppel AG. Liibeck Yard.
The vessel will be n am ed Pelagos. The ow ner is D elfim ar Incorporated, M onrovia, Liberia, a com pany belonging
to the group operated by M r. Nicos V em ico-E ugenides, the Greek shipowner.
T he carrier w hich is the second o f this type out of an order for five ships for tw o custom ers, has the follow ing main
data: Length overall 143,84 m , m oulded breadth 21,50 m , height to first deck 11,10 m, draught 8,32 m , container
capacity 547 units 2 0 '.
T he cargo gear consists of tw o O & K electro-hydraulic single deck cranes o f 35 t lifting capacity each and an
outreach o f 25,5 m. An O & K transverse thruster with a thrust o f 7 ,6 t ensures quick m anoeuvring.
W ith one 9630 HP m ain engine, m ake Blohm & Voss O EW -Pielstick, arranged for 16 hours unattended engine
room , the vessel will reach a speed o f 18,0 knots.
The vessel has been built to class G L + 100 A4E + MC Aut. 16/24 C ontainer Ship .
Scheduled delivery is M arch 1976.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976
P roblem en rond o lie -v e ro n tre in ig in g Aard, eigenschappen en to ep assin g
van disp erg ee rm idd ele n
door de heer J. B. Al (Fina Nederland B V.)
29 jan. '76 (do) Rotterdam *
30 jan. '76 (vr) Amsterdam

Seagoing tu g 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

M arine main sh aftin g bearing d e v e lo p 
m ents
d o o r. . . van Glacier
13 mei '76 (do) Rotterdam
14 mei '76 (vr) Amsterdam

R eserve vo ord ra ch te n :
Signaleren van o verspil van Tanks
door de heer J. Friese van de firma Westraco
3 febr. '76 (di) Groningen

G eluidsh ind er aan b oo rd van schepen*
Dagbijeenkomst te Delft, door medewer
kers van de Technisch Physische Dienst
TNO/TH
19 febr. '76 (do) Delft (zie pag. 584)

Het slepen en plaatsen van O ffshore
c o n s tru c tie s
door ir. C. D. Donath (Smit Internationale)
en
Het
geb ru ik
van
sim u la tie 
technieken bij de vo o rb e re id in g van het
plaatsen van o ffsh o re co n stru ctie s
door drs. P. J. Paymans (NSP), Wageningen
26 febr. '76 (do) Rotterdam
27 febr. '76 (vr) Amsterdam
2 mrt. ’76 (di) Groningen

N otulen van de vergadering van de afdeling
'R o tterd am ', gehouden op donderdag 18 de
cem ber 1975. in de clubzaal, 3e verdieping van
het groothandelsgebouw , stationsplein 45,
R otterdam .
A anw ezig volgens de presentielijst: 1 spreker,
3 bestuursleden, 20 gew one leden en 7 introduc é ’s.

Agenda:
1. O pening.
2. Notulen van de vergadering d .d . 20 no
vem ber 1975 (zie 'S chip en W erf' no. 25 van 5
d ecem ber 1975).
3. V erkiezing nieuwe voorzitter van de afde
ling 'R o tterd am '.
4. Voordracht.
Onderwerp: ’T oepassing van een luehtvaartgasturbine in de scheepvaart', door Ltz T le
KI. R. M. Lutje Schipholt.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.
1) O m 20.10 uur opent de voorzitter. Prof. ir.
J. H. K rietem eijer. de vergadering met een
w oord van w elkom . Hij zegt het bijzonder op
prijs te stellen dat de spreker van deze avond,
de Ltz T le KI. R. M . Lutje S chipholt, die
28

Jaardiner Afd. 'A m sterda m ' in Grand
Hotel K rasnapolsky, Am sterdam
14 febr. '76 (za) (zie pag. 29)

A lgem ene Ledenvergadering
28 apri. ’76 (wo) Hardinxveld

P ro d u ctie b e stu rin g m et k o sten be w a 
king en eventuele co m p ute rtoe p assing
door de heer ir. A. Boesten (Ingenieurs
bureau Sandwijk B.V.) Haarlem
22 apr. ’76 (do) Rotterdam
23 apr. ’76 (vr) Amsterdam
27 apr. ’76 (di) Groningen

O ptim aal m e te o ro lo g isch routeren en
navigeren
door dr. C. de Wit

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

met

18 en 19 april '76 Pasen
27 mei ’76 Hemelvaartdag
6 en 7 juni ’76 Pinksteren
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. Wij
zigingen of aanvullingen kunnen
hierin voorkomen.

m orgen reeds w eer naar zee vertrekt, zich voor
de te houden voordracht beschikbaar heeft ge
steld. In verband met zijn tijdig afreizen naar
Den H elder stelt de voorzitter voor om af te
wijken van de volgorde van de agenda en aller
eerst het woord te geven aan de heer Lutje
Schipholt.
4) Toegelicht met een aantal d ia 's wordt uit
eengezet de ontw ikkeling van de gasturbine uit
de luchtvaart naar de scheepsvoortstuw ing met
de m ogelijkheid van het ontw ikkelen van een
groot verm ogen bij een klein m achinegew icht/volum e en een m inim ale tijd voor
m achine-onderhoud. Hierbij m oet wel geac
cepteerd w orden een hoger brandstofverbruik
in vergelijking met b.v. dieselm otoren. O ok de
m ogelijkheid van volledige autom atisering en
daardoor m inder technisch personeel benodigd
w ordt naar voren gebracht.
Een uitgebreid verslag van de voordracht wordt
t.z .t. in 'S chip en W erf’ gepubliceerd.
N a de pauze nam en de volgende heren deel aan
de discussie: ir. J. van der H oek. H. A. G elderblom , A. A. de Z eeuw , K arstel, ir. M. F.
W inkler en Prof. ir. J. H. K rietem eijer.
In zijn dankw oord aan de spreker m em oreerde
de voorzitter Hat hij betreurde dat er weinig
toehoorders w aren, hetgeen w ellicht zijn oor

zaak vond in de late datum zo tegen het einde
van dit jaar, doch dat het zeer interessante
onderw erp bij de toehoorders is aangeslagen.
Hij hoopt over een aantal jaren nog eens meer
van de nieuw ste ontw ikkelingen op het onder
havige gebied als voordracht voor de vereni
ging te mogen horen.
Een hartelijk applaus onderstreept het dank
w oord van de voorzitter.
De heer Lutje Schipholt w ordt een goede reis
en behouden vaart toegew enst.
V ervolgens wordt de agenda afgew erkt.
2) De notulen van de vergadering d.d. 20 no
vem ber 1975 w orden goedgekeurd en gete
kend.
3) D e leden w orden verzocht de hun bij de
ingang uitgereikte stem biljetten in te vullen.
Een com m issie, bestaande uit de heren D, de
H aan, A. A. de Zeeuw en de Alg. secretaris,
gaat over tot het tellen van de stem m en.
U itgebracht w erden 18 stem m en op ir. G. Lang elaa rG zn , 2 stem m en op ir. L. J. C. van Es en
1 blanco, zodat de heer Langelaar gekozen is
als voorzitter van de afdeling 'R otterdam ’. De
heer Langelaar is bereid deze functie te bekle
den.
5) Bij de rondvraag w enst geen der aanw ezi
gen het woord. De voorzitter wijst nog op het

wiliibiljarten op 23 decem ber a .s. w aar hij vele
ieden verw acht, vooral om dat dit de laatste
maal is dat dit evenem ent in deze clubzaal zal
plaatsvinden.
De nieuw jaarsreceptie wordt dan gehouden in
de nieuwe sociëteit N S U ’70.
6) O m 21.50 uur sluit de voorzitter de verga
dering na de leden bedankt te hebben voor hun
opkom st en hun nog gezegende feestdagen te
hebben toegew enst.

NIEUWSBERICHTEN
Personalia
Ing. L. François t
Op 5 decem ber 1975 overleed te Arnhem in de
leeftijd van 57 jaar de heer ing. L. François,
hoofd afdeling Scheepsbouw Arnhemse
Scheepsbouw M aatschappij N .V ., Arnhem.
Scheepsw erf & M achinefabriek Amels
B .V ., M akkum
M et ingang van 1 januari 1976 is benoemd tot

directeur bij Scheepswerf & M achinefabriek
Amels B .V . te M akkum de heer P. Altena.
Scheepsw erf Lanser B .V ., Sliedrecht
Op 10 decem ber 1975 werd een overdekte
nieuw bouw afdeling van de Scheepsw erf Lan
ser B.V . te Sliedrecht officieel in gebruik ge
steld. De ingebruikstelling werd verricht door
Drs, J. A. Bakker, voorzitter Stichting N eder
landse Scheepsbouw industrie.
W emt 77
Second W est European C onference on M a
rine Technology
'Safety at S ea ’ - London 1977
The Second W est European C onference on
Marine Technology with the them e 'Safety at
S ea- will be held in London in 1977. The prin
cipal sponsors are West European Institutions
concerned with maritim e matters - naval archi
tecture, marine engineering, navigation and
nautical affairs*.
* o .a. de Nederlandse Vereniging van T ech
nici op Scheepvaartgebied.

The provisional dates for the Conference which
are subject to confirm ation are 23 - 27 May
1977 and the probable venue is the London
Tara Hotel, K ensington.
Fifteen to eighteen papers by leading West
European authors will be presented in three
days o f technical sessions covering a wide va
riety o f safety aspects under the main headings
(if the ships, (ii> m achinery, equipm ent and life
saving appliances, (iii) navigation and opera
tions. There will be separate social events and a
ladies program m e. The registration fee for
m em bers o f sponsoring or supporting W est Eu
ropean Institutions will be o f the order of £ 70
which will include preprints, light refresh
m ents and a copy of the C onference Proceed
ings.
There will be no separate registration fee for
ladies.
W EM T 77 will be an im portant C onference on
a topic o f vital consequence to all those
concerned with m aritim e affairs - it will also
dem onstrate the m easure of co-operation

JAARDINER 1976 VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEP
VAARTGEBIED
H. H. Leden, Begunstigers, Belangstellenden en hun Dames
Zaterdag 14 februari 1976 zal het ’Jaardiner 1976’ van onze vereniging worden gehouden in het Grand Hotel 'K rasnapolsky’
te Amsterdam.
Ter vermijding van de hoge portokosten nodigen wij U middels deze publikatie en namens het hoofdbestuur, gaarne uit
hieraan deel te nemen.
De deelnem ers, met hun dam es, worden voor ontvangst door het hoofdbestuur tussen 17.00 en 17.30 uur in de St. Janszaal
verwacht; aldaar zullen de deelnemers een apéritief kunnen gebruiken, hetgeen voor eigen rekening zal zijn.
Te ca. 19.00 uur volgt het diner-dansant in de Grote Zaal, gedurende hetwelk diverse artiesten zullen optreden.
D e bijdrage in de kosten voor diner en tafelwijnen bedraagt ƒ 4 5 ,- per persoon, over te maken op postgirorekening no.
23 28 77, t.n. v. N ederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, afd. ’A m sterdam ’ met vermelding: Jaardiner
1976.
Uw aanmelding middels onderstaande strook zien wij gaarne zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 februari a.s. tegemoet.
De deelnem ers dienen zelf voor parkeergelegenheid te zorgen.
INTRODUCTIE IS NIET TOEGESTAAN.
Deelnemersboekjes worden op de avond zelf uitgereikt.
Secretariaat: W eteringschans 227, Am sterdam , tel. 020 - 23 62 89.
DE SECRETARIS VAN DE AFDELING ’A M STER D A M ’
ir. J. W. Brand
Kleding: smoking o f donker kostuum.

h ie rla n g s a fk n ip p e n en in blokletters in vu lle n u f a n d e rsz in s schriftelijk aanm cld cn.

O n d e rg e te k e n d e ............................................................................................................... ...............................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
wenst op zaterdag 14 februari 1976 deel te nemen

(naam)
(woonplaats)
(adres)
(firma)

m et/zonder* dam e aan het Jaardiner 1976 a ƒ 4 5 ,- per persoon.
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Handtekening:

Afgevaardigden van M aatschappijen die begunstiger der vereniging zijn, worden verzocht hun firm a-naam in te vullen.
Elke begunstiger kan 2 personen afvaardigen.
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which exists between and is being fostered by
the West European Institutions and Societies
concerned. Further details will be announced
as soon as possible.
Bond voor m aterialcnkennis,
’s-Gravenhage
Toepassing van robber en kunststoffen in
dredging en offshore techniek
De Kring VRAP (Verf, Rubber, Asfalt en an
dere Plastische M aterialen) van de Bond voor
M aterialenkennis organiseert in sam enwerking
met de Kring Rubberchemici en Technici van
de Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten een bijeenkomst over bovenstaand on
derwerp.
De bijeenkomst vindt plaats in het Internatio
naal Agrarisch Centrum , Lawickse Allee 11 te
W ageningen, op donderdag 15 januari 1976
om 9.30 uur. Deze bijeenkomst is ook toegan
kelijk voor niet-leden.
PROGRAMMA
Opening door de voorzitter van de K .R .C .T .,
L. J. G. Lindeboom
Ir. S. E. M. de Bree (I.H .C . HollandMineraal-Technol. Instituut) 'Toepassing "en
praktijkervaringen met rubbers en kunststoffen
in het baggerm aterieel’ Filmvoorstelling: 'Big
Inch' (Phillips Petroleum International Bene
lux)
Koffiepauze
J. Bravey (B ergerC hem icals L td., Newcastle,
Engeland) 'R eview o f paint system s currently
used off-shore’
Lunch
Ir. Th. R. N. van Neck (W avin KLS B .V ..
Hardenberg)
Korte inleiding over activiteiten bij W avin op
het gebied van glasvezelversterkte leidingsys
temen
Ir. H. F. Schwenckc (Koninklijke/Shell Plas
tics L ab.. Delft) 'Theoretische achtergronden
en calculatiem ethoden voor gvk-constructies'
B. P. M. Kee (W avin KLS B .V .)
’Enige toepassingen en toepassingsm ogelijk
heden van gvk-leidingsystem en, in het bijzon
der in off-shore installaties'
Filmvoorstelling: 'G edrag van gvk-leidingen
in een vuurhaard'
Ir. Th. R. N. van Neck
'Gvk-drijflichanien toegepast voor de drij
vende leidingen in de baggerindustrie'
Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt
door het bureau van de Bond voor M aterialen
kennis, Stadhouderslaan 28. Postbus 9321,
's-G ravenhage. tel. 070-39 49 30.

Nieuwe opdrachten
De Koninklijke Adriaan V olker G roep bv heeft
ten behoeve van één van haar w erkm aatschap
pijen aan IHC Holland opdracht gegeven tot de
bouw van een cutterzuiger voor het verwerken
van zware grond.
Het vaartuig dat de naam Sliedrecht 33 zal
dragen, is in staat om tot een diepte van 22
m eter te baggeren. V oornaam ste karakteristie
ken zijn: afm etingen: 64 x 15 x 4.75 meter,
pompvermogen: 6.000 pk, cuttervermogen:
2.000 pk. totaal geinstalleerd vermogen:
10.500 pk. Het casco zal w orden gebouwd
volgens eisen van Bureau Veritas - klasse
Haute Mer.
Adriaan V olker stelde onlangs de cutterzuiger
Sliedrecht30 in gebruik. Eerder dit ja ar werden
reeds twee andere zware cutterzuigers besteld:
aan Scheepsw erf Van Rees te Sliedrecht werd
30

opdracht verleend tot de bouw van de S lied
recht 31 en aan M achinefabriek Vos & Zonen
te Sliedrecht werd de houw opgedragen van de
Sliedrecht 32, met een totaal geïnstalleerd
verm ogen van respektievelijk 7.850 en 9.050
pk.
De tot R IJN -SCHELDE-V ERO LM E M achi
nefabrieken en Scheepsw erven N .V . (RSV),
Rotterdam , behorende Verolme Estaleiros
Reunidos do Brasil S.A . (VERB) in Brazilië
heeft van de Braziliaanse staatsrederij Petroleo
Brasileiro S.A . (Petrobras) te Rio de Janeiro
opdracht ontvangen voor de bouw van een
zelfheffend boorplatform.
Dit voor offshore-activiteiten belangrijke plat
form, waarvan de oplevering in mei 1977 dient
plaats te vinden, heeft een lengte over alles van
52,43 m . een breedte over alles van 40,84 m en
een holte in de zijde van 6,40 m.
Het ontw erp is afkom stig van The O ffshore
Com pany, H ouston, Texas en de bouw zal
geschieden onder toezicht van het American
Bureau of Shipping.
De Nederlandse RSV-bijdrage zal bestaan uit
de toelevering van de 4 poten van het platform
door de offshore-afdeling van De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij B .V . (RDM ),
Rotterdam. D oor RDM -offshore wordt tevens
technische assistentie en know-how geleverd.
De reeds eerder aangekondigde voorlopige op
dracht voor de bouw van 6 identieke bulkcar
riers, die VERB eerder dit jaar kreeg van de
rederij Vale do Rio Doce N avegacaoS .A . (Docenave) te Rio de Janeiro, heeft onlangs door
de ondertekening van het officiële kontrakt een
definitief karakter gekregen. De schepen, die
aangepast zijn aan de vaart door het Panamakanaal en in 1980 en 1981 moeten worden opge
leverd, hebben een draagverm ogen van 70 000
ton, een lengte over alles van 241,85 m en een
breedte van 32,20 m. De voortstuwing ge
schiedt door een dieselm otor van 18.500 pk.
De Braziliaanse RSV-werf, die in het begin
van dit ja ar bovendien een opdracht boekte
voor de bouw van zes 135 000 tons ore-oil
carriers, is hiermee tot eind 1981 voorzien van
orders.
Het m inisterie van Defensie heeft de contracten
getekend voor de bouw van drie loodsvaartuigen, die in de loop van 1977 voor het loodswe
zen gaan varen.
Volgens de oorspronkelijke plannen zouden dit
ja a r twee schepen en volgend jaa r een derde
aanbesteed worden. In verband met de slechte
orderpositie van de scheepsbouwbedrijven zijn
nu alle drie schepen besteld.
Met de order is ƒ 45 miljoen gemoeid. De
schepen, die ieder 24 loodsen kunnen vervoe
ren. worden gebouw d door A. Vuyk en Zon en ’s Scheepsw erven in Capelle aan de IJssel.

Tewaterlatingen
Op 2 decem ber 1975 is met goed gevolg tewater gelaten het m otorschip Veto.r, bouwnumm er 235 van Scheepsw erf Bodewes Gruno
B .V . te Foxhol, bestemd voor Rederij m.s.FVlox te Groningen.
Hoofdafm etingen zijn: lengte 59,97 m . breedte
10,70 m , holte 5 ,l0 m .
In dit schip wordt geïnstalleerd een 2-tact, enkelw erkende B RO N S-m otor van het type 8
GV-H met een verm ogen van 1000 pk bij 375
om w /m in.
Het motorschip l'elox wordt gebouwd onder
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: I
3/3 E
Haute mer.

Op 12 decem ber 1975 heeft met goed gevolg
proefgevaren het motorship Elisabetli Holwerda, bouw num m er 203 van Barkmeijer
Stroobos B .V . Scheepswerf en M achinefa
briek te Stroobos, bestemd voor Rederij P. &
H. Holwerda te Heerenveen.
Hoofdafm etingen zijn: lengte 59,97 m , breedte
10.70 m . holte 5.10 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-tact. enkelwerkende Caterpillarm otor van het type D
399 met een verm ogen van I 127 pk bij 1225
om w /m in.
Het m otorschip Elisabeth Holwerda werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau V eritas voor
de klasse: I 3/3 E >ï* Haute mer.
O p 13 decem ber 1975 is bij de Groot en van
V liet, Scheepsw erf en M achinefabriek B.V . te
Slikkerveer (lid van de Hollandse Scheeps
bouw Associatie B .V .) met goed gevolg
bouw num m er 390, het m .s. M argaretlia Smits
te water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door Me
juffrouw M argaretha Sm its, dochter van de
reder.
Dit schip is het le schip van een serie van 4
schepen welke nog gebouwd moeten worden,
waarvan 3 bestemd zijn voor rederij M. Smits
en I voor rederij Lpnborg in Denemarken.
Alle tot nog toe voor rederij Smits gebouwde
schepen zijn bij de Groot en van Vliet ge
bouwd.
Het eerste schip voor rederij Sm its werd op 26
novem ber 1960 tew ater gelaten (ook daarvan
was de naam M argaretlia Sm its). Het schip wat
nu te water gelaten is, is een vervolg op de serie
welke reeds eerder voor rederij Sm its gebouwd
werd en behoort tot de grootste schepen van de
Kleine H andelsvaart.
In nauw overleg met de reder en het Technisch
Bureau A. Schuur zijn enkele wijzigingen aan
gebracht in vergelijking met de eerste serie van
3 schepen.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Het verlengen van het laadruim tot 48 mtr. en
het installeren van een dubbele kraan met een
hijscapaciteit van 30 ton.
De schepen van rederij Smits kunnen gerekend
worden tot de m odernste van de Kleine Han
delsvaart.
De hoofdafm etingen van het schip zijn: lengte
over alles 84.20 m . lengte loodlijnen 74.40 m,
breedte 14,30 m , holte tot bovendek 8.75 m,
deadweight 3800 ton, ruiminhoud 168000 ft3.
Het m .s. M argaretha Sm its zal in februari 1976
opgeleverd worden.
Tijdens de bijeenkomst na de tewater lating kon
de direkteur. de Heer I. B. van Vliet tevens
meedelen dat men er in geslaagd was een
nieuwe opdracht te krijgen, ondanks de scherpe
concurrentie.
Het schip zal gebouwd worden in opdracht van
Rederij Stella te C uraçao, waarvan Kahn
Scheepvaart te Rotterdam agent is.
Tevens werd een optie gegeven voor de bouw
van een tweede schip. De oplevering van het
schip zal plaatsvinden in juni 1977. Het wordt
een schip voor het behandelen en het transpor
teren van zware lading.
De hoofdafm etingen hiervan zijn: lengte over
alles 98.00 m . lengte loodlijn 88.00 m , breedte
16.40 m , holte tot bovendek 8.30 m.
Het schip zal worden uitgerust met 2 laadbo
men van elk 250 ton.
Op 16 decem ber 1975. vond vanuit Harlingen
op de W addenzee de proefvaart plaats van het
m .s D a n iël, nadat van te voren de doopplech

tigheid was verricht door m evr. DamhofTam ling. Het schip is gebouw d voor rekening
van de rederij J. D am hof. D elf/ijl, door
Scheepsw erf Ton Bodewes B V. te Franeker.
De afm etingen van dit kustvaartuig zijn als
volgt: lengte over alles: 76.40 m . lengteloodlijnen: 69,98 m , breedte op spant: I 1.85 m,
holte: 5,85 m . draagverm ogen: 2320 ton.
ruim inhoud graan: 110.000 nv’ ft. ruiminhoud
balen: 104.000 m ' ft.
Het schip is voorzien van een 1500 pk Brons
dieselm otor, w elke het schipeen snelheid geeft
van 11 't i kn. Het schip is een z.g. mini bulk
carrier en bestem d voor het vervoer van ge
storte lading, zoals: graan, kolen. e .d .. doch
beschikt bovendien over een houtcertidcaat.
om dat speciale voorzieningen zijn aange
bracht, w aardoor een deklast hout gesjort kan
w orden. Het schip is niet op de gebruikelijke
wijze gebouw d en te w ater gelaten, doch in ca.
150 tons zware secties in de grote scheepsbouw hal gebouw d. D aarna werden de secties
met behulp van de eigen drijvende bok te w ater
geplaatst. Eerst drijvend in het w ater, werden
de scheepsdelen tot één geheel aan elkaar g e
last. Tijdens de proefvaart, waarbij ruim 
schoots aan door de rederij gestelde eisen werd
voldaan, w erd het schip door de Heer D am hof
overgenom en en onder com m ando gesteld van
kapitein Stegm eyer.
O p 16 decem ber 1975 werd bij B oele's
Scheepsw erven en M achinefabriek B .V . te
Bolnes (H olland) een schip te water gelaten,
dat bestem d is voor het vervoer van Liquefied
Petroleum G ases (L PG ), am m onia. Vinyl
Chloride M onom ere (V CM ) en solvents.
Het schip, dat in aanbouw is voor de Franse
rederij G azocean te Parijs, zal daartoe uitgerust
w orden met zes cilindrische tanks, die een ge
zam enlijke capaciteit zullen hebben van
15.000 m \
De voortstuw ing zal geschieden door een
S tork-W erkspoor Diesel m otor, type 20 TM
4 1 0 , met een verm ogen van 14.000 pk. De
proeftochtsnelheid van het schip bedraagt, op
90% van het verm ogen. 16,7 knoop.
Het schip zal na de oplevering (zom er 1976)
toegevoegd w orden aan de vloot van gespecia
liseerde schepen, die door de G azocean Groep
geëxploiteerd wordt. Deze vloot bestaat uit 55
schepen, die tezam en een capaciteit vertegen
w oordigen van 470.000 m ' en die van het to 
tale w ereldtransport van vloeibaar gas 25%
voor hun rekening nemen.
De doopplechtigheid werd verricht door Mevr.
G, V aillant-B oudet, dochter van de President
van G azocean.
De hoofdafm etingen van het schip zijn als
volgt: lengte over alles 153.25 m , lengte tussen
loodlijnen 142,30 m. breedte 22.80 m . holte tot
hoofddek 13,50 m . m ax. diepgang 10.60 m.
draagverm ogen 17,500 ton
Op 18 decem ber 1975 w erd op de B.V .
S cheepsw erf en m achinefabriek ’D eM erw ed e’
te H ardinxveld-G iessendam het oceanografisch vaartuig Tydem an gedoopt en te water
gelaten.
De doop w erd verricht door m evrouw C.
Polderm ans-van der W iele, echtgenote van
schout-bij-nacht F. Polderm ans, plv. chef m a
rinestaf.
Het schip is genoem d naar vice-adm iraal G . F.
T ydem an, die als com m andant van H r. Ms.
Siboga deel heeft genom en aan de eerste N e
derlandse oceanografische expeditie, welke
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plaats vond in het voorm alig N ederlands OostIndië in de jaren 1899-1900.
Het schip is uitgerust en ingericht voor
oceanografisch-, hydrografisch en m eteorolo
gisch onderzoekingsw erk in de A tlantische
O ceaan en aangrenzende zeegebieden. Hiertoe
zijn tal van laboratoria aan boord gepland.
Het schip zal 70% van de tijd gaan varen voor
m ilitair-w etenschappelijk werk inclusief hy
drografisch onderzoek en 30% van de tijd voor
civiel-w etenschappelijk onderzoek. H iertoe is
naast de accom m odatie van de 62 militaire
bem anningsleden in een extra accom m odatie
voor 15 w etenschapsm ensen voorzien.
De kiel van het schip werd gelegd op 29 april
1975. Het schip zal naar verwacht w ordt begin
oktober 1976 voor de proeftocht gereed zijn.
V oornaam ste technische gegevens:
W aterverplaatsing: ± 3000 ton; lengte: 90 m .;
breedte: 14,4 m .; diepgang: 4 ,7 5 m.
G ekozen werd voor een diesel-electrische
voortstuw ing. Voorts wordt het schip uitgerust
met zeer geavanceerde electronische en techni
sche apparatuur, zoals onderm eer een
diepzee-lier, w elke tot 7000 m. diepte kan
w erken, w aardoor 98% van de zeebodem kan
worden bereikt.

Verkochte schepen
Via bem iddeling van M aritiem Bureau J. E.
den Brave B.V. te A m sterdam zijn onder
staande schepen verkocht.
Looiersgracht 1876 tdw . bouw j. 1966 naar
N ederl. koper
Valkensw aard 1190 tdw. bouw j. 1967 N ederl.
koper
Bastant (N oorw egen) 1895 tdw . bouw j. 1965
N ederl. koper
Veendam 533 tdw. bouw j. 1958 naar Guyana
H erm es I (D uitsland) 845 tdw. bouw j. 1952
G riekenland
H erm s S (D uitsland) 690 tdw . bouw j. 1954
Libanon
Anlares (Brazilië) 3040 tdw. bouw j. 1963 In
dia
Via bem iddeling van Supervision Shipping &
Trading C o ., R otterdam , is het N ederlandse
motorkustvaartuig Breeveld, toebehorend aan
P A. van Es & Co. B .V ., Rotterdam verkocht
aan Bevis M arks Shipping B .V . te Z aandam ,
half-shelterdeck type, draagverm ogen 1.000
tons, gebouw d in 1965, uitgerust met een In
dustrie hoofdm otor van 1.000 pk, snelheid 12
mijl. De overdracht heeft inm iddels te Bolnes
plaatsgevonden, waarbij de naam gewijzigd is
in Bem ark.
Eveneens is door Rederij Com bi T rader C .V .,
R otterdam , een dochter van Heinrich Hanno &
C o . B . V ., het D eense m otorsch ip Ocean Coast
aangekocht, 2 .8 0 0 tons draagverm ogen, ge
bouwd in mei 1975 te D enem arken, gladdektype, uitgerust met 3 dekkranen van 5 tons,
hoofdm otor MAK en heeft een verm ogen van
2.000 pk, snelheid 13 knopen.
Het schip is volledig geautom atiseerd en heeft
een verm ogen van 2 000 pk, snelheid 13 kno
pen.
Het schip is volledig geautom atiseerd en voor
zien van de m eest uitgebreide en m odernste
navigatie-apparatuur.
De overdracht heeft inm iddels te Frederikshaven plaatsgevonden en het schip is herdoopt in
C om bi Trader.

A tlas Copco perslucht-gids voor de scheeps
bouw
Atlas Copco heeft een 'C om pressed A ir G uide
for S hipbuilders’ het licht doen zien, waarin op
overzichtelijke wijze de produkten van dit be
drijf w orden verm eld, die in de scheepsbouw
toepassing vinden.
Het 56 p agina’s tellende, van vele illustraties
voorziene boekje is door diverse produktgroepen sam engesteld en geeft verw ijzingen naar
de verschillende produktiefasen in de scheeps
bouw tot en m et het uitrusten van het schip en
het onderhoud op de werf.
Op pagina 3 van het om slag is een uitklapbare
plattegrond van een scheepsw erf afgedrukt. De
cijfers op deze plattegrond verwijzen naar de
daarm ee corresponderende secties van de in
houdsopgave.
Deze publikatie is gratis verkrijgbaar op aan
vraag bij de A fdeling Publiciteit van Atlas
Copco N ederland b .v ., M erw edew eg 7,
Zwijndrecht, telefoon: 078 - 24000.
A m erican Bureau o f Shipping classed 71
vessels in N ovem ber
The American Bureau o f Shipping (A B S) clas
sed 71 vessels in N ovem ber. Included in this
total are four tankers, two bulk carriers, eight
w orkboats, tw o offshore mobile drilling units,
11 traw lers, one hydrofoil, and 43 propelled
and non-propelled vessels of other types.
One of the tankers classed, the O belix of
121 667 dw t, is ow ned by A sterix Shipping
Corp. This vessel, built by M itsubishi Heavy
Industries, Ltd. of H iroshim a, Japan, has a
direct diesel engine drive of 26 100 hp. The
O belix, o f Liberian registry, has been certified
for operation with an unattended engine room
for a 24 hour duration.
The two offshore m obile drilling units classed
are both colum n stabilized units. The P enrod
72 is owned by Penrod D rilling C o ., o f D allas,
T exas and built by M arathon Le T oum eau Co.
of B row nsville, Texas. The W estern P aceset
ter II is ow ned by the W estern C om pany of
North A m erica, of H ouston, Texas and was
built by Bethlehem Steel C o rp ., Shipbuilding
D ivision, in B eaum ont, T exas. This unit is a
self-propelled unit having a geared diesel elec
tric drive of 6 ,0 0 0 hp. ABS has classed 18
offshore mobile drilling units during 1975.
The hydrofoil launch classed is the Ktihio ow 
ned by the Pacific Sea T ransportation, Ltd. of
H onolulu, H awaii. This all alum inum vessel
was built by the B oeing C om pany o f Seattle,
W ashington and m easures 78 feet in length.
The K uhio, with a geared turbine drive of
7,560 hp and a contract speed of 45 knots, has
been certified for operation with an unattended
engine room for a 12 hour duration. T hree
other alum inum hydrofoil lanuches. all ow ned
by Pacific Sea Transportation, L td ., have been
classed by ABS this year.
Thirty-three barges of U .S . registry w ere clas
sed by ABS in N ovem ber. T hese range in size
from 100 feet to 400 feet in length. T hirteen of
this total are 195 feet hopper barges built by
Tw in City Shipyard, In c., o f St. Paul, M inne
sota for M arine Leasing C o. of M inneapolis,
M innesota.
HBG en RSV tekenen licentie-overeenkom st
Tussen de H ollandsche Beton G roep N .V . en
R ijn-Schelde-V erolm e
is
een
licentieovereenkom st getekend voor de fabricage en
verkoop van het H BM - H ydroblok 3000, een
octrooi van de HBG.
Het hydroblok is een hydraulisch w erkende
3I

heim achine, die vooral ook in de offshore een
grote toekom st belooft.
In fo rm atie inzake 11HM H y d ro b lo k 3001)
In de afgelopen jaren werd door H ollandsche
Beton G roep nv veel speur- en ontw ikkelings
werk verricht ter verbetering van het heien van
betonnen en stalen palen, zowel op het land als
in het water. U itgebrcide theoretische studies
en praktijkbeproevingen resulteerden in het
ontstaan van een hyperm oderne geheel hydrau
lisch werkende heim achine, het H ydroblok,
dat nu reeds in diverse grootten en in meerdere
aantallen bewezen heeft in de harde praktijk
uitstekend te voldoen. Het ontw ikkelde sys
teem bewees dat heien niet alleen economisch
en snel. m aar ook schoon en met aanzienlijk
minder geluidsoverlast kon plaats vinden.
Hollandsche Beton M aatschappij bv, een van
de zes tot de HBG behorende w erkm aatschap
pijen, opereert nu reeds geruim e tijd in Neder
land met een aantal Hydroblokken en sedert
korte tijd ook in het buitenland. Aan het oplei
den van de N ederlandse hciploegen wordt
grote aandacht besteed. Verdere research heeft
het mogelijk gemaakt om met de Hydroblok
ken ook .onder water heiwerk uit te voeren. Ook
al ziet en hoort de heiploeg niets m eer, zij is in
staat om alle functies continu vanaf het dek van
het schip te volgen en het gehele heiproces op
afstand te beheersen. Dit heeft ook in het bui
tenland sterk de aandacht getrokken, met als
gevolg dat HBG werd uitgenodigd om in 70
meter diep water een paal ruim 90 meter diep in
de zeebodem te slaan. Dit gebeurde eind 1974
in de G olf van M exico en het werd een groot
succes.
V oorde A m erikaanse Shell Oil Com pany werd
dit aanleiding om aan HBG opdracht te verle
nen voor de levering in de tw eede helft van
1976 van 2 H ydroblokken van het grootste
type. Zij wegen ruim 200.000 kilogram en zul
len in 300 m eter w aterdiepte zeer grote en
lange stalen palen diep in de zeebodem moeten
gaan heien. Deze palen zullen de veilige fun
dering moeten vorm en voor de steeds groter
wordende stalen 'constructies' van waar a f in
steeds grotere w aterdiepten 'o ffsh o re' de aard
olie en het gas wordt gew onnen.
Overigens was het de N ederlandse, in Delft
gevestigde, 'N etherlands O ffshore C om pany’,
die in 1975 de prim eur had van de eerste twee
grote H ydroblokken van hetzelfde type. Deze
heiblokken werden nog niet voor onderw ater
heiwerk ingezet.
De storm achtige ontw ikkelingen en de grote
belangstelling, die het H ydroblok in binnen- en
buitenland ontm oet, hebben HBG doen beslui
ten om licentie te verstrekken aan de tot de
Rijn-Schelde-Verolm e G roep behorende Verolm e M achinefabriek (Engineering Com pany)
IJsselmondc B.V .
Deze licentie om vat de fabricage, het op de
markt brengen en de verkoop van de grote
Hydroblokken van het type HBM 3000. U iter
aard staat alle kennis en hei-ervaring. w aarover
HBG beschikt, aan toekom stige H ydroblok af
nem ers ter beschikking. De wereldwijde activi
teiten van RSV staan borg voor de best denk
bare service, die gebruikers zich kunnen w en
sen.
HBG verkrijgt doordeze overeenkom st de door
haar zozeer gew enste mogelijkheid om het ver
dere speur- en ontw ikkelingsw erk met kracht
ter hand te nem en. Er blijkt met nam e in de
sector van de hei- en constructietechnieken
voor onderw ater uit te voeren funderingen nog

bijzonder veel pionierswerk te moeten worden
verricht, zoals uil de vele contacten met voor
namelijk buitenlandse oliem aatschappijen,
constructiebureaus en offshore-aannem ers is
gebleken.
De V erolm e M achinefabriek IJsselmonde is
belast met de fabricage van de Hydroblokken
HBM 3000.
Een nieuw bedrijf, Panocean-A nco Lim ited,
gaat de twee grootste parcel tanker vloten
van Engeland exploiteren
Tate & Lyle Lim ited en Panocean maken de
fusie bekend van hun diepzee parcel tanker
vloten. De vloot van Tate & Lyle wordt mo
menteel geëxploiteerd door Anco T anker Ser
vice Lim ited en Peninsular & Oriental Steam
Navigation C om pany, aandeelhouders van
Panocean.
Tot de vloot van Panocean behoren ook sche
pen van Société Française de Transports M ari
tim es. dochterm aatschappij van de Franse
W orms Groep.
Het nieuwe bedrijf. Panocean-A nco Lim ited,
zal begin volgend jaar worden gevorm d ten
einde de gem eenschappelijke vloot te exploite
ren. Er worden geen aandelen uitgewisseld
door de eigenaars van de bedrijven.
Panocean-A nco gaat een gecom bineerde vloot
van 22 diepzee parcel tankers beheren, w aar
van zij 19 schepen, die betrokken zijn bij het
wereldom vattende vervoer van chem icaliën,
eetbare oliën, sm eeroliën en andere vloeibare
produkten. in eigendom hebben.
Het betreft hier de m odernste vloot ter wereld
in deze branche, w aarin een totale investering
van 80 miljoen pond sterling door de vier be
drijven is gepleegd.
Tot de gezam enlijke vloot zullen de volgende
schepen behoren:
Tate & Lyle
Anco Empress
AncoStane
Anco Sovereign
Anco Duchess
Anco Duke
Anco Sceptre
Anco Princess
Anco Tem plar
O cean en P & O
Post Runner
Post Cham pion
Post Endeavour
Post R anger
Post C harger
S .F .T .M .
Post Energie

Post
Post
Post
Post

Enterprise
R over
Challenger
Chaser

Post Entente

De totale capaciteit van de vloot is 437 000
dwt. De meeste scheepsruiinte is van recente
datum .
New Dynam ic positioning system
A new dynam ic positioning system for vessels
which puts particular em phasis on reliability
and safety has been developed by N orw ay's
Kongsberg V âpenfabrikk. Both the m echani
cal and electronic technology em ployed in the
new system has been based on equipm ent and
expertise developed by K ongsberg V âpenfa
brikk when providing sim ilar integrated sys
tem s for the N orwegian N avy.
Use is made o f the very latest regulatory theory
em ploying a K ahlm an filter to cut out oscilla
tory wave and current m ovem ents o f no impor
tance for the vessel’s behaviour. K ongsberg
V âpenfabrikk has cooperated here with the In
stitute o f Cybernetics at the Engineering R e
search Foundation o f the U niversity o f T rond
heim (SIN TEF). This m odem technology con
tributes to reducing w ear and tear on engines

and propellors com pared with existing dyna
mic positioning system s, since they are placed
under a less extrem e load. This in turn reduces
operating and m aintenance costs.
Great em phasis has been placed by Kongsberg
Vapenfabrikk on providing prospective custo
mers with a system adapted to the needs of their
own particular vessel. As a result, detailed
sim ulation trials will be carried out for each
order at the Christian M ichelsen Institute in
Bergen. M arketing is already in full swing on a
worldwide basis, and a first order has already
been received from Seaw ay O ffshore Work
Platform A /S , an offshoot o f the Stolt Nielsen
group, for installation in a modified A ker H-3
oil platform intended for offshore support
work. This platform is currently under con
struction in Finland.
norinform
L loyd’s Register class for com ponents of
Vickers one atm osphere transfer system
Vickers have recently carried out a series of
shore and sea tests of their one atmosphere
transfer system under the supervision of
L loyd’s R egister surveyors. The tests were to
prove that the sealing arrangem ents and the life
support and hydraulic system s were practicable
for the transfer of men and materials to sea bed
wellhead cellars such as those used by the off
shore oil industry.
The dem onstration sea bed cham ber used for
the tests was built under L loyd’s R egister sur
vey (for classification ' + I00A I Submersible
H abitat’) by Vickers Engineering to the design
o f Vickers Shipbuilding Group.
During the tests the V ickers O ceanics VOL LI
diver lockout subm ersible successfully mated
with the dem onstration cham ber to prove the
system. The VOL LI was fitted with a new bell
shaped mating skirt which is in the process of
being classed by L loyd's Register. Designed
by Vickers developm ent project team , the skirt
enables men to be rescued from naval submari
nes and this capability w as dem onstrated suc
cessfully during another series o f trials with the
subm arines HMS O tter and HMCS Ojibwa.
First dix ing firm approved for in-water sur
veys
The U nterw ater M aintenance Co. Ltd. of
Southam pton becomes the first firm to be re
cognised by the C om m ittee o f L loyd's Regis
te r's of Shipping for carrying out in-water sur
veys at Las Palm as, Canary Islands, under the
direction of L loyd’s Register surveyors. The
approval is in accordance with Lloyd’s Regis
ter provisional rules for periodical in-water
surveys o f large ships.
The provisional rules are contained in Chapter
R (K) of L loyd’s R egister's Rules and they
apply to large ships (other than passenger
ships) less than ten years old.
Provision is made in the rules for the approval
o f specialist underw ater operators and for the
purpose of recognition by L loyd's R egister the
facilities, equipm ent, personnel and operating
procedures of the U nderw ater M aintenance
Co. Ltd. were assessed by LRS surveyors. The
approval is valid for tw o years, after which a
further assessm ent will be required by the So
ciety.
L loyd’s Register recently carried out their first
operational in-water hull survey on the BP
crude carrier, British Prospector, 2 15 335 dwt.
at Las Palmas w here the U nderw ater M ainte
nance Co. Ltd. was the contractor engaged by
the ow ners.

