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Veelheid van nieuwe scheepstypes
Tal van omstandigheden hebben er toe 
bijgedragen, dat vele nieuwe scheepstypes 
zijn of worden ingevoerd. Nu is het niet 
zo, dat men bij ’nieuw ’ aan een geheel 
apart ontwerp moet denken; in de meeste 
gevallen gaat het om verbeterde uitvoe
ringen van reeds bestaande klassen of ca
tegorieën van schepen. De werven hebben 
daarbij o.m . ingehaakt op de behoefte van 
de reders om op het brandstofverbruik van 
de schepen te kunnen bezuinigen, en voor 
de scheepsbouwbedrijven zelf werd hier
door een mogelijkheid geboden om nieuw 
of vervangend werk te zoeken voor het 
danig gekrompen orderbestand. Het is 
welhaast vanzelfsprekend, dat ook de Ja
panse werven veel aandacht hebben ge
schonken aan deze ontwikkelingen. Zo 
ontwierp Ishikawajima-Harima Heavy 
Industries de ’Future’-bulkcarriers, waar
van de jongste loot -  de ’32’, zogenoemd 
naar de 32 000 dwt -  inmiddels goed ont
vangen blijkt te zijn. Onlangs berichtte 
IHI, dat reeds orders voor drie ’Future- 
32’-schepen waren geplaatst, waarvan 
twee door de Westduitse reder F. Laeisz. 
Terloops zij hier medegedeeld, dat deze 
reder voor deze bestelling geen beroep 
heeft gedaan op de kredietfaciliteiten, 
welke de regering in Bonn aan de reders 
verstrekt, die nieuwbouworders willen 
plaatsen. Een maand of twee geleden is 
deze kwestie namelijk nogal hoog opgelo
pen, toen bleek, dat enkele Westduitse 
scheepvaartondememingen dergelijke fa
ciliteiten hadden gebruikt voor het bestel
len van nieuwbouw in Japan.
De vakbonden waren met deze gang van 
zaken zeker niet ingenomen, maar ook de 
werven niet, want ook in West-Duitsland 
wordt de spoeling dun. Zo is er daar wel
iswaar sprake van een produktierecord (er 
werden in 1975 schepen met een totale 
inhoud van 2,5 miljoen ton bruto opgele
verd), maar daar staat tegenover dat de 
gezamenlijke orderportefeuille door annu
leringen en het uitblijven van nieuwe or
ders is geslonken van 8,2 tot 4,73 miljoen

ton. Nog nooit hebben de Duitse werven 
na de oorlog zo’n grote tuimeling ge
maakt.
Een andere Japanse werf, die met een aan
gepast produkt is gekomen, is Hitachi Zo- 
sen. Deze maatschappij ontwierp het type 
UT-20, waarvan dezer dagen de eerste, de 
Mari Boeing, aan een Liberiaanse maat
schappij is overgedragen. Evenals de 
’Future'-schepen gaat het hier om een zo
genaamd polyvalent schip, dat zich leent 
voor het transport van allerlei soorten la
dingen, met inbegrip van graan, erts, ko
len, verpakt hout, conventionele stukgoed 
en containers. De multi-purpose carrier, 
waarvan de UT-20 er dus ook een is, is 
vooral na de energiecrisis tot ontwikkeling 
gekomen, hoewel men zich mag afvragen 
of de evolutie naar een veelzijdig vaartuig 
ook niet zonder deze crisis had plaatsge
vonden. De moderne criteria in de be
drijfsvoering schrijven immers een grote 
mate van soepelheid voor, flexibiliteit 
zoals men het thans liever noemt, en voor 
een reder is het interessant om een schip 
van de ene trade naar de andere te kunnen 
overhevelen, speciaal in deze tijd, nu de 
recessie hem gebiedt zijn geïnvesteerde 
kapitaal soms een andere bestemming te 
geven.
Wij zouden dan ook nog even moeten stil
staan bij de ’NS-29’ en de ’NS-35’, twee 
nieuwe ontwikkelingen van de eveneens 
Japanse Namura Shipbuilding Company, 
Osaka. Eerstgenoemde type bulkcarrier is 
voortgekomen uit het ontwerp van een 
tanker(l), waarvan Namura er in betere 
dagen heel wat heeft afgebouwd. De 
’NS-35’, een schip met vijf ruimen, is een 
evolutie uit een vroeger type bulkcarrier, 
dat over zeven ruimen beschikte. Van be
tekenis is ook dat Burmeister & Wain met 
een bulkcarrier van 60 000 dwt op de 
markt zijn gekomen, waarvan wordt ge
zegd, dat het een besparing van dertig 
procent in het brandstofverbruik mogelijk 
maakt. Deze besparing zou dan worden 
verkregen door een grotere schroefdiame-

ter, een bescherming van de schroef tegen 
binnendringende lucht en een vertra- 
gingsmechanisme bij het aantal omwente
lingen.
De hoge bunkerkosten plagen de beoefe
naars van de scheepvaart nu al geruime 
tijd, maar het op halve kracht varen wordt 
soms ook door andere overwegingen in
gegeven. Het is een van de middelen om 
bijvoorbeeld een tanker nog zo lang moge
lijk in de vaart te houden. Op een recente 
bijeenkomst die onder auspiciën van Inter- 
tanko in Londen werd gehouden is dit 
middel zelfs van harte aanbevolen. Blij
kens cijfers welke daar door een werk- 
commisssies werden verstrekt ’absor
beert' het langzame varen toch altijd nog 
zo’n 50 miljoen dwt scheepsruimte. Zou 
men deze methode kunnen knopen aan een 
universeel doorgevoerd stelsel van mini
mum vrachtprijzen, dan zou veel van de 
huidige misère in deze scheepvaartsector 
kunnen worden geneutraliseerd. Ook valt 
nog te denken aan een algemeen doorge
voerde maatregel over het scheiden van de 
ballasttanks. In Londen is men er echter 
wel achter gekomen, dat al deze maatrege
len, hoe broodnodig zij ook mogen zijn,
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geen effect zullen hebben, indien zij niet 
over de gehele linie worden uitgevoerd, en 
daar ziet het op dit moment nog helemaal 
niet naar uit.
Interessant is het wel, dat het spook van de 
hoger wordende brandstofprijzen in de 
kaart speelt van degenen, die nog altijd op 
zoek zijn naar de economische formule 
voor de toepassing van kernenergie voor 
de koopvaardij. Twee Engelse deskundi
gen hebben berekend, dat indien de curve 
van de brandstofprijzen omhoog blijft 
gaan -  zoals trouwens binnen de lijn van 
de verwachting ligt -  reders zich straks 
niet meer bezwaard zullen voelen om 
atoomschepen te bestellen. Ja, zij gaan er 
zelfs van uit, dat mogelijk reeds inde jaren 
tachtig het door kernenergie voortge
stuwde koopvaardijschip een geregelde 
verschijning op de wereldzeeën zal zijn, in 
het bijzonder het schip met een hoog ma- 
chinevermogen. Dat zou dan de werfdes- 
kundigen gelegenheid verschaffen om een 
ruime scala van nieuwe types aan de markt 
te brengen; het dure aspect van de kern
voortstuwing zou wellicht door tal van

kostenbesparende voorzieningen onder
vangen kunnen worden. Om kort te zijn, 
er zijn hier mogelijkheden te over.
In dit verband mag nog even worden aan
gehaald dat de deskundigen van de Finse 
W artsila-werf -  de bij uitstek geschikte 
werf voor de bouw van hoogwaardige ijs
brekers -  van mening zijn, dat er in het 
begin van de jaren tachtig gebruik kan 
worden gemaakt van de grote tankers en 
bulkcarriers, die zich tevens als ijsbrekers 
door de natuurlijke barrières zullen heen
slaan. Deze schepen zouden bijvoorbeeld 
kunnen worden ingezet in de vaart door de 
Noord-W est Passage naar Alaska o f langs 
de kust van Noord-Siberië. De Canadezen 
hebben bovendien schepen van deze soort 
nodig voor het transport van en naar hun 
meest noordelijke eilanden waar tal van 
interessante mijnbouwprojecten in voor
bereiding of in uitvoering zijn. Anderen -  
waaronder de Russen -  verkondigen de 
mening, dat kernvoortstuwing juist voor 
dit soort vaartuigen ideaal zou zijn. Een 
Noorse werf, een van de Aker-Groep, zou 
bovendien plannen hebben ontworpen

voor de bouw van gedeeltelijk onderwater 
varende tankers. Hun voorschip zou de 
vorm van een sigaar hebben en tijdens de 
vaart blijft alleen de bovenbouw boven 
water.
Op middellange termijn blijven er dus vol
doende belangwekkende aspecten voor de 
scheepsbouw bestaan. M aar ook op korte 
termijn zijn er voor de werven soms 
boeiende opgaven, wanneer zij ze kunnen 
bemachtigen. Een goed functionerend 
samenspel met de opdrachtgever(s) is 
daarbij natuurlijk van essentiële betekenis, 
zoals bijvoorbeeld in het geval waar de 
Taiwanse reder C. Y. Tung een order voor 
twee supertankers bij de Bremer Vulkan 
laat wijzigen in een opdracht voor een 
containerschip van 28 000 dwt. En in een 
Zweeds vakblad lazen wij de toch wel 
hoopvolle mededeling, dat men twee be
langrijke golven van nieuwbouworders 
mag verwachten, de eerste vanaf 1985, de 
tweede in de jaren negentig. De vraag is 
alleen maar, hoe komen wij de tussen lig
gende periode door?

De J.

Eerste bijeenkomst betreffende West European Graduate Education in Marine 

Technology op 23 en 24 oktober 1975 bij de Technische Hogeschool Delft

De herstrukturering van het wetenschappelijk onderwijs, met 
name de plannen van de regering om de studietijd te verkorten en 
het postacademisch onderwijs (PAO) als een permanente instel
ling te organiseren, was voor het bestuur en de onderwijscommis
sie van de Afdeling der scheepsbouw- en scheepvaartkunde van 
de Technische Hogeschool Delft aanleiding om de problematiek 
zo grondig mogelijk te analyseren.
Vooral met het oog op de stormachtige ontwikkelingen in de 
maritieme techniek van nieuwe, sterk gespecialiseerde scheeps- 
typen en vooral de scheepsbouwkundige aspekten van de off
shore techniek is in december I974 een dialoog met de industrie 
georganiseerd, in de vorm van een ’presentatie-oriëntatiedag’, 
die grote weerklank heeft gevonden. Daarover is toentertijd be
richt. De ’presentatie-oriëntatiedag’ heeft duidelijk getoond, dat 
de behoefte aan PAO in maritieme techniek -  juist vanwege die 
ontwikkelingen -  bijzonder groot is. Verder is gebleken -  omdat 
het aantal vaklieden die op dit gebied werkzaam zijn relatief klein 
is vergeleken m etandere techniek -  dat de oplossing van het PAO 
in maritieme techniek op het internationale vlak zou moeten 
worden gezocht. Door een Europese samenwerking in EEG- 
verband of zelfs nog groter, bijv. inclusief de Scandinavische 
landen, zullen meer docenten, meeer onderzoekfaciliteiten en 
resultaten alsmede meer deelnemers voor de PAO-cursussen ter 
beschikking staan.
Na polsingen van enkele buitenlandse universiteiten door de 
dekaan en na goedkeuring door de afdelingsraad heeft deze, 
samen met de voorzitter van de Onderwijscommissie, de afdelin
gen voor Maritieme Techniek van de W esteuropese landen, in
clusief die van de Scandinavische landen, in Delft uitgenodigd 
voor een bespreking over de behoefte aan de mogelijkheden en de 
bereidwilligheid tot samenwerking. Aan deze uitnodiging heb
ben de universiteiten van Londen, Newcastle, Aken, Berlijn, 
Hamburg, Parijs, Gent, Genua, Napels, Gotenborg, Helsinki. 
Kopenhagen en Trondheim gehoor gegeven. De gasten werden 
begroet door de rector magnificus, prof. dr. ir. H. van Bekkum.

Twee dagen van discussies hebben tot de volgende slotconclusies 
geleid:
a. Alle deelnemers hebben bevestigd tot samenwerking bereid te 
zijn.
b. Er is een internationale commissie opgericht onder voorzitter
schap van prof. dr. ing. C. Gallin (Nederland), met als leden: 
prof. J. B. Caldwell (Groot-Brittannië), prof. D. Kavlie (Noor
wegen), prof. A. Lomeo (Italië) en prof. H. Nowacki (West- 
Duitsland). Deze commissie zal de toekomstige werkzaamheden 
plannen en coördineren en twee o f drie maal per jaar bijeenko
men.
c. Alle deelnemende universiteiten vormen verder een 'univer- 
sity conference’ onder voorzitterschap van prof. dr. ir. J. D. van 
Manen (N ederland). Deze conferentie zal één maal per jaar o f één 
maal per twee jaar bijeenkomen voor verdere richtlijnen. De 
eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 23 en 24 septem
ber 1976 te Genua.
De naam van deze samenwerking luidt: ’W est European Gra
duate Education in Marine Technology’ (W EGEMT).
De taak van dit samenwerkingsverband is in de eerste plaats de 
bepaling van de huidige situatie, daarna om een zogenaamde 
’catalogus’ van PAO-cursussen op te stellen zowel voor wat 
betreft ’na-ervaring' cursussen, als ook inleidende cursussen 
voor nieuwe gebieden.
Bovendien zal de ’catalogus’ de aktieve researchgebieden ver
melden. Complementair aan de bestaande aktiviteiten zullen 
initiatieven worden gestimuleerd en werkzaamheden gepland 
voor geavanceerde studies. De respons van deze eerste bijeen
komst rechtvaardigt de hoop, dat misschien een belangrijke stap 
in de richting van de Europese samenwerking op het gebied van 
het postacademisch onderwijs in M aritieme Techniek heeft 
plaatsgevonden.
Voor nadere inlichtingen: Technische Hogeschool Delft, tel.:
015-13 32 22; prof. dr. ing. C. Gallin, tst. 5208 of prof. dr. ir. J.
D. van M anen, tst. 5128.



Moderne inzichten bij de opzet van scheepswerven

Voordracht gehouden op: 23 oktober 1975 te Rotterdam,
24 oktober 1975 te Amsterdam,
11 november 1975 te Groningen, 

voor de Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied door: 
Ir. W. L. Bastian. Direkteur bureau Navalconsult -  Holland en 
Ir. M. M. Oppenheim. Senior Project Manager.

Het is voor ons, in deze moeilijke tijd voor de Nederlandse 
scheepsbouw en de daarbij boven ons hoofd hangende werke
loosheid, een vraag geweest of het nu de tijd is om een lezing te 
houden over moderne inzichten bij de opzet van scheepswerven. 
Wij zijn echter van mening dat een herstrukturering en daarmede 
mogelijke sanering in de scheepsbouwindustrie juist nu tot stand 
zou moeten worden gebracht. Dit impliceert dat de levensvat
baarheid van vele scheepsbouwwerven bestendigd zou worden 
indien er tijdig de nodige aanpassingen (in welke vorm dan ook) 
zouden geschieden.
Uitgaande van deze filosofie, zou deze voordracht voor velen van 
u hopelijk toch een stimulans kunnen zijn om tot een herstrukture
ring of misschien tot een nauwere onderlinge samenwerking te 
geraken, om daarmede een sterkere positie op de wereldmarkt te 
kunnen innemen.

I. INLEIDING
De titel van deze voordracht, ’Moderne inzichten bij de opzet 
van scheepswerven’ zou de verwachting kunnen wekken dat er 
een algemeen recept bestaat, gebaseerd op moderne inzichten, 
om tot een opzet van een ideale scheepswerf te komen. Wij 
moeten u hierbij teleurstellen, dit recept bestaat niel.
Wel zijn er belangrijke faktoren die bij de opzet van moderne 
scheepswerven een wezenlijke rol spelen.
Vele van deze afzonderlijke faktoren of kombinaties hiervan zijn 
al gerealiseerd o.a. in scheepswerven die zich met de bouw van 
grote tankers (VLCC’s) bezig hielden.
Wij willen u de toepassingen van deze faktoren (moderne inzich
ten) als een geïntegreerd proces voordragen om tot een ontwerp 
van een efficiënt werkend scheepsbouwbedrijf te geraken.
In het kader van deze lezing zullen wij ons moeten beperken tot de 
technische en de ekonomische aspekten.
Management en organisatie laten wij hier buiten beschouwing.

II. ALGEM EEN OVERZICHT
Indien men de ’Moderne inzichten bij de opzet van scheepswer
ven’ door een aantal ’definities’ of wel een aantal ’markante 
eigenschappen’ wil kenmerken, dan zijn het o .i. de volgende:
-  Analytische (rationale) benadering en aanpak van het onder
werp.
-  Vrijwel komplete integratie.
-  Ver doorgevoerde mechanisatie en automatisering.
-  Hoge normen t.a .v . milieu, werkklimaat en veiligheid. 
Genoemde inzichten zullen in het verdere verloop van deze 
verhandeling nader uiteengezet worden.
Men dient zich wel te realiseren dat de hedendaagse inzichten bij 
de opzet en/of modifikatie van werven veelal een direkt uitvloei
sel zijn van de ontwikkeling in de scheepsfabrikage-technologie 
alsmede van algemene technologische ontwikkelingen in de 
meest brede zin zoals deze zich in de laatste decennia hebben 
voorgedaan. Het is hierom veelal moeilijk om een duidelijke 
scheiding te trekken tussen recente ontwikkelingen in de werf
bouw enerzijds en de produktie-technologie anderzijds. 
Aspekten waaVvan de merites duidelijk bij de produktietechnolo- 
gie liggen (unitbouw, pre-outfitting etc.) zullen in het kader van

deze verhandeling gememoreerd worden voor wat betreft hun 
resp. invloed/relatie tot de werfopzet en ’lay-out’ .
De ontwikkelingen die zich bij de scheepswerven hebben voor
gedaan waren tamelijk gradueel. Er zijn in grote lijnen vier 
perioden o fw el ’generaties’ te onderscheiden waarvan de hoofd
kenmerken de volgende zijn:

le  generatie -
De werf die gekenmerkt wordt door een grote variatie van 
produkten, met een over het algemeen vrij laag aantal eenheden 
per variant (scheepstype).
Er kan dus t.a .v . konceptie/lay-out geen sprake zijn van een 
procesmatige opstelling, noch van een produkt of deelprodukt 
gebonden opstelling. De bewerkingen en deelassemblages, on
verschillig hun hoedanigheid en geaardheid, vinden plaats daar 
waar ruimte beschikbaar is. Van assemblages van enige beteke
nis m .b.t. volume en gewicht kan meestal evenmin sprake zijn 
wegens de relatief lage hijskapaciteit zowel in de werkplaatsen 
als ook op de hellingen. De kranen zijn meestal nog een erfenis uit 
het klinktijdperk en dus afgestemd op het hanteren van lichte 
lasten.
2e generatie -
De werf die gekenmerkt wordt door een meer beperkte produk- 
tenkeuze gebaseerd op maximum en tevens minimum schceps- 
afmetingen. Hierbij een middelmatig aantal eenheden per 
scheepstype.
Hier kan men reeds een zekere procesmatigheid konstateren bij 
een aantal bewerkingen. Dit leidt tot de opzet/lay-out waarbij het 
produktieproces, dus de diverse bewerkingen en hun onderlinge 
relatie, één der dominerende faktoren is.
Een zekere wetmatigheid in de materiaalstroom begint zich af te 
tekenen. De sekties nemen toe in volume en gewicht. 
Afhankelijk van het scheepstype en de konstruktieve premissen 
worden deel-konstrukties geassembleerd tot gewichten van 3 0 0 1- 
400 t. (komplete dekhuizen etc.).
3e generatie -
De werf die gekenmerkt wordt door specialisatie waarbij men 
een -  voor scheepsbou wbegrippen -  groot aantal schepen van een 
bepaald type, vervaardigt.
De algehele konceptie van dit soort werven wordt in de hoogste 
graad bepaald door:
-  het type produkt(en),
-  de fabrikage van -  per scheepstype -  ’gestandariseerde’ sub- 
assemblages,
-  sterk doorgevoerde mechanisatie en automatisering.
Er heerst een stringente fabrikagevolgorde met vaste ’produktie- 
straten’ allemaal afgestemd op de vervaardiging van (nagenoeg-) 
één type halfprodukt. (bijv. profielenstraat, panelenstraat, web- 
fabrikagelijn etc.).
De eind-assemblage wordt uitgevoerd d .m .v . zeer specifieke 
werkmethoden, gebruik makend van gespecialiseerde en veelal 
uitzonderlijk dure installaties.
Hierbij worden deelkonstrukties (’blokken’; ’m odules’ etc.) in 
montagehallen gereed gemaakt met inbegrip van een grote hoe
veelheid uitrusting en appendages om vervolgens in betrekkelijk
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korte tijd in dok o f op helling tot een kompleet casco geassem
bleerd te worden. De blokken die men hierbij (hijsend-) hanteert 
variëren veelal tussen 300 t- 800 t met 1.500 ton bij de huidige 
rekordhouder (Kockums).
Daarnaast bestaan nog diverse systemen waarbij samenstellende 
scheepsblokken horizontaal verplaatst worden naar de eindas- 
semblageplaats om aldaar aan elkaar gevoegd te worden (in- 
galls), of het systeem van de kontinue aanbouw, waarbij het reeds 
voltooide deel van het casco successievelijk het dok ingeschoven 
wordt (Arendal).
4e generatie -
De werf die overeenkomstig de moderne inzichten opgezet wordt 
en de volgende kenmerken heeft:
-  Een beperkte produktenkeuze gebaseerd op maximum en 
tevens minimum scheepsafmetingen met een middelmatig aantal 
eenheden (schepen) per scheepstype.
-  Bij de produktie van onderdelen en sektie-assemblage wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de geavanceerde technie
ken die in de seriematige bouw ontwikkeld werden.
-  De produktiefaciliteiten, de mechanisatie en de daarbij beho
rende automatisering worden zodanig gekozen dat ze geen vaste 
koppeling geven aan een bepaald type eind-produkt zoals dat bij 
de derde generatie het geval was.
Over het algemeen zullen het met name de middelgrote werven 
zijn (10.000-40.000 ton staalomzet per jaar) die volgens deze 
richtlijnen, ontworpen c.q. aangepast kunnen worden.
Om de kleinere werven eveneens te laten profiteren van deze 
technieken, valt te denken aan het vormen van centrale werk
plaatsen voor bijv. plaat- en profielbewerking (Centraalstaal), 
centrale pijpenfabrikage, toeleveringsbedrijven van sekties, ge
specialiseerde afbouwbedrijven etc.
Deze 4e generatie van werven vormen het onderwerp van deze 
voordracht.

III. BENADERING & METHODIEK
Eerder is reeds gezegd dat er geen algemene 'receptuur’ bestaat 
die gebruikt zou kunnen worden bij de ontwikkeling en totstand
koming van een plan welke de opzet van een scheepswerf tot doel 
heeft.
De opzet van een werf vergt te allen tijde een afzonderlijke en 
gerichte studie, daarbij uitgaande van de specifieke basisgege
vens, waarbij rekening gehouden moet worden met de funktio- 
nele relaties, restrikties en kompromissen. (technische en eko- 
nomische).
Laatstgenoemde faktoren zijn eveneens medebepalend voor de 
'werkprocedure’ of wel de aktiviteitenreeks die gebezigd wordt 
bij de ontwikkeling van het plan. Dit impliceert dus dat de 
procedure ook geen star karakter heeft.
Het werkschema (tabel 1) illustreert de wijze waarop de werfop- 
zet tot stand komt, waarbij de donkergekleurde aktiviteiten als de 
belangrijkste aan een nadere beschouwing onderworpen worden.

Verzameling en evaluatie der basisgegevens
De basisgegevens kunnen in twee kategorieën verdeeld worden:
-  gegevens welke direkt betrekking hebben op de produktie en 
hiermee op de ontvang en geaardheid van het bedrijf.
-  gegevens welke betrekking hebben op de geografische situa
tie, infrastruktuur e.d.
Het zijn met name de gegevens behorende bij de eerder genoemde 
éérste groep (direkte betrekking op produktie en omvang) welke 
aan een gedetailleerde analyse onderworpen worden.
Het is hierbij zaak om bij de diverse produktiepakketten telkens 
die hoeveelheid materiaal o f wel die bewerking(en) te herkennen 
die maximale waarden reflekteren.
Deze waarden vormen de basis voor de bepaling van de beno
digde produktiemachines. produktie-oppervlakten en transport
middelen.
De bouwplaats, dok of helling, neemt kwa produktiekomponent 
een afzonderlijke plaats in en vereist daarom een afzonderlijke

benadering. (Aangenomen wordt dat andere systemen zoals b.v. 
een schepenlift, reeds in een eerste evaluatie beschouwd zijn en in 
dit geval niet toepasbaar werden geacht). Hierbij zijn er in de 
regel twee hoofdfacetten aanwezig nl.:
a) de keuze tussen deze twee mogelijkheden.
b) de bepaling van de afmetingen.

De analytische aanpak
Ook i n het verleden wanneer er een scheepswerf of ander produk- 
tiebedrijf ontworpen moest worden, werd een aantal primaire 
facetten en parameters beschouwd die als basisgegevens dienden 
voor de totale opzet van het bedrijf.
De gevallen, waarvan gezegd zou kunnen worden dat er een 
duidelijke analytische en systematische benadering van het kon- 
cept aanwezig was, waren echter achteraf bezien bijzonder 
schaars.
Het resultaat was dan vaak een produktiebedrijf dat niet aan zijn 
funktionele eisen voldeed. Veelal kwamen aanpassingen en/of 
verbeteringen tot stand gebaseerd op direkte behoeften. Het be
zwaar hiervan is dat men zodoende in de regel aansluiting c.q. 
integratie met de bestaande situatie mist.
Het feit dat men faktoren, die weliswaar altijd op een zekere 
intuïtieve wijze mee gespeeld hebben nu duidelijk op schem a's 
vastlegt, zodat men het voor zich ziet, en die daardoor ook 
kritisch door zichzelf en door anderen beoordeeld kunnen wor
den, vormt een belangrijke sleutel tot een succesvol ontwerp van 
een bedrijf.
De benadering van het technologische proces verloopt in grote 
lijnen als volgt:
Vanuit de produktenopgave van de werf worden een aantal repre
sentatieve produktiepakketten samengesteld. De produktenop
gave zal in geval van een reeds bestaand bedrijf meestal een 
voortzetting van het traditionele produktenpakket vertonen met 
verwerking van eventuele toekomsteisen. Het produktenpakket 
van een nieuw te stichten bedrijf zal in de regel een reflektie van 
de momentele markt zijn.
Van de schepen voorkomend in de respektievelijke jaarlijkse 
produktiepakketten wordt een globale 'material break-down’ 
gemaakt. Hierbij worden platen en profielen gekatalogiseerd naar 
gelang de bewerking(en) die ze moeten ondergaan.
Bij profielen worden de hoeveelheden bepaald van die:
-  welke aan een exakte lengtemaat gebonden zijn,
-  gebogen profielen,
-  profielen zonder en met speciale eindvorm.
Uit de verkregen hoeveelheden wordt dan voor iedere soort 
bewerking het aantal benodigde bewerkingsmachines bepaald. 
Ten behoeve van de (sub-)assemblage wordt een aantal alterna
tieve (globale-) sektieplannen van diverse schepen uit het keuze
pakket opgesteld. De afmetingen van de verkregen sekties wor
den beschouwd en de verschillende maximaal te hijsen gewichten 
worden getoetst voor wat betreft hun invloed op de afmetingen 
van de hallen, de konstruktie daarvan, de benodigde kraankapaci- 
teiten en de hiermede samenhangende financiële konsekwenties. 
Het aspekt van wel of geen overdekte eind-assemblage wordt in 
dit iteratieve proces uiteraard meegenomen.
Daar bij de moderne werfopzet ervan uitgegaan wordt dat pre- 
outfitting zal plaatsvinden, dient dit facet eveneens in ogen
schouw genomen te worden tijdens de bepaling van de sektie- of 
blokindeling van het schip. Hierbij zal tevens blijken dat om een 
zinvolle hoeveelheid pre-outfitting te kunnen installeren, de sek
tie aan bepaalde minimum afmetingen zal moeten voldoen.
De faktoren hiervóór genoemd, nl. de konstruktieve mogelijkhe
den enerzijds (scheepsromp) en de werktuigkundige eisen ander
zijds (pre-outfitting) resulteren in een sektie-configuratie waaruit 
een 'gemiddelde sektie’ en een 'maximum sektie’ gedestilleerd 
kunnen worden.
Deze dienen dan als uitgangspunten bij de bepaling van de beno
digde oppervlakte van de assemblagehal(len) en de daarin te 
installeren hijsmiddelen.
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De keuze tussen dok en helling zal met name bepaald worden op 
basis van de grondmechanische eigenschappen ter plaatse, welke 
een direkte relatie tot de bouwkosten hebben. Verder speelt ook 
het aantal te bouwen schepen per jaar een rol. Het facet van 
horizontaal o f onder een hellinghoek bouwen is in geringe mate 
nog steeds een overwegingspunt.
De bepaling van de hoofdafmetingen van een bouwdok, of hel
ling is en blijft een uiterst kritieke aangelegenheid, te meer daar 
bij een sterke produktvariatie hieraan nog bijzondere eisen ge
steld worden, (bijv. bij offshore produkten).
W anneer deze keuze vaststaat, wordt verder bepaald of er één of 
meer eindassemblageplaatsen vereist zijn om de gewenste jaar
lijkse produktie te kunnen realiseren.
Daarbij wordt in het ontwerp rekening gehouden met de moge
lijkheid om op de bouwplaats met de bouw van een tweede schip 
te kunnen starten gedurende de bouw van het eerste.
De specifieke verwerkingstijden (manuren/ton) alsmede over
wegingen van toelaatbare koncentratie van werklieden zijn be
langrijke faktoren waarmee eveneens rekening gehouden wordt 
bij deze evaluatie.
Na het bepalen en vaststellen van de grootte der benodigde 
produktiehallen speelt nog een ander facet dat onderzocht moet 
worden een zeer belangrijke rol. nl. het kompleet overdekt bou
wen. Als één van de belangrijkste argumenten voor het overdekt 
bouwen wordt meestal het uitschakelen van de weersinvloeden 
genoemd. Niet alleen bij slechte weersomstandigheden maar ook 
bij hete zomers wordt door overdekt bouwen het werken gunstig 
beïnvloed en zijn de werkomstandigheden bij dag- of nachtploeg 
praktisch gelijk.
Behalve de aanmerkelijke verbetering in de werkomstandigheden 
en daarmede in de produktiviteit veroorlooft overdekte bouw een 
geheel andere benadering ten aanzien van de te bepalen kraanka- 
paciteit op de aan- en afbouwplaats.
Deze kapaciteit behoeft nu niet te worden afgestemd op het hijsen 
van zware blokken, die elders onder dak gebouwd werden, maar 
kunnen dan afgestemd zijn op een sektiegewicht, voorzien van 
een bepaalde pre-outfitting.
Het bepalen van de juiste wijze van afbouw: dok of helling, open 
of overdekt, is zodoende een kosten-iteratieproces geworden, 
betrokken op de totale lay-out. Uit het oogpunt van kostprijs/ren
dement is er een grens aan de afmetingen van schepen bij het 
kompleet overdekt bouwen.
Zoals zo even gememoreerd zijn er een aantal aktiviteiten die tot 
de modernere scheepsbouwinzichten behoren en daarmede even
eens invloed hebben bij de opzet van de werf.
Met name pre-outfitting en unitbouw. De pre-outfitting, het 
systeem waarbij men tracht zoveel mogelijk inrichtings- en uit- 
rustingselementen in de sekties of scheepsblokken aan te brengen 
vereist, indien men het naar behoren wil doen, afzonderlijke 
werkplaatsen, waaraan bijzondere eisen worden gesteld.
Bij de unitbouw worden komplete werktuigkundige groepen, als 
bijv. pompen met aandrijving en het tussenliggende pijpenwerk, 
op één gezamenlijke fundatie gezet om vervolgens als één werk
tuigkundige unit in het schip gemonteerd te worden.
Ook hiervoor dient men te beschikken over een afzonderlijke 
werkplaats waar dit soort units geassembleerd kan worden.
De situering ten opzichte van een hoofdmagazijn kan hierbij van 
groot belang zijn.

Integratie
Als tweede signifikant kenmerk werd eerder al genoemd het facet 
van de algehele integratie.
Wat betekent integratie in een scheepsproduktiesysteem? Het 
betekent in eerste instantie het aan elkaar voegen van de diverse 
produktieplaatsen, tot één groot hallenkomplex met een zodanige 
onderlinge plaatsbepaling van de diverse produktieplaatsen, dat 
een intensief samenspel tussen de elkaar volgende produktiefasen 
plaats kan vinden. De schakels waardoor de eigenlijke integratie 
tot stand -komt, worden gevormd door de diverse (speciale-)

transportmiddelen welke tussen de diverse produktieplaatsen 
opereren. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld:
-  teleskoperende kranen,
-  koppelbare hangkranen met doorrijdende katten,
-  porlaalkranen met uithouders (soms teleskoperend o f neer- 
klapbaar).
-  kettingtransporteurs en rollenbancn,
-  verrijdbare rollentafels.
De fabrikagehallen waaruit het eerdergenoem de hallenkomplex, 
samengesteld wordt, zijn bij een moderne opzet de volgende:
a. Voorbewerkingshallen voor platen en profielen. Hierbij een 
stringente scheiding tussen plaatvoorbewerkingsgedeelte en pro- 
fielvoorbewerkingsgedeelte.
b. Sorteerhal en tussenopslag voor voorbewerkt materiaal.
c. Panelenfabrikagehal (soms opgenomen in assemblagehal).
d. Assemblagehal voor kleine of speciale konstrukties, of wel 
standaard hulpkonstrukties (web-fabrikagelijn).
e. Assemblagehal voor de sektiebouw.
f. Helling- of dokhal (indien van toepassing).
Het materiaalpark dient, voor zover de terreinligging en configu
ratie dit mogelijk maken, direkt bij de voorbewerkingshallen aan 
te sluiten.
Het hanteren van de platen en profielen wordt door snelle kranen, 
voorzien van aangepaste magneettraversen verzorgd. De invoer 
van deze materialen naar de produktieplaatsen geschiedt over het 
algemeen via al of niet geautomatiseerde rollenbanen. De keuze 
tussen zijdelings aan elkaar o f haaks op elkaar gepositioneerde 
produktiehallen hangt veelal samen met de totale terreinconfigu- 
ratie. De voor- en nadelen van genoemde opstellingen zijn van 
verschillende geaardheid.
Ter illustratie:
Een opstelling waarbij een sorteerhal haaks op een aantal assein- 
blagehallen staat maakt het mogelijk om vanuit de sorteerhal door 
middel van een teleskoperende kraan of een systeem van invoer- 
rollenbancn, materiaal vanuit de sorteerhal in te voeren in ieder 
van de aangrenzende assemblagehallen.
Het betekent echter, dat ieder binnenkomend transport in de 
sorteerhal steeds aan de kopzijde van een assemblagehal inge
voerd moet worden, met de hierbij optredende transportproble
men c.q. stagnaties in de betreffende hal. Dit bezwaar is niet 
aanwezig bij de opstelling waarbij een sorteerhal en een asscm- 
blagehal langs elkaar gepositioneerd zijn, of wanneer aan weers
kanten van de sorteerhal een assemblagehal geprojekteerd wordt. 
De sorteerhal op zich moet gevoed worden vanuit de voorbewer
kingshallen, waardoor de algehele opstelling een tamelijk kom- 
plex karakter krijgt. Over het algemeen betekent een wijziging in 
de opstelling van één individuele hal, meteen een wijziging van 
de totale lay-out.
Vervolgens moet men veelal een kompromis zoeken tussen de 
’ideale’ opstelling van de direkte produktiehallen enerzijds en de 
bepaling voor de (onontbeerlijke-) hulpdiensten. Het is immers 
gewenst deze zo dicht mogelijk bij de direkte produktieplaatsen te 
lokaliseren. Bij deze kategorie hulpdiensten behoren bijvoor
beeld:
-  gereedschapsmagazijnen,
-  uitgiftemagazijnen voor zogenaamde grijpvoorraden (elektro
den),
-  verzamelplaats voor hijsmiddelen etc.
Verder behoren hier nog bij de diverse bazenkantoren. Door de 
verwerking van voornoemde magazijnen in de produktieruimten 
wordt een aanzienlijke reduktie bereikt in looptijden en hiermee 
wachttijden.
De drie produktiefasen, te weten:
-  Voorbewerking,
-  Sektiebouw,
-  Cascobouw,
hebben een verschillende geaardheid nl. respektievelijk:
-  Fabrikage,
-  Sub-assemblage,
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-  (Eind-) assemblage.
Het is daarom voor de hand liggend dat er ten aanzien van de 
inrichting van genoemde plaatsen een duidelijk verschil bestaat. 
De fabrikageplaats die, in ons geval, gevormd wordt door de 
voorbewerkingsruimten, is zoveel mogelijk gemechaniseerd, en 
men vindt daar een duidelijk stempel van een kontinu proces. 
Deze fabrikageplaats is op zich weer verdeeld in éénduidige 
produktielijnen voor profielen en platen, die weer onderverdeeld 
worden in fabrikageroutes voor rechte en gebogen profielen 
enerzijds en wat de plaatbewerking betreft parallel bewerkte 
platen, contour bewerkte platen en vervolgens gevormde platen. 
Men vindt een duidelijk gerichte opstelling van de bewerkings- 
machines.
De energievoorzieningen, verlichting enz. zijn afgestemd op een 
fabrieksmatige produktie van onderdelen.
Een analoge filosofie geldt bij het projekteren van de assembla- 
geplaatsen. Deze zijn ingericht opeen doelmatige samenvoeging 
van de individuele onderdelen tot sekties.
Uit een analyse van de benodigde transportaktiviteiten volgt een 
bepaling van de kraantypen welke de assemblage van de diverse 
sub-sekties met een zekere verscheidenheid van vorm op een 
efficiënte wijze mogelijk maken. Bovenloopkranen op één of 
twee kraanbaanniveaus, ieder uitgerust met meerdere haken ma
ken het mogelijk om komplete sekties op betrekkelijk gemakke
lijke wijze te roteren, te kantelen en te verplaatsen. De nadruk bij 
dit alles wordt steeds weer gelegd op de optimale aanpassing van 
ieder produktieproces aan de specifieke eisen van de in dit proces 
of deelproces voorkomende aktiviteiten.
Gelijkluidende benadering geldt voor de energietoewijzing aan 
deze specifieke produktieplaatsen. Men m oeteen voldoend grote 
distributie hebben, maar de gemiddelde afname per lokatie moet 
afgestemd zijn op het werk dat aldaar verricht wordt.
De oppervlakte die gereserveerd moet worden voor interne trans- 
portwegen wordt eveneens aan een toets onderworpen. Nagegaan 
wordt welke de grootst voorkomende elementen zullen zijn die 
op een bepaalde transport weg vervoerd moeten worden. De 
strookbreedte wordt hieraan aangepast, zodat bijvoorbeeld op 
diverse plaatsen interne transportwegen met een breedte van ca. 3 
meter en op andere plaatsen met een breedte van bijv. 8 meter 
mogelijk zijn.
Plaatsen voor tussenopslag en bufferzones, zijn traditiegetrouw 
als het ware ’stiefkinderen’ van de lay-out geweest. Het waren 
vrijwel nooit werkelijk geplande oppervlakten. Bewerkte onder
delen of halfprodukten werden daar neergelegd waar toevallig 
ruimte aanwezig was. Er was zelden sprake van een bepaalde 
systematiek. Het rommelige beeld dat veel assemblageloodsen 
dan zowel aan ingewijden maar zeer zeker aan 'outsiders’ geeft is 
dan één van de uitvloeisels hiervan.

Mechanisatie en Automatisering
Het ligt niet iri de bedoeling van deze voordracht om een uitge
breide beschrijving te geven van de diverse moderne bewer- 
kingsmachines. Wij willen uitsluitend benadrukken dat een hoge 
graad van produktie-efficiency bereikt kan worden door de juiste 
afstemming van automatisering bij de diverse machines en de 
transportsystemen onderling.
De mechanisatie dient verder zodanig doorgevoerd te zijn dat het 
toepassingsgebied zo breed mogelijk is, dat wil dus zeggen dat 
men ondanks de uiteraard altijd aanwezige begrenzingen toch een 
grote mate van flexibiliteit behoudt.
De mechanisatie en automatisatie zoals wij die heden ten dage bij 
scheepswerven ontwerpen leidt tot het volgende.

•  Eliminatie van een groot deel van de vroegere wachttijden.
Vroeger vooral veroorzaakt door toepassing van algemene trans
portmiddelen op individuele werklokaties.
•  Een grote vermindering van de fysieke inspanning van de 
werkman. Er wordt een uitermate grote kontinuiteit van het 
arbeidsproces bereikt, dit vooral in de voorbewerking.

•  Een aanmerkelijke verhoging van de nauwkeurigheid en
daarmee een ge makke lijke re maatvoering en afwerking dank zij 
de toepassing van geïntegreerde meetapparatuur en numerieke 
besturingssystemen.

•  Een betere voortgangskontrole en algemene beheersing 
van het produktieproces door het meer stringente karakter.

De mechanisatie in de assemblagetechniek is tot nu toe in aan
merkelijk mindere mate aanwezig dan in de voorbewerking. Dit 
is ook voor de hand liggend gezien het feit dat hier over het 
algemeen geen sprake kan zijn van een fabrieksmatig proces of 
van een zeker repeterend karakter van het systeem. Wel zijn in de 
tankerbouwwerven verscheidene vernuftige systemen ontwik
keld, afgestemd op de fabrikage van een zeer specifieke vorm van 
deelkonstrukties zoals bijv. de panelenlijn. De mate van automa
tisering die men hierin terugvindt verschilt nogal doordat deze 
per werf aangepast wordt aan de verlangde produktiekapaciteit. 
Om de eind-assemblage zo kort mogelijk te doen zijn, zullen de 
scheepsblokken, modulen of sekties in voorraad gemaakt dienen 
te worden om stagnatie bij de aanbouw te voorkomen. Hierdoor 
ontstaat dan de noodzaak tot het reserveren van grote sektie- of 
blokkenparkeerplaatsen.

Milieu en Werkklimaat
Over het laatste van de vier facetten welke als kenmerkend voor 
moderne inzichten bij de opzet van werven genoemd werden, 
namelijk het facet van milieu, werkklimaat en veiligheid is in de 
afgelopen jaren heel wat te doen geweest en terecht.
De werkomstandigheden waren zonder twijfel vaak erbarmelijk. 
Heden ten dage, mede uiteraard door het feit dat de wetgever 
eveneens zijn normen gesteld heeft, vindt men in moderne 
scheepswerven een milieu en werkklimaat dat op een aanmerke
lijk komfortabeler niveau staat en vergeleken kan worden met 
aanverwante zware industrieën.
Er wordt veel aandacht besteed aan facetten zoals luchtverver
sing, verwarming en ventilatie, juiste verlichting, inrichting van 
rust- en/of schaftruimten in of annex de werkplaatsen en modern 
ingerichte en aan de hoogste eisen der hygiëne voldoende was- en 
kleedlokalen.
Ter illustratie zijn enige plattegronden van werven bijgevoegd 
(fig. 2 en 4) waarin deze moderne ideeën verwerkt zijn en die in 
de naaste toekomst gerealiseerd zullen worden.

IV. EKONOMISCHE FACETTEN
Het is algemeen bekend dat de realisatie van ieder technisch plan 
staat of valt met de kommercieel/ekonomische aantrekkelijkheid 
ervan. Met andere woorden het rendement van de investering. 
Daarbij moet men bedenken dat het handhaven van de kontinuï- 
teit in de produktie en daarmede de levensvatbaarheid van een 
bedrijf behoort tot de basisvoorwaarden voor het verschaffen van 
werkgelegenheid in ons huidig ekonomisch stelsel. Teneinde aan 
deze fundamentele voorwaarden te kunnen voldoen is het beha
len van bedrijfswinst een primaire noodzaak. Eén der meest 
belangrijke faktoren waardoor de winst o f het bedrijfsresultaat 
bepaald worden zijn de direkte produktiekosten.
Deze kosten worden voornamelijk gevormd door het produkt van 
verwerkte uren en uurtarief.
De ontwikkeling van het uurtarief is in belangrijke mate een 
reflektie van de voortschrijdende inflatie.
Het aantal verwerkte uren (per produkteenheid) wordt mede sterk 
beïnvloed door de mate van toepassing van de hier eerder om
schreven facetten zoals:

Mechanisatie,
Automatisering,
Integratie,
Milieu-aanpassingen,
en daarmede met de omvang van de investering.
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Bij de opzet van een nieuwe werf o f een aanpassing van een 
bestaande zal men hierdoor uit kunnen gaan van een richtwaarde 
voor de toelaatbare investering.
Om deze investering op haar rentabiliteit te toetsen dient haar 
invloed op het uurtarief bepaald te worden.
Met andere woorden: de verwachte besparingen op de urenkon- 
sumptie enerzijds en de noodzakelijke verhoging van het tarief 
anderzijds ( ’investeringstoeslag’) dienen als basis parameters 
voor de rendementsberekening.
Besparingen moeten gerelateerd worden aan een bestaande toe
stand die uiteraard bij elk bedrijf verschillend is.
Indien wij ons baseren op een werftype zoals onder generatie- 
vorm 2, dan blijkt naar onze ervaring een besparing van ca. 50% 
op de konventionele uren in de voorbewerking van plaat en 
profiel realiseerbaar, na mechanisatie van het transport en auto
matisering van het proces.
De besparingen door middel van een geïntegreerd proces met zijn 
aangepaste transportmiddelen, gekoppelde hallenbouw, pre- 
outfitting en milieu-aanpassingen op de totale uren verwerking 
blijken in de praktijk te variëren van 10 tot 25%.
Eén van de middelen waarmee de rentabiliteit van de investering 
in relatieve zin getoetst kan worden is de gediskonteerde cash 
flow berekening. Hierbij wordt van de in een periode (als regel 
tien jaar) te bereiken besparingen, de netto kontante waarde

BOOREILAND STADRILL’ IN DOK VAN
Voor het eerst in de geschiedenis is bij de Verolme-werf op 
Rozenburg een boor-eiland in het dok opgenomen.
Het boor-eiland Stadrill werd op 27 december 1975 de Waterweg 
ingesleept voor het ondergaan van reparatie van bodemschade 
aan de stuurboord ponton. De Stadrill, gebouwd op de Halifax

berekend en vergeleken met de benodigde investering. Bij deze 
berekeningsmethode wordt de 'interne rentevoet’ van de investe
ring bepaald alsmede de z.g. 'pay-back' periode.

V. RESUME
Ter afsluiting van onze voordracht willen wij het volgende resu
meren:
De moderne aspekten bij de opzet van scheepswerven die de 
huidige aanpak van deze materie karakteriseren zijn:
-  De analytische benadering van het gehele produktieproces.
-  De integratie van het produktiesysteem.
-  De mechanisatie van de produktiemiddelen.
-  Het voldoen aan hoge normen t.a.v. de werkomstandigheden.
-  Het toepassen van een ekonomische toets, die middels van te 
voren vastestelde rentabiliteitsnormen het al dan niet realiseren 
van een werfplan bepaalt.
Hoewel, zoals bij de inleiding reeds vermeld de vooruitzichten 
voor de (Nederlandse) scheepsbouw niet zo florissant lijken, 
menen wij toch te mogen opmerken dat een tijdige aanpassing
c.q. herstrukturering van onze Nederlandse werven volgens de 
hier geschetste richtlijnen, deze werven in staat zal stellen hun 
positie te versterken en daarmede onze werkgelegenheid te be
houden.

VEROLME
scheepswerf in Canada voor Shell U .K ., is een zelf- 
voortgestuwde unit die een snelheid van 9 mijl/uurkan bereiken. 
Opgenomen in het grootste dok van de VDSM (breedte 90 m, 
lengte 405 m) is de Stadrill op 10 januari 1976 weer naar haar 
locatie in de Noordzee vertrokken.
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Assembly hold-on stand for 
tions with spherical surfaces

The purpose o f the stand

The stand is designed for assembly and welding the steel shell- 
plated constructions with spherical surfaces e.g. ship sections, 
tank sections etc. The spherical surfaces of the assembled con
struction should be contained within a space limited by dimen
sions X, Y ,Z  (fig. 1) but the dimension Z cannot exceed 1250 m.

Construction of the stand
T}ie main part of the stand consists of a field of holding-on free 
standing consoles (fig. 2), fixed to a bed. The consoles have 
outrigging columns, whose tops after being outrigged determine 
a spherical surfa£e corresponding to the assembled construction. 
The consoles are placed in a squared pattern with rectangular 
sides x"and y" The base of the console bed may be lowered by the 
value H against the surrounding ground (fig. 2). Along the two 
perpendicular external edges of the stand there are placed limi
ters, whose slidable stops determine the situation of the external 
elements of the assembled construction on the stand. The stand is 
equipped with a platform over the whole console field. The 
platform may be extented beyond one border of the console field 
to form a place for storing tools and assembly equipment so as 
welding equipment. The electric installation of the stand is used 
for automatic pushing out the console columns and limiting 
stops, so as for energizing the electromagnetic fasteners.
The dimensions X and Y o f the console field, the lenghts of the 
sides of rectangulars xo and yo, the lowering o f the console field 
H, the number and arrangement of the limiters and the area of the 
platform are to be determined by designing the stand according to 
the type of structures under construction; e.g . for assembling the

Fig. 2

steel shell plated construc-

Documentation elaborated by the ship research institute of 
the Technical University o f Gdansk

Fig. I

ship sections in marine shipyards there are foreseen assembly 
stands of dimensions: X =  Y =  15000 mm, xo = 700 mm, yo = 
1500 mm.

Construction and operation of the console
The console (fig.3) consists o f a pedestal, a body and a column. 
The body is a guide of the column, which is pushed out by means 
of a self-locking screw gear driven by an electric motor. The 
motor and gear are mounted in the pedestal of the console. 
Pushing the column out is permissible only when the column is 
not loaded.

Adjusting the columns and stoppers
The system of automatic adjusting of columns and stoppers is 
adapted for a numerical program control. The program date 
carrier is a perforated tape. Also a direct computer control of the 
type ’behind tape reader’ may be used. The adjusting is realized 
in a feed-back system. For measuring the column travel a pulse 
disk placed in the console bottom is used. To avoid an inertial 
overshoot the electric braking by means o f the motor is adapted. 
Adjusting o f columns and stoppers is realized sequentially by 
groups. The number of groups and the number of columns in a 
group depend on the dimensions of the stand.

Electromagnetic fastener
On the tops o f console columns the electromagnetic fasteners 
may be placed to fasten the elements of the assembled construc
tion during the assembly. The fastener is an electromagnet. It is 
energized with direct current and has a flat top surface. It is 
mounted on a ball coupling to fit the curvature of the construction 
in the supporting place. The fastener is equipped with an electro
nic system which is signalling an air-gap existing between the 
electromagnet and the construction. This enables to check the 
adjoining of the assembled construction to the top surfaces of 
fasteners.

Assembly of the construction
The columns and limiting stops are to be adjusted before placing 
the elements of a construction on the stand. The elements are put 
down on it by means of a hoisting crane or overhead travelling 
crane. The first element is to be pushed to the stops, and the
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following elements to ibe efcraeras feeing previously pat do was. 
When etectoxrasgoetk fasteners -are used the» t e  eteraenis o f the 
consmsesfof» a »  fastened ©s the sfaadbye®«gi2i»gîh»seæâpM3s 
beneath tkemam wfefch they are ly in g i» a , A îraveiiag raouat- 
ing gantry . he sag a sapptemeoiary equipment o f the siaad, is 
ins®H»enial by she assernbiy. The garnry is equipped wish a 
hydraulic power cylinder and m  electromagnet - The power cy
linder Is axed to  press down she plaies in places where they are not 
.adioining the estera» tops., a s i  the electromagnet is used -for 
aligning the edges of she welded plates. A weidiug appliance may 
also fee attached os the perns*. The weMisg ©a t he stand may be 
executed manually as well as automatically . Switching off the 
fasteners, which are placed directly beneath the welds, is recom
mended

P a r t i c u l a r  f e a tu r e s  r f  th e  s t a n d
The stand may replace tocwMed feeds used until now by the 
shipyards. .and therefore cxmsiracting, mounting and subsequent 
storing of moulés becomes unnecessary. So labour and steel 
ctmmmption by pradncïum arrangement wall fee decreased, 
in a case «fees the user is applying a tramerfcai technique fey 
desigsing ships and other easxtmetkms then preparing programs 
for adjusting ifee stand ts simplified . A program may also be 
prepared raaBaaiy basing®® fee doc« sîesraîksn o f the assembled 
cm sltoctios and then recorded on a tape fey raeaas o f a lete- 
tfjKWîîler perforation,
A numerically controlled stasd »seres a more precise rasping 
of the designed surface and therefore increases the performasce
quality.

Per more paiîiculitr tefiœœmkw please addressto: Z&klad Tedhsetogi 
CHastow hatjW K Oîtsuxwegs Poteedsatki GdanslieJ. Gdansk - 
W u s a a .  as. M ap to w ’steego ll# 1 2 , Si., 471536.

Technical data The electromagnetic fastener

The console and the limiter The force to separate the fastener
from 12 mm thick steel plate of

measuring a curvature 0,33 I/m kG 500
Quantity/size unit console limiter Diameter of the active surfaces mm 200

Maximal horizontal inclination deg 25
Permissible load vertical kG 10.000 - Power consumption W 140
horizontal kG 2.000 - Adjusting range of adjoining
Maximal outrigging mm 1.250 1250 control signalling mm 0,5-5,0
Measuring accuracy of the
outrigging mm ±0,25 ±0,25
Total adjusting accuracy mm ±0.50 ±0,75 The mounting gantry
Nominal outrigging speed mm/rnin 345 345 The force exerted hy the power
Motor power W 250 250 cylinder kG 2000
Mean time for adjusting of a The force to separate the
column group min 3,5 3.5 el.-magnet from the 12 mm
Load kG 800 1700 steel plate kG 2000
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Nieuwe test-set voor het bepalen van het 
vochtgehalte in scheeps smeeroliën

Met deze nieuwe draagbare test-set kan 
men in vijf minuten nauwkeurig aflezen, 
hoeveel water er zich in scheeps smeerolie 
bevindt, zonder dat er enige bedrevenheid 
voor wordt vereist. De test-set (foto), de 
’Speedy’ Moisture Tester genaamd, is een 
produkt van Thomas Ashworth & Co 
Ltd., Bumley, Engeland, die soortgelijke 
sets aan de Britse Marine levert. Door 
gebruik te maken van deze test-set, kun
nen scheepswerktuigkundigen dagelijks 
op zee de conditie van alle smeeroliën 
controleren, waarmede onvermijdelijke 
vertraging wordt ondervangen, die zich 
voordoet wanneer men monsters naar een 
laboratorium aan de wal opstuurt. Nog 
voordat de uitslag van laatstgenoemde 
tests bekend wordt, is het schip vermoede
lijk al weer op weg naar de volgende aan- 
loophaven en het kan lang duren, voordat 
men een gevaarlijk vochtgehalte op het 
spoor komt, dat zelfs zou kunnen leiden 
tot een ontijdig uitvallen van een hoofd- of 
hulpmachine.
De mogelijkheid om het vochtgehalte ter 
plaatse nauwkeurig vast te stellen betekent 
ook, dat men dure smeeroliën vaak langer 
kan gebruiken en men ze niet uit veilig
heidsoverwegingen veelvuldiger zal ver
versen. Aangezien het hier kan gaan om 
een hoeveelheid olie van 3400 tot meer 
dan 30000 liter, al naar de grootte van de 
machine, zal elke verlenging van de le
vensduur van de olie een aanzienlijke be
sparing op de bedrijfskosten van het schip 
betekenen.
Er zijn drie standaardmodellen van de 
Speedy Moisture Tester in de handel. Het 
meetbereik voor het vochtgehalte van type 
A loopt van 0-2%, voor type B is dat 0-5% 
en voor type C van 0-10% . Welk type 
men gebruikt, hangt van de soort machine 
af.
Type A (0-2%) wordt toegepast op sche
pen, uitgerust met een middelsnellopende 
dieselmotor die wordt gesmeerd met de- 
tergerende oliën, omdat er reeds bij kleine 
hoeveelheden vocht in dergelijke oliën 
gevaarlijke emulsies ontstaan. Type B 
(0-5%) is geschikt voor het testen van de 
normaal in de meeste andere scheepsdie- 
selmotoren en turbines gebruikte oliën, 
terwijl type C meestal voor het ter plaatse 
controleren van de smeermiddelen in de 
schroefaskoker wordt aangewend.

Eenvoudige manier van testen
Bij het testen van de motorsmeerolie dient 
men een monster aan de uitlaat van de 
circulatiepomp te nemen, als de motoren 
met normale bedrijfstemperatuur draaien.

Heeft men eenmaal het monster, dan ver
loopt het testen als volgt:
Giet een proefmonster van 10 ml in het 
glazen maatbekertje, dat bij de test-set 
wordt meegeleverd. Doe een afgemeten 
hoeveelheid gedroogd silicazand in het in 
spuitgietwerk uitgevoerde aluminium huis 
van het Speedy test instrument en giet daar 
het oliemonster van 10 ml bij. Meet in de 
dop van het instrument een bepaalde hoe
veelheid Speedy absorptiemiddel af en 
doe de dop er vervolgens weer stevig op. 
Schud de inhoud van het instrument enige 
tijd goed op en neer, waardoor de verschil
lende bestanddelen grondig worden ver

mengd. Dit geeft een reactie, msoifeig alle 
vocht in het monster van 10 nsï '»ni fesaa. 
Daarna kan men het vochtgehalte «Ie 
gecalibreerde schaal bovenaanIkS iiws*»»- 
ment nauwkeurig aflezen.
Het hele proces duurt maar S küööïïsu 
indien men de geïllustreerde a*m ïjri® tp» 
aan de binnenkant van het deksel «w t hst 
geverniste eiken kistje, w aa i*  de seï 
wordt geleverd, opvolgt.
De set kan ook worden gebaate  emi te 
controleren of de olie reinigers {pest wer
ken. Men moet daartoe zowel as»4e«lssK  
als aan de uitlaat monster n e a e a  s a  de 
testresultaten vergelijken.
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IR. L.F. COOKE MET PENSIOEN

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft ir. L .F. Cooke. coördinerend inspecteur voor het hoger 
technisch onderwijs en de opleidingen voor laboratorum perso- 
neel, de dienst verlaten.
De heer Cooke was vanaf 1964 coördinerend inspecteur voor het 
hoger technisch onderwijs. Voordien bekleedde hij verschillende 
functies in het onderwijs zoals inspecteur bij het technische 
beroepsonderwijs in Noord-Holland en docent in de toegepaste 
mechanica aan de hogere technische school te Dordrecht.
De heer Cooke studeerde in 1939 af aan de technische hogeschool 
te Bandoeng als civiel ingenieur. Aan deze hogeschool bekleedde 
hij verschillende functies onder andere als lector in de toegepaste 
mechanica.
Tijdens de oorlog was hij in dienst als reserve-officier bij de 
artillerie en verbleef hij na de capitulatie in Japans krijgsgevan
genschap. In deze periode ontstond in gesprekken met Ameri
kaanse, Engelse en Australische krijgsgevangenen zijn belang
stelling voor de organisatie en de structuur van het technisch 
onderwijs.
In PT/Aktueel van 19 november verscheen een visie van de heer 
Cooke op de plaats van het hoger beroepsonderwijs.
In deze visie stelt de heer Cooke dat in plaats van met de huidige 
30 h .t .s .’en Nederland zou kunnen volstaan met 15 grote en goed 
geoutilleerde hogere technische scholen met ieder 2000 a 2500 
studenten. Het aantal van 30 h .t .s .’en van dit ogenblik is uitslui
tend een politiek getal. Er zijn geen Rijks hogere technische 
scholen en de vrijheid van onderwijs heeft het mogelijk gemaakt, 
dat elke groepering of gemeente een h . t .s heeft kunnen oprichten. 
Hierbij speelden veelal andere overwegingen dan onderwijs- 
doelmatigheid een rol. Bovendien bestond er geen landelijke 
planning.
Ir. Cooke vindt dat in de huidige financiële situatie de veelal uit 
het bedrijfsleven afkomstige bestuurders van h.t.s.’en tot het 
inzicht moeten komen» dat versnippering van onderwijsactivitei
ten, zowel financieel als economisch, moet worden vermeden. 
Bij halvering van het aantal h.t.s.’en ziet hij in feite alleen 
moeilijkheden voor de bestuurlijke samenwerking.
’Daarbij moet worden opgemerkt, dat het leiden van grotere 
concentraties in regionaal verband meer mogelijk is als vrije
tijdsbesteding van functionarissen met een volledige dagtaak in 
het bedrijfsleven. Een reorganisatie van het bestuur van deze 
instituten is zeer noodzakelijk en moet worden aangepast aan 
hetgeen in het universitair onderwijs wel magelijk is’, aldus de 
heer Cooke.
Ervan uitgaande dat inmiddels algemeen is aanvaard, dat het 
hoger technisch onderwijs samen met het technisch wetenschap
pelijk onderwijs tot het zogenaamde 'tertiair onderwijs’ moet 
worden gerekend, stelt ir. Cooke in zijn artikel dan ook, dat de 
wettelijke regeling hiervoor op de kortst mogelijke termijn moet 
worden gerealiseerd.
'Het is betreurenswaardig'» schrijft ir. Cooke 'dat de plaatsbepa
ling van het hoger technisch onderwijs en de wettelijke voorzie
ning voor de erkenning als hoger onderwijs nog niet tot stand zijn 
gebracht." Deze erkenning zal betere kansen geven voor een 
efficiënte samenwerking tussen h.t.s. en t.h. ais geltjkwaardige

onderwijsinstellingen, vooral op organisatorisch terrein. Sa
menwerking ten aanzien van het gebruik van mankracht, outil
lage en andere onderwijsvoorzieningen zal veel gemakkelijker en 
meer economisch verantwoord kunnen worden verwezenlijkt.

Het gaat ir. Cooke niet om de ’prom otie’ van de h .t.s . tot hoger 
onderwijs. Het gaat vooral en in de eerste plaats ont sanering op 
korte termijn van het huidige technisch wetenschappelijk onder
wijs en om aanvullende verbeteringen van het huidige hoger 
technisch onderwijs. Op het ogenblik is het opleidingspro
gramma van de t.h. nog afgestemd op het bereiken van een 
functie in de research voor alle studenten. 'N aar mijn mening 
denkt 70% van de studenten helemaal niet aan toekomstige func
ties in de research, maar heel reëel aan een goede baan in het 
bedrijfsleven. Deze afgestudeerden van de t.h. worden in het 
bedrijfsleven dan op vrijwel dezelfde wijze ingezet als afgestu
deerden van de h .t.s .’ Er moet volgens ir. Cooke dan ook een 
eind komen aan de discriminatie van h.t.s.-ingenieurs ten op
zichte van t.h.-ingenieurs. Het carrièreverloop en de salariëring 
moeten afhankelijk worden gesteld van verdere studie, persoon
lijke kwaliteiten en de werkzaamheid in de samenleving. Dit is 
vooral ook bepalend voor de keuze van de opleiding, die in dat 
geval onafhankelijk kan worden van status of toekomstige carriè
remogelijkheden. De keuze van de technische opleiding zal dan 
slechts afgestemd worden op de eigen capaciteiten.
De bepleite sanering van het technisch hoger onderwijs zal ertoe 
moeten leiden, dat er een opleiding tot ingenieur komt die meer 
op ontwikkelingswerk en onderzoek is ingesteld, en een oplei
ding voor de meer op de praktijk afgestemde ingenieursfuncties 
in het bedrijfsleven. Bijkomend gunstig effect is, dat een aanzien
lijke bezuiniging kan worden bereikt in de totale ingenieursoplei
ding. Op het ogenblik kost de t.h.-opleiding tien maal zoveel als 
de h.t.s.-opleiding.

De programmering van de studieslof voor dit hoger onderwijs in 
de techniek nieuwe stijl geeft volgens ir, Cooke alleen moeilijk
heden door de handhaving van de h.t.s als instituut voor voortge- 
zet onderwijs binnen de Mammoetwet, met havo als minimum 
vooropleiding. 'Meer en meer wordt onderkend, dat de havo 
geen voldoende grondslag geeft voor die specialistische oplei
dingen. welke voor bepaalde vakken specifieke eisen moeten 
stellen’, schrijft de heer Cooke, Voor het hoger technisch onder
wijs. is dit bijvoorbeeld het geval met de exacte vakken.
’De herstructurering van het hoger onderwijs in de techniek zal 
naar mijn mening op de meest doelmatige wijze kunnen ge»schie- 
den, indien thans reeds wordt uitgegaan van de gelijke vooroplei
ding voor h.t.s. en t.h. en de Wet op hef voortgezef onderw ijs aan 
deze gewijzigde situatie wordt aangepast.’
De reconstructie van het hoger onderwijs in de techniek is direct 
realiseerbaar. In de huidige situatie zou dan met betrekking bat de 
toelating tot de h.t.s. moeien worden gestekt, dat een goede 
havo-leerling één jaar een aangepast leerplan krijgt te volgen bij 
een opleiding van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(v.w.o ). Het zou daarbij moeien gaan om die vakken, die de 
leerling nodig heeft voor het hoger onderwijs in de techniek. 
'Dit is dan een verantwoorde reconstructie. die slechts vooruit
loopt op de in «te Contourennota van minister Van Kemenade 
gedane voorstellen/ aldus ir. Cooke in zijn artikel.

N i e u w e  u i t g a v e n

Ports of the W orld, published by Benn Brothers Limited, from 
their divisional office at 125 High Street, Colliers Wood, Lon
don. SW19 2JN. Price £ 20 inclusive.
Shipowners, shspbrokers. and charterers can find vital details of 
more than 2,200 ports in the 1976 edition of Benn Group direc
tory PORTS OF THE WORLD.
Published in October, the latest directory gives details o f services

at active ports all over the world on a Continental basis. Each 
section is sub-divided on art alphabetical eountry-by-country 
basts.
The 29th edition of Ports of the World contains:
Latest details of port approaches wharf and docking facilities 
bunkering and repair facilities pilotage focal and national charges 
against shipping.
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Seatrain shipbuilding: its history, production complex and capabilities

History
Although Seatrain Shipbuilding was organized by Seatrain Lines 
in 1969 as an assembly-line factory to build a single class of giant 
tanker exceeding 200,000 dwt for the U.S.-Flag Charter market 
- a  bold move never undertaken in the U .S.A. b e fo re - it is today 
a versatile company producing all-purpose barges, innovative 
ice-breaking barges slated for use on Alaska’s North Slope, and 
with the capability to produce other vessels and marine structures 
of many types as well as fabricating a wide range of steel products 
and components, (fig. 1 and 2)
Two of its ships, the Brooklyn and the W illiamsburg, are in 
service. The first was delivered in December, 1973 and the 
second in December, 1974. Two ships of the same class are in the 
shipyard’s drydocks now. One is 80% complete and will be 
delivered in December, 1976, and the second, which is 30% 
complete, will be delivered in December, 1977.
This supertanker production is going forward simultaneously 
with the string of eight barges being built for Bulk Food Carriers, 
Inc., of San Francisco. These eight, slated for use in the North 
Sea -  each 91.44 x 27.48 x 6.7 meters has a possible rating of up 
to 12,000 dwt and carries a cost of $ 2.5 million, representing a 
total contract value of $ 20 million.
The production of vessels other than the supertankers is a wel
come utilization of capability and manpower. A glut of tankers, 
hopefully tem porary, and the resulting depressed condition of the 
world market, forced the shipyard to furlough most o f the 3000 
employees in January, 1975. However, an agreement with the 
U.S. Department of Commerce to guarantee 90% of $ 40 million 
in additional bank loans, together with other commitments provi
ded sufficient funds to begin calling back the shipyard work force 
in July, 1975, to resume construction on the two tankers. The 
guarantee promoted an agreement with the company’s banks to 
restructure the company’s debt obligation at year end.

Production facilities and processing
Seatrain Shipbuilding’s facilities are among the most modem 
assembly lines anywhere. Methods and procedures of the world’s 
leading yards were studied and the most cost-effective material 
flow techniques, fabrication systems and construction practices 
incorporated in the facility.
The firm began with two of the largest graving docks in the 
U .S.A. -  1100 ft. long x 150 ft. wide x 50 ft. deep -  and three 
large fabricating buildings and set out to achieve the optimum use 
o f labor and space for the major steel construction. The means 
include smooth continuity o f material flow, automated transpor
tation and production, efficient storage of steel and modular 
production o f vessel components.

Marshalling yard
As shown in the schematic of the shipyard, steel arrives by rail 
barge, and is stored in a 160,000 square foot marshalling yard 
with a capacity for 20,000 tons of steel, laid flat.

Plate preparation
Production begins with a plate preparation - wash, scrub, and 
processing through the most powerful automated shot blasting 
systems available. Next, steel moves to shop priming where both 
faces of the plate receive protective coatings simultaneously. 
Plates are cut on a flame stripper for webs and flanges of T- and 
L-shaped beams while a flame planer prepares flat plate in preci
sion rectangular shapes, their edges ready for automatic welding. 
A numerically controlled shape cutter accepts a coded, punched 
tape input and translates into linear, circular and parabolic inter
polations for the automated cutting heads.

Fig. I. Seatrain shipbuilding corp.

Flat plate building
Eighty percent of plate is then moved into the flat plate building 
where it is fabricated on a straight-through assembly line on 
conveyors. Plates are joined into flat panels and stiffened with 
girders and web framing automatically fed by Hebe equipment 
imported from Sweden to provide dimensional stability. Rectan
gular modules, with a maximum weight of 200 tons, make up the 
entire parallel midbody and many portions of the rest of the hull 
structure.

1. Staal plat* am»«» by barga
2. Plat«« ara tlackad in marahi
3. Plata Piaparallon Building.
4. Flat Plat* Building
5. Cunrad Plata Building
6. Painting.
7. Outfitting
8. Dfydock»

Fig. 2 Overall view o f  Seatrain shipbuilding complex showing 
drydocks including two containing partially constructed super
tankers. These, which are 1100 f t .  long x  ISO ft .  wide x  50 f t .  deep 
-  are two o f  the largest graving locks in the U .S.A. Completed 
modules -  fla t and curved -  are brought here from  the paint 
facility  and the outfitting building by transporter and are lifted 
into place by the 200-ton and 77-ton whirley cranes.
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Fig. 3 Ocean going barge in drydock -  one o f  the eight being construc
ted by Seatrain Shipbuilding fo r  Bulk Food Carriers. Inc.. o f  San 
Francisco. California, fo u r  o f  which are slated fo r  use in the North Sea. 
These versatile vessels can be used fo r  liquid and bulk cargoes below  
deck with separation or they can transport general cargo, heavy equip
ment or supplies.

Fig. 4. Ocean going barge in drydock at a more advanced stage 
o f  its construction.
Clearly indicated are the modular elements in the process o f being joined  
into a unit. The automated panel line and facility  fo r  handling massive 
modules are the two keys to Seatrain Shipbuilding's ability to deliver 
barges at competitive costs and in the remarkable time o f five to 
seven months.

Curved plate building
Other panels -  those girders, beams and plates required to match 
the curve of the ship's hull -  move from the plate preparation 
building directly into curved panel building where they are pro
cessed on shipyard rolls obtained from Scotland and Japan. 
Lofting is minimized by means of an electronic data processing 
program developed in Norway. These are instances of how Sea
train Shipbuilding scoured the world to put together its unique 
automated assembly line. In the curved plate building, huge 
bending rolls curve plate into cylindrical shapes, while a massive 
hydraulic press forms plate on the bias. The shop produces its 
own webs, curved frames and formed stiffeners to fabricate 
curved modules with machine shop precision. The capacity of 
this facility is 300 tons per week.

Painting facility
Next stop for all plates -  flat and curved -  is the painting facility. 
Modules are power cleaned to remove defective coating or to 
clean badly scaled or rusted areas, or are acid washed to remove 
rust bloom. After field erection joints are masked, modules are 
thoroughly washed with fresh water. Fabrication joints are prepa
red to accept coating. Powerful blowers hasten the drying of wash 
water before painting. Power actuated overhead staging permits 
painters convenient access to all parts of modules for numerous 
coatings along the painting line.

Outfitting facility
When specifications call for outfitting of a particular module, it is 
moved to a special facility devoted to pipefitting, machine, 
electrical, sheet metal, tinsmith and joiner shop. On-premises 
outfitting capabilities can be readily supplemented by outside 
suppliers.

Drydocks
Modules move from the painting and outfitting facilities to the 
docks where they are lifted into place by giant cranes. Docks may 
be filled or emptied independently or simultaneously.

Equipment examples
The equipment capability is impressive -  For example, a to-one 
optical profile burner which simultaneously produces multiple 
cut plate contours not economically programmable; a 200-ton,
54-foot-long, self-propelled transporter which moves modules 
from facility to facility; a 700-ton hydraulic press, a Hugh Smith 
2800-ton capacity banding roll, and a 750-metric-ton Japanese 
heavy duty ring frame press; four200-ton and four 75-ton whirley 
cranes at docks, which work separately and in tandem.

Vital statistics
With unemployment high in the metropolitan New York area, a 
complete cross section of worker skills is available and the 
situation permits innovative labor saving approaches to traditio
nal building problems.
The shipyard’s total floor space amounts to 392,600 square feet. 
The prodution line is 3832 feet long and the drafting room 
occupies an area of 15,000 square feet. Substantially all work 
except final assembly o f the major components of the vessel takes 
place in temperature-controlled, protected areas.
Although the yard was originally conceived and designed to 
construct supertankers, obviously the equipment and skills are 
well suited to produce a wide variety of other steel fabrications, 
utilizing plate in excess of 1/2”  thick. In addition to solicitation 
of ocean-going barge construction, Seatrain Shipbuilding is pur
suing subcontracts for construction of ship mid-sections. The 
facility and work force capability is very well adapted to 
’’stretch”  jobs. Also ship mid-sections could be provided to a 
shipbuilder to reduce cost, expedite ship delivery, and obviate a 
tie-up of prime contractor facilities. Similarly, Seatrain will 
canvass world ports to suggest construction of pre-fabricated 
piers which could be towed to destinations throughout the world.

Additional major steel fabrications well suited to the facility are 
the North Sea Barges for Bulk Food Carriers Inc. o f San Fran
cisco, California. The eight barges are all destined for use in the 
North Sea. Some additional production is likely but the ultimate
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use and destination for other units has not yet been finalised. 
Highly sophisticated ballasting systems permit these flat deck 
barges to be used for transportation o f liquid bulk cargoes below 
deck with separation, or general cargo, heavy equipment or 
supplies can be transported on deck. Each barge is almost as long 
as a regulation-football field, measuring 300 ft. long (91,44 
metres) x 90 ft. in the beam (27,48 metres) x 22 ft. high (6,7 
metres). Ratings of up to 12,000 dwt are possible for this configu
ration.

The first of this string of barges on which construction began in 
July is scheduled for completion in early December 1975. The 
second should be delivered in January 1976 and the schedule calls 
for one a month to be delivered thereafter (fig. 3 and 4).
An agreement has been reached in principle, for construction of a 
new and innovative, first of its class, ice breaker barge to be 
delivered next May. The barge, 300 ft. long (91,43 metres) x 105 
ft. in the beam (32,00 metres) x 20 ft. high (6,09 metres), is 
scheduled for use in the Alaska North Slope region.

Oplosmiddelvrije epoxycoating voor tankers

N. V. TITANINE, fabriek van lakken, vernissen en Copon coa- 
tings te Leidschendam, heeft in samenwerking met Shell Tankers
B. V ., Rotterdam, na geslaagde proefnemingen haar nieuwe op
losmiddelvrije epoxyverf in de ladingtanks van een aantal Shell- 
tankers toegepast. In totaal werd een oppervlakte van circa
100.000 m 2 behandeld.
Deze toepassing heeft in alle opzichten een positief resultaat 
opgeleverd. Ook door Lloyds Register o f Shipping is op basis 
hiervan goedkeuring gegeven voor de behandeling van tanks 
voor o.a. crude-oil, geraffineerde produkten en ballastwater. 
Deze oplosmiddelvrije epoxyverf, op basis van ’Epikote' epoxy
hars van Shell Chemie, is de laatste ontwikkeling op het gebied 
van dit type coatings. Een goede, beschermende verflaag in tanks 
van tankers is een noodzaak omdat hier de corrosie snelheid 2 mm 
per jaar kan bedragen, d .w .z. bijna 10% van de gemiddelde 
scheepshuid. Zie foto.
Sterke corrosie komt voor in tanks, die als tijdelijke of perma
nente ballasttanks dienen. Permanente ballasttanks zijn afwisse
lend gevuld met zout water of leeg. W anneer ze leeg zijn. kan 
condens optreden, dat zeer agressief op staalplaat kan inwerken. 
Bovendien is een ernstige vorm van plaatselijke corrosie de z.g. 
‘pitting’. d .w .z . diepe putjes in de staalplaat.
Zonder beschermende verflaag zal corrosie een vroegtijdige 
staalvernieuwing nodig maken. De kosten hiervan zijn hoog in 
aanmerking genomen dat de kosten van het reinigen van de 
staalplaat door middel van stralen en van het aanbrengen van de 
verflaag slechts circa 10% van de staalvernieuwing bedragen. 
Bovendien is een zeer belangrijk voordeel van epoxyverf dat met 
toestemming van Lloyds dunnere staalplaat mag worden ge
bruikt, hetgeen voor de voortstuwing van het schip een grote 
energiebesparing geeft bij gelijkblijvende veiligheidsaspecten. 
Een ander belangrijk voordeel is dat met de oplosmiddelvrije 
epoxycoating in één arbeidsgang een aanmerkelijk grotere laag- 
dikte aangebracht kan worden dan met oplosmiddelhoudende 
systemen. Ook de afwezigheid van oplosmiddelen biedt een 
groot aantal voordelen. Oplosmiddelen verontreinigen namelijk 
het milieu en kunnen explosies veroorzaken. Oplosmiddelen 
kunnen in een tankcoating achterblijven en daardoor de chemi
sche bestandheid van een coating verminderen terwijl zij boven
dien krimpscheuren kunnen veroorzaken in een coating waardoor 
ook hierdoor de bescherming tegen corrosie een achteruitgang 
vertoont.
Het aanbrengen van één laag oplosmiddelvrije epoxycoating 
geeft ook aanzienlijke besparing in man-uren. De vereiste laag- 
dikte, die anders in meerdere lagen moet worden aangebracht, 
kan nu inéén keer worden verkregen, zelfs tot een laagdikte van 1 
mm (1000 micron) en meer. Dit is in het bijzonder van belang 
voor oudere tanks, die reeds ernstig zijn gecorrodeerd en ‘pitting’ 
vertonen en op deze wijze alsnog kunnen worden geconserveerd. 
Toegepast op tankbodems kan op deze wijze bovendien worden 
voorkomen dat ongerechtigheden in de coating worden ingeslo
ten.

fo to  Titanine

De uitharding van oplosmiddelvrije epoxycoating verloopt snel, 
waardoor een tank 2-3 dagen eerder in gebruik kan worden 
genomen bij een uithardingstemperatuur van 20°C. De snelle 
uitharding maakt snel werken bij nieuwbouw in secties mogelijk. 
Bovendien geven deze coatings speciaal op scherpe randen en 
andere oneffenheden een voldoende laagdikte en dus bescher
ming. Het zeer gladde opppervlak bevordert gemakkelijk rein
igen.
De oplosmiddelvrije epoxyverf wordt door een 2-componenten 
warmspuit aangebracht, nadat de ondergrond door stralen op de 
gebruikelijke wijze gereinigd is van olie, vet, vuil en zouten. De 
op deze wijze geruwde oppervlakte maakt een goede hechting 
van de coating mogelijk. In de 2-componentenspuit worden de 2 
componenten, het basismateriaal en de verharder, via een do- 
seeipom p en een verwarmer elk afzonderlijk via geïsoleerde en 
soms verwarmde slangen naar een mengkamer geleid. Het 
mengsel gaat dan via de spuitslang naar het standaard airless 
spuitpistool waarmede de verwarmde epoxycoating wordt ver
spoten.
Behalve voor tanks is dit nieuwe produkt geschikt voor vele 
andere toepassingen, zoals voor het schilderen van de scheeps
huid en van dekken. Vooral vooreen scheepsdek is het van groot 
belang dat een verflaag zo snel mogelijk wordt aangebracht om 
het dek weer voor gebruik vrij te maken. Dit type verf is echter 
buiten de scheepsbouw eveneens bijzonder geschikt voor o.a. 
pijpleidingen, chemische industrie en installaties voor suikerfa
brieken. bierbrouwerijen e.d.

Het effect van 'pitting ' , d.w .z. diepe putjes in staalplaat door 
corrosie
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THE FIRST CARGO-LINER OF THE NEW MERCANDIA TYPE

On 28th Nov. 1975. Mercandia Rederieme has taken over their 
latest new cargo-liner - the first 4.000 tonner in a series of 5 
cargo-liners for the present - from Frederikshavn Vaerft A/S. 
The newbuilding is named m.s. Mercandian Commander 
The new, very modem cargo-liner with the very handsome lines 
is designed and equipped in consultation with the naval archi
tects, Knud E. Hansen ApS, Copenhagen, Frederikshavn Vaerft 
A/S and the Company. The greatest possible care is taken that 
this new type of ship is competitive not only on M ercandia's 
own regular lines, but also in the free tramp market.

The lay-out.
The very significant thing about the m .s. Mercandian Comman
der is the large cubic capacity o f the ship compared to the 
approximately 4 200 tdw. On the tween-deck it is interesting to 
study the new side-hinged hatch which is very advantageous in 
connection with the Company’s service with general cargo on the 
lines.
By means of these side-hinged hatch covers one is able to pla
ce/remove the cargo to and from the various destinations in the 
most advantageous way. In connection with bulk cargoes these 
new sidehinges steel hatch covers are of advantage as they can be 
placed in such a way to act as feeders.

m .s. Mercandian Commander is especially adapted for ser
vice on most possible trades with a very varied type of cargo. It is 
the intention that this type of ship is to be in service mainly on the 
Far East, in Transatlantic trade as well as M ERCANDlA’s 
established lines from the Continent to West Africa.
Fast working electric hydraulic cranes are installed on the deck 
with a lifting capacity of 10 tons and with a radius of up to 16 
meters.
One advantage of the new Liebherr-cranes is that apart from 
being developed especially for larger cargo-liners they can be 
remotely controlled from anywhere on the deck in such a way that 
the person in control can place himself in such a way as to have 
the best possible view in order to place the cargo exactly as 
required.
Already at the time of contracting of the ship it was made a 
condition that the Mercandian Commander type o f ship should 
be especially economical and because of the particular under 
water lines o f the hull it has been possible to acquire a type of ship 
which can be operated by the minimum of HP/fuel consumption.

Low consumption of diesel oil.
For a ship of this size the fuel consumption of the propelling 
machinery is usually 16 tons every 24 hours, but thanks to the 
experience of MERCANDIA and the expertise of the shipyard in 
question it has been possible to produce an ideal improvement of 
the hull of the ship which in connection with the synchronized 
propelling machinery has reduced the consumption of fuel with 
approximately 7.5 tons per 24 hours and the speed is only being 
reduced a little over a knot.
The speed trials which have taken place with the ship have proved 
that the maximum speed has been more than 14 knots which in 
actual facts means that the service speed is somewhere between 
13 and 14 knots.
A further saving in service can be expected in connection with the 
Becker-rudder which is designed with flaps according to the same

principle as the rudder on an aeroplane. Apart from better steer
ing the Becker-rudder obtains a better manoeuvrability in the 
ports as well as a higher average speed as the more secure steering 
means a saving in distance which in the course o f a year is equal to 
a Mediterranean round voyage, i.e. increased earnings.

The crew’s day-room etc.
The accommodation of the new cargo-liner is placed in a large 
deckhouse aft. There are single cabins, separate dining-saloon 
and dayrooms with radio T V . and because MERCANDIA attach 
great importance to the fact that their ships are good places in 
which to work and should have pleasant and comfortable living 
quarters and other facilities for the crew, the ships of the Mercan
dian Commander type include a sauna as well as room for 
changing and exercising.
The modem galley is complete with stainless steel equipment and 
all modern aids. Attached to the galley are modern built-in 
coldstorage rooms in order for the ship to carry supplies for 
several months from Denmark.

Unmanned engine room and modern electronic equipment.
m.s. Mercandian Commander’s extensive engine installations 
are placed in well equipped, periodically unmanned engine 
room, i.e. in accordance with the special requirements of the 
Government Inspection o f ships.
Apart from the extensive auxiliary engines, fuel and lubricating 
oil centrifuges, fresh water generators etc., the engine room is 
also equipped with a workshop with turning lathes etc.
The very large wheel house has all conceivable instruments for 
modem navigation installed - VHF radio, echo sounder, gyro
compass, gyro-pilot, 2 radars etc.
In the wheel house as well as in the engine room there are also 
installed alarms for fire and seeping water as well as an automatic 
fire extinguishing plant and an internal communications system 
to all cabins and rooms.

The capacities of the ship the length of which is approximately 
100 meters are: cubic, grain approximately 270.000 cbft., timber 
capacity 1.000 stds., fuel tanks 200 tons, water ballast capacity 
800 tons containers 150, each 20’ .
Apart from having container module in holds/hatches, tanktops 
and decks are reinforced in order for the ship to take a full loading 
of for example containers.
There is an efficient air change system in the large compartments 
of 25 air changes based on empty holds.
The hold and deck equipment of the ship is outfitted according to 
the multi purpose principle in such a way that the ship apart from 
being able to carry general cargo is also able to load cars, 
containers, timber, grain and other bulk cargoes, fruit and many 
other things. In short, this new type cargo-liner will at any time be 
able to be put into service when and where it is most lucrative.

m .s, Mercandian Commander is built to the standard of the 
highest class of Det Norske Veritas for world wide trade. 
Immediately following the presentation at Frederikshavn and 
having loaded stores etc., the ship will depart for Copenhagen 
from where she will be put into service on the Company’s line 
from Hamburg - Rotterdam - Antwerp - Rouen/Dakar - Abidjan - 
Tema.

S. & W. -  43e jaargang no. 2 -  1976 51



I

Liberal shipping policies needed for expansion of world trade

The EFTA (European Free Trade Association) Ministerial M ee
ting in Geneva last May was particularly significant from the 
point of view of the maritime industries of EFTA’s member 
countries. At this meeting, as the Bulletin’s readers may recall, 
the Ministerial Council for the first time in EFTA ’s fifteen years 
o f existence, considered the issue of international shipping and 
included the following paragraph in the final communiqué: 
’Ministers agreed on the importance o f international efforts to 
maintain liberal practices in world shipping’.
The paragraph on shipping followed, logically, after the mention 
in the communiqué o f the M inisters' discussion of developments 
in the international trade policy fields in GATT and in the OECD. 
In this connection the Council expressed the hope for further 
liberalization of world trade and for the avoidance of measures to 
restrict trade.
It is not surprising that EFTA Ministers in this way should 
recognize the close relationship that exists between an internatio
nal sea transport system based on liberal practices and the conti
nued expansion of world trade*.
EFTA is one of the world’s most active trading areas. With a tiny 
one per cent o f world population, the EFTA countries together, 
can claim seven and nine per cent, respectively, o f total world 
exports and imports. About one third of EFTA ’s foreign trade is 
with overseas partners. This makes EFTA an important user of 
international sea transport services.
In keeping with objectives o f the Stockholm Convention, EFTA 
Governments are also firmly devoted to the harmonious deve
lopment and expansion of world trade through the progressive 
removal of barriers to it. The EFTA countries realize the impor
tance of efficient shipping services for the achievement of this 
objective.
In the following I shall briefly examine what the liberal practices 
in world shipping consist of, and discuss why it would be of 
concern to EFTA Governments that they be maintained at this 
particular juncture of the past-war development of shipping and 
trade policies.

Obligations regarding liberal shipping policies
Broadly speaking, the international shipping industry during the 
post-war period has developed in a climate o f relative freedom. 
Despite some notable exceptions, the ruling principle has been 
free access to compete for cargo on commercial terms. As a 
consequence the shippers of the world have been free to choose 
the ship best suited to their particular requirements, independent 
of the flag. That these liberal principles were able to survive for 
so long is not least due to their recognized advantages for world 
trade and the international economy.
These same liberal principles were formally first embodied in the 
provision on the liberalization o f  invisible operations adopted by 
the OEEC in May 1950, and later incorporated in the new OECD 
code of Liberalization. This Code provides, among other things: 
’That residents o f  one M ember State shall have the unrestricted 
opportunity to avail themselves of all services in connection with 
international maritime transport which are offered by residents of 
any other M ember State’.
It is also laid down in the OECD Code that:
‘The shipping policy of the Governments of the Members is 
based on the principle o f  free circulation of shipping and interna
tional trade in free and fair com petition-the aim always being that

* The EFTA M inisters repeated their support for liberal trading practi
ces in world shipping when they met again in November.

by Eivinn Berg, Director, International Affairs, 
Norwegian Shipowners’ Association

liberal and competitive commercial and shipping practices and 
procedures should be followed in international trade and normal 
method and flag of shipment'
The value of the OECD obligations that M ember Countries 
pursue liberal shipping cannot be overestimated. These provi
sions also form the basis for regular examinations in the OECD 
Maritime Transport Committee o f shipping policy developments 
inside and outside the OECD area. Despite recent developments 
in the international shipping field, which have forced some coun
tries to revise their national policies, none of the OECD members 
are today seriously challenging these obligations, which go to the 
very heart of OECD cooperation.
A common interest in defending liberal practices in international 
shipping was the basis also for the cooperation which has develo
ped between twelve European countries and Japan, in the context 
o f the Consultative Shipping Group (CSG). Although this coop
eration, unlike the OECD, is not based on any formal obligations, 
shipping policies have been formulated at Ministerial Meetings, 
and have served as a guideline for the participating countries. The 
CSG M inisters’ Meeting in Tokyo in 1971 was of particular 
significance. At this meeting CSG Gouvemments confirmed 
their belief that:
’international shipping may significantly contribute to the expan
sion of world trade if operated on sound economic principles in 
particular including the freedom of choice o f flag by shippers and 
the freedom of shipowners to compete for all cargo’.
The Ministers also reaffirmed their earlier decisions to continue 
their common efforts to halt the spread of discriminatory practi
ces in international shipping.

Improved shipping services
It was in this climate that international shipping expanded and 
developed its usefulness as 'the servant of world trade’ . In step 
with the rapidly changing requirements of shippers, a highly 
differentiated international sea transport system has evolved, 
ready to undertake any kind o f transport assignment. New trade 
routes and transport facilities for new commodities have been 
developed. By means of new transport techniques and advanced 
technology, transport costs have been kept down. Consumers 
have benefitted in the form o f better and wider selection of 
commodities at lower prices.
A particular aspect o f this development is the opening up of new 
markets, not least for the developing nations, for products which 
previously either could not be shipped at all or which were not 
competitive because o f high freight rates. Transport o f goods is 
part of the actual production process, and efficient sea transport 
services are often indispensable for the possiblities of developing 
countries to penetrate new markets.
In the years since the war we have witnessed a spectacular 
expansion of world trade and rapid economic growth. This is to a 
large extent a result o f broad and deliberate efforts to liberalize 
the exchange o f goods between all nations of the world. Intergo
vernmental bodies like the OECD and GATT, and on a regional 
level the European Community and EFTA, have been leading 
proponents of this development. This is natural in view of their 
paticular responsibility and their own economic interest in a 
rational international division o f labour.
It is widely recognized that efficient international sea transport 
services based on liberal practices have contributed significantly 
to bring about the rapid growth of trade between the nations of the 
world. It therefore remains a paradox  that the increasing freedom 
o f trade has not been matched by a similar increasing freedom
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in the sector of international shipping. On the contrary, particu- 
lary in the last decade, international shipping has been subjected 
to a growing number o f restrictions and "flag discriminatory 
measures which have severely restricted its freedom of opera
tion. In particular, these has been a proliferation in some parts 
of the world o f unilateral measures for reserving cargo for the 
national flag. Such measures compare with quantitative restric
tions in the trade field, as they effectively protect the national 
flag carrier against outside competition. Restrictive practices in 
shipping could represent very important obstacles to internatio
nal trade and effectively negate the results o f further liberal 
measures in the trade sector.

Dangers o f the new ’Liner Code’
The most spectacular recent development of preferential treat
ment in the maritime field is the UN Convention on a Code for 
Liner Conferences, which was adopted in Geneva in April 1974. 
under auspices of UNCTAD. The Liner Code, as it is common
ly referred to, establishes the principle that a country that gene
rates liner cargo should also have the preferential right to trans
port it.
In a trade relationship this means the sharing of cargoes between 
importing and exporting nations. Such a rigid, bilateral cargo- 
sharing system would seem to conflict directly with the objecti
ves originally laid down for the Liner Code viz. to promote 
international trade and the efficiency of international liner ship
ping.
If the principle of bilateral cargo-sharing were to receive interna
tional recognition through the entry into force of the Liner Code, 
it could accelerate the extension of cargo-sharing to tank and bulk 
shipping.
So far the UN Liner Code has been signed by some 30 countries 
and ratified by only 10 countries with less than 1.5 per cent of 
world liner tonnage. This is far from meeting the criteria for the 
entry into force of the Convention, viz. 24 countries representing 
25 per cent of the world liner tonnage. Consequently, the pros
pects of the Code entering into force in the near future are 
considered to be small.
The Code was originally envisaged as a UN instrument taking 
particular account of the interests of developing countries. In
stead, as it turned out, the real beneficiaries will be the maritime 
industries of the developed nations with a high volume of foreign 
trade and the financial means to promote national flag fleets 
under the new cargo preference arrangements.
This fact, together with the growing opposition to the Code in the 
international trading community, may explain the hesitancy in 
many countries with regard to signature and ratification. 
Among the countries which have signed but not ratified the Code, 
are the Federal Republic of Germany, France and Belgium. The 
EFT A countries which took part in the Geneva negotiations on 
the Code all voted against the proposed Convention, primarily 
because they were unable to endorse its provisions concerning 
cargo-sharing. It is interesting to note that e.g. Switzerland as 
primarily a user of shipping services emphasized the fact that 
cargo-sharing would restrict for Swiss shippers the choice of 
shipping lines with which they can do business. Also the former 
EFTA member, the United Kingdom, in its vote against the Code 
took exception to the cargo-sharing provisions, which were con
sidered to be to the disadvantage of world maritime trade.
It is perhaps understandable that traditional maritime nations 
would see few advantages in an international convention which 
imposes serious formal limitations on the right to compete freely 
in international markets for cargoes. However, this view is also 
widely shared by users of shipping services. The European Ship
pers' Council (ESC), which comprises the most important ship 
users in the European Community as well as in the EFTA coun
tries, have on several occasions come out strongly in opposition 
to important features of the UN Liner Code. In an official state

ment of October 1974 the ESC expressed concern that:
T h e  very rigid interpretation and method of implementation of 
provision on cargo-sharing must lead to detrimental consequen
ces for shippers in many trades, such as:
-  a decrease in the quality o f services;
-  a reduction in the regularity and frequency of shipping possi- 
blities for individual shippers although in actual fact more than 
sufficient space could be available to meet their requirements;
-  a rise of the overall level o f rates as a result o f underutilization 
of capital assets and considerable additional administrative bur
dens;
-  difficulties for shippers, receivers to obtain space, particularly 
for low rated commodities;
The signing of the UN Liner Code by France, Germany and 
Belgium has raised the question of compatibility between the 
Code and the OECD obligations. After protracted discussions, 
this matter is now before the Council of the OECD. The majority 
of the OECD countries, led by the United States, Great Britain 
and the EFTA countries, are of the opinion that the implementa
tion of the UN Liner Code would conflict with the obligations of 
member countries to secure for shippers in the OECD area full 
freedom to avail themselves of any shipping services offered, 
without regard to national flag.

Problem for the EEC
A possible accession to the UN Liner Code by EEC members may 
also have implications for their obligations under the Rome 
Treaty. Thus, the Brussels Commission is considering the possi
bility of taking Belgium, France and West Germany to (he Euro
pean Court o f Justice over their recent action in signing the UN 
Code. The Commission is concerned that the Code may conflict 
with the general non-discrimination clause of the Treaty of Rome 
and the obligations concerning the Community's external rela
tions and the necessity for member countries to decide on com
mon action on matters such as international conventions and 
agreements.
What may eventually come out of this dispute between the 
Commission and the three Community members may have a 
decisive effect upon the Community’s future policy, both inter
nally with regard to maritime affairs. The position taken so far by 
the Community in defending liberal practices in shipping in the 
context of bilateral trade agreements would indicate that it could 
play a decisive role in stemming a futher spread of protectionism 
in international shipping.

EFT A has a role to play
The world economy in general and the shipping industry in 
particular are at present undergoing a process of serious adjust
ment. It is to be feared that the present economic crisis may foster 
nationalist feelings and accelerate the proliferation of protectio
nist measures, not only in shipping, but in international trade as 
well. It is important that these tendencies should not be allowed to 
develop unimpeded.
EFTA Governments would seem to have a particular responsibi
lity in this respect in view of their interest in the maintenance of 
liberal practices in international shipping as a means of securing 
continued expansion of world trade and economic growth in all 
parts of the world.
It is therefore welcome to the shipping industry that Ministers are 
concerned with developments in the international maritime field. 
It is also interesting to note that there appears to be agreement 
between the Governments of EFTA to make further use of the 
opportunities afforded by the EFTA relationship for consulta
tions on trade questions as well as on other economic issues 
related to the objectives of the Stockholm Convention.

EFTA Bulletin dec. ’75
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Drilling ship named at Gothenburg 
Major rebuilding project nears comple
tion at Gotaverken’s Repair Yard

The first oil drilling ship to be built in Scandinavia is now nearing 
completion at the Gotaverken Repair Yard, Gothenburg, Swe
den. The ship, ordered by the French enterprise Cosifor, was 
recently named Navifor Norse and will be delivered to her owners 
before year’s end.
The new drillship is the former 21 000 tdw bulk carrier Scotia- 
cliffe and arrived at the shipyard for conversion in March 1975. 
During the course of the project, which is thought to be one of the 
biggest reconstruction tasks yet carried out anywhere in the 
world, the vessel has been almost totally transformed.
About 2 000 tonnes of new steel has been built into the hull, 
where new decks and bulkheads have been incorporated in the 
former holds at the same time as hatches and coamings have 
been removed. The drilling machinery, supplied mainly by Ame
rican and French sub-contractors, weighs approx. 1 500 tonnes.

55-metre rig
A drilling platform has been established eight metres above the 
main deck amidships. Above this platform will rise the 55-metre 
high drill rig, the upper half of which cannot be fitted until the 
vessel has passed beneath the Alvsborg Bridge over the Gota 
River. Below the rig, there is a well measuring 8 x  8 m, through 
which the drilling will be performed. A smaller well, m easuring4 
X 4 m, is arranged adjacent to the drilling well and incorporates 
sophisticated diving equipment including a bell for two divers 
and decompression chambers.

The two forward holds have been reconstructed for the stowage 
of approx. 8 0 0 0 1 of drill pipe. Unique special equipment for the 
handling of this pipe has been installed. The former hold no. 3 
now contains twelve tanks holding drilling cement and mud. 
Five new diesel generators, each rated at 1 162 kVA, have been 
installed in the after hold to provide power for the drilling 
machinery.

Accommodation for over 100
A new deckhouse has been constructed forward of the existing 
bridge structure and comprising accommodation for up to 104 
people. Extensive air conditioning, designed for tropical condi
tions, serves all living accommodations and many of the work
places.
At the stern, there is a helicopter landing platform built of light 
alloy and capable o f receiving large aircraft.
Of the two new deck cranes, located on either side of the drilling 
tower, one is capable of lifting 100 t and the other 35 t. For 
positioning during drilling, 10 windlasses have been installed 
fore and aft, all under remoto control from the bridge. Each o f the 
ten anchors weighs 10 t and each windlass carries 1 700 m of 
three-inch wire.
The original propelling machinery, a single 6 000 bhp diesel 
engine, has been retained as well as the navigating equipment and 
the original bridge structure. The vessel is thus fully capable of 
navigating under her own power and is still classified as an 
oceangoing ship. Service speed is 12.5 knots.



Holes up to 5 000 m deep

The Navifor Norse will normally be working in depths o f water 
up to 200 m but can be provided with supplementary equipment 
for drilling in depths up to 335 m. During the approx. three 
months for which stores normally suffice, the ship will be capable 
of drilling two 5 000 m holes. However, providing further dril
ling pipe and stores are brought to the vessel at sea. she can 
continue working for considerably longer periods.
Initially, the Navifor Norse will be employed by Elf for prospec
ting off the coast of Gabon.

While many drillships are already at work in various parts of the 
world, the Navifor Norse is distinctive as being one of the largest 
in the world and. as noted above, the first to be constructed in 
Scandinavia. Certain aspects o f the project design have been the 
responsibility of an American firm of consultants but much of the 
detail design work and the drawings have been carried out by 
Gotaverken's own staff. The contract has been valuable for the 
Gotaverken City Yard, not least because it has provided em
ployment for all trade categories. Despite the unfamil iar nature of 
this highly specialized undertaking, the reconstruction of the 
Navifor Norse has preceeded acording to schedule.

DYNASEAL

Diepgaand en langdurig speurwerk heeft geleid tot een nieuwe 
generatie schroefasdichting.
Alle specifieke verbeteringen die in de voorbereidende jaren 
werden gevonden, zijn samengebracht in de KNG DynaSeal®, 
een schroefasdichting, die zich onderscheidt door: doelmatig
heid, bedrijfszekerheid en minimale onderhoudskosten.
De KNG DynaSeal®is een 10Q% Nederlandse ontwikkeling die 
tot stand is gekomen in samenwerking tussen uitvinder W. M. 
Brandt en N .V . Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij.
De geheel uit metalen onderdelen vervaardigde afdichting heeft 
een vernuftig gesloten smeringssysteem, met een gepatenteerde 
zwevende dichtingsring.
De afdichting heeft een hoog incasseringsvermogen voor:
-  schroefastrillingen, axiaal zowel als radiaal,
-  schokken en vele andere potentiële averijoorzaken en is, zoals 
in de praktijk is bewezen en gecontroleerd door onafhankelijke 
instanties, niet aan meetbare slijtage onderhevig.
Olieverbruik is tot de hoogste omtreksnelheden en tot zeer grote 
waterdiepten blijvend nihil. In deze nieuwe generatie schroefas
dichting is reeds geanticipeerd op te verwachten strengere eisen 
ten aanzien van het beperken van water-milieu-verontreiniging.

Werkingsprincipe
In tegenstelling tot de conventionele lip-dichtingssystemen, waar 
afdichting plaats vindt volgens een lijn-contact en met behulp van 
synthetische materialen, vindt de afdichting bij de KNG Dyna
Seal® plaats langs nauwkeurig vlakgeslepen radiale pasvlakken.

Zwevende ring
Het hart van de DynaSeal® is de gepatenteerde zwevende dich
tingsring A, welke zich bevindt tussen de met de snelheid van de 
schroefas draaiende pompring B en de stationaire zwenkring C. 
De zwevende dichtingsring A ondergaat een nauwkeurig be
grensde radiale beweging en beschrijft hierbij, gedwongen door 
de excenterring D, een planetaire baan met de halve rotatiesnel- 
heid van de schroefas. Deze beweging voorkomt het ontstaan van 
rillen en groeven en verzekert gelijkmatige distributie van het 
smeermiddel.

Smering
De zich onder constante statische druk bevindende olie in de 
schroefaskoker circuleert -  tengevolge van de rotatie van de 
schroefas — in een gesloten systeem via een stelsel van boringen, 
kamers en druk-compensatiekanalen, waardoor continue sme
ring en warmte-afvoer van alle draag- en dichtingsvlakken verze
kerd is.
Een oliekoeler is voor dit type afdichting absoluut overbodig. De 
toegepaste materialen voor de diverse ringen zijn beproefde en 
geijkte lagermetaal-combinaties die tevens, waar nodig, corro- 
siebestendig zijn.

Constructieve details
Afhankelijk van de buitendruk — i.e. waterdruk voor buitendich
ting en atmosferische druk voor de binnendichting — worden

oliedruk en de voorspanning van de drukveren E zodanig inge
steld, dat de dichtingsringen blijvend optimaal functioneren. 
Ook gedurende stilstand, zélfs met weggevallen oliedruk, is de 
afdichting potdicht en kan geen enkele waterpenetratie van 
buitenaf plaats vinden.
Door de constructie met de gepatenteerde zwevende dichtings- 
ring is de afdichting ongevoelig voor schokken loodrecht op de 
schroefas, die tijdens het varen vooral optreden bij boven water 
slaan van de schroef. Longitudinale trillingen, uitzetting en bui- 
gingseffecten van de schroefas worden gecompenseerd door het 
zich axiaal zelfinstellende ringenpakket.

Toepassing
De DynaSeal® -  zowel voor binnendichting als buitendichting -  
kan zonder noemenswaardige aanpassingen bestaande schroef
asdichtingen vervangen.
De afdichting wordt als een complete, geheel afgestelde unit 
geleverd voor asdiameters van klein tot zeer groot.
Onderdelen voor binnen- en buitendichtingen zijn uitwisselbaar 
en eenvoudig te monteren.

A E
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T u r b u l o  S e p a r a t o r  for Seagoing, Coastal and River Vessels

The TURBULO separator, developed on the basis of extensive 
tests and decades of experience, is a particularly effective appara
tus for combating the pollution of the environment through oil. 
Thanks to its advanced design it guarantees the optimum separa
tion o f the oil from the bilge and ballast water of ships on a purely 
physical principle, namely by utilizing the differing specific 
gravities o f oil and water. The TURBULO separator complies 
with the regulations o f the International Convention for the Pre
vention of Pollution o f  the Sea by Oil and is approved by the 
competent authorities o f many countries. The TURBULO sepa
rators in the sizes TE  0.125 to TE 5 comply in addition with the 
regulations of the German Federal M inistry for Traffic; the sepa
rated water has a purity of fewer than 20 parts per million.

The TURBULO separator is distinguished for its outstandigg 
separating power combined with great economy. It is low in cost, 
compact and light in weight; there are no wearing parts, no Filter 
inserts needing replacement, and no special maintenance or atten
tion is required.
After one filling with clean water the separator is ready for 
service. Its internal construction promotes the separation of the 
oily water mixture so effectively that even with the smallest oil 
particles a very good separation is achieved. In the upper part o f  
the apparatus is a coarse separating compartment, in which the 
mixture undergoes a preliminary rough separation. Below this is 
the fine separating compartment, with a series of specially co
ordinated equal-acting chambers. The oil to be separated collects
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on the undersides o f the plates forming the fine-separation cham
bers. After coalescing into larger globules the oil detaches itself 
from the edges of the plates, rises, is caught by the partition plate 
between the coarse and the fine separating compartments and is 
then led up through riser pipes into the oil accumulation space. 
The separated water flows out downwards through a central pipe 
provided with nozzle holes. The surplus air is continuously 
released from the upper part of the separator through an air relief 
valve or vent pipe. The separated oil collects in the upper part of 
the separator. When the oil layer reaches a certain thickness the 
oil is drained off automatically or by hand.
The maximum delivery of the pump fitted must not be greater 
than the nominal capacity of the separator, though it can be less. 
Slow-running piston pumps and eccentric helical rotor pumps 
have proved to be most suitable, since they whirl up the oily water 
mixture very little. Centrifugal pumps are not suitable. They 
cause emulsion to be formed, which the separator cannot deal 
with.
We supply pumps that have been tested for compliance with the 
regulations of the German Federal Ministry for Traffic and ap
proved for operation with the TURBULO separator. Their out
puts are precisely adjusted to the various separator sizes, so that 
an optimum degree of purity of the discharge water is attained. 
For outputs of more than 1 m 3/h the HDW eccentric helical rotor 
pump with electric drive has proved very successful. This pump 
can be fitted horizontally or vertically without difficulty. For 
outputs of up to 1 m3/h piston pumps, driven by the shafting 
through a friction wheel, have invariably proved their value in 
practical operation.
With an output o f 0,5 m 3/h and above the TURBULO separator

can be equipped with electric or steam heating in the upper part. 
For separating heavy oil a supplementary steam heating is fitted 
in the lower part also.
Recommended are the following further items of supplementary 
equipment, which can be supplied if desired:
1. Oil level indication, whereby the oil can be drained semi- 
automatically. A visual warning signal shows when the oil should 
be drained by hand.
2. Automatic oil drain control, providing full-automatic oil 
drainage through a solenoid valve or a pneumatically controlled 
piston valve with pilot valve. To this control equipment a
3. Protection against oil overload (from size TE 1 upwards) can 
in addition be fitted, which gives a visual warning signal to 
indicate overfilling of the separator with oil.
These items of supplementary equipment include contacts for 
connecting an audible signal. Supplementary equipment 3 is in 
addition provided with contacts for automatically switching off 
the bilge pump.
4. Non-return valve at entry of mixture.
5. Safety valve on upper part of separator.
6. Pressure gauge for indication of pressure in separator.
7. Temperature regulator with sensor and dirt trap for the steam 
heating.
Supplementary equipment items 4, 5 and 6 above comply with 
the regulations of the Board of Trade.

De Turbulo Separator van Howaldtswerke -  Deutsche Werft wordt in 
Nederland in de handel gebracht door B .V . Techn. Bureau v/h F. W. 
Uittenbogaart te Rotterdam
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New G.M.T. engines to meet needs of lower-powered ships
Convinced of the need for low-speed engines for the smaller 
classes of ship now returning to favour, Grandi Motori Trieste, 
the Italian designers and builders of the world’s largest diesel 
engine (of 1060 mm-bore and capable of eventual outputs of 
4 600 bhp per cylinder or 55 200 from a 12-cylinder engine) 
announce that an appreciably smaller, simplified engine is being 
introduced.
This is designated the B600. a low-speed, turbocharged 2-stroke 
unit of only 1 400 bhp per cylinder and covering a range of 
powers from 7 000 to 14 000 bhp at 150 rpm. This will meet the 
needs of a substantial part o f the market for the smaller classes of 
ship such as general purpose cargo vessels, products tankers, 
bulk carriers and other vessels which must be able to transit the 
Suez Panama Canals or which are required to use ports and 
harbours unable to admit the larger ships.
The B600 has been designed as a compact, simple and reliable 
engine which can be built at a competitive price and, moreover, 
be easy and economic to maintain. These are features being 
sought today not only by some Middle Eastern, Far Eastern and 
African states but also by a number of European operators. 
Outputs, dimensions and weights are shown in Fig. 1, and Fig. 2 
shows a cross-section through the engine which is capable of 
burning reliably the lower grades o f fuel oil which are considered 
to be almost inevitable in due course.

Features of a new range of B engines o f various cylinder dimen
sions were announced by Grandi Motori Trieste a few months ago 
but the new B600 was not included, mainly because details o f the 
design to meet the new and growing market were still being 
appraised. Now, however, the B600 emerges with a cylinder 
bore of 600 mm, a piston stroke o f 1250 mm and its rated output 
o f I 400 bhp/cylinder attained at 150 rpm with an m .e.p. of 11.9 
kg/cm 2 and a mean piston speed o f  6,3  m/sec.

The engine retains many o f the basic G .M .T . features but intro
duces also some inportant innovations from the A series built of 
larger cylinder sizes. Like the previous A class, the B series is 
cross-scavenged and has two-stage pressurecharging; the first 
stage incorporates turboblowers supplied at constant pressure 
while the second stage is by a doubleacting scavenge pump 
driven off the main engine, as shown.
The new B600 and larger engines in the B series are the outcome 
of extensive tests on the GMT experimental two-cylinder A 1060 
engine and the main characteristics are summarised as:

1. A bedplate with closely spaced feet, a rigid structure consist
ing of cast steel crossmembers welded to longitudinal steel-plate 
girders.

2. A welded plate box frame giving greater overall rigidity at 
lower production cost.
3. Water-cooled pistons.
4. Lower part of main cylinder open to atmosphere ensuring 
positive inspection o f condition of piston and rings.
5. Forged steel cylinder heads drilled for effective water cool
ing.
6. Thin, strong-backed cylinder liners, also more efficiently 
cooled.
7. Eccentric-type crosshead bearings to give improved lubrica
tion.
8. An improved fuel injection system capable of admitting more 
fuel in the minimum time.
9. A new combustion chamber profile
10. Extended operating life of piston rings.
11. Thin, shell-type big end and crosshead bearings.

Reducing maintenance
With the two-stage pressure-charging arrangements it is possible 
to maintain propulsive power even if the turboblowers are out of 
commission. As maintenance time, costs and effort are of 
increasing importance, the tube stacks for the 1 st- and 2nd- stages 
of supercharging air coolers can be withdrawn vertically. These 
are at the ends o f the engine.
An interesting feature is that main bearing caps are secured by 
only one nut. Hydraulically operated single- or multi-head tools 
and can be used for main bolts, studs or nuts.
It is stated by G .M .T. that the introduction of the B600 engine in 
no way conflicts with the organisation’s parallel development 
and production o f the medium-speed 4-stroke A 550 engines of 
1200 bhp/cylinder at 430 rpm and of which 28 have been ordered 
to date. There are obviously certain classes of ship capable of 
employing to better advantage the relative merits of low-speed 
2-stroke or medium-speed 4-stroke engines.
With the introduction of the B600, G .M .T .’s range of low-speed 
2-stroke engines is now:

Piston
Type Cyl. dia stroke BHP/cyl Rev/min M .E.P.

mm mm kg/cm 2
B 900 900 1600 3350 125 11,9
B 780 780 1600 2500 126 11,7
B 600 600 1250 1400 150 11,9

The larger A 1060 will not at this stage be produced in the B 
design, because o f the reduced demand for large ships. 
Emphasis is now on engines for ships lower down the scale.
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*  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

f
Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976

Problem en rond o lie -veron tre in ig ing - 
Aard, e igenschappen en toepassing  
van d ispergeerm iddelen
door de heer J. B. Al (Fina Nederland B.V.)
29 jan. '76 (do) Rotterdam*
30 jan. '76 (vr) Amsterdam

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

3 febr. '76 (di) Groningen

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

Jaard iner A fd. ’A m sterdam ’ in Grand  
Hotel K rasnapolsky, A m sterdam
14 febr. '76 (za) (zie pag. 61)

M arine m ain shafting bearing d evelop 
m ents
d oo r. .. van Glacier
13 mei '76 (do) Rotterdam
14 mei '76 (vr) Amsterdam

Reserve voordrachten:

O ptim aal m eteoro log isch  routeren en 
navigeren
door dr. C. de Wit

G eluidshinder aan boord van sch ep en *
Dagbijeenkomst te Delft, door medewer
kers van de Technisch Physische Dienst 
TNO/TH
19 febr. '76 (do) Delft (zie pag. 584-1975)

Het slepen en p laatsen van O ffshore  
constructies
door ir. C. D. Donath (Smit Internationale) 
@n Hët gebruik van simulatie
technieken bij de voorbereid ing  van het 
plaatsen van offshore constructies
door drs. P. J. Paymans (NSP), Wagenin- 
gen
26 febr. '76 (do) Rotterdam
27 febr. '76 (vr) Amsterdam 

2 mrt. '76 (di) Groningen

A lg em ene Ledenvergadering
28 apri. '76 (wo) Hardinxveld

P roductiebesturing  m et ko stenb ew a
king en eventue le  com putertoepassing
door ..........  (Ingenieursbureau Sandwijk
B.V.) Haarlem
22 apr. '76 (do) Rotterdam
23 apr. '76 (vr) Amsterdam 
27 apr. '76 (di) Groningen

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

N.B.
1) Lezingen gemerkt *  samen met 

Sectie Scheepstechniek Klvl.

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

6 en 7 juni '76 Pinksteren

Naar behoefte kan van het programma 
worden afgeweken.

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

UITSLAG VERKIEZING HOOFDBESTUURSLEDEN
voor de verkiezing van drie hoofdbestuursleden werden door een commissie, bestaande uit de heren C. van Dijk, G. A 
Spliethoff en ing. W. P. Stiekema, op 6 januari 1976 de uitgebrachte stemmen geteld.
Deze telling gaf het volgende resultaat.

Uitgebracht werden 2865 stemmen
waarvan op:
Prof. ir. J. H. Krietemeijer 708
Prof. ir. N. Dijkshoorn 220
Ir. J. N. Joustra- 727
Ir. A. J. van Leunen 182

de heer E. Botje 700
de heer H. Bitter 118
Blanco 177
Ongeldig 33

Totaal 2865

Jaardiner 1976
Op verzoek van enkele leden zullen wij bij voldoende deelname een busreis organiseren op zaterdag 14 februari 1976 van Rotterdam vu 
’s-Gravenhage naar ’Krasnapolsky’ in Amsterdam.
Vertrek Conradstraat (tussen Groothandelsgebouw en C.S. Rotterdam) om 15.30 uur, vertrek ’s-Gravenhage C.S. 16.00 uur. 
Aanvang terugreis uit Amsterdam pl.m . 23.00 uur via ’s-Gravenhage naar Rotterdam.
Kosten per persoon ƒ 15,-.
Gegadigden voor deze busreis worden verzocht zich zo spoedig mogelijk telefonisch op te geven aan het Algemeen secretariaat, tel. OU 
-  36 54 17.
Aanmeldingen voor het jaardiner moeten worden gericht aan het secretariaat van de afdeling Amsterdam, Weteringschans 227, tel. 020 
23 62 89 (zie pag. 61).
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Afdeling ’Amsterdam'
Op vrijdag 12 decem ber 1975 werd door de 
afdeling een filmavond georganiseerd waarbij 
ook de dames waren uitgenodigd. Een groot 
aantal leden, er waren ruim 200 aanwezigen, 
had aan de uitnodiging van het bestuur gehoor 
gegeven om deze avond bij te wonen, die ge
houden werd in de voor deze gelegenheid ter 
beschikking gestelde kantine van de Hogere 
Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundi- 
gen.
Het programma dat deze avond afgewerkt 
werd, werd verzorgd door Bureau Wijsmuller 
te IJmuiden. Voor de pauze werd een 2-tal 
kleurenfilms vertoond van door Wijsmuller 
uitgevoerde sleepreizen, waaronder het slepen 
van een complete olieraffinaderij van Antwer
pen naar Noord-Afrika. Na de pauze werd de 
40 minuten durende film vertoond van de spec
taculaire berging van het bij Guemsey op de 
rotsen gelopen ertsschip Elwood Mead. Deze 
film gaf in prachtige kleurenopnamen een dui
delijk beeld van deze moeilijke en af en toe

onder zeer slechte weersomstandigheden ver
richtte. maar tenslotte met zoveel succes be
kroonde berging.
Voorzitter ir. C. Scherpenhuijsen was dan ook 
zeker de tolk van de aanwezigen toen hij in zijn 
dankwoord constateerde, dat een dergelijke 
bijeenkomst, waarin ook het gezelligheidsele- 
ment niet ontbrak, zeker voor herhaling vat
baar is. In het verleden werden bijeenkomsten 
met de dames in deze tijd van het jaar. meer
dere malen en eveneens met succes gehouden. 
Behalve de door Wijsmuller vertoonde films 
droeg aan het welslagen van de avond ook in 
belangrijke mate bij de voortreffelijke verzor
ging van het horeca gedeelte door leerlingen (in 
uniform) van de school.

NIEUW JAARSRECEPTIE 1976
Op 2 januari j.1. vond in de sociëteit van 
NSU’70, waarin een nieuw ingerichte ruimte 
voor de Nederlandse Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied is gereserveerd, de tradi
tionele nieuwjaarsreceptie plaats.

Meer dan 200 leden en belangstellenden kwa
men de recipiërende voorzitter van het hoofd
bestuur. prof. ir. J. H. Krietemeijer en de voor
zitter van de afdeling ’Rotterdam ’, ir. G. Lan- 
gelaar G zn .. hun beste wensen aanbieden Voor 
het ingetreden nieuwe jaar.

Van alle zijden kon men vernemen dat het 
nieuwe onderkomen van onze sociëteit in de 
smaak viel. zodat verwacht mag worden dat de 
leden nog veel m eer dan voorheen van de ge
boden gelegenheid om elkander te ontmoeten, 
gebruik zullen maken.

De sociëteit, gelegen aan W estplein 9 te R ot
terdam, is voor onze leden geopend dagelijks 
van 12.00 uur tot ca. 17.00 uur en dinsdags tot
24.00 uur (Zaterdags en zondags gesloten).
De afdeling 'G roningen' hield op 5 januari haar 
Nieuwjaarsreceptie, drukker bezocht dan ooit 
te voren. Van de voorzitter van het hoofdbe
stuur en de alg. secretaris, werd een telegram 
ontvangen met de beste wensen voor het 
nieuwe jaar. W .P.S.

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 ’Krasnapolsky' 
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 deelnemers, met hun dames, 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.
De 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 . Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied, afd. ’Amsterdam’ met vermelding: Jaardiner 
1976.
Uw aanmelding middels onderstaande strook zien wij gaarne zo spoedig mogelijk, doch uilerlijk 1 februari a s. tegemoet. 
De deelnemers dienen zelf voor parkeergelegenheid te zorgen.
INTRODUCTIE IS NIET TOEGESTAAN.
Deelnemersboekjes worden op de avond zelf uitgereikt.
Secretariaat: Weteringschans 227, Amsterdam, tel. 020 -  23 62 89.

DE SECRETARIS VAN DE AFDELING ’AM STERDAM ’
ir. J. W. Brand

Kleding: smoking of donker kostuum.

h ie rlan g s a fk n ip p en  en in b lok le tte rs  invullen o f an d ersz in s sch ritte ly k  aanm elden .

Ondergetekende ............................................................................................................................................................... (naam)
............................................................................................................................................................... (woonplaats)
..............................................................................................................................................................  (adres)
............................................................................................................................................................... (firma)

wenst op zaterdag 14 februari 1976 deel te nemen

m et/zonder* dame aan het Jaardiner 1976 a ƒ 4 5 ,-  per persoon.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening:

Afgevaardigden van Maatschappijen die begunstiger der vereniging zijn, worden verzocht hun i lrm a -n a a m  in te vullen. 
Elke begunstiger kan 2 personen afvaardigen.
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NIEUWSBERICHTEN 
Personalia

C . M. Paul t
Op 22 december 1975 overleed plotseling door 
een noodlottig ongeval in de leeftijd van 37 jaar 
de heer C. M. Paul, werktuigbouwkundig ex
pert bij Bureau 'V eritas’.
De heer Paul was lid van de Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartgebied.

Ing. H. Schippers +
Op 29 december 1975 overleed in de leeftijd 
van 57 jaar de heer ing. H. Schippers, firmant 
Expertise- en Ing. Bureau Van Helden, Schip
pers en Nobels, Rotterdam.
De heer Schippers was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

J. Vis t
Op 31 december 1975 overleed in de leeftijd 
van 68 jaar de heer J. Vis, oud- 
hoofdwerktuigkundige B.V. Koninklijke Pa- 
ketvaart Maatschappij, Amsterdam.
De heer Vis was lid van de Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartgebied,

Ir. H. W . Rijksen
Per I januari 1976 is de heer ir. H. W. Rijksen 
benoemd tot directeur van B .V. Scheepswerf 
en Machinefabriek ’Holland' v/h M. Caljé te 
Hardinxveld-Giessendam.

Afscheid ,|. H. Kiesouw
De heer J. H. Kiesouw, directeur van de Ko
ninklijke Nederlandsche Stoomboot- 
Maatschappij B.V. heeft wegens het bereiken 
van zijn pensioen-gerechtigde leeftijd per 31 
decem ber 1975 zijn functie neergelegd.
Op 18 december j.1. werd hij benoemd tot Offi
cier in de Orde van Oranje Nassau.
Als opvolger van de heer Kiesouw werd per I 
januari 1976 benoemd de heer A. G. A. ridder 
van Rappurd.

Congress on Combustion Engines
Op verzoek van FME, Groep Fabrieken van 
Verbrandingsmotoren, vestigen wij de aan
dacht op onze publikatie in 'Schip en W erf no. 
18 van 29 augustus 1975, blz. 356, betreffende 
het Cl MAC congres te Tokio in mei 1977.
De datum voor indienen van diesel-papers voor 
het dieselmotoren en gasturbinecongres is 31 
januari 1976.
Voor gasturbine-papers is dit 1 juni 1976.

International Ship Painting & Corrosion 
Conference
Donderdag en vrijdag II en 12 maart 1976 
wordt in het Hilton Hotel te Amsterdam een 
conferentie en tentoonstelling gehouden over 
Ship Painting & Corrosion, gesponserd door 
'Shipping World & Shipbuilder’ .
De conferentie zal worden geopend door dr. 
W. H. Brouwer, vice-voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandse Redersvereniging. 
Voordrachten zullen worden gehouden door 
sprekers uit Nederland. Duitsland, Japan, Bel
gië, Noorwegen. Denemarken en Engeland. 
Inlichtingen bij International Ship Painting & 
Corrosion Conference & Exhibition. 21 Lewes 
Road. Haywards Heath. Sussex. RH 17 7 SP. 
England.

Vertegenwoordiging Clarke Chapman Ltd.
Clarke Chapman Ltd. heeft als agent voor N e
derland en België met ingang van 1 januari 
1976 aangesteld de heer C. A. Tettelaar te 
Rotterdam. Clarke Chapman fabriceert o.a. 
electrisch- en stoomgedreven dek-werktuigen, 
inclusief dekkranen, lieren etc.

Bond voor materialenkennis, Den Haag
Bijzondere Losmethoden 
Op vrijdag 13 februari 1976 organiseert de 
Kring Metalen van de Bond voor Materialen
kennis een bijeenkomst over het bovenstaand 
onderwerp in de collegezaal van het gebouw 
Metaalkunde van de Technische Hogeschool te 
Delft -  Rotterdamseweg 137. Aanvang om 
09.30 u u r-s lu itin g  16.30 uur. De bijeenkomst 
is ook toegankelijk voor niet-leden. 
Programma van lezingen en sprekers.
Prof. dr. ir. H. G. Geerlings (TH-Delft) 

’Inleiding tot een film over lasmethodieken 
samengesteld en vervaardigd door de 
TH-Delft onder leiding van Ir. W. P. v.d. 
B link.'

Ing. D. van der Torre (Metaalinstituut TNO- 
Apeldoom)

'Electronenbundellassen.'
Ir. J. W. Steenhuisen (Dir. Ned, Instituut voor 
Lastechniek)

'Onderwaterlassen. ’
W. G. Essers (Philips Natuurkundig Lab.- 
Eindhoven)

'Plasma MIG lassen.'
Na elke voordracht bestaat gelegenheid tot dis
cussie.

Verdere informatie wordt gaarne verstrekt door 
het bureau van de Bond voor Materialenkennis 
Stadhouderslaan 28, Postbus 9321, tel. 
070-39 49 30. te Den Haag.

Metaalinstituut TNO, Apeldoorn
Cursussen Werkplaatstechniek 
In het TNO-complex te Apeldoorn organiseert 
het Centrum voor Metaalbewerking de ko
mende maanden de volgende cursussen op het 
gebied van de werkplaatstechniek:
19-24 februari: Numerieke besturing
8-12 maart: MITURN (programmeersysteem 

voor numeriek bestuurde machines)
24-26 maart; Machinale plaatbewerking (Per
sen)
21-27 april; Verspaningstechnologie (Draaien) 

6-11 mei; Machinale plaatbewerking (Bui
gen, Knippen, Ponsen)
17-21 mei; MITURN (zie boven)

9-16 juni: Machine-inspectie.

Bij voldoende belangstelling zullen voorts op 
nader te bepalen data cursussen Boren en Kot- 
teren. Frezen en Zagen, Dieptrekken en Span
techniek worden gehouden. De genoemde op
leidingen zijn overwegend afgestemd op het 
middenkader in de bedrijven.
Voor nadere inlichtingen: Metaalinstituut
TNO. postbus 541, Apeldoorn. Tel. (055) 
77 33 44, toestel 2051 (Mej. Muring).

EXAM ENCOM M ISSIE VOOR  
SCHEEPSW ERKTUIG KUNDIGEN, 
’S-GRAVENHAGE
Geslaagden voor het diploma C2 Scheepswerk- 
tuigkunde 2e helft 1975 
R. Bijsterveld. Hoogeveen 
W. Boomstra, Drachten 
M. Beekhuis. Arnhem;
R. C. K. Nastaly, Vlissingen

J. Bergman, Katwijk aan Zee 
J. Braaksma. Urk 
P. Balt, Zwolle 
W .F. Smit. O. Souburg
A. G. M. Witten, Casteren 
H. Gierman. Zeist 
E. C. Huisman, Soest 
G. J. Leussink, Neede
C. P. Herrebout, Pemis 
J. Poldervaart, Vierpolders 
J. Zoek, Utrecht 
J. C. M. Fluitsma, Drunen
A. J. J. Bijman, Maarssen
B. J. Ehmreich, Schoonhoven
W. E. J. J. G. Doedens, 's-Gravenhage 
J. C. M. Noordermeer, Zoeterwoude 
P. v.d. W erff, Amsterdam 
J. Rienksma. Utrecht 
G. P. Boon, Putten 
J. J. de Beer, Lekkerkerk

TE C H N IS C H E  H O G ESC H O O L DELFT

Geslaagd voor het doctoraalexamen scheeps
bouwkundige ingenieur
G. de Vries Lentsch. Voorschoten 
W. H. Jolles, Delft
E. Deetman, Delft
J. G. L, Pijfers, Kwintsheul

Geslaagd voor liet doctoraalexamen werktuig
kundig ingenieur 
J. Braat, Hekelingen 
M. Brussee, Berkel en Rodenrijs
F. J. van Heijningen, Den Haag 
J. W. A. Beukman. Leiden
W. F. de Vries, W assenaar
P. A. J. M. Olsthoom, Delft (met lof)
J. P. ten Sijthoff, Delft 
L. C. G. Houdijk. Rijswijk 
B. S. Meerman, Appingedam 
T. de Bree, Amstelveen 
M. J. A. Koning, Purmerend 
R. Duursema, Delft 
T. A. M. Lohman, Delft 
J. A. ten Kate, Amsterdam 
F. H. van Rijssen, Delft 
P. S. Albers. Vinkeveen 
R. P. W. Bakker, Dordrecht
H. J. van der Graaf, Middelburg 
J. M. ten Cate, Delft
P. R. Kamstra, Haarlem (met lof)
J. B. Smit, Heiloo

CIMAC
The Secretariat General of the International 
Council on Combustion Engines (CIMAC) has 
published a Recommendation for the use of the 
Standard International Units System in connec
tion with Internal Combustion Engines (Com
pressor Ignition Engines and Gas Turbines). 
This bi-lingual document (English and French) 
is based on the ISO Standard currently in force 
and has for its object the drawing up of a list of 
symbols and units to be used in this Industry'. 
It provides an essential need for engineers, 
designers, researchers, and technical authors 
etc.

Catalogus voor de scheepvaart
Bij Uitgeverij Mouton & Co B.V. te ’s- 
Gravenhage is de zevende editie (1975) ver
schenen van de Catalogus voorde scheepvaart. 
Er is naar gestreefd een handzaam naslagwerk 
samen te stellen, waarin produkten voor de 
scheepsbouw- en scheepvaartsector snel terug 
te vinden zijn.
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In de catalogus zijn ook een aantal weten
schappelijke verhandelingen opgenomen, o.a. 
over scheepsbatterijen. keuze voortstuwer, 
lasproblemen enz.

Nieuwe opdrachten
Door Drechtships nv een dochtermaatschappij 
van Van Ommeren, gevestigd te W illemstad. 
Cura?ao. werd bij de werf Nippon Kokan Ka- 
bushiki Kaisha te Tsurumi een opdracht ge
plaatst voor de bouw van twee 'handy-sized' 
bulk carriers van circa 27.000 dwt. elk. met 
oplevering eerste halfjaar 1977.
De schepen worden uitgerust met eigen laadge- 
rei (5 kranen met een capaciteit van 10 ton elk): 
zij krijgen een dienstsnelheid van circa 14 kno
pen.

Tewaterlatingen
Op 13 decem ber 1975, werd door de scheeps- 
bouwafdeling van General Dynamics in 
Quincy (Mass) het eerste in de Verenigde Sta
ten gebouwde tankschip voor 125 000 kubieke 
nieter vloeibaar aardgas te water gelaten.
Dit reusachtige tankschip is één van de drie 
tankers die thans door de scheepswerven van 
Quincy worden gebouwd en die vloeibaar gas 
van Algerië naar de noord-oostelijke havens 
van de Verenigde Staten zullen vervoeren. Elk 
schip zal uitgerust zijn met vijf aluminium 
tanks van 120 voet diameter, waarin het gas 
vervoerd wordt. Deze tanks worden momen
teel door General Dynamics. Charleston (Zuid 
Carolina) in hun tankbouwwerkhuizen ver
vaardigd.
De scheepsbouwwerf van Quincy heeft bestel
lingen voor acht LNG-schepen van deze klasse 
met een waarde van meer dan 750 miljoen 
dollar.
Onmiddellijk na de tewaterlating werd een 
tweede schip van deze serie in hetzelfde droog
dok binnengelaten. Aan dit tweede schip zal 
een boegstuk van 136 voet lang en een zeven 
verdiepingen hoog dekhuis worden toege
voegd.
De officiële doopplechtigheden van het te wa
ter gelaten schip, zullen in 1976 worden ge
houden. na het installeren van de kogelronde 
tanks.
Op de scheepsbouwafdeling van Quincy wer
ken momenteel ongeveer 5 000 mensen, waar
van 2 000 tijdens de jongste achttien maanden 
werden aangeworven. Men verwacht dat met 
het bouwep van van de acht bestelde schepen 
de vier komende jaren gemoeid zullen zijn.

Op 15 decem ber 1975 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip Corinthian. 
bouwnummer 115 van Peters' Scheepsbouw
B. V. te Kampen, bestemd voor Scheepvaart & 
Expeditiebedrijf C. Bos & Zn. B.V. te Schie
dam.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,932 m, 
breedte 1 3 ,- m, holte 7,40 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd een 2-takt, en- 
kelwerkende BRONS-motor van het type 16 
GV-D met een vermogen van 1500 pk bij 350 
omw/min.
Het motorschip Corinthian wordt gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse: I 3/3 E 4*  Haute mer-Glace III.

Op 16 decem ber 1975 is met goed gevolg te 
water gelaten de LNG-tanker Pascal, bouw
nummer 1055 van B oele's Scheepswerven en 
M achinefabriek B .V . te Bolnes, bestemd voor 
Gazocean te Parijs.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 139.00 m. 
breedte 22.80 m. holte 13.50 m.
Voor het verv oer van het vloeibaar gemaakte 
gas zijn zes cylindrische tanks geïnstalleerd.
In dit schip worden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  één 4-takt, enkelwerkende Stork- 
W erkspoor-m otor van het type 20TM410 met 
een vermogen van 12.600 pk bij 5 50omw/min;
-  drie 4-takt. enkelwerkende Stork- 
W erkspoor-motoren van het type 8FBHD 
240/900, elk m eteen vermogen van 1910 pk bij 
900 omw/min.
De LNG-tanker Pascal wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3 E 4" Haute mer-Glace 111-AUT.

Op 8 januari 1976 werd op de reparatiewerf van
A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven B.V. te 
Capelle aan den IJssel met succes de dubbel- 
schroefs splijtbak H A M .  5<86 te water gezet. 
Voor het hijsen van de 550 t. wegende bak 
waren de drijvende bokken Smit Tak 2 en Ir. 
Snip nodig.
Deze splijtbak, die onder bouwnummer 875 
door Vuyk in opdracht van de Hollandsche 
Aanneming Maatschappij te Rijswijk gebouwd 
wordt, is geschikt voor het werken buitengaats 
tot 15 mijl uit de kust. De aanbouw van de bak 
vond op de reparatiewerf plaats omdat alle hel
lingen op de nieuwbouwwerf bezet waren.
De oplevering zal in februari a.s. plaatsvinden. 
Enkele technische gegevens:
De hoofdgegevens van de dieselgedreven dub- 
belschroefs hydraulische patent splijtbakken 
zijn als volgt:
Lengte over alles ca. 60.40 m .. lengte op ont
werp waterlijn 60,00 m ., breedte op spanten
11.00 m ., holte 4,15 m ., ontwerp diepgang, 
gem. 3.50 m ., constructie diepgang 3,65 m ., 
beuninhoud 750 m3., draagvermogen, totaal 
bij 3,50 m. diepg. 14501.. snelheid van min. 9 
kn.
De accommodatie biedt plaats aan 4 personen. 
De voortstuwing geschiedt door middel van 2 
stuks 'Schottel' roerpropellers. type SRP 
300/300 DST, elk aangedreven door een 
'D eutz' dieselmotor, type SBF I2M 716U. met 
een vermogen van 545 pk. bij 1800 omw/min.

Proeftochten
In de maand december 1975 vonden o.a, de 
volgende proeftochten plaats. Supplyschip AV>- 
rindo San, bouwnummer 327 van B.V. 
Scheepswerf Waterhuizen J. Pattje, gebouwd 
door Scheepswerf Hoogezand B.V. te Hooge- 
zand onder bnr. f77. voor Noorse rekening. 
Motorschip Elisabeth Holwerda, gebouwd 
door Scheepswerf Barkmeijer Stroobos B .V ., 
bnr. 203 voor de rederij Holwerda te Heeren- 
veen.
Motorschip Erica-Jacob, gebouwd door 
ScheepswerfVerolme Alblasserdam B.V. bnr. 
895. voor Duitse rekening. Ankerlieren, kaap
standers en meerdere elektrische-hydraulische 
werktuigen werden geleverd door Rekab- 
Groningen B.V. te Groningen.

Op 11 december 1975 heeft met goed gevolg 
proefgevaren de splijtbak Koraalzee, bouw
nummer 145 van Scheepswerf en Machinefa
briek 'D e Liesbosch' B .V. te Utrecht, bestemd 
voorZinkcon Mij. tot Uitvoering van Moderne 
Zinkconstructies B.V. te Werkendam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 57,25 m .. 
breedte 11.85 m .. holte 4,75 m.

In dit schip werden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  twee 2-takt. enkelwerkende Bolnes-motoren 
van het type 5DNL-120/500, elk met een ver
mogen van 600 pk bij 500 omw/min;
-  één 4-lakt. enkelwerkende Caterpillar- 
motor van het type D 343 A met een vermogen 
van 305 pk bij 1500 omw/min;
-  één 4-takt, enkelwerkende Caterpillar- 
motor van het type 3306 T met een vermogen 
van 165 pk bij 1500 omw/min.
De splijtbak Koraalzee werd gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: 1 
3/3 F 4* Porteur de déblais -  Haute nier.

Op 11 en 12 decem ber heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorvrachtschip Aspen, 
bouwnummer 346 van Scheepswerven Van der 
W erf B .V. te Deest. bestemd voor Rederij O.
F. Ahlmark & Co. Eftr A/B te Karlstad (Zwe
den).
Hoofdafmetingen zijn: lengte 86,00 m .,
breedte 13.00 m ., holte 7,80 m.
In dit schip werden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  twee 4-takt, enkelwerkende Normo- 
motoren van het type KVM 12 elk met een 
vermogen van 1000 pk bij 750 om w /m in;
-  vier 4-lakt. enkelwerkende Volvo Penta- 
motoren van het type TM AD 120-AK elk met 
een vermogen van 290 pk bij 1800 om w /m in. 
Het motorvrachtschip Aspen werd gebouwd 
onder toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse: I 3/3 4« I laute m er-(A U T)-lceC lass IA.

Op 16 decem ber 1975 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Daniël, bouw
nummer F.60 van B.V. Scheepsw erf Ton Bo- 
dewes te Franeker. bestemd voor de heer J. 
Danihof tc Delfzijl.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 70.077 m ., 
breedte 11.85 m ., holte 5,85 rn.
In dit schip werd geïnstalleerd een 2-takt, en
kel werkende Brons-motor van het type 12 
GV-H met een vermogen van 1500 pk bij 375 
omw/min.
Het motortschip Daniël werd gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor dc klasse: I 
3/3 E 4" Haute mer.

Op 17 december 1975 heelt met goed gevolg 
proefgevaren dc splijtbak H .A .M . 5HS. bouw 
nummer 874 van A. Vuyk & Zonen’s 
Scheepswerven B.V te Capelle a/d IJssel, be
stemd voor Hollandsche Aanneming M aat
schappij B.V. te Rijswijk.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 57,61 m .,
breedte 11,00 m ., holle 4,15 m.
In dit schip werden geïnstalleerd twee 4-takt. 
enkelwerkende Deutz-motoren van het type 
SBF 12 M 716, elk met een vermogen van 545 
pk bij 1800 omw/min.
De splijlbank H .A .M . 5K5 werd gebouwd on
der toezicht van Bureau Veritas voorde klasse: 
1 3/3 E 4* Porteur de déblais -  Service cótier- 
Dragage a moins de 15 milles des cótes.

Op 17 decem ber 1975 heeft met goed gevolg 
proefgevaren de m otortraw lerEdith M,  bouw 
nummer 1353 van Boot-Lemmer B .V . te 
Lemmer, bestemd voor de heer F. Olsen te 
Rituvik (Denemarken).
Hoofdafmetingen zijn: lengte 36.10 m ., 
breedte 8.00 m ., holte 4 ,30 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 4-takt. en 
kelwerkende Stork-W erkspoor-m otor van het
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type 8 FCHD 240 met een vermogen van 1235 
pk bij 1000 omw/min.
De motortrawlcr Edith M  werd gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klassetl 
3/3 E ^ l ’êche -  Haut mer-Glace III.

Op 18 decem ber 1975 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Audrey Johanna, 
bouwnummer 114, van Peters’ Scheepsbouw
B.V. te Kampen, bestemd voor de firma H. 
Buitenkamp B.V. te Haren.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 71,496 m ., 
breedte 12,- m ., holte 6,60 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 2-takt, en- 
kelwerkende Brons-motor van het type 12 
GV-H met een vermogen van 1500 pk bij 375 
omw/min.
Het motorschip Audrey Johanna  werd ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse: I 3/3 E Haute mer-Glace III.

Op 23 decem ber 1975 heeft met goed gevolg 
proefgevaren het motorschip Velox bouw
nummer 235 van Scheepswerf Bodewes Gruno
B.V. te Foxhol, bestemd voor Rederij mis. 
Velox te Groningen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 59,97 m, breedte 
10,70 m , holte 5 ,10 m.
In dit schip werd geïnstalleerd een 2-takt, en- 
kelwerkende Brons-motor van het type 8 
GV-H met een vermogen van 1000 pk bij 375 
omw/min.
Het motorschip Velox werd gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3 E Haute nier.

TECHNISCHE INFORMATIE

Sullair Europe C orp., Zoetermeer 
Olieafscheider bij perslucht
De olieafscheider, die in SULLAIR schroef- 
compressoren wordt tocgepast, ontdoet de 
perslucht van olie. die tijdens het comprimeren 
wordt ingespoten. Deze olie-inspuiting dient 
om de lucht tijdens het comprimeren af te koe
len, voor de smering en voorts de afdichting 
van de kleine ruimte tussen de rotoren en het 
huis. De hoeveelheid olie die wordt ingespoten 
is zeer groot en bedraagt ca. 10 I per m5 aange
zogen lucht.
Om deze olie later weer af te scheiden wordt 
gebruik gemaakt van een overgedimensioneerd 
filter, dat in 3 trappen de olie verwijdert. Dat de 
afscheider effectief werkt bewijst het feit dat 
slechts 5- lO m g/m ’ in de perslucht achterblijft. 
Het olieverbruik van een 6,8 m-’/m in compres-

sor bedraagt zodoende maximaal 4 g/h of ca. 
10 liter per normaal bedrijfsjaar.
Om ook tijdens onbelast draaien van de com
pressor, wanneer dus geen druk wordt opge- 
bouwd, voor voldoende druk te zorgen, die 
voor dc olieinspuiting nodig is, is aan de bo- 
venzijde van de olieafscheider een minimum- 
drukklep gemonteerd. Deze klep zorgt ervoor 
dat de druk in de olieafscheider nooit lager 
wordt dan ca. 3 bar, zodat voldoende druk voor 
de olieinspuiting verzekerd is.

DRILLING ACTIVITY HIGH IN 1975
There has been more drilling than ever in the 
Norwegian North Sea sector this year, reports 
the Oslo newspaper ’A rbeiderbladet’. No less 
than 19 wells have been completed, four are 
still being drilled and a further three-four may 
be started before the end of the year. No new 
commercial discoveries have, however, been 
made. Three Norwegian companies -  Saga Pe
troleum, Norsk Hydro and Statoil -  have also 
drilled for the first time in the sector. 
Although the level of activity of the Norwegian 
shelf is unlikely to be lower next year, it is 
doubtful whether it will be enough to employ 
all the drilling rigs available, the paper writes. 
Three Norwegian-owned rigs are currently laid 
up and others are expected to join them in the 
next few weeks. A spokesman for the Norwe
gian rig ow ners’ association has said that 1976 
is expected to be a difficult year. Even if a rig is 
working, rates have now fallen so low that they 
often fail to cover costs.

Further development of ’Big Buoy’ rig
Norway’s Trosvik shipbuilding group has pre
sented two further developments o f its ’Big 
'Buoy 6000' drilling rig design. The original 
version, first presented last year, consists of a 
cylindrical, buoy-shaped steel and concrete 
structure carrying a platform on which the dril
ling equipment is mounted. This has now been 
developed into an all-steel, ice-breaking dril
ling vessel by adding an ice-breaking bow and 
enclosing all activities on the superstructure. 
At the same tim e, a sm aller all-steel model -  
'Big Buoy 2000' -  has been produced, which, 
it is claimed, will be able to compete in terms 
both of price and storage capacity with conven
tional semi-submersibles.
Designed for drilling in deep waters and in 
difficult weather and climate conditions, the 
original 'B ig Buoy’ rig achieves good motion 
characteristics, good mobility and big cargo 
capacity. The shape reduces the influence of 
external forces and provides the best possible

protection for equipment and crew. The origi
nal design and the two later developm ents all 
employ self-positioning systems.
The ice-breaking version has been developed 
in cooperation with the Finnish W artsiia ship
building company and the Delco Electronics 
division of General Motors. It can make a 
speed of up to one knot through permanent ice 
cap up to 2 metres thick and pack ice up to 8 
metres thick.
Trials are said to show that it can operate all 
year round in waters where drill ships have a 
season of only 4-5 months.
The ’Big Buoy 2000’ is said to offer many 
design advantages over semisubmersibie rigs 
such as the H-3.

Norinforis

Novel method of supporting propeller duel 
for open stern 339 000 DWT V.L.C .C.S, 
studied by Lloyd's register
At the request o f Odense Steel Shipyard Limi
ted, the Advisory and Projects Section o f  Hid 
Structures Department of Lloyd’s Register h a  
carried out a detailed study of the structure 
behaviour of a propeller duct arrangement fa; 
installation on three 339 000 dwt tankers. 
The first of these ships, the Kirsten Maersk 
has completed successful sea trails. She is th* 
largest ship to be fitted with a ducted propeltei 
and the duct itself is the largest ever used on i 
ship.
The three ships are o f open stem design and this 
meant that without a solepiece to support tht 
bottom of the duct (as is usual in the norms 
closed stem arrangement) some other m eth« 
of support had to be evolved. The designer 
proposed to support the lower part of the due 
on two rad ia l aerofoil sectioned  stru ts connect 
ing the leading edge of the duct to the stem 
frame casting at the 4 and 8 o ’clock positions. 
A mathematical model o f the propeller duct 
supports and rudder arrangement was create! 
using the LR S .A .F .E . computer program an< 
from this a vibration and full structural analyst 
was carried out.
A fatigue analysis of a local panel of the inne 
shroud plating in way o f the propeller tips wa 
also undertaken in view o f the high fluctuatin] 
pressure field induced by the blades. As a resul 
of this analysis the life of the panel wa 
improved by the introduction of deep chord 
wise panel stiffeners between each rib. As th 
possibility of cavitation erosion arises in th 
same area, solid rather than clad, stainless stef 
was used in the manufacture of the affecte 
panels.

CONTAINER CARRIER FROM O&K 
FOR MITSUI

19 December 1975 a container carrier Hermes I ,  O&K Orenstein 
& Koppel Newbuilding 711, has been delivered to the owners 
Mitsui & Co Ltd. Europe (Netherlands) b .v ., Amsterdam. 
With a capacity o f 560 containers 20’ each the carrier has a speed 
of 18 knots.
The gross tonnage o f the vessel is 8500 brt. It is 143,84 m long, 
21,50 m broad, with a side height o f  11,10 m and has a draught of 
8,30 in.
Two additional carriers o f this type 15 in longer for 622 contain
ers 20’ will be completed in 1976 for the same client.
For better manoeuvring the ship is fitted with an O&K transverse 
thruster type R 8 (thrust 7,6 t).
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