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De cijfers liegen er niet om . . .
Interpretatie van statistieken is doorgaans
geen eenvoudige zaak, maar wanneer het
gaat om het zoeken naar de harde feiten
die achter de cijfers van L loyd’s Register
o f Shipping schuil gaan, komt men tot
opzienbarende conclusies. De jongste sta
tistieken van L loyd’s geven de stand van
zaken weer aan het einde van het afgelo
pen jaar. Natuurlijk gaat dan de grootste
belangstelling uit naar de gegevens die
betrekking hebben op de scheepsbouw in
ons land. Zijn de vooruitzichten werkelijk
zo slecht als in brede kringen wordt aan
genom en? W elnu, de eerste tamelijk
schokkende ontdekking die men uit deze
gegevens opdoet is, dat Lloyd’s N eder
land al niet m eer noemt onder de ’leading
shipbuilders’, dat zijn de landen waar de
orderportefeuille de l miljoen brt te boven
gaat. Het zijn er in totaal 16, met Japan
nog altijd bovenaan (31,3 mln ton) en on
deraan Taiwan met even m eer dan 1 m il
joen ton.
Ik weet niet hoe het bij u overkomt,
geachte lezer, m aar het loutere feit, dat
Nederland zelfs aan Taiwan (een jaar o f
tien geleden nog vrij onbetekenend op het
gebied van de scheepsbouw) het veld heeft
moeten ruimen, vind ik een trieste zaak.
G oed, men kan zeggen, dat ons land de 1
miljoen bijna heeft gehaald (wij komen
namelijk op 944.940 brt), maar dat is toch
wat anders. W ant een kwartaal geleden
(30 september 1975) had de Nederlandse
portefeuille nog een omvang van 1,2 mln
ton. Het bestand is dus in drie maanden
tijds teruggelopen met bijna 300.000 ton
en dat is een uiterst zorgwekkende zaak.
Een analyse van het bestand per 31 de
cember leert ons, dat er toen 109 schepen
van samen 758.774 ton in aanbouw waren
en dat nog moest worden begonnen met de
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bouw van 36 schepen van 186.166 ton.
Wij weten niet hoe lang het duurt voordat
de genoemde 109 schepen zijn afge
bouw d, maar als men in tem po’s van
300.000 ton per kwartaal mag denken,
dan zouden deze in iets meer dan een half
ja a r voltooid moeten zijn, waarna er dus
nog 186.000 ton overblijft. Steeds aanne
m ende, dat het tempo constant blijft en dat
er geen nieuwe opdrachten meer binnen
kom en, zouden de Nederlandse werven
dus tegen het einde van dit jaar zonder
werk zitten.
Tenzij er alsnog nieuwe bestellingen bin
nenkom en, maar dan zou de Commissie
Moeilijke Jaren al heel rap een situatie
moeten creëren, waardoor het althans mo
gelijk wordt om een bevredigend aantal
binnenlandse bestellingen te boeken. Om
nog maar te zwijgen van buitenlandse op
drachten, waarvan onze scheepsbouwindustrie het toch ook traditioneel moet
hebben. Een tweede oplossing zou zijn
om het werktempo en daarmee de produktie van de werven te krimpen, zodanig
dat er niet tot ontslagen behoeft te wor
den overgegaan. In die richting schijnt
Zweden te denken, een land dat er zo op
het eerste gezicht toch nog heel behoor
lijk voorstaat.
Zw eden neemt met een totale orderporte
feuille van 6,5 miljoen brt de tweede
plaats op de wereldranglijst in. Er wordt
daar gewerkt aan 2,1 mln ton, terwijl de
werven aan de overige 4,3 mln ton nog
moeten beginnen. De Zweedse scheepsbouwraad, waarin het bedrijfsleven samen
met de overheid vertegenwoordigd is,
heeft gesteld, dat de huidige jaarproduktie
van de werven op 5 miljoen ton ligt. Dat
zou dus ongeveer betekenen, dat de wer
ven in de komende 12 tot 18 maanden het
gehele bestand kunnen wegwerken. De

raad heeft daarom aanbevolen, dat men de
produktie bewust afremt tot jaarlijks 2 m il
joen ton. waardoor het mogelijk wordt,
dat de werven op basis van de huidige
orderportefeuille nog ruim twee ja ar in
bedrijf kunnen zijn, zij het tegen een ver
lies van 30 procent in man-uren. De gaten,
die aan het einde van deze periode in het
bestand kunnen vallen, hopen de Zweden
voorlopig te dichten doorspeculatiebouw ,
waarbij van regeringszijde het kredietgarantiesysteem tot die schepen wordt uitge
breid. Voor de Zweden lijkt het een niet
onaantrekkelijke oplossing, als men ten
minste iets kan doen aan de com pensatie
door het verlies aan man-uren.
Zo tegen 1978 of althans in het voorjaar
van dat jaar zouden de werven dan een
aantal 'ready-m ades’ kunnen aanbieden,
wellicht een interessante aanbieding voor
een rederij die omstreeks die tijd weer een
schip nodig heeft, en daarbij vrijwel geen
acht op de levertijd behoeft te slaan. O ve
rigens biedt dit overbruggingssysteem een
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1 .1'ading Countries

Under construction

O rders n ot commenced

TONS

...........................................
Japan
...........................................
Sweden
U .S .A .......................................................
United K i n g d o m ..............................
France
Spain
G erm any, Federal Republic o f ...
Brazil
...........................................
I t a l y ........................................................
Denm ark
...........................................
Korea (South)
..............................
Poland
...........................................
N orw ay
................
t..
...
Finland
Y u g o s la v ia ...........................................
Taiw an
...........................................

12.496.551
2,165,751
2,107,822
1,880,051
1,858,861
2,164,785
1,774,774
556,723
1.SO4) ,809
333,135
995.658
710,247
759.716
522.270
887.285
335,906

TONS

(-1 ,1 6 5 ,8 7 4 )
( r 285,588)
1F
36,462)
( 83,416)
( - 139,551)
(+
142,811)
( 276,714)
( 27,731)
( 215,371)
(*F 180,298)
< + 219,661)
(
46,728)
( 13,484)
( F 104,749)
(+
121,360)
( 15,794)

18.863.379
4,356.399
2,864,828
3.050,623
3,001,743
2,097,772
2.427,997
3,017,207
485,990
1,469,270
634,640
906,603
721.417
683,000
311,240
739,950

(-5 ,1 8 6 ,1 0 8 )
(
434.099)
( - 239.980)
( 290,854)
( 168,977)
( - 878,779)
( 583,745)
(-F J48,117)
( - 241,890)
( 360,067)
( - 211,360)
(+
69,001)
( - 291,983)
( 167,400)
( 196,960)
(+
10,900)

T o ta l O rd er Book
TONS

31,359,930
6,522,150
4.972.650
4,930.674
4.860,604
4,262,557
4,202,771
3,573,930
2,295,799
2,002,405
1,630,298
1,616,850
1,481,133
1,205,270
1,19^525
1,075,856

(-6 ,3 5 1 .9 8 2 )
( 148,511)
( - 203,518)
( 374.270)
(29.426)
( - 735,968)
(860,459)
(-F 120,386)
( - 457,261)
( 179,769)
(-F
8,301)
( ■
22.273)
( - 305,467)
<62,651)
1
75,600)
( 4,894)

De lijst van de 'L eading Shipbuilders’ van L loyd's Register of Shipping per 31
decem ber 1975. (de tussen haakjes geplaatste cijfers drukken het verschil uit met de
stand van zaken per 30 septem ber 1975)

redelijke overlevenskans aan een indus
trie, welke tegen 1978 misschien op het
herstel van de vraag naar nieuwe scheepsruimte mag rekenen.
Wat vertellen ons de L loyd's cijfers nog
meer? Dat alle 16 'leading shipbuilders'
hun orderbestand zagen duikelen, behalve
drie. De zwaarste individuele daling werd
waargenomen in Japan: 6,3 m iljoen brt
binnen één kwartaal! Dit is voor dit land
een werkelijk ram pzalige ontw ikkeling,
die veel verklaart, waarom letterlijk alle
middelen te baat worden genom en om de
bedrijfstak voor de ondergang te behoe
den. Kan men zich voorstellen wat er zal
gebeuren wanneer het verlies van 6 m il
joen ton per kwartaal wordt afgem eten aan
het huidige Japanse bestand van ruim 31
ton? Dat er binnen vijf kw artalen, dus in
het voorjaar van 1977, van de gehele Ja
panse scheepsbouw industrie niets meer
over is. De sprongen waarmee Japan per
drie m aanden terugvalt, zijn meer dan het
zesvoudige van het gehele huidige Neder
landse bestand! Hier is dus duidelijk
sprake hoe de schaalvergroting, die in Ja

pan enkele jaren geleden als de voornaam 
ste doelstelling van de industrie gepous
seerd werd, ook in negatieve zin extra
zware klappen kan uitdelen. Geen wonder
dat de directie van een van Japans grootste
w erven, M itsubishi Heavy Industries,
kortgeleden in het Japanse vakblad 'Zosen' liet weten, dat dit bedrijf in de loop
van dit jaar alleen nog marginaal kan wer
ken en begin 1977 op slechts een derde
van de oorspronkelijke produktie zal zit
ten.
En wat te denken van Zuid-K orea, dat
destijds als een tweede grote scheepsbouwnatie in het Verre Oosten werd ge
presenteerd? Toegegeven, het totale or
derbestand van dit land is in het laatste
kwartaal van 1975 met een 8000 ton ge
groeid, maar de Zuidkoreanen kunnen aan
deze verhoging, hoe klein die ook is, heel
weinig satisfactie ontlenen, omdat ook zij
bezig zijn met hoge snelheid op het nog
beschikbare werktotaal in te lopen. In
aanbouw in Zuid-K orea per 31 december
was namelijk 995.658 ton (219.661 ton
m eer dan per 30 septem ber), maar het

Future situation of Swedish shipbuilding in
dustry

the world shipbuilding supply to the expected
future dem and.
In order to make the transition to lower produc
tion as smooth as possible the Shipbuilding
C ouncil proposes a tem porary extension o f the
existing state ship credit guarantee system so as
to provide credit guarantees during the building
stage for ships that the yards may com m ence
for their own account. The size o f such guaran
tees is to be adjusted to the dim inished produc
tion and will m ainly apply to ships to be built in
1978. The intention is that ships financed in
this way should be sold before com pletion.
It is expected that the G overnm ent will subm it
a proposal along the above lines to the Riksdag
during the spring.

Since about a year the Sw edish shipyards and
the Swedish M inistry of Industry have been
discussing the future situation of the Swedish
shipbuilding industry.
At a m eeting held on February 9 the Shipbuil
ding C ouncil, consisting o f representatives
from m angem ent and em ployees o f the main
yards and with the U nder-Secretary o f State of
the M inistry o f Industry as chairm an, proposed
that a reduction of the output of the Sw edish
shipbuilding industry should be carried out
from now until 1978. The deliveries will drop
from the present volum e around 5 million tons
deadw eight per year to probably about 2 m il
lion tons after the present order book. In terms
o f manhours the reduction.w ill be about 30%.
The Sw edish shipbuilding industry will thus
take its share o f the responsibility for adjusting
130

Nieuwe opdrachten scheepsbouw
Het C entraal Bureau voor de Statistiek heeft

venijn zit in de staart, want de om vang van
de tonnage waaraan men daar per 3 1 de
cem ber nog moest beginnen was in één
kwartaal tijds met 2 1 1.000 ton tot 634.000
ton geslonken.
Een heel ernstige ontw ikkeling begint zich
ook af te tekenen in Spanje, dat met ruim
730.000 ton duikelde. In W est-Duitsland
was de daling zelfs nog groter (860.000
ton). Tw ee landen maken echter op het
algehele beeld een merkwaardige uitzon
dering. Het eerste is Polen, waar men nu
beschikt over een totale orderportefeuille
van 1,6 mln ton. Het gaat dit land de
laatste jaren bijzonder voor de wind: er
worden thans niet minder dan negen volcontainerschepen gebouwd en een aantal
hoogwaardige gastankers. Een zeergroot
deel van de produktie is bestem d voor het
buitenland en daarvan weer een relatief
hoog percentage voor W esteuropese lan
den, waar de Polen harde valuta verdie
nen. Het tweede wonderkind is Brazilië,
waar de betrekkelijk nieuwe werven thans
ten volle profiteren van de opvijzeling van
de nationale koopvaardijvloot. Zo is het
Braziliaanse bestand in een kwartaal tijds
gegroeid met ruim 120.000 ton en be
schikt men daar nu over een alleszins be
vredigende orderportefeuille van 3,5 mil
joen ton.
Lloyd's heeft geen cijfers van de SowjetUnie, Roemenië en de Chinese Volksre
publiek. Die landen buiten beschouwing
gelaten, waren er op 31 decem ber 2216
koopvaardijschepen van 34,6 mln brt over
de gehele wereld in aanbouw en moest nog
worden begonnen aan de bouw van 2177
schepen van 47,7 mln ton. De totale porte
feuille is hiermee op het laagste punt sinds
septem ber 1972.
De J.

gegevens gepubliceerd* om trent de in het jaar
1975 door de scheepsbouw ontvangen op
drachten voor de nieuw bouw van vaartuigen.
Uit de cijfers blijkt de bijzonder sterke terug
gang ten opzichte van de voorafgaande jaren.
In 1975 werden voor zeegaande handelssche
pen voor 48 200 bruto registertonnen aan
nieuwe orders ontvangen tegen 828 600 in
1974 en 980 900 brt in 1973.
De ontvangst van nieuwe orders voor baggerm aterieel en drijvend materieel voor offshore
activiteiten verm inderde eveneens sterk ten
opzichte van het voorafgaande ja a r nl 114 800
m3 w .v . in 1974.
Ook de ontvangst van nieuwe opdrachten voor
sleep- en duw boten en voor vissersvaartuigen
was lager dan in het voorafgaande jaar.

* Statistisch Bulletin no. 12

Mokerslagen op de scheepsbouw
’De mokerslagen in de Nederlandse Scheepsbouw is de hart
slag van het Nederlandse V olk’ (1).

1.0 Het voorspel
Rond 1965 kwam ten gevolge van de expansie en de modernise
ring van de Japanse scheepsbouwindustrie in praktisch alle
scheepsbouwlanden een uitbreiding van deze bedrijfstak op gang
welke de wereld scheepsbouwcapaciteit jaarlijks gemiddeld met
14 procent deed toenemen.
De scherpe Japanse concurrentie dwong de werven de produktiekosten, door schaalvergroting, verkorting van de doorlooptijden
en de toepassing van de modernste numerieke-besturingsmethoden en produktiemethoden, te verlagen.
In een aantal landen, waaronder Nederland, kon gezien de moei
lijke positie van de werven ten aanzien van de nieuwbouwmarkt
dit echter pas plaatsvinden nadat de overheid de voor deze ont
wikkeling benodigde steun verlenende maatregelen genomen
had. Zo werd in Nederland de ’Commissie Nederlandse
Scheepsbouw’ in het leven geroepen, een commissie welke in het
'Rapport Keyzer’ (2), stelde dat de concurrentiepositie van de
Nederlandse werven op lange termijn degelijk hersteld en ver
sterkt zou kunnen worden en dat de oplossing van deze problema
tiek niet alleen van de werven verwacht mocht worden. Een
concentratie van een aantal werven en een industriële aanpak van
de produktie werden aanbevolen.
Daar de werven in het buitenland van de overheid steun ontvin
gen werd o.a. aanbevolen het fiscale klimaat en de kredietverzekeringsvoorwaarden zodanig te verbeteren dat een vergelijkbare
concurrentieverhouding ten opzichte van de buitenlandse werven
zou ontstaan.
Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar de ’Shipbuilding Inquiry
Com m ittee’ het ’Geddes report' opstelde (3), steunde de over
heid de werven financieel en ook de reders, jn de hoop dat deze
laatsten door nieuwbouwopdrachten in eigen land te plaatsen
deze steun aan de eigen scheepsbouwindustrie ten goede zouden
doen komen.
Zowel in Japan als in Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, de
Bonds Republiek, Zweden, Noorwegen, Spanje en in de Ver
enigde Staten ontvingen de scheepswerven direct en indirect hulp
(4).
Omdat de Japanse werven, met behulp van de S.A .J. en de
J.S .E .A . organisaties, een gemeenschappelijke en éénduidige
marktpolitiek ontwikkelden vormden de Europese werven de
A .W .E .S. en verzochten de E .E.G . commissie aanbevelingen
v oorde regeling van de marktverhoudingen c.q. te nemen steun
maatregelen op te stellen.
Daar dit verzoek weinig resultaat opleverde en het praktisch
onmogelijk bleek te zijn binnen Europa tot bindende uniforme
regelingen te komen richtten een aantal grote scheepswerven de
C .E .B .L .S . op met het doel tot marktstabilisatie en onderlinge
afstemming van toekomstige activiteiten te komen.
2.0 Waarschuwende stem m en, enkele adviezen, initiatieven
en maatregelen.
Op het in mei en juni ’72 onder auspiciën van de Technische
Hogeschool te Delft gehouden Symposium ’Development in
Merchant Shipbuilding’ Design, Management en Production wa
ren de meeste experts van mening dat rond 1975 op de scheepsS. en W. - 43e jaargang no. 5 - 1976
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nieuwbouwmarkt een marktverstorende overcapaciteit verwacht
mocht worden. Oin dit te voorkomen werd aangedrongen om
door middel van internationaal overleg te komen tot een tijdige
aanpassing van de scheepsnieuwbouwcapaciteit aan de te ver
wachten vraag (5).
De toenmalige minister van economische zaken Mr. H. Langntan
benadrukte de dringende noodzaak tol internationale samenwer
king, terwijl in de wandelgangen algemeen de noodzaak gezien
werd te komen tot een grote Europese samenwerking welke met
’EEG Shipbuilding Ltd’ aangeduid werd. Professor Krietemeijer
benadrukte de noodzaak, met behulp van een uitbreiding van het
onderzoek en het ontwikkelingswerk op scheepsbouwgebied, de
marktpositie van de Europese werven te verbeteren. Daarnaast
werd gesteld dat gekomen moest worden tot bindende afspraken
betreffende het Japanse en het Europese aandeel in de scheepsnieuwbouwmarkt.
Zijn conclusie was dat het scheepsbouwende deel van de mens
heid anders de harde werkelijkheid zou moeten ervaren en moge
lijk door schade en schande wijs zou moeten worden.
In de loop van 1972 werden door de A. W .E.S. en de C .B .E .L .S .
verschillende bijeenkomsten belegd met de J.S.A . waarbij de
ondertoon bij al deze besprekingen was dat de afgevaardigden
met de steun van hun regeringen de Japanners trachtten te over
tuigen dat zij met de realisering van hun ambitieuze plannen op
scheepsbouwgebied moesten stoppen. Geen enkel Europees land
zou goed kunnen vinden dat Japan een monopoliepositie in de
scheepsbouw zou verwerven.
Aangedrongen werd op vrijwillige basis tot produktie regule
rende en beperkende afspraken te komen.
Dit had geen resultaat. In november '72 werd door de J.S.A .
gesteld dat hoewel geen monopoliepositie nagestreefd werd men
met de expansie zou doorgaan omdat in Japan in de periode
1975 . . . 1980 30.000.000 brt nieuw te bouwen scheepsruimte
jaarlijks verwacht werd. De verwachtingen in Europa t.a. v. deze
vraag was aanzienlijk lager, n.1, 22.000.000 brt.
Dit terwijl een bouwcapaciteit van jaarlijks 32.000.000 brt gedu
rende die periode verwacht werd.
Onafhankelijk van deze besprekingen werd er door de Europese
regeringen en werven naar gestreefd tot een scheepsbouwpolitiek
te komen binnen een groot Europees kader.
Zo werd in Nederland gepleit voor financiële regelingen, welke
het mogelijk zouden maken om in internationale concurrentie
nieuwbouworders te kunnen blijven aantrekken.
In deze geest werd op 24-10-’72 binnen het kader van de
O .E .S.O . overeengekomen dat alle hulp aan de scheepsbouw in
stappen verminderd zou worden om zo tot een geleidelijke ophef
fing van alle concurrentie vervalsende steunmaatregelen te ko
men.
Januari ’73 waarschuwde Professor Krietemeijer, in een voor
dracht over de 'W orld Shipbuilding Capacity’ voor de London
Branch van de RINA (7), voor de door Japan nagestreefde over
heersende positie in de scheepsnieuwbouw. Duidelijk werd daar131

bij de dwingende noodzaak tot het vormen van een eenheid
binnen de Europese Gemeenschap en tot het voeren van een
gemeenschappelijke Europese politiek, ten aanzien van de op
gang zijnde ontwikkeling in het verre Oosten, aangetoond. Aan
de hand van een uitvoerige analyse van de ontwikkeling van de
scheepsnieuwbouwcapaciteit kan dan ook niet anders dan de
conclusie getrokken worden dat rond 1975 er een overschot aan
scheepsbouwcapaciteit zou ontstaan en dat dit overschot mede in
het leven geroepen werd door de sterke expansie van de Japanse
scheepsbouwindustrie. Tenzij men tot afspraken met Japan zou
kunnen komen, zou men slechts een moordende concurrentie
tussen het Europese en het Japanse blok kunnen verwachten Een
strijd welke binnen het blok de ondergang van een groot aantal
ondernemingen zou betekenen. Overleg en samenwerking tussen
regeringen en werforganisaties om deze dreigende overcapaciteit
te voorkomen werden dan ook dringend aanbevolen.
Toen het duidelijk werd dat de Europese scheepsbouwindustrie
tot geen enkele overeenstem ming met de Japanse kon komen,
verzocht de Europese commissie de raad van ministers bepaalde
maatregelen te overwegen. Deze kwamen echter tot de uitspraak
dat er bij de Europese scheepsbouw geen sprake was van een
crisissituatie omdat de voornaamste werven over drie tot vierjaar
werk in portefeuille beschikten. Tevens werd gesteld dat de
Japanse scheepsbouwovercapaciteit de Europese scheepsbouw
niet in gevaar zou kunnen brengen, maar dat door modernisering
de produktiviteit aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden.
Omscholing en omschakeling van werfarbeiders werd niet wen
selijk geacht.
Daar een periode aanbrak waarin de werven veel orders konden
boeken en geen maatregelen genomen werden ging de uitbreiding
van de produktiecapaciteit door.
Ook het overleg met Japan werd voortgezet zonder dat er enige
vooruitgang geboekt kon worden.
3.0 De terugval
Wat reeds jaren voorzien was gebeurde in 1974. De oliecrisis
veroorzaakte enerzijds door de produktiebeperking en anderzijds

door de scherpe stijging van de olieprijzen een snelle afname van
de te transporteren oliehoeveelheden en daarmede ook een af
name van de vraag naar scheepsruimte.
Het vertrouwen in de toekomst was op slag verdwenen zodat niet
alleen tankers opgelegd werden maar ook vele bouwopdrachten
geannuleerd werden. Daarnaast werd een aantal bouwopdrachten
gewijzigd van tankschepen in schepen van een ander type.
Vele scheepswerven werden geconfronteerd met annuleringen
welke de werkbezetting vooreen aantal jaren verloren deed gaan.
Geschat wordt dat totaal 55.000.000 ton dwt in korte tijd geannu
leerd werd, op een tijdstip dat veel werven volop aan de hand van
vergaande investeringsprogram m a’s bezig waren hun produktie
capaciteit te vergroten.
Op het moment dat de grote werven gezamenlijk reeds in staat
waren drie supertankers per week af te leveren viel de vraag naar
tankers, welke 50% van de totale vraag betreft, weg.
Alle grote op nieuwbouw van tankers gespecialiseerde werven
zagen zich gedwongen andere sectoren van de nieuwbouwmarkt
binnen te dringen om zo te trachten voor de toekomst werk te
verzekeren.
Hierdoor ontstond in korte tijd op de nieuwbouwmarkt een situa
tie welke het vele werven voor goed onmogelijk maakte ook maar
één order af te sluiten. Hiertoe behoren vooral die werven welke
in landen gevestigd zijn waar een sterke inflatie optreedt.
Zij verkeren in een zeer nadelige positie omdat zij hun offerteprijzen verhogen moeten boven de op het moment van aanbieden
geldende prijzen vanwege de te verwachten stijging van lonen en
materialen gedurende de loop van het bouwcontract.
Gezien de ernst van deze situatie gingen een aantal landen er toe
over de nationale scheepsbouwindustrie direct en indirect te
ondersteunen. Het gevolg van dit alles was dat de Japanse werven
om toch maar aan werk te komen de aanbiedingsprijzen tot 30 a
40 procent onder het Europese kostprijsniveau verlaagden.
’Drie halen twee betalen', wordt een zinsnede welke de Japanse
verkooppolitiek het best zou kunnen karakteriseren.
De kostprijs per schip ligt soms nog lager dan de totaalprijs van
alle voor het schip benodigde materialen en koopdelen.

Tabel 1, overzicht van de wereldscheepsnieuwbouw
Land

Produktie
m axim aal
aantal
schepen

C apaciteit
per jaa r
totaal
tonnage in brt

G em iddelde
bouw tijd
per schip
in m aanden

R esterende
w erkbezetting
in m aanden eind
3e kwartaal 1975

Aantal
w erknem ers
nieuwbouw
en reparatie

Japan
Zw eden
Bondsrepubliek
Spanje
Frankrijk
G root B rittannië en
N oord Ierland
N oorw egen
D enem ark en
Italië
N ederland
U.S.A.
Joegoslavië
Polen
België
Overige landen

1010
45
147
240
53

17.500.000
2.500.000
2.300.000
1.600.000
1.250.000

5,0
11,0
8,0
12,0
13,5

23
30
25
31
41

135.000
32.000
75.000

115
130
52
50
128
230
26
90
16
368

1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
650.000
600.000
300.000
1.900.000

15,0
10,0
6,5
21,0
11,5
7,0
14,5
10,0
12,5

44
17
24
24
10
59
16
27
20

90.000
33.000
25.000

W ereld totaal

2700

34.500.000

9,5

totaal EEG
26
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30.500

50.000
150.000
63.000

350.000

4.0 De vooruitzichten
O ver het algem een wordt verwacht dat de komende 5 a 10 ja a rd e
wereidbouwcapaciteit twee tot drie maai groter zal zijn dan de
vraag. Deze verw achting kom t overeen met de verwachting dat
zeker tot in de jaren 80 een tankeroverschot aanwezig zal blijven.
Op kort termijn gezien kwam men in Japan tot de conclusie dat de
werkbezetting van de Japanse werven als volgt zal verlopen:
1974 100%
1975
9091
1976
65%
1977
24%
Ook de schattingen van Stal-Lavai in Zweden laten een weinig
rooskleurig beeld voor de toekomst zien, (6).
Te bouwen schepen
W ereldvraag naar
Jaar
Aantal
Tonnage
scheepsruimte
x 106 ton dwt x 106 ton dwt
1975
378
56.0
475
—
1976
284
39,4
—
1977
251
30,9
—
1978
209
21,3
—
1979
214
21,8
1980
224
22,5
690
—
1981
260
28,1
—
1982
265
28,8
—
1985
969
W aarbij aangenomen wordt dat de vraag naar scheepsruimte in
tien jaa r verdubbeld zal zijn.
Algemeen verwacht men dat rond 1980 de vraag naar nieuw te
bouwen scheepsruim te rond de 25,0 x 106 ton dwt per jaar zal
komen te liggen.
Stelt men hier tegenover de in tabel 1 aangegeven totaal produktiecapaciteit op dit m om ent, 34,5 x 106 Bruto registerton, globaal
5 5.0 x 106 ton dw t, dan blijkt duidelijk dat de wereldscheepsnieuw bouw capaciteit minstens twee maal groter is dan de te
verwachten vraag en dat Japan alleen al aan deze vraag zal
kunnen voldoen.
Gezien deze sombere vooruitzichten en het snel teruglopen van
de w erkbezetting van de w erven, zie figuur 1, werden in veel
landen m aatregelen ter bescherm ing van de scheepsbouwindustrie genomen.
5 .0 De situatie in Nederland
N aar aanleiding van het rapport in 1971 van de comm issie Winsemius vond de fusie ’Rijn-Schelde-V erolm e’ plaats.
De daarbij aanbevolen herstructurering binnen dit concern kwam
echter nog steeds niet tot stand. In 1975 bracht Com missie II,
onderleiding van Drs. Bakker, in het kader van de herstructure
ring van de m iddelgrote scheepsbouw, het advies uit vier m iddel
grote werven ten oosten van Rotterdam in één bedrijf te vereni
gen. De H r. Bakker legde bij de besprekingen met de vier
werven, de twee werven van ’G iessen de N oord’ en de ’Verolm e’
werven te Alblasserdam en Heusden, er de nadruk op dat ook de
overheid de bereidheid tot fusering kan beinvloeden door de
rentesubsidie als herstructureringsgereedschap te hanteren. De
fusie kwam niet tot stand om dat de raad van bestuur van 'G iessen
de N oord’ deze niet als noodzakelijk beschouwde. Tevens m aak
ten op een daarvoor gehouden hoorzitting andere werven tegen
deze fusie bezw aar omdat zij het gehele voorstel een vervalsing
van de concurrentieverhouding door de overheid vonden.
De vakorganisaties, die de werkgelegenheid van een groot aantal
van haar leden in gevaar ziet kom en, spraken de wens uit dat de
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overheid moet overgaan tot het vormen van een centraal orgaan,
voor het voeren van een gezameiijke acquisitie en voor het
verdelen van orders en onderlinge toeleveringen, voor alle Ne
derlandse werven.
Dit met het hoofddoel de bij een plotselinge sanering benodigde
massaontslagen te voorkomen.
Bij monde van de directeur generaal J.A .M . M olkenboer van het
ministerie van Economische zaken werd gesteld dat de Neder
landse regering in 1976 een begin gemaakt wil zien aan een
herstructurering voordat de malaise losbarst. In die periode zul
len een groor aantal werven slechts voor 50% met werk bezet
kunnen worden.
Inmiddels heeft m inister Lubbers de tweede kam er steunm aatre
gelen voor de scheepsbouw toegezegd en wel in de zin van
rentesubsidies en in de richting van bouwopdrachten welke bin
nen het kader van de N ederlandse ontw ikkelingshulp verleend
kunnen worden.
Een probleem blijft de veelal zeer individualistische instelling .
van de ondernemers.
5.1 De situatie in Frankrijk
Reeds in 1968 werd de noodzaak van het sam ensm elten van een
groot aantal werven ingezien. Een herstructurering leidde ertoe
dat vijf grote werfbedrijven ontstonden. Om de huidige econom i
sche moeilijkheden, veroorzaakt door de verscherpte concurren
tie van Japanse en Spaanse zijde, het hoofd te kunnen bieden acht
de Franse regering een verdere concentratie van deze werven in
een zuidelijke en in een noordelijk groep dringend gewenst.
Daarnaast bestaat reeds een gem eenschappelijke m arketing or
ganisatie ’C IFRA M E’. Met behulp van een miljard franc onder
steuning lukte het de Franse werven in 1975, in concurrentie met
Japan en Spanje, een aantal export opdrachten a f te sluiten.
De grootste activiteit van de Franse werven wordt gevorm d door
de gesubsidieerde bouw van nieuwe schepen ter uitbreiding van
de Franse handelsvloot. De Franse regering garandeert dan ook
de Franse werven voor de eerste drie jaar een gezameiijke jaarproduktie van 750 000 ton (compensated tons).
De Franse regering laat de werven zoveel mogelijk zelfstandig
hun gang gaan en neemt daarom in geen enkele vorm deel aan het
kapitaal van deze werven.
Ter bevordering van de Franse zeevaart werd vastgelegd dat 2/3
van de Franse olieimport met schepen onder Franse vlag dient te
worden aangevoerd.
Inmiddels kwamen de twee grootste werfcom binaties 'L es Chantiers de 1’A tlantique’ en ’Les Chantiers navals de La C iotat’ over
een hun ervaring en de resultaten van hun technologische re
search en produktietechnieken uit te wisselen. Daarnaast vorm 
den zij een studiegroep welke als taak heeft in sam enw erking
met de reders standaardschepen te ontwerpen en wordt aan
dacht geschonken aan gezamenlijk m arktonderzoek en de m o
gelijkheden tot ontw ikkeling van nieuwe activiteiten.
5.2 De ontwikkeling in de Bondsrepubliek
Daar de Bondsregering, binnen het kader van haar energiepolitiek. van mening was dat de Bondsrepubliek wat betreft zijn inen uitvoer in grote mate onafhankelijk van buitenlandse rederij
en dient te zijn, werd in 1973 begonnen aan de bouw van negen
grote tankschepen.N u de vraag naar scheepsruim te voor dit ty
pe weggevallen is gaan er stem m en op deze schepen in de vaart
te houden met behulp van een regeringsbesluit dat de invoer van
40% van alle olie onder eigen vlag verplicht zou stellen.
In het kader van het hulpprogram m a 1975/76 subsidieert de
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Bondsregering reeds een bedrag van 120 miljoen DM voor de
bouw van 28 schepen van elk 230 000 BRT en met een totaal prijs
van 965 miljoen DM. Daarnaast werden nog subsidie aanvragen
ontvangen voor 135 schepen, totaal 1 300 000 BRT, met een
totaal prijs van 3600 miljoen DM en 16 tankschepen, totaal
I 800 000 ton dw t, met een totaal prijs van 1000 miljoen DM.
Daar de'Bondsregering subsidies tot 12,5% van de bouwkosten
verleent en het percentage voor tankschepen zelfs 15% is, met
een maximaal totaal te subsidiëren bedrag van 150 miljoen DM,
gaan er stemmen op dat het toch wel zeer wenselijk wordt binnen
de EEG tot uniform e ondersteuningsmaatregelen te komen.
5.3 De situatie in Groot Brittunnië
De werven in Groot Brittannië en Noord Ierland tobben reeds
jaren met allerlei m oeilijkheden maar op dit m om ent zijn de
problemen ten top gestegen om dat de regering tot nationalisering
van de gehele bedrijfstak, scheepsnieuw bouw , scheepsreparatie
en marine engineering, wenst over te gaan.
Hoewel deze regeringsintentie steeds uitdrukkelijk uitgesproken
wordt kan de betreffende 'Luchtvaart en Scheepsbouw W et’ pas
in de volgende zittingsperiode van het parlement behandeld w or
den omdat de agenda voor deze periode reeds geheel gevuld is.
Door deze situatie kunnen de toch al door allerlei arbeidsconflic
ten geteisterde werven niet meer verder gaan met hun investerin
gen en wordt het voor hen zeer moeilijk orders af te sluiten.
Zowel van de zijde van de ondernemingen als van de zijde van de
vakbonden wordt sterke druk op de Britse regering uitgeoefend
om deze com mercieel noodlottige impasse te doorbreken.
Daar de leiding van de werven nu geen koers kunnen bepalen
komt de bestuurl ijkheid van de gehele bedrijfstak in groot gevaar.
Na de voorgenomen nationalisering in de jaren 1976-’77 wenst
de regering £ 200,000,000 a £ 300,000,000 in de werven te
investeren, m aar er gaan stemmen op o f er dan nog wel werven
zullen zijn waarin men zinvol kan investeren en o f dan dat bedrag
wel voldoende zal zijn.
Vandaar dat men stelt dat de regering deze nationalisatieplannen
maar moet laten varen en een hechte samenwerking tussen de
ondernem ers, vakbonden en regering tot stand moet brengen om
zodoende enige weerstand tegen de komende moeilijkheden op te
bouwen.
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Daarnaast is het zelfs niet zeker dat de betreffende wet aangeno
men zal worden omdat deze wet slechts gepousseerd wordt door
de linkervleugel van de Labourparty. Het zal buitengewoon
moeilijk zijn in een tijd waarin men tracht de overheidsuitgaven
te besnoeien voor de kapitalen vergende wet een meerderheid in
het parlement te vinden, vooral daar men zeker weet dat deze wet
inflatoir op de economische gang van zaken zal werken.
Er is juist een enorm e vermindering van het inflatiepercentage
nodig wil men concurrerend kunnen aanbieden in de scheeps
nieuwbouw.
De gezamenlijke conclusie van velen is dat als de Britse regering
niet opschiet er weinig meer te nationaliseren zal zijn.
Omdat steeds meer blijkt dat de Britse werven metterdaad geen
orders meer kunnen verwerven, verzochten zij de regering de
import van nieuwe schepen te verbieden.
5.4 De situatie in Denemarken
Daar de Deense werven binnen twee jaar een terugval van hun
activiteiten verwachten, wanneer er zich tussentijds geen ople
ving voordoet, heeft een scheepsbouwcommissie van het M inis
terie van Handel de organisatie van een tijdig werkend waar
schuwingssysteem voor scheepswerven die in moeilijke omstan
digheden verkeren voorgesteld. Het doel van dit systeem is er
voor te zorgen dat een werfdirectie tijdig gewaarschuwd wordt
dat er moeilijkheden kunnen ontstaan, zodat men ook tijdig het
overleg met de overheid en de vakbonden kan openen om zo tot
goede maatregelen te komen.
De Commissie is ervan overtuigd dat wanneer binnen een jaar
geen nieuwe opdrachten ontvangen worden voor de helft van de
totaal bij de werven in dienst zijnde personeelsleden een andere
betrekking zal dienen te worden gevonden,
5.5 De situatie in Noorwegen
In Noorwegen veroorzaakte de teruggang in de scheepvaart, de
offshore en de scheepsbouw enorme financiële problemen.
Door annuleringen zijn de meeste werven slechts bezet tot mid
den volgend jaar. Zo werden bij de Aker wervengroep in zeer
korte tijd elf supertankers geannuleerd. Enkele grote werven
beschikken nog over voldoende offshore opdrachten en de kleine
en middelgrote werven is het gelukt enkele exportopdrachten af

te sluiten zodat de werkgelegenheid, op korte termijn gezien,
veilig gesteld is.
De algemene verwachting is nu dat door de goede kwaliteit van
de geleverde schepen, de deskundigheid, de efficiency en de
goede uitrusting de Noorse werven de crisis in de scheepsbouw
kunnen overleven door het aantrekken van orders uit het buiten
land. Om de problemen rond de Noorse vloot op te lossen, vooral
om te voorkomen dat de Noorse reders door liquiditeitsmoeilijkheden gedwongen zouden worden hun moderne schepen tegen
veel te lage prijzen af te stoten, een kwart van de Noorse vloot is
op dit moment opgelegd, wil de Noorse regering zich garant
stellen voor de door Noorse werven verstrekte leningen.
De plannen welke eind 1975 aan het Noorse parlement zijn
voorgelegd bevatten garanties betreffende de rente op leningen
voor schepen die al in de vaart genomen zijn en voor schepen die
voor 1977 zullen worden opgeleverd. Daarnaast worden ook
garanties verstrekt t.a.v . de rente op leningen betreffende de
kosten welke gemaakt worden voor het opleggen van schepen en
het annuleren van opdrachten.

betreft wordt op de regering grote druk uitgeoefend om die
maatregelen te nemen welke de te verwachten m assaontslagen in
de loop van 1976 kunnen voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan
export stimulerende maatregelen en maatregelen welke een gro-'
ter aandeel van het goederenvervoer afdwingen voor schepen
onder Spaanse vlag.
Zo wordt 40% geïmporteerd en 20% geëxporteerd door sche
pen onder Spaanse vlag.
Tot op heden was de Spaanse scheepsbouw hoewel weinig winst
gevend. van groot nationaal belang om dat zij de hoofdbron vormt
van buitenlandse betaalmiddelen. Tevens garanderen de Spaanse
werven een toename van invloed van Spanje als zeevarende
natie.
W anneer de nieuwe regering in Spanje een aantal beperkende
maatregelen ongedaan maakt zullen de activiteiten van de
Spaanse werven zeker kunnen toenemen omdat zij met relatief
lage loonkosten, een moderne uitrusting en een ruime ervaring de
concurrentiestrijd op de wereldmarkt wel kunnen aangaan.
5 .8 De situatie in Italië

5.6 De situatie in Zweden
Door de grote produktiecapaciteit van een zestal zeer grote wer
ven neemt Zweden de tweede plaats in op de ranglijst van
scheepsbouwende naties. De scheepsnieuwbouw is sterk gespe
cialiseerd, voor 81% , op de bouw van tankers van 100 000
. . . 300 000 ton dwt. Er ontstonden grote problemen toen in
korte tijd een groot aantal opdrachten geannuleerd werden of
omgezet werden in schepen van een ander en kleiner type.
Omdat aanvankelijk niet voldoende kapitaal van de vrije interna
tionale kapitaalm arkt voor de Zweedse werven aangetrokken
kon worden benoemde de regering in ’74 een commissie met
de opdracht een voorstel ter oplossing van de financieringspro
blemen op lange term ijn, eventueel met deelname van de staat,
op te stellen.
Juli '75 werd op advies van deze commissie de eerste grote
wervengroep ’Eriksberg’, door de Zweedse staat overgenomen.
Dit was nodig omdat men met arbeidsproblemen kampte en
omdat men zeer grote verliezen geleden had door de waarde
vermindering van de dollar.
De hoofdtaak van de commissie werd daarna steeds meer, nu de
internationale concurrentie zo groot geworden is dat de werkge
legenheid ernstig in gevaar komt, de Zweedse scheepsbouw door
de komende depressie periode heen te leiden. Zo kwam recent de
overname van 'E riksberg’ door 'G ötaverken' tot stand waarbij de
Zweedse staat 51% van de aandelen van 'G ötaverken' verwierf.
Gelijktijdig wordt over een periode van vier jaar een verminder
ing van de scheepsbouwcapaciteit nagestreefd.
De grote werven kunnen enige compensatie voor het wegvallen
van orders vinden door zelf dat werk uit te voeren dat voor kort
uitbesteed werd. Voor zover dit werk echter niet in het buitenland
maar op de kleine Zweedse werven plaats vond betekent dit
slechts een verschuiving van de moeilijkheden.
De werven trekken op het ogenblik geen nieuw personeel meer
aan zodat een verm indering van het aantal arbeidsplaatsen via het
natuurlijk verloop tot stand komt.
Daarnaast tracht men over te schakelen op de produktie van
staalconstructies.
5.7 De situatie in Spanje
Gesteund door de regering hebben de scheepswerven in Spanje
hun gezam enlijke capaciteit sinds 1963 kunnen vervijftienvoudigen.
Daar 60% van de lopende opdrachten de bouw van tankschepen
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Nu de Italiaanse regering binnen het kader van de vernieuwing
van de Italiaanse handelsvloot besloten heeft een vijftigtal
vrachtschepen bij de eigen werven te bestellen beschikken deze
over voldoende opdrachten om de werkgelegenheid voor enige
tijd op peil te kunnen houden.
Daarnaast wordt door de werven, welke nieuw uitgerust en soms
gedeeltelijk herbouwd werden, veel gedaan om aanvullende exportorders te verwerven.
Daarbij dient men te realiseren dat 90% van de Italiaanse
scheepsbouw staatseigendom is.
5.9 De situatie in Japan

V ooreen Japanner betekent de nationale scheepsbouw werkgele
genheid voor meer dan 250 000 landgenoten.
Het is een bedrijfstak waarmede het nationale prestige eng ver
weven is en die jaarlijks 10% van de benodigde buitenlandse
betaalmiddelen oplevert. Vandaar dat men alles op alles zet om
deze bedrijfstak van werk te voorzien, ja zelfs om de eerste plaats
in de wereld te doen behouden. Men eist de wereldsuperioriteit en
hegenomie op dit gebied voor Japan op.
Tot op heden wordt dit doel nagestreefd door concurrentie vor
men welke de W esterse landen met dum ping karakteriseren.
Een groot aantal voordelen kan men echter de Japanse scheepsbouwindustrie niet ontzeggen n.1.:
- Er wordt zeer veel aan research gedaan en de resultaten worden
geevalueerd en toegepast.
- De produktiviteit en toewijding van de Japanse werknemers is
groot.
- Men praat niet alleen over de moeilijkheden maar men gaat
doelbewust tot actie over.
- Veel werven maken deel uit van een groot concern, waardoor
het mogelijk wordt de verliezen uit de sector scheepsbouw te
compenseren met winsten uit andere sectoren.
- De moderne uitrusting.
- De eensgezindheid welke tussen de werven onderling bestaat.
- De goede samenwerking welke bestaat tussen de w erven, de
onderleveranciers, de staalleveranciers, de banken en de rege
ring.
- De goede concurrentiepositie welke volgt uit de lage staalprijzen en de goedkope kredieten welke aangetrokken kunnen
worden.
Terecht heeft de overheid de bouw van nieuwe werven met een
capaciteit boven de 25 000 ton dw t. gestopt. Ook wordt er op de
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werven m inder overw erk verricht en worden de ingehuurde
krachten afgestoten. Zo tracht men met een crisis-w erkbezetting
van 70% van de maxim ale capaciteit door te kunnen werken.
Deze capaciteit is echter hoger dan de te verwachten totale
wereldvraag naar nieuw te bouwen scheepsruim te.
De scheepsbouw organisaties hebben, daar het zich aan laat zien
dat deze gew enste crisisbezetting niet gerealiseerd zal kunnen
worden een noodcom ité de ’Shipping and Shipbuilding Counterm easure C ouncil' opgericht met het doel o .a. een super gera
tionaliseerd vrachtschip te ontwikkelen waarm ede de wereld
markt kan worden veroverd.
Een ding is zeker, men verwacht steun van de Japanse regering
m aar men is daarnaast bereid zelf het uiterste te doen om staande
te blijven.
O m de in O ESO en EEG verband tegen Japan ingebrachte be
schuldigingen van prijzendum ping te w eerleggen overweegt het
m inisterie van transport een controle van offertes aan buiten
landse reders in te voeren.
W anneer men deze ’overw eging’ legt naast het feit dat de Londense makelaars ’M ullion & C o' recent constateerden dat de
Japanse offerteprijzen 45% onder de prijzen van Europese wer
ven gedum pt worden dan kan men niet anders dan concluderen
dat zowel de Japanse regering als de werven een m onopolie
positie in de scheepsbouw dus de ondergang van de scheepsbouw
in het W esten nastreven.
5.10 De situatie in de Verenigde Staten van A m erika
Doordat de regering van de V .S de werven sterk ondersteunen
kunnen deze laatste staande blijven ondanks het feit dat zij tot de
duurste ter wereld gerekend dienen te worden.
Hoewel de subsidies op nieuw te bouwen schepen reeds maxi
maal 35% kan bedragen kw am de m inister van scheepvaart tot de
conclusie dat het, om de bouw prijzen in de U SA t.o .v . het
buitenland te overbruggen, noodzakelijk wordt deze subsidies te
verhogen, o.a. voor bulkcarriers tot 43 a 4 5 % en voor container
schepen tot 42 a 43%.
6 .0 De te verw achten ontw ikkelingen van de vraag naar
scheepsruim te
Globaal genom en biedt het gehele gebied van de vraag naar
nieuw te bouwen scheepsruim te een som ber beeld. Toch dient
nagegaan te worden of gunstige ontw ikkelingen op een deelm arkt
verw acht kunnen worden.
6.1 Tankers
In het rapport ’Export Refineriand Tankers T rades’ kom en ’H .P.
Drewry Shipping C onsultants L td' tot de conclusie dat de be
hoefte aan produkttankerruim te in 1980 zal liggen tussen de 7 en
37 x 106 ton dwt en in 1985 zal liggen tussen de 26 en 56 x 106
ton dwt.
Eind 1974 was deze vloot reeds 43 x 106 ton dw t, zodat gezien de
nog vele lopende opdrachten rond 1977 een overschot van 78 x
106 ton dwt en rond 1980 een overschot van rond 34 x 106 ton dwt
verwacht kan worden.
6 .2 . Bulkcarriers
Daar een aantal opdrachten voor tankschepen door de reders niet
zonder grote schadeloosstelling geannuleerd konden worden
werden deze om gezet in de bouw opdracht van een aantal bulkcar
riers.
Vandaar dat men ook rond 1977 een overschot van deze schepen
verw acht. Dit wordt bovendien nog extra in de hand gew erkt door
het feit dat werven w elke m et bezettingsm oeilijkheden te kampen
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hebben dit type schepen voor ongekend lage prijzen aanbieden
zodat voor een aantal reders dit een reden wordt om ondanks het
dreigend overschot toch m aar z o ’n goedkoop schip te bestellen.
6.3 L .N .G . Tankers
Algemeen werd aanvankelijk verwacht dat de vraag naar L .N .G .
en L .P .G . tankers zodanig zou toenemen dat de bouw van voor
deze schepen speciaal uitgeruste werven verantwoord zou zijn.
De eerste w erf speciaal voor L .N .G . en L .P .G . tankers, Crinavis
in Spanje, verw acht in 1978 de eerste tanker te kunnen afleveren.
Het blijkt echter op dit moment zeer moeilijk te zijn orders voor
dit type schepen af te sluiten. Dit is niet zo verwonderlijk daar de
vraag naar dit type schepen sam enhangt met de vraag naar trans
port van energie en dus naar energie in de wereld.
En juist deze vraag naar energie ontw ikkelt zich na de energiecri
sis m inder snel dan verwacht werd. W anneer men overweegt dat
33 L .N .G . tankers, 1496363 m 3, in de vaart zijn en dat reeds 44
L .N .G . tankers, 5303800 m 3 in aanbouw zijn en dat toch eigen
lijk het vervoer van gas door pijpleidingen econom ischer is dan
per schip dan kan men niet anders dan concluderen dat op korte
termijn op dit gebied geen spectaculaire vraagtoename naar
L .N .G tankers verwacht kan worden.
7 .0 O ffshore eenheden
In veel landen rond de N oordzee worden bezetting aanvullende
opdrachten voor de scheepsbouw industrie van de Offshore maat
schappijen verwacht. O pdrachten welke hoog gew aardeerd wor
den om dat men over het algemeen aanneem t dat de vraag naar
nieuw te bouwen eenheden zich onafhankelijk van de situatie op
de scheepsnieuw bouw m arkt en dus onafhankelijk van de situatie
op de vrachtenmarkt tot stand komt.
Zo heeft de regering van Groot Brittannië het stichten van spe
ciale offshore werven aangem oedigd. In dit kader werd de ’Laing
O ffshore' w erf te Graythorp aan de Tees gesticht, een w erf welke
echter een som bere toekom st tegem oet gaat omdat men na de
oplevering van het in aanbouw zijnde booreiland ’Graythorp III’
geen werk m eerheeft. Evenzo verkeert de Marathon Shipyard te
Clydebank na het wegvallen van twee bouw opdrachten van boor
eilanden in grote m oeilijkheden. De oorzaak hiervan is gelegen in
de activiteiten van de Britse regering die een nationalisatie van
alle oliew inningsactiviteiten op het Britse deel van de Noordzee
nastreeft.
In reactie hierop blijken de oliem aatschappijen hun activiteiten in
dit deel van de Noordzee drastisch te beperken zoals o.a. duide
lijk blijkt uit het feit dat het aantal w erkzam e booreilanden in dit
deel in aantal vermindert.
- In Noorw egen is de situatie bedenkelijk omdat het Noorse
booreiland 'W aage D rill’ opgelegd moest worden. Een overca
paciteit op deze markt bleek eind '7 5 toen Noorse m aatschap
pijen ’Skaugen D rilling’ en 'Pacific-N orse D rilling’ een semi
subm ersible en een boorschip annuleerde.
De Noorse reders welke gezam enlijk 20 offshore eenheden bezit
ten en opdrachten hebben lopen voor de bouw van minstens nog
44 eenheden worden nu geconfronteerd met een sterke afname
van de vraag en dus ook van de huurprijzen.
Begin ’76 waren voor de Europese kust minstens 6 booreilanden
opgelegd. Berekend werd dat nog minstens 150 eenheden in
aanbouw zouden zijn waarvan zeker voor de helft geen werk
gevonden zal kunnen worden. In Noorwegen blijken tevens 70
supply schepen opgelegd te zijn.
Dit alles overwegende kan men niet anders stellen dan dat men
teveel van de N oordzee verwacht heeft.
Globaal genom en waren begin ’76 over de gehele wereld geno

men zo ’n 270 booreilanden in dienst en zullen nog minstens 150
eenheden de komende twee jaren afgeleverd worden.
Hoewel enkele prognoses aangeven dat rond 1980 een behoefte
aan 600 a 800 eenheden zal bestaan, kan men zich niet aan de
indruk onttrekken dat men vooralsnog met een overcapaciteit
rekening dient te houden.
Zelfs wanneer rond 1985 800 eenheden nodig zouden zijn en dus
globaal 500 eenheden in lO jaar gebouwd zouden moeten worden
kan de benodigde jaarproduktie van 50 eenheden gemakkelijk
door de reeds aanwezige gespecialiseerde offshorewerven gerea
liseerd worden.
7.1 Bevoorradingsschepen
Ook op deze deelm arkt heeft men te maken met een afname van
de vraag. Sommige reders melden dat voor een aantal van deze
schepen geen werk gevonden kan worden en dat gezien het grote
nog in aanbouw zijnde aantal, een overschot onvermijdelijk zal
ontstaan.
Voor het zware werk op de Noordze bezitten alleen al de Noorse
Rederijen 65 speciaal uitgeruste eenheden en zijn voor Noorse
rekening nog 95 in bestelling.
7.2 Produktieplatform s
Gezien de grote afmetingen van de produktie-eenheden dienen
deze niet al te ver van hun definitieve lokatie gebouwd te worden.
De vraag naar platforms is dus regionaal gebonden. Rond de
Noordzee zijn meer dan voldoende bedrijven gesitueerd om aan
deze vraag te kunnen voldoen.
7.3 Britse discrim inatie
Dat deze offshorem arkt toch nog altijd van groot belang wordt
geacht blijkt wel uit het feit dat de Britse ministerie van Energie
de op het Britse deel van Noordzee werkende bedrijven met
behulp van een gedragscode gedwongen heeft alle aanvragen,
betreffende toe te leveren goederen en diensten, aan dit ministerie
te melden en in het Verenigd Koninkrijk te doen uitgaan.
Men dient het M inisterie alle gewenste inlichtingen te geven en
men mag alleen dan buiten het Verenigd Koninkrijk bestellen
w anneer aangetoond kan worden dat een buitenlandse firma
goedkoper aanbiedt dan de Britse firm a’s.
De Europese Commissie heeft deze discriminatie van niet Britse
bedrijven, in een schrijven aan de Britse regering, veroordeeld.
8.0 De te verwachten gevolgen
- Alle subsidies, nationalisaties, commissies en rapporten ten
spijt zullen er in de wel zeer nabije toekomst een aantal werven
gesloten moeten worden en zullen vele arbeidsplaatsen verloren
gaan. D aarnaast kan veel know-how op dit gebied verloren gaan.
- Praktisch alle werven zullen onderbezet raken en de diverse
regeringen om steun verzoeken.
Hiertussen zullen zich ook werven bevinden die reeds lang te
kampen hadden met slechte arbeidsverhoudingen, slecht mana
gem ent, te sterke stijging van materiaal en loonkosten en een niet
adequate uitrusting.
- De moeilijkheden in de scheepsbouw zullen zulke vormen en
om vang aannemen dat deze meer door werven afzonderlijk of
door groepen werven afzonderlijk opgelost zullen kunnen wor
den.
9.0 Oplossingen voor de moeilijkheden
Verschillende regeringen hebben geheel verschillende m aatrege
len genomen om tot de oplossing van de problematiek te komen.
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Daarnaast werden door derden allerlei voorstellen gedaan welke
serieus overwogen werden.
■"*>
Al deze mogelijkheden kan men verdelen in de volgende groepen
van maatregelen n.1.:
- maatregelen welke de werven met elkander dienen te nemen;
- maatregelen wélke de reders met elkander dienen te nemen en
waardoor w eer orders voor de werven ter beschikking zullen
komen;
- maatregelen welke de overheden van een bepaald land ter
bescherming van de eigen scheepsbouw dienen te nemen;
- maatregelen welke de overheden van een zo groot mogelijk
aantal landen gezamenlijk dienen te nemen;
- maatregelen welke elke w erf o f wervengroep afzonderlijk die
nen te nemen;
Daarnaast bestaan er nog enkele zeer optimistische meningen die
er op neer komen dat enkele buiten de werven en rederijen
gelegen economische factoren de problematiek wel zullen oplos
sen. De belangrijkste hiervan is de mening dat de ontwikkelings
landen zich zo snel zullen ontwikkelen dat het vrachtvervoer veel
sneller dan voorspeld wordt zal toenem en. Aangezien in deze zin
nog weinig te bespeuren valt zullen wel degelijk maatregelen ter
bescherming van de scheepsbouw industrie genomen moeten
w orden.
9.1 M aatregelen welke ter oplossing van de m oeilijkheden
door de werven genomen zouden dienen te worden.
De meest voor de hand liggende oplossing welke aangegeven
wordt is dat de werven, in gezamenlijk overleg, de produktiecapaciteit dienen te verminderen.
Hierbij tekenen enkele deskundigen aan dat het wenselijk zou
zijn dat juist die werven welke de afgelopen jaren het sterkste
expandeerden nu ook de produktiecapaciteit het sterkst zouden
moeten verminderen.
- Gezien de machtsverhoudingen in de wereld is deze oplossing
een schone wensdroom. Eerder bestaat de kans dat de nieuwe
modern uitgeruste bedrijven, gesteund door de staat, de strijd het
langste zullen kunnen volhouden.
De met een vrijwillige produktievermindering sam enhangende
werkloosheid kan op dit moment door praktisch geen enkele
regering zonder meer geaccepteerd worden.
- De vraag naar nieuw te bouwen scheepsruimte kan men doen
toenemen door geheel nieuwe scheepstype te ontwikkelen welke
zulke belangrijke voordelen boven de bestaande eenheden heb
ben dat de aanwezige vloot economisch verouderd raakt, zodat
men om mee te kunnen komen wel van deze eenheden moet
bestellen.
In deze richting gaat de ontwikkeling in Japan. Dit vraagt echter
research en daarom tijd. Zowel werven als rederijen moeten in
staat zijn om te investeren. Hier ligt inderdaad een kans om uit de
problematiek te komen, maar vele werven zullen dit niet meer
kunnen realiseren omdat de verliezen en tegenslagen al te groot
zijn. Ook veel reders zullen deze ontwikkeling niet kunnen vol
gen omdat men voortijdig nog niet voldoende gereserveerd heeft
voor de aankoop van nieuw eenheden.
Voorgesteld wordt door overleg tussen de representatieve natio
nale scheepsbouworganisaties tot een verdeling van de nieuwbouwopdrachten te komen.
Dit is onmogelijk door de houding van Japan. D aar streeft men
nog altijd een eigen bezetting na van minstens 80% van de to
taal te bouwen scheepsruimte. De dum ping van de nieuwbouwprijzen tot 45% onder de Europese prijzen onderstrepen dit.
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9.2 M aatregelen te nemen door de reders
Vooral de eigenaars van tankers overwegen allerlei maatregelen
om de reeds opgelegde tanker-vloot te verminderen.
Deze maatregelen kan men in het kort als volgt weergeven:
- Annulering nog lopende opdrachten van nieuw te bouwen
tankers.
- Vermindering van de vaarsnelheid van alle tankers.
- Het verplichten van alle rederijen met minstens 30% waterballast te varen.
- Het opstellen van een goede regeling voor het slopen van oude
en een aantal nog niet geheel economisch verouderde schepen:
- Het gebruiken van scheepsruimte voor opslag.
- Het afsluiten van een charterpool ter regeling van de hoogste
en laagste tarieven, gecombineerd met een oplegprogramma van
overtollige tankerruimte.
- Het ombouwen van een gedeelte van de vloot voor het vervoer
van andere produkten.
- Het verleggen van de laadlijn, zodat deze zodanig verlegd kan
worden dat de beschikbare vervoerscapaciteit overeenkomt met
de gevraagde.
- Het scheiden van ballast en ladingtanks.
Van al deze maatregelen, hoe zinvol ook, kan alleen de gedachte
aan ombouw op de duur ombouwopdrachten voor de werven
betekenen.
Gezien de enorme concurrentie op de vrachtenmarkt zien de re
ders zich wel gedwongen nieuwe schepen daar te bestellen
waar zij, totaal gezien, het goedkoopst zijn. Men behoeft niet te
verwachten dat eigen nationale voorkeur nieuwbouw-opdrachten naar eigen land zullen doen vloeien wanneer de overheid of
de werven de bouwprijs niet tot de laagste buitenlandse aanbiedingsprijs verlagen.
9.3 Overheidsm aatregelen ter bescherming van de scheeps
bouw
De meest voor de hand liggende oplossing is het verlenen van
subsidies b. v. per opdracht om zodoende de verliezen, welke de
werven gezien de onder de kostprijs liggende contractprijzen
zouden maken, af te wentelen op de nationale gemeenschap.
De werven kunnen bij deze vorm van subsidie trachten op de
wereldmarkt export-orders te verwerven.
Twee grenzen dient men hierbij echter wel in het oog te houden
n.l. de situatie op de wereldmarkt kan zo ongunstig worden dat
men geen export-orders meer verwerven kan, omdat er geen
vraag meer is en de situatie dat men zoveel subsidie verleent dat
men niet alleen subsidie geeft t.a.v. de binnenlands plaatsvin
dende werkzaamheden m aar ook op de uit het buitenland betrok
ken materialen en koopdelen. Men dient deze vorm van subsidië
ring zeker te stoppen voor het moment dat men de werkgelegen
heid in het buitenland begint te subsidiëren.
Een andere mogelijkheid wordt gevormd door het nemen van
beschermende en stimulerende maatregelen voor de nationale
scheepvaart, waarbij men de nationale rederijen verplicht bij de
eigen werven nieuwe scheepsruimte te bestellen. Een aantal
landen is tot deze vorm van bescherming van de nationale
scheepsbouw overgegaan. Het is echter duidelijk dat ook hier
een grens in acht genomen dient te worden, n.l. de grensvoorwaarde dat voor de nieuw te bouwen schepen nog enig werk te
vinden is. De grenzen zijn daardoor geheel gebonden aan de te
vervoeren hoeveelheid vracht welke men voor de eigen vloot
kan reserveren.N a ondertekening van de UNCTAD-CODE is
men daar zeker in beperkt.
Een niet erg aangenaam overkomende oplossing is dat de rege
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ringen hun scheepsbouwpotentieel gebruiken voor uitbouw van
de nationale vloot.
Het beschikbare defensie-budget vormt echter een begrenzing
aan de mogelijkheden. Een andere grens is dat men slechts zoveel
nieuwe oorlogsschepen bouwen kan als men werkelijk bemannen
kan.
In een groot aantal landen wordt getracht de capaciteit van de
nationale scheepsbouw te verminderen door: b.v. geen nieuw
personeel meer aan te stellen, door over te schakelen op andere
produkten of door werven te sluiten. Dit laatste gebeurt meestal
gecombineerd met de fusie van een aantal bedrijven. Over het
algemeen kleeft aan deze methode het bezwaar dat de aanwezige
scheepsbouwcapaciteit slechts weinig vermindert en dat de aan
passing aan het gebeuren op de wereldmarkt op deze wijze niet
snel genoeg tot stand kan komen.
9.4 Maatregelen welke door een groot aantal landen
gezamenlijk genomen kunnen worden
Een aantal malen verneemt men dat de landen gezamenlijk de
olieproducerende landen zouden moeten dwingen de olieprijzen
weer drastisch te verlagen. Hoewel dit laatste zeker een toename
van de vraag naar olie en olieprodukten zou betekenen en dus een
toename van de te vervoeren hoeveelheden, vergeet men dat het
overschot aan tankers ook ontstaan zou zijn wanneer de oliecrisis
zich niet zou hebben voorgedaan.
Velen verwachten iets van de EEG-Commissie.
Nu is het algemeen bekend dat deze commissie alleen iets vermag
wanneer alle lidstaten het met de te nemen maatregelen eens zijn.
Wanneer men nu de nationale politiek welke door de regeringen
van de lidstaten op dit moment gevolgd wordt beschouwd en
constateert dat de politieke opvattingen sterk uiteenlopen, dan
kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat in de naaste
toekomst van deze zijde weinig te verwachten valt. Men heeft
van deze zijde wel gewaarschuuwd dat men de bouwkosten tnoet
verlagen en dat research noodzakelijk is.
Ook heeft men er op gewezen dat een gemeenschappelijk buiten
tarief hier geen oplossing biedt gezien de grote activiteit van de
reders en scheepsbouw buiten de gemeenschap.
De conclusie is, dat men wel erkent dat er een gemeenschappe
lijke scheepsbouw en scheepvaartpolitiek nodig is, maar dat deze
politiek er voorlopig nog niet is.
De landen dienen gezamenlijk tot afspraken ter bescherming van
de scheepsbouw te komen. Evenmin als dit in het verleden gelukt
is lijkt dit nu te kunnen. Vele stemmen gaan op om Japan onder
druk te zetten zodat het inderdaad zijn agressieve orderpolitiek
laat varen en een zekere verdeling tot stand gebracht kan worden.
Veel succes heeft dit echter nog steeds niet ondanks de waar
schuwing dat wanneer men geen gezamelijke maatregelen neemt
de Europese scheepsbouwindustrie gedecimeerd wordt.
Volledigheidshalve dient vermeld te worden dat er stemmen op
gaan dat de regeringen de economische groei in de ontwikke
lingslanden dienen te bevorderen. W enselijk is dit zeker maar of
de effecten daarvan op tijd komen om de scheepsbouw te redden
is een vraag die siechts weinigen bevestigend zullen beantwoor
den.
9.5 M aatregelen welke werven en wervengroepen kunnen
nemen
De maatregelen welke werven en wervengroepen dienen te ne
men verschillen van land tot land. Beperken we deze problema
tiek tot de Nederlandse werven dan kan men niet anders stellen
dat als ergens in de wereld werven de kans lopen gedecimeerd te
worden deze kans zich zeker tot de Nederlandse werven zal

uitstrekken. De te nemen m aatregelen moeten van deze harde
realiteit uitgaan. Men dient daarom de volgende reeds lang be
kende m aatregelen te overwegen:
De vorming van zo groot mogelijke eenheden en wel zodanig dat
er een slagvaardig beleid gevoerd kan worden. Dit betekent een
gemeenschappelijk verkoop-beleid met een inbreng van de
know-how van alle werven, waarbij gezorgd moet worden dat
geen ’K now -how ’ van een Nederlandse w erf verloren gaat door
overhaastige sluiting.
Nu men weet dat Japan mikt op het eenvoudig te bedienen
serie-schip dient men de aandacht op dat deel van de markt te
richten waar het serie-schip slechts met grote economische nade
len ingezet kan worden.
Voorlopig dient men zich echter te richten op de bouw van kleine
en middelgroteschepen, maar men dient daarbij wel rekening te
houden dat de wetten die een groot schip econom ischer deden
zijn dan een kleiner schip nog altijd gelden. Er kan dus toch na
enige tijd weer een vraag naar grote schepen ontstaan.
Reorganiseer de werven op zo’n m anier dat de bouwcapaciteit
niet vergroot wordt m aar wel de kostprijs daalt. Verbeter het
m anagem ent en houd de management-Iijnen kort.
Men dient met de Nederlandse regering een door de rederijenwerven en regering gezamenlijk uit te voeren vernieuwing van de
N ederlandse koopvaardijvloot na te streven.
Juist onder moeilijke marktomstandigheden dient men geavan
ceerde eenheden aan te kunnen bieden. Vandaar dat. zoals
reeds in 1972 door M inister Langm an en Professor Krietemeijer
aangegeven werd (5,8), aan research op nationaal en interna
tionaal niveau alle aandacht geschonken dient te worden.
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’SLIEDRECHT 30’ IN GEBRUIK GESTELD
Adriaan Volker Baggermaatschappij b .v ., deel uitmakend van Koninklijke Adriaan
Volker G roep, stelde onlangs cutterzuiger Sliedrecht 3 0 in gebruik.
Het schip is in staat om tot een diepte van 21.5 meter te baggeren. Zij is uitgerust met een
totaal vermogen van 7440 pk, waarvan 1200 pk op de aandrijving van de cutteras.
Het schip werd gebouwd door de w erf Van Rees te Sliedrecht.
De Sliedrecht 30 zal op transport worden gezet voor werkzaamheden in de Arabische
Golf.
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NIEUWE 20-130 TONS HYDRAULI
SCHE VIJZELS MET VERBETERDE
VEILIGHEIDSINRICHTING

Een nieuwe type hydraulische vijzel (figuur l ), verkrijgbaar met
vermogens van 20 tot 130 ton, bezit een eenvoudig veiligheids
m echanism e dat een veel hogere graad van bedrijfszekerheid en
beveiliging tegen overbelasting biedt dan bij de bestaande vijzels
van dit type mogelijk is; het nieuwe type is tevens gemakkelijk in
onderhoud, speciaal wat het verwisselen van de olie-afdichting
betreft. De nieuwe vijzel, PS (Positive Stop) Hydralite genaam d,
wordt gefabriceerd door Tangye Epco L td., Birm ingham , Enge
land. De verschillende modellen zijn alle vervaardigd van zeer

N ew Type

a

sterk lichtgew icht-m ateriaal, zodat zij in de meeste gevallen door
één man zowel verplaatst als bediend kunnen worden. De vijzels
kunnen zowel in verticale als in horizontale positie worden toe
gepast.
Het veiligheidsm echanism e bestaat uit een splitring, twee
schroefveren, een vergrendelingsstaaf en een ontlastklep (zie
figuur 2). Tijdens normaal bedrijf bevindt de splitring zich in een
groef van de plunjer; hij gaat pas dienst doen als de plunjer het
eind van zijn slag bereikt. Op dat moment verplaatsen de twee
helften van de splitring (a), onder druk van de schroefveren, zich
naar de groef (b) in de cilinderwand en creëren een positieve
’stop’ zodat de plunjer zich niet verder kan bewegen. Daarop
stroomt olie via de ontlastklep (c) in de cilindervoering weer
terug naar het reservoir. In tegenstelling tot traditionele ontw er
pen, waarbij de plunjer aan het eind van zijn beweging werd
tegengehouden door een enkele borgpen (figuur 3) die in de
groef penetreerde, werkt het nieuwe systeem op de gehele
omtrek van de plunjer.
Nog een veiligheidsvoorziening
Een andere veiligheidsvoorziening is een overdrukventiel die bij
de fabricage nauwkeurig is afgesteld om de mogelijkheid van
overbelasting te elimineren. Zodra de ingestelde belasting met
een bepaalde, kleine waarde wordt overschreden, wordt het ven
tiel geopend en zal verder pom pen de vijzel niet m eer omhoog
doen gaan.
De meeste vijzels kunnen worden gebruikt in com binatie met
klauwvormige hulpstukken voor lasten met onvoldoende vrije
ruimte boven de grond om er een vijzel onder te plaatsen. Deze
voorziening wordt over de bovenzijde van de plunjer aangebracht
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en reikt omlaag tot op korte afstand van de basis van de vijzel. Er
is tevens een uitvoering met een van schroefdraad en borgm oer
voorziene plunjer die lasten, ongeacht de hydraulische druk,
onbegrensd, kan dragen.
Iedere vijzel is voorzien van een typenum m er. dat ontleend is aan
(a) de slaglengte in inches, (b) het vermogen in tonnen en (c) het
model - L voor standaarduitvoeringen, C voor het model met
klauwen en SR voor het schroefplunjerm odel. De kleinste uit
voering is de PS 6520 met een slaglengte van 6,5 inches (165
mm) en een vermogen van 20 ton. De andere types zijn de PS
630. 660. 670, 1220, 1230, 1260 en 1840, alsmede de 100- en
130-tons modellen (6100 en 6130). De drie types vo o rd e zwaar
ste lasten hebben een pomp met twee snelheden: één om de
onbelaste plunjer snel en met zeer weinig inspanning omhoog te
brengen, terwijl de andere snelheid wordt ingesteld als de plunjer
de last bereikt.
PS Hydralite vijzels worden door middel van een kleine hefboom
bediend die, behalve op de drie grootste m odellen, in drie ver
schillende posities kan worden aangebracht - laag, in het midden
en hoog - in overeenstemming met de om standigheden w aaron
der de vijzel zal worden gebruikt. Bij het 100-tons model heeft
men keuze uit zes hefboom posities, terwijl de 70- en 130-tons
modellen elk twee verschillende hefboom posities kennen.

Fig. 3.

New transport giant at work for Koekums

One o f the w orld’s largest self-propelled transport trucks has just
gone into operation at Kockums Shipyard, M alm o, Sweden. The
truck has a loading capacity o f 700 tons and was m anufactured by
Kamag Transporttechnik GmbH Co, U lm , W est Germany. The
cost o f the vehicle amounts to about Skr 4 million.
The new transport truck is a com plem ent to the yard’s 500-ton
truck, which was delivered by the same manufacturers. If one of
the trucks should suffer a breakdow n, the extremely heavy inter
nal transport requirements at the yard will still be met. The new
truck also provides greater safety for transport of high and/or
bulky loads and has been thoroughly checked and test-loaded at
the shipyard.
The natural desire of the yard to further rationalize ship construc
tion implies that an increasing degree of outfitting work will be
carried out on ship sections in assembly halls.
This means that ship sections will increase in size and weight.
The new flat line w orkshop for welding o f flat sections is design
ed to handle the new section sizes, which will be transported
primarily by the new truck.
The truck is 23 metres long and 9 metres wide and has 160
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electronically controlled wheels, o f which 32 are drive wheels.
The vehicle is fitted with two 2-man cabs, one at each end o f the
wagon. Individually controlled axle units elim inate the need for
mechanical movement via steering bars. The steering m echanism
incorporates a servohydraulic unit based on the same principle
used for airplane rudders. The truck requires m inimal space to
turn. The internal turning radius is - 0,5 m etres, which m eans
that the vehicle can literally turn on a penny.
The truck was delivered to the yard in tw o sections, which took
about two weeks to assemble. The sections were transported by
trailer from Ulm to Stuttgart, by barge down Neckar and Rhine
and by boat from Antwerp to Kockums Shipyard in M almo.
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Completion of M.S. ’’Dana Futura” for DFDS A/S

Following successful trials the new roll-on/roll-off freighter
” Dana Futura” has been handed over to the Owners, DFDS A/S
o f Copenhagen, by the builders, Helsingpr Vaerft A/S (Elsinore
Shipbuilding and Engineering Co. Ltd.).
M/S "D ana F utura'’ is the first of two sister ships which were
ordered from the Elsinore shipyard in November 1973. The
second vessel is now under construction at Elsinore and is sche
duled for launching in January 1976 and delivery in June 1976.
These ships are D enm ark’s biggest cargo ferries and are being
built primarily for the transport of Anglo-Danish exports across
the North Sea between Denmark and Britain. They will, howe
ver, carry certificates for world-wide operation.
DFDS A/S has previously placed orders for cargo ships for their
North Sea services with the yard. In 1966/67 the Elsinore Ship
building and Engineering Co. L td., built the two ro-ro ferries,
M/S ’ 'Som erset'' AND M/S ’ 'Stafford' ’ for D FD S. These were
the first two ships linked to the extensive re-organisation of the
transport of Danish agricultural products to Britain. This invol
ved the switch from conventional cargo handling methods to the
use of refrigerated trailers. The last ship to be built by the Elsinore
yard for this service was M/S “ Surrey” in 1969.
M/S "D ana F utura" and the sister ship have the yard numbers
1.407 and 1.408 in the yard's programme.
Description of "D ana Futura”
M /S "Dana F utura" is designed as a ro-ro vessel for the trans
port of wheeled freight or containers on slave trailers on tank top
and lower and upper trailer decks. Above these decks is a con
tainer deck which is arranged to carry containers stacked two
high.
The hull is provided with two adjustable pitch propellers and two
semi-spade rudders, fin type stabilizer and a bow propeller. To
assist propulsion and movement in a heavy sea, the stem is
designed as a bulb stem.
Automatically operated heeling tanks in connection with large
trim tanks in the bow and stem reduce the movement o f the ship
during loading and unloading at the ramp in port.
The engine room is located below the trailer deck aft and the
exhaust arrangement and the ventilation system of the engines are
built into casings form ing part of the shell plating.
fig. 1 Ship on trial trip

Dill FUTUR*
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fig. 2 Internal ramp between trailerdeck and upper trailerdeck

Accommodation for officers and crew is arranged in the deck
house at the front of the container deck in the bow.
Class and Conventions
M /S "Dana F utura” has been built under the supervision o f
Bureau Veritas and has the class designation 1.3/3.E, deep sea,
glace III, AUT. Besides this the vessel also meets the require
ments of SOLAS 60 with amendments of 1966 and 1967 and the
requirements o f the Direktoratet for Statens Skibstilsyn (Danish
Board o f Trade) for a cargo ship with 12 passengers.
Principal Dimensions
The principal dimensions of the ship are as follows:
Length overall
144,00 m
Length between perpendiculars
131,00 m
Breadth moulded
23,00 m
Breadth max. over fender
24,40 m
Depth to lower trailer deck
7,50 m
Depth to upper trailer deck
12,80 m
Depth to container deck
18,00/18,70 m
Depth to boat deck
21,55 m
Depth to bridge deck
24,40 m
Construction draught
6,60 m
Free height in hold (m in.)
4 ,30 m
Free height in upper trailer deck (m in.)
4,50 m
Gross register tonnage
5 990,68
Net register tonnage
1 976,62
Speed on trials was about 24,5 knots corresponding to 2 x 13 725
bhp.
M ax. deadweight approx. 7 000 tons all told.
Hold and Tank Capacities
Hold on tank top
Containers on slave trailers
Trailer deck
Containers on slave trailers
Upper trailer deck
Containers on slave trailers
Container deck
Containers

31 off 20' x 8' x 8' X
117 off 20' x 8' x 8' X
110 off 20' x 8' x 8' X
114 off 20' x 8' x 8' X

Tank capacities: Fresh w ater 229 t. Lubricating oil 58 t, Fuel oil
1369 t, Diesel oil 45 t, Sea water 1 821 t.
All ballast, fuel oil and lubricating oil tanks are provided with
remote sounding plants o f the echo sounder type manufactured by
Stein and Son.
"D E B E R " remote sounding plant for the heeling tanks and for
the reading of the draught o f the ship, fore and aft, is installed.
Both systems have a control panel installed in the engine control
room.
Speed Trials in Model Tank
To determine the most appropriate shape of the hull, as well as the
best positions for the bilge keel, bosses, shaft brackets and
location of the bow propeller, extensive tank tests were carried
out. These tests, made by the Hydro and Aerodynamic Labora
tory in Lyngby, D enm ark, included towing tests and selfpropulsion tests o f the ship in a fully loaded condition as well as in
ballasted trial trip conditions. In addition, streamline tests and
propeller tests in open water have been performed.
Loading and Unloading Arrangem ent
One o f the ow ner’s requirem ents was that loading time had to be
limited to about six hours - partly on account of the tide condi
tions in British ports. Therefore the ship is provided with very
advanced loading and unloading facilities.
Loading and unloading o f trailers and containers on slave trailers
take place via two double stem ramps. One double ramp is linked
to the lower trailer deck and the other to the upper trailer deck.
The ram ps, which when closed act as a watertight port, are
electro-hydraulically operated independently of each other, and
are provided with a hydraulic battening arrangement.
The port gate, is 13 m wide and can be divided into two lanes each
6 m wide by a horizontally hinged bracket between the ramps.
The ramp to the upper trailer deck is dim ensioned for an axle load
of 16 tons per axle on a wheelbase of 1,30 m , and the correspon
ding figures for the ramp to the lower trailer deck are 25 tons and
1,30 m respectively.
In the bow, loading and unloading takes place via a 7,5 m wide
port gate which is provided with an outer visor. An electrohydraulically operated bow ram p (in two parts) placed within the
visor, and hinged horizontally, acts as a collision bulkhead when
it is closed and battened so that it is w atertight. The ramp, having
a lane o f 7 ,0 m width, is dim ensioned for an axle load o f 16 tons
per axle on a wheelbase of 1,30 m. The port gate aft o f the cargo
area on the upper trailer deck is closed by means o f sliding ports,
electro-hydraulically operated.
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The m ovem ent o f cargo from the lower trailer deck to holds on
the tank top is by means o f a 19,2 m x 3,46 m lifting platform o f
the pantograph type. This platform , manufactured by Trepel
K .G ., has a capacity o f 50 tons.
From the low er trailer deck there is an internal ramp about 52 m in
length and 4 m wide, having a gradient o f 1:9,5 or about 6 deg. It
is dimensioned for an axle load o f 16 tons corresponding to an
axle distance o f 1.3 m and a wheelbase o f 2 m.
The ramp has a lifting capacity of 75 tons evenly distributed.
There is also a ramp between the upper deck and the container
deck which is about 30 m long and 3 m wide and having a slope o f
1:5,7 equal to about 10 deg. This ramp is dimensioned for m otor
vehicles with an axle load of 750 kg and a wheelbase of 2,5 m and
has a lifting capacity of 7,5 tons evenly distributed.
Both these ramps form hatch covers in the appropriate decks
when they are closed in the horizontal position.
In addition the one on the upper trailer deck is also watertight.
On the open container deck there is a Liebherr type 25 x 10 x 18
movable hydraulic gantry crane. It has a lifting capacity o f 25
tons and is able to unload and load 144 containers, each o f six
tons, within a six hour period.
During unloading and loading the heeling of the ship is reduced to
less than 5 deg. by means o f an automatically operated heeling
pump o f 800 cu.m . per hour.

Accommodation
The accommodation for the crew and the 12 passengers is of a
very high standard and extremely advanced with exceptionally
big and well equipped cabins and saloons. The m aterials in the
living quarters comply with the requirements o f SOLAS 60 and
IM C O ’s latest recommendations.
T h eT .N .F . bulkheads are made o f 50 mm hard Rockwool surfa
ced with a decorative plastic laminate on both sides while the
ceilings are made as ” Dd5M PA’’ 3 M m odules, continuous B
ceiling. All the crew have single cabins equipped with prefabrica
ted toilet and shower.
In addition to the usual accommodation for the crew, there is also
an exercise room with various types o f equipment including a
rowing machine and exercise bicycle. Adjoining is a sauna with
shower and toilet. On the boat deck is a kiosk for the sale o f duty
free articles to the passengers and crew.
Waste water and discharge from toilets are led via an Electrolux
marine vacuum discharge plant to a tank in the engine room. A
combustion plant for kitchen refuse has been placed on the
container deck on the starboard side opposite the galley.

fig. 4 Double ram ps and sternport
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Number of Crew and Passengers
Crew: 25 single berth cabins
Passengers: 12 single berth cabins
Hospital: I double berth cabin
Lifesaving Appliances
The ' Dana F u tu ra '' is equipped with two motor lifeboats made
of glass fibre reinforced plastic, each with a capacity of 60
persons. They are provided with water cooled Saab diesel engi
nes. There are also two inflatable life rafts, each having a capa
city of 15 persons, in glass fibre containers and arranged forquick
launching.
Fire Precautions
On the vehicle decks there are hand-operated high pressure
sprinkler plants, divided into sections and operated from a central
point.
There are portable fire extinguishers throughout the accommoda
tion, in the holds and in the engine room.
There are fire hydrants with hoses distributed throughout the ship
and operated by two bilge and fire pumps and one electrically
driven fire pump.
The CO: room for the fire extinguishing plants in the holds and
engine room is placed aft on the upper trailer deck on the port
side.
Air-Conditioning Plant and Heating
A medium pressure air-conditioning plant is installed for the
heating and ventilation o f all the cabins for crew and passengers,
messes, saloons, etc. The air is led from the air-conditioning
centres through pre-in su lated spiro-pipes to cabinets placed in the
ceilings. The galley and dry provision rooms etc. are ventilated
by means o f a low pressure ventilation system.
Both systems are equipped with thermostatically controlled pre
heating of the air up to 16 deg.C . In cabins and in saloons the air is
re-heated in the cabinets by electric heating elem ents, also ther
mostatically controlled.
Main Machinery
The control room is on the port side in the main engine room.
The main propulsion machinery consists of two non-reversible,
single-acting, four-stroke, trunk type, turbocharged, 18 cylinder
B&W 18.U50L.U. V-type diesel engines, each equipped with
two exhaust turbochargers of Elsinore make.
The main engines for M /S "D ana F utura’' have been built by
B&W in Copenhagen, while the engines for the sister ship are

fig. 5 W heelhouse

fig. 6 Auxiliary engine room

being built by the Elsinore Shipbuilding and Engineering Co.
Ltd. under B&W licence.

The engines, which are arranged for combustion o f heavy fuel oil
with a viscosity o f 1 500 sec. Redwood I at 100 deg. F, each
develops in service a continuous rating o f 15 300 bhp at 450 rpm
and 465 rpm respectively. Each is coupled to one o f the two
propeller shafts by a Renk reduction gear, reducing the number of I
revolutions o f the main engines from 450 rpm to 190 rpm.
The reduction gear o f the port side main engine is coupled to a I
shaft generator by a Vulcan E.Z. flexible coupling and operated I
constantly during navigation.
There are two Liaaen propellers with variable pitch. The propel-1
lers have a diam eter o f 4 300 mm and have four blades and are I
made of Ni. Al. bronze. Propeller shaft and intermediate shafts I
are connected by means of type O.K. SKF oil pressure couplings I
The variation in the pitch of the propeller blades is effected I
hydraulically and is remote-controlled by two pneumatic telemo
tor systems - one from the bridge by means o f a combinator with
two connected consoles on the bridge wings - and one from the
engine controle room, where a pitch controller has been built into
the control desk.
Auxiliary Machinery
The auxiliary nachinery consists o f three turbocharged, singleacting, four-stroke, diesel engines of B&W latest design, type
6S28. L .H ., each o f 1 500 bhp at 750 rpm.
The engines are designed for the combustion o f heavy fuel oil
with a viscosity o f 1 500 sec. Redwood I at 100 deg. F.
Each engine is equipped with an automatic starting device, which
starts or stops the engine, depending on the load on the main
switchboard.
Hand operating of the functions of the auxiliary engine is
remote-controlled from the engine control room. The turbochar
gers are of Brown Boveri make.
Each diesel engine is coupled directly to a 1100 KVA 750 rpm 50
c/s 3 x 380 V Siemens generator.
The emergency generator, which is located on the upper trailer
deck adjacent to the starboard engine casing is also of Siemens
manufacture, 260 KVA, 50 c/s, 3 x 380 V and coupled to a Deutz
diesel engine developing 313 hp at 1 500 rpm.
Bow Propeller
In order to provide maximum manoeuvrability at slow speed
when berthing a bow propeller is provided in addition to the
double rudder arrangem ent. O f Liaaen manufacture, the bow
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propeller is driven by a I 400 hp Siemens motor and has a load of
15,5 tons.
Stabilizers
The stabilizers are o f Brown Brothers make and of the gyro-fin
type to reduce rolling in bad w eather and thereby prevent damage
to cargo.
Electric Plant and Navigation Equipment
All the installations comply with the requirem ents of Bureau
Veritas.
For motors and large heating elements there is a 3-phase a.c. plant
with 3 x 380 V 50 c/s and for the lightning and small heating
elem ents a 3 x 220 V 50 c/s plant.
On board about 1 600 points and about 190 electricm otors are
installed. About 90 km of cable of varying types has been laid.
The three 1 100 KVA Siemens generators provide the necessery
pow er via a Domino type LK-NES main switchboard.
Navigation
The wheelhouse is arranged on the bridge fore and has comple
tely enclosed bridge wings.
There are three m anoeuvring desks in the wheelhouses, one being
front-mounted with the helmsman in the center line o f the ship
and one in each bridge wing.
The m anoeuvring desks have been arranged with steering instru
ments and alarm for, among others, propeller pitch, propeller
revolutions, bow propellers, steering gear, log and echo soun
der.

Navigational equipment includes the following:
Autopilot o f Decca 550 make.
Gyro compass o f Sperry M .37 make with repeaters on the
bridge wings.
Anschiitz-Ludolph magnetic compass, (The auto pilot has been
made with change-over between gyro and magnetic com pass).
Tw o D ecca radars 1 16” AC - S 1630A anti-collision type and I 16” AC - 1626A
with two reversible scanners.
Atlas Echograph 470 echo sounder.
Radio direction finder o f the Plath S.F .F . 705 LNG type.
Radio station of the Dansk Radio type comprising:
Main transm itter type S. 1250
Main receiver type M. 1250
Emergency radio type S. 125
Auto alarm type A. 125
VHF type SM .63
Decca Mark 2 1
Sperry Doppler Sonar Speed Log, model SRD-301

W ith the M /S "D an a Futura” completed and the sister ship
on the berth at the Elsinore Shipbuilding and Engineering Co.
L td., DFDS A/S have launched the third generation o f roll
on/roll-off vessels in their fleet. On their North Sea services they
are capable o f considerable increasing the routes’ capacity as
each vessel can accom m odate up to 400 20 ft units on board.
With a speed o f 23 knots one vessel will be able to
transport 145 000 units or two million tons o f freight annually.

NIEUWE OPDRACHT
J. P. Broekhoven B .V ., baggermaatschappij te Zeist, één van de
werkmaatschappijen van Intem atio-M üller N .V . te Rotterdam,
heeft aan Verolme Scheepsw erf Heusden B .V . te Heusden, be
horend tot RSV (Rijn-Schelde-Verolm e), opdracht gegeven voor
de bouw van een sleephopperzuiger.
De hoofdafmetingen van het vaartuig worden: lengte 102 m,
breedte 18 m en holte 8,65 m.
De diepgang in geladen toestand gaat ca. 7 m bedragen, de
hopperinhoud 4.550 m 3 en de tonnage 7.500 ton. De hopperzuiger zal worden voorzien van twee zuigpijpen van 900 mm diam e
ter met 1.700 pk op elke zandpom p. De zuigdiepte kan tot 32 m
N IE U W E U IT G A V E
A d r e s b o e k v o o r h e t In te r n a tio n a a l V ra c h tv e r v o e r

Adresboek voor het Internationaal Vrachtvervoer (Zeevaart-,
Binnenvaart-, Luchtvaart-, W eg- en Rail vrachtvervoer).
23 x 15.5 cm.
Zesde uitgave 1975. A m sterdam , Tesselschadestraat 18-22 en
postbus 6332, Uitgeversmij. Diligentia BV. Gebonden ƒ 8 0 .-.
Verschenen is de zesde uitgave van het Adresboek voor het
Internationaal V rachtvervoer, een wegwijzer van formaat voor
degenen, die in de N ederlandse handel en industrie vaak met
grensoverschrijdende transporten (te land, ter zee, langs de bin
nenwateren o f in de lucht) hebben te maken. In dit werk worden
namelijk alle nam en en adressen opgesom d van ondernemingen
en instellingen die zich in de ruimste zin van het woord bezighou
den met het internationaal vrachtvervoer.
Het boek is overzichtelijk ingedeeld. M en treft na een alfabeti
sche namenlijst aan de rubrieken Scheepvaart; Internationaal
W egvervoer; Nationaal W egvervoer; Luchtvaart en Railvervoer;
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gaan. De voortstuwing zal geschieden door twee dieselm otoren
van elk 2.700 pk.
De sleephopperzuiger zal worden voorzien van de m odernste
navigatiem iddelen, m eetapparatuur, en van airconditioned ac
comm odatie die het vaartuig geschikt maken voor inzet overal ter
wereld.
Met de opdracht van dit vaartuig, waarvan de oplevering in mei
1977 zal plaatsvinden, is een bedrag van ca. ƒ 30 miljoen ge
moeid.
Met de bouw van deze tweede sleephopperzuiger betxtgt J. P.
Broekhoven B.V. een verdere uitbreiding van haar aktiviteiten
op de buitenlandse baecerm arkt.
Algemeen; O rganisaties, instellingen, vakbladen e.d .; 'W ie le
vert en doet dat?’.
Deze hoofdrubrieken zijn onderverdeeld in talrijke specialismen.
Zo vindt men in de hoofdrubriek Scheepvaart bijvoorbeeld adres
sen van rederijen, cargadoors en scheepsbevrachters naast die
van stuwadoorsbedrijven, vemen en opslagplaatsen en reinigingsbedrijven voor schepen.
In de hoofdrubrieken Internationaal w egvervoer en Nationaal
wegvervoer staan dan voorts alle bedrijven voor speciaal vervoer
gespecificeerd; bij Luchtvaartm aatschappijen en de luchtbe
vrachters staan in de rubriek Luchtvaart en Railvervoer ook de
Spoorwegmaatschappijen genoemd; in de hoofdrubriek Alge
meen wordt een overzicht gegeven van o.a. internationale expe
diteurs enz.
Deze zesde uitgave van het Adresboek voor het Internationaal
Vrachtvervoer heeft mede door de logisch opgezette onderverde
ling en de consequent doorgevoerde rubricering, een goede toe
gankelijkheid. Dit bevordert het snel vinden van een bepaald
adres o f bepaalde groepen adressen.
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BOEKBESPREKING
’Zeegeschiedenis van de Lage Landen’, door P h. M . Bosscher.
Uitgave: Unieboek B .V ., Bussum, 1975. Afmetingen: 30 x 22
X 1,5 cm. 136 blz., 144 afbeeldingen. Gebonden in linnen band,
prijs ƒ 39,50.
Bij De Boer Maritiem verscheen in 1975 wederom een belang
wekkend boek op het gebied van de zeevaart. De heer Bosscher,
conservator van het Marinemuseum te Den Helder, heeft een
hoeveelheid beeldmateriaal verzameld betrekking hebbend op de
zeegeschiedenis van de Lage Landen en daarvan voornamelijk de
Noordelijke Nederlanden. De binnenvaart wordt niet behandeld.
Het boek is als het ware een beeldverhaal en het bevat slechts
totaal ca. 15 bladzijden tekst over de onderwerpen ’vrachtvaar
ders en vissers’, ’Expansie’, ’Zo wijd de wereld strekt’, ‘De
Engelse oorlogen’, ’Stagnatie en verval’ en ’Onder stoom ’. Deze
tekst is nauwelijks geschiedschrijving te noemen maar het geeft
wel een algemene indruk van de ontwikkelingen in de zeevaart
met betrekking tot de maritieme geschiedenis van ons land en de

Bulk-vrachtschip omgebouwd
olieborings-vaartuig

tot

groot

Een voorm alig bulk-vrachtschip van 21.000
ton d w. is na omvangrijke w erkzaamheden op
de G ötaverken-scheepsw erf in Göteborg ge
transform eerd in een volledig uitgerust
olieborings-vaartuig. in zijn soort een van de
grootste ter wereld.
Het schip, genaam dNavifor Norse is het eerste
dat te water zal worden gelaten vanaf een
Scandinavische werf. Het is bestemd voor de
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vroegere koloniën. Bovendien en dat is belangrijk, is bij de
afbeeldingen een uitgebreide beschrijving gegeven. Deze afbeel
dingen zijn alle in zwart-wit. Ongetwijfeld zou het boek aan
waarde hebben gewonnen als enkele der afbeeldingen van schil
derijen in kleuren zouden zijn gedrukt. Vermoedelijk zullen te
hoge kosten dat wel hebben belet. Hieronder is de afbeelding
van blz. 110/111 afgedrukt, weergevende de havenmond van
IJmuiden in 1878, kort na de opening van het Noordzeekanaal
in
1876.
Het
toont
een
fregat
dat
door
een
radersleepboot buiten de pieren wordt gesleept, terwijl een
ander fregat juist bij de vuurtorens buiten de sluizen is geko
men. Het is naar een schilderij door Comelis Christiaan Dommelshuizen (1842-1928) in het Amsterdams Historisch Museum.
Het geheel is boeiend en het boek vormt een goede informatie
bron voor hen die in de zeescheepvaart belangstellen. Het is
daarom zeer aan te bevelen.

Franse olieboringsmaatschappij Cosifor en zal
worden ingezet bij werkzaamheden voor de
kust van Gabon.
Aan boord zijn olieboringsm achinerieën geïn
stalleerd met een totaal gew icht van 1.500 ton.
Verder is het schip voorzien van een 55 meter
hoge boortoren en twee kranen met een hef
vermogen van 100 resp. 35 ton.
Ook kunnen genoem d worden een helicopterplatform , een complete duikinstallatie met een
duikersklok en decom pressiekam er, alsmede

Prof. ir. J. H. Krietemeijer

tien ankersystem en die op afstand kunnen w or
den bediend vanaf de brug. Het schip heeft
accom modatie voor een bemanning van ruim
honderd man.
De N avifor Norse wordt voortgedreven door
een m otor van 6.000 p.k. die een snelheid van
12,5 knopen oplevert. Het schip kan boren in
water met dieptes tot 335 meter. Volgens G ötaverken kan het schip in de loop van een drie
maandelijkse reis twee gaten boren van 5.000
meter.
Swedish-Int. Press Bureau.

Zeegolven als energiebron

Verscheidene instanties in Japan zijn reeds geruime tijd bezig met
het ontwikkelen van projecten waarbij de kracht van zeegolven
wordt omgezet in energie. Op beperkte schaal wordt deze me
thode al in praktijk gebracht, bv. voor het opwekken van elektri
citeit ten gebruike van de vuurtorens van het Maritiem Veiligheïdsbureau. Het meest ambitieuze project is gericht op het
aanleggen van een serie van boeien van kolossale afmetingen
voor het opwekken van energie, langs de hele Japanse kust met de
bedoeling te voorzien in de totale energiebehoefte van het land.
Er zijn twee systemen voor het opwekken van elektriciteit uit de
energie van zeegolven. Eén is het bevestigen van een luchtzuigerkamer met open bodem aan een rotswand die door golven
bespoeld wordt. De veranderingen in luchtdruk in de zuigerkamer als gevolg van het rijzen en vallen van de golven stellen de
generatorturbine in werking. In het tweede systeem wordt een
drijvende luchtzuigerkamer gebruikt, die verankerd is aan de
zeebodem. De verdere werking is gelijk aan die van het eerste
systeem.
Het eerste systeem werd in 1961 met succes getest door het
Defensiebureau bij Kannonzaki, een kleine kaap in de Tokio Baai
voor de Kanagawa Prefectuur. In deze proefneming werd een
maximum van 500 Watt opgewekt. Als luchtkamer werd een
betonnen koepel gebruikt die gedurende de oorlog door het japanse leger werd gebouwd.
Geïnspireerd door dit voorbeeld werd in 1966 een soortgelijk
systeem aangebracht door het Maritiem Veiligheidsbureau bij de
vuurtoren op het Ashika eiland voor Kurihama in de Kanagawa
Prefectuur. Deze installatie, met een gemiddeld vermogen van 18
Watt (max. 120 Watt) is nog steeds in werking.
Daar de mogelijkheden van het eerste systeem beperkt zijn, zal
het tweede systeem gebruikt moeten worden als men een vermo
gen van enkele duizenden kilowatt wil bereiken. Voor het prakti
sche gebruik van het tweede systeem denkt men aan het installe
ren
van
enorm
grote boeien.
Het centrum
voor
Oceaan wetenschap- en -Technologie in Yokosuka (Kanagawa
Prefectuur), dat ressorteert onder het bureau van W etenschap en
Technologie, slaagde in een experiment met een model van een
energieproducerende boei. Deze boei bestaat uit twee enorme
rechthoekige vlotten, ieder 80 meter lang, 7 meter breed, en 7,5
m eter hoog, met een gewicht van 500 ton. Deze vlotten worden
aan één kant aan elkaar bevestigd en in het midden verbonden met
een dwarsbalk; het geheel heeft de vorm van de letter A. In de
twee vleugels van de boei bevinden zich luchtzuigerkamers voor
het in beweging brengen van de turbine. De opwekkingscapaciteit van de boei wordt geschat op 2000 kilowatt. Deze kapaciteit
zal nog hoger zijn bij ruwe zee.
Gedurende de experimenten met het model werd geconstateerd
dat de boei 80% van de energie van de golven absorbeert. In het
begin van 1976 wordt begonnen aan de bouw van een eerste boei
waarmee geëxperimenteerd zal worden bij de oostkust van de
Goto eilanden o f de westkust van het eiland Hirado. De bouw zal
ongeveer 3 jaren duren.
Volgens schatting gaat iedere boei Y 100 miljoen kosten. Als
men de kosten van transport, verankeren enz. ook incalculeert zal
de energie die door deze methode wordt opgewekt 8 yen per
kilowatt-uur kosten. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan de
kosten voor thermale en atomaire energie.
S. en W. - 43e jaargang no. 5 - 1976
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1)

De golf daalt

Z c c o p p o r v lo k

2) De golf stijgt

Japan is een eilandenrijk, helemaal omgeven door de zee. Het
land heeft een kustlengte van ongeveer 13.000 km. De kustlijn
van Amerika is 68% hiervan, die van Engeland 37% , en die van
Frankrijk 15%. Japan bevindt zich dus in een zeer gunstige
positie voor het gebruik van de energie van de zeegolven, die
onbeperkt voorradig zijn.
Als de boeien overal langs de kust van Japan worden aange
bracht, mag men per uur rekenen op een energietoevoer die 25
maal zo groot is als de totale toevoer van alle faciliteiten ter land.
Dit zou een welkome uitkomst bieden aan Japan dat voor zijn
energiebronnen bijna totaal is aangewezen op het buitenland.
Deze boeien bieden nog een ander groot voordeel; zij fungeren
ook uitstekend als golfbrekers. Voor diepten van meer dan 10
meter zijn de kosten van de gebruikel ijke betonnen gol Ibrekers zo
groot dat het aanbrengen ervan economisch niet verantwoord zou
zijn.
De boeien echter zouden de hoogte van de golven tot een derde
reduceren. Dit zou het mogelijk maken op plaatsen waar de
golfslag nu te hoog is broedplaatsen aan te leggen voor vis.
Toch moeten er nog heel wat problemen opgelost worden voordat
men de nieuwe boei practisch kan gebruiken voor het opwekken
van energie.
De meest geschikte locaties moeten bepaald worden, en een
nieuw net van geleidingskabels moet ontworpen worden, om
slechts enkele problemen te vermelden.
Er zal nog wel enige tijd verstrijken voordat het nieuwe systeem
volop toegepast kan worden in het gehele land.
Overgenomen uit:’Nieuws uit Japan’ deel 23 no 1, jan. 1976.
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Development of Advanced Steam Power Plant*

Summary of Development
1. Purpose of Development
In recent years, the marine steam propulsion plant has

Investigation and study will be made on the following

been required strongly for the improvement of fuel oil

items in the next tw o years, 1975 and 1976.

consumption due to its increased power and the soaring of
oil prices.
On

(1) Plant group

the other

hand, even

in the

present aggravated

(a)

maritime market, the demand for a ship with a larger
capacity and higher speed still exists; in the long term

Preliminary design of engine room of vessel installed
with a 6 0 ,0 0 0 —80,000 SHP reheat turbine plant.

(2) Turbine group

view, it is as an important subject.

(a)

Experimental study of small-size main condenser.

In view of the above situation and taking the opportunity

(b)

Experimental study of small-size maneuvering valve.

to realize an 80,000 SHP class steam turbine plant, the

(3) Boiler group

development

(a)

of

an

“ Advanced

Steam

Power Plant"

Experimental study on corrosion and oxidization of
boiler tube under high temperature condition and its

adopting an improved steam condition and aimed at low

countermeasure.

fuel oil consumption, as well as high reliability, has been

(b) Development of steam temperature control system

performed.

for high temperature marine reheat boiler.
2. Contents of Development

(c)

2.1 Required performance

Experimental study on allowable heat flux on water
wall tube in furnace.

The following performance specifications are required in

(4) Automation group

the "Advanced Steam Power Plant" to be developed:

(a)

(1) Maximum output
(2) Fuel oil consumption rate

Study of constitution of control system peculiar to
the plant.

80,000 SHP
170 gr/SHP/hr or below

(b) Planning of simulator of control system required by
the plant.

In order to achieve the above fuel oil consumption rate a
reheat cycle having 1 4 0 A T G /5 4 0 °C /5 4 0 °C class steam
condition was applied to the plant.

Detail of Development
2.2 Research item
In consideration of the previously mentioned conditions,

1.

Plant Group — Settlement of Optimum Steam Con
dition, Auxiliary System and Steam Cycle

1.1

General

the following research items were set up.
(1) Plant group (a)

Settlement of optimum steam con

dition, auxiliary system and steam cycle.

Studies were made on the steam condition, auxiliary

Study of steam condition and auxiliary system, and

system and steam cycle required by the steam turbine

planning of steam cycle.

plant between 60,000SHP — 80,000SHP to realize the

(b) Planning of preliminary heat balance and steam flow
diagram.
(c)

Economical

fuel oil consumption rate of 170 gr/SHP/hr or below.
The following systems and conditions were determined

study,

study

for

practicability

and

reliability of the plant.
(2) Turbine group - Selection of the optimum constitu

through the above studies.
(1) Adoption of reheat cycle
(2) Steam condition at turbine inlet:
Steam condition at reheat point:

tion of propulsion turbine and reduction gear.
(a)

Conceptual design.

(3) Auxiliary system

(b) Drawing up of preliminary assembly drawing.

(a)

(c)

Picking up of technical problem.

(b) Main turbine direct driven main feed pump or motor

(3)

Boiler group — Various investigations for main boiler.

(a)

Investigation and study of technical problem due to

(c)

raised steam temperature.

(d) 5-stage bleeding

(b) Optimum arrangement of heating surface.
(c)

Conceptual design.

2.3 Continuation of development
Development will be continued for three years. This paper
reports about the development in the first year, 1974.
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140A TG /540°C
35A TA

Main turbine direct driven main generator
driven main feed pump

(e)

Motor driven main boiler forced draft fan
5-stage feed water heating
*O vergenom en uit ’Progress in
Marine Engineering in Japan
1975’; betreft Kawasaki Heavy
Industries, Ltd.
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Fig. 1

113,468 K G /H )

Heat Balance (1)

Fig. 1 Heat Balance (1)
(f)

Condensate water cooled distilling plant and lube oil

initial steam temperature and reheat steam pressure were

cooler

considered,

and

for

each

combination

heat

balance

(g) Scoop system sea water circulation

calculations were made and summarized in Figs. 3,4 & 5

Figs. 1 & 2 show the Heat Balance and Flow Diagrams for

in order to find the optimum condition from the view

80,000

points of efficiency and economy of the plant.

SHP

assumptions.

"ASPP"

based on the above-mentioned

In case the feed water pump is driven

directly by the main propulsion turbine, it gives an FOC

From the above discussion, the following was condcluded.
(1)

of 168.2 gr/SHP/hr. Main particulars o f this 80,000 SHP

In order to realize FOC of 170 gr or below, initial
steam condition should be chosen in the range of;

"ASPP" are also shown in Table 1.

(a)

120 A TG , or above, for 540°C

1.2 Method of heat balance calculation

(b)

110 A TG , or above, for 560°C

The calculation is, in principle, in accordance with the

(2)

It is understood from Fig. 5 that in the pressure range

standard of SNA M E. With respect to the efficiency of

of about 150 A TG , or above, improvement of FOC

main turbine and auxiliaries, however, figures which are

can

backed by long-term experience are used.

efficiency becomes worse along w ith the increasing

not

be

expected

because the

main turbine

initial pressure.
1.3 Determination of steam condition
Prior

to

the

commencement

of

study

(3)

In case the steam condition is raised by more than

initial steam

140 A T G /5 4 3 °C /5 4 3 °C , the heat absorption ratio

pressure and temperature were assumed in the range of

changes at every part of the boiler along w ith the

1 0 0 -1 8 0 A TG and 5 2 0 -5 6 0 ° C , respectively, in order to

variation of pressure and temperature. It requires a

achieve a fuel oil consumption of 170 gr/SHP/hr or below.

radiation superheater which involves some technical

Various kinds of combination of initial steam pressure,

problems regarding application to a marine boiler.
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Fig. 2 Heat Balance (2)

Fig. 2 Heat Balance (2)
(4)

tn consideration of FOC figures and lim itation by
turbine

and

boiler,

the

steam

condition

of

140

(1 ) Method of driving o f auxiliaries
Studies were made for the auxiliaries such as the main
generator, feed water pump and forced draft fan which

A T G /5 4 0 °C is adopted fo r the "ASPP".
1.4 Determ ination o f steam cycle

give much influence to the heat cycle. The purpose of

From the previous discussion the steam condition was

studies was lim ited mainly to what kind of driving method

decided, and the method of driving of auxiliaries, numbers

is effective for the FOC improvement.

of feed water heating stages and bleeding points were
Results of the studies are shown in Table 1.

studied as below.
Fig. 3 Reheat Pressure and Fuel Oil Consumption Rate (1)
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Fig. 5 Mtëat Pressure and Foei Oil Consumption Rale

ffej Based on the above discussion, thermal calculations
were made on the boiler for two feed water tem 
peratures, and fro m the view points of heat flux of
furnace, balance of heat absorption, etc, it was
known that the feed water temperature of (saturation
temperature of boiler drum pressure - 100i°C was
preferrabie for the upper temperature limit of feed
water.
|3! Bleeding points
In finding the optimum bleeding points for 5-stage
heating, a great number of FOC calculations were made
using a gradient method since there was no simple and
effective method for this purpose.
Alt heat balance and FOC calculations in this paper were
based on the above conssderattlon.
1.S Economical Evaluation
it is very difficult to discuss the economical problem of
the "ASPP" w ithout having detail designs of the main
turbine, main boiler and auxiliaries; a rough economical

Table 1. Main Particulars of 80.000 SHP "ASPP"
h

Out put
Steam rate
Steam condition at turbine
inlet

k

a

h

i h

80,000 SHP
1.821 kg/SHP/hr
140 ATG/540°C

Main condenser vacuum at
sea water temperature 2 4 °C

722 mmHg

Sea water circulation

Scoop

B ) Main boiler
Normal evaporation
— in case direct driven
FW pump

188 ton/hr

— in case motor driven
FW pump

189 ton/hr

Steam condition at super
heater outlet

144 A T G /5 4 3 °C

Reheat point

35 A T G /3 4 1 °C

Feed water temperature

2 3 7 ,4°C

Boiler efficiency

90.7%

B ) Auxiliaries
Fig. 6 R efundm ent Term and Initial investm ent
(2) Number of feed water heating stages
For the tw o cases, 5-stage and 6-stage heating, studies
were

made and 5-stage heating was adopted for the

"ASPP" for the following reasons.
(a)

Main generator
— in case direct driven
FW pump

2 ,3 0 0 KW

— in case motor driven
FW pump

3,600 KW

Feed water pump

Main turbine direct
driven or m otor driven

Boiler forced draft fan

Motor driven

In case of 5-stage heating
Feed water temperature: (Saturation temperature of
boiler drum pressure - 1O0°C)
Fuel oil consumption:

168.2 gr/SHP/hr

In case of 6-stage heating
Feed water temperature: (Saturation temperature of
boiler drum pressure - 5 0 °C)
Fuel oil consumption:

167.4 gr/SHP/hr

Comparing above tw o FOC figures,no big difference
was found.

S. en W. - 43e jaargang no. 5 - 1976

Main turbine direct
driven

T e e d water heating

5-stage

Distilling plant

Condensate cooled

Lube oil cooler

Condensate cooled

^ 4 ) Fuel oil consumption rate
— in case direct driven
FW pump

168.2 gr/SHP/hr

— in case motor driven
FW pump

168.4 gr/SHP/hr
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evaluation, however, was made in order to grasp its

With

respect

the

inlet

steam

condition,

100

feasibility based on the following assumptions.

A T G /5 2 0 °C has been applied to 7 marine reheat plants by

(1)

Difference in initial cost is considered only for the

the author's company and has been found to be reliable.

machinery parts of 80,000 SHP "ASPP" and 80,000

Therefore, no big problem will take place in the selection

SHP conventional plant with FOC of 168 gr/SHP/hr

of material for the "ASPP" of 140 A T G /5 4 0 °C steam

and 200 gr/SHP/hr, respectively.

since the

above 560°C steam is applied to the land

(2) Development cost for "ASPP" is not accounted for.

turbines so often.

(3) Present price is applied for the cost difference.

(2)

(4) Annual

The

(5)

bank

interest for the cost difference

is

Turbine revolution
revolution

speed of the HP and IP turbines of

assumed as 9%.

"ASPP" will be limited by the strength of blades though

Fuel oil price is assumed as Yen 21,000.

the revolution speed of previous turbines was limited by

Fig. 6 shows the relation between refundment term and

the "« "-fa c to r (tooth loading factor of reduction gear) of

initial

the first reduction pinion of gearing.

investment

difference

based

on

the

above-

mentioned assumption. From this chart, initial investment

Through various studies on the blades of the turbine

difference will be refunded in about four years since the

regarding strength in high temperature, creep strength,

difference in the amount is estimated at Yen 1,200,000,000

vibration dumping performance, etc. for the material to

- Yen 1,500,000,000.
The author does not, however, intend to give a definite

was determined as 6,000 rpm — 7,000 rpm.

answer by this chart since the discussion includes a lot of

2.3 Basic plan of turbine arrangement

indefinite

Based on the above discussion, four basic plans of turbines

factors and assumptions. Therefore, anyone

may calculate his own

refundment term

introducing

different assumptions into Fig. 6.
1.6 Conclusion

be used, possible revolution speeds of HP and IP turbines

were established. Tables 2 & 3 show principal particulars
of turbines and gears, respectively.
(1) Plan A:

Advanced Steam Power Plant with 60,000 SHP - 80,000
SHP has enough possibility for its realization from the

(2) Plan B:

a

primary

reduction

gear

is

equipped between H P -IP plus a double

"ASPP" gives us an expectation that the reduction in fuel

reduction gear in order to make HP-IP

oil consumption will compensate for the increase of initial

revolution as high as possible.
(3)

Plan C; Separate

"ASPP" will meet the demand of the "Age of Energy

cylinders

for

HP,

IP and LP

turbines.

Saving".
2.

Same constitution as Plan-A.
However,

On the other hand, study for the economical evaluation of

investment on the plant. Therefore, it can be said that the

Integral type of HP and IP turbines.
Actually applied to marine reheat plant.

technical view point through the discussion made above.

Equipped with a primary gear between HP

Turbine Group — Selection of Optimum Constitution

and IP turbines in order to make turbine

of Propulsion Turbine and Reduction Gear

revolution

2.1 General

of

each

turbine

as high as

possible.

The design and arrangement of turbine require compact
ness and absolute reliability in order to deal with the high

(4) Plan D:

Cross compound cylinder arrangement for
HP, IP and LP turbines.

steam condition and big output.

Fig. 7 shows expansion curves

A t first, the high speed o f the turbine makes the turbine

turbines for the above four cases.

small, and reduces thermal deformation and thermal stress

(h-s diagrams) of the

2.4 M erit and demerit of four plans

accordingly; also it is effective for the efficiency of the

As shown in Table 4, studies for merit and demerit of four

turbine. Therefore, studies were made aimed at making

plans were made and the following resulted:

the revolution speed of the turbine as high as possible. To

(1) As for efficiency concerns, increase of the turbine

increase the turbine speed it was found that problems

internal efficiency

occurred in the turbine blades in the high temperature

primary gear (Plans B & C) is not an effective way

by

high

revolution

with the

zone, LP last stage and gear teeth.

because the loss of mechanical efficiency, mainly

Secondly, the feasibility study on condenser vacuum was

caused by the reduction gears, is bigger than the

made taking the present soaring price of fuel oil into

increase of turbine internal efficiency.

consideration. From the above study, it was found that

(2) The turbine arrangement of three cylinders cross

722 mmHg of the main condenser vacuum was in the

compound (Plan D) is a possible constitution and has

vicinity

a merit in weight compared with other arrange

of the optimum

vacuum for the sea water

temperature of between 2 4 °C -2 8 °C .

ments. In this case, the astern turbines are arranged in

2.2 Determination of basic condition of turbine

the both IP and LP turbines while in other cases only
in the LP turbine. This arrangement, however, has a

(1) Steam condition
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to

at H.P. turbine inlet

1 4 0 A T G /5 4 0 ° C

at I.P. turbine inlet

543°C

condenser top

722 mmHg

rather complicated piping arrangement.
(3) The two cylinders cross compound arrangement (Plan
A) has a merit in its construction as well as in

Table 2 Principal Particulars of Turbine
Turbines fo r " A S P P "
OUTPUT
S T E A M C O N D IT IO N
CONDENSER V A C U U M

: 8 0 ,0 0 0 S H P /6 5 RPM
; 1 4 0 A T G /5 4 0 ° C
: 722 M M H G
Plan B

Plan C

Primary gear

Prim ary gear

Plan A

x

•
HP
26

Power d is trib u tio n
R evolution (RPM)
P.C.D.
(mm)
Blade length (mm)
Persons No.
No. o f stages

c
A
3
4-*
CL

I

IP
26

3

&
50

IP

5 4 8 -6 0 9
5 1 -1 1 2
2,163
7

R evolution (RPM)
P.C.D.
(mm)
Persons No.
No. o f stages

HP
26

6,000

5,000
6 9 7 -7 4 0
4 1 -1 0 2
2,070
7
3,000
2,278
8

-E 9 --

O
m

>
x_

HP
30

LP
48

IP
:

30

LP
40

:

6,000

7,000
54 9 ,5 4 9 ,4 5 9 -4 7 5
30 ,4 5 ,2 3 -3 9
1,752
5

66 3 .6 6 3 ,5 9 3 -6 0 4
23,31 1 7 -2 8
1,730
5

6,000

5,000
6 7 9 -7 4 0
4 1 -1 0 2
2,070
7

3,000
1,266 -2 ,1 0 0
2,256

X

m
O

X “

IP
26

6,000

1,220 - 2,100

- rrv
O
O
m
>

LP

LP
50

:

639,639,538-551
25,37 2 0 -3 3
1,755
5

Person No.
No. o f stages

»C

HP

5,000
768,768 ,6 3 7 -6 4 9
21,36 1 7 -2 9
1,730
5

0> R evolution (RPM)
c
(mm)
A P.C.D.
3 Blade length (m m)

Aw

o
m
>
'X

LP

LP
48

-E 3

x

up

m
O
Cl
m
>_
X

1p

Plan D

587-691
5 8 -1 6 2
2,016
7

3,000

3,000

1,220 - 2,100

1,200 - 2,100

2,278

2,342
7

8

8

Table 3 Principal Particulars of Reduction Gear
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efficiency. Special attention, however, shall be paid in

Figs. 8 and 9 show the general arrangement of turbines for

order

Plan A and Plan D.

to

avoid

thermal

deformation

in

HP—IP

turbines because of their long rotor.

3.

Boiler Group — Various Investigations for Main Boiler

From the above discussions, it was decided that Plan

With regard to the development of main boiler, it is

A and Plan D are the most effective arrangements for

most important to increase the steam temperature and

the turbines of "ASPP".

steam pressure of the boiler without sacrificing reliability.
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99 3 kcal

Plan A & C

Plan B

(26 : 2 6 : 48)

(50 : 50)

Plan D

(30 : 30 : 40)

Fig. 7 Expansion Curves (H -S Diagrams)
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Fig. 8 General Arrangement of Turbine (Plan A)
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Table 4 Com parison T ab le of Four Plans
Plan A

Plan C

Plan D

proved to be easy in maintenance and given satisfactory

Difference
in turbine
efficiency {%)

0

Difference
in mechanical
efficiency <%)

0

Total
difference in
efficiency (%)

0

Weight of
turbine (tons)

Plan B

From the above point of view, it was decided to select the
natural water circulation type reheat, boiler which had

0.16

0.22

service for marine use.

0.22

On the main boiler for 80,000 SHP steam propulsion
plant, the following was studied.
- 0 .3 0

- 0 .2 9

1)

- 0 .2 4

Clogging

and

corrosion

of

the

superheater

and

reheater in relation to the higher steam temperature.
2)
-0 .1 4

- 0 .0 7

- 0 .0 2

Water circulation of boiler, feed and boiler water
treatment, safety valve and thickness of boiler drum
in relation to the higher steam pressure.

302.0

290.5

309.6

3)

293.3

Arrangement of boiler heating surface on the basis of
heat balance calculation of the boiler.

Weight of
reduction
gears (tons)

460.0

Total
weight (tons)

762.0

722.5

760.7

669.3

many difficulties, although a few items will be confirmed

17.7

17.3

17.5

17.2

A feasibility plan of the boiler based on the above study is

12.5

12.5

12.0

12.8

5.4

5.4

5.4

4.4

Total length
(m)

Max. width
(m)

Height from
main shaft

432.0

451.1

As the results of the above investigations, it was con

376.0

cluded that steam condition of 140 A TG / 540°C / 540°C
may be adopted to the marine main boiler w ithout very
in the next program of this study.
shown in Fig. 10.
The principal features of the boiler are as follows:
1)

: (m )
Depth from
main shaft
‘ (m)

In consideration of the operational condition for
marine use, convection type superheater and reheater
are adopted, so that the radiation heat absorption

3.5

3.4

3.4

5.8

rate of the furnace is a little higher than the value of
the conventional marine boiler on the marchant ship.
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Fig. 9 General Arrangem ent of Turbine (Plan D)
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B O IL E R E F F IC IE N C Y
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11300.

R H . IN L E T S T E A M C O N D .

Fig. 10 Rough Design of Main Boiler

2)

Proven methods or constructions are used on the
essential

parts of the

method o f the reheater

2)

"Development of steam temperature control system

boiler, such as protection

for marine reheat boiler of high steam temperature"

by means of double shut

A control damper fo r reheated steam temperature control
and a desuperheater for superheated steam temperature

damper, fo r ensuring high reliability.
the boiler,

the

following detailed studies willbe carried out in 1975

In order to advance the realization of

and

control will be provided on the main boiler. On the above
boiler, dynamic simulation tests by means of analogue

1976:

computer

1)

temperature control loop will be chosen.

"Experim ental study on the corrosion and oxidiza

will

be

carried

out and

a suitable steam

tion of the boiler tube in high temperature condition
3)

and its countermeasure."
High temperature corrosion test in a test furnace which

water wall tube in the furnace of the boiler"

simulates actual boiler condition will be carried out on

Burn-out

carbon steel tubes, chromium-molybdenum alloy steel

condition will be carried out. In these tests, influences of

tests

of

boiler tubes

in the

high

pressure

In

various parameters such as pressure, sub-cool temperature,

addition, effects of some countermeasures against high

tube diameter, heated length o f the tube, etc., to burn-out

temperature corrosion will be confirmed.

heat flux will be confirmed.

tubes
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"Experimental study of allowable heat flux on the

and

chromium-nickel

stainless

steel

tubes.

&

NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen seizoen 1975-1976
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) R otterdam *
26 mrt. '76 (vr) Am sterdam
30 mrt. ’76 (di) Groningen
A lgem ene Ledenvergadering en excur
sie naar S cheepsw erf en Machinefa
briek "D e M erw ede” v /h Van Vliet & Co.
28 apri, '76 (wo) Hardinxveld

bureau Sandwijk B.V.), Haarlem
22 apr. ’76 (do) Rotterdam
23 apr. '76 (vr) Am sterdam
27 apr. ’76 (di) Groningen
Marine main shafting bearing develop
ments
d o o r . .. van Glacier
13 mei ’76 (do) Rotterdam
14 mei ’76 (vr) Am sterdam

Reserve voordrachten:
Productiebesturing met kostenbew a
king en eventuele com putertoepassing
door ing. J. M. Sandwijk en ir. B.
Tidem an
(R aadgevend
Ingenieurs-

AFDELING AMSTERDAM
O p vrijdag 30 januari 1976 kwam de afdeling
bijeen in het G eveke-Groenpolhuis voor een
lezing door de heer J. B. Al van Fina Nederland
B.V . over het onderw erp ’Problemen rond
olie-verontreiniging - aard, eigenschappen en
toepassing van dispergeerm iddelen.
Voorzitter was ir. C. Scherpenhuijsen. Aan
w ezig waren 31 leden, belangstellenden en introducé’s.
De heer Al gaf in het eerste gedeelte van zijn
voordracht een overzicht van de verschillende
methoden die toegepast kunnen worden voor
het verwijderen van een op het water drijvende
olielaag, t.w . mechanisch (op zee nog nooit
gelukt) met vloeibare preparaten en met dis
pergeerm iddelen. De toepassingsmogelijkhe
den alsmede de vóór- en nadelen van deze
methoden werden behandeld. In het tweede
gedeelte na de pauze werd een en ander met
behulp van lichtbeelden en een film verduide
lijkt.
Aan de discussie na afloop van de lezing werd
deelgenomen door de heren Oudendijk, ir. A.
v. Lam baart, T. v.d. Veen en S. de Nobel,
w aarna de voorzitter te 21.00 uur tot sluiting
van de bijeenkomst kon overgaan, na de heer
Al dank te hebben gebracht voor zijn interes
sante voordracht.

NIEUWSBERICHTEN
Personalia
J. C. Crum +
Op 8 februari 1976 overleed te Barendrecht in
de leeftijd van 60 jaar de heer J. C. C rum ,
technisch inspecteur J. V erm aas' Scheepvaart
bedrijf. De heer Crum was lid van de NederS. en W. - 43e jaargang no. 5 - 1976

Optimaal m eteorologisch routeren en
navigeren
door dr. C. de Wit

N.B.
1) Lezingen gem erkt *
sam en
Sectie S cheepstechniek Klvl.

met

18 en 19 april '76 Pasen
27 mei '76 H em elvaartdag
6 en 7 juni '76 Pinksteren
Naar behoefte kan van het program m a
worden afgeweken.

Bovenstaand
p rogram m a
zal
in
‘Schip en W erf' w orden herhaald. W ij
zigingen of aanvullingen kunnen
hierin voorkom en.

landse Vereniging van Technici op Scheep
vaartgebied.

Auditorium . U niversity o f A griculture, W age
ningen

A. F. I). Jansen t
Op 10 februari 1976 overleed in de leeftijd van
79 jaar de heer A. F. D. Jansen, oud-chef
Technische Dienst H olland-W est-Afrika Lijn.
De heer Jansen was lid van de Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartge
bied.

Address o f w elcome by Prof. dr. ir. J. D. van
Manen, N etherlands Ship Model Basin, W a
geningen

Symposium on ’The Present-day challenge
o f the sea' dedicated to John W. Ilupkes
Jointly organized by Netherlands Ship Model
Basin, W ageningen and Delft hydraulics labo
ratory. May 13 and 14, 1976.

10.40-11.00
COFFEE BREAK

10. 00 - 10.10

GENERAL INFORM ATIO N
The sym posium will be devoted to Mr. John
W. Hupkes, who will retire from the
N .S .M B.-B oard o f Directors after a 25-years
period o f service as a mem ber, 10 years of
which as chairman.
The symposium will be held at the Auditorium
o f the University o f Agriculture, Generaal
Foulkesweg la , W ageningen. on May 13 and
14, 1976.
A registration and information desk will be
open during the meeting on:
Thursday. May 13th from 09.00-18.00
Friday, May 14th from 09.00-16.00
Badges and information can be obtained at the
desk. Travel orders requiring endorsem ent
may be left at the desk for processing.
M essages may be left.
Program
THU RSD A Y . MAY 13, 1976
09.00-10.00
Registration o f participants in the lobby of the

10.10-10.40
'The sea' by Dr. Ph. Eisenberg, Hydronautics
Inc, Laurel, USA

11.00-11.40
’Maritime aspects o f ocean engineering'
by Dr. ir. J. P. Hooft, Netherlands Ship Model
Basin, W ageningen
I ! .4 0 -12.20
'T he significance of harbours’ by Prof. dr. R.
L. W iegel, University o f C alifornia, Berkeley,
USA
12.20-14.00
LUNCH
14.00-14.40
’The significance of structures’ by Ir. F. K.
Ligtenberg, Institute TNO for Building M ate
rials and Building Structures, Rijswijk
14.40-15.20
'T he significance o f artificial islands'
by Ir. C. v a n d e rB u rg t, M inistry of T ransport,
Hydraulics and Public W orks, R ijksw aterstaat,
Rijswijk
15.20-15.40

TEA BREAK
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15.40-16.20
D edication to M r. John W. H upkes by Prof. dr.
ir. J. D. van Manen
16 .20-IK.00
R EC EPTIO N
FR ID A Y , MAY 14, 1976
10.00-10.40
‘T he transport: term inals’ by Ir. J. M. Langeveld. Shell Internationale Petroleum M aat
schappij, The Hague
10.40-11.00
C O FFE E BREAK
I 1.0 0 -11.40
'T h e transport: cargo handling' by Prof. ir. G.
Prins, U niversity o f T echnology, Delft
I 1.40-12.20
'A dvanced w ays o f com m unication’ by Ir. H.
T. H ylkem a Radio H olland, A m sterdam
12.20-14.00
LUNCH
14.00-15.30
Forum discussion
C hairm an:
-M r. R. J. H. Fortuyn (Royal N etherlands
Shipow ners A ssoc.)
M em bers:
-P ro f. ir. W. L angeraar(N etherlands M aritim e
Institute)
- Ir. J. J. M untjew erf (N etherlands Ship M o
del Basin)
- Ir. H. M. O udshoorn (M inistry o f T ransport,
H ydraulics and Public W orks)
- Ir. J. E. Prins (D elft H ydraulics Laboratory)
Ir. A. Starink (Shell Internationale Petro
leum M aatschappij)
- Ir. C. Stigter (H ydronam ic)
15,30-15.40
C losing cerem ony

Application before April 1-1976 to NSP Wageningen. tel. 08370-19140,telex45148, P.O.
Box 28. Wageningen.
Vijfde internationale sleepboot congres
R otterdam 18-22 april 1977
N a het succesvolle Sleepboot C ongres dat vo
rig jaar oktober in New O rleans, V S , werd
gehouden, is het thans zo goed als zeker dat het
volgende (5e) congres zal plaatsvinden in het
R otterdam se H ilton hotel. Het congres is van
18 tot en met 22 april 1977.
N ederland is door de organisatoren van het
congres (T hom as Reed P ublications en het vak
tijdschrift Ship-B oat international) gekozen
om zijn grote reputatie in de sleepvaart en R ot
terdam om dat het 's w erelds grootste haven
heeft alsook de voor dit congres onontbeerlijke
ruim e accom m odatie. Het congres zal m eer
dan driehonderd afgevaardigden uit ongeveer
veertig landen naar R otterdam trekken.
G edurende de vier congresdagen zullen 28 le
zingen w orden gehouden over alle aspecten
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van de sleepvaart. O nderm eer de volgende
th em a's zullen door deskundigen worden be
handeld: sleepbootontw erpen, prestatie, aan
drijving, bediening, opleiding bem anningen,
sleepm ethoden en -technieken, zuinigheidsas
pecten, verzekering, veiligheid, stabiliteit e.d.
Er w ordt naar gestreefd binnen het kader van
het Vijfde Sleepboot C ongres een tentoonstel
ling te houden van sleepbootm odellen en
uitrusting.
De vorige congressen zijn in Londen (tw ee
m aal), V ancouver en N ew O rleans gehouden.
De eerste reacties op het bericht dat nu R otter
dam congresstad w ordt, doen verw achten dat
het Vijfde Sleepboot C ongres het grootste aan
tal deelnem ers tot dusver zal trekken. Z eker is
in ieder geval, dat nog nim m er een zo groot
aantal prom inenten uit de sleepbootw ereld te
gelijkertijd in N ederland bijeen is gew eest.
Tijdens het congres zal een aantal sociale bij
eenkom sten w orden gehouden; vrijwel zeker is
intussen dat het gem eentebestuur het congres
officieel zal ontvangen.
Lips Sym posium
Lips Propeller W orks will arrange their 3rd
Propeller Sym posium to be held in Eindhoven,
on Thursday 20 and Friday 21 M ay 1976.
Previous sym posia were held in 1970 and 1973
w hen various aspects o f hydrodynam ic design
and analysis w ere discussed, together with afterbodypropeller configurations, m aterials and
allow able stresses, m echanism s in controllable
pitch propellers and propeller production.
The object of the present Sym posium is to
provide a forum for everyone concerned with
the problem s o f m arine propulsion and to dis
cuss present-day developm ents that lead to the
propulsion system s o f the future.
The central them e o f the Sym posium is the link
betw een theory and practice in the field o f
m arine propulsion.
Nine papers will be presented by authors from
various countries.
The program m e includes a visit to L ip s' propel
ler production plant and an excursion to the
perm anent exhibition o f vintage cars at L ip s’
A utotron in D runen.
Hotel accom m odation is available in the Cocagne H otel, Eindhoven.
T ransport will be provided betw een the Cocagne H otel, Eindhoven and D runen on Friday
afternoon and evening.
Further inform ation may be obtained from Mr.
F. B ult, Lips Propeller W orks. Lipsstraat 52,
D runen. The N etherlands.
N ieuw e behuizing B .V . handels- cn ad vies
bureau voor uondrijftechniek, m achines en
w erktuigen (A .M .W .)
M et ingang van 5 februari 1976 luidt het
nieuw e adres van bovenstaande vennootschap:
Veersedijk 99. H endrik Ido A m bacht, tel.
01858-6166. telex: 24488
ASA A ssociate Surveyors & A ssessors
A ssuradeuren en A ssurantiem akelaars bureaux

Van H elden, Schippers & N obels; D. Hoebee
B .V .; V erschoor & Bras en Van W oerkom ,
Nobels & Ten Veen hebben een Joint Venture
onder de naam A ssociate & A ssessors (ASA)
opgericht met het doel om een snelle en doel
matige schade-afhandeling te w aarborgen bij
expertises buiten Europa. De gezam enlijke
partners beschikken over m eer dan 25 deskun
digen op het gebied van scheepvaart, baggerw erken, offshore en weg- en w aterbouw .
A SA is gevestigd in het W itte H uis. W ijnhaven
3. R otterdam -3001;
telefoonnum m er (010) 110490. telex 25241H SCH N -N L.
S taatssecretaris n og steeds bezorgd over pe
netratie oosteuropese handelsvloten
Staatssecretaris Van H ulten (V erkeer en W a
terstaat) heeft de Tw eede K am er nog eens weer
verzekerd van zijn bezorgdheid over de wijze
w aarop O ostbloklanden door middel van ex
treem lage vrachttarieven W esteuropese en ook
N ederlandse rederijen uit de zeescheepvaart
verdringen. De staatssecretaris, die zijn stand
punt in deze vorig ja a r onder m eer reeds naar
voren bracht zow el bij de begrotingsbehande
ling als in de E uropese Raad van M inisters,
heeft erop gew ezen dat de regering nagaat hoe
de m ogelijkheden om tegen deze vertekening
van de concurrentie op te treden, kunnen w or
den verbeterd. O ok in het verband van de Eu
ropese G em eenschappen wordt dit probleem
bestudeerd.
V ooral R ussische rederijen voeren mom enteel
een sterke prijsconcurrentie om dat ze geen re
kening hoeven te houden m et bepaalde kosten
die een particuliere rederij wél in haar tarieven
m oet verdisconteren. De koopvaardijvloten
van deze staatshandellanden groeien dan ook
sterk in vergelijking met de overzeese handel
van die landen. Dr. Van H ulten vindt dat ge
probeerd m oet w orden met de O osteuropese
landen tot regelingen te kom en die een betere
garantie geven voor een evenw ichtige ladingverdeling m et deze landen.
Staatssecretaris Van H ulten heeft een en ander
- m ede nam ens de m inisters van Buitenlandse
Zaken en E conom ische Zaken - aan de K am er
m eegedeeld naar aanleiding van vragen van de
kam erleden K ruisinga en Van der Mei. In zijn
antw oord wijst de staatssecretaris er op dat zoals blijkt uit zijn vorig jaa r verschenen Be
leidsnota N ederlandse Z eescheepvaart - zijn
beleid is gericht op instandhouding van de Ne
derlandse koopvaardijvloot. Dit zow el uit eco
nom ische als uit m ilitair-strategische overw e
gingen en ook uit het oogpunt van w erkgele
genheid. N aar aanleiding van de beleidsnota
heeft de regering dan ook besloten de zee
scheepvaart financieel te gaan steunen.
T E C H N IS C H E H O G E S C H O O L D ELFT
G eslaagd voor hei doctoraalexam en elektro
technisch ingenieur
M. J. J. C. A n n eg am , U trecht (m et lof)
E. A. ten H ave, D elft
P. D. A. H oppezak, R otterdam
H. J. Jansen. 's-G ravenhage

B. J. M. van K am pen, Delft
L. A. de K ok. G oes (m et lof)
E. A. de N eve, 's-G ravenhage
P. F. H. O udshoom . 's-G ravenhage
V. L. Philbert. Delft
J. v. Staalduinen. D om m elen
B. J. de W aal, Delft
W. J. de W ijn. Delft
G eslaagd voor hel doctoraalexam en natuur
kundig ingenieur
R. A ptroot, Delft
R. J. Baarda, 's-G ravenhage
J. N. van den Bergh, 's-G ravenhage
R. C oom ans, Delft
H. A. L. van D ijk. Delft
H. Euser, A m sterdam
E. van G alen, Delft
S. G root, Delft
H. N. C. M. van der H eyden. Delft
Baron E. S. J. M . van Hövell van W ezeveld en
W esterfiier, Delft
U. P. L ely . Delft
J. van der Plicht, Delft
H. G. J. C . Polderm an, Utrecht
A. H. van R heenen, Rotterdam
P. P. van 't R iet, Delft
A. L. Starrevelt, A m sterdam
C. A. V riezinga, Den Hoorn
B. C. W eltevrede. Delft
E. W oudstra. Delft
G . A, van Zee, Delft
G eslaagd voor het doctoraalexam en scheeps
bouw kundig ingenieur
C. E. J, L eenaars, Delft
J. T. Ligtelijn, W ageningen
G eslaagd voor het doctoraalexam en w erktuig
kundig ingenieur
H. G. E. R olloos. Rotterdam
K. Rop, Leidschendam (m et lof)
M. T. R oling. Rotterdam
C. M. B eijersbergen, Delft
A. A. H am , A m sterdam (m et lof)
R. van O udenniel, Delft
R. H oogendoom . Delft
H. P. R, Prins. Leiden
J. M . K ranenborg, G ouda
C . A. H oogstad, A m sterdam
W . R uttem an. Ridderkerk
LO. C. H eusdens, Delft
J. v .d . Berg, Delft
W . Lock, ’s-G ravenhage
J. Stouten, Zoeterm eer
E. van D eursen. R otterdam
A. M. Oude E ngberink. Haarlem
G. P. E. L uttikhuizen. Delft
G eslaagd voor het doctoraalexam en m etaalkundig ingenieur
W . C. van B rum m elen. Delft
T. J. H. K eppel, A m ersfoort
P. J. V isser, A m sterdam

Nieuwe opdrachten
In Lissabon heeft Stork-W erkspoor Diesel
B .V ., een divisie van V m f-Stork het kontrakt

S. en W. - 43e jaargang no. 5 - 1976

getekend voor de levering van 14 m otoren van
het type 6 FD HD 240. elk met een m axim um
continu-verm ogen van 1200 pk bij 1000
o m w ./m in.
De opdracht w erd ontvangen van het 'G abinete
da area de S in e s', ressorterend onder het Por
tugese M inisterie van Industrie. Van elk van
deze m otoren w orden er tw ee geplaatst in ze
ven nieuw e havensleepboten. Drie daarvan
hebben een trekkracht van 25 ton en vier een
trekkracht van 35 ton.
De eerste drie sleepboten w orden uitgerust met
V oith-Schneider propeller installaties, de o v e
rige vier w orden voorzien van Schottel propel
ler installaties.
In elke m achinekam er w orden de tw ee motoren
in spiegelbeelduitvoering opgesteld, hetgeen
van grote betekenis is voor het bedieningsge
mak en onderhoud.
De schepen krijgen een C ertificaat voor O nbe
perkte V aart, aangezien zij w orden gebruikt
voor het binnenslepen van grote olietankers in
een nieuw e haven te Sines, ongeveer 100 km
ten zuiden van Lissabon, waarvan de aanleg
reeds ter hand is genom en. Bij deze haven zal
ook een olieraffinaderij en chem ische fabriek
verrijzen.
De order kw am tot stand in nauwe sam enw er
king met Sociedade C ontinental de R epresentacoes Lta. in Lissabon, die in Portugal o p 
treedt als agent van Stork-W erkspoor Diesel en
zich zal belasten met de serviceverlening en
onderhoud.

Tewaterlatingen
O p 20 februari 1976, is door De G root en Van
Vliet Scheepsw erf en M achinefabriek B.V . te
Slikkerveer, het m .s. M argaretha Sm its aan de
eigenaar, de heer M. Smits te K openhagen, aan
de Parkkade te Rotterdam overgedragen na een
geslaagde technische proefvaart op de N oord
zee op 17 februari j.l.
Het m .s. M argaretha Sm its is het 20e schip,
dat voor de reder M. Smits door De Groot en
Van Vliet is gebouw d en het is tevens het eerste
van een serie van 4 identieke schepen, die de
w erf - naast een zw aar-ladingschip - in o p 
dracht heeft.
De belangrijkste gegevens van het afgeleverde
schip zijn de volgende:
lengte over alles 84.20 m , lengte loodlijn 74.40
m , breedte 14,30 m , holte tot bovendek 8,75
m , holte tot hoofddek 6 ,6 4 m , diepgang 6,32
m , deadw eight 3775 ton, ruim inhoud 168,000
ft3, Brt 1599 ton.
D it schip is het grootste van de N ederlandse
K leine H andelsvaart. D oor het grote luikhoofd
(45,12 m . x II m .) en met het rechthoekige
ruim , is het bijzonder geschikt voor het vervoe
ren van lange en zw are ladingen, o .a . pijpen,
baggerm ateriaal, containers en bulklading. Het
rechthoekige ruim is mogelijk gew orden door
het toepassen van zijlangsschotten onder de
laadhoofdcoam i n g .
Het ruim is voorzien van m echanische ventila
tie m et een capaciteit van 20 luchtw isselingen
per uur. In het tussendek is het ruim voorzien
van stalen pontonluiken. terwijl het ruim afge

dekt wordt door stalen, zgn. Single pull MacG regor luiken, die hydraulisch te openen en te
sluiten zijn. Hel ruim en het dek hebben tevens
sjorvoorzieningen. Hel schip is uitgerust m ef
dekkranen met een hefverm ogen van 10 ton elk
en deze kranen zijn verrijdbaar op een portaal:
Het schip heeft een ruim e en zeer gerieflijke
accom m odatie voor 12 personen. In de ac
com m odatie is door het toepassen van isolatie
een zeer laag geluidsniveau bereikt.
De voortstuw ing geschiedt d o o re e n hooldm otor van het fabrikaat S m it-B olnes m et een ver
m ogen van 2500 PK bij 250 om w entelingen per
m inuut, gekoppeld met een verstelbare
schroef, fabrikaat Hjelset.
De stroom voorziening aan boord wordt ver
zorgd d o o r 2 dieselaggregaten. fabrikaat
M W M . elk gekoppeld met een H eem af genera
tor met een verm ogen van 150 K VA . Tevens is
een door de hoofdm otor aangedreven generator
geïnstalleerd met een verm ogen van 200 KVA.
De proeftochtsnelheid van m .s. M argaretha
Sm its bedroeg 14 mijl per uur.
Het schip staat onder com m ando van gezag
voerder de Jong. Het m anagem ent en de be
vrachting wordt verzorgd door K am p's
Scheepvaart en B evrachting N V. - W m . H.
M iiller & Co.
Op 21 fe b ru a ri 1976 w erd op de w e rf van
V erolm e D ok- en Scheepsbouw M aatschappij
te Rozenburg de turbine-tanker, bouw num m er
SS6, te w ater gelaten, in aanbouw voor In ter
national B ulkers C o rp ., M onrovia, Liberia.
D e doop zul vóór tic oplevering p la a tsvin d en,
H oofdafm etingen
Lengte over alles 3 5 2 ,1 0 m , lengte tussen de
loodlijnen 336,00 m , breedte naar de mal 55,40
m, holte n a ard e mal 28,55 m . diepgang onder
kant, kiel 22,357 m , proeftochtsnelheid
± 15,5 knoop, ladingcapaciteit inkl. sloptanks ± 14.046.459 c u b ft.= ± 397.744 m \
draagverm ogen ± 3 13.755 d w t.(3 1 8 .7 5 5 m e
trische tonnen) hoofdm uchine V erolm e/G eneral Electric stoom turbine

Classificatie
Het schip wordt gebouw d overeenkom stig de
voorschriften en onder toezicht van L loyd's
R egister o f Shipping.
In toevoeging op deze classificatie zal het schip
aan de navolgende eisen m oeten voldoen:
a. The International Loadline C onvention of
1966.
b. The International C onvention for Sal'ety of
Life at Sea o f 1960
c. The C lassification A gency R egulations for
the C ertification o f G argo G ear.
A lgem ene om schrijving
Het schip is een turbine-gedreven, enkeldekschip zonder kam panje en bak Het schip is
voorzien van tw ee zijlangsschotten. De ac
com m odatie, m achinekam er en brug bevinden
zich op het achterschip.
De ruim ten onder het hoofddek zijn door schot
ten en dekken verdeeld in de volgende com par
tim enten:
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V oorpiektank
tot
Piekdek:
capaciteit
± 408.968 cubft. = ± 11.581 m 3 voor waterballast
Bootsm anbergplaats op piekdek vóór
G edeeltelijke cofferdam in voorschip boven
piekdek
Ladingtanks: 2 x 8 zijtanks, nr. 1 t/m 8; 8
m iddentanks, nr, 1 ,2 ,4 t/m 9 en I middenballasttank, nr. 3
Sloptanks: ± 468.202 cubft. = ± 13.258

m'
Pom pkam er voor ladingpom pen met toegangstrunk naar hoofddek, daarboven toegangsdekhuis
D iesel-olietanks: in m achinekam er achter
pom pkam er. Capaciteit ± 5685 cubft. =
± 161 m ’ diesel-olie
X ij-olielnm kers, elk met toegangsluiken op
hoofddek. C apaciteit totaal ± 293.466 cubft.
= ± 8.310 m 3 voor brandstofolie
Achterpiek voor w aterballast met een capaci
teit van ± 42.009 cubft. = ± I 190 m3
Accom m odatie: is geplaatst op het achter
schip, in totaal 5 lagen en geheel voorzien van
air-conditioning voor een bem anning van 55
personen.
N avigatie-uitrusting: bestaat uit m oderne ap
paratuur, zoals gyrokom passen en autom ati
sche stuurinrichting, radiotelegrafie en radio
telefonie installatie, dubbele radarinstallatie,
een echolood, etc. in kaartenkam er en stuur
huis.
Isolatie en beschieting in de accom m odatie:
w aar nodig zijn brandvrije m aterialen toege
past; scheidingsw anden tussen gangen en hut
ten van 'fire g u ard ', een brandvrije gipsplaat,
aan beide zijden afgew erkt m eth ardplastiek en
overige scheidingsw anden en beschieting van
spaanplaat, aan beide zijden afgew erkt met
hardplastiek.
C iviele dienst: voldoet aan de hoogste eisen,
die gesteld w orden aan boord van m oderne
schepen.
Turbine: een hogedruk en een lagedruk tur
bine met dubbele reductiekast van het type
V erolm e/G eneral E lectric M ST 14 met een
m'ax. verm ogen van 36.000 shp.
Ketel: een hoofdketel plus één hulpketel van
het type Foster W heeler stralingsketel: zij zijn
in licentie bij V erolm e gem aakt; hoofdketel
oververhitter uitlaatdruk 62 k g /cm 2: hoofdke
tel oververhitter uitlaattem peratuur 513 °C;
hulpketel oververhitter uitlaattem peratuur
320 °C.
Turbo-generators:
stroom voorziening
d .m .v . 2 hoofdgenerators en I noodgenerator
440V -60 perioden; voor norm aal bedrijf: 1
turbo-generator 1400 kW ; voor 'stan d -b y ' I
diesel-generator 1200 kW; voor noodbedrijf I
dieselgedreven autom atisch startende genera
tor van 600 kW.
Lading-systeem : wordt verzorgd door' 4 tur
bine gedreven centrifugaal ladingpom pen capaciteit elk 4500 m 3/h; voor 'strip p en ' I
pom p - capaciteit 350 nv'/h.
B randbeveiligingsinstallatie: bestaat uit een
inert gas installatie v o o rd e ladingtanks en een
foam installatie voor dek en m achinekam er.
M achine-installatie: w ordt geheel verzorgd
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door V erolm e M achinefabriek IJsselm onde
B .V . te R otterdam .
K lektrische-installatie: de verlichting staat
fu nctioned z.owej. als esthetisch op een hoog
niveau; verm eldensw aard is de speciaal voor
navigatie-doeleinden op de brug geinstalleerde
adaptatie-verlichting, alsook de hoofddek ver
lichting, w elke geschiedt d .m .v . I6 arm atu ren
met elk twee 400 W att hogedruk kleurgecom penseerde natrium lam pen, w elke een lichtstroom van 7 5.000 lum en per arm aluur geven.
A utom atisering: de m achinekam er-installatie
kan vanuit de m achine-controle kam er w orden
bediend; dom inerend in deze ruim te is de door
V erolm e Electra B .V . te M aassluis ontw orpen
lessenaar (in nauw e sam enw erking met V er
olm e M achinefabriek IJsselm onde B .V .; de
m achine-installatie is volledig geautom atiseerd en kan ook bediend w orden vanaf de
stuurhuislessenaar.

N orw egians had only 58 tankers aggregating
6.1 m illion t.dw . on order at the New Year,
com pared with 133 of aggregate 17.4 million
t.d w . tw elve m onths before. Though the
num ber o f dry cargo and O BO ships on order
has actbally risen from 120 to 135, the tonnage
involved is dow n nearly 40 per cent to about
4.5 m illion t.dw . There were also 22 barges
aggregating 200 800 t.dw . and 46 supply
ships, tugs o r icebreakers o f aggregate 51 810
t.dw . on order at I January.
N orwegian orders were placed in 19 countries
at the New Year. Japan tops the list with 55
vessels aggregating 3.8 m illion t.dw . and a gas
tanker, follow ed by Sweden with 15 ships of
aggregate 3.4 million t.dw . and Norway with
88 ships of aggregate 3 .4 m illion t.dw . Drilling
rigs or ships are on ord er from six countries
with eight com ing from N orway.
norinform

N orske Veritas Investigates Insulation Fire
R esistance
Det norske V eritas has carried out an investiga
tion to determ ine the extent o f fire dam age to
several plastic foam m aterials com m only used
as insulants on the cargo tanks in LNG and
LPG carriers.
In order to calculate the total capacity o f the
behaviour of the insulation under the condi
tions to be expected during fire on deck or on
the sea near the ship.
The investigation explored several realistic po
tential fire and heat transfer conditions and
their effects on the perform ance o f the insula
tion. The effects o f inert gas (nitrogen) and
vapour barriers were also included in this in
vestigation.
Det norske V eritas found that for the m aterials
and conditions tested, the efficiency o f the in
sulation w as m aintained to a dregree sufficient
to reduce the heal Bow into the tanks with at
least 60% as com pared with uninsulated tanks.
The Society is now considering the possibili
ties o f investigating the effects o f potential fire
conditions on liquefied gas carriers with inter
nal insulation.

N ieuw e brochure over met nikkel gele
geerde gietstalen
Een nieuwe publicatie verzorgd door Interna
tional Nickel Lim ited verstrekt gegevens over
de m echanische eigenschappen van vier
nikkel-chrom ium -m olybdeen gietstalen die re
presentatief zijn voor degene die, overal ter
w ereld, algem een in de engineering van toe
passing zijn.
O nder de titel 'C ast Nickel A lloyd Steels. Four
com m erciallyused low -alloy grades - Engineer
P roperties' zijn de typische m echanische ei
genschappen onder tabelvorm sam engevat met
opgave van de toepassingsm ogelijkheden var
deze staalsoorten die het meest geschikt zijn
voor toepassingsvoorw aarden die een hoge
w eerstand vereisen tegen schokken en zware
dynam ische spanningen. De toepassingen om
vatten spoorrem schoenen, versnellingen, kettingw ielen, baggerem m ers en vele andere on
derdelen van graafm achines; grote drijfwielen
voor elektrische centrales en cementfabrieken;
pom phuizen en voortstuw ers; precisie gietstukken voor elektrische schakelaars; mijnbouw m achines en een hele reeks onderdelen
voor de constructie in het algem een.
De nieuw e brochure verschaft gegevens over
het verband tussen de treksterkte, proefsterkte,
rekbaarheid en schoksterkte en geeft de invloed
aan van de therm ische behandeling en de profieldikte op deze eigenschappen. De verm oeiingssterkte van gietstalen wordt bespro
ken en een m ethode aangegeven om bij bena
dering de grenzen te bepalen van een kerfslagverm oeiingsverm ogen bij kerven van verschil
lende intensiteit in staalsoorten met een be
kende treksterkte of Brinell-hardheid.
De vereisten van de voornaam ste nationale
voorschriften voor met nikkel gelegeerde giet
stalen zijn hierin sam engevat terwijl het belang
van het vaststellen van het breuk weerstands
verm ogen als design w aarde op een andere
m anier dan de traditionele w aarde van de
schokenergie ook w ordt besproken.
Kopies van deze nieuw e lnco brochure. Publi
catie nr. 4393, kunnen gratis verkregen worden
bij Internationale Nickel B enelux. N .V ., Tervurenlaan 168 bus 12. 1150 Brussel.

Ship tonnage on order dow n 56%
Total tonnage ordered by N orwegian shipow 
ners fell 56 per cent during 1975. a New Y ear
survey o f new building contracts in the journal
’N orw egian Shipping N ew s' show s. Oil tanker
orders aggregating 11.5 m illion t.dw . and two
drill ships have been cancelled or converted so
far, the journal reports. The survey also reveals
a clear trend tow ards sm aller ships.
N orw ay's shipow ners had orders for 261 ves
sels aggregating 10.9 m illion t.d w . at the New
Y ear, com pared with 357 aggregating 25 m il
lion t.d w . tw elve m onths before. To this must
be added 19 gas tankers o f aggregate 1.2 mil
lion cu .m . com pared with 24 aggregating 1.3
million cu.m . one year back and tw o ferries
aggregating 12 375 t.gr. com pared with three
aggregating 26 000 t.gr. N orw egians were in
addition involved in only 31 orders fo r drilling
rigs or sh ip s'co m p ared with 46 at 1 January
1975.

