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Het einde van Mare
Het is niet overdreven om te stellen, dat de 
wereldscheepvaart in politieke zin op het 
ogenblik onderhevig is aan de grootste 
structurele verandering aller tijden. Wij 
doelen op de overgang van de Vrije Zee 
naar de niet zo helemaal Vrije Zee meer, 
een aantasting dus van de aloude concep
tie zoals die, menen wij, door Hugo de 
Groot met zijn Mare Liberum  voor het 
eerst onder woorden is gebracht. De eer
lijkheid gebiedt ons hier onmiddellijk aan 
toe te voegen, dat het begrip ’vrijheid’ 
open staat voor de meest uiteenlopende 
interpretaties. De boekaniers hadden zo 
hun eigen opvatting over de vrije zeeën, de 
Duinkerkse kapers ook. Piet H e in -u  weet 
wel, die van de voetbalwedstrijden -  had 
daar ook zijn eigen gedachten over en zelfs 
Oliver Cromwell schijnt met zijn beruchte 
Act of Navigation een echte vrije zee voor 
ogen gehad te hebben. In de vorige eeuw, 
toen de wereld buiten Europa in kolonies 
werd opgedeeld, werden alle scheep
vaartverbindingen uiteraard geleid en 
georganiseerd door de grote mogendhe
den, maar naar het schijnt, is er aan deze 
wat wankele basis van de vrijheid nu toch 
definitief een einde gekomen.
Voor de oude die-hards onder de zeeva
rende naties is deze harde waarheid pas 
betrekkelijk laat goed doorgedrongen. 
Zo’n jaar of tien geleden leek de hegemo
nie van de grote zeevarende landen nog 
weinig aangetast, maar wat is er in die 
relatief korte tijd veel gebeurd! Dat is wat 
wij bedoelen met de grootste structurele 
verandering aller tijden en we zitten er nu 
midden in. Vooraanstaande reders in En
geland, West-Duitsland en ook in ons ei
gen land halen nu zelf meewarig de 
schouders op wanneer Grotius’ wijze twee 
woorden nog ergens eenmaal opduiken.

Liberum
Een exponent van deze ontwikkeling is de 
Geneefse UNCTAD-Code die gedragsre
gels voor de internationale lijnvaart voor
schrijft. Wij hebben het er op deze plaats al 
eerder over gehad: de Code heeft zelfs 
verdeeldheid veroorzaakt in de gedach
tengang van de gevestigde zeevaartlan- 
den. De Duitsers waren vóór de Code, de 
Fransen en Belgen ook. Nederland stelde 
zich min of meer neutraal op, terwijl Enge
land en de Scandinavische landen, als
mede de Verenigde Staten tot de felste 
tegenstanders behoorden. Grootste steen 
des aanstoots was de beruchte 
ladingverdeelsleutel, waarin de tegen
standers van de Code een rechtstreekse 
aantasting van hun bedrijfsvrijheid zagen. 
Maar, zie, het vuur van de tegenstand in 
een land als Groot-Brittannië is plotseling 
minder geworden. Men zegt dat de Engel- 
sen als het er op aan komt grote realisten 
zijn. En goede verliezers. De aftredende 
voorzitter van de General Council of Bri- 
tish Shipping (GCBS), de Britse reders- 
vereniging, Tim Bolton -  een jaar gele
den de Code nog te vuur en te zwaard be
strijdend -  heeft nu op de jaarvergadering 
in Londen verkondigd, dat ’de Engelse re
ders aanvankelijk veel bezwaren koester
den tegen de ladingverdeelformule, maar 
dat zij deze nu hebben overwonnen.’
De Code, zo bleek uit zijn woorden, is een 
stuk, dat niet meer kan worden tegenge
houden. Wie zich tot het uiterste blijft 
verzetten, raakt straks in een isolement 
waar hij voorlopig niet meer uit komt. En 
dan, lichtelijk sarcastisch: de vrije zee be
staat niet meer, wij kunnen er om grienen, 
maar het is een feit. Landen breiden als
maar hun territorium uit, Engeland weet 
beter dan welk land wat het betekent om 
met een natie overhoop te liggen inzake

territoriale watergrenzen en visserijgren- 
zen. Naties in Zuid-Amerika, Afrika en 
Azië sluiten onderlinge scheepvaartver- 
dragen, waarin het import/exportvervoer 
tussen de twee landen zodanig wordt op
gedeeld, dat er voor derden geen plaats 
meer is. En kijk, dat is een absoluut bilaté
ralisme, dat zelfs de Code afwijst, want 
die stelt voor de zogenaamde 'third car
riers’ tenslotte altijd nog een vervoersper- 
centage van 20 procent open. Uit die ge
zichtshoek bekeken wordt de 
UNCTAD-Code nog de minst erge van de 
kwalen.
Er zijn trouwens nog andere aspecten, die 
niét alleen voor Engeland, maar voor het 
gehele traditionele Westen gelden. Sinds 
een jaar of vijf is het streven van de vloten 
van de Comecon-landen om zich in aller
lei lijnvaarttrades binnen te dringen. En 
dan wel via het beproefde middel van de
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vrachtonderbieding. Het is mogelijk, dat 
een rigoreus toegepaste Wereldcode een 
einde kan maken aan deze onfaire praktij
ken, die vooral door de Russen worden 
gehanteerd. Andere middelen helpen im
mers niet. Na lang wachten zijn twee we
ken geleden Ronnie Swayne en Alistair 
Lloyd, twee vooraanstaande directeuren 
van Engelse scheepvaartmaatschappijen 
in Moskou gaan praten met hooggeplaat
ste Russische autoriteiten om op de een of 
andere manier tot een modus vivendi te 
komen. De Russen hebben echter alleen 
maar onthuld, dat zij binnenkort nog meer 
lijndiensten zullen openen en daarop zijn 
de beide Engelsen tandenknarsend en 
vuistenballend naar huis teruggekeerd. 
Naar Westerse reders zullen de Russen 
zeker niet luisteren. Een poging van 
schrijver dezes om samen met een voor
aanstaande Westduitse reder met de Rus
sische minister Goezjenko te gaan praten 
(woord en wederwoord) is al evenzeer 
mislukt. Waar de Sowjets wel gevoelig 
voor zijn, zijn de bezwaren van landen uit 
de Derde Wereld, die zij, hoe dan ook, te 
vriend willen houden. Toen een Indiase 
delegatie in Moskou protesteerde tegen 
het Sowjet-voornemen om een lijndienst 
tussen India en W esteuropese havens te 
openen, omdat hierdoor de kansen voor 
een redelijk percentage vervoer op deze 
trade onder de eigen Indiase vlag kleiner

werden, kwamen de Russen onmiddellijk 
op hun voornemen terug. Mèt hun veront
schuldigingen. Zo goed staat India er nu in 
Moskou op, en zo slecht Londen, Ham
burg en Rotterdam.

Sager van Hapag-Lloyd heeft trouwens al 
bij herhaling gezegd, dat de Code een 
middel is om de Russen aan banden te 
leggen. Maar er is nog meer. De EEG- 
Commissie heeft zich ook met deze zaak 
ingelaten. Zij kwam tot de conclusie, dat 
de Code het Verdrag van Rome geweld 
zou aandoen en nodigde daarom de drie 
voorstanders, België, Frankrijk en 
West-Duitsland uit om de ondertekening 
daarvan ongedaan te maken. Toen deze 
eis niet werd ingewilligd, dreigde de 
Commissie een soort proces tegen de drie 
landen op touw te zetten. Aanvankelijk 
was deze ontwikkeling door de tegenstan
ders van de Code met veel genoegen ga
degeslagen: de Commissie zou de drie af
valligen wel eens dwingen om zich naarde 
wil van de anderen te schikken. M aar plot
seling sloeg iedereen de schrik om het 
hart. Indien men, zoals het plan was, de 
Commissie de gelegenheid zou geven om 
drie partners op het matje te roepen en hen 
te 'bestraffen’, dan zou men zelf het ake
lige precedent hebben geschapen, dat de 
scheepvaartaangelegenheden van de lid
staten der EEG voortaan onder de be

voegdheid van de EEG-Commissie zou
den vallen. En dit was zelfs Engeland te 
bar. Men heeft daar toch altijd wat wan
trouwig naar de 'heren uit Brussel’ geke
ken, van wie soms wel eens werd be
weerd, dat zij naar een supra-nationale 
bevoegdheid streefden en een ontwikke
ling, waarbij de reders inderdaad vanuit 
Brussel zou worden verteld hoe zij moes
ten varen en waar, kon niet worden aan- 
gemoedigd.

Zo zijn wij thans op het punt aangekomen, 
waar vrijwel iedereen beseft, dat de we
reldorde in de zeescheepvaart radicaal is 
veranderd. Tegenstanders als Engeland 
zijn straks geen tegenstanders meer; zij 
plegen nog wat achterhoedegevechten om 
er enkele amendementen door te jagen en 
proberen de toepassing van deze conven
tie nog een aantal jaren uit te stellen. Je 
mag je  afvragen, waarom. Nu is aange
toond, dat een verder uitstel kan leiden tot 
een nog verdere verslechtering van de 
huidige situatie, is het beter om de Code 
zo snel mogelijk de kracht van een interna
tionale conventie te geven. En wanneer de 
laatste ratificatie binnen is zal er wellicht 
nog iemand ergens in het westen een af
scheidsrede houden met het thema Mare 
Liberum, waarna het begrip voor eeuwig 
zal verdwijnen.

De J.

General dynamics heeft plannen voor

General Dynamics Corporation, Panhandle Eastern Pipeline 
Company en Moore-McCormack Bulk Transport Inc. maakten 
bekend dat zij een voorlopige overeenkomst hebben ondertekend 
als basis voor de onderhandeling over het opzetten van een ven
nootschap voor de bouw, het bezit en de uitbating van 
2 kryogeentankers voor het vervoer van vloeibaar aardgas (LNG) 
van Algerië naarde Verenigde Staten. Men verwacht dat General 
Dynamics en Panhandle elk 40 procent van de aandelen en 
Moor-McCormack 20 procent in handen zullen hebben.
De 3 maatschappijen overwegen dat de financiering van de 2 
tankers, die in naam van de vennootschap, door General Dyna
mics op zijn bouwwerf te Quincy. Massachusetts zullen gebouwd 
worden en uitgebaat door Moore-McCormack. een aanvullende 
scheepsbouwbijdrage zou omvatten van de federale regering 
evenals de uitgave van kasbons gewaarborgd door de Verenigde 
Staten onder titel XI van de Merchant Marine Act van 1936. 
De tankers zouden dienen voor het transport van vloeibaar aard
gas naar Lake Charles, Louisiana, en dit volgens de bepalingen 
van een gasaankoopcontract, dat in september 1975 afgesloten 
werd tussen Panhandle en Sonatrach, de nationale petroleum- en 
aardgasmaatschappij van Algerië.
Het contract beoogt de levering van zowat 2 miljard 400 miljoen 
m 3 aardgas per jaar, gespreid over 20 jaar, om de conventionele 
voorzieningen waarover Panhandle en haar dochtermaatschappij

twee bijkomende LNG Tankers

voor verderverkoop Trunkline Gas Company beschikken te ver
hogen.
De 2 tankers zouden ongeveer40 procent van het jaarlijks volume 
vervoeren; de rest zullen de tankers van Sonatrach voor hun 
rekening nemen.
De schepen zullen elk 125.000 m 3 vloeibaar aardgas kunnen 
vervoeren, hun lengte zal ongeveer 275 meter bedragen. Het 
vloeibaar aardgas zal op uiterst lage temperatuur opgeslagen 
worden in 5 aluminiumsferen, elk van meer dan 38 meter door
snee. De schepen zullen indentiek zijn aan 8 andere schepen die 
op dit moment gebouwd worden of zullen gebouwd worden op de 
werf van General Dynamics te Quincy.
Het distributienet van Panhandle Trunkline levert aardgas aan 
130 verbruikers en gemeentelijke verdelers in het Centrale W es
ten met de belangrijkste markten in M issouri, Illinois, Indiana, 
Ohio en Michigan.

De uitwerking van het voorgestelde vennootschap is onder an
dere afhankelijk van het welslagen van de onderhandelingen van 
de drie maatschappijen en van het ontvangen van de regerings- 
machtigingen en toestemmingen, zowel van Algerië als van de 
Verenigde Staten. In de veronderstelling dat de hogergenoemde 
overeenkomsten afgesloten worden, voorziet men dat het vloei
baar gas zal geleverd worden vanaf 1980.
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Marine sewage treatment regulations
door ir. J. Toet*

A ccord ing  to the proposed regulations issued by US Environmen
tal Protection Agency on October 10, 1975 new vessels (keel 
laid) after January 30, 1975 will not be allowed to enter US 
territorial waters or the Panama Canal after January 30, 1977, 
unless they are fitted with a US Coast Guard approved treatment 
system or with holding tanks of suitable size.
For existing vessels this date will be January 1980.

The effluent from a sewage treatment system should comply with 
the following:

solids
coliform count

Standard 1

up to 30.1.1980 
not visible 
1000/100 ml

Standard 2

from 30.1.1980 
150 mg/1 
200/100 ml

Provided adequate shore facilities are available States may prohi- 
bite all discharge of sewage, treated or untreated.

IMCO conference 1973 giving 10 years grace after entry into 
force of Annex 4 these regulations has proposed that the effluent 
should comply with:
BOD 5 50 mg/1
suspended solids 50 mg/1
coliform count 250/100 ml

The definition of sewage in both regulations US and IMCO is 
human wastes from toilets, urinals and all drains from hospitals. 
This so called ’black water’ can have a BOD 5 figure of up to 700 
mg/1. The wastes from bathtubs, showers, washbasins and gal
ley mostly referred to as ’grey water’ can have an average BOD 5 
figure of 200 mg/1 but may be discharged without restriction. 
The main concern is the enormous number of bacteria which are 
present in raw sew wage. One of the bacteria which are present 
in human intestine in a great number, is the facultative annaee- 
robe, Escherichia Coli.
In a sample they are easily identified and after incubation on a 
culture for three days at 20° C, the grown colonies are counted. 
This count is expressed in mpn/100 ml (most probable number) 
and a count under the specified figure of 200/100 ml is regarded 
as an indication that other pathogenic bacteria are also not present 
in great numbers.
As most types of bacteria consume organic matter using at the 
same time oxygen, another test has been developed which is 
known as BOD 5 (Biochemical Oxygen Demand). A sample of 
effluent is deluted with oxygenated water and incubated at 20° C 
for five days. The dissolved oxygen content is measured before 
and after the five days. The difference indicates the degree of 
pollution.

Flow of waste water
The total amount o f waste water passing through a conventional 
sewage disposal installation on a passenger vessel would be 
average per capita per day:
Laundry 45 ltr.
Galley 75 ltr.
Bath/showers 120 ltr.
Toilets (seawater) 50 ltr.

Total 290 ltr.

* Hoofdingenieur Holland-Amerika Lijn

Even if the toilet waste can be separated from the other wastes, 
holding tanks of sufficient capacity to cope with the influent 
during some days on the roads would be a burden to the vessel, 
which could only be overcome by installing sewage treatment 
plants.

For a modem freighter having not a full size laundry and less bath 
tubs the average figures per capita per day would be:
Laundry 5 ltr.
Galley 45 ltr.
showers 75 ltr.
Toilets 50 ltr.

Total 175 ltr.

When only the 'black water’ is stored than, depending on the
number of crew, a holding tank with a capacity of 1,5 - 2,5 m 3 for 
every day that a ship is expected to be in waters where raw sewage 
discharge is prohibited would be sufficient.
In case installing a holding tank of sufficient capacity would be 
prohibitive either by loss of cargo volume or deadweight a se
wage treatment plant should be installed.

Suspended solids
In order to comlpy with the figure of 150 mg/1 (IMCO 50 m g/l) 
solids should be separated and stored on board.

Raw sewage sometimes after passing a grinder is fed into a 
separation tank where most of the solids are separated from the 
liquid by gravity.

Other means for removing solids such as press-filters or centrifu
ges could be used, but this equipment is not favoured because of 
their need of attendance.

Small solids remaining in suspension should be flocculated and 
coagulated in order to be separated by gravity.
Flocculation is established by feeding particles into the fluid to 
which the small solids will coagulate.
Mostly an aluminium compound such as A h(S04)j or AI2O.1 . 
3FhO is used for this purpose.

This is based on the following equilibrium:
Al+++ + 30H~ =  Al(OH)3 3H+ + AL O

in solution
It

Al(OH)
solid

The solubility product of A1 (OH)3 is soon reached and solids 
coagulate with the precipitated A1 (OH)3.

The floes are separated and a clear fluid is formed.

An other chemical with a small solubility product is Fe (OH)3 
which can be formed in an electro-coagulation cell. Waste water 
flows through a cell consisting of a fiberglass box containing iron 
plates to which a DC voltage is applied.
At the anode Fe-ions are going into solution and at the kathode 
hydrogen (H 2) is formed which has to be exhausted by means of a 
ventilator. The Fe-ions react with OH-ions and precipitate as 
Fe(OH)3, to which the suspended solids coagulate.
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Sludge which may from on the iron plates o f the coagulation cell 
is periodically disengaged by means of compressed airand trans
ported by the stream of waste to the separator.

The waste water is rendered alkaline and an acid has to be added 
in order not to disturb the chlorination in the further stage of 
treatment.

When the toilet flushing is by means o f seawater chlorine (C h) is 
formed by electrolysis of N a C l. The chlorine will be exhausted 
together with the hydrogen.

Biological treatment
Land based sewage plants are mostly using biological processes 
in order to digest the sewage.

Some plants have rather sophisticated designs which use sewage 
generated gas as fuel for dieselengines.
The raw sewage is fed into large tanks where the organic solids 
are removed. The influent is than pumped into circular tanks 
where for some weeks an anaerobic digestion takes place at a 
raised temperature of 32° C. using heat dissipated from the fresh 
coolingwatersysteirfof the diesel engines.

Normally the anaerobic process produces foul smelling gases 
such as ammonia, hydrogen sulphide, indole, thioathanol, etc. 
but the prolonged digestion at higher temperature produces a gas 
which is a mixture o f 65% methane and 35% carbondioxyde. 
This gas is burned in duel-fuel diesel engines which are driving 
electric generators and centrifugal air compressors with a wor
king pressure of abt. 0,5 bar gauge.
The compressed air is delivered to the aerobic process of activa
ted sludge where the primarily removed solids are digested.

In the early days of marine sewage treatment plants the anaerobic 
process, using bacteria which in the absence of light and oxygen 
try to purify the sewage, were proposed.
The bulk o f the bacteria are dying by absence of nutriants after 
some time and the remaining bacteria are destroyed by chlorina
tion.

As the anaerobic process needs rather large tanks and produces 
unpleasant smelling gases other manufacturers proposed the ae
robic process, using aerated, activated sludge with final chlori
nation in order to obtain the necessary disinfection.

Although this treatment is a natural process and is used on a 
number of ships it has some disadvantages. The starting up of 
such plant is not instantanuous as it takes some time for the 
activated sludge to develop. When started up in open sea bacteria 
will develop which can grow in a seawater environment, but 
they will most probably die or become less active when the 
ship enters brackish or fresh water. It takes some time for a 
new growth to develop and the plant will be less efficient during 
this period.
Excessive flow rates, encountered in ports by shore based per
sonnel, may entrain the activated sludge and reduce the efficien
cy.
To reduce the rather long time needed for aerobic digestion 
sometimes a mixture o f bacteria enzymes is added to the process.

Skilled personnel is needed for operating such plants which 
makes the biological treatment less attractive for shipboard use.

Chemical treatment
Two different chemicals are basically used for this treatment:

a. Addition of lim eC a(O H ) 2  in such a quantity that a pH value of 
over 12 is reached.
The alkaline reacts with the organic acid molecules which form 
vital links in the cell-wall of bacteria resulting in destruction of 
the cell-wall leading to cell death.
As this treatment will not easily form a clear effluent, it is not 
suitable for areas where discharged treated sewage has to comply 
with one o f the specifications for effluent.

b. Addition of a hypochlorite compound such as NaOCl or 
C aC lO C l (chlorination). When dissolved in water the latter 
chemical will form oxygen as follows:

C aC lO C l +  2HC1  *- C a C h  + H 2O +  C h

2H2O + 2CL2  ► 4HC1 +  O2

From these equations can be concluded that the reactions will be 
performed in a solution with pH about 7 whereas a free chlorine 
content indicates the capacity to produce oxygen.
The oxygen reacts with the free sulphur-hydrogen groups of the 
cell enzymes o f the bacteria under forming of water.
The enzymes without their SH groups in a reduced state cannot 
function anymore resulting in widespread cell damage leading to 
cell death. Acontact time of at least 20 min. should be adhered to

A separation/coalgulation combined with chlorination will give a 
clear and disinfected effluent which can be recycled in the toilet 
Hushing system.

The separation of solids is important as a large overdose of 
chlorine would be necessary to treat the solids as well.
This overdose could have a killing effect on the receiving water 
by forming stable toxic chlorine compounds.
The residual chlorine should not exceed 1 m g /lltr with a tole
rance of 0.4 mg/ltr.
Other disinfectants such as potassium permanganate and ozone 
are deriving their action from their oxidizing power, but are not 
widely used in marine plants.

Other development
Electrolux has developed a vacuum system using air for transport 
o f the human waste from toilets to the tanks. Only a small 
quantity of water. 1,2 ltr. is used per flushing. This would mean 
abt. 15 ltr. per man per day of wastes and flush water.

A holding tank for this system would not be prohibitively large 
for a cargo ship.
The tank could be disinfected by adding a lime solution increa
sing pH to 12 or more.

A further development is a recycling system using a light mineral 
oil for toilet and urinal flushing. Due to the low specific gravity of 
the oils the waste can be settled out in a separation tank from 
where the solids are pumped to a holding tank. The mineral oil is 
pumped again into the flushing system.
Waste to be stored is about 2 ltr. per man per day. As bacteria 
cannot live and grow in a mineral oil the flushing fluid need not to 
be disinfected. The holding tank could be disinfected by increa
sing the pH as explained above.



Indiv idual to ilets such as a ir lin e  type  rec ircu la tin g  to ile ts  w here 
the so lid s are sep a ra ted  and a d eo d o riz in g /d is in fec tio n  chem ica l 
is added  w ill not be favou red  on board  sh ips as the  se rv ice  o f  these 
toilets w ill invo lve  ex tra  w ork  to  be done e ith e r by  the crew  o r 
shorebased  personnel.

Conclusion
Only ’black water' should enter a marine sewage treatment plant 
which should have the following features:

1. A  separa tion  and  floccuation  d ev ice  to  dec rease  th e  su spended  
solids to the p rescribed  figu re .

Bureau Veritas issues Guidance Note on 
ports of Plants’ Nl 170 (Project)

The pontoons supports o f plants have taken recently an important 
development and we may think that at the end of the present year, 
some industrialized countries would be in a position to offer to 
build industrial plants for developing countries: instead of erect
ing plants on the spot, the latter will be built in these industriali
zed countries, to be carried on barges once completed to the 
country where they should be installed. The idea is not new in 
itself.
Thus, for example, the Exxon-Atlantic Richfield-BP Asso
ciation, in order to install all the units for treating petroleum and 
gas extracted from the famous Prudhoe Bay on the Northern 
Coast of Alaska, has asked delivery o f completed equipments on 
49 barges, from the place of fitting (Seattle and Vancouver) to the 
petroleum field of avoid a difficult and costly construction on the 
spot.
The Alaska example is not unique. There has been some talk very 
recently in Europe, of the transportation o f gas liquefaction unit 
in Libya, on a platform towed by tug-boats.
To build floating units near industrial centres present various 
advantages:
-  The more the site is far, inhospitable and with complex techno
logy, the more the fitting man-power is scarce and expensive.
-  The plant on barge may, eventually, be transferred from one 
site to another.
-  Reliability may be increased by carrying out tests in the build
ing yard before delivery as all the logistic on the spot allows it.
-  All the suppliers being nearby, it is easier to respect delivery 
delays, even to shorten them.
-  Additional advantage in the present world-wide context: the 
materialization of units is not compromised or delayed by the 
congestion of harbour installations in the recipient countries.
In short, this proceeding would permit to lower the cost of an 
industrial project from 25% to 30% in comparison with its erec
tion on the spot. This new technique has already been applied. 
The towing of drilling or production platforms, which dimen
sions are beyond all imagination, has become a current thing in 
the North Sea. If one thinks a modem 250 000 t. tanker has a 
surface of 200,000 sqft., that of the modern generation of 
350 000 tdw represents 300.000 sqft., whereas the plants in the 
whole (excluding storage) have a surface between 50,000 and
200,000 sqft, the idea of these floating plants is not at all incon
ceivable.
If ironworks or textile factories seem to be excluded as possible 
applications, gas liquefaction or desulfinizing plants, nuclear or 
gas turbines power stations, sea water distilling plants and petro-

2. Chlorine disinfection in order to comply with figures for 
BOD 5 and coliform count.

3. Recycling of the toilet flushing water should be considered for 
waters for which a ’no discharge’ ban is valid and a prolonged 
stay in such waters is to be expected.

4. Solids could be either fed to an incinerator or stored in a rather 
small holding tank.
In the latter case the foul smelling gases from anaerobic action of 
bacteria could be avoided either by increasing the pH to about 12 
or by fitting of an aerating system in the tank.

’Classification and Survey of Pontoons Sup-

chemical plants do seem to correspond to the technique of trans
portation on barges.
Bureau Veritas has already studied the whole of the problems, 
within the scope of classification of steel or concrete floating craft 
as well as that of the experience and references acquired by the 
Society during 80 years of activities of its land Division. With a 
view of providing maximum information to the Shipowners, 
Shipyards, Naval Architects, Engineering Firms etc . . ., Bu
reau Veritas has just published the Guidance Note mentioned in 
reference.
The purpose of this Note is to describe the Services of Bureau 
Veritas related to the study and survey of these pontoons in the 
scope of the classification. It describes in addition, outside this 
scope, the fields in which Bureau Veritas proposes to assist the 
pontoon builder or owner to undertake a certain number of 
verifications in order to warrant a satisfactory degree for the plant 
installations.
This Note applies to floating structures, self-propelled or not, on 
which are erected industrial production plants such as hydrocar
bon refineries, hydrocarbon and natural gas liquefying plants, 
petrochemical factories, salted water processing plants, electrical 
power stations, etc . . .
The range of services that Bureau Veritas may render in the 
classification framework is in function of the foreseen operation 
conditions. Two types of operations have been considered in this 
Note:
-  after towing from its building yard, the pontoon will be perma
nently implanted either in a bed worked into shore or beached and 
protected downstream with a dike.
-  the pontoon will stay afloat and will be permanently anchored 
at its working location either in a port or on roads (sheltered or 
not).
The classification of the installations of the plant itself is not 
envisaged in this Guidance Note. In the scope of the classification 
of the pontoon, the possible repercussions of the presence of the 
plant on the scantlings and the security of the floating structure 
are taken into account (corrosion, production and handling of 
dangerous products).

In a parallel direction, a special chapter is devoted to the possible 
incidences on the components o f the plants, o f their erection on 
the pontoon: marine environment, movement of the floating 
structure, etc . . .

'There is no doubt that the Guidance Note NI 170 will assist the 
people concerned.
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Tankers schoonmaken met ruwe olie

Hoe kun je de ladingtanks van een tank
schip dat ruwe olie vervoert nu met dezelf
de vloeistof schoonmaken? De leek zal 
denken aan een tegenstrijdigheid: ruwe 
olie verontreinigt toch alleen maar?

tankschoonmaak 
met ruwe olie

X

EL
olie naar sloptank

'C rude-washing’ of ‘ re iniging met ruwe 
o lie ’ is een systeem dat onlangs ook op de 
tankervloot, die door de Nederlandse Es- 
sorederij wordt beheerd, is ingevoerd. In 
het najaar van 1975 werd de ‘Esso Saba’ 
als eerste schip van het systeem voorzien; 
in de loop van dit jaar wordt het op de 
overige drie  tankers geïnstalleerd. In het 
kort komt het er op neer dat in de gebru i
kelijke schoonmaakprocedure van de la
dingtanks — waarin na het lossen van de la
ding a ltijd  resten ruwe olie aangekoekt 
achterblijven -  niet meer water maar ruwe 
olie  als reinigende vloeistof w ordt aange
wend. Dat het hier —ondanks de kosten 
van 2,5 m iljoen gulden -  om een aantrek
ke lijk  project gaat bewijzen de volgende 
cijfe rs: de toch al m inim ale verliezen van 
olie bij het reinigen van de ruimen met wa
te r worden met nog eens 75% verm inderd; 
de tijdsduur van 'tankc lean ing '— vóór het 
schip in dok g a a t-w o rd t 50% lager; per 
schip wordt per jaar zo ’n 500 ton dure ru
we olie méér gelost. In onderstaand artikel 
wordt het waarom van het systeem uiteen
gezet en verteld hoe het in zijn werk gaat.

reeks van handelingen en behandelingen 
voorschrift, waardoor dit water geheel van 
olie gereinigd overboord gaat. Een tank
schip is om verschillende redenen zo ge
construeerd dat het niet één groot ruim 
heeft, maar onderverdeeld is in een aantal 
van e lkaar gescheiden compartimenten. 
Wanneer nu een tanker bijvoorbeeld 12 
van die com partim enten heeft, wordt na 
het lossen van drie  of vier van deze tanks 
al begonnen met het innemen van water.

Men doet d it omdat deze hoeveelheden 
water tevens voor voldoende gewicht in 
het schip tijdens het lossen zorgen. Zou 
men dit niet doen, dan kunnen er tijdens 
de verdere losprocedure enorme spannin
gen optreden. Men mag niet vergeten dat 
elk com partim ent zo’n 30 000 ton ruwe olie 
kan bevatten. In de ballastvaart komt de 
o lie die in de met water gevulde tanks is 
achtergebleven, door het verschil in soor
te lijk  gew icht op het water drijven. De

Vroegere schoonmaakprocedure ook 
zeer bevredigend
Het is ongetw ijfe ld zinvol eerst eens terug 
te grijpen op het vroegere systeem. Tank
schepen nemen na het lossen van hun la
ding ruwe olie een bepaalde hoeveelheid 
water in en varen terug naar de iaadha- 
vens. Dit water dient alleen als ballast van 
het schip. Het moet de reusachtige tankers 
diepgang en s tab ilite it geven zodat ze 
goed manoeuvreerbaar zijn. In de ruimen 
w ordt d it ballastwater uiteraard met o lie 
resten verontreinigd en kan d a a ro m -b ij 
het naderen van de laadhaven -  niet zon
der meer in zee worden geloosd. Al jaren
lang is op Esso-tankers een uitgebreide

tankschoonmaak 
met ruwe olie

inert gas

pomp

op de bodem verzamelde
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overige tanks worden met behulp van zo
genaamde butterworth machines gerei
nigd. Dat zijn speciale machines die door 
een dochteronderneming van de Exxon 
Corporation, de firma Butterworth, worden 
vervaardigd. Ze lijken, qua werking, enigs
zins op gazonsproeiers. In een gecombi
neerde horizontale-verticale beweging 
worden met een krachtige waterstraal de 
wanden, de bodem en de bovenkant van 
een compartiment van resten ruwe olie 
ontdaan. Dit vindt plaats in een continu- 
proces. Het met olie verontreinigde water 
wordt afgevoerd naar een verzameltank, 
de zogenaamde sloptank. Hier voltrekt 
zich, evenals in de ballastruimen, het pro
ces van natuurlijke scheiding door het ver
schil in soorte lijk gewicht. Dit hele systeem 
van in bepaalde volgorde volpompen van 
compartimenten voor de ballastvaart, het 
ondertussen reinigen van tanks met behulp 
van butterworthmachines, het verzamelen 
van olieresten in sloptanks, het scheiden 
van olie- en watermengsels met behulp 
van chemicaliën, wordt aangeduid met 
'load on top'. Dit betekent le tterlijk  dat bij 
het innemen van een nieuwe lading deze 
op de resten van de vorige komt. Het 
‘load on top'-systeem heeft a ltijd voortref
felijk gewerkt. Verontreiniging van de zee 
is er zeer doelmatig mee bestreden. De 
ontwikkeling vàn reiniging door 'crude 
washing' voorziet in een optimaal systeem.

Inert gas
Alvorens dieper op het wassen van de 
tanks met ruwe olie in te gaan, is het van 
belang iets te vertellen over het werken 
met inert of zuurstofarm gas. Het is name
lijk van groot belang om bij het ‘crude 
washing’-systeem — evenals vroeger trou
wens met 'load on top ’ —inert gas toe te 
passen. Dit verhoogt namelijk de ve ilig 
heid aangezien men hierdoor zeker is dat

Beelden van w erkzaam heden en van on de rd e 
len van d e  n ieuw e appara tuu r.
O nder a ndere  is te z ien  hoe on derd e len  w e r
den gecodeerd . Op het dek s taa t het ze lfde  
getal.

zich geen explosief mengsel in de lading- 
tanks bevindt.
Wat verstaat men onder inert gas? Bij het 
stoken van de grote hoofdketel aan boord 
van een tanker wordt uiteraard rookgas 
geproduceerd. Deze zuurstofarme rook 
wordt via filters gereinigd en daarna ge
koeld. Bij het lossen van de lading, bij het 
innemen van ballastwater en bij het was
sen van de tanks met butterworthm achi
nes. wordt een laag van dit gas over de 
olie of het water in de tanks gepompt en 
ook w o rd e n -b ij de schoonm aak-de  
tanks hiermee gevuld tot een overdruk ont
staat. Dit doet men om de volgende rede
nen. Een tank die door butterworthm achi
nes wordt gereinigd is hermetisch afgeslo
ten. Hierdoor ontstaat brandgevaar en er 
kunnen explosies voorkomen. In de begin
periode van de zeer grote tankschepen 
-z o 'n  kleine tien jaar g e le d e n -z ijn  er 
dan ook enkele van die explosies geweest. 
Nauwkeurige analyses van deze ongeval
len hebben aangetoond dat hoogstwaar
schijn lijk statische e lektric ite it (bij ontla
ding springt een vonk over) de oorzaak van 
deze branden en explosies moet zijn ge
weest. Bij het wassen van ruimen met but
terworthmachines ontstaat statische elek
tric ite it. De enorme kracht en snelheid 
waarmee het water door leidingen wordt 
geperst veroorzaken namelijk wrijving. Als 
dan in een ladingtank waarin alle ingre
diënten -  gasvormige brandbare koolwa
terstoffen, zuurstof, afgeslotenheid -  voor 
een explosie aanwezig zijn, een vonk over
springt, is het ongeval geboren. Men dient 
dus twee dingen te doen: de kans op een 
ontlading van statische elektric ite it (door 
aarding) te minimaliseren en de aanwezig
heid van zuurstof drastisch te beperken. 
Door zuurstofarme rookgassen de ruimen 
in te voeren creëert men een veiligeom ge- 
ving voor het reinigen van de ladingtank.

Ruwe olie maakt schoon wat al het 
water van de zee niet wegwast
Nu aan alle voorwaarden voor veilig en 
doelmatig werken is voldaan, kan het nieu- - 
we tankcleaning -procédé een aanvang 
nemen.
Ruwe olie. of aardolie, bestaat uit lichte 
fracties (b.v. benzine) en zware (b.v. stook
olie). Vetvlekken kan men met behulp van 
wasbenzine verwijderen. Dit huishoudelij
ke regeltje klinkt simpel, maar het is te
vens het grondprincipe van het crude 
washing'-systeem.
Tijdens het transport hecht een deel van 
de lading ruwe olie zich vast aan de dwars- 
schotten, spanten, binten en leidingen in 
een compartiment. Op de bodem van het 
ruim verzamelen zich zware, wasachtige 
gedeelten die onderweg gaan aankoeken.
Al het water van de zeë wast d it hardnekki
ge residu niet weg. Maar het is om ver
schillende redenen noodzakelijk dat dit 
wél gebeurt.
VLCC's (Very Large Crude Carriers) zijn 
tankers van enorme omvang, De Esso-tan- 
kers kunnen een lading van omstreeks 
250 000 ton ruwe olie vervoeren. Derhalve 
is het na het lossen aan boord blijvende 
residu wel honderden tonnen groot. Nu zal 
het iedereen duidelijk  zijn dat het zinloos 
is deze hoeveelheid kostbare grondstof 
steeds van los- naar laadhaven vice versa 
te blijven vervoeren. De hoeveelheid te los
sen olie moet om economische redenen zo
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L a vom a tic -w asm a ch ine  o p  dek.

groot m ogelijk zijn. Bovendien moet een 
tanker als hij een dokbeurt ondergaat vol
ledig schoon en gasvrij zijn. Als dit tijdens 
de dokbeurt -  vaak moeizaam met de 
hand -  moet gebeuren is dat tijdrovend en 
kostbaar. Ten slotte, en dat is voor Esso 
echter niet de minst belangrijke reden, 
moet gedurende het normale tankwassen 
heel veel water worden gebruikt dat later 
weer wordt gelost. Nu werkte d it systeem, 
zoals eerder gemeld, door allerle i voor
zorgsmaatregelen zeer bevredigend. Toch

kon d it water, zij het u iterst minimaal, spo
ren van olie vertonen. Als bij een lager ge
bruik van water minder verontreiniging op
treedt, kan men stellen dat d it bij de toe
passing van ruwe o lie  vrijwel nihil is. Drie 
argumenten die du idelijk  pleiten voor de 
invoering van zo'n systeem.

‘Esso Saba' als eerste tanker
Begin 1975 begon men bij de Esso-rederij 
die de vier schepen, de ‘Esso Nederland', 
de 'Esso Europoort’, de 'Esso Bonaire' en

O nd er: de 'E sso  Saba ' b ij he t lossen in de ha 
ven.

de ‘Esso Saba’ beheert, met het opstellen 
en uitwerken van de plannen. De 'Esso Sa
ba' werd vervolgens aangewezen om als 
eerste schip met het systeem te worden 
voorzien.

Dit is een indrukwekkende operatie gewor
den die met grote voortvarendheid en ui
terst doelmatig is uitgevoerd op een van 
de ballastreizen van d it schip in het najaar 

•van 1975.
Op de tanker moest een aantal werkzaam-
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heden worden verricht waarvoor men o.a. 
van Essc Nederland de beschikking kreeg 
over een groep medewerkers van de Esso 
Raffinaderij Rotterdam. Om het 'crude 
washing-systeem aan boord van alle vier 
Esso-tankers te installeren zijn bijna een 
jaar lang iedere reis c irca tien medewer
kers van de Esso-raffinaderij aan boord 
van een van deze schepen meegereisd; 
een unieke samenwerking tussen twee to 
taal verschillende bedrijfsonderdelen.

De werkzaamheden kan men verdelen in 
die aan boord en die aan de wal. Aan 
boord moesten leidingen aangebracht w or
den tussen de openingen aan dek en de 
hoofdleidingen. Er moesten extra m achi
nes voor het wassen worden geïnstalleerd. 
Overigens worden ook de butterworthma- 
chines die vroeger met water wasten ook 
ingezet voor het reinigen met ruwe olie. 
Speciale hijskranen -  intern b ij Esso ont

w ikkeld -w e rden  geplaatst om de zware 
butterworth-apparatuur te kunnen ver
plaatsen. Het hele pakket van werkzaam
heden werd in een voorbereidingsproject, 
waarin zowel specialisten aan de wal als 
zeevarenden deelnamen, uitgewerkt. Bo
vendien moesten enorme hoeveelheden 
materiaal worden besteld: 1000 meter le i
ding met flenzen, bochten, T-stukken, 
hulpstukken, afsluiters, bouten, moeren, 
enz. Voor de werkzaamheden aan boord 
waren bovendien werkbanken nodig, extra 
lasapparatuur, o.a. 5 lasdieseis, 4 laswa- 
gens en de nodige gereedschapswagens.

Op de 'Esso Saba’ moesten 62 dekflenzen 
en 320 pijpsteunen voor de 1000 meter 
p ijp le id ing worden gelast, en 106 afslui
ters geplaatst.
Met twee binnenvaartschepen is het volle
dige materiaal aan boord gebracht. Na ge
reedkomen van het constructiewerk werd

het gehele systeem in de Perzische Golf 
met water onder hoge druk beproefd. De 
voordelen zijn at in het kort genoemd. 
Geen lossingsverliezen meer, een bespa
ring van+_1500 ton ruwe o lie  per schip per 
jaar.* M inder wassen met water, hetgeen 
bovendien energie spaart. Verontreiniging 
van water met olie is tot een minimum-ni
veau teruggebracht. Ten slotte heeft men 
berekend dat de tijd  die men nodig heeft 
om een tanker schoon en gasvrij te  maken 
vooreen dokbeurt met circa v ijf dagen kan 
worden verminderd.

* D it betekent n ie t dat deze hoeveelhe id  ruwe o lie  
voorheen overboord  werd gepom pt. A ls vaste sub
s tantie  en ais p lassen o lie  b lee f het o p  de scheeps
bodem  liggen.

(Overgenomen uit ’Essobron* maart I976)

Kockums continues to develop systems for civilian submarines

Kockums Shipyard, in M almö, Sweden, 
has recently introduced two completely 
new systems for work underwater. These 
systems, which consist o f a  400-ton sub
marine for service and a 170-ton subma
rine for inspection, are part of Kockums’ 
continuous development in this area.

About a year ago, the company introduced 
an underwater system consisting of one 
submarine, a support vessel, and one 
submersible, the submersible is housed in 
a special compartment aboard the support 
vessel. This system is used for inspection, 
maintenance and service of underwater in
stallations.

The basic idea of the new system is to 
render the working submarine indepen
dent of both weather conditions and a 
mother ship. The new submarine can ope
rate at a distance of several hundred nauti
cal miles form their bases. The new sys
tems are more economical to operate than 
the support-vessel system and they also 
require a considerably lower level of in
vestment.

The smaller, 170-ton submarine carries a 
crew of ten and is designed for inspection 
o f underwater installations such as pipe
lines, down to a depth of 200 metres. The 
submarine can hover and is highly ma- 
noeuvreable.

Autonomous Diver Lockout Submarine used for service 
and maintenance of undersea installations

Both systems are independent of weather 
conditions, which gives them a high ope
rational capacity. Both submarines are 
built to the same safety standards as the 
submarines which Kockums delivers to 
the Royal Swedish Navy.

The 400-ton working submarine is desig
ned for maintenance and service of un
dersea installations and carries two four- 
man diving teams. The vessel can release 
and take on divers down to a depth o f 300 
metres. Twin diving chambers make it 
possible for the diving teams to work 
round the clock, independently of one 
another. I-----------------------------------------------1--------------------------------- 1

Autonomous Inspection Submarine used tor t ^ " ô r ’ „A S
\ \ iuVfil

inspection of undersea installations
I !
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Akkoord beleidscommissie scheepsbouw

De M inister van Economische Zaken, drs. R. F. M. Lubbers heeft de Tweede Kam er der 
Staten-Generaa! meegedeeld dat de betrokken organisaties van werkgevers en werkne
mers akkoord zijn gegaan met de oprichting van de Beleidscommissie Scheepsbouw. Zij 
baseren zich hierbij op de taak en werkwijze, zoals reeds eerder in een notitie werd 
weergegeven en op basis van de intentieverklaringen van de organisaties. Van deze 
laatste heeft de m inister de Tweede Kamer een afschrift doen toekomen.

Hiema volgen de intentieverklaringen 
van:
-  de Centrale Bond van Scheepsbouw
meesters in Nederland en de Scheeps- 
bouwvereeniging ’H oogezand’;
-  de Industriebond NVV en de Industrie
bond NKV;
-  de Industriebond CNV en de Unie 
BLHP.
Geconstateerd moet worden dat in deze 
intentieverklaringen kenmerkende ver
schillen van opvatting aan de dag treden. 
Overwogen wordt dat het echter niet 
noodzakelijk is dat de intentieverklaringen 
aan elkaar gelijk zijn, omdat deze niet we
derzijds bindend zijn.
Geconstateerd wordt ook dat de intentie
verklaringen geen belemmeringen bevat
ten voor de respectievelijke partijen om. 
vanuit hun eigen achtergrond in de Be
leidscommissie Scheepsbouw te functio
neren.
Daarom hebben bovengenoemde organi
saties besloten in te gaan op het voorstel 
van de M inisters van Economische Zaken 
en van Sociale Zaken gezamenlijk de Be
leidscommissie Scheepsbouw op te rich
ten.

Intentieverklaring
De Centrale Bond van Scheepsbouwm ees
ters in Nederland (Cebosine) en de 
Scheepsbouwvereeniging ’H oogezand’ 
hebben in hun respectievelijke ledenver
gaderingen besloten positet' te reageren op 
het voorstel van de M inisters Boersm a en 
Lubbers tot het vormen van een tri-partite 
kommissie scheepsbouw.
Essentiëel voor deze intentieverklaring 
zijn de volgende punten:
1. Besluiten tot de uitvoering van de door 
de kommissie gegeven adviezen worden 
genomen door de overheid, de onderne
mingen (of groepen van ondernemingen) 
en de organisaties, ieder voor zich en voor 
zover hen dit aangaat, op basis van wette
lijke bepalingen respectievelijk van hun 
statuten, De deelnemende partijen zullen 
zoveel rnogelijk het werk van de Beleids
commissie positief ondersteunen.
2. Cebosine en ’H oogezand' gaan uit van 
de bestaande overleg- en besluitsvor- 
mingsprocedures met de bijbehorende

verantwoordelijkheden binnen de Neder
landse scheepsbouwindustrie als onder
deel van de totale N ederlandse, op het 
systeem van ondernemingsgewijze pro- 
duktie gebaseerde industrie, uiteraard met 
inachtneming van de noodzakelijke aan
vulling die het werk van de kommissie 
daarop vormt.
3. Het werk van de kommissie dient in het 
kader van het op te stellen beleidsplan met 
name gericht te worden op projekten van 
steunverlening ter bevordering van de af
zet, op projekten voor herstrukturering en 
op projekten voor stilligregeling met de 
daaraan in deze gevallen eventueel te ver
binden voorwaarden. Dit alles gezien in 
het licht van de doelstelling van een gea
vanceerde scheepsbouwindustrie met het 
in zo groot mogelijke mate behouden van 
de werkgelegenheid.
4. Er dient een kleine kommissie te wor
den gevormd welke binnen de totaalop- 
dracht van de Beleidskommissie Scheeps
bouw in een voldoende geëigende aanpak 
speciaal zal worden belast met de pro
blemen van de werven in het Noorden des 
Lands.
5 Bij het vaststellen van de adviezen van 
de kommissie zullen de door de Cebosine 
en ’H oogezand' aan te wijzen leden van de 
kommissie voldoende gelegenheid moe
ten hebben om ruggespraak te houden met 
de ondernemingen of groepen van onder
nemingen.
6. W anneer in de kommissie niet una
niem tot een advies wordt besloten, wordt 
ook het m inderheidsadvies met de daarbij 
behorende argum entatie, indien de m in
derheid dat wenst, bekend gemaakt.
7. Erkennende dat het beleidsplan de to
tale scheepsbouw om vat, zullen bedrijven 
waarvoor de problematiek van de 
scheepsnieuwbouw geen direkte en be
langrijke invloed heeft op de werkgele
genheid en de continuïteit in genoemde 
bedrijven, vooralsnog buiten de beleids
maatregelen zoals voorgesteld door de 
kommissie blijven.
8. De korte termijnaanpak die noodzake
lijk is voor de besluitvorming ten aanzien 
van ad-hoc projekten of samenwerking op 
het gebied van acquisitie, orderverdeling 
of herstrukturering, mag enerzijds niet

worden vertraagd door het ontwikkelen 
van een beleidsplan op langere termijn. 
Anderzijds zal de ontwikkeling van het 
beleidsplan niet door ad-hoc problemen in 
de weg mogen worden gestaan.
9. De kommissie dient in het kader van 
haar opdracht zo spoedig mogelijk aan de 
M inisters te adviseren terzake van alge
mene stimulerende maatregelen, welke 
niet nationaal konkurrentie-vervalsend 
zullen werken en de werven op gelijke 
wijze zullen behandelen, en terzake van 
specifieke maatregelen.
Bovendien dient het bevorderen van sti
mulerende maatregelen op het gebied van 
acquisitie en exportbevordering hoge 
prioriteit te hebben.
10. Het ter diskussie stellen van het 
voortbestaan van de kommissie dient 
slechts mogelijk te zijn wanneer de om 
standigheden daartoe aanleiding geven.
11. Bestaande afspraken voor bepaalde 
ondernemingen o f groepen van onderne
mingen zullen slechts in de beschouwing 
worden betrokken ten aanzien van die on
dernemingen o f groepen van ondernemin
gen waarvoor die afspraken gelden.
12. Daar waar het gaat om het verwerven 
van opdrachten zal uiterste terughoudend
heid ten aanzien van de publiciteit worden 
betracht en zal pas tot publikatie worden 
overgegaan na een besluit daartoe van de 
kommissie.
Gezien de in het geding zijnde belangen bij 
eventuele herstruktureringen zal de kom
missie zich van geval tot geval beraden of 
geheim houding afgesproken dient te wor
den.

Intentieverklaring
De I.B. N .V .V . en de I.B. N .K .V . heb
ben kennis genomen van de inhoud van de 
nota van de regering, toegezonden als bij
lage bij de brief van de M inister van Eco
nomische Zaken aan de bond dd. 19 maart 
1976 met betrekking tot de formatie van 
de Beleidskommissie Scheepsbouw.
Uit deze nota blijkt dat de doelstelling van 
de onderhavige kommissie zal zijn een 
gezonde, rendabele scheepsbouwindus
trie met geavanceerde produkten en pro- 
duktietechnieken, die in de wereld goed 
kan konkurreren, en waaraan naar onze 
mening, moet worden toegevoegd:
’en met passende sociale verhoudingen, 
waarbij aan de optimalisering van de 
handmatige arbeid sterke aandacht zal 
worden besteed’.
De industriebonden zijn overigens van 
mening dat men zich dient te realiseren dat
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als over de scheepsbouwindustrie wordt 
gesproken de werkingssfeer, waarop de 
werkzaamheden van de kommissie zich 
dienen te richten, alle scheepsbouwaktivi- 
teien, genoemd in de nota van de regering, 
daar waar noodzakelijk, zal moeten om
vatten.
Het uitgangspunt bij de verwerkelijking 
van deze doelstelling is het in zo groot 
mogelijke mate behouden van de werkge
legenheid in de Nederlandse scheepsbou
windustrie.
In dit kader dient naar de mening van 
beide industriebonden, zowel door de 
overheid als door de kommissie, de ver
vangende werkgelegenheid mede als uit
gangspunt te worden genomen.

D el.B . N .V .V .e n d e l.B . N.K V .dienen 
bij de beoordeling of medegewerkt kan 
worden zoals door de regering gevraagd, 
aan het realiseren van deze doelstelling en 
uitgangspunten, uit te gaan van de door 
hun kongressen vastgestelde doelstellin
gen en uitgangspunten, uiteraard met in
achtneming van de noodzakelijke aanvul
ling die het werk van de kommissie daarop 
vormt.
Vanuit deze stellingname dienen de on
dernemersorganisaties betrokken bij het 
overleg met de regering, er blijk van te 
geven, dat de werkzaamheden van de 
kommissie niet uitsluitend gericht zullen 
zijn op het oplossen van ad-hoc problemen 
in de scheepsbouwindustrie.
Deze aktiviteiten zullen van de aanvang af 
tevens moeten omvatten de ontwikkeling 
van een meer algemene sociale en ekono- 
mische visie op langere termijn met be
trekking tot de gang van zaken in de 
scheepsbouwindustrie. Er zal een termijn 
afgesproken dienen te worden, waarbin
nen deze visie geformuleerd zal zijn. 
Vanuit deze visie behouden de industrie

bonden zich het recht voor uit de kommis
sie te treden indien naar hun mening de 
besluiten van de kommissie ingrijpend in
gaan tegen de hiervoor aangegeven doel
stelling en uitgangspunten. De motieven 
tot uittreding zullen vooraf aan de kom
missie schriftelijk kenbaar worden ge
maakt.
Tenslotte spreken beide bonden uit dat 
waar een zo belangrijk en dringend beroep 
wordt gedaan op de medewerking van de 
werknemersorganisaties het mogelijk 
moet zijn dat wanneer concrete situaties 
daartoe aanleiding geven de bijzondere 
positie van de betrokken leden in acht 
wordt genomen. Dit dient zo mogelijk ge
regeld te worden in overleg met de desbe
treffende werkgeversorganisaties.
Indien naarde mening van de I.B. N. V.V. 
en l.B . N .K .V ., door partijen in vol
doende mate aan het bovenstaande tege
moet wordt gekomen, zijn zij bereid aan 
de werkzaamheden in de kommissie deel 
te nemen.

Intentieverklaring van de Industrie
bond CNV en de Unie B .L .H .P .
Onze bonden zijn van opvatting, gehoord 
de kaderleden, dat de scheepsbouwindus
trie in Nederland een permanente plaats 
dient te behouden. Wil de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie echter in de inter
nationale concurrentie blijvend een rol van 
betekenis kunnen spelen, dan zullen 
werkgevers, werknemers en overheid 
moeten streven naar herstructurering. De 
instelling van een Beleidskommissie 
Scheepsbouw met bevoegdheden in de be- 
leidssfeer, waarin alle betrokkenen deel
nemen, biedt daarvoor mogelijkheden. 
Onze bonden zijn van mening, dat de her
structurering gericht moet zijn op het be
houd van zoveel mogelijk arbeidsplaat
sen.

Uitgaande van deze gedachtengang willen 
wij aan het werk van de commissie deel
nemen en er derhalve verantwoordelijk
heid voor aanvaarden. Daarbij dienen de 
volgende uitgangspunten in acht te wor
den genomen.
-  Er wordt gestreefd naar een permanent 
karakter van de kommissie. Onze bonden 
zijn bereid mede verantwoordelijkheid te 
dragen tijdens een moeilijke periode, on
der voorwaarde, dat de medezeggenschap 
van de werknemers ook daarna bestendigd 
wordt. De discussie over het voortbestaan 
van de kommissie is slechts mogelijk 
wanneer de omstandigheden daartoe aan
leiding geven.

-  De samenstelling, bevoegdheden en 
werkwijze van de kommissie -  zoals door 
de overheid voorgesteld -  zijn zodanig, 
dat alle partijen gelijke rechten hebben. 
Op basis van deze uitgangspunten is er 
naar het oordeel van onze bonden geen 
grond voor een streven naar nationalisatie.

-  De werkgevers zullen bereid moeten 
zijn een deel van hun beslissingsbevoegd
heden over te dragen aan de Beleidskom
missie Scheepsbouw, hetwelk voldoende 
inhoud krijgt indien partijen zoveel als 
maar enigszins mogelijk is het werk van de 
commissie positief zullen ondersteunen, 
onverlet het feit dat het huidige systeem 
van op ondernemingsgewijze produktie 
gebaseerde industrie zo goed mogelijk 
blijft functioneren.

-  De Beleidskommissie Scheepsbouw zal 
een termijn moeten vaststellen waarbin
nen het beleidsplan gereed moet zijn, dit 
om te voorkomen dat langdurig ad-hoc 
beslissingen genomen moeten worden, 
die het beleidsplan in de weg kunnen 
staan.

Scheepsbouw op de helling

Na uitvoerige discussies en strubbelingen 
zijn zowel de werkgevers -  als de werk
nemersorganisaties in de scheepsbouw be
reid gebleken, zitting te nemen in de door 
de regering voorgestelde Beleidskommis
sie Scheepsbouw, die bedoeld is om bij te 
dragen aan de oplossing van het structu
rele vraagstuk in deze sector, althans voor 
zover het de gevolgen van dit wereldom
vattende probleem voor de scheepsbouw 
in ons land betreft.
Men is zo verstandig geweest, na scher
mutselingen over de principiële uitgangs
punten van waaruit de kommissie zou 
moeten werken, zich pragmatisch op te

stellen, ten einde te trachten in concreto 
iets te doen, waarbij men de eigen alge
mene opvattingen over de achtergrond van 
waaruit men de problematiek benadert, 
heeft neergelegd in intentieverklaringen. 
Dit geldt althans voor de ondernemers- en 
werknemersvertegenwoordiging in de 
commissie. De regering heeft als partner 
in de kommissie geen intentieverklaring 
afgelegd: er moet dus nog worden afge
wacht hoe zij het werk van de kommissie 
zal benaderen.
Gezien de problematiek waarmee een be
langrijk deel van de Nederlandse scheeps
bouw worstelt, kan het tot stand komen

van de kommissie alleen maar worden 
toegejuicht. Wij koesteren enige hoop, dat 
de ernst van de problematiek ertoe zal 
leiden dat men in en buiten de kommissie 
meer zal letten op datgene wat de diverse 
partners bindt dan wat hen scheidt.

Concentreren op scheepsbouw
Van oudsher is de scheepsbouw een be
langrijke sector van de metaalindustrie in 
Nederland. In verschillende opzichten 
strekt de betekenis van deze sector zich 
evenwel verder uit dan tot de scheeps
bouw in enge zin. Dit is in de eerste plaats 
een gevolg van het feit, dat sommige delen
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van de metaal- en elektrotechnische indus
trie een niet onbelangrijk afzetgebied heb
ben in toeleveringen aan de scheepsbouw. 
Ook om die reden is het voor de 
metalektro-industrie als geheel van be
lang, dat voor de scheepsbouwproblema- 
tiek een adequate oplossing wordt gevon
den.
Dit wil echter niet zeggen, dat de proble
matiek van de betrokken sectoren van de 
metalektro-industrie nu ook zonder meer 
onderdeel zal moeten uitmaken van het
geen de beleidskommissie als haar taak 
dient te beschouwen.
Het is van belang er de nadruk op te leg
gen, dat de taak van de beleidskommissie 
zich zal moeten concentreren op èn beper
ken tot het zoeken naar de oplossing van 
de problematiek van de scheepsbouw in 
Nederland.
Het is daarbij soms moeilijk precies af te 
bakenen wat wel en wat niet tot de 
scheepsbouw behoort. Zo kunnen be
paalde delen van wat men tegenwoordig 
zo gemakkelijk samenvat onder de alge
mene term ’offshore-equipm ent’, zeker 
niet bij uitsluiting tot het terrein van de 
scheepsbouw worden gerekend. Het staat 
weliswaar vast, dat de zgn. supplyschepen 
als deel van de offshore-equipment zeker 
wel tot de scheepsbouw behoren, maar 
voor ander materiaal is dit niet zonder 
meer duidelijk. In ieder geval zijn daarbij 
ook belangen betrokken van andere on
dernemingen dan scheepsbouwbedrijven. 
Voor zover de beleidscommissie neiging 
zou hebben om in verband met de 
scheepsbouwproblematiek hierover uit
spraken, aanbevelingen of anderszins te 
willen doen, kan althans aan onderne- 
merszijde de commissie niet meer repre
sentatief worden geacht. Deze vraagstuk
ken zullen in breder verband moeten wor
den behandeld.
Uit de intentieverklaring van de scheeps
bouwers blijkt.dat men zich van deze 
noodzaak tot beperking van het werkter
rein van de kommissie zeer wel bewust is.

Oppassen voor concurrentievervalsing
Bij het werkterrein van de beleidskommis
sie is nog een andere kanttekening te ma
ken. Wij doelen hier op het feit, dat er 
ondernemingen zijn die zich met scheeps
bouw bezighouden, maar die daarnaast 
ook nog belangrijke andere activiteiten 
hebben. Ook hier moet worden gesteld, 
dat het niet aangaat die andere activiteiten 
nu ook te beschouwen als behorend tot de 
competentie van de Beleidskommissie 
Scheepsbouw. Immers, in die andere sec
toren behoeft zich niet een structurele pro
blematiek voor te doen die vergelijkbaar is 
met die in de scheepsbouw. Voor zover in 
die andere sectoren wel structurele pro
blemen liggen, zullen deze moeten wor
den besproken in kommissies o f andere 
gezelschappen die voor de betrokken sec
tor representatief zijn.

Als men de grenzen van de activiteiten van 
de Beleidskommissie Scheepsbouw niet 
zorgvuldig in de gaten houdt, dreigt het 
niet geringe gevaar dat de scheepsbouw
problematiek wordt weggedrukt naar an
dere sectoren, met alle gevolgen voor 
concurrentievervalsing die daaraan ver
bonden kunnen zijn. In de hearings die in 
de herfst van vorig jaar zijn gehouden bij 
de presentatie van de zgn. Commissie II 
(Commissie Bakker Herstructurering 
Rijn-Schelde-Verolme en Van der 
Giessen-De Noord) is hierop al door ver
schillende bedrijven gewezen.

Met name VMF-Stork en Holec hebben bij 
die gelegenheid naar voren gebracht, dat 
de werkgelegenheid in de toeleveringsin- 
dustrie niet in het gedrang mag komen en 
dat concurrentieverstorende maatregelen 
moeten worden voorkomen.

Niet andere sectoren schaden
Tot slot moet erop worden gewezen, dat 
geen adequate oplossing van de scheeps
bouwproblematiek kan worden gevonden 
door de capaciteiten van de werven te rich

ten op terreinen die door andere branches 
of bedrijfstakken worden bestreken.
Dat geldt in het bijzonder voor overscha
keling naar die sectoren waar zich even
eens problemen van overcapaciteit voor
doen.

Bij het begin van de discussies over de 
oprichting van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw heeft een groep staalcon
structiebedrijven binnen de FME daarop 
in een brief aan de minister van Economi
sche Zaken ook gewezen. In deze brief 
hebben de betrokken bedrijven er met 
klem bij de bewindsman op aangedrongen 
ervoor zorg te dragen, dat de problemen 
van de staalbouwbranche niet worden 
vergroot door de oplossingen die voor de 
scheepsbouw worden gezocht; met name 
geldt dit ten aanzien van de mogelijkheid 
dat scheepswerven bij teruglopende markt 
zich zouden begeven op de afzetmarkt van 
de staalbouwbranche. 'H et lijkt ons dan 
ook noodzakelijk dat er afspraken worden 
gemaakt, die door de overheid worden 
onderschreven ten aanzien van marktver- 
deling tussen beide branches. Wij zijn van 
mening dat daarbij de staalbouwbranche 
zijn traditionele afzetmarkten moet be
houden’, aldus deze brief, waarvan af
schrift werd gezonden naar de minister 
van Sociale Zaken.

Waneer wij als organisatie in de metaal- en 
elektrotechnische industrie ons duidelijk 
positief opstellen ten aanzien van de aan
pak die mogelijk wordt gemaakt door de 
Beleidscommissie Scheepsbouw en daar
aan gaarne onze bijdrage willen verlenen 
om een aanvaardbare en vruchtbare oplos
sing van de scheepsbouwproblematiek tot 
stand te brengen, dan is dat toch onder de 
uitdrukkelijke restrictie dat hierdoor de be
langen van andere sectoren van de metaal- 
en elektrotechnische industrie niet mogen 
worden geschaad.

Metalektro Visie (FME) April 1976

NIEUWE UITGAVE

International Shipping and Shipbuilding Directory 1975 Publica
tie Benn Brothers L td., London, 87e uitgave Afm. 28.5 x  24 x  
4,5 cm, 840 blz.
Prijs: £ 16.00

In de lange reeks uitgaven van Benn Brothers is nu het 87e deel 
verschenen van het internationale adresboek op het gebied van 
scheepvaart en scheepsbouw.
Zoals gebruikelijk in deze uitgave bevat het boek vele adressen en

gegevens van reders en scheepsbouwers, scheepsreparatiebedrij- 
ven en scheepsmachinebouwers, sleep- en bergingsbedrijven, 
offshore-dienstverleningen, organisaties alsmede een UK en een 
internationaal compendium van scheepsbouw- en andere Produk
ten voor de maritieme sector.
Een boek dat een nuttige vraagbaak kan zijn voor allen die met 
scheepsbouw en scheepvaart hebben te maken.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer
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Presentatie S.E.M.T. - PIELSTICK motor type PC 4
door ing. G. N. Giebel. Indumij B.V.

Begin dit jaar werden door Chantiers de L’Atlantique te St.
Nazaire de eerste S .E .M .T . - PIELSTICK motoren type PC 4 
afgeleverd.
De steeds grotere vermogens, welke nodig zijn voor de aandrij
ving van moderne gespecialiseerde schepen, hebben ertoe geleid, 
dat de Société d ’Etude de Machines Thermiques (S .E .M .T .) te 
Parijs na de goede ervaringen gedurende meer dan 25 jaar met het 
door haar ontwikkelde medium-speed motortype PC, achtereen
volgens PC 1, PC 2, PC 2-5 en PC 3, op de ingeslagen weg is 
voortgegaan, met als resultaat de PC 4.
Het besluit deze motor te gaan bouwen werd genomen in 1970.
Dat aan dit grotere motortype (1500 pk/cil.) behoefte bestaat kan 
worden afgeleid uit het feit, dat sinds deze motor op de markt 
kwam, begin 1973, op dit moment 28 motoren (tezamen 650.000 
pk) in bestelling zijn.
De eerst geleverde motor heeft 10 cilinders in V-vorm en ontwik
kelt 15.000 pk bij 400 omw/min. en wordt momenteel inge
bouwd bij de Franse werf La Ciotat in een gastanker, waar deze 
motor met nog een tweede motor van hetzelfde type via een 
dubbele tandwielkast van het merk ACB de verstelbare schroef 
zal aandrijven, in totaal dus 30.000 pk.

De constructie van de PC 4 motor lijkt veel op die van zijn 
voorgangers.
Het motorframe is gelast, wat een grote sterkte garandeert en de

lig. 2) Een 10 PC 4 (15.000 pk) wordt getransporteerd 

fig. 3) Het lassen van het motorframe.

Fig. 1) 4  cilinder prototype PC 4, sinds 1972 in bedrijf op de proefstand 
van S .E .M .T . te St. Denis (bij Parijs)

fig. 4) Montage krukas in motorframe

S. & W -  43e laarganq no. 1 2 -  1976 365



fig. 5) Een cilindereenheid beslaande uit cilindcrkop, koelwatermantel, 
cilindervoering, zuiger en drijf stang kan compleet worden verwisseld.

motor niet zwaarder maakt dan nodig is. Speciale aandacht is 
geschonken aan het vergemakkelijken van het onderhoud.

-  De uitlaatkleppen kunnen worden gedemonteerd, zonder dat de 
kleptuimelaars worden verwijderd.
-  De brandstofpompplunjer met geleider kan worden gedemon
teerd terwijl het pomphuis op de motor blijft.
Gewicht van de plunjer met geleider ca. 20 kg.
-  Het is mogelijk een complete cilindereenheid, als één geheel 
(cilinderkop, voering, watermantel, zuiger en drijfstang) te de
monteren en door een ander stel te vervangen (fig 5) Totaal 
benodigde tijd 3 'h  uur.
-  Cilinderkoptapeinden en lagerbouten worden hydraulisch ge
spannen.

De motor is geschikt voor toepassing van zware brandstof, inclu
sief bunker C met hoge zwavel en vanadium percentages.
Er is veel aandacht besteed aan het rendement en op de proefstand 
bij het testen der eerste voor de praktijk gebouwde motoren, heeft 
men een brandstofgebruik gemeten bij de meest economische 
belasting van 1200 pk cil. bij 370om w /m in. van 140 gr/pk/uur! 
Het smeerolieverbruik bleef beneden 1 gr/pk/ uur.
Voor het bouwen en beproeven van de PC 4 motor werd door 
Chantiers de l ’Atlantique te St. Nazaire een nieuwe montagehal 
gebouwd, waar op 9 maart j.1. aaneen groot aantal belangstellen
den de eerste in serie gebouwde motor werd voorgesteld.

Afmeerplaatsen voor op te leggen

Het lid van de Tweede Kamer, de heer Nagel (P .v.d. A .), heeft 
aan de minister van Economische Zaken op 5 maart 1976 de 
volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Hebben U ook de berichten bereikt, dat er in Europa geen 
plaats meer zou zijn om tankschepen op te leggen?
2. Ziet U aanleiding na te gaan of er in Nederlandse wateren nog 
opleggelegenheid is en de waterbeheerders (zoals havenschap
pen) te stimuleren acquisitie te voeren?

Toelichting
Vragensteller gaat uit van de voorde hand liggende veronderstel
lingen, dat:
a. het in de mottenballen leggen vrijwel zeker zal worden opge
dragen aan een bedrijf ter plaatse;
b. het er weer uithalen ook;
c. een dan waarschijnlijk noodzakelijke ’Grote Beurt' allicht 
toevalt aan een werf in het mottenballenland.

De minister van Economische Zaken, Drs. R. F. M. Lubbers, 
heeft deze vragen als volgt beantwoord.
1. Het is ondergetekende bekend dat zich problemen voordoen

Mammoettankschepen

bij het zoeken naar geschikte afmeerplaatsen voor op te leggen 
m ammoettankschepen.
Het opleggen van dergelijke schepen vereist omvangrijke ruimten 
op diepe en beschutte plaatsen. Dit in verband met het feit dat 
dergelijke schepen in het algemeen ieder op zich, zulks uit het 
oogmerk van veiligheid, aan boeien moeten worden afgemeerd.
2. De beschikbare ruimte in het W aterweggebied of het IJ- 
mondgebied, de enige gebieden die toegankelijk zijn voor mam- 
moettankers laat niet toe dat hier dit type schepen wordt opge
legd. In de overige zeehavengebieden is voor oplegging slechts 
beperkte ruimte beschikbaar en dan nog voor kleinere schepen. 
Momenteel hebben hier reeds enkele opgelegde tankschepen van 
middenklasse een ligplaats gevonden.
Uit het vorenstaande moge blijken dat er hier te lande nagenoeg 
geen mogelijkheden aanwezig zijn om ruimere oplegfaciliteiten 
voor mammoettankers ter beschikking te stellen zodat er weinig 
aanleiding is havenschappen te stimuleren om acquisitie op dit 
punt te voeren.
Het komt ondergetekende voor dat voor kleinere schepen nog 
enige ruimte bestaat. Deze ruimte is echter niet van dien aard dat 
een extra stimulans van de acquisitie npdig is om deze ruimte te 
benutten.
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Glass-reinforced platics plastics hull of HMS ’Brecon’

Laying up of the glass-reinforced plastics hull of HMS Brecon 
has begun in the specially built facility at the Woolston, South
ampton, shipyard of Vosper Thornycroft Limited. First of a new 
class of mine countermeasures vessels for the Royal Navy desig
ned by the Ministry of Defence (Navy), HMS Brecon is being 
built making use of much of the expertise developed in collabora
tion between the Ministry and Vosper Thornycroft during the 
construction of HMS Wilton, a coastal mine-hunter of the exis

ting type built experimentally in g .r.p . In this view the first 
sections of laminate about the midship section have been laid up.

An extensive ventilation system has been built into the mould to 
remove styrene fumes, which can be harmful. HMS Brecon , 
somewhat larger than the 450-ton HMS Wilton, is expected to be 
the largest g.r.p. ship anywhere in the world, and the hull the 
largest single moulding ever made.
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LRS plan for the 1980s

Lloyd’s Register o f  Shipping’s computer-based structural design appraisal system will 

be particularly useful to developing shipbuilding nations.

Ship Design is all about optimising performance in the transporta
tion of goods and products, so it is inevitable that in the 1980s we 
should see a much greater concern with efficient systems o f 
shipping cargo. There is likely to be an increased interest in 
providing more multipurpose open type ships having the flexibi
lity to take advantage of greater automation in the cargo handling 
field.
At the same time, the redistribution o f  wealth (a familiar enough 
political platform to those of us who have survived this far into 
the twentieth century) may be expected to accelerate as more and 
more of the developing nations achieve independence. The desire 
for economic independence which follows, naturally enough, in 
the wake o f  political independence, must inevitably result in a 
global demand for the fruits of technology. Nowhere is this more 
likely than in the shipbuilding industiy which is a key sector in the 
economy of any advanced, or advancing, country.
Already we have a discernible trend towards the geographical 
redistribution of shipbuilding and shipping away from the tradi
tional centres of technology in Europe, Japan and the United 
States to developing areas such as South Am erica, the M iddle 
East and East Asia. These new shipbuilding centres will need 
ship design expertise.
The demand for new types o f  ships and the emergance o f relati
vely inexperienced shipbuilding centres, will prove a consider
able challange for the ship designer and structural analyst, since 
many future projects may be untried and the ability to simulate 
the associated problems in order to gain valuable experience will 
be critical. In effect, this means the ability o f mathematically 
simulate new types of ship structures in their natural environ
ment, and to temper this experience; it will represent a very 
significant contribution to design solutions.
Any ship classification society contains within its organisational 
framework the accumulated technical experience of years of ship 
structural design and performance. A society like Lloyd’s Regis
ter o f Shipping carries out its own research into ship structural 
problems, and then embodies the results into its design appraisal 
and plan approval procedures, thus sharing the information with 
ship designers. Further knowledge is gained during the building 
period when classed ships are surveyed during construction. 
Periodical surveys during the service life of ships bring further 
technical information into the technical records and statistics of 
the Socety. These records are then drawn upon for further re
search. Any damage and defect trends which may be detected as a 
result o f this research may be investigated and may possible lead 
to changes being made to the Rules. These in turn, are embobied 
into the plan approval process, thus completing the cycle of 
structural design information.

Such are the fruits o f technology which will be essential to the 
developing shipbuilding countries. It is fortunate that we now 
have advanced computer systems which enable all this accumula
ted technical information to be communicated of the most unsop
histicated shipbuilding centres by means of the actual com puter 
programs used in the process o f  plan approval.

The Lloyd’s Register, Plan Appraisal System for Ships (LR 
PASS) is a computer-based structural design appraisal system 
geared to the needs o f ship designers throughout the world in the 
1980s. The revolution in ship plan appraisal which it betokens 
cannot be over-estimated. In the past, appraisal was carried out 
by means of an independent one-off assessment of each design 
with surveyors checking each designer’s interpretation o f the 
Society’s Rules. LR PASS minimises duplication o f effort by 
making available to designers the com puter programs embodied 
in the system. This means that approval is more readily arrived at 
since parts o f the mechanism o f approval have already been used 
in the basic design process.
In other words, structural design is now firmly established as a 
science rather than an art, and any shipbuilding country that has 
access to suitable com puter configurations may share the techni
cal experience built into the system.
The total system for determining the adequacy o f ship structures 
used in LR PASS is shown in Fig. 1. Far from being static, the 
system is being continually extended, modified and corrected in 
the light o f original research carried out by L loyd’s Register, 
technical feed-back from designers, builders and the data acqui
red from operational experience on ships in service. Indeed 
Lloyd’s has always encouraged consultation between designers, 
builders, owners and Approval Offices at the design stage; the 
world-wide availability of LR PASS has now successfully exten
ded this process, leading to mutually beneficial communication 
on ship technical matters.
The Development Unit of the Hull Structures Department provi
des a supporting role for LR PAFF and has adapted it for use on 
computers other than that used by Lloyd’s Register -  the IBM 
370/158. This means that the system may also be used on IBM 
models 360/65, 370/145 en 370/155. The main plotters used are 
Calcomp and Kongsberg although other plotters may be used 
with the NASTRAN program which, as will be seen in Fig 1, is 
one of those used in several o f the systems individuel elements. 
Certain LR PASS programs may also be run on CDC machines, 
and NASTRAN is available for CDC, UNIVAC and IBM com
puters.
By means of Information Manuals released at six monthly inter
vals, LR offices and clients are kept fully informed about latest 
developments. The documentation includes manuals on the va
rious programs, computing procedures, applications and theore
tical reports.

L loyd’s Register is the first classification society to provide a full 
computer-based ship design appraisal system  at m ajor shipbuil
ding centres such as Copenhagen, Gothenburg, Hamburg, Mad
rid, Rotterdam and Yokohama. The important point is that LR 
PASS is available now at the centres, and that it can be provided 
at any other centre which has adequate com puter facilities. It is 
already being used on many shipyard computers as a valuable 
design tool, for it has the capability o f solving a wide range of 
ship structural problem s. The recent use o f  LR PASS at a Lloyd’s 
Register office in Gothenburg, Sweden, affords a good example
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LRS system for determining the adequacy of ship structures

of what is being done. The work has highly technical so only the 
most generalised picture can be given here.
Recently the Gothenburg office applied the LR SHIPS program 
to a 100 000 dwt ore/bulk/oil carrier design -  and here it should 
be stressed that these programs formed only a part o f the overall 
appraisal system. The aim was to check the application of certain 
of our Rules against a ship of this novel type. Using the system, 
the examination involved analyses o f  the ship’s strength loaded in 
26 different ways; two o f these were given special attention and a 
mathematical model of the m idship section was created and 
subjected to deatiled investigation in various sea states. At the 
same time an analysis was made of the latent vibration in a 
superstructure.
The total shearing force, bending moment ad pressure head loads 
were assembled into a module using the still water and wave 
induced loads generated by the preceding modules. Additional 
input data was prepared at this stage in idealised form to define 
the midship section scantlings in computer oriented format.

LR PASS is a flexible tool designed to cover the complete 
spectrum of ship design technology ranging from the powerful 
large main frame computer to the desk top com puter, thus allo
wing the owner to choose a degree o f sophistication to suit the 
particular problem in hand.

Naschrift Lloyd’s Register of Shipping, Rotterdam
Bovenstaand artikel uit 'M arine W eek ', 30 april 1976, sluit goed 
aan op onze publicatie in 'Schip en W erf’ no. 8, 16 april 1976, 
waarin Hoofdstuk I; Inleiding, is gesteld dat de 'system en' re
gelmatig zullen worden verbeterd, uitgebreid en aangepast.
In het nu gepubliceerd overzicht 'Technical Data Base’ zijn 
nieuwe program m a’s opgenomen die in het Nederlandse artikel 
nog niet werden vermeld.
Sommige van deze program m a’s zijn inmiddels ook in Nederland 
beschikbaar gekomen en zoals aangekondigd in Hoofdstuk VII; 
Slot, zal ter zijner tijd een artikel worden gewijd aan deze aanvul
lingen.

Chemicaliëntanker loopt voor op veiligheidseisen

3 april is de chem icaliëntanker van 3100 ton, M are Novum  die De 
Haas Scheepvaart M aatschappij in Noorwegen laat bouwen te 
water gelaten.
Mevrouw P. W. van der Zanden- van Schaik verrichtte de doop
plechtigheid. Zij is de echtgenote van de heer C. H. van der 
Zanden, directeur van de Ruys Transport Groep en van De 
Haas-Damco.
De M are Novum  is de eerste chem icaliëntanker van een serie van 
drie, die De Haas in 1974 bestelde. Karmsund Verft te Hauge- 
sund bouwt de eerste twee en Smedvik Verft te Alesund heeft het 
laatste schip op de helling.

Kerngegevens 'M are N ovum ’
Lengte over alles 84 m , lengte tussen loodlijnen 75 m , breedte 14 
m, holte tot hoofddek 6,85 m , zomerdiepgang 5,75 m, draag
vermogen 3100 to n , bruto tonnage 1599 brt, voortstu wingsinstal- 
latie Smit Bolnes 2500 apk bij 280 opm, dienstsnelheid 13,1 
knopen

Klasse L loyd’s Register 100 AI, middentanks Imco II, zijtanks 
Imco III, ijsklasse III
Laadvermogen  1930 m 3 chemicaliën A en B in 5 middentanks, 
1480 m3 chemicaliën B in 8 zijtanks.
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Deze tankschepen zijn hun tijd vooruit. Zij worden nl. gebouwd 
volgens de IM CO-voorschriften, die pas in 1978 van kracht 
zullen worden. De ’lnter-governmental Maritime Consultative 
Organization’ heeft veiligheidseisen geformuleerd voor het ver
voer van diverse chemicaliën, die zowel voor de bouw van de 
betreffende schepen als voorde ladingbehandeling gaan gelden. 
Volgens deze bepalingen zijn de tankers in drie typen ingedeeld. 
De Mare Novum  en haar zusters zijn ontworpen als type II schip, 
echter met zijtanks die breder zijn dan de minimaal voorgeschre
ven 76 cm. In de dubbelwandige (tankwand en scheepshuid) 
middentanks mogen gevaarlijke chemicaliën worden vervoerd, 
terwijl de zijtanks geschikt zijn voor lading van een lagere klasse. 
Ook de bescherming van het milieu krijgt alle aandacht: met de 
verwachte eisen van de ’Maritime Pollution Convention’ is in het 
ontwerp al rekening gehouden.
Chemische vloeistoffen die met dit type schepen vervoerd plegen 
te worden zijn als regel halffabrikaten voor toepassing bij de 
vervaardiging van plastics, verf, rubber, schoonmaak- en oplos
middelen enz. Sommige hebben corrosieve eigenschappen en 
daar is het schip op ingericht o .m . doordat alle ladingtanks een 
beschermende laag dragen (coating) en de leidingen van roestvrij

staal zijn gemaakt. Bovendien zijn de tanks uitgerust met leidin
gen voor het terugvoeren van gevaarlijke gassen. Vanzelfspre
kend worden op afstand bedienbare dan wel automatisch wer
kende meet- en regelapparaten in de schepen geïnstalleerd.
Een boegschroef van 200 pk zal het manoeuvreren in nauw 
vaarwater vergemakkelijken. Voorts is het schip uitgerust met 
geperfectioneerde navigatie- en communicatie-apparatuur, 
waaronder twee radars. Ook de bemanning van 11 koppen incl. 
de gezagvoerder zal profiteren van de moderne uitrusting: zo is er 
een klimaatregeling voor de hutten en salons. Dat was vroeger 
een zeldzaamheid in de kustvaart, maar het is geen overbodige 
luxe, aangezien de Mare Novum  en haar zusters dikwijls in de 
Middellandse Zee zullen komen. Overigens krijgen de schepen 
certificaten voor het Panamakanaal en het Suezkanaal.
De Haas Scheepvaart Mij. legt zich toe op het vervoer van 
chemicaliën. Ze is een werkmaatschappij van de Ruys Transport 
Groep (RTG) die op zijn beurt een divisie van de Nederlandsche 
Scheepvaart Unie (NSU) is en waarin vrijwel alle transportdien
sten van de NSU zijn verenigd, voorzover deze geen oceaanvaart 
behelzen: wegvervoer, binnenvaart, kustvaart maar ook scheeps- 
agenturen, expeditie en luchtvracht.

New T & R report on rudder dynamics

A loaded VLCC is not only man’s largest moveable object; her 
stopping and turning characteristics are critical to the design, 
particularly in crowded waters. Some of the most recent research 
on this subject, done at the Davidson Laboratory of Stevens 
Institute of Technology, shows that the rate of rudder movement 
has an effect on how fast the giant ship can turn. The results of 
this study are now available in the Society's new T&R Report 
R-22, ’Effect of Rudder Rate on Maneuvering Perfonnance of a 
Large Tanker’. The booklet was produced under the supervision 
of Panel H-10 (Controllability) o f the SNAME Hydrodynamics 
Committee.
Motion simulations made on a digital computer have shown that 
ships response in turning and Z-maneuvers can be improved by 
increasing the angular velocity of the rudder from the general 
standard o f 2 .3 . degrees per second. The improvement is even 
more significant at lower rudder angles and higher ship speeds. 
Dr. Haruzo Eda, author of the report, was instrumental in making 
the captive model tests at the Davidson Towing Tank and pre
paring the digital computer simulations. Curves plotted include

those showing turning trajectories o f the huge hull with applica
tion of 35-deg rudder angle at approach speeds (to the turn) o f 16, 
8 and 4 knots, respectively. Not only do these computer plotted 
trajectories show that the effect o f rudder angular rate is reduced 
at lower ship speeds, but that the increased velocity o f ’wash’ 
from a temporarily speeded up propeller can help in making a 
tighter turn. The curves also show that increasing rudder size 
from its design value has relatively little effect on turning per
formance.

The new Technical and Research Report R-22 ’Effect o f Rudder 
Rate on Maneuvering Performance of a Large Tanker’, is avail
able through The Society o f Naval Architects and Marine Engin
eers, 74 Trinity Place. New York, New York 10006 at S 6.00 per 
copy if payment accompanies the order (Society members price is 
$ 4.00). Additional charges will be added for shipments outside 
the U.S. and Canada as well as for shipments if payment does not 
accompany the order. For additional information write for the 
SNAME publications catalog.
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DOOP MAMMOETTANKER ’BRAZILIAN MARINA’

Op 15 mei 1976 werd op de werf van 
Verolme te Rozenburg de mammoettan- 
ker Brazilian Marina (bouwnummer 886) 
gedoopt door mevrouw Marina Buys de 
Moura.

TECHNISCHE BESCHRIJVING  
BRAZILIAN MARINA:
in aanbouw bij Verolme Dok- en Scheeps
bouw Maatschappij B .V . te Rotterdam- 
Rozenburg, werkmaatschappij van Rijn- 
Schelde-Verolme Machinefabrieken en 
Scheepswerven N.V. voor International 
Bulkers Corporation, Monrovia - Liberia

Hoofdafmetingen
Lengte over alles 352,10 m. Lengte tussen 
de Loodlijnen 336,00 m. Breedte naar de 
mal 55,40 m. Holte naarde mal 28,55 m. 
Diepgang onderkant kiel 22,357 m. Proef- 
tochtsnelheid 15,5 knoop Ladingkapaci- 
teit inkl. sloptanks ±  14.046.459 cubft. =  
± 397.744 m3. Draagvermogen ±  
313.755 dwt. (318.755 metrische tonnen) 
Hoofdmachine Verolme/Geheral Electric 
stoomturbine

Klassifikatie
Het schip wordt gebouwd overeenkomstig 
de voorschriften en onder toezicht van 
Lloyd’s Register of Shipping.
In toevoeging op deze klassifikatie zal het 
schip aan de navolgende eisen moeten 
voldoen:
a) The International Loadline Convention 
of 1966.

b) The International Convention for Sa
fety of Life at Sea of 1960.
c) The classification Agency Regulations 
for the Certification of Cargo Gear.

Algemene omschrijving
Het schip is een turbine-gedreven, enkel- 
dekschip zonder kampanje en bak. Het 
schip is voorzien van twee zijlangsschot- 
ten. De akkommodatie, machinekamer en 
brug bevinden zich op het achterschip. De 
ruimten onder het hoofddek zijn door
schoten en dekken verdeeld in de vol
gende kompartimenten:

Voorpiektank tot Piekdek: kapaciteit ±  
408.968 cubft. =  ±  11.581 m3 voor wa- 
terballast
Bootsmanbergplaats op piekdek vóór 
Gedeeltelijke cofferdam in voorschip 
boven piekdek
Ladingtanks: 2 x 8  zijtanks, nr. 1 t/m 8; 8
middentanks, nr. 1, 2, 4 t/m 9 en 1 mid-
denballasttank, nr. 3
Sloptanks: ±  468.202 cubft. =  ±  13.258
m3
Poinpkamer voor ladingpompen met 
toegangstrunk naar hoofddek, daarboven 
toegangsdekhuis
üiesel-olietanks: in machinekamer achter 
pompkamer. Kapaciteit ±  5685 cubft. =  
±  161 m 3 diesel-olie 
Zij-oliebunkers, elk met toegangsluiken 
op hoofddek. Kapaciteit totaal ±  293.466 
cubft. =  ±  8.310 m 3 voor brandstofolie 
Achterpiek voor waterballast met een ka-

paciteit van ±  42.009 cubft. =  ±  1190 
m '

Akkommodatie: is geplaatst op het achter
schip, in totaal 5 lagen en geheel voorzien 
van air-conditioning voor een bemanning 
van 55 personen.

Navigatie-uitrusting: bestaat uit moderne 
apparatuur, zoals gyrokompassen en au
tomatische stuurinrichting, radiotelegra
fie en radiotelefonie installatie, dubbele 
radarinstallatie, een echolood, etc. in 
kaartenkamer en stuurhuis.

Isolatie en beschieting in de akkommoda
tie: waar nodig zijn brandvrije materialen 
toegepast; scheidingswanden tussen gan
gen en hutten van Tire guard’, een brand
vrije gipsplaat, aan beide zijden afgewerkt 
met hardplastiek en overige scheidings
wanden en beschieting van spaanplaat, 
aan beide zijden afgewerkt met hardplas
tiek.
Civiele dienst: voldoet aan de hoogste 
eisen, die gesteld worden aan boord van 
moderne schepen.

Turbine: een hogedruk en een lagedruk 
turbine met dubbele reduktiekast van het 
type Verolme/General Electric MST 14 
met een max. vermogen van 36.000 shp,

Ketel: een hoofdketel plus één hulpketel 
van het type Foster Wheeler stralingske- 
tel; zij zijn in licentie bij Verolme ge
maakt; hoofdketel oververhitter uitlaat- 
druk 62 kg/cm 2; hulpketel oververhitter 
uitlaatdruk 62 kg/cm 2; hoofdketel over
verhitter uitlaattemperatuur 513 °C; hulp
ketel oververhitter uitlaattemperatuur 
320° C.

Turbo-generators: stroomvoorziening
d.m .v. 2 hoofdgenerators en 1 noodgene- 
rator 440V - 60 perioden; voor normaal 
bedrijf: 1 turbogenerator 1400 kW; voor 
’stand-by’ 1 diesel-generator 1200 kW; 
voor noodbedrijf 1 dieselgedreven auto
matisch startende generator van 600 kW.

Lading-systeem: wordt verzorgd door 4 
turbinegedreven centrifugaal ladingpom
pen - kapaciteit elk 4500 m3/h - fabrikaat 
J. M. W .; de ladingafsluiters worden hy
draulisch bediend; voor ballasten 1 tur
bine-gedreven ballastpomp -  kapaciteit 
4000 m3/h; voor ’strippen’ 1 pomp - kapa
citeit 350 m 3/h.
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B ra n d b e v e ilig in g s in s ta lla tie :  b e s taa t uit 
een  inert g as in s ta lla tie  v o o r  de  lad ing - 
tanks en een  fo a m  in s ta lla tie  v o o r dek  en 
m a ch in ek am er.

M achine-installatie: wordt geheel ver
zorgd door Verolme M achinefabriek IJs- 
selmonde B.V . te Rotterdam.

M.T. ’ANNA BROERE’ -

Begin april 1976 is de chem icaliëntanker 
'Anna B ro ere ', gebouwd door de Duitse 
werf Heinrich Brand K .G . te Oldenburg, 
in de vaart gekomen.
Met inbegrip van de 7 roestvrijstalen tank
schepen van Tank vaart Dordrecht B .V , 
een 100% dochterondernem ing van Gebr. 
Broere B .V ., bestaat de Broere vloot 
thans uit 16 speciale tankschepen, varië
rend in tonnage van 600 tot 3000 ton. Al 
deze schepen worden uitsluitend gebruikt 
voor het vervoer van vloeibare chem ica
liën in bulk, welk vervoer Broere in 1950 
met haar eerste 350 tons kusttanker begon.

M. t. 'Anna Broere’ is gebouwd volgens 
klasse Germ anische Lloyd 100 A4E, 
Chemical tanker type 11 en volgens de 
voorschriften van de Nederlandse 
Scheepvaart Ispectie.
Het schip heeft een deadweight van 2649 
ton, een totale lengte van 82,5 m, een 
lengte tussen de loodlijnen van 74,95 m bij 
een breedte van 12,7 m en een diepgang 
van 5,7 tn. Een MAK m otor van 2100 pk 
zal het schip een snelheid van 13,5 knopen 
geven.

De tankcapaciteit van 2700 m 3 is verdeeld 
over 12 tanks, die gecoat zijn met dimet- 
cote 4. Het schip is voorzien van een dub
bele bodem volgens 1MCO voorschriften 
voor type II Chemical tankers. Tevens zijn 
twee sloptanks van 45 m 3 elk aanwezig 
overeenkom stig de IM CO M arine Pollu- 
tion voorschriften, die naar verwachting 
in de komende jaren internationaal van 
kracht zullen worden.

M et het oog op gescheiden ladingbe- 
handeling heeft elke tank een aparte lei
ding naar het manifold en een pom p met 
een capaciteit van 60 m 3/uur bij een tegen
druk van 6 kg/cm 2.
Per uur kan het schip ca. 450 ton laden 
resp. 300 ton lossen. Op de tankontluch-

Elektrische-installatie: de verlichting
staat funktioneel zowel als esthetisch op 
een hoog niveau; vermeldenswaard is de 
speciaal voor navigatie-doeleinden op de 
brug geïnstalleerde adaptatie-verlichting, 
alsook de hoofddek verlichting, welke ge
schiedt d .m .v . 16 armaturen met elk twee 
400 Watt hogedruk kleurgekom penseerde 
natrium lam pen, welke een lichtstroom 
van 75.000 lumen per arm atuur geven.

tingsleidingen kan een centrale gasretour- 
leiding worden aangesloten.
Verwarming van de lading in de tanks 
geschiedt via buiten de tanks gelegen 
warmwaterkanalen.
Vanuit een centrale controlekam er wor
den de pompen en afsluiters, tankpeilap- 
paratuur en tem peratuurm eting, tanka- 
larmering en het ballastsysteem op afstand 
bediend, waarmede aan de hoogste eisen 
van efficiency en veiligheid wordt vol
daan. Het schip beschikt ook over zeer 
moderne navigatie-apparatuur, zoals 2 ra
dars, gyrokompas, automatische piloot, 
Decca navigator, echolood, VHF en ra- 
dio/telefooninstallatie.

Een op dezelfde werf gebouwd zuster
schip, m .t. ’Chemtrans A rcturus’ werd 
in novem ber 1975 reeds opgeleverd en 
door Broere op langdurig tijdcharter ge
nomen.
Begin april werd tevens de zeer moderne 
chemicaliën parceltanker ’Chem trans Si- 
rius’ van 7000 ton, gebouwd op de Kroger

Automatisering: de machinekamer-
installatie kan vanuit de machinekontrole 
kam er worden bediend; dominerend in 
deze ruimte is de door Verolme Electra 
B.V. te M aassluis ontworpen lessenaar(in 
nauwe samenwerking met Verolme Ma
chinefabriek IJsselmonde B .V .; de 
machine-installatie is volledig geautoma
tiseerd en kan ook bediend worden vanaf 
de stuurhuislessenaar.

W erft te Rendsburg, Duitsland aan Broere 
op tijdcharter opgeleverd. M et dit schip 
begon Broere het vervoer van chemicaliën 
in bulk op de grote vaart. In de tweede 
helft van 1976 zal een tweede 7000 ton
ner, m .t. ’Broere Em erald’, gebouwd 
door ’De B iesbosch’ te Dordrecht, even
als m .t. 'C hem trans S irius’ worden inge
zet in een uitgebreid kustvaartgebied, dat 
zowel de M iddellandse als de Zwarte Zee 
en de landen van het M iddenoosten zal 
omvatten.

Door de modernisering van haar vloot 
streeft Bróere ernaar haar vooraanstaande 
plaats in de internationale chemicaliën- 
tankvaart in de komende jaren te kunnen 
behouden en verder te versterken.

Behalve haar belangrijke scheepvaartacti- 
viteiten exploiteert Broere tevens tankop- 
slaginstallaties in Rotterdam  en Dord
recht, alsmede in Engeland en Spanje en 
een vloot van riviertankschepen en tank
auto’s voor chem icaliën.

NIEUW TANKSCHIP VAN GEBR. BROERE B.V.
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THE C O N C EPT of the "standard" ship is by no means new. 
It certainly did not originate, as some people believe, w ith  
the w ell rem em bered Liberty ship of W orld W ar II. The  
table, borrowed from  a paper presented to the recent R IN A  
Spring M eeting, lists the series produced types built in the 
last 6 0  years which have run to at least 5 0  units per design. 
Were the quantity criterion to be reduced from  5 0  to, say, 
25  units the list would be more than tw ice as long.

The yard at Hog Island, Pa, of the former American 
International Shipbuilding Corp and a comparable facility at 
Newark, NJ, of the rather inappropriately named Submarine 
Boat Corporation, were— and one must add the qualification 
"probably"— the world's very first standard ship production 
"factories", established by the United States Shipping Board's 
Emergency Fleet Corporation, although very few  vessels had 
actually entered service before World W ar I ended in 
November 1918.

The Hog Island yard must have presented a remarkable 
spectacle. Ship assembly took place on no few er than 50  
slipways on one or other of which, at peak production rate, 
a new keel was laid every week. Ninety-five per cent of all 
steel material that went into the completed hulls was served 
into the yard by a veritable host of sub-contractors as 
finished or semi-finished components or pre-fabrications of 
relatively modest size. The American talent for logistics was, 
even in those rather far-off days, already manifest, the 
results being obtained by a massive multiplication of similar 
work stations, rather than great efficiency from a few.

The expression "standard ship" implies a programme of 
vessels each identical as peas in a pod. This is not necessarily 
true and to a large extent depends on which of the two main 
and quite dissimilar purposes the vessels are to fulfil:
1 In both World W ars, to increase as rapidly as possible the 

number of bottoms available to carry food and all kinds of 
weapons and supplies from relatively protected areas 
of production to the w ar zones, wherever they may be. 
The unit production cost and operating economy of such 
vessels has always been of much less significance than 
the speed with which they could be completed and put 
to work.

2 In peace time, the concept of the standard ship is a 
vessel designed by a particular shipyard, hopefully with 
an optimum combination of such characteristics as:
— relatively low cost compared with competing designs 
— economy in running and maintenance costs 
— superior suitability for carriage of the cargoes for which 

it is intended
which attracts sufficient interest, in the case of successful 
designs, to permit the cost benefits to the yard of a long 
production run, of (say) 12 or more units, to be realised.

Category (1) ships are usually the "peas in the pod" type, 
rolling off the slipways as quickly as possible with no time 
for the introduction of special features or "improvements" 
however desirable. Category (2) might more properly be 
described as "nearly standard", since to some extent account 
requires to be taken of the varied needs of customers who  
must be deemed to know their own business best.

Austin & Pickersgill produces, at present, two "standard 
ships" and our own definition of the term is relevant:

—A  vessel of the same principal dimensions as others of 
the class, the same arrangement of W T bulkheads and 
other main structural elements, the same main engine 
and, for all practical purposes, the same engine room 
layout.

This does of course leave rather wide scope for variations. 
Although the standard specifications provide for fairly simple, 
yet adequate, features prospective owners are at liberty to 
specify more sophisticated hatch cover systems and cargo 
handling gear (eg heavy lift facilities, cranes in lieu of 
derricks, etc) if they consider their operating requirements 
justify the additional expense. Crew accommodations have to 
cater for numbers varying from 31 to 46  (with native crew).

Again, certain owners consider that even in such "maids of 
all work" it is worthwhile or necessary to provide the very 
highest standard of accommodation, for example private 
"facilities" to each officer's and PO's cabin, which sometimes 
necessitates an extra tier to the deckhouse of an SD14  
Some at least of these major options, together with others of 
lesser impact on production, are usually exercised by every 
owner, requiring more flexibility in production (particularly 
outfitting) arrangements than might at first sight be supposed.

In trying to "guess lucky" on the type of ship which can 
be marketed successfully a shipyard must have regard to two  
essential guidelines:

(a) the results of a careful study of the world's present and 
probable future shipping requirements identified 
broadly by type of vessel, size (determined usually by 
draft, and speed, arising out of the patterns of trade 
determined by the growing social and political demands 
of the world's population.

M A JO R  C A TEG O R IES  OF S T A N D A R D  SH IPS  
5 ,0 0 0  D W T A N D  A BO VE 1 9 1 7 -1 9 7 6

Period Type D w t Yard Location No.

1917-22 Cargo 5.000 Newark, NJ 118

1917-21 Cargo 7,600 Hog Island, Pa 122

1917-19 Cargo 9.150 Kobe 57

1917-20 A type cargo 8.200 Various, UK 57

1918-20 B type cargo 8,100 Various, UK 143

1918-20 C type cargo 5,050 Various, UK 82

1940-42 "Ocean" type cargo 10,560 Portland, Me 
Richmond, Cal

60

1941-45 EC2-S-C1 
"Liberty" cargo

10,850 Various. USA 2,580

1941-44 "North Sands" type 
cargo (Forts/Parks)

10,000 Various, Canada 199

1942-45 T2-SE-A tanker 16,800 Various, USA 525

1943-44 Canadian "Victory" 
cargo (Forts/Parks)

10,000 Various. Canada 81

1944-45 VC2-S-AP  
"Victory" cargo

10,800 Various, USA 530

1951-61 KAZKAB class 
tanker

11,800 Stanor, USSR 57

1952-57 831 cargo 4,900 Gdansk 87

1962-68 B45 cargo 6,040 Gdansk 67

1963-73 BEZHITSA class 
cargo

12.700 Feodosiya, USSR 52

1967- "Freedom" cargo 14,800 Tokyo, Singapore 120

1968- "German Liberty" 
cargo

15,400 Bremen
Bremerhaven
Flensburg

50

1968- SD14 cargo 15,000 Sunderland
Skaramanga
Rio de Janeiro, etc

180

1971- "Fortune" cargo 22,000 Tokyo 52
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(b) the sensible selection, from all the possibilities, of two or 
three types which appear particularly suitable for the 
resources and limitations, physical and human, of the 
particular shipyard concerned.

There are not, in fact, too many such possibilities for a 
shipyard with the rather severe physical constraints of the 
"above bridges" site at Southwick. Indeed they practically 
chose themselves:

— 'tween deckers in the range 14-20 ,000  dwt.
— bulk carriers in the range 25 -35 ,000  dwt.
Thus, in 1966, with replacement of the ageing Liberty 

fleet particularly in mind, was the SD14 (Shelter Decker
14,000 dwt) concept born. It was not of course an original 
concept, for many designers throughout the world were  
competing for the same substantial prize. As the table shows, 
only two other 'tween deckers have so far "made it"— IHI's 
"Freedom” and the so-called "German Liberty" marketed 
jointly by Rickmers W erft, Flensburger Schiffsbau and 
Bremer Vulkan.

At the outset Austin & Pickersgill entered into discussions 
with several other UK shipyards with a view to joint marketing, 
but for one reason or another only Bartrams took up the offer. 
With hindsight, this was probably very fortunate for the 
harmonising of prices between Austin & Pickersgill and 
other yards building, at that time, a wide variety of much 
more sophisticated and "expensive" types would have been 
difficult if not impossible, and might indeed have turned out 
to be the "kiss of death” for the SD14 in world markets.

Licence agreements were however concluded with Hellenic 
Shipyards, Greece and, later, with CCN Brazil who together 
account for 70  of the world-wide sales to date.

W hat are the advantages and attributes of a standard ship 
such as the Freedom and SD14?

To the shipowner
— he is offered a ship which, in its basic form, is simple 

and cheap— now-a-days a relative term!— yet adequate 
for a wide range of duties. A design which offers in its 
basic form almost every feature any owner might want 
is likely to be too expensive to "catch on"—this point has 
been proved over and over again.

— he can incorporate items from a range of optional "extras" 
to increase operational flexibility or crew comfort, i f  he 
wishes, but the choice is entirely for him to make.

— he is getting, in case of those types which have sold 
well, a vessel whose characteristics are well known to 
charterers and the S & P market alike. Everyone buying 
a jar of Nescafe knows w hat the taste wtH be: everyone 
buying (or buying the use of) a popular brand of standard 
ship knows exactly how it w ill perform. It was for this 
reason— to get the ship well known quickly— that the 
initial licences were concluded, a decision which has 
paid off for all parties.

— he can, through the services now available from the main 
classification societies, inform himself in advance of the 
operating "track record" of a growing number of ships 
similar to the one he is contemplating buying.

To the shipbuilder
— the construction of a very limited number— at mostthree—  

of simple types of vessel, with broad similarities of 
structural detailing, greatly facilitates the management 
and control of production.

— effective payment by results schemes, although not free 
of problems, actually do come within the bounds of 
practicability.

— design, estimating, and drawing office staffs can be quite 
small (a disadvantage is that the development of a new 
design tends to be a very protracted operation).

— bulk purchasing, in quantities of 4 or 6 ship lots, becomes 
sufficiently important and valuable to generate a real 
element of supplier competition.

The margin between success and failure remains narrow.

The SD15 design, a liner-type version of the SD14, sold 
precisely one ship, probably because the extra advantages 
were not commensurate with the extra cost. W ho can say, 
with confidence, whether the next designs offered to the 
market place will repeat the success of the SD14, or suffer 
the fate of the SD15? In this, as in most other activities 
managed by homo sapiens, luck will always play as large a 
part as prescience.

CROON & CO 100 JAAR De Rotterdamsche Electriciteits M aat
schappij v/h H. Croon & Co. vierde op 14 
mei 1976 zijn 100-jarig bestaan. 
Opgericht in 1876 door B.H. Croon te 
Amsterdam als een firma die electrische 
schellen maakt, werd in 1894 te Rotter
dam een filiaal geopend. In 1903 wordt de 
firmanaam H. Croon & Co. officieel ge
registreerd te Rotterdam. Op 1 maart 1940 
vestigde het bedrijf zich aan de Schie- 
mond, na enkele omzwervingen op andere 
adressen in Rotterdam.
Aan de Schiemond zijn in de loop der jaren 
diverse uitbreidingen tot stand gekomen, 
laatstelijk in 1974, zoals op bijgaande af
beelding getoond.
De interessante geschiedschrijving van dit 
100-jarige bedrijf vindt men vermeld in 
het jubileumnummer van CroCo nieuws. 
In het voorwoord van de directie lezen we
o.a. ’De eeuw die achter ons ligt heeft 
bewezen dat ons vakmanschap op vele 
gebieden gewaardeerd wordt hetgeen ons 
sterkt in het vertrouwen in de toekomst’. 
Het was op 14 mei een druk bezochte 
feestelijke ontvangst voor de uitgebreide 
relaties, vrienden en kennissenkring van 
Croon & Co.
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CHOOSING A SHIP- AND HER EQUIPMENT

SIX MULTI-PURPOSE RO-RO’S FOR

Uit MacGregor News 75 van maart 1976 namen wij het volgende 
over:
Continuing our series in which the shipowner analyses the va
rious alternatives open to him before finalising the design o f a 
new vessel, it is particularly interesting in this issue of Mac
Gregor News where emphasis is placed on the current signifi
cance of Ro-Ro, to see how one of France’s most important 
shipowners, Compagnie Générale Maritime has arrived at this 
new design for a series o f six 20,000 dwt multi-purpose Ro-Ro 
container, cargo liners.
Over many years there has been close cooperation between CGM 
and MacGregor- Comarain in discussing design problems and 
finding solutions to them. So far as this latest generation of 
Ro-Ro- vessels is concerned, where the cargo access equipment 
now forms such a major part o f the ship’s structure, it is true to 
say that these ships have been designed by the continuing coop
eration between M acGregor and CGM. Shipowners are more and 
more using the design expertise of MacGregor, the cargo access 
equipment specialists, at the crucial design stage so that his ship 
will benefit from the latest techniques in cargo access.
The MacGregor equipment consists of:
22m long quarter ramp 
Stem door
51 hatch covers with a total area o f 3,500 m :
2 watertight doors 
Access door
Chantiers de l'Atlantique and Chantiers Navals de La Ciotat are 
each building three o f the ships.

Whenever a shipowner is faced with the choice ’either/or’ so far 
as concerns the cargo to be carried simultaneously or at different 
times in the same vessel, there is bound to be compromise. The 
essence of good design, however, is to reduce the adverse effects 
of this compromise, in economic terms, to a minimum. With the 
diverse services and cargo which these new 20,000 dwt ships will 
be called upon to operate and carry, CGM believes that the design 
finally arrived at will not only achieve this object but will make 
the ships conspicuously successful.
The commercial, operational and technical departments of CGM 
felt that the multipurpose ships which would replace the existing 
conventional vessels had to be excellent cargo liners able to carry 
a variety of cargo but at the same time could be used as full 
containerships.

The criteria required as a cargo liner were as follows:
1. Maximum opening of decks to avoid all horizontal movement 
of cargo within holds.
2. Holds and tweendecks to have no obstructions.
3. One hold to be more than 30 m long with the hatch covers 
opening right up in order to provide good access for long and/or 
bulky items of cargo.
4. Maximum stowage facility i.e. a large number o f compart
ments, giving good stowage flexibility.

5. Capability to load light/heavy bulk cargo.
6. The most up-to-date cargo handling i.e. powerful and diver

se.
7. Cubic capacity of cargo to be 25,000/30,000 m3.

COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME

8. Draught limited to 8.5 m at half load.
9. Good manoeuvrability for ports with difficult access.

10. Hold height limited to 6.50 m.
11. Quick operation o f hatch covers.
12. Deck and bulkheads without projections.
13. Loaded speed above 18 knots.
14. Capable of carrying deck cargo.

As a pure containership the criteria were as follows:
1. Maximum number of containers to be loaded vertically.
2. Cells to be convertible 20/40 ft units.
3. Best stability for loading maximum number of units on wea

ther deck.
4. Hatch size corresponding to that of containers.
5. Cargo handling equipment adapted for containers.
6. Installation of guides and attachments for containers on deck.
7. Importance of amount of ballast and its distribution.
8. Speed above 19 knots.
9. Possibility of an increase in cargo capacity by lengthening at 

later date.

Vertical cargo handling
Vertical loading of containers requires a cargo handling capabi
lity of more than 35 tons. The deck crane gives the best perfor
mance/price ratio on board ship and it is this type of equipment 
which has been chosen.But the container holds are long and we 
have seen in the list of requirements that one hold had to have a 
length greater than 30 m. This has resulted in the number of 
cranes which it is possible to place on board being very limited, 
and while this number may be sufficient for use on container
ships, it will not be adequate on a conventional cargo vessel. 
The lack of simultaneous handling is one of the major obstacles to 
varying the purpose of conventional containerships when the 
cargo handling gear is used for vertical loading. To try to resolve 
this problem Compagnie Générale Maritime decided to look at 
supplementing vertical cargo handling by cranes with a horizon
tal system of handling for a major part of the ship’s cubic 
capacity.
Finally, for loading very heavy and large items a demountable 
derrick o f 125 tons and twin cranes giving a lift of 80 tons was 
envisaged.

Horizontal cargo handling
Horizontal cargo handling by mobile means takes the cargo from 
the quayside and unloads it at the point of stowage on board, 
having utilised ramps, lifts and possibly the cranes.
It is impossible to combine this system totally with the vertical 
one for the following reasons:
-  the presence of transverse bulkheads and longitudinals impe
des movement and installation of ramps.
-  the upper deck is usually the freeboard deck on a conventional 
ship and therefore must have hatch coamings which impede 
horizontal movement.
-  on cellular containerships the cell guides do not permit hori
zontal movement.
For these reasons it is impossible to design a ship which will be 
simultaneously 100% Ro-Ro and 100% containership, but it is
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possible lo have the partial integration of the two systems as 
described below.
Machinery and accommodation are aft since more o f  the volume 
can be used for cargo and the holds are of better proportions. 
CGM chose medium speed diesels for propulsion since there is a 
height advantage allowing the utilisation of considerable space 
below the accommodation. The recovered space represented in 
this project a quarter of the total volume of holds and tween- 
decks.
Loading in this space could not be by vertical cargo gear because 
of the superstructure. Horizontal handling was therefore neces
sary i.e. by means of tweendeck accessible from the quayside by 
a stem door/ramp and by intermediate ramps.
For maximum utilisation o f  space in this area three tweendecks 
with fixed ramps were envisaged.

For the stem access ramp three choices were available:
-  a centreline, slewing or quarter ramp 
A ramp on the centreline gives the most satisfactory technical 
solution since it is simple, sure and does not waste space, but it 
requires special port installations which are not always possible. 
The quarter ramp does not require special port facilities, the only 
condition is that the ship must always berth at the same side. An 
investigation has shown that this is always possible.
CGM increased the utilisation of the stem ramp by providing 
internal ramp access to the top deck which is entirely flat, the 
hatch coamings having been dispensed with. We will see lateron, 
the restrictions which this imposes on the hatch covers.
Hatch coamings on the upper deck have been dispensed with.

Finally, to increase to the maximum the spaces for horizontal 
cargo handling, access to all the upper tweendecks by the stem 
ramp is right to the forward part o f the ship. To allow this 
arrangement, the freeboard deck is the main deck, this being 
possible due to the large design depth and as a result of exclusion 
of the hatch coamings.
Transverse watertight bulkheads in the upper tweendecks have 
also been excluded and the hatch covers, designed for flush decks 
and to be watertight, have transverse stowage.
The result o f this layout is that 45% o f the ship’s volume and the 
upper deck can be served by horizontal cargo handling. This 
represents a cargo handling factor almost double that obtained 
vertically.

Choice of hatch covers
The ship having a restricted length, obliged the designers to avoid 
all the types of cover with longitudinal stowage which reduce the 
hold length, such as Single Pull, rolling covers etc.

Top deck
The upper deck having to be flat for horizontal cargo handling, 
the only types of cover to be used are the folding or pontoon type. 
In the case of containerships the most economic and rational 
solution is the pontoon cover. For conventional cargo, however, 
this type of cover has the disadvantage of being slow to operate 
(cargo handled by cranes) and o f  posing stowage problems. It is 
therefore essential to reduce the number as much as possible. 
Folding covers do not present these problems. However, these 
covers with lateral opening cannot be installed because of the 
obstacles which they create for horizontal cargo handling when 
they are open.
W e haven therefore chosen a mixture o f covers folding on the 
centreline and pontoon covers for lateral opening.

Main and low er decks
Pontoon covers cannot be installed in the tweendeck and there
fore only folding covers were acceptable. Taking into consider
ation the design of the upper tweendecks for horizontal cargo 
handling with access from the stem , only lateral stowage was 
possible.
This solution has the inconvenience o f having to increase the 
width compared with longitudinal stowage, but we will see that 
for cellular container use a very big width is really necessary. 
For bulk cargo, folding covers with lateral stowage are most 
interesting, for they can be utilised as shifting boards in the 
tweendecks.

Plan at midship section
It is the number of containers placed transversely and the arran
gement of the covers which will determine the minimum width of 
the ship.
On CG M ’s last series of cargo ships, the ’Zam beze’ class, the 
lay-out consists of 2 x  3 boxes in width giving a breadth of 24m 
and a cubic of 20,000 m 3 for a length of 154.5m. This was 
insufficient to satisfy the necessary requirements for the new 
vessels.
It was necessary, therefore, to look at a transverse solution, 
giving either seven or eight containers wide.
With eight boxes it is possible to obtain (independent of stability 
problems) a minimum breadth of 27m with covers stowing effec
tively at the ends of the hatches and 28 .5m with the covers stowed 
transversely. This width was too great considering the limited 
length o f the ship.

Moreover, a lay-out with eight boxes stowed transversely requi
res either two hatchways of four boxes, three hatchways of 3/2/3 
boxes or two hatchways of 2/4/2 boxes. When the ship is em
ployed conventionally, the hatchway corresponding to four con
tainers in width i.e. having width of about 10.80m is too big, 
considering particularly the utilisation of pontoon covers on the 
upper deck where the weight must be restricted to under 35 tons. 
In the solution of 3 /2/3, which is preferable to the case of two 
hatchways, for this gives a larger num ber of mudules for stowa
ge, the fact of having the smallest hatchway at the centre is a 
handicap since it is this hatch which is most used, when working 
conventional cargo.
It will be seen, therefore, that although the lay-out of eight boxes 
transversely may not be inconvenient as a pure container carrier, 
there may be numerous disadvantages as a conventional cargo 
vessel.

These disadvantages are not found in the version with seven 
transverse containers which represents the optimum for use as a 
conventional container carrier and bulker.
In fact, this solution allows the 2/3/2 configuration.

With conventional usage the following advantages are obtained:
-  3 transverse modules which is the maximum possible and 

permits the best stowage
-  the hatchways have reasonable widths (5.4m at the sides and 
8.4m  at the centre)
-  the centre hatch is the largest
-  possibility of placing folding covers on the upper deck at the 

centre in lieu of pontoons
-  possibility of loading the central hold vertically and at the same 
time the upper deck and extra upper deck by horizontal means
-  use as a semi-container ship (guides in the side hatches but
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conventional at centre or vice versa) is much simpler than for ship 
with two hatchways

For use as a container carrier the advantages are:
-  covers less heavy
-  greater number of cells allowing better distribution of the load use.

on each deck
Finally for bulk cargoes, the solution of three hatchways with a 
central hatch relatively reduced allows loading either the hold, 
the hold and the central cells, the hold and the side cells, or the 
hold and the three cells, which represents a greater flexibility of

Computer-controlled precision cutting of plate edges

New equipment installed by Granges 
Oxeldsunds Jarnverk of Sweden enables 
the company to produce steel plate whose 
edges have been prepared with a higher 
degree of precision -  on both straightness 
and edge profile -  than was formerly pos
sible using gas-cutting techniques.
Plate 4 m - 25 m long, 1,0 m - 3,5 m wide 
and 10 mm - 50 mm thick will be supplied, 
although at present the limits on length 
and width are 18 m and 3,3 m respective
ly-
On the new edge-preparation line (see Fig. 
1) a roller conveyor feeds the plate into 
position at the planing and milling sta
tions. Operation of the machine is control
led automatically by a computer program. 
The long sides o f the plate are planed 
using cemented carbide tools and the short

sides are milled. Preparation of one long 
side and one short side is carried out in one 
work-cycle, after which the plate is auto
matically turned through 180 0 before un
dergoing a second similar work-cycle. 
Two sets of tools permit planing in both 
directions, each set consisting o f4  planing 
tools; two milling cutter heads are requir
ed (see Fig. 2).
Tolerances are as follows: straightness of 
cutting is ±  0,2 mm of clamped length up 
to 25 m length; width tolerance is ±  0,8 
mm; length tolerance is ±  1,5 mm up to 10 
m length and ±  3 mm for 10 to 25 m 
length; chamfer angles are cut to an accu
racy of ±  0,5 0 whilst the tolerance for the 
position of the cuts in the plate edge is ± 
0,5 mm.
Both V-joints and J-joints can be prepared

on the new equipment and Fig. 3 shows 
the chamfer angles and maximum chamfer 
heights which can be achieved. The cham
fer angles specified may be used for the 
top side and the underside independently 
of each other.

Long side Sfiort side

chamfer maximum chamfer chamfer
angle chamfer angle height

height
f-|“andV2° h-|and(h2) V i°an d V2° h1 h2

0° 50< = t) 0° 50 50
15° 20.5 10“ 44 50
20° 19.5 15° 35 50
25° 19.0 20° 30 43
30° 18.5 25° 27 38
35° 17.5 30° 24 34oO'T

16.5 35° 22 31
45° 15.0 40° 20 28

4 5 ' 18 26

Fig. 3A

J-joint
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Long side

maximum  
chamfer height 

hi and (h2)

Short side

chamfer height 

hi h2

24 23 27

Fig 3B
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Steunverlening zeescheepvaart

De Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en de 
Staatssecrearissen van Verkeer en Waterstaat en van Financiën 
hebben aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een brief 
gezonden over verlening van steun aan de Nederlandse zee
scheepvaart .
Op 1 oktober 1975 zijn de beleidsvoornemens van de regering 
t.a.v . de Nederlandse zeescheepvaart, die zijn gebaseerd op het 
zgn rapport-Viersen aangeboden, (zitting 1975 -  1976, 13.600 
XII).
Deze voorstellen hebben onderwerp van beraad uitgemaakt in de 
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat. Daarbij is geble
ken dat de Commissie met behoud van het uitgangspunt van de 
noodzaak te komen tot een aanzienlijke vlootvernieuwing, aan
dacht van de regering heeft gevraagd voor een snelle en doeltref
fende methodiek om dit te bewerkstelligen. In ditzelfde overleg is 
van verschillende zijden aandacht gevraagd om na te gaan in 
hoeverre het mogelijk zou zijn bij de oplossing van de problemen 
van de Nederlandse zeescheepvaart ook die van de scheepsbouw 
te betrekken.
Daarbij werd wel aangetekend dat voorkomen zou moeten wor
den dat een kunstmatig en ondoelmatig verband tussen de twee 
vraagstukken gelegd zou worden.
Ten slotte is in dat Commissie-overleg als alternatieve methode 
ter ondersteuning van de zeescheepvaart naar voren gebracht de 
uitbreiding van de investeringsaftrek van 5 tot 8 jaar.
Inmiddels hebben de Ministers van Sociale Zaken en Economi
sche Zaken de afgelopen tijd intensief overleg met het betrokken 
georganiseerde bedrijfsleven gevoerd over de vraagstukken van 
de Nederlandse scheepsbouw. Daarbij is onder meer aan de orde 
gekomen dat het wenselijk zou zijn bij maatregelen ten behoeve 
van de Nederlandse scheepsbouw te bezien of het mogelijk is 
langs deze weg tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de nood
zakelijke vernieuwing van de Nederlandse vloot.
Een en ander overwegende is de regering tot de slotsom gekomen 
dat het inderdaad wenselijk is de onderhavige vraagstukken in 
onderling verband te beoordelen en te komen tot een integraal 
maritiem plan. Uitgangspunt bij het opstellen van dit plan is 
geweest binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden tegelij
kertijd tegemoet te komen aan de behoefte tot vlootvemieuwing 
in de zeescheepvaart en een bijdrage te leveren aan de oplossing 
van de vraagstukken van de Nederlandse scheepsbouw. De rege
ring heeft zich daarbij overigens niet verheeld dat de uitvoering 
van een dergelijk maritiem plan slechts een partiële oplossing 
voor het Nederlandse scheepsbouwprobleem zal betekenen.
Het maritieme plan dat de regering zich voorstelt, ziet er als volgt 
uit:
De Nederlandse reders zullen worden uitgenodigd op korte ter
mijn hun voorstellen met betrekking tot vlootvernieuwing in te 
dienen. Deze voorstellen zullen moeten aansluiten bij de criteria 
genoemd in de Beleidsnota Nederlandse Zeescheepvaart. Deze 
eenvoudig te hanteren criteria houden in dat gedurende een be
paalde periode, de in dat plan vallende schepen onder Neder
landse vlag zullen varen en rekening houdend met het vrije 
verkeer van werknemers in de E .G . zoveel mogelijk met Neder
landers zullen moeten zijn bemand, terwijl geen kennelijke over
capaciteit in bepaalde sektoren mag worden veroorzaakt. De 
bedrijven zullen financieel-economisch levensvatbaar moeten 
zijn. De plannen zullen vervolgens moeten worden bezien vanuit

het gezichtspunt van de Nederlandse scheepsbouw. Wat de 
nieuwbouw betreft is er van uit gegaan dat die, gezien het bestel
lingenpatroon in het verleden, voor het overgrote deel op Neder
landse werven zal plaatsvinden. Voorwaarde daarbij is dat de 
betreffende Nederlandse werf tegen een konkurrerende prijs zal 
kunnen offreren. Indien dat, naar het oordeel van de hierna te 
noemen interdepartementale Commissie, niet het geval mocht 
zijn, of om technische redenen een Nederlandse werf niet in staat 
zou zijn te offreren. kan de betreffende order ook op een buiten
landse werf worden geplaatst.
Het ligt in de bedoeling dat een speciale interdepartementale 
begeleidingscommissie overeenkomstig de Beleidsnota Neder
landse Zeescheepvaart, zo nodig met inschakeling van de Natio
nale Investerings Bank, deze benadering gestalte zal geven. Deze 
Commissie zal daarover overleg plegen met het bedrijfsleven. 
De in dit kader van het maritieme plan te bouwen schepen zullen 
bijzondere faciliteiten ontvangen. Deze faciliteiten zullen uiter
aard afgestemd zijn op de te bereiken doeleinden. De regering 
gaat er van uit dat zodoende een vlootvernieuwingsplan van 
tenminste ƒ 2 miljard kan worden gerealiseerd. Centraal zal 
daarbij staan:
a. de Nederlandse reders zullen zoveel mogelijk de te bestellen 
schepen in Nederland doen bouwen;
b. de Nederlandse scheepsbouwers offreren internationaal kon- 
kurrerend. Hieraan zal nadere inhoud worden gegeven door de 
Beleidscommissie Scheepsbouw.
Bij de te hanteren instrumenten heeft de regering voorts in aan
merking genomen dat door de reders de wens is uitgesproken om 
de verrekeningsmogelijkheden van de investeringsaftrek te ver
ruimen, d .w .z. ook compensatie te creëren met winsten behaald 
buiten het zuivere scheepvaartbedrijf. De regering is tot de kon- 
klusie gekomen dat dit laatste in het kader van de huidige fiskale 
wetgeving niet mogelijk is. Voorts werd het feit in beschouwing 
genomen dat bij een eventuele verruiming van de thans bestaande 
fiskale faciliteit reders in sterkere mate dan thans het geval is niet 
steeds ten volle van de faciliteit gebruik zouden kunnen maken. 
Met het oog op de verwezenlijking van het maritieme plan heeft 
de regering dan ook besloten de bestaande investeringsaftrek 
voor zeeschepen gedurende een periode van 2 jaar te schorsen en 
in plaats daarvoor een premie toe te kennen.
Ten einde bovengenoemd plan te realiseren stelt de regering het 
volgende pakket maatregelen voor:
1. De investeringsaftrek voor zeeschepen, wordt voor 2 jaar 
geschorst. In plaats van de investeringsaftrek wordt — mede in 
aanmerking nemende de premie, voorgesteld in de Beleidsnota 
Zeescheepvaart -  een premie toegekend van 5 x 4.25% , voor 
investeringen die onder het maritieme plan vallen. Na deze pe
riode van 2 jaar zal het oude regime worden hersteld.
2. De Beleidscommissie Scheepsbouw zal op korte termijn be
zien welke regelingen noodzakelijk zijn voor de in het kader van 
het maritieme plan te bouwen schepen, om de Nederlandse wer
ven internationaal konkurrerend te laten offreren.
3. De veronderstelling is gewettigd dat de vervroegde realisering 
van het investeringsprogramma voor de reders bijzondere finan
cieringsproblemen met zich mee zal brengen. Het ligt in het 
voornemen van de regering tezamen met de rederijen en het 
bankwezen een financieringsregeling uit te werken.
Voor wat betreft de budgettaire consequenties kan opgemerkt
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worden dat de onder 1. genoemde regeling wordt gefinancierd 
met middelen die overeenstemmen met de bedragen die vrijvallen 
uit de tijdelijke opschorting van de investeringsaftrek alsmede de 
middelen die in het kader van de Beleidsnota Zeescheepvaart 
gereserveerd zijn op de begroting van het departement van Ver
keer en Waterstaat,

De steunverlening aan de Nederlandse scheepsbouw (o.m, mid
dels de Renteoverbruggingsregefingj zal uiteraard blijven plaats
vinden via de begroting van het Ministerie van Economische 
Zaken, De in het kader van de Beleidscommissie Scheepsbouw 
uit te werken regelingen vragen nog een budgettaire voorziening. 
De reders zuilen aan de ambtelijke commissie gedurende de 
periode waarin de premie wordt uitgekeerd, jaarlijks verslag 
uitbrengen over de wijze waarop aan de gestelde voorw aarden is 
voldaan.
Gegeven de bijzondere situatie waarin de kleine handelsvaart 
verkeert, hetgeen ook in het rapport van de Commissie Viersen 
en de Beleidsnota Nederlandse Zeescheepvaart is gesignaleerd, 
zal aan deze speciale categorie attentie moeten worden gegeven. 
De interdepartementale commissie zat er op toezien dat deze 
bedrijfstak, die gekenmerkt wordt door een groot aantal kleine 
bedrijven, een passend aandeel in het maritiem plan zal krijgen. 
Deze regeling heeft betrekking op alle schepen, die onder de 
investeringsaftrekregeling vielen.

Overwogen is o f aan deze regeling terugwerkende kracht zou 
moeten worden gegeven. Gebleken ts dat dit niet mogelijk is voor 
de omzetting van de investeringsaftrek in een investeringspre- 
mte. Anders Egt dat wat betreft de hegrotingsgelden gereserveerd 
in het kader van de Beleidsnota Nederlandse Zeescheepvaart. 
Daarom zal voor die enkele schepen, die tussen 1 januari ! 076 en 
de ingangsdatum van de nieuwe regeling besteld zijn een ad hoe 
oplossing worden gezocht. De regering zal op zo kort mogelijke 
termijn met de reders in overleg treden ten einde het functioneren 
van dit maritieme plan te concretiseren, zodat de regeling in 
werking kan worden gesteld.
Bij die gelegenheid zuilen ook de vraagstukken besproken wor
den. die zich voordoen bij de aankoop van bestaande schepen. 
Daarbij zal de invalshoek van het rapport Viersen gekozen wor
den.
De Commissie der Europese Gemeenschappen is van de voorne
mens van de regering op de hoogte gesteld en wordt betrokken in 
de nadere detaillering.
Bovenstaande regeling anticipeert qua beieidsfiiosofte op de 
Structuurnota inzake de Nederlandse Economie.

De minister van Economische Zaken, 
De minister van Sociale Zaken, 

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
De staatssecretaris van Financiën.

New electronic cargo distribution instrument Kockums Imc G 70
i

The in troduction  o f K ockum s’ electronic cargo  d istribu tion  instrum ent -  the LM C 
G 7 0 -  m eans tha t it is now possible to determ ine, m ore rapidly  and  easily than  ever 
before, how various cargo situations will affect the ship’s stability, mead draft, 
trim and deadweight.

The LMC G 70 is a small instrument that 
requires a limited amount of space. The 
bottom surface area is about as large as a 
normal sheet o f letter-paper. As a result, 
the LMC G 70 can be easily installed 
aboard old ships as well as new ones.

Easy to operate
The conrol panel of the LMC G 70 is 
practical and easy to read. The two sets of 
buttons, the printer and the electronic dis
play are logically arranged to provide 
maximum ease o f operation.
The left-hand group of buttons is used to 
control input and ouput functions. The 
right-hand set is used to feed in numerical 
data on weight, location of partial loads, 
free liquid surface, etc.

Simple design
The principle o f  the LMC G 70 's design is 
a simple one. The system is built around a 
micro-computer with two permanently 
programmed memories (PROM =  Pro
grammable Read Only Memory), One of 
these memories contains the mathematical 
formula as which constitute the theoretical 
basis for the calculations. The other con
tains the data which are specific to the

ship. A third memory is called RAM 
(Random Access Memory) and is used for 
storage o f  input data and partial results 
during caculations.

Difficult to make a mistake
The display automatically indicates the 
order in which input data are to be fed in. 
This makes it very difficult to feed in data 
in the wrong order. The display also 
shows the results o f caculations and pro
vides direct information on ship’s stabili
ty, mean draft, trim and deadweight/

Printed results
When the calculations for various cargo 
alternatives have been carried out and the 
results have been read on the display, the 
operator simply presses the button marked 
PRINT in order to receive a tape printout 
of all material, from input data to results.

Pre-programming
Mathematical formulas and data on the 
individual ship are programmed separa
tely for each vessel at Kockums’ large 
computer centre in Malmo. These memo
ries cannot be changed. If the relevant 
properties of the ship should change, or if

the vessel should be rebuilt, Kockums can 
replace the permanent memories with new 
ones which have been programmed accor
ding to the new conditions.

IMCO standards
1MCO has provided member nations with 
new standards for minimum required G M , 
As more and more countries make the 
decision to adopt the IMCO standards, 
there is an increasingly greater demand for 
an instrument which can carry out the ne
cessary calculations as simply as possible. 
The LMC G 70 can be used to calculate 
minimum required GM , i.e. the operator 
can determine how each specific cargo 
condition corresponds to a given mini
mum GM for that condition. However, 
these calculations require a more complex 
programme, which is available at extra 
cost.

Stress calculation
For an additional fee, the LMC G 70 can 
be fitted out with a device that calculates 
the bending moment-midships, important 
for vessels where an uneven cargo ditribu- 
tion may cause dangerous stresses.

Other possibilities
The LMC G 70 is a versatile instrument. It 
can be specially designed for use on board 
grain- and heavy-cargovessels, semi- 
submersibles, driliingvessels, etc.
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FIN STABILISERS THE LOGICAL CHOICE FOR RORO SHIPS

Ship stabilisation has spread its ’fins’ from the traditional types of 
ships; mainly passenger liners, cruise ships and ferries.
The Fin system, a considerable investment, has found favour in 
the hard headed commercial shipping world for the simple reason 
that it transforms the operation o f Roro vessels to the extent that it 
has become a vital factor in ship operating economy.

The basic design o f the 'Roll on, Roll o f f  vessel, is, as its name 
implies, aimed at the rapid loading and unloading of wheeled 
cargo units, which are particularly vulnerable to damage from 
ship rolling unless they are lashed, whilst conversely if every unit 
has to be secured it loses its main operating advantage of rapid 
turn around.

From this one aspect alone it becomes clear that stabilisers play a 
significant role in the operation of this type of vessel. A summary 
of advantages of operating stabilisers can be stated as follows:
1. Protection for the trailer and the goods carried on or in them.
2. Better conditions for crew working and passengers.
3. Operation regardless of weather, allows close adherance to 

sailing schedules.
4. Reduces lashing requirements for loads and trailers.
5. Gives faster turn arounds.
6. Makes ship more attractive proposition to prospective consig

nors.

Why fins?
Activated fin stabilisers are really effective for this type o f vessel 
and provide 90% roll reduction when driven through the water. 
At zero or extremely low speeds a variety of weight transfer 
systems are available, the most notable o f which is the tank 
stabiliser system. It, however, suffers from inherent faults when 
used on the Roro type of vessel and also from its physical size. 
The Tank Stabiliser is at its most efficient when the ship is loaded 
to its designed G .M . (i.e. the rolling period is within +  or - 5% of 
its design value). This stowage state however is virtually impos
sible to achieve with the Roro vessel, due both the speed at which 
cargoes are loaded, and the very scanty knowledge of loaded 
trailer weights, and further, where several decks are used the 
whole problem of estimating G .M . becomes extremely difficult. 
For safety reasons this type o f  vessel is designed so that under all 
cases of loading there is positive G .M . Operationally, this often 
means a short natural roll period, a situation which is extremely 
difficult for a passive system to cope with and indeed in unfa
vourable circumstances, the passive system can contribute fur
ther to the problem by increasing roll.

The operating costs are a decisive factor
The activated fin in terms o f performance has a well established 
case, especially pertinent to the Roro situation. What is not so 
apparent is cost o f ownership comparison between the two sys
tems and how they compare in real costs over the ships useful 
working life. For example, a vessel 8 000 to 15 000 tons displa
cement working a 15 year period could be compared as follow s:-

Activated Fin
Current cost for activated fin stabiliser system including all 
additional costs o f shipyard installation and final 
commissioning costs, maximum £ 200,000

Maintenance annually for 
15 years
Total system cost over 15 years

25.000 
£ 225,000

Space Requirements within the Hull:
The fin system fitted in the turn of the bilge occupies no cargo 
space and the additional weight penalty is of no consequence, as 
Roro vessels are normally cubic carriers.

Tank Stabiliser
Current costs including design fabrication and commissio
ning £ 45,000
Maintaining the system over 15 years consisting of maintaining 
pumps, painting and preservation
of the internal tank structure Not known
Total cost excluding maintenance £ 45,000

Space Requirement within the Hull:
A conservative estimate of the weight o f  liquid required to 
achieve even a 50% roll reduction in a vessel o f this size in a 
relatively low sea state only, would be between some 100 to 150 
tonnes.
Since the tank is positioned across the vessel, preferably at 
maximum ship’s beam, and as high as possible, an effective ratio 
of liquid to tank volume is about 50%. A 125 tonne mean 
requirement would require a 250 cubic M tank volume (one cubic 
M of sea water =  1 tonne approx.).
Allowing for cargo handling room in this space, this could give a 
direct loss in cargo carrying capability o f225 tonnes cubic, which 
multiplied by a current shipping tonne factor o f £ 9 .50 could 
equal some £ 2,000 per voyage.
If it is then assumed that a vessel could reasonably expect 25 full 
to capacity voyages per year, which over a 15 year period of ship 
operation, would equal 375 voyages, multiply this by the cost lost 
each voyage: 375 x  £ 2000 and a total loss o f revenue would 
equal £ 750,000. This would however be an extreme case and a 
figure o f some £ 350,000 is more likely. This could take account 
of additional ship size to compensate for tank space also.

The two systems compared
Cost of ownership of tank 
System operation over 15 years 
inclusive 
Total

Cost of ownership of activated fin system 
total over 15 years 
The saving by selecting a fin 
system over 15 years

£ 45,000

£ 350.000 
£ 395,000

£ 225,000 

£ 170.000

It will be seen that the fin system easily pays its way well within 
the ships useful life. It also gives all the advantages o f a fully 
stabilised ship; the ability to  proceed to sea regardless of weather 
with little risk o f damage to ship, personnel or cargo, the mainte
nance of the fundamental advantages of Roro operation with 
minimal lashing procedures required, but above all, the capabi
lity of closely maintaining advertised sailing schedules the whole 
year round.
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New Zealand vessels to be fitted with gyrofin Australia.
The order, for two sets of Gyrofin stabilisers, is for installation in 

Sperry Marine Systems Europe have just received an order va- two Ro-ro ships being built for the Union Steamship Company of 
lued in excess of iU million dollars, from the Whyalla shipyard o f New Zealand.

More than 450 exhibitors from 22 countries to attend this year’s ’Ship, Machi
nery and Marine Technology’ Exhibition

From 21st to 25th September 1976 in Hamburg 
The world’s largest marine engineering exhibition, the ’Ship, 
Machinery and Marine Technology International’, will betaking 
place from 21 st to 25th September 1976 in Hamburg. With more 
than 450 exhibitors from 22 countries (1974: 350 exhibitors from 
15 countries) this year’s event will set up a new record for scope, 
range of products and number of international exhibitors. The 
exhibition area has consequently been enlarged with the addition 
of another hall and this time will total 40,000 sq.m.

Eight national joint ventures
All the leading shipbuilding nations in the world will be repre
sented at ’Ship, Machinery and Marine Technology’ which will 
present the latest programmes for shipbuilding and ship operation 
as well as for ocean technology and offshore engineering. For the 
first time eight countries will be staging govemmentsponsored 
joint ventures. The largest of these will be provided by Britain 
and the Scandinavian countries. Norway, Denmark and France 
have increased the size of their official displays considerably. 
With Poland, Czechoslovakia, Hungary, East Germany and the 
Soviet Union, the shipbuilding industry in the COMECON has 
never been so widely represented in Hamburg.
Hungary will be represented by the Hungarian Ship and Crane 
Building Works, Budapest, Czechoslovakia by Martimex, Pra
gue, East Germany by Technocommerz and Invest-Export, both 
from Berlin, the Soviet Union by Sudoimpex, Moscow and 
Poland by the shipbuilding and ship repair companies, Centro- 
mor and Navimor, Gdansk.

Canada and Australia taking part for the First time
Newcomers to the exhibition will be Canada and Australia, ,both 
of which will be represented for the first time. A leading Austra
lian manufacturer of ship’s equipment will be staging a special 
display on a 100-sq.m. stand. The Danish joint venture will 
occupy 600 sq.m. this time and that o f France, organised by the 
Shipbuilding Industry Suppliers Association in Nantes, will co
ver an area of more than 500 sq.m. The West German Ship
building Industry Association will be arranging an impressive 
display of its members in one of the exhibition halls. The German 
Society for Research into Nuclear Energy will also be exhibiting 
again.

Marine technology to feature prominently
Besides shipbuilding and marine engineering, offshore and ocean 
technology will from an important sector of the exhibition. Exhi
bits will include above all systems and equipment for the explora
tion of mineral deposits on the ocean bed and offshore oil and gas 
drilling and transport equipment.
Aspects of offshore gas technology will be one of the main 
themes of the Congress on Marine Technology and Ship Opera
tion which is to run parallel with the exhibition, under the chair
manship of Prof. Dr. Ing. H. Schultz of Aachen University. 
Another important section of 'Ship, Machinery and Marine 
Technology’ will be the International Oil Pollution Prevention 
Exhibition and Conference (IOPPEC). Being staged for the first 
time in Europe, this event will present a survey of equipment and 
systems available for the prevention and control of oil pollution.

Steun Nederlandse Scheepsbouw

De leden van de Tweede Kamer, mevrouw Smit-Kroes en de heer 
van Aardenne (beiden V .V .D .), hebben aan de minister van 
Economische Zaken op 9 maart 1976 de volgende schriftelijke 
vragen gesteld.
1. Heeft de minister kennis genomen van de vrees van de wet
houder voor de haven in Rotterdam 1) dat, indien de Nederlandse 
Regering steun verleent aan de scheepsbouw, wellicht een nega
tieve reactie van buitenlandse zijde ten aanzien van Rotterdam te 
verwachten is?
2. Zo ja , deelt hij die vrees en onderschrijft hij de gedachte van de 
wethouder, dat er slechts één mogelijkheid is voor een oplossing 
in de wereldscheepsbouw, nl. internationaal overleg over in
krimping van de veel te grote capaciteit voor de nieuwbouw van 
schepen?
3. Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, is de minister 
dan bereid mee te delen op grond van welke overwegingen hij het

1) Zie ’Algemeen Dagblad’ van vrijdag 5 maart 1976.

met de Rotterdamse wethouder oneens is, en wat zijn gedachten 
over de oplossing van de problemen in de scheepsbouw zijn? 
De minister van Economische Zaken, Drs. R. F. M. Lubbers 
heeft deze vragen als volgt beantwoord.
1. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
2. In zijn algemeenheid is het juist dat steunmaatregelen het 
gevaar in zich dragen soortgelijke tegenmaatregelen uit te lok
ken. Dat steun aan de Nederlandse scheepsbouw zou leiden tot 
tegenmaatregelen ten detrimente van Rotterdam, ligt m .i. veel 
minder voor de hand. Zonder van mening te zijn dat internatio
naal overleg over inkrimping van de scheepsnieuwbouwcapaci- 
teit de enige oplossing voor de moeilijkheden in de wereld
scheepsbouw is, ben ik wel van oordeel dat dit van wezenlijk 
belang is. De mogelijkheden tot succes langs deze weg acht ik 
echter gering. Ik moge daarvoor verwijzen naar de notitie die ik 
onlangs, mede namens mijn ambtgenoot van Sociale Zaken, 
toezond aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en 
voor Sociale Zaken over de scheepsbouwproblematiek.
3. Ook voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de reeds 
in het antwoord op vraag 2 genoemde notitie.
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*  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

IN

V
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 
DE AFDELING 'RO TTERD AM ', G EH OU 
DEN OP DONDERDAG 13 MEI 1976, OM
20.00 UUR. IN DE CLAUSZAAL, 2e VER
DIEPING VAN H ET GROOTHANDELSGE- 
HOUW, ROTTERDAM.

Aanwezig volgens de presentielijst: 2 bestuurs
leden, 1 spreker, 18 leden en II introducé’s. 
Voorzitter: ir. G. Langelaar Gzn.

AGKNDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering d.d . 25 maart 
1976 (zie 'Schip en W erf’ no. 8 van 16 april 
1976) en notulen van de vergadering d.d. 22 
april 1976.
3. Voordracht met lichtbeelden en film. 
Onderwerp: 'M arine main shafting bearingde-

velopm cnts', door mr. P. A. Day (The Glacier 
Metal Comp. Ltd. (London).
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
1) Om 20.00 uur opent de voorzitter de verga
dering met een woord van welkom aan de aan
wezigen en de spreker mr. P. A. Day, manager 
van Glacier Metal Co. Ltd., vergezeld van mr. 
P. Davies-Carr, manager stern gear products 
van Glacier.
2) De notulen van de vergadering van 25 maart 
1976, gepubliceerd in 'Schip en W erf’ no. 8 
alsmede de door de alg. secretaris voorgelezen 
notulen van 22 april 1976 worden zonder wij
zigingen goedgekeurd en getekend.
3) De voordracht van mr. Day wordt toege
licht met behulp van d ia 's . Methoden om de 
schroefas zowel in-board als out-board te trek
ken. de wijze van afdichting en de komplikaties

die hierbij kunnen optreden, werden behan
deld.

Na de voordracht werden vragen gesteld door 
de heren G. den Bakker, P. A. Luikenaar, ir. 
G. Langelaar Gzn. en ir. J. van der Hoek. 
welke beantwoord werden door de heren Day 
en Davies-Carr.
4) Bij de rondvraag informeert de voorzitter of 
de leden akkoord kunnen gaan met de aan
vangstijd van onze vergaderingen om 20.00 
u u ro f b.v. om 18.00 uur. Slechts weinig leden 
maken hun mening kenbaar, doch wel is de 
meerderheid van deze weinigen voor 20.00 
uur.
5) Om 22.10 uur sluit de voorzitter de verga
dering, na dank gezegd te hebben aan de spre
ker voor zijn voordracht, welk dankwoord be
krachtigd wordt door een hartelijk applaus.

Algemeen Secretariaat

Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereni
ging van Technici op Scheepvaartgebied maakt 
bekend dat de heer Ing. W. P. Stiekema per 21 
september 1976 op eigen verzoek zijn functie 
als Algemeen Secretaris van onze Vereniging 
zal beëindigen.

Daar de heer Stiekema reeds eind vorig jaar de 
wens daartoe had kenbaar gemaakt werd het 
hoofdbestuur in de gelegenheid gesteld om tij
dig naar een opvolger uit te zien en de vacature 
door middel van een oproep per advertentie aan 
te kondigen. Deze advertentie werd geplaatst 
in nummer 26 van Schip en W erf van 19 de
cember 1975.Uit een aantal reflectanten is de 
heer P. A. Luikenaar door het hoofdbestuur 
gekozen en aangesteld als Algemeen Secreta
ris. De aanstelling gaat in per 22 septem ber a.s. 
In overleg met de heer Stiekema en met in
stemming van de heer Luikenaar zal deze per 
I juni gedurende I dag per week op het secreta
riaat beschikbaar zijn om  de dienst geleidelijk 
over te nemen. Tot 21 september blijft echter 
de heer Stiekema verantwoordelijk voor het 
Algemeen Secretariaat.

Op deze datum van aftreden zal het Hoofdbes
tuur nog nader aandacht schenken aan de ver
diensten van de heer Stiekema voorde Vereni

ging. Teneinde de nieuwe Algemeen Secretaris 
bij de leden, begunstigers enz. te introduceren 
plaatsen wij hierbij een foto en een korte leven
sbeschrijving.
De heer Luikenaar is reeds enkele jaren ge
woon lid van onze Vereniging. Hij is thans in 
functie als Hoofd van het Bureau Materieel bij 
het Directoraat Generaal van het Loodswezen. 
Op 50-jarige leeftijd hoopt hij het verband bij 
de Rijkszeedienst in de rang van kapitein ter 
zee van de technische dienst te beëindigen, na 
31 dienstjaren bij de Koninklijke M arine.'D e 
heer Luikenaar heeft in zijn loopbaan diverse 
scheepvaarttechnische en organisatorische 
functies vervuld, zowel aan boord als aan de 
wal. In zijn vrije tijd vervult de heer Luikenaar 
diverse functies op maatschappelijk en kerke
lijk terrein.
Hij is gehuw d,heeft drie zonen en woont in 
Zoetermeer.

Namens het Hoofdbestuur 
Prof. ir. J. H. KRIETEMEIJER

Voorzitter

Sociëteitsmededeling

Zoals bekend mag worden geacht is de socië- 
teitsactiviteit van onze vereniging, voorheen in 
het Groothandelsgebouw te Rotterdam, ver
plaatst naar W estplein 9, in de N SU '70 socië
teit, telefoon: 010-36 05 02.
Behalve van de daar reeds aanwezige facilitei
ten kunnen de leden van de NVTS op de vol
gende tijden om zich te verpozen gebruikm a
ken van een voorde vereniging beschikbare af
zonderlijke ruimte.
Dinsdag van 14.00 tot 24.00 uur, woensdag.

donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur. 
Het bestuur van de N SU ’70 sociëteit geeft bo
vendien. op gebruikelijke voorwaarden, toe
gang aan onze leden tot deze sociëteit op alle 
werkdagen van 12.00 tot 14.00 uur en van
17.00 tot circa 21.00 uur.
De sociëteit is in de vakantie-periode van 12 
juli tot 16 augustus a.s. gesloten.

De clubcommissie

AFSCHEID PROF. IR. J . H. KRIETE
MEIJER
Met ingang van 1 september 1976 zal aan Prof.

ir. J. H. Krietemeijer, hoogleraar in de 
Scheepsbouwkunde aan de Technische Hoge
school te D elft, op zijn verzoek eervol ontslag 
worden verleend.
Professor Krietemeijer zal op dinsdag 29 juni 
a.s. een voor iedere belangstellende toeganke
lijk afscheidscollege geven in de Aula van de 
Technische Hogeschool, Mekelweg 1, Delft, 
des namiddags te 15.30 uur, waarna een af
scheidsreceptie zal worden gehouden in het
zelfde gebouw.
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i n g e z o n d e n  m e d e d e l i n g

De heer A. Grootenhuis te Rotterdam schrijft
ons:
SUPER TANKER GEVAREN
Met mijn schrijven van 9 april 1975 stuurde ik 
U een artikel uit 'The Observer' van 16/3/75 
over de ongerustheid van Trinity House lood
sen in Milford haven.1)
In aansluiting op mijn ingezonden stukken in 
Uw blad enkele jaren geleden, is het de moeite 
waard het boek ’SUPER SHIP’ van de Cana
dese schrijver Noël MOSTERT te lezen.
Stel dat men van oordeel is dat de schrijver 50% 
overdreven heeft, wel dan nog zijn er enorme 
risico's.
Als eind conclusie stelt de schrijver dat erfeite-
lijk geen tankers van de VLCC en/of ULCC
klasse zouden mogen varen zonder: -
2 schroeven
een sterker roersysteem
een dubbele bodem
een flinke donkey-ketel, die voldoende stoom 
kan produceren om tenminste alle hulpmachi- 
nes en winches draaiende te houden.
Verder zou er bij overdracht van een dergelijk 
schip aan een andere rederij een goedkeuring 
van een officiële instantie moeten worden over
legd. waaruit blijkt volgens een survey-rapport 
dat het schip Sound is wat betreft de ketel-, 
machine- en corrosietoestand.
Het boek 'SUPER SHIP' zal hopelijk toch een 
nuttig effect hebben.

') Zie 'Schip en W erf no. 13 van 20 juni 
1975. pag. 256.

NIEUWSBERICHTEN

Phs. van Ommeren (Nederland) B .V ., Rot
terdam
De heer E. L. van Es, directeur van Phs. van 
Ommeren zeerederijbedrijf alsmede van het 
kustvaartbedrijf P. A. van Es & Co. B.V. heeft 
zijn functie om gezondheidsredenen neerge
legd.
Met ingang van 1 mei 1976 is adjunct-directeur
G. K. Tegelberg benoemd tot directeur van 
beide bedrijven.

Nieuwe identiteit voor General Motors De- 
troit diesel motoren en Allison Transmissie 
in Europa
Om de identificatie van de maatschappij met 
haar producten te bevorderen, heeft General 
Motors aangekondigd dat zij de naam van haar 
diesel afdeling in Europa gewijzigd heeft in 
'Detroit Diesel Allison International -  Euro- 
pe'. De verandering vindt plaats met ingang 
van I Juni 1976, waarbij dan de naam 'General 
Motors Power Products -  Europe' vervangen 
zal worden.
Detroit Diesel Allison International -  Europe 
(DDAI Europe) met hoofdkantoor, assembla
gelijnen en magazijnen te W ellingborough, 
Engeland, is volledig verantwoordelijk voorde 
verkoop en service van G M 's serie Detroit en 
Bedford industrie en scheepsdieselmotoren in

Europa. Noord Afrika en een aantal landen in 
het Midden-Oosten.

Sabroe Nederland, Alphen a.d. Rijn, beëin
digt activiteiten
In verband met de aanzienlijke verliezen van 
Sabroe Nederland, mede veroorzaakt door de 
slechte gang van zaken in de scheepsbouw, 
hebben de aandeelhouders gedurende de Al
gemene Vergadering besloten de activiteiten te 
beëindigen en de onderneming te liquideren. 
Sabroe Nederland heeft met de vakbonden 
overeenstemming bereikt over een afvloei
ingsregeling; een ontslagvergunning voor de 
24 werknemers is inmiddels aangevraagd. 
Teneinde de onderhoudswerkzaamheden aan 
de reeds bestaande installaties, levering van 
onderdelen en verdere activiteiten te continue
ren heeft SABROE AARHUS (Denemarken) 
een overeenkomst gesloten met INHAM B.V. 
te Dordrecht, om met ingang van 1 augustus 
aanstaande als haar officiële agent in Neder
land op te treden.
Inahm B .V ., een werkmaatschappij van Doe- 
dijns Holding te Rijswijk zal haar staf uitbrei
den met enkele koeltechnici, welke zoveel mo
gelijk uit het huidige personeelsbestand van 
Sabroe Nederland zullen worden aangewor
ven.

Nederlands Corrosie Centrum
Verschenen is het Verslag van de Stichting 
Nederlands Corrosie Centrum over de jaren 
1972 t/m 1974. Behalve over de werkzaamhe
den van het NCC zelf zijn hierin ook gegevens 
opgenomen over de activiteiten op corrosiege- 
bied van in de Stichting vertegenwoordigde 
instanties, alsmede een lijst van in de verslag
periode verschenen Nederlandse publikaties op 
het gebied van corrosiebestrijding 
Aan belangstellenden die dit verslag niet heb
ben ontvangen, wordt zo lang de vooraad strekt 
op verzoek een exemplaar toegezonden. Aan
vragen kunnen worden gericht aan het Secreta
riaat van het NCC, p/a Verfinstituut TNO, 
Postbus 203 te Delft

VERFINSTITUUT TNO , DELFT 
4th International Congress on Marine Cor
rosion and Fouling
The Congress will be held at the Congress Hall 
o f Juan-les-Pins Antibes from 14th to 19th ju- 
ne, 1976.
Organized by the Centre de Recherches et 
d ’Etudes Océanographiques (CREO) under the 
auspices o f the Comité International Perma
nent pour la Recherche sur la Préservation des 
Matériaux en Milieu Marin (COIPM) which is 
sponsored by the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD).
The work o f the Congress is divided into two 
sections:
Section I -  Corrosion and protection of sub
merged works, metallic and non-metallic -  
ship hulls -  Superstructures -  Cathodic protec
tion -  Paints and coatings -  Offshore installa
tions -  Cavitation -  Concrete in sea water.

Section II -  Biological and bacteriological cor

ro s io n - Fouling organisms -  Biology and eco
logy o f sessile organisms -  Protective methods 
-  Antifouling paints -  Boring organisms -  
Wooden works.
The Congress is chaired by Dr. V. ROMA- 
NOVSKY, Director of the CREO and Chair
man of the COIPM.
This International Congress will gather toge
ther more than 300 participants from 30 diffe
rent countries. More than 80 papers have been 
received.
The official languages o f the Congress are 
French and English. Simultanueous transla
tion, in French and English, will be provided in 
both sections.
The proceedings and discussions will be pu
blished after the Congress.
The secretariat of the Congress is: CREO -  73, 
77, rue de Sèvres -  92100 BOULOGNE- 
SUR-SEINE -  FRANCE.

Nieuwe opdrachten
De Noorse firma 'North West Engineering
A .S. en Stork-W erkspoor Diesel -  de diesel
motoren divisie van Vmf-Stork -  hebben een 
kontrakt getekend voor de levering van 10 
zes-cilinder motoren van het type F240 (900 pk 
bij 864 om w ./m in. tropenvermogen) en 10 
negen-cilinder motoren eveneens van het type 
F240 (1305 pk bij 864 om w ./m in. tropenver
mogen).
Het gaat hier om hoofdmotoren bestemd voor 
coasters, die in opdracht van de Indonesische 
semi-overheidsorganisatie P.T. Pann zullen 
worden gebouwd door negen Noorse werven, 
die alle deel uitmaken van 'North West Engi
neering A .S .'.
Deze opdracht sluit aan bij drie orders, die 
SWD eerder rechtstreeks van P.T. Pann ont
ving voor de levering van in totaal 9 zes- 
cilinder motoren van het type F240. Deze zijn 
bestemd voor coasters, die op Indonesische 
werven worden gebouwd. De orders werden 
verstrekt in het kader van een programma van 
de Indonesische regering voor de rehabilitatie 
van de Indonesische intersulaire handelsvloot. 
Met deze opdrachten is een bedrag gemoeid 
van 13 miljoen gulden.
De nieuwe opdracht kwam tot stand in nauwe 
samenwerking met de Indonesische en Noorse 
agenten van Stork-W erkspoor Diesel.

Via het Zweedse bedrijf Sievert A/S te Stock
holm heeft de Canadian Electricity Board aan 
Smit International Marine Services bv te Rot
terdam en aan het tot Koninklijke Adriaan Vol
ker Groep behorende bedrijf Visser & Smit bv 
te Papendrecht, opdracht gegeven tot het leg
gen van twee hoogspanningskabels van elk 21 
km lengte.
De kabels zullen per ponton van Zweden naar 
de oostkust van Canada worden getranspor
teerd, waarna zij vanaf het vasteland in een 
sleuf door de Northumber Strait naar het Prince 
Edward Island worden gelegd.
Exclusief de leverantie van de kabels bedraagt 
de aannemingssom circa ƒ 7 miljoen. De 
werkzaamheden zullen van mei tot en met juli 
1976 duren.
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Tewaterlatingen

Bij BarkmeijerStroobos B .V .. Scheepswerf en 
Machinefabriek (e Stroobos, is op 7 mei 1976 
mei goed gevolg te water gelaten de coaster 
R oelof Holwerda, welke voor rekening van de 
Rederij H. en P. Holwerda te Heerenveen is 
gebouwd.
Dit schip is de laatste van een serie van vier 
schepen, welke deze Friese rederij bij Bark- 
meijer Stroobos B .V. heeft besteld.
De hoofdafmetingen van deze singledeck mo- 
torcoaster van bijna 15(X) ton met eigen los- en 
laadgcrei zijn als volgt; 
lengte over alles 65.30 m, breedte op spant 
10.70 m, holte in de zijden 5,10 m.
De graaninhoud van het ruim is 69.000 cub. 
ft., de baalinhoud hiervan is 66.000 cub. ft. 
Ten behoeve van de voortstuwing zal een 1100 
pk Caterpillar scheepsdieselmotor worden op
gesteld met een Reintjes keerkoppeling vertr. 
1:4, welke het schip in geladen toestand een 
snelheid zal geven van ruim 11 knopen.
Als hulpmotoren zullen dienst doen 2 DAF 
dieselmotoren, elk met een vermogen van 76 
pk.
Voor de navigatie kan o.a. worden beschikt 
over gyro-kompas, automatische piloot, radar, 
richtingzoeker, echolood, alsmede een zend
en ontvanginstallatie.
De schepen worden onderklasse Veritas I 3/3 
deep sea, alsmede S .l. onbeperkte vaait en 
onbemande machinekamer gebouwd.
Ook wordt een hout- en graancertificaat ver
strekt.
De oplevering van de R oelo f Holwerda  zal 
medio juni 1976 plaatsvinden.

Op 14 mei 1976 is met goed gevolg tewater 
gelaten het motorschip Pia Danielsen, bouw- 
nummer 527 van Bodewes’ Scheepswerven
B.V. te Hoogezand, bestemd voor Redèriet 
Otto Danielsen te Kopenhagen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 72,40 m , breedte 
13,1X1 m, holte 7 ,15/4.95 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd een 4-tact, en- 
kelwerkende M aK-motor van het type 8 Mu 
452 AK met een vermogen van 2000 pk bij 450 
omw/min,
Het motorschip Pia Danielsen  wordt gebouwd 
onder toezicht van BUREAU VERITAS voor 
klasse: I 3/3 E 4« Haute mer Glacé III.

Tienduizendste luchtgekoeldc Deutz die
selmotor
Sinds de grootste Duitse dieselmotorenfabri- 
kant, Klöckner-Humbolt-Deutz A .G ., in 1954 
een eigen vestiging te Rotterdam stichtte, zijn 
in totaal aan Nederlandse afnemers 10.000 
luchtgekoelde dieselmotoren geleverd met een 
gezamenlijk vermogen van circa 750.000 pk. 
Ter gelegenheid hiervan was uit Keulen de heer
H. W. Baunihoff. lid van de hoofddirektie van 
het K .H .D .-concern, overgekomen.

Bij de officiële overdracht zei de heer Baum- 
hoff: ‘Het belang van de Duitse industrie in het 
algemeen en Klöckner-Humboldt-Deutz A .G.

in het bijzonder in de Nederlandse markt wordt 
vandaag onderstreept door de aflevering van de 
10.000ste luchtgekoelde dieselmotor. Het feit 
dat onlangs de drie eerste plaatsen in de jaar
lijkse haringrace werden ingenomen door mo
derne met Deutz-voortstuwingsmotoren uitge
ruste Nederlandse visserijschepen geeft hier
aan een extra cachet’.

Deutz was de eerste onderneming die luchtge
koelde dieselmotoren ging vervaardigen. Deze 
motoren worden thans in vijf series met vermo
gens variërend tussen de 5 en 500 pk op de 
markt gebracht. Zij vinden o .a . hun toepassing 
in de volgende sektoren: 
wegtransport, aggregaten, wegenbouw, land
bouw en scheepsvoortstuwing. De produktie 
van de luchtgekoelde Deutz dieselmotoren is 
geconcentreerd te Keulen en Ulm in Duitsland.

Japanse licentie-houder voor SWD
Stork-W erkspoor Diesel -  de dieselmotoren 
divisie van VMF-Stork -  heeft een licentie
overeenkomst gesloten met ’The Hanshin Die
sel Works L td .’ in Kobe (Japan).
Dit kontrakt geeft 'The Hanshin Diesel Works 
L td .’ het recht T M 4I0 dieselmotoren te bou
wen voor scheepsvoortstuwing en voor kracht
centrales.

Hanshin Diesel bouwt reeds sinds 1918 die
selmotoren. Het is de eerste dieselmotoren fa
brikant in Japan, d ie d e J .I .S . (Japan Industrial 
Standard) kwalificatie verkreeg.
Jaarlijks levert Hanshin motoren volgens eigen 
ontwerp met een totaal vermogen van ongeveer
430.000 pk. Het leveringsprogramma omvat 
motoren van 600 -  8500 pk bij 400 tot 190 
om w ./m in. De TM 410 motor met een vermo
gen van 4000 -  15.000 pk bij 550 tot 600 
om w ./m in. sluit hier goed bij aan. Hanshin 
maakt eveneens verstelbare schroeven, waar
van tot nu toe in totaal 520.000 pk is geleverd. 
Sinds 1969 hebben Stork-W erkspoor Diesel en 
haar Spaanse licentie-houder A .E .S .A . meer 
dan 400 motoren van het type TM 410 ver
kocht.

De sterke internationale positie van de Japanse 
scheepsbouw industrie, die gewoonlijk haar 
schepen uitrust met Japanse motoren, en de 
overeenkomst met Hanshin geven SWD de 
mogelijkheden voor een aanzienlijk grotere 
markt voor haar TM 410 motoren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Hydrauliek en pneumatiek
Kimman B. V ., Rotterdam, geeft een boekje uit 
in A5 formaat, waarin ze hebben getracht alle 
gangbare hydrauliek- en pneumatiek symbolen 
zo te groeperen, dat het de ontwerper van deze 
installaties tot steun kan zijn.
Tevens bevat het boekje de meest voorko
mende formules, kniktabelien voor de cilin- 
derzuigerstangen en montage- en onderhouds- 
richtlijnen.
Een exemplaar van dit boekje wordt op aan
vraag graag toegezonden.

Lloyd’s register appraising giant 330.000 
m “ Ing. carrier
At the request of the designers, naval project 
development company 'ROTTERD AM ' B.V. 
(npdc), o f which Mr. C. Verolme is president, 
Lloyd’s Register has been involved in the de
sign appraisal of a new type o f LNG carrier 
which will present the next generation of these 
carriers.
The vessel will embody a system of LNG con
tainment especially developed by NPDC for 
this size of very large carriers, which is based 
on a number of vertical aluminium cylinders 
33.5 m deep with a diam eter o f about 12 m. 
The proposal is for a total o f 90 cylinders with a 
combined capacity of about 330.000 m3 distri
buted in five cargo holds.

Lloyd’s Register has given approval in concept 
to the proposed containment system for classi
fication with the Society.
The proposed vessel would be a single screw 
type with machinery aft and double skin con
struction throughout.
The principal dimensions are: Length bp -  348 
m, breadth -  62 m, depth -  42,2 m and draught 
-  12.5 m.
Loaded displacement would be about 216.000 
tons and speed 17 knots.

1976 list o f type approved control and elec
trical equipment -  all listed equipment ap
proved for use in LR classed ships
The 1976 edition of the ’List ofT ype Approved 
Control and Electrical Equipm ent’ is a valuable 
guide for shipowners, shipbuilders and ship 
repairers when deciding what equipment to in
clude in L loyd’s Register classed ships. The 
List gives full details o f control and electrical 
equipment made by 175 leading international 
m anufacturers which has successfully passed 
Lloyd's Register’s environmental tests and 
which, as a result, is automatically approved 
for fitting in LR classed ships.
The equipment listed includes -

Control Equipment
Alarm and monitoring systems, controllers, 
control systems, computer systems, fire detec
tion systems, speed and S .H .P . sensing 
equipment, recording and indicating instru
ments. indicators, switches (level, limit, pres
sure, tem perature, flow), proximity devices, 
solenoid valves, transmitters/transducers, oil 
mist detectors, power supplies, clocks and ti
mers, logic units, barriers units, connectors, 
actuators, test equipment.

Electrical Equipment
Automatic voltage regulators, contactors, fu
ses, load sharing devices, electrical measuring 
instruments, motor starters, protective devi
ces, relays, switches, synchronising devices, 
terminals.
Copies o f the 'LIST OF TYPE APPROVED 
CONTROL AND ELECTRICAL EQUIP
MENT (1976)' and details of the environmen
tal test requirements leading to approval, are 
available from all Lloyd’s Register offices.
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