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Een havencongres dat er zijn mocht
Vier dagen in juni heeft Rotterdam in het 
teken gestaan van het congres van de zus- 
terhavens, de twee havens waarmee de 
Maasstad al jarenlang nauwe betrekkin
gen onderhoudt: Kobe en Seattle. Het ge
halte van de lezingen was duidelijk een 
stuk beter dan bij vorige gelegenheden; na 
afloop van dit congres behoeft men niet 
meer de pijnlijke vraag te stellen of dit 
soort bijeenkomsten eigenlijk nog wel er
gens toe dient. Het is vooral daarom zo 
nuttig omdat men van de gelegenheid ge
bruik heeft gemaakt om zeer actuele on
derwerpen aan te snijden. Persoonlijk 
vonden wij het betoog van de Japanner 
Shigeru Hayashi nog een van de beste. 
Hayashi is directeur van de rederij 
Yamashita-Shinnihon, d ieo .m . de aan- en 
afvoer verzorgt van de containers van de 
Siberische Landbrug (SBL) via de Oostsi- 
berische haven Nachodka. Omdat 
Hayashi dus duidelijk geïnteresseerd is in 
het voortbestaan van deze alternatieve 
vervoersroute naar en van het Verre Oos
ten, zou het geen verbazing hebben ge
wekt wanneer hij de positieve punten van 
deze lijn had laten overwegen. Zijn relaas 
was echter in een eerlijk evenwicht, 
waarbij hij niet verzuimde om ook de na
delen van deze transportmethodiek op te 
sommen. Een daarvan is de vraag wat te 
doen met de lege containers die achterblij
ven omdat er niet een geproportioneerde 
retourvracht aanwezig is. De reders en 
verladers kennen dit vraagstuk als het pro
bleem van de ’im balance’; daarvoor be
staat in feite geen oplossing, tenzij men er 
t.z.t. alsnog in slaagt om de handel in 
beide richtingen beter te verdelen, al zien 
wij in het geheel niet in hoe dit te verwe
zenlijken valt.
Een tweede probleem van de SBL is de 
onmogelijkheid om van de Russen vol
doende informatie te krijgen over de 
voortgang van het lange transport van 
Moskou naar Nachodka of omgekeerd. In
formatie verkrijgt men alleen bij de begin- 
en eindpunten van deze vervoersweg, na
melijk in Nachodka, Leningrad en Mos

kou. Het is een probleem, dat ook door 
mr. L. J. Pieters op het congres werd aan
gestipt. Indien, zoals te verwachten is, de 
transportroute door Siberië een nog gro
tere vlucht zal nemen, dan zullen de Rus
sen het gehele systeem op een meer wes
terse basis moeten stoelen; eerst dan zul
len zij er in slagen een optimaal nut te 
trekken van een route die potentieel zo 
sterk staat. Doen zij dit niet en blijven zij 
voortgaan op de bekende min o f meer je 
gens het westen zo achterdochtige manier 
te hakken-puffen, dan houden zij het op 
den duur niet meer vol. Mr. Pieters zei 
ook, dat men in het Westen niet kan toe
staan, dat een groot deel van het vervoer 
naar een ander werelddeel afhankelijk is 
van een Russisch systeem.
Een geheel ander aspect van de vervoers
wereld werd behandeld door de heer Frans 
Swarttouw, directeur van Europe Con
tainer Terminus. Hij sprak over de altijd 
weer intrigerende vraag of er ooit nog eens 
grotere containerschepen zullen verschij
nen dan de super-vaartuigen welke thans 
zijn ingezet, met andere woorden, o f er 
serieus gerekend mag worden op de komst 
van schepen van de zogenaamde vierde 
generatie. Swarttouw, en met hem vrijwel 
iedereen die de omstandigheden kent, zijn 
van mening dat dit niet het geval is. Er zijn 
tegen de verschijning van nog grotere con
tainerschepen zowel technische als eco
nomische bezwaren in te brengen. Om 
met de technische te beginnen: zelfs de 
derde generatie worstelt al met een geheel 
pakket van ontwerpmoeilijkheden. In we
zen zijn de containerschepen open ’U ’- 
vormige rompen en het is niet mogelijk om 
binnen de ruimen versterkingen aan te 
brengen, zoals bijvoorbeeld het geval is 
met tankschepen. De stuwage speelt bij de 
containerschepen een extra belangrijke 
rol; en er zijn diverse gevallen bekend 
waar ernstige schade werd opgelopen toen 
het schip met volle snelheid door hoge 
zeeën voer. De diepgang van een vierde 
generatie-schip moet ongeveer 16,5 meter 
zijn; dat betekent dat er nieuwe container-

terminals zullen moeten komen, omdat bij 
de huidige de limiet in de diepgang op nog 
geen 14 meter ligt. Ook de breedte van 
zo’n schip is een factor in zijn nadeel. 
Directeur Swarttouw houdt het er op, dat 
de thans gebruikte containerbrugkranen 
een breder schip niet volledig kunnen 
overspannen; dat komt er dan op neer, dat 
deze kranen (ongeveer 500 in totaal) niet 
bij de vierde generatie kunnen worden in
gezet. M aar over wat voor een schip spre
ken wij eigenlijk? Een dergelijk vaartuig 
zou een capaciteit moeten hebben van 
4000 tot 5000 TEU (containers uitgedrukt 
in equivalenten van twintig voet); de 
lengte wordt dan aanzienlijk meer dan 300 
meter en de breedte 40 meter plus. De 
snelheid van het schip komt boven de der
tig knoop, wat op een vermogen van meer 
dan 200.000 pk berust. Er is in dit verband 
vaak gedacht aan kernvoortstuwing, maar 
zelfs al zou men er in slagen de economi
sche draden aan elkaar te knopen, dan is 
de publieke weerstand tegen het ’atoom- 
schip’ op het ogenblik nog zo groot, dat 
reders huiverig zullen zijn om de enorme
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investering te verrichten. Er is voorts ge
dacht aan een vierde generatie-schip als 
een catamaran met twee rompen en een 
capaciteit van 5000 TEU. Swarttouw zegt 
dat wanneer al deze technische problemen 
zijn overwonnen -  wat er dus zeker nog 
niet in zit -  een berekening leert, dat de

voorziening van nieuwe faciliteiten en 
terminals de kosten van de behandeling 
der containers, nog afgezien van de infla
tie, met circa driehonderd procent zullen 
opvoeren.
Men mag zich ook nog de vraag stellen of 
er een economische plaats voor het schip

van de vierde generatie is weggelegd. 
Welke trades zijn goed genoeg voor 5000 
TEU per week op winstgevende basis, als 
nu al de meeste trades op de grote routes 
van overcapaciteit te lijden? Als dan 
voorts nog wordt gelet op de omstandig
heid, dat schepen van de vierde generatie 
niet door het Panamakanaal kunnen varen, 
wat blijven er dan nog voor mogelijkheden 
over? De gemiddelde investering per 'con- 
tainerslot’ ligt tegenwoordig op $ 20.000, 
variërend van $ 10.000 voor de oudste en 
kleinste schepen tot S 30.000 voor het 
jongste blok van derde-generatie- 
schepen, dat nu in bestelling is gegeven. 
Een schip van de volgende generatie zou 
een investering vergen van $ 40.000 per 
slot, waarbij rekening is gehouden met de 
huidige prijzen voor nieuwbouw.
Op een geheel ander terrein, namelijk dat 
van de aanvoer van Noordzee-olie, trok de 
lezing van de nieuwe directeur van Shell 
Nederland, J. A. P. Montijn, de aandacht. 
De positie van Rotterdam in het aanvoer- 
patroon is gunstig; de haven heeft goede 
faciliteiten voor de behandeling van de 
VLCC’s, die voor een deel van het trans
port uit de Noordzee zeker zullen worden 
ingezet; ook het aantal raffinaderijen dat in 
Europoort/Botlek is gevestigd is een niet 
te verwaarlozen factor, terwijl tenslotte 
ook de reputatie van de ’Rotterdamse 
markt’ een woordje meespeelt. Montijn 
verwacht, dat een derde van alle aan te 
voeren ruwe olie van de Noordzee zal ko
men. De invoer van olieprodukten zal 
aanzienlijk toenemen, waardoor, naar 
verwacht wordt, het aandeel van de 
kleinere en middelgrote tanker nog be- 
langrijkerzal worden. De VLCC’s zouden 
met goede resultaten kunnen worden in
gezet voor de aanvoer van olie, die in 
eerste instantie per pijplijn naar de kuststa- 
tions op de Shetlands en Orkneys wordt 
getransporteerd. Daar staat tegenover, dat 
de transito-handel -  het overschepen van 
ladingen uit grote tankers in kleine -  in 
Rotterdam zal verminderen. De vermin
dering van de logistische aanvoerlijn ten. 
opzichte van de leveranties uit het Perzi
sche Golfgebied, zal een geringere vraag 
naar bunkerolie opleveren (voor Rotter
dam wordt deze vermindering op 0,7 mil
joen ton per jaar geschat en voor geheel 
Noord-West Europa op 3 miljoen ton). Op 
lange termijn zullen echter de aanvoeren 
over grote afstanden weer toenemen. De 
Shell-directeur verwacht echter niet dat de 
exploratie-fase op de Noordzee veel extra 
werk voor Rotterdam met zich mee zal 
brengen. Vooral de Schotse haven Aber- 
deen en de Noorse haven Stavanger profi
teren op het ogenblik in het bijzonder van 
deze nieuwe functies. Mettertijd zal een 
deel van deze activiteiten worden overge
heveld naar de pijpleidingenstations, zoals 
op Sullom Voe op de Shetland Eilanden.

De J.

De 'Tokyo Bay’ van Overseas Containers Limited van 58.889 bruto register ton, is een schip van 
de derde generatie. Naar alle waarschijnlijkheid vormt deze generatie wat grootte betreft de grens 
voor het economische containertransport, zeker in de eerstvolgende tien jaar.
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Touristen-Binnenfahrgastschiff 125 m.*

Ing. Fr. -  Wilh. Jenckel, KDT; Ing. Herb. Thole, KDT; Ing. Alf. Bülow, KDT**

» ■ R l

• •««MM HP

Bereits in den 50er Jah ren  b au te  die D D R  eine größere 
Anzahl von B innenfahrgastschiffen für die UdSSR. 
Diese Schiffe w aren vor allem fü r die L in ienfahrt v o r
gesehen und h a tten  einen geringen S tau raum  für zu
sätzliche L adung (Gepäck und dgl.). D er bisher größte 
Typ dieser Schiffe w urde seinerzeit im V EB  M athias- 
Thesen-W erft W ism ar g eb au t und  h a tte  gegenüber dem  
je tz t gebauten  eine um  e tw a 50%  geringere V erdrängung 
bei folgenden H a u p td a te n : Länge über alles =  96 m ; 
B reite über alles =  14,3 m ; Tiefgang =  2,37 m ; A ntrieb : 
3 X 295 kW ; G eschw indigkeit =  23 km /h.
Ausgehend von diesen T raditionen  des D D R -F ahrgast- 
schiffbaus entw ickelte der V EB  E lbew erften  Boizen
burg/R oßlau in d irek ter Z usam m enarbeit m it dem  
M inisterium für B innenflotte der U dSSR  ein neues 
T ouristen-B innenfahrgastschiff. Dieser Schiffstyp ist in 
erster Linie fü r U rlaubsfah rten  vorgesehen und dam it 
ein w ichtiger B eitrag  zur u n m itte lb aren  V erbesserung 
der Lebensbedingungen der sow jetischen W erktätigen . 
Um eine kontinuierliche H erstellung  dieser N eubau ten  
im technologischen T ak tv erfah ren  zu erm öglichen, w ur
den speziell fü r den B au dieses Schiffstyps um fangreiche 
N euinvestitionen au f der an der E lbe liegenden W erft 
in B oizenburg vorgenom m en.
Aufgrund zahlreicher auf dem  Schiff angew endeter 
N euerungen, der besonderen äußeren Schiffsgestaltung 
und des inneren A ufbaus, ist vom  P a te n ta m t der U dSSR 
ein U rheberschein fü r dieses Schiff e rte ilt worden.

1 Komplex der Fahrgastkabiueu

* Mitteilung aus dem Direktorat Erzeugnisentwicklung des VEB Elbe
werften Boizenburg/Rosslau. DK 629.122.6

** Werft Boizenburg

1. Gesamtentwurf
E ntsprechend  den E insatzbedingungen auf den großen 
W asserstraßen  des europäischen Teils der Sow jetunion 
von L eningrad  über M oskau und W olgograd nach 
A strachan  bzw. nach R ostow  en ts tan d , bedingt durch 
die Schleusenabm essungen, W assertiefen und B rücken
höhen, dieses B innenfahrgastschiff. Als Einklassenschiff 
n im m t es U rlauber für eine 14 bis 21 Tage dauernde Er- 
holungs- und Inform ationsreise auf. Der E insatz  is t auf 
die M onate M ärz bis O ktober begrenzt. Das Schiff e n t
sp rich t von der E in rich tung  her einem schw im m enden 
H otel (bei e tw a je 50%  Liege- und 50%  F ahrzeit).
Beim E n tw u rf w urden die neuesten V orschriften der 
K lassifikationsbehörde, die Vorschriften des M iniste-' 
rium s (ü r G esundheitsw esen sowie die des A rbeitsschu t
zes besonders berücksich tig t. A ußerdem  w urden bei 
A u ssta ttu n g  der F ah rgast- und Besatzungsbereiche ein 
m oderner K om fort sowie eine um fangreiche A u to m ati
sierung des Schiffsbetriebes konzipiert. Vorwiegend sind 
Zw ei-Personen-K abinen vorgesehen. Alle W ohn- und 
G esellschaftsräum e sind vollk lim atisiert u nd  so a n 
geordnet, daß  Lärm - und Schw ingungserscheinungen 
m öglichst verm ieden werden.
D urch die A nordnung des H au p t- und Hilfsm aechinen- 
raum s im H in tersch iff konn te  der F ah rgastkab inen - 
kom plex zusam m engefaßt u n terg eb rach t werden 
(Bild 1 ).

Die R äum e des Schiffes sind nach folgenden G esichts
p u nk ten  aufgete ilt:

— Zweckm äßige U n terte ilung  der F ah rgast- und B e
satzungskom plexe sowie der W irtschafte- und 
D ienstab te ilungen ;

— harm onische O rdnung der inneren R äum e, K abinen , 
Salons, Gänge, T reppenaufgänge u sw .;

— U nterte ilung  des Schiffes nach  L ärm - und  Schw in
gungsbereichen ;

— A nordnung des Schornsteins im  H interschiff, um  
eine m inim ale R auch- und L ärm belästigung  speziell 
fü r das Sonnendeck zu gew ährle isten ;
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— A nordnung  der V orräte-, W irtschafte- und Speise- 
räu ine in allen D ecks neben- bzw. übereinander für 
einen günstigen  T ran sp o rt von P ro v ian t, Speisen 
und G e trä n k e n ;

— zwei gleichw ertige H aup te ingänge m it V estibülen in 
allen D ecks;

— spiegelbildliche A nordnung  (B P- und  S tB -Seite) aller 
E ingänge und Ü bernahm eein rich tungen ;

— U n terte ilu n g  der B esatzungskab inen  und  ihre A n 
ordnung  en tsprechend  den jeweiligen A rbe itsbe
reichen.

Die F o rm g esta ltu n g  des Schiffes (äußere A rch itek tu r) 
m it dem  Ziel einer op tim alen  inneren R au m au sn u tzu n g  
w urde von einem  K ollek tiv  der B auw erft in Z usam 
m en arb eit m it dem  Z en tra len  K o n stru k tio n sb ü ro  des 
M inisterium s der B innenflo tte  in L eningrad  ausgearbei
te t.  Die innere A rch itek tu r en ts tan d  in Z usam m enarbeit 
m it den A rch itek ten  des In s ti tu ts  fü r Schiffbau in  
R ostock .
D er E in sa tz  auf sehr un tersch ied lichen  W asserstraß en  
(F lüssen, S tauseen, K anälen) u nd  d am it verbundene 
unterschied liche m axim ale Schiffsgeschw indigkeiten 
m ach ten  es no tw endig , einen D re i-P ropelleran trieb  zu 
w ählen.

D a das Schiff au f einer B innenw erft g eb au t w urde u nd  
m it eigenem  A ntrieb  über H am b u rg  zu einer W erft an  
der O stsee ü b e rfü h rt w erden m ußte, w ar es notw endig, 
d ie beiden oberen  Decks in ge te ilten  S ektionen (zum  
g rö ß ten  Teil vorausgerüste t) in H am b u rg  zu m ontieren. 
D er E n d au sb a u  des Schiffes erfolgte du rch  den V E B  
E lbew erften  au f dem  W erftgelände des V EB  M athias- 
T hesen-W erft in  W ism ar, die vo llständige E rp ro b u n g  
in der Ostsee.

2. Hauptdaten
L änge über alles 125,00 m
L änge zwischen den L oten 118,00 m
B reite über alles 16,70 m
B reite au f S p an t 16,00 m
Seitenhöhe bis H au p td eck 4,50 m
K o n struk tionstie fgang 2,80 m
K o n stru k tio n sv erd rän g u u g 3 550,00 m3
F ix p u n k th ö h e  (bei abgek lapp ten
M asten) 13,20 m
G eschw indigkeiten

bei B etrieb  der M ittelm aschine ss 16 km /h
bei B etrieb  der Seitenm aschinen «  22 km /h
bei B etrieb  der M ittel- und
Seitenm aschinen « 2 6  km /h

B esatzung  84 Personen
F ah rg äste  360 Personen
A u srüstung  m it T reibsto ff fü r 10 Tage
A usrüstung  m it P ro v ia n t fü r 3 Tage
T em p era tu ren  fü r die Auslegung der 
A nlagen im  B etrieb  -{-45 °C
H a u p ta n tr ie b  (D ieselm otoren ohne 
G etriebe) 3 X 736 kW
K lasse ,,0 “  des F luß reg isters  der R S F S R  
(A nker-, R e ttu n g sau srü s tu n g  u n d  N achw eis der S tab i
l i tä t  nach  K lasse ,,M “ des F luß reg isters  der R SFSR ) 
Zulassung nach  den  V orschriften  des M inisterium s des 
G esundheitsw esens der U dSSR .

3. Schiff baulicher Teil
з.1 . Allgemeines
D as E in h a lten  d er vorgegebenen R andbed ingungen , wie
и. a. m axim ale Schiffsbreite, T iefgang und  Schiffslänge, 
M aschinenraum  im  H in tersch iff u n d  erforderliche V er
drängung , bed ing te  den  im  Bild 2 dargeste llten  S p an ten 
riß . M odellschleppversuche im In s t i tu t  fü r Schiffbau so
wie W indkanalversuche im  In s t i tu t  fü r L e ich tb au  in 
D resden erm öglich ten  bereits im  P ro jek ts tad iu m  die 
rich tige W ahl des Schiffskörpers, die Lage und  F o rm  des 
Schornsteins sowie der A u fb au ten  und  die rich tige W ahl 
der P ropeller und M anövrieranlage.
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Die A nordnung  der w asserdichten S cho tten  gew ähr
leistet eine Schw im m fähigkeit beim  V ollaufen einer b e 
liebigen A bteilung . D er N achw eis der L ängsfestigkeit 
berücksich tig t eine m axim ale W ellenhöhe von 2,5 m  und  
eine W ellenlänge gleich Schiffslänge. B edingt du rch  den 
großen A nteil an  A bw asser und  F äkalien  sind größere 
A ufnahm etanks in  den einzelnen A bteilungen  in der 
S tauung des Schiffes u n terg eb rach t. Die verschiedenen 
Tanks fassen

D ieselkraft stoff 
Schweröl 
Sch mieröl 
Altöl
Trinkwasser
A ußenbordw asser fü r T rinkw asser 
Ballastw asser 
Bilgenwasser 
Abwasser 
Fäkalien

3.2. Schiffskörper un d  A ufbauten
Schiffskörper un d  A ufbau ten  sind  aus S tah l geschw eißt, 
wobei w eitestgehend au tom atische  Schw eißverfahren 
angew endet w urden. N ur die au f dem  Sonnendeck be
findliche V eranda m it Schiebedach b es teh t aus A lum i
nium  in kom bin ierter S chw eiß-N ietkonstruktion . U n te r 
dem H a u p td e ck  is t der Schiffskörper in sieben w asser
dichte A bteilungen  u n te rte ilt. D er Zugang zur S tauung  
erfolgt durch  w asserdichte Schächte vom  H au p td eck  
aus.
Die Decks haben  keinen S prung und  bis au f das Sonnen
deck und V erandadach  auch keine B uch t. Q u ersp an ten 
bauweise (A bstand 550 m m ) ist im  Vor- und H in te r 
schiff angew endet und L ängsspantenbauw eise (A bstand  
550 mm) im  längeren m ittle ren  Teil des Schiffes m it 
B ahm enspan ten  im  A b stan d  der K ab in en b re ite  von drei 
bzw. v ier S pan ten tfe rnungen . Die A u ß en h au t b esteh t 
aus 7 bis 9 m m  u nd  die Decks aus 4 bis 6 m m  dicken 
P la tten . Die V erbände sind nach  den V orschriften  des

F lußreg isters u nd  im  Einztdfall nach s ta tisch en  B erech
nungen m it Hilfe der E D V  d im ensioniert, wobei im  
H in tersch iff V erstärkungen  vörgenom m en w urden, um  
unzulässige Schw ingungen zu verm eiden.

3.3. Sch iff bauliche A usrüstung
— M asten, P ro v ian t- un d  S p eisen tran sp o rte in rich tu n 

gen
U n m itte lb a r h in te r dem  R u derhaus befinden sieh ge
tre n n t ein Signal- und  ein R ad arm ast, die unabhäng ig  
voneinander hydrau lisch  fernbed ienbar von einein P u lt  
im R u d erh au s ausg ek lap p t werden können, im  h in teren  
D ritte l des Schiffes befinden sich zur Ü bernahm e von 
P ro v ian t BB und S tB , vom  Seitengang H au p td eck  aus 
zugänglich, elektrische H ebezüge (250 kg T ragfähigkeit) 
m it ausschw enkbaren  Laufschienen.

— M anövrieranlagen
D as Schiff ist m it einer B ugruderan lage un d  einer M ehr
flächenruderanlage h in te r den drei P ropellern  am  H eck 
au sg erü ste t [3] (Bild 3). B eide A nlagen w erden m it H ilfe 
von R uderm asch inen  des V E B  K lem ent-Q ottw ald- 
W erk Schw erin hydrau lisch  gesteuert und  sind fern- 
bed ienbar von allen drei F a h rp u lten  im  R u d erh au s aus. 
Die H eckruderan lage ist an  eine S elbststeueranlage un- 
geschlossen. Die B ugruderan lage (N euentw icklung des 
V E B  E lbew erften  B oizenburg /R oßlau  — W erk  Boizen- 
burg), bestehend aus einem  220-kW -U nterw asserm otor 
m it P ropeller u n d  verste llbaren  W asserström ungsklap- 
pen , g e s ta tte t eine stufenlose Schubregulierung und  e r
m öglicht ein V erschließen der Öffnungen in der A ußen
h a u t  (B edingung fü r ein gefahrloses Ü berw in tern  bei 
- 4 0  *C). Die H  eckruderan lage besteh t aus u n te re in 
ander gekoppelten  B alancerudern , und zw ar je ein R u d er 
h in te r den Seitenpropellern  un d  drei h in te r  dem  M itte l
propeller, die alle m it un tersch ied lichem  R uderw inkel 
anschw enken (System  Jenckel der E lbew erften , Boizen- 
burg). In  der E ndlage w ird ein Q uerschub ohne L ängs
schub erzeu g t; d ah er is t ein gu tes R eaktionsverm ögen

150 m3 
95 m* 
11  m 3 

5 m 3 
28 m 3 

100 m 3 
75 m 3 
16 m 3 

400 m 3 
70 m 3
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Leitender Ingenieur 
I. K-Masi hinist 
Ambulanz, Arzt und Isolier
kabine
Messe für Besatzung 
K lubraum  für Besatzung 
Kombüse für Besatzung m it 
Tagesp ro via n t ra u m 
Besatzungskabinen (1 u. 2 Pers.) 
Kältemaschiiienraum 
Wäscherei
Fahrgastkabinen (3 Pers.) 
Provianträum e 
Fahrgastkombüse 
Hilfsmaschinenraum 
Hauptmaschinenraum  
Zentraler Leitstand 
Diesel k raftstofftank 
Schweröltank 
A ußenbord Wassertank 
Treibölüberlauftank 
Spül Wassertank 
Bilgenwassertank 
Bai lastwassertank 
Fäkalien tank 
Abwassertank 
Schmieröl tank 
Schmierölüberlauftank 
Schlamm- und Schm utztank 
Kühlwasserausgleichtank 
Tagestank für Schweröl 
Tagestank für Dieselkraftstoff 
Tagestank für DK (Notdiesel
motor)
Dieselkraftstoff-1' berlauftank
Altöltank
K ondensattank

Die gesam te K lim aanlage (ind irek te K üh lung  m ittels 
Sole) besteh t aus 1 1 K lim ageräten , die en tsp rechend  der 
Z uordnung zu den einzelnen R aum kom plexen  in fünf 
R äu m en  u n te rg eb rach t sind.
Die Sole (200 m 3/h ) w ird in einer gesonderten , im Klim a- 
k ä lte rau in  in sta llie rten , ebenfalls au to m atisch  a rb e iten 
den K ältean lage geküh lt. Die L u ft wird durch  Dampf 
e rw ärm t u nd  befeuch tet. Die K lim aanlage ist für fol
gende B edingungen ausgeleg t:

A u ß en lu fttem p e ra tu r 
re la tiv e  A ußen lu ftfeuch tigkeit 
R au m tem p era tu r in K ab inen , 
G em einschafts- und D ienst
räum en
re la tiv e  F eu ch tig k eit der 
R au m lu ft

Som m er 
+  :io ‘C
50%

-f 24 'C 

40 ••■60°;

Winter 
—  8  *C  

85%

1 20 °C

vorhanden , und es w ird n u r ein m in im aler P la tzb ed a rf 
beim  M anövrieren b en ö tig t. Die R uderm asch ine h a t  ein 
N ennm om ent von 7 M pm und g e s ta tte t  bei Z uschalten  
von  beiden H ydrau lik ag g reg a ten  eine R uderlegezeit von 
7 s bis zur E ndlage.

— Anker- un d  V erho lausrüstung
D as Schiff is t au sg e rü ste t im Vorschiff m it zwei 1 320- 
kg-Fl& chenankern (L eich tan k er m it e rh ö h te r H a lte 
k ra ft)  u nd  im H in tersch iff m it einem  700-kg-Flächen- 
anker. Zum  H ieven  u nd  F ieren  der A nkerko tten  sind 
s tan d a rd is ie rte  A nkerverholspille vorgesehen. Zum  ge
fahrlosen  seitlichen V erholen befinden sich auf dem  
H au p td eck , u n m itte lb a r neben den  H aup te ingängen , 
elek trisch  angetriebene au to m atisch e  V erholw inden,

— Boots- und R e ttu n g sau srü s tu n g
Auf jeder Schiffsseite des Sonnendecks sind zwei R e t
tungsboo te aus A lum inium  fü r je  20 Personen  u n te r 
S chw erk raftdav its  aufgestellt, w ovon auf der S tB -Seite 
ein B oot m it einem  s ta tio n ä re n  M otor au sg e rü ste t ist. 
N eben insgesam t ach t au to m atisch  au fb lasbaren  R e t
tungsflößen fü r je 20 Personen befindet sich u n te r  jed er 
Schlafliege ein R e ttu n g sk rag en ; zusätzlich  sind einige 
R ettu n g sk rag en  im R u d erh au s und im  M aschinenraum  
vorhanden .
F ü r allgem eine V erw endungszw ecke befindet sich h in ten  
au f dem  H a u p td e ck  ein S portboo t aus P la s te  fü r vier 
Personen  mit einem  8,85-kW -A ußenbordm otor.

— L üftungs- u nd  K lim aan lage
Alle R äum e des Schiffes w erden vorw iegend zwangsbe- 
und  -en tlü fte t. K ab inen , G em einschafts- und  einige 
Sonderräum e w erden über eine au to m atisch  arbeitende 
K lim aan lage b e lü fte t bzw. beheizt.
F ü r die norm ale Be- bzw. E n tlü f tu n g  sind s ta n d a rd i
sierte  K re ise l-R ad ia llü fte r in den G rößen 200 bis 
000 m m  D m r. (1000 bis 30000 m3h) e ingebau t.

Die gesam te K lim aan lage is t m it einer pneum atischen  
R egelanlage au sg e s ta tte t. F ü r die F euch te- und  T em 
pera tu rrege lk re ise  werden U N A LO G -B austeine des 
V E B  G eräte- u nd  R eglerw erke T eltow  un d  zur D ru ck 
regelung D rosselregler verw endet. K lim atisie rte  Zuluft 
m it R egelung hab en  ulle F ah rg as t- u nd  B esatzungs
kab inen , G em einschaftsräum e, S tew ard räum e sowie 
m edizinische R äum e, F u n k rau m , F riseursalons und der 
zen trale  L eits tan d .
M it einem  A nschluß an  die K lim aanlage ohne d irek te  
au tom atische  R egelung, d. h. sogenann te  L uftduschen , 
sind K om büse, W erk stä tten , R ud erh au s, P ostkiosk, 
Souvenirkiosk, B ü fe tt, R ezep tion  u nd  V estibül v e r
sehen.
In  den K ab inen  sind g rundsä tz lich  W an d in d u k tio n s
g erä te  m it e lek trischer D re istu fen-H eizein rich tung  (zur 
ind iv iduellen  N achheizung) und H andregelung  fü r die 
L uftm enge (bei b lock ierte r M indestluft) in sta llie rt. Zur 
G ew ährleistung geringster L ärm störungen  au f dem  
Schiff sind um fangreiche L ärm sch u tzm aß n ah m en  im 
B ereich der L üftungs- und  K lim aan lage vorgesehen.

4. Einrichtung
Das Schiff h a t  K ab in en  m it e inheitlichem  K om fort für 
360 F ah rg äs te  u n d  84 B esatzungnin itg lieder. Die U n te r
b ringung  für die F ah rg äs te  ist in 14 E in-Personen-, 
143 Zw ei-Personen-, (B ilder 5 u nd  6) u nd  20 Drei- 
P ersonen-K ab inen  (Bild 7) und  die der B esatzung  in 
22 E in -P ersonen- u nd  31 Z w ei-Personen-K abinen vor
gesehen. Alle F ah rg as tk ab in en  und  die K ab in en  der 
Offiziere verfügen über eine eigene S anitärzelle aus g las
fa se rv ers tä rk tem  P o lyester m it WC, W aschbecken und 
H anddusche.

A n G em einschaftsräum en sind vorhanden  fü r die F a h r
gäste
— ein Speisesaal m it B ü fe tt  u nd  194 S itzp lä tzen  auf 

dem  O berdeck (Bild 8),
— ein T anzcafé m it B ar, F ern seh g erä t und  81 S itz

p lä tzen  auf dem  B ootsdeck (Bild 9),
— ein M usiksalon m it F lügel, F ern seh g erä t und  76 S itz

p lä tzen  au f dem  B ootsdeck (Bild 10),
— ein K lu b rau m  m it F ern seh g erä t u n d  22 S itzp lä tzen  

au f dem  O berdeck (Bild 1 1 ),
— eine B ib lio thek  als L eseraum  m it F ern seh g erä t und 

16 S itzp lä tzen  au f dem  H au p td eck  und
— eine V eranda fü r K ino- und  L ich tb ild v o rträg e  u. 

dgl. m it e tw a 100 S itzgelegenheiten;
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für die B esatzung
— ein K lu b rau m  m it F ernsehgerät und 22 S itzplätzen 

au f dem  H au p td eck  sowie
— eine Messe m it 40 S itzp lätzen  fü r die B esatzung.
Auf dem  Sonnendeck können e tw a 100 Liegestühle auf
gestellt w erden; außerdem  befinden sieh auf den um 
laufenden und  b re iten  Seitengängen zahlreiche S tühle 
und Tische.
An D ienstleistungsräum en sind vo rhanden :

R ezeption u nd  G epäckraum , F riseursalon , Souvenir
kiosk, P ostkiosk, B ü fe tt, F o to labor, B ügelräum e für 
F ahrgäste , W äscherei m it N äh stu b e  und A m bulanz m it 
Ieolierkabine.

Für die gesam te E in rich tu n g  des Schiffes w urde von der 
W erft ein unifiziertes E in rich tungssystem  entw ickelt 
und angew endet. D adurch  brauchen  nahezu alle von der 
M öbelindustrie vorgefertig ten  W and- und  D ecken
elem ente sowie die Möbel au f dem  Schiff von der W erft 
nur noch m o n tie rt zu werden. Die W andelem ente sind 
seitlich und u n ten  gen u te t. Sie werden u n ten  in m it dem  
Decksbelag versch rau b te  Stahlw inkel gestellt und  se it
lich durch  zwei F edern  (beschichtete H artfaser) v e r
bunden. Die D eckenelem ente m it seitlichen N u ten  w er
den durch  T-Profile aus A lum inium  getragen.

Durch kom bin ierte  Schlaf-/Sitzliegen anstelle einer K oje 
und einer S itzbank  w urde — den notw endigen K om fort 
berücksichtigend — eine gu te  R au m au sn u tzu n g  e r 
reicht. F ü r  einige Offiziere sind ein W ohn- und  ein 
Schlafraum  und  z. T. noch eine zusätzliche Schlaf
gelegenheit sowie eine Sanitärzelle vorhanden.

— W irtschaftsräum e
Im  U n terdeck  sind die K om büse fü r die F ah rg äste  und 
die sep ara ten  Zubereitungsräum o zen tra l zusam m enge- 5 Fahrgnstkabine Citr zwei Personen mit Klnfachllege
faßt. V erbunden ist dieser R aum kom plex  durch zwei 
Speiseaufzüge m it den darüberliegenden W irtsch a fts 
räum en, und zw ar der K om büse für die B esatzung, A n
richte für Speisesaal und A nrich te für das Tanzcafe.

6 Fahrgastkabine für zwei Personen m it Doppelstockliege 7 Fahrgastkablne für drei Personen
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SpHsCSUIll 9 Tanzcafé 

11 Klubraum  im Oberdeck10 Musiksalon

A uf dum  H a u p td e ck  u n m itte lb a r über den W irtechafts- 
räu m en  des U n te rd eck s sind  neben d er B esatzungsm esse 
ein T ag esp ro v ian trau m , eine K om büse und ein Gcschirr- 
sp ü lrau m  vorhanden . Auf dem  O berdeck befindet sich 
eine A nrich te  fü r den F ahrgastspeisesaal m it einem  
G esch irrsp ü lau to m aten  und  einer H an d sp ü le  in einem  
geso n d ert ab g e tren n ten  K aum  u n m itte lb a r daneben . 
Alle W irtsch aftsg o rä te  w urden von der F irm a  V EB  
ASCO-Bloc, D resden , geliefert.

12 K l ubrnum  der ItrsntzmiK

— D ecksbeläge und  Iso lierung
U m  die gefo rderten  L ärm m in d eru n g en  einzuhalten , 
w urden  au f diesem  Schiff um fangreiche S challschu tz
m aßnahm en  vorgesehen. L ärm erzeuger w urden  elastisch 
gelagert, lä rm gefäh rde te  R äu m e erh ie lten  als F ußboden  
einen schw im m enden E strich , au f dem  die R aum w ände 
einschließlich D ecke und  E in rich tu n g  aufgestellt sind. 
Die T anzfläche b e s teh t aus e iner speziellen schw im m en
den K o n stru k tio n , um  unzulässige Schall- und Schwin- 
gungserscheinungen auszuschalten .

5. Maschinenbaulicher Teil
.5.7. Allgemeines
D er M aschinenraum  (Bild J4) m it dem  darüberliegenden  
M aschinenschacht liegt im  h in teren  V iertel des B in n en 
fahrgastschiffes. D urch diese A nordnung  w ar es m öglich, 
den  Bereich der F ah rg a s tk a b in e n  bestm öglich  vor L ä rm 
einw irkungen  zu schü tzen . Z usätzlich  zu zahlreichen 
M aßnahm en  zur L uft- und K örperschallreduzierung  
w urde der M asch inenraum  d u rch  eine T rennw and  in 
H au p t- u n d  H ilfsm asch inen raum  u n te r te ilt ,  wobei die 
V erb indung beider R äu m e durch  zwei T üren  erha lten  
b le ib t. N ach  h in ten  w ird d er M aschinenraum  durch  eine 
U m sch o ttu n g  des schalliso lierten  zen tra len  L e its ta n 
des (B ild 13) abgegrenz t, in d e m  die LT-förm ige H a u p t - 
Schalttafel u nd  das M asch inenüberw achungspu lt an 
geordnet sind.
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13 Zentraler Leitstand

1 fau p tb ren n s to ff  der D ieselm otoren ist ein leichtes 
Schweröl der M arke D T nach GOST 1667-68. Das 
Schweröl w ird in zwei S tufen separiert. Vor der Z ufüh
rung  zu den  M otoren w ird es in elek trischen  V orw ärm ern 
au f 85 bis DO ”C e rh itz t. A us dem  k alten  Z ustand  werden 
die M otoren m it üb lichem  D ieselk raftsto ff angefahren. 
N ach  dem  W arm fahren  und nach  A bschluß der Schw er
ö lau fbereitung  k an n  eine U m schaltung  au f Schw eröl
betrieb  von der B rücke aus vorgenotnm en w erden. W ird 
einer der e inzuhaltenden  P a ra m e te r beim  Schw eröl
betrieb  u n te rsch ritten , so erfo lg t eine au tom atische 
R ückscha ltung  auf D K -B etrieb .

E n tsprechend  der D re i-M otoren-H auptan triebsan lage 
6ind fü r jeden  M otor A nzeigegeräte fü r K ühl wasser- 
tem p era tu r, Schm ieröldruck, A n laß lu ftd ru ek  u nd  D reh 
zahl vorhanden . A uf dem  Sonnendeck, angrenzend  an 
den M aschinenschacht, is t der N otd ieselm otorraum  m it 
N otsehalttafe l u n te rg eb rach t. F ü r  die K lim akälte-, 
T rinkw assererzeugungs- u nd  B ugruderan lage befindet 
sich ein R au m  u n te r dem  H au p td eck  im  vorderen  B e
reich des Schiffes (Bild 15).

\
5.2. H auptantrieb
Die H a u p tan trieb san lag e  b e s teh t aus e iner D re im otoren
anlage. Jed em  H a u p tm o to r  ist eine W ellenanlage m it 
einem öflügeligen F estp ro p elle r zugeordnet . A ls A ntrieb  
dienen D ieselm otors sow jetischer P ro d u k tio n , die 
schw ingungsisoliert au f F undam en t träg e r m o n tie rt sind  
(Bild 16).

Die kraftsch lüssige V erb indung  zw ischen H a u p tm o to r  
und dem  fre istehenden  D ruck lager, d a s  m it W älzlagern  
ausgerüste t is t, erfolgt du rch  eine elastische K upp lu n g . 
Die W eilenantagen d e r S eitenm oto ren  un terscheiden  
sich von d e r M ittsehiffsanlage d u rch  den  E in b a u  einer 
Zwischenwelle, d ie durch  ein W älzlager getragen  w ird. 
Die ab n eh m b aren  K upplungsflansche d e r S chrauben-, 
Zwischen- un d  D ruckw ellen sind  ö lhydrau lisch  a u f
gezogen.

Technische D a te n  zu  den  H au p t m otoren :

T yp
H ersteller
L eistung
N enndrehzahl
Zylinderanzahl

G 70-5 (6 H P H  36/45) 
M otorenw erk G orki 
736 kW  
350 U /m in  
6

5.3. Hilfsmaschinen
D er B edarf an  elek trischer Energie w ird  du rch  eine 
au to m atisch e  S trom erzeugungsanlage gedeckt. D azu 
gehören vier D ieselgeneratoroggregate, die schw ingungs
isoliert aufgestellt sind. E n tsp rech en d  der jeweils a n 
liegenden B elastung  können m ehrere A ggregate in 
P ara lle lbe trieb  genom m en werden. A ußer B etrieb  be
findliche A ggregate w erden ständ ig  durch  das zen trale  
K ühlw aBsersystem  vorgew ärm t und betriebsbereit ge
halten . D urch die großen  V erbraucher (K lim ak ä lte 
anlage, L üftungsanlage und B ugstrah lrilder z. B.) tre ten  
erhebliche B elastungsschw ankungen im  B ordnetz a u f ; 
dies e rfo rd ert ein au tom atisches Zu- u n d  A bsetzen von 
A ggregaten.
Technische D aten  der A ggregate:

T y p
D ieselm otor
G enerato r

6 VD 26/20 A l-1/S S E  568-flv
515 kW  bei 1 000 U /m in
540 kVA bei 40 ‘C, 390 V, 50 Hz

W eiterh in  is t ein N otd ieselaggregat in sta llie rt, das bei 
einem  “ black o u t’’ au tom atisch  g e s ta r te t w ird u n d  12 s 
nach  S ta rtb efeh l in d as  N etz einspeist.

T yp
D ieselm otor
G enerato r

4 N VD 26,2/SSED  408-8a
95 kW  bei 750 U /m in
95 kVA bei 40 'C, 390 V, 50 Hz.

R eihenm oto r m it T urbo lader, L ade lu ftküh le r, Kühf- 
w asserpum pen fü r den  inneren  und  äußeren  K reislauf, 
D ieseikraftstoff-H ilfspum pe sowie Schm ierölsaug- und 
D ruckpum pe.
Die M otoren w erden von d e r B rücke au s  (B ild 17) 
pneum atisch  fe rngesteuert . A ls B edieneleinente w erden 
kom binierte  M asehinentefegrafgeber verw endet, die im 
H a u p tfah rp u lt u n d  in  den  S eiten fah rp u lten  e in g eb au t 
sind. D ie m echanische V erb indung  is t m it dem  A ntrieb  
eines p neum atischen  G ebers gekoppelt.

5.4. P um pen , Anlagen u nd  Jlohrleilungasysteme 
Das B innenfahrgastsch iff ist m it den  erforderlichen 
Pum pen, A nlagen und R ohrleitungsaystom en ausge
rü s te t,  d ie fü r  den  speziellen Sehiffsbetrieb eines F a h r 
gastschiffes no tw endig  sind. Bei der P ro jek tie ru n g  und 
K o n stru k tio n  der R ohrle itungssystem e w urde die F o r
d eru n g  des A uftraggebers nach  Ü b erw in terung  bis zu 
—40 *C besonders b each te t.
Folgende spezielle Anlagen sind au f dem  Schiff in s ta l
liert :

— Schaum feuerlösehanlage fü r die M asehinenräum o 
E rstm alig  in d e r D D R  w urde bei einem  F ahrgastsch iff 
eine L eich tsehaum unlage e rp ro b t. D urch  E jek to r-Z u- 
m isehung des Schaum bildners „F in iflam  A llround“ von 
etw a 5 %  zum  Lösehw asser w urde in d en  Schaui»S trah l
roh ren  eine 70- bis JOÖfuehe V erschäum ung erre ich t. Als 
Schaum feuerlöschpum peii a rb e iten  zwei P u m pen  des 
T yps SMv 1-80/2 m it e iner F ö rderhöhe von 100 m  W S.

— D ruck lu ftsystem
Die D ruck lu ft flaschen fü r  A n laß lu ft der H au p t- und  
H ilfsd ieselm otoren , fü r  allgem eine V erb raucher und  
T yfon, w erden du rch  zwei im  A u to m atik b e trieb  a rb e i
ten d e  V erd ich ter 2 S 1-125 e  gefü llt,

— Tri n k w assererze ug u ngssyste  m
F ü r die F ah rg ä s te  und die B esatzung  w ird d as  n o t
wendige T rink- u n d  W usehw asser, e tw a  120 in3/T ag , aus
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1 4  Haupt- und Hilfsmascliinerirautn
1 Hauptm otoren
2 Dieselgeneratoraggrcgate
3 Notdieselaggregat
4 Ölkühler für H auptm otoren
5 Wasserkühler für Hauptmotoren
6 Kraftstoffkühler für Hauptmotoren
7 Vorschmierpumpen für Hauptmotoren
8 SchwerölMlfspumpen für Hauptmotoren
0 Kühlwasserpumpen für Hilfsdieselmotoren

10 Kühlwasserpumpe für Proviantkälteanlage
11 Verdichteraggregat für Proviantkälte

anlage
12 lltlgelenzpumpe
13 Vorschmierpumpen für Hilfsdieselmotoren
14 Wasser- und Schaumfeuerlösehpumpcn
15 Lenzkolbenpumpe
16 Lenz- und Jlallastpumpc
17 Trinkwasserhydrophorpumpe
18 Hydrophorpumpe für technisches Wasser
19 Speisepumpen für Hilfskessel
20 Speisepumpen für Abgaskesselanlage
21 Heiüwasserumwälzpumpe
22 Trimmpumpe für Dieselkraftstoff
23 Trimmpumpe für Schweröl
24 Altölpumpe
25 Reservepumpe für Düsenk&Hlung
26 Heizölpumpe
27 Separatoren
28 Automatischer Anlaßluftverdichter
29 Elektrischer Ölvorwärmer
30 Heißwasserspeicher
31 Trinkwasserhydrophore
32 Elektrischer Schwerölvorwärmer
33 Schmierölumlauftank für Hauptmotoren
34 Schmierölumlauftank für Hilfsdiesel

motoren
35 Tagestank für Dieselkraftstoff
36 Kondensattank
37 Kühlwasserausgleichtank für H aupt

motoren
38 Kühlwasserausgleichtank für Hilfsdicsel- 

motoren
39 Lecköltank
40 Anlaßluftflaschen
41 W asserkühler für Hilfsdieselmotoren
42 Hilfskessel
43 Heizölvorwärmer
44 Kühlwasservorwärmer
45 Abgaskessel
46 Dampftrommel
47 Sehaltschrank für Kcssclanlage
48 Enthärtungsanlage
49 Zulüfter
50 Ablüfter
51 Schalldämpfer
52 Hydraulikaggregat für Ruderanlage
53 Schaltschrank für Ruderanlage
54 Hauptschalttafel
55 Maschinenüberwachungspult
56 Relaisschranke
57 Drehbank
58 Abwasserpumpe
59 Fäkalienpumpe
60 Ölkühler für Hilfsdieselmotoren
61 Kondensatkühler
62 Schweißgleiehrichtcr
63 Abwasser
64 Fäkalien
65 Schweröl
66 Überlauftank für Schweröl

Sonnendeck

Bootsdeik

Oberdeck
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dem  A ußenbordw asser der Flüsse un d  B innenseen ge
wonnen. D urch E in sp ritzen  von C hem ikalien in das R o h 
wasser w erden Schwebstoffe gebunden  und in F iltern  
abgelagert. D urch  eine ‘2stufige O zonisierung bei einer 
Zuführung von m ax. 30 g O3/I1 w ird das R ohw asser e n t
keim t.

— Abwasser- un d  F äkaliensystem
Da es n ich t zulässig ist, A bw asser und F äkalien  in  den 
F ahrgeb ie ten  d irek t nach  außenbords zu  leiten , sind in 
den einzelnen w asserd ich ten  A bteilungen Abwasser- und  
F äkalien tanks vorhanden . Bei einem  F ü lls tan d  von 
>  70%  w ird eine W arn u n g  im zen tra len  L eits tan d  au s
gelöst. D as E n tleeren  erfolgt m it Hilfe von S chrauben
pum pen über Ü bergabesta tionen  auf dem  H aup tdeck , 
wahlweise au f der BB- oder S tB -Seite in Spezialschiffe 
oder d irek t an  L and .

— Hilfs- und A bgaskesselanlage
Zur H eizung u nd  K lim atisie rung  ist ein  Hilfskessel 
{1,6 t  D am pf/h ) vorhanden . Zur A usnutzung  der A bgas
wärme der H ilfsdieselm otoren w urde eine A bgaskessel
anlage eingesetzt.

15 Klima- und Kältem aschinenraum

1 Kältesätze 12 Chemikalienbehälter
2 Reserve-Kälteverdichtersatz 13 Schaltschrank
3 Kälteschalttafel 14 Zulüfter
4 Solepumpen 15 Ablüfter
5 Kühlwasserpumpen 1« Solekonzentrat tank
6 Solemischbehälter 17 Bugrudermotor
7 Feuerlöschpumpe 18 Schaltschrank für Bugruder
8 Kiesfilter für Trinkwasser motor

erzeugungsanlage 19 Sehaltsehrank für K lappen
9 Rohwasserpumpen verstellung

10 Rückspülpumpe 20 Dieselkraftstofftank
11 Ozonsehrank 21 Dieselkraftstoffüberlauftank
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6. Elektrotechnischer Teil
6.1. Allgemeineu
Als E nerg ie-V ersorgungssystem  d ie n t eine D reh stro m 
unlage (380/220 V; 50 11/.). A ußerdem  sind  G leichspan
nungsan lagen  (B a tte rien ) fü r die V ersorgung d e r v e r
sch iedensten  H ilfsunlugen v o rh an d en .
F ü r dus elek trische H a u p tn e tz  w urde die V erlegungs
a r t  „D re ip h asen -V ierle ite rsy stem  m it n ich tg eerd etem  
(isoliert verleg tem ) M itte lp u n k ts le ite r“ m it e iner a u to 
m atischen  Iso la tio n sw ert-Ü b erw ach u n g san lag e  v o r
gesehen. Die H a u p t-  u n d  N o ts tro m erzeu g eran lag en  sind  
a u to m a tis ie rt. Bei längeren  H afen liegezeiten  k an n  über 
einen L an d an sch lu ß  (200 A) eine S tro m v erso rg u n g  
erfolgen. Die H a u p tsc h a lt ta fe l  m it Dl F e ld ern  is t im  
zen tra len  L e its ta n d  an g eo rd n e t. Die N o tsch a ltta fe l is t  
zusam m en m it dem  N otd iese l-G enera to r-A ggregat im 
N o td iese lrau m  a u f dem  B oo tsdeck  au fgeste llt.
A ufg rund  der Ü b e rfü h ru n g sb ed in g u n g en  dieses Schiffes 
w urden  zw ischen dein O ber- und  dem  B oo tsdeck  K ab e l
tren n s te llen  vorgesehen . Alle h ier unkom m enden  K abel 
w erden  in T re n n k äs ten  gek lem m t.

Houptschaittofei

17 Kommftmlobrficke (Fotos: Zimmer)
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6.2. Bordnetzanlage
Die E nerg iev erso rg u n g  des B in nenfah rgastsch iffes w ird 
d u rch  v ier D iese lg en era to rag g reg ate  (je 540 kVA) s ich er
geste llt, w ovon eins als R eserv eag g reg a t d ien t. E ine 
B o rd n e tz a u to m a tik  so rg t d a fü r, d aß  je  n ach  L as tb e 
d a rf  D iese lg en era to ren  s e lb s ttä tig  zu- u nd  abg ese tz t 
w erden . Vom  S ta r t  bis zu r L a s tü b e rn ah m e  d u rch  den

G en era to r w erden  m ax im al 30 s b en ö tig t. Z usätzlich  
zum  au to m a tisch en  Zu- u n d  A b se tzp ro g ram m  u nd  zur 
au to m a tisch en  S ynchron isier- u n d  P ara lle lsch a ltu n g  
w erden  d u rch  die A u to m a tik  w eitere F u n k tio n e n  (z. B. 
L as tab frag e te ch n ik , S chw ach lasterfassung , L astab - 
w u rfp ro g ram m , S chutz- u nd  Ü b e rw ach u n g se in rich tu n 
gen fü r die S trom verso rgungsan lage) rea lisie rt.
F ü r  den  N o tfa ll is t au ß e rd em  ein N o td iese l-G en era to r
ag g reg a t (95 kVA) vorgesehen , das bei einem  evtl. 
“ b lack  o u t” des H a u p tn e tz e s  se lb s ttä tig  s ta r te t  un d  die 
w ich tig sten  S tro m v erb rau ch e r, wie R u d eran lag e , große 
N o tb e leu ch tu n g  usw ., v erso rg t. Fo lgende B e trieb s
sp an n u n g en  s teh en  au f dem  Schiff zur V erfügung:

380 V /50 H z -D reh stro m  fü r K ra ftv e rb ra u c h e r;
220 V /50 H z-W echselstrom  fü r H a u p t-  und  große 
N o tb e le u c h tu n g ;
36 V /50 H z-D reh stro m  fü r tra n sp o r ta b le  K ra f tv e r 
b ra u ch e r ü b e r S te c k v o rr ic h tu n g e n ;
24 V G leichstrom  fü r  kleine N o tb e leu ch tu n g , N o t
d iese ls ta rte ran lag e , M asch inenüberw achungsan lage 
und  d g l . ;
12 V /50 H z-W eclise lstrom  fü r H an d lam p en  über 
S teck  v o rrich t ungen .

6.3. F u n k-, Fernm elde- u n d  automatisierte A nlagen  
An B ord  befinden sich eine H a u p tfu n k an lag e  u n d  drei 
F u n k sp rech an lag en . E in e  d er F u n k sp rech an lag en  d ien t 
dem  S p rech v erk eh r des Schiffes ü b er L an d s ta tio n en  m it 
dem  öffen tlichen  L an d te le fo n n e tz . Die üb rigen  F u n k a n 
lagen d ienen  der sch iffsb e trieb sb ed in g ten  D u rch fü h ru n g  
des N ach rich ten v e rk o h rs . Als N av iga tionsh ilfe  und  als 
K ollisionsschu tz  w urde eine R ad a ran lag e  in sta llie rt. 
E ine  K re ise lk o m p aß an lag e  m it A nsch luß  an  die S e lb st
steu eran lag e  so rg t m it fü r  eine sichere Schiffsführung. 
M it der e in g eb au ten  E ch o lo tan lag e  k ö n n en  W asser
tiefen  von 0,2 bis 20 m  gem essen w erden.
U n ab h än g ig  von  der V erkehrste le fonan lage  fü r den 
in te rn e n  S p rech v erk eh r an  B ord w urde zu r V e rs tän d i
g u n g  zw ischen den  w ich tig sten  S ch iffsbe triebsräum en  
eine ba tte rie lo se  B etriebste lefonan lage in s ta llie rt. Die 
eine zw eier W echselsp rechan lagen  d ien t d er schnellen 
u n d  u n m itte lb a re n  S p rech v erb in d u n g  m it den  fü r die 
S chiffsführung w ichtigen A rb e itsp lä tzen , die andere  
d e r V erstän d ig u n g  zw ischen den einzelnen Be- u n d  E n t- 
n uhm esteilen  d e r beiden  Speiseaufzüge.
A ußerdem  ist d as  Schiff m it folgenden A nlagen  au s 
g e rü s te t:
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— A larm anlage
— R und fu n k - und K om m andoanlage
— K ab inen -R undfunkan lage , Fernsehem pfangsanlage
— Feuerm eldeanlage
— N ebelsignalanlage.

E ine R eihe von A nlagen w urden au f diesem  Schiff a u to 
m atisiert ausgefüh rt, um  das Schiffspersonal zu  e n t
lasten und eine höhere Zuverlässigkeit zu erreichen. D a
zu gehören u. a. dio

— Strom erzeugungsanlage,
— N otdiesel-G enerator-A nlage,
— K lim a-K älte-A nlage,
— V erdich teran lagen ,
— P rov ian tkälte-A n lagen ,
— H ilfskesselanlage,
— Schw eröl-A ufbereitungs- u n d  -betriebsanlage,
— Feuerlöschanlagen ,
— S eparato renan lagen ,
— S teuerung  der H ilfsaggregate allgem ein,
— M aschinenüberw achungsanlagen,
— Tr i nk w asser - E rzeugungsanl ag en .

Alle diese A nlagen w erden betriebs- und  e törungsm äßig  
vom stän d ig  bese tz ten  zen tra len  L e its tan d  im M aschi
nenüberw achungspu lt aus ü berw ach t.

7. Zusammenfassung
Das erste  Schiff dieser Série ist bere its  bei e iner L en in 
g rader R eederei im E in sa tz . E s is t in der O stsee, sogar

NIEUWE UITGAVEN

’Inleiding tot de warm tetechniek’ door Ir. J. J. Feijen. 
Uitgave Van b. v. Uitgeverij Nijgh & van Ditmar, ’s Gravenhage. 
Afm. 16 x  24,5 cm , 161 b lz ., 92 figuren, le  druk.
Prijs, gebonden in geplastificeerde kaft, ƒ 42,50.
Het boek is geschreven voor het hoger beroepsonderwijs en 
behandelt de basiskennis van de drie manieren van warmtetrans
port: geleiding, convectie en straling.
Naast de theoretische handleiding zijn vele voorbeelden opge
nomen ter verduidelijking van de behandeling der diverse onder
werpen. Aan het eind van het boek zijn een aantal opgaven 
opgenomen die de lezer in staat stellen zich zelf te toetsen op de 
mate waarin hij zich de stof heeft eigen gemaakt.
Het is vooral bestemd als hulpmiddel bij de studie in werktuig
bouwkundige en chemisch-technische richting, en heeft zijn nut 
verder voor diegenen die te maken hebben met de warmtetech
niek.
Na een overzicht van de gebruikte symbolen komen de volgende 
hoofdstukken voor:
Warmtegeleiding -  W armtedoorgangscoëfficiënt -  Vergroting 
van het warmtewisselend oppervlak -  W armteoverdracht door 
convectie -  W armteoverdracht met fase overgang -  Het calorisch 
rendement van warmtewisselaars -  W armteoverdracht door stra
ling -  Vraagstukken en Tabellen.
De duidelijke figuren, de prettig leesbare druk en de vele bereke- 
ningsvoorbeelden maken het tot een aanwinst van onze techni
sche literatuur.

J. N. J.

bei ungünstigen See- und W indverhältnissen, erfolgreich 
erprobt worden. Das Seeverhalten war dabei sehr gut 
und alle im Projekt vorgesehenen Parameter konnten  
erreicht werden. Als besonders günstig für die Schiffs
sicherheit im Fährbetrieb erwies sich dabei die Manö
vriereigenschaft des Schiffes. Fis läßt sich trotz des ge
ringen Tiefganges und der großen Überwasserseiten- 
fläche m it der Selbststeueranlage gut auf Kurs halten, 
reagiert schnell und sicher auf kleinste Ruderwinkel und 
kann durch die eingebaute Heckruderanlage [3] auf 
engstem  Raum wenden (Drehkreis etw a eine Schiffs
länge bei einer Drehgeschwindigkeit von etw a 1 Grad je 
Sekunde) sowie zusammen mit dem Bugruder quer ver
setzen.
Die Anordnung des Haupt- und Hilfsmaschinenraumes, 
einschließlich Schornstein im Hinterschiff, hat sich — 
speziell zur Vermeidung von Lärm-, Schwingungs- und 
Rauchbelästigungen in den Fahrgastraum komplexen — 
als sehr vorteilhaft erwiesen.
Das Schiff wurde mit eigenem Antrieb von Wismar nach 
Leningrad überführt und ist gegenwärtig das größte 
Binnenfahrgastschiff der UdSSR.

Literatur
[1) Autorenkollektiv des VEB M athlas-Thesen-W erft: Der Neubau von 

90-m-Flußfahrgastschitfen für die Sowjetunion. Sclillfhuutechnlk 4 
(1954) H . 6, S. 171—202.

[2J Jahn , K .: Neue Montage- und St&prlluuftechnologic Im VEB Elbewerf
ten Bolzenburg/Roßlau, W erft Boizenburg. SeewirUchaft 7 (1975)
H. 12, S. 740—745.

[3| Jenckel, F .- II7.: Manövrieranlagen bei M ehrschraubenantrieben von 
großen Binnenschiffen. Seewirtschaft 7 (1975) H. 3, S. 170—172.
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Bij Unieboek B.V. in Bussum (De BoerM aritiem) zijn inde serie 
’Boordbibliotheek’ voor pleziervaartuigen een 6-tal nieuwe deel
tjes verschenen. Prijs per deel ƒ 8,90.

Eenvoudige Navigatie door George Schoemaker, 40 pag., 30 
illustr., +  navigatiemal.

Verfsystemen en Schilderen door Rob Hulsman; 48 pag., 50 
illustr.

Ankers en Ankeren door Floris Hin; 40 pag., 50 illustr.

W erking en onderhoud benzinemotoren door Kaspar van Zui- 
lekom; 48 pag., 45 illustr.

W erking en onderhoud dieselmotoren door Kaspar van Zuile- 
kom; 48 pag., 45 illustr.

Vaarreglement door Floris Hin; 52 pag ., 120 illustr. in 4 kleu
ren.

Deze werkjes geven op heldere manier een inzicht in de proble
men waarmede iedere watersportman te maken heeft. Door de 
vele illustraties en de eenvoudige stijl waarin zij zijn geschreven 
zijn zij ook voor de leek gemakkelijk te begrijpen.
Graag aanbevolen lectuur!

J. N. J.

S. & W. -  43e jaargang no. 13 -  1976 399



1000 SELFPROPELLED HYDRO DUMP BARGE

In May 1976 Shipbuilding and engineering company ’De Lies- 
bosch’ at Utrecht, Holland handed over the 1000 m3selfpropelled 
hydro dump barge M .O. 10005 to the Owners: De Ballast Nedam 
Groep at Amstelveen, Holland.
The main dimensions o f the barge are: Length over ail 64,13 m. 
Breadth moulded 13,76 m. Depth 4,30 m. Draught (loaded with 
2000 ton) 3,50 M. Propulsion 2 x  340 HP. Speed 7 Kn.
The ship was built according to  regulations o f Bureau Veritas for 
Class 1 3/3 -  Hopper Barge ’sheltered w aters’ dredging within 
5 miles off shore.
The barge is of the splitting type and split in fore and aft direction. 
The two halves are hinged at upper deck level by two heavy 
hinges and controlled by four hydraulic cylinders mounted in the 
lower part of the barge.
When the barge will be loaded with a sand -  water mixture, it is 
possible to load the barge till 2500 ton After, sinking of the sand 
part o f the load the water can escape by means of two hydraulic 
operated overflows.

Machinery equipment and propulsion.
The propulsion o f the barge placed on the aft deck consists of two 
Schottel navigators with an output o f 340 HP, type NAV 
330/SRP 225/226. Driving diesel engines Caterpillar D. 343. 
The navigator rudder propeller is controllable hanged and it is 
possible to adjust the depth o f the 1350 mm 3 blade propeller with 
700 mm.
All necessary operations for normal use can be done from the 
control room. The fuel capacity is 10 tons.

For serving the hydraulic installations and lighting purposes is 
installed a DAF engine, type DA 475 M with an output of 66 HP 
at 1800 rpm.Coupled to this motor is a gearbox for the hydraulic 
pumps. These pumps are a low pressure Vickers pumps, type 35 
V - 25 A -  1C 1 0 -1 8 0  with a capacity o f 135 ltr./m in. and a high 
pressure ’HAW E' pump, type R .15.0  with a capacity of 18 
ltr./m in. and a max. pressure of 300 ato. Both pumps are swit
ched in parallel with the hydraulic system.

For lighting purpose a generator o f 900 Watt is connected to the 
DAF engine and an accumulator battery.
For firefighting and deckwashing a hydraulic driven pump has 
been placed in P.S. fore ship.

As bilge pump has been installed a portable diesel driven pump. 
On P.S. fore ship has been installed one hydraulic driven anchor 
winch, make: Bodewes for handling a 34 mm anchor chain. This 
winch has also been equiped with a gipsy head.
Equipment consists o f  100 m short link chain with a 800 kg. Pool 
anchor.

Wheelhouse.
Placed on the aft ship is so constructed that even when the barge is 
opened the control room stays horizontal. All operations for 
normal working of the barge can be done from this point.
Also a radar has been placed, make: Kelvin Hughes, type 17 BNS 
MK II, a V .H .F. marifoon, make: Sailor, type R .T . 143 and an 
angle indicator, make: Kelvin Hughes, type MK 18.
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The Ocean Salvage Tug ’S.A. Wolraad Woltemade’

Robb Caledon Shipbuilders on Friday, 
April 23, 1976 handed over to her owners, 
The South African Marine Corporation 
Limited, the ocean salvage tu g ’S. A. Wol- 
raad W oltemade’, which they claim to be 
the biggest, fastest and most powerful tug 
in the world.
With a length overall o f 95 metres the 
designed service pull o f the tug is 150 tons 
whilst the main towing winch will with
stand a static load o f 320 tons, and the 
maximum towing pull is 205 tons. The 
vessel’s speed is 21.25 knots or over 20 
knots in service after allowing a margin 
for sea conditions.
Total installed indicated horsepower is 
26,200 h.p.
The vessel’s owners, Safmarine, expres
sed themselves as being well satisfied with 
the performance o f this remarkable vessel 
especially the speed, pulling power and 
manoeuvring characteristics, and Capt. 
D. W. Thorpe, in charge of Safm arine’s 
tugs and anti-pollution vessels said: ’In 
every respect the vessel came up to and 
exceeded the designed specifications. We 
are delighted with the ship Robb Caledon 
built for us -  she is a really fine piece of 
machinery, a wonderful perform er.’
The turning circle diameter at full speed is 
about 2 ships lengths, and the vessel was 
stopped from full speed in 59 seconds or 
IV2 ships lengths.
The shipyard in conjunction with the ow
ners and their consultants, Am esen, 
Christensen, Oslo, designed this new sal
vage tug (and sister vessel ’SA John 
Ross’, building in South Africa) for a role 
which includes pollution control opera
tions at sea, fire-fighting, salvage, rescue 
and long-range ocean towage. South Af
rica with its long coastline of more than
2,000 miles on the world’s busiest long 
distance oil route necessitates the constant 
availability of a tug of this class. In addi
tion Safmarine will now be entering the 
world’s deep-sea tug market.
For handling heavy lifts, a 30-tonne 
’swinging derrick’ crane is arranged on 
the centre line above the funnel -  the clear 
lifting height is 25 metres above the sum
mer loadline. There are three control 
rooms -  a conventional wheelhouse/char- 
troom housing all the navigational, ma
noeuvring and engine controls, an after 
control house overlooking the main deck

for towing winch and manoeuvring opera
tions, and an air conditioned compartment 
within the machinery space for control of 
main engines, auxiliaries, compressors 
and pumps, etc.
Main propelling machinery for the new 
tug consists o f two Mirrlees KVR Major 
16 cylinder four stroke single acting ma
rine diesel engines. The starboard unit is 
reversible, the other uni-directional. 
These engines drive a controllable pitch 
propeller, operating within a Lips slotted 
nozzle, at 135 revs/min through a ’twin- 
input/single-output’ reduction gearbox. 
Electrical power requirements will be met 
by four M .A .K . diesel driven alternators 
two of which each produce 740 kW of 440 
volts, 3 phase, 60 cycles/second alterna
ting current and operate at 720 revs/min. 
Two sets operating at 60 revs/min each 
drive an alternator delivering 440 kW at 
440 volts, 3 phase, 60 cycles/second. An 
additional emergency generator is instal
led.

’S.A. Wolraad W oltemade’ has accom
modation for 11 officers and a crew o f 18, 
for a total complement of 29. In addition, 
there will be accommodation for 12 su- 
pemumeries such as salvage experts, etc. 
Gross tonnage is 2 ,821, nett tonnage 275, 
and the tug has the exceptional operational 
range of 22,000 miles.
A technical brochure covering the vessel 
is available from either the designers and 
builders Robb Caledon Shipbuilders Ltd, 
London office, or owners The South Afri

can Marine Corporation Limited in Cape 
Town or London.
The name fittingly commemorates a gal
lant man who rendered assistance to those 
in need. One stormy night in 1773 a vessel 
of the Dutch East India Company was cast 
ashore in Table Bay. As the vessel began 
to break up, a party of soldiers of the 
Dutch East India Company were sent to 
protect the com pany’s property and cargo 
as it was being washed shore. Amongst 
the large number of onlookers who were 
on the beach was Wolraad W altemade, 
then a man of 65 years of age who was a 
dairy farmer on the slopes o f Table Moun
tain. He saw that a number of people were 
still clinging to the wreckage of the ship 
and no one was taking any responsibility 
for their safety. Woltemade mounted his 
horse and rode through the heavy surf to 
the ship and induced two survivors to 
jum p into the sea and cling to his horse as 
he swam back to the beach. In this fashion 
he had saved fourteen men, when on re
turn to the wreck, a number o f people 
jumped into the water and clung to his 
horse which was now becoming exhaus
ted. All were overcome by the sea and 
drowned. Out of the total complement of 
207 people, only 67 survived, 14 o f  which 
were saved by the heroic action o f Wol
raad Woltemade.
It is appropriate that this vessel, which has 
been specially designed for salvage and 
rescue work (as well as long distance 
heavy tows) should be named after the 
hero.
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Van ’Sliedrecht XVII’ tot ’Sliedrecht 30’

Modernisering van een cutterzuiger
In 1974 werd een contract getekend tussen Adriaan Volker Bag- 
germaatschappij en W erf Van Rees, waarbij aan W erf Van Rees 
werd opgedragen de algehele modernisering van de tot op dat 
moment als Sliedrecht XVII  werkende cutterzuiger tot de als 
nieuw schip te beschouwen Sliedrecht 30.
Het pompvermogen en het cuttervermogen werden aanzienlijk 
vergroot. De opgave hierbij was van de bestaande machinekamer 
en motorkamer gebruik te maken. De grotere gewichten en de 
gewijzigde gewichtsverdeling maakten het wenselijk het schip 
aan de ladderzijde met 5 mtr. te verlengen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de veranderingen:
-  Een nieuwe cutterladder werd gebouwd voor een cutterdiepte 
van 2 1 ,-  mtr. waarop gemonteerd een cutterinstallatie en een 
zandpomp. De cutter wordt via een tandwielkast aangedreven 
door 2 stuks gelijkstroomelektromotoren, fabr. Smit Slikkerveer, 
elk 470 kW in twin opstelling, terwijl de ’V olker’ zandpomp 
wordt aangedreven door een Smit Slikkerveer draaistroomelek- 
tromotor van 1400 kVA.
Deze laatste elektromotor geplaatst in een waterdicht laddercom- 
partiment.
-  De zandpompinstallatie in het schip werd geheel vernieuwd. 2 
Stuks 'V olker’ zandpompen werden in serie opgesteld in een 
pom pkam eren samen via één Kuypers tandwielkast aangedreven 
dooreen nieuw geïnstalleerde Stork W erkspoor dieselmotor type 
6 TM 410, vermogen 3600 pk bij 550 omw/min.
-  Tevens werd een nieuwe generatorset geïnstalleerd, bestaande 
uit de cuttergeneratoren, ladderpompgenerator en boordnetgene- 
rator, eveneens gedreven door een Stork W erkspoor dieselmotor, 
type 6 TM 410, vermogen 3600 pk bij 550 omw/min.
-  Behalve vernieuwing en aanpassing van diverse hulpwerktui- 
gen als compressoren, pompen enz. werd de Sliedrecht 30  ook 
geschikt gemaakt om op zware olie te kunnen draaien.

-  Vanuit de nieuwe enginecontrolroom kan de machinist het 
gehele bedrijf in de machinekamer volgen en bewaken.
-  Ook aan dek treft men vele wijzigingen aan, o.a. zwaardere 
spudpalen, nieuwe en grotere baggerleidingen en persschamier, 
een draaikraan rijdend boven de ladder, een 10 tons dekkraan, 
gemoderniseerde lieren en een ankerboominstallatie.
-  De toenemende aandacht voor het milieu maakte het plaatsen 
van een sludgeverbrandingsinstallatie nodig.
-  De verblijven met sanitaire ruimten werden grondig gemoder
niseerd en in verband met het werken in de tropen voorzien van 
zonnetenten en een airconditioning installatie.
-  Alle bestaande componenten werden grondig gereviseerd en 
nadat het gehele schip werd geschilderd geschikt geacht om het 
werk in de tropen naar tevredenheid te verrichten.

Tabel

Sliedrecht XVII Sliedrecht 30

Lengte 55,75 mtr. 60,75 mtr.
Breedte 13,- mtr. 13,- mtr.
Holte 4 ,- mtr. 4 ,-  mtr.
Hoofdmotoren:
fabrikaat SWD-TNAB 398. SWD-6 TM 410

1700 pk
Hoofdmotoren:
vermogen SWD-TNAB 396. 2 x 3600 pk, 550

1260 pk r.p.m.
Cuttervermogen 450 pk 1200 pk
Pompvermogen op ladder 1400 pk
Pompvermogen in schip 2000 pk 3600 pk
Zuigdiepte 17,- mtr. 21,- mtr.
Zuigbuis diameter 750 mm. 850 mm.
Persbuis diameter 650 mm. 850 mm.
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Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, 

beleid en activiteiten

Aan het Jaarverslag 1975 wordt het volgende ontleend:

Het jaar 1975 was een jaar van ontgoocheling: 
wat in 1974 begon als een schijnbaar geïsoleerde 
ontregeling van de energievoorziening werd 
opgevolgd door een vrijwel algehele ontregeling van 
de wereldeconomie. De consequenties van die 
ontregeling beginnen geleidelijk door te dringen tot in 
de hollandse huiskamers.

Moesten wij vroeger in onze jaarverslagen nog de 
aandacht vragen voor de gevolgen die de 
nederlandse scheepvaart te verduren kreeg van 
plotseling opgetreden veranderingen in de 
waardeverhoudingen tussen gulden, D-mark, pond en 
dollar, thans is de valuta-onrust niet van de lucht en 
heeft iedereen wel begrepen dat het voor nederlandse 
ondernemingen steeds moeilijker concurreren wordt 
op de wereldmarkt als zij hun inkomsten ontvangen in 
buitenlandse valuta zoals bijvoorbeeld ponden, die in 
guldens steeds minder waard zijn.

Moesten wij vorig jaar nog vertellen dat de sterk 
gedaalde behoefte aan olievervoer de scheepvaart 
zwaar trof, nu is iedereen vertrouwd met berichten 
van spiksplinternieuwe tankers die meteen worden 
opgelegd, omdat er met varen geen droog brood 
meer valt te verdienen. Eén van onze leden, de 
rederij Nedgulf Tankers B.V., moest aan het einde 
van het jaar zelfs zijn activiteiten geheel beëindigen.

Dat het algemene beeld van de resultaten 1975 van 
de nederlandse zeescheepvaart nog niet zo slecht is, 
is te danken aan twee feiten.
Het éne, de spreiding van belangen in verschillende 
soorten vaart, geldt uiteraard niet voor de 
eigen-vervoersvloten van de oliemaatschappijen.
Maar de ’koopvaardij’ in Nederland heeft beperkte 
belangen in de zwaarst getroffen sector, de 
tankermarkt, en aanmerkelijk grotere belangen in de 
meer stabiele sector van de lijnvaart. Andere rederijen 
hebben uit hoofde van hun positie op een 
gespecialiseerde markt eveneens minder te lijden 
onder de recessie.

De tweede reden, waardoor het exploitatieresultaat 
van menige nederlandse rederij over 1975 niet 
verontrustend is, betekent helaas slechts uitstel.
De scheepvaartconjunctuur geïndiceerd door de 
vrachtenmarkt voor bulkvervoer ijlt altijd ongeveer 
een jaar na bij de algemene conjunctuurontwikkeling, 
zoals geïndiceerd door de beweging van het 
nationaal product van de OECD-landen.

Op grond van dit na-ijlen koesteren de meeste 
rederijen bescheiden verwachtingen met betrekking 
tot het resultaat 1976.

bij ons in Holland
Na vele jaren bestendige groei is in alle 'rijke' landen 
de economische recessie een bittere pil, vooral voor 
een na-oorlogse generatie die niet beter meer wist 
dan dat alle maatschappelijke wensen op korte 
termijn zouden kunnen worden verwezenlijkt: 
'instant'-welzijn!

Bij ons in Holland is dat nog verergerd door een 
overschatting van de mogelijkheden die de 
nederlandse regering ten dienste staan om het 
’instant'-welzijn te bewerkstelligen. We behoeven de 
krant maar open te slaan om te worden 
geconfronteerd met de gevolgen van dit gebrek aan 
werkelijkheidszin. Het is één ding om per politiek 
besluit 1 'h%  van het nationaal inkomen te 
bestemmen voor ontwikkelingshulp, maar de 
effectieve absorptie hiervan door de uitverkoren 
landen is een ander verhaal. Het is één ding om 
werkende jongeren compensatie te willen geven voor 
opgelopen achterstand in persoonlijke ontwikkeling, 
maar hen te motiveren tot enthousiasme voor de 
opgelegde partiële leerplicht is een ander verhaal.

En hoe kan een overheid verwachten dat men begrip 
opbrengt voor het tezelfdertijd lanceren van strijdige 
plannen: enerzijds om het door onvoldoende 
rentabiliteit uitgeholde vermogen van ondernemingen 
te versterken, anderzijds om door middel van een 
VAD een nieuwe impuls te geven aan 
vermogensverwatering.
Het is bij ons in Holland kennelijk nodig te herinneren 
aan de simpele werkelijkheid dat het economisch 
leven voornamelijk wordt geregeerd:
-  door de invloed van vraag en aanbod,
-  door wetten, verdragen en andere spelregels die 

door de participanten worden aanvaard en worden 
geëerbiedigd,

-  door effectieve machtsmiddelen.

En geen van deze invloeden stopt aan onze 
vaderlandse grens; zeker niet in een bedrijfstak als de 
zeescheepvaart, die de wereldzeeën als werkterrein 
heeft met ca. 1 % f t  van de capaciteit en 99% 
concurrenten!
Dit krachtenveld kan slechts binnen nauwe grenzen 
en met de grootst mogelijke realiteitszin wat betreft de 
drie genoemde invloedsfactoren zo worden bespeeld 
dat de nederlandse zeescheepvaart daarin een 
toekomst houdt. En dat vraagt een eensgezind en 
subtiel samenspel van onze bedrijfstak en onze 
overheid.
In het navolgende zullen wij enkele elementen uit het 
speljaar 1975 belichten vanuit de hier geschetste 
optiek.
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onze concurrentiepositie in het internationale krachtenveld 
In ons vorige jaarverslag konden wij nog melding 
maken van de instelling door staatssecretaris 
dr. M.H.M. van Hulten van de werkgroep Positie 
Nederlandse Zeescheepvaart onder voorzitterschap 
van drs. H.J. Viersen. In zijn na drie maanden reeds 
uitgebrachte rapport constateerde de werkgroep 
onder meer dat modernisering en uitbreiding van de 
in Nederland geregistreerde vloot stagneerde door 
achterstelling in concurrentiepositie van de 
nederlandse rederijen ten opzichte van hun 
buitenlandse concurrenten. De werkgroep adviseerde 
derhalve de regering een drietal aanvullende 
faciliteiten ter keuze om het proces van afbrokkeling 
van de nederlandse koopvaardijvloot en de vlucht 
naar vreemde vlag te stoppen.
Uit de uitlatingen van de staatssecretaris bleek al 
spoedig dat hij voorkeur had voor een mate van 
betrokkenheid van de overheid bij een selectieve 
uitwerking van de voorstellen, die naar de indruk van 
reders niet getuigde van werkelijkheidszin.
Op 1 1  juni 1975 liet onze aftredende voorzitter 
jhr. M.F. van Lennep, die als weinig anderen het 
internationale krachtenveld kent, in zijn jaarrede 'in de 
branding’ een voorzichtige waarschuwing horen ten 
aanzien van deze beleidsvoornemens, daarbij tevens 
de nationale budgettaire situatie in aanmerking 
nemende. Alles overwegende sprak hij de 
verwachting uit dat de regering verstandig zou doen 
te kiezen voor het middel van verruiming van de 
investeringsaftrek.

Niettemin verscheen op 1 oktober een 'beleidsnota 
nederlandse zeescheepvaart' waarin de regering 
weliswaar de aanbevelingen van de werkgroep 
Viersen zegt te onderschrijven, maar een pakket 
maatregelen voorstelde waarvan reders moesten 
voorspellen dat deze ineffectief zouden blijven. De 
KNRV bracht een drietal argumenten voor deze 
voorspelling naar voren:

-  de voorgestelde investeringspremie was slechts 
half zo hoog als door de werkgroep Viersen was 
becijferd,

-  een mede-verantwoordelijkheid van de 
nederlandse overheid voor investeringsbeslissingen 
in onze vrijwel geheel buiten de nationale 
invloedssfeer opererende bedrijfstak is niet 
realistisch,

-  de beoogde feitelijke bouwverplichting op 
nederlandse werven zou de aansluiting van 
nederlandse reders op de wereldmarkt op nadelige 
wijze verstoren.

Vooruitlopende op de ontwikkelingen in het lopende 
jaar kunnen wij gelukkig melden dat de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de nota blijk gaf een 
open oor te hebben voor onze argumenten. Ten tijde 
van de samenstelling van dit jaarverslag is de 
regering met het voorstel in de kamer gekomen om 
onder tijdelijke schorsing van de investeringsaftrek door 
middel van investeringspremie een maritiem plan te 
verwerkelijken voor versnelde vlootvernieuwing door

nieuwbouw op nederlandse werven De effectiviteit van 
deze noodmaatregelen zal moeten worden afgewacht 
Dat de door de meerderheid van de kamer 
ondersteunde structurele fiscale aanpassing niet werd 
aanvaard, schept echter grote onzekerheid voor de 
toekomst.

Het behoeft geen betoog dat de internationale 
concurrentiepositie niet alleen wordt bepaald door 
verschillen in fiscale en/of financieringsfaciliteiten, 
maar ook door verschillen in kostenstructuur.

Wat de bemanningskosten betreft is wel duidelijk dat 
wij thans internationaal het allerhoogste kostenpeil 
hebben bereikt. Omdat hierin zoveel verschillende 
posten een rol spelen -  waaronder de in Nederland 
exceptioneel dure sociale voorzieningen -  is het erg 
moeilijk behoorlijk vergelijkingsmateriaal te krijgen; dit 
onderwerp werd aan het eind van het verslagjaar 
opnieuw in studie genomen. In het per 1 mei 1975 
aangevangen contractjaar leidde de cumulatie van 
1 '/2 % reële gageverbetering met invoering van de 
reeds eerder toegezegde 40-urige werkweek, sterke 
verhogingen van de landelijke minimumlonen, 
indexverhogingen wegens prijscompensatie enz. tot 
een loonkostenstijging van maar liefst 1 8 V2 %.

Het is wel treurig als op dit hoge kostenniveau 
bovendien nog 'featherbedding' wordt afgedwongen. 
Dit deed zich in het verslagjaar voor met betrekking 
tot kleine handelsvaartschepen groter dan 1600 brt, 
varende in een beperkt vaargebied, waarbinnen 
radio-telefonie communicatie is gewaarborgd. De 
betreffende overheidsinspecties achtten het uit een 
oogpunt van veiligheid volkomen verantwoord 
derhalve ontheffing te verlenen van de verplichting 
een radio-telegrafie installatie aan boord te hebben, 
maar de nederlandse werknemersorganisaties eisten 
niettemin dat deze schepen een radio-officier zouden 
varen. Reden waarom de ontheffing niet werd 
verleend en de schepen derhalve een overbodige 
installatie moesten bekostigen en een officier varen 
voor wie geen taak is.

De specifieke voorzieningen, die bij registratie in 
Nederland worden geëist voor een uit de 
internationale markt gekocht schip, brengen eveneens 
aanzienlijke extra kosten met zich.
Sinds lang spelen hierbij de voorschriften van de 
Dienst van het Stoomwezen een belangrijke rol.

Wij verzamelden gegevens op basis waarvan thans 
constructief overleg plaatsvindt met de 
Scheepvaartinspectie over betere harmonisering van 
nationale met internationale voorschriften.

Het verheugt ons dat na lange jaren de 
staatssecretaris belast met de zeescheepvaart het 
initiatief heeft genomen tot overleg met de minister 
van Sociale Zaken om te bewerkstelligen dat ook de 
constructie-eisen en de keuringsbevoegdheid van 
drukvaten aan boord van zeeschepen aan 
klassebureaux kunnen worden gedelegeerd.
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mmm: m m M fim rn  m  bat a É a m i ia fc krachtenveld 
Zoate wetmetó :in ons vorig jaarverslag «s de strekking 
van de -stnds medio 1974 ter ratificatie liggshö® 
VN-gedragscode voor lijnvasrtc^nferenees net 
marktregsme van »raag en -aanbod »n bet zeevervoer 
te vervangen door een patroon van voornamelijk 
Oiiaieraie ladtngverdëling. Dat wil zeggen dat bet 
zeevervoer tussen twee tanden A. en B. voortaan in 
principe wordt afgewikkeia door schepen van .A. en 
schepen van B. met slechts een 20% marge voor 
schepen van derde landen. Voor bet van kracht 
worden van de conventie 'is ratificatie nodig door 
tenminste 24 tanden met 25% van de werekJtonnage 
Ai 1973: de huidige stand is 14 landen met 2,4%.

De Europese Commissie beeft zich op hef standpun* 
gesteld dat de VN-gedragscode uit hoofde van deze 
lading ver deling tn stnrd ts met de 
aTfc-discnrainatiabepaöngec van bet verdrag van 
Rome Helaas moet worden vastgesteid da! tn de EG 
de politieke overeenstemming ontbreekt en dreigt ook 
bser weer dat de commissie zijn gelijk alleen maar 
zou kunnen krijgen langs legalistische weg. Namelijk 
door de drie lidstaten die de ontwerpconventie 
hebben ondertekend, te weten Duitsland, Frankrijk en 
België, voor het Europese Hof te dagen De uitsoraak 
van het bof lijkt, gezien de jurisprudentie, zeker. Maar 
hoe lang gaat de legalistische kruik te water tot hij 
barst en lidstaten een uitspraak van het hof naast 
zich neer leggen" Op dat moment kunnen wij de EG 
wel definitief ten grave dragen, de spelregels worden 
niet meer aanvaard en leggen het af tegen de macht 
van de grote lidstaten.

Het verheugt ons hier te kunnen zeggen dat wij in 
deze scheepvaartpolitieke kwesties met onze 
nationale overheid eendrachtig een pragmatisch 
beleid voeren. Dat wil zeggen dat wij ons realiseren 
dat wij als klein land niet bij machte zijn de zaken 
naar onze hand te zetten, maar moeten proberen 
door overreding te voorkomen dat er helemaal niets 
terecht komt van een gemeenschappelijk beleid met 
onze westeuropese naaste en iets verdere buren.

In de kring van de europese redersverenigingen komt 
een gemeenschappelijke beleidsvorming maar 
moeizaam tot stand.
De meerderheid is daarbij zo vervuld van een 
begrijpelijke vrees dat een eventuele 
gemeenschappelijke scheepvaartpolitiek primair zou 
neerkomen op inter-europese vervoerspolitieke 
harmonisering in plaats van op gemeenschappelijk 
optreden naar buiten, dat men vooralsnog de 
Europese Commissie iedere competentie met 
betrekking tot de zeescheepvaart ten principale wenst 
te onthouden.

De penetratie van de oostblokscheepvaart is in 1975 
sterk onder de aandacht gekomen. Hier bleken de 
kaarten anders te liggen. Wij kwamen met onze 
collegae redersverenigingen uit de EG tot een 
gemeenschappelijke oproep aan onze respectievelijke 
regeringen om maatregelen te nemen tegen de

m&tedsn waarmee oesttaWtestfiSfssh een snel 
toenemend marktaandeel verwerven tn het vervoer 
van en naar westeuropese havens. Namelijk door 
middel van een combinatie van effectieve 
fadin§fe$erver*ng en een mate van 
wachfen-onderbteötng die slechts mogelijk is in een 
totalitair economisch systeem. Praktijken waaraan een 
extra dimensie wordt verleend door het 
disproportioneel grote bouwprogramma voor de 
handelsvaart van Oostbloklanden 
Het verheugt ons te kunnen mekten dat de 
staatssecretaris belast met de zeescheepvaart thans 
ons aloude bezwaar erkent dat Nederland geen 
enkele bruikbare wetteöjke basis heeft voor bedoelde 
beschermende maatregelen en aankondtgde te zullen 
nagaan in hoeverre het slapende retorsie 
wetsontwerp hiertoe zou kunnen worden bijgesteid. 
Verwacht mag worden dat althans tav deze 
oostott-dreiging de westeuropese regeringen tot de 
ccna usie zalen komen dat alleen een 
gemeenschappelijk beleid enige kans op succes 
biedt.. Met vergeefs hebben wij reeds jaren geleden 
hiervoor de steun gezocht van de europese 
veriadersofgamsaties. zij toonden ©en realistischer 
taxatie van het perspectief van steeds grotere 
afhankelijkheid van verscheping met oostblokschepen 
dan het kennelijk korte termijn zicht van nederlandse 
havenautoriteiten.

Zowel het gedrag van de oostblokvtoten ais de boven* 
vermeide perspectieven voor de VN-gedragscode 
voor lijnvaartconferences bevestigen onze stelling dat 
de totstandkoming van deze ontwerpconventie een 
Pyrrus-overwinning is van de zich in UNCTAD sterk 
makende ontwikkelingslanden. Onze oud-voorzitter 
M C. Kieft en ons gedelegeerd bestuurslid toonden 
met een case-study op net in september gehouden 
symposium over the future of liner shipping’ in 
Bremen nog eens aan hoe juist de minst machtige 
landen de grootste economische nadelen zullen 
ondervinden van de bilaterale ladingverdeling, die in 

:de VN-code wordt voorgeschreven.

Nederland en de internationale spelregels 
Gelukkig is er nog steeds een breed en zich steeds 
verdiepend terrein waar internationale spelregels een 
ordelijke en veilige afwikkeling van het zeevervoer 
beheersen, al laat enerzijds de controle van sommige 
overheden op niet-bonafide rederijen helaas soms te 
wensen over en neemt anderzijds politieke 
manipulatie ten gunste van groepsbelangen ook hier 
toe.

In alle bescheidenheid, die onze beperkte nationale 
vloot past, mag worden gezegd dat volgens de traditie 
van de laatste jaren door nauw samenspel van het 
Directoraat-Generaal van Scheepvaart en 
deskundigen uit de kring van onze vereniging, 
Nederland in dit internationale werk menige 
constructieve bijdrage leverde. In toenemende mate 
werd daartoe ook de in het Nederlands Maritiem 
Instituut gecoördineerde deskundigheid ingeschakeld. 
Uit de vele onderwerpen van belang, waaraan wij
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zodoende een bijdrage konden leveren, noemen wij de 
IMCO-code voor uitrusting van bestaande gastankers 
(aansluitend op de in 1975 goedgekeurde code voor 
nieuwe gastankers), stabiliteitseisen voor 
bevoorradingsschepen, practisch-technische 
oplossingen om te kunnen voldoen aan de Marine 
Pollution Conventie 1973, de herziening van 
hoofdstuk III (reddingsmiddelen) van de 
Solas-Conventie en de voorbereiding van de 
internationale maritieme conferentie over 
satelliet-communicatie.
De vereniging trad als gastheer op voor een 
internationale werkgroep van overheidsdeskundigen 
die overeenstemming bereikte over verbetering van 
het verkeersscheidingssysteem in de zuidelijke 
Noordzee (Westhinder).

Minder gelukkig waren wij met de resultaten van de 
Voorbereidende Technische Conferentie van de ILO 
te Genève, welke in oktober plaats vond en waar het 
voornaamste agendapunt een ontwerpconventie 
betrof over sub-standard schepen. De 
ontwerp-conventie omvat zowel het onder de maat 
zijn met betrekking tot de veiligheid ter zee -  te 
toetsen aan de IMCO conventies -  als het onder de 
maat zijn van de sociale omstandigheden aan boord -  
te toetsen aan de ILO verdragen en -aanbevelingen. 
Het is geen wonder dat over dit brede terrein geen 
overeenstemming werd bereikt; over het eerste 
onderwerp hebben vele landen minder strikte 
opvattingen dan wij in de hoog-ontwikkelde maritieme 
landen hebben en over het tweede onderwerp

verschillen niet alleen de normopvattingen evenzeer 
als de sociaal-economische achtergronden in het 
thuisland, maar lopen bovendien de opvattingen van 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers sterk 
uiteen.
Wij zouden de totstandkoming van een goed 
werkbaar verdrag, waarvan naleving zou kunnen 
worden gewaarborgd, zodat werkelijke sub-standard 
schepen van de wereldzeeën zouden verdwijnen, ten 
zeerste toejuichen, mits de ongehinderde vaart van 
schepen die wèl aan de te stellen redelijke normen 
voldoen, dan ook door de overheden zou worden 
gewaarborgd. Het optreden van de belangrijkste 
machtsgroep aan werknemerszijde, de ITF, geeft 
echter weinig hoop op het bereiken van deze 
wenselijke situatie. In 1975 werd een toename van 
het aantal boycot-acties geconstateerd en voor 1976 
zijn stringente boycot-acties in Scandinavische havens 
aangekondigd; acties die geen enkel verband houden 
met de omstandigheden aan boord van het schip, 
zuiver discrimineren tegen het land van registratie en 
als enig doel hebben het onder closed-shop controle 
brengen van deze schepen.

Naast deze onderwerpen, waarbij met meer of minder 
succes een nationale inbreng in internationale 
regelingen mogelijk was, noemen wij nog enkele 
waarbij ons beleid vooral werd behartigd door 
internationale particuliere organen, waarin wij 
participeren.
Het Maritime Law Committee van de ICS bemoeide 
zich met een volgende legalistische aanval van de
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Voorts leverde de KNRV een bijdrage over navigatie 
aan de Inter Tanker Safety Conference die in Bergen 
(Noorwegen) werd gehouden.

onze thuishaven: Nederland 
Wij hebben de indruk dat het overleg over 
verschillende aspecten van de verkeersbegeleiding 
naar en van ’s werelds grootste haven -  aspecten 
zoals vernieuwing van de haven-radarketen en de 
informatievoorziening naar schepen in het redegebied 
Hoek van Holland -  moeizaam verloopt tengevolge 
van competentieproblemen tussen verschillende 
overheidsinstanties. Het komt ons voor dat het de 
hoogste tijd is dat één autoriteit wordt aangewezen 
die verantwoordelijk is voor de gehele maritieme 
verkeersbegeleiding in het gebied.

Wij waarschuwden tegen het voornemen van de 
rijkshavenmeester unilateraal extra voorschriften vast 
te stellen; een euvel waartegen wij in internationaal 
redersverband juist overal ter wereld strijden, omdat 
zonder internationale harmonisering de 
zeescheepvaart noch veilig, noch economisch 
verantwoord mogelijk is.

De werkgroep nautische maatregelen LNG-tankers 
hield zich behalve met de nautische aspecten ook 
bezig met risico-analyse van aanvoer van LNG in 
nederlandse havens of naar een kunstmatig eiland 
voor de kust. Het zou ons overigens niet verwonderen 
als Nederland -  ondanks zijn potentiële

aa«r^lesSpeiï»d wegens eg er reserve-voofraad 
aardgas -  <je boot «al tefcjfceo te hebben gemist ais 
aanvoer- en eifesïribtiïiebaveo voor do westeuropese 
aafdqasconsempïie

Mede op ons aansJréngen werd «  « is  land de 
beboette aan hawsoontvaogstmstaStaties voor olie- en 
dem eM nnesidue« gekwanfificeetd, ais begin van 
uitvoefmg van de consequenties van de 1973 Marine 
P o H u S q r  O w w i e .

Tc4 ons genoegen tafiSceetde Nederland eindelijk de 
1969 am endem enten fop het 1954 verdrag! ter 
beperiang van de  verontreiniging van d e  zee  door olie 
alsm ede het verdrag inzake d e  wotteijko 
aansprakelijkheid voor schade door bergeijke 
v e ro n b e ii^ n g . Wij verleenden tecTmisch-jundssehe 
m ed e w e lÉ g  aan d e  invoering van betreffende 
bepalingen in de nederlandse wetgeving. Voorts zal 
hel tm eerstgenoem d verdrag vereiste nieuwe 
ofiejoumaal voor schepen door ons worden 
uigegeven  Met betrekking tot de  aansprakelijkheid 
heeft het Directoraat-Generaai van Scheepvaart in de 
achterfiggende periode nederlandse schepen behoed 
voor moeilijkheden door het afgeven van lijdelijke 
certificaten.

Binnen de  vereniging vatte een nieuwe Werkgroep 
Offshore d e  inventarisatie aan van in ontwikkeling 
zijnde voorschriften inzake veiligheid en 
milieubescherming voor speciale vaartuigen die 
offshore werkzaam zijn.

Mede door onze participatie in een werkcommissie 
van de Raad van Advies voor de Arbeidsmarkt kon na 
langdurige deliberatie van wenselijkheden en reële 
mogelijkheden deze raad een onverdeeld advies 
uitbrengen aan de minister van Sociale Zaken om de 
indienstneming van buitenlandse scheepsgezellen in 
Nederland voortaan exclusief over de gewestelijke 
arbeidsbureaux te geleiden en voor nederlandse 
schepen een zekere mate van voorrang te 
bevorderen voor indienstneming van nederlandse 
gezellen.

Wij waren intensief betrokken bij de voorbereiding van 
applicatiecursussen voor nautische officieren om hen 
vertrouwd te maken met de nieuwe internationale 
bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. 
Dankzij de positieve medewerking van de Inspectie 
van het Zeevaartonderwijs en van de hogere 
zeevaartscholen konden deze cursussen in 1975 van 
start gaan.

Het wordt allengs duidelijk dat het zeevaartkundig 
onderwijs niet zal ontkomen aan inpassing in de 
algemene reorganisatie die in het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs wordt doorgevoerd. De 
contouren zijn hiervoor echter nog allerminst duidelijk. 
Met alle respect voor de bij deze reorganisatie 
voorliggende accentverschuiving naar een meer 
algemene vorming is ons bij het experiment in het 
zeevaartkundig onderwijs volgens HTS-structuur -  dat
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in principe opleidt tot aan de hoogste officiersrangen -  
reeds gebleken, dat daarbij de specifieke 
beroepsvaardigheden, die noodzakelijk zijn voor de 
verzekering van de veilige vaart, in het gedr-ng 
komen. Bij invoering van een nog meer 
veralgemeniseerd technisch middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs lijkt tijdige bezinning op de 
consequenties voor de praktijkopleiding geboden.

Tegen het einde van het verslagjaar begonnen zich 
de repercussies af te tekenen van de zich ook in de 
scheepvaart thans duidelijk manifesterende recessie. 
Terwijl tot dusverre nog tot de jaren ’80 een tekort 
aan officieren werd geprognosticeerd ziet het er naar 
uit dat de cumulatie van een lager personeelsverloop 
en een kleiner aantal varende schepen er toe zal 
leiden dat niet alle abituriënten van de hogere 
zeevaartscholen onmiddellijk een plaats zullen kunnen 
vinden op een nederlands schip.

Laatstgenoemde constatering inzake de 
werkgelegenheid roept de woorden op waarmede wij 
dit jaarverslag begonnen: het jaar 1975 was een jaar 
van ontgoocheling. Maar de inhoud van dit verslag zal 
ook hebben gedemonstreerd hoeveel 
belangwekkende mogelijkheden er nog zijn in de 
maritieme wereld voor een land als Nederland met 
een schat aan maritieme know-how.

In het Nederlands Maritiem Instituut proberen 
overheid en bedrijfsleven die know-how up-to-date te 
houden, te ontwikkelen en te richten op een 
nederlandse maritieme toekomst.
Hoewel wij nog lang niet tevreden zijn, moge een 
greep uit het onderzoekprogramma verduidelijken 
waarmee wij bezig zijn:
-  de betekenis van de zeescheepvaart voor de 

nederlandse economie
-  evaluatie ro/ro-vervoer
-  onderzoek mens-machine relatie in het systeem 

’schip’
-  onderhoudsbewaking aan 

hoofdmachine-installaties
-  beperken van het lozen van ladingresten in zee
-  beperken van trillingen en geluidshinder aan boord 

van schepen
-  gezinssituaties zeevarenden
-  offshore marktonderzoek.

Als wij die toekomst halen, zal dat zijn dankzij allen 
die zich daarvoor in 1975 wederom met hart en ziel 
hebben ingezet, zowel binnen als buiten de kring van 
onze vereniging.

Den Haag, juni 1976

NIEUWE UITGAVEN

’M arine transportation of LNG and related products’ door 
Richard G. Wooler.
Uitgegeven door Cornell Maritime Press, Inc. -  Cambridge, 
M aryland, U .S .A ., Oct. I975.
Afm. 15,5 x 23,5 cm , 339 blz. Prijs, gebonden, $ 12,75

Het onderhavige werk behandelt de technische en praktische 
aspecten van het hedendaagse zeetransport van vloeibaar ge
maakt aardgas en vooral de maatregelen die getroffen worden om 
de aan vervoer en opslag verbonden gevaren tegen te gaan.
Na een inleiding over de historische ontwikkeling van de trade en 
de LNG schepen komen achtereenvolgens de volgende onder
werpen aan de orde:

Gevaren van LNG lekkages -  statische electriciteit -  Ontste- 
kingseigenschappen van brandbare gassen en dampen -  ABS 
voorschriften voor vaten en tanks voor vloeibare gassen -  Explo
siegevaren in iadingtanks van grote tankschepen -  Marine pollu- 
tion maatregelen -  Therm odynam ica -  Veiligheidsmaatregelen 
voor tankschepen -  Technische eenheden en omrekeningsfacto- 
ren -  Definities van technische begrippen en uitdrukkingen. 
M erkwaardig doet het aan in dit werk ook een hoofdstuk aan te 
treffen over nucleaire stoomgeneratoren en de principes waarop 
de kemenergie-opwekking berust. Een index besluit het boek, 
dat in kort bestek veel informatie bevat, die niet direct elders 
beschikbaar is. Bij de samenstelling van het werk werden gege
vens verkregen van o.a. Conch Methane Services L td., Babcock 
& Wilcox Company, American Petroleum Institute, Shell Inter
nationale Petroleum M ij., National Fire Protection Association 
International, American Institute of Chemical Engineers, Ameri

can Bureau of Shipping. U .S . Department o f the Interior -  
Bureau o f Mines.
Voor de in LNG geïnteresseerde technicus gaarne aanbevolen.

J. N. J.

'Toekomst voor de maritieme ingenieur?'
Uitgave van de Delftse Universitaire Pers te Delft.
Afm. 15 x  22 cm, 93 blz.
Prijs op aanvraag.
Op 3 december 1974 werd door de Onderafdeling der Scheeps- 
bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft een 
presentatie-oriëntatiedag gehouden ter introductie van de nieuw 
te vormen studierichting voor M aritiem Ingenieur.
Het onderhavige werkje bevat de tekst van de op deze dag 
gehouden inleidingen, die een beeld geven van motieven die 
hebben geleid tot de vorming van deze nieuwe studierichting en 
van het studieprogramma.
Gaarne aanbevolen, zowel voor diegenen, die reeds in de 
scheepvaart werkzaam zijn als voor de toekomstige studenten!

J. N. J.

Rectificatie
Op pagina 373 van S. & W. nr. 12 is tot onze spijt de kop 
boven het artikel weggevallen. Deze luidde:

Standard ships are not a novelty

Voor deze omissie onze verontschuldigingen!
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VERLENGING M.S. CAR EXPRESS Het m .s. Car Express toebehorend aan de 
Rederij Vroon te Breskens werd door de 
Reparatiewerf van A, Vuyk & Zonen’s 
Scheepswerven B. V. te Capelle a/d IJssel 
met 6,45 mtr. verlengd.
Het m .s. Car Express is een Roll on/Roll 
off schip dat tot voorkort toebehoorde aan 
De Haas -  Damco Scheepvaart Mij. B V. 
te Rotterdam.
Toen de Rederij Vroon twee maanden ge
leden het schip van De Haas -  Damco 
overnam, gaf zij de Reparatiewerf van 
Vuyk opdracht tot deze verlenging, welke 
opdracht door Vuyk in zeer korte tijd werd 
uitgevoerd.
Het schip heeft door de verlenging een 
lengte gekregen van 75 mtr. tussen de 
loodlijnen.
Onmiddellijk na het gereedkomen van de 
verlenging is hel schip weer in de vaart 
gegaan.

fig. I Het schip vóór en tijdens de verlenging fig. 2 Het schip na de verlenging

BOEKBESPREKINGEN

’Marine traffic system s’ door Ir. C. C. Glansdorp.
Uitgave van het Nederlands Maritiem Instituut te Rotterdam. 
Afm. 15,5 x 24 cm, deel 1, 387 blz.; supplement 211 blz. 
Prijs op aanvraag bij het N.M.1.
Van 11 tot 14 april 1976 is in het Congrescentrum te Den Haag 
het ’Symposium on Marine Traffic Systems’ gehouden, waarin 
een groot aantal autoriteiten op nautisch en communicatie gebied 
inleidingen hebben gehouden over de vele aspecten van verkeers
regeling op zee en in drukbevaren wateren. De sterk toegenomen 
verkeersdichtheid en de grote risico’s verbonden aan het trans
port van gevaarlijke ladingen maken het noodzakelijk voor be
paalde gebieden te komen tot internationale voorschriften en 
gedragsregels voor verkeersgeleiding.
De onderhavige boekwerken bevatten de tekst van de op het 
symposium gehouden voordrachten. Zij geven een uitstekend 
beeld van de talloze aspecten op zowel nautisch/technisch als 
juridisch en legislatief terrein.

J. N. J.

’Het ScheepsmodeP-Tuigage en uitrusting door Orazio Curti 
Uitgave: Unieboek BV Bussum, 1976 
Afmetingen 2 5 x 1 9 ,5 x 2 ,5  cm ., 240 blz., 296 figuren. 
Gebonden in linnen band.
Prijs: ƒ 39,50

In Schip en W erf van 6 februari van dit jaar mocht ik het eerste 
deel (Romp, Constructie en Bouw) van dit boek bespreken. 
Reeds enkele maanden daarna ligt nu deel twee ter bespreking. 
Dit deel handelt over tuigage en uitrusting.

Het oorspronkelijke boek van Curti, getiteld ’Modelle Navali’ 
werd in 1968 uitgegeven door U. Mursia & Co te Milaan.

Vervolgens werd het in het Duits vertaald en in 1973 uitgegeven 
door Delius Klasing & Co onder de titel ’Schiffsmodellbau’. Dit 
boek is ook weer een vertaling uit het Duits en een bewerking 
door J. P. Puype en U. E. Puype-Schütt en wel de hoofdstukken 
IX -  XV van de Duitse uitgave. De hoofdstukken XVI -  XX 
daarvan komen dus in deze vertaling nog niet aan de orde. Het 
boek is vooral voor modelbouwers onmisbaar hoewel het niet een 
directe beschrijving voorde bouw van modellen is. Het geeft vele 
elementaire uitvoeringsvormen van tuigage en uitrusting van 
zeilschepen en gaat hier en daar ongemerkt over in beschrijvingen 
van details voor modelbouw.

Het is een goede gedachte van de uitgevers om deze vertaling te 
voorzien van een elftal afbeeldingen van Nederlandse oorsprong. 
Een warm aan te bevelen boek, niet alleen voor modelbouwers.

prof. ir. J. H. Kr.
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High-Current MIG arc welding system for line pipe 

seam welding

NKK has developed a high-current 
MIG (metal inert gas) arc welding 
system, which is suitable for seam 
welding of high-toughness, heavy-wal- 
led line pipe. T he system offers excel
lent potentials for being used to re
place submerged-arc welding (SAW) 
because of the excellent mechanical 
properties of the weldm ent and high 
productivity. This would be especially 
applicable for use in seam welding of 
line pipe to be used in severe low- 
tem perature service.

In the conventional MIG process, 
welding is conducted using a single 
electrode at a low current of 350 
amperes or less. T he wire electrodes 
are of relatively small diameter of 1.2 
to 1.6 mm.

In the new MIG arc welding, two 
or three electrodes are used and w eld
ing is conducted at a high current of 
650 to 850 amperes per electrode. Spe
cial electrodes of 3.2 to 4.8 mm in dia
meter have been developed for this 
method. Also, compared w ith conven
tional MIG arc welding, the weld 
grooves are much smaller. These sub
stantially increase welding efficiency.

l'o ensure ettSctive gas shielding, 
research was made on optimum com
position and flow rate of the inert gas. 
A m ixture of argon and CO 2 is em
ployed as inner shielding gas and pure 
argon as outer and after shielding gas. 
T h is provides a stable weld arc and 
makes it possible to form weld beads of 
the same configuration as that of SAW.

Severe Low Temperature Service
Line pipe for service in severe cold 

regions must w ithstand extrem e low 
tem peratures of —40°C to — 60°C. M ore
over, the present trend is that, to in
crease transporting efficiency, pipelines 
are coming to be operated at increas
ingly higher pressures, equivalent to 
75 to 90 per cent of SMYS (specified 
minimum yield strength).

To meet these needs, high-strength, 
high-toughness, heavy-walled line pipe 
is required.

W ith respect to the steel m aterials 
for manufacture of such line pipe, the 
present high level of steelmaking and 
plate rolling technology can well satisfy 
the requirements. However, there are 
some problems in welding.

H itherto, seam welding of line pipe 
has been conducted prim arily by use of 
a multiple weld head SAW  process. 
In 1949, the American Petroleum In
stitute approved SAW  as a procedure 
for line pipe m anufacturing and there
after various improvements have been 
made in the method. However, there

still remains a problem that when SAW 
is applied for seam welding of arctic 
grade line pipe having a wall thick
ness exceeding 1 inch, weld zone frac
ture toughness is considerably affected 
by welding heat due to the increased 
heat input and, consequently, the long 
therm al cycle and slow cooling rate.

On the o ther hand, MIG arc weld
ing has been widely used for precision 
welding of special steels because of its 
low heat input, excellent arc concentra
tion and the use of inert gas, instead 
of flux, for shielding the molten pool.

However, as small-diameter elec
trodes are used in conventional MIG 
welding, when it is applied for w elding 
of heavy-walled steel materials, multi
layer welding is required. This de
creases the efficiency of welding.

Moreover, multi-layer welding causes 
defects different in types and degrees 
from those of tandem -electrode SAW. 
Therefore, nondestructive inspection 
must be conducted in a m anner dif
ferent from that for SAW.

Such factors haye limited the use of 
MIG welding as an alternative to SAW  
in seam welding of line pipe.

High-Quality and Efficiency Welding
T he NKK-developed high-current 

MIG arc welding process well meets 
requirements for heavy-walled, high- 
toughness line pipe for low tem perature 
services. W ithout lowering welding 
speed, it features welds having high 
fracture toughness in low temperatures.

Following are the characteristics of 
the improved MIG welding method:

1. Because of the high amperage and 
large-diam eter electrodes, the deposi
tion rate is large.

2. By adopting the multi-electrode 
system, overall welding speed is on a 
par w ith that of SAW.

3. In SAW  ihere is only one molten 
pool. T he improved MIG welding per
mits two independent molten pools 
because it does not use flux. This 
contributes substantially to preventing 
em brittlem ent of weld zones because 
of the shorter therm al cycle of the 
weldments.

4. T he strong arc created by the 
high amperage lessens defects inherent 
in conventional MIG welding, such as 
insufficient fusion, cold lap, etc.

5. Conventional SAW  seam welding 
equipm ent can be used by simply 
changing power source and welding 
head, and adopting a shield gas sup
plier.

6. A ppearance of weld beads in this 
method is the same as tha t of SAW. 
T his indicates tha t nondestructive in
spections, such as X ray, ultrasonic.

etc., can be conuiictea’ witn’ tne same 
equipm ent as for SAW.

7. T he new method is well compa
rable w ith SAW in cost factor because 
of the narrow weld groove and absence 
of flux.

The improved MIG welding can, of 
course, be used for seam welding of 
API-5LX pipe and also ultra-high-test

H igh-current MIG arc w elding equipment is shown welding A PI-5L X , X65 line pipe 
48 inches in diam eter and having a wall thickness o f 1 inch.
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Tandem SAW Tandem MIG

E lectro de  (L) E|e c t rode (T)

M olte n  pool

Electrode (L) Electrode <T)

Flux

Bead

Trave lin g  d irection

Schematic illustrations compare subm erg
ed arc welding and high-current M IG  arc 
welding processes.

line pipe specified in AP1-5LU, and 
9-% Ni steel line pipe for liquefied 
natural gas. Demand for the la tter two 
types of line pipe is expected to in
crease.

T he development of the improved 
welding method enhances the poten
tials for m anufacturing line pipe using 
a wider variety of alloy steels.

Based on recommendations made by 
NKK, API has under consideration 
incorporating the MIG arc welding into 
its standards for seam welding of line 
pipe.

(NKK-news, April 1976)

BOEKBESPREKINGEN

'Lighthouses, their architecture, history and archaeology’
door Douglas B. Hague en Rosemary Christie.
Uitgave van de Royal Commission on Ancient and Historical 
Monuments in Wales te Aberystwyth, Dyfed, Wales. 
Verschenen bij Gomer Press, Llandysul. Dyfed, Wales.
Afm. 13,5 X 21,5 cm, 307 pagina’s, 47 figuren en 25 afbeeldin
gen.
Prijs: gebonden £ 6 ,- ;  ingenaaid £ 4 , - .
Vooral in Engeland bestaat grote belangstelling voor het onder
werp vuurtorens en lichtschepen, en een uitgebreide literatuur is 
aldaar ontstaan sinds John Smeaton in 1792 de Eddystone vuurto
ren beschreef.
Niettemin bestond er nog geen studie op archeologisch terrein en 
de schrijvers hebben deze leemte op boeiende wijze gevuld door 
diep in de historie van de kustverlichting te duiken en de ontwik
kelingen sinds de oudheid op te sporen, zowel wat betreft de 
vorm en constructie van de torens als wat betreft de lichtbronnen. 
De vooraanstaande plaats die Groot Brittannië in de laatste drie 
eeuwen als zeevarende natie heeft ingenomen en de lange kustlijn 
hebben het land een groot arsenaal aan vuurtorens van allerlei 
vorm en afmetingen bezorgd. Vele hiervan waren tot voor kort 
nog particulier bezit, die voorde eigenaars een lucratieve bezig
heid betekenden!
Het is een zeer interessant boek geworden, dat licht werpt op een 
belangrijk facet van de zeevaart, zonder hetwelk een veilige 
navigatie ondenkbaar is, en waaraan men maar al te gemakkelijk 
voorbijgaat. Het werk is de prijs meer dan ten volle waard. 
Aanbevolen!

J. N. J.

'De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw’ door 
Prof. C. R. Boxer
Uitgave: de Boer Maritiem, Bussum 1976 
Afm. 24,5 X19 x  1,5 cm. 125 blz., vele afbeeldingen 
Gebonden in linnen band 
Prijs: tot 30 juni 1976 ƒ  22,50, daarna ƒ 27,50 
Prof. Boxer heeft, als nazaat van de tegenstander uit de tijd van de 
Ruyter’s zeeoorlogen, in 1974 te Londen een studie doen ver
schijnen 'The Anglo-Dutch Wars of the 17th Century’.

Dit nieuwe boek is een bewerking daarvan voor een Nederlandse 
editie waarvan de vertaling werd verricht door Vivian Voss. Deze 
uitgave is verschenen ter gelegenheid van de 300e herdenking 
van de sterfdag van Michiel Adriaenszoon de Ruyter op 29 april 
1676, na de slag bij Etna waar hij dodelijk werd gewond. 
Interessant is deze visie van een Engelsman op de figuur en de 
prestaties van de Ruyter. Het blijkt dat de auteur een grote 
bewondering heeft voor deze grote admiraal uit de geschiedenis.

De illustraties zijn fraai en voor een groot deel ontleend aan het 
oeuvre van de kunstenaars en waarnemers van vele zeeslagen, 
Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge. 
Over de werken van deze schilders geeft Dr. R. E. J. W ebereen 
korte nabeschouwing. Jammer dat niet enkele van deze afbeel
dingen in kleur zijn opgenomen. De hogere kosten van de uitgave 
zouden dit waarschijnlijk zeker waard zijn geweest.
Een boeiend en van harte aan te bevelen boek.

prof. ir. J. H. Kr.

’The impact of comecon maritime policy on western ship- 
ping’ -  a literature survey door Jac. de Jong.
Uitgave van het Nederlands Maritiem Instituut te Rotterdam. 
Afm. 20,5 x  29.5 cm, 19 blz. Prijs ƒ 3 0 ,-.

In de onderhavige brochure wordt een overzicht gegeven van de 
voornaamste publicaties in de internationale pers, verschenen in 
de maanden november, december 1975 en januari 1976, betref
fende de sterke uitbreiding van de vloten der Comecon Landen. 
In de westelijke landen wordt deze vlootuitbreiding gezien als een 
economische bedreiging voor de vrije scheepvaart, waartegen 
een gemeenschappelijk verweer zou moeten worden ontwikkeld. 
De brochure heeft tot doel deze ontwikkeling te ondersteunen en 
bij te dragen tot de formulering van afweermaatregelen. 
Verwezen wordt ook naar het artikel van de hand van de samen
steller in Schip & W erf no. 26 van 19 december 1975.

J. N. J.
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Economies through better performance

BSRA SE R V IC E  C A N  D IA G N O S E  A N D  R E M E D Y  D E T E R IO R A T IO N  PR O B L E M S

(BSRA-news, June 1976)

A comprehensive service which diagnoses the causes of 
short-falls in ship performance and prescribes remedies based 
on economic as well as technical factors, is now being 
offered to ship operators by the British Ship Research 
Association.

This specialised service, founded on BSRA's 30 years 
experience in the field of performance problems, and its 
possession of sophisticated instrumentation which no 
individual company could afford to maintain for its own use, 
is organised in several steps or stages. Each stage may be 
undertaken w ithout further commitment. This means that the 
Association's client is always in a position to balance his 
expenditure on the service against the probability of practically 
useful information accruing.

In the strictly limited prelim inary study— for which the 
charge is around £1,000— two members of the Association's 
staff, normally a naval architect and a marine engineer, visit 
the client to discuss the problem. They meet superintending 
staff, examine the available information including if possible 
any trials figures and voyage records, and if convenient also 
visit the ship for on-the-spot discussions. Their report, 
usually ready w ith in  a week, proposes further action and 
estimates the costs. These second stage costs are likely to be 
between £5,000 and £10,000; and in many cases it can be 
established from the outset w hether the financial benefits are 
likely to justify the cost of the investigations. A t the earliest 
stage at which a solution is found the investigation w ill stop.

If ship tria ls are found necessary, the vessel's schedules 
are not interfered w ith. Usually, instrumentation is fitted 
during a normal loading or discharge period, and measure
ments made in the normal course of the ship's operations. The 
prime measurements are of propeller shaft torque and speed 
(inputs) and ship speed for the weather conditions prevailing 
during the measurements and the sailing condition of the ship 
itself (outputs). If the machinery performance is deficient the 
fuel consumption of the engines is also measured. Obviously, 
best results are obtained during steady steaming in good 
weather, and before making measurements BSRA advise the 
owner or operator of the likelihood of their being successful 
for the particular sea area and time of year.

The measurements taken enable efficiencies overall and of 
those parts of the sh ip/m achinery system under test to be 
computed and compared w ith  trials performances, previous 
measurements, past experience, or standard figures, so that 
any deterioration in performance of ship or machinery can 
be established. The source of the problem is pin-pointed 
from these comparisons, and recommendations made as to 
its solution. Preliminary recommendations are made while 
BSRA personnel are still on board the ship, and th is is 
followed by a full w ritten  report w ith in  the contracted time.

A third stage of the service involves supervision of the 
remedial action and the analysis of subsequent service records 
and/or the carrying out of repeat trials to assess improve
ments. The charge made by the Association for this stage, if it 
is required, is based on a scale sim ilar to that for the second 
stage.

The key to correct diagnosis and the corresponding remedies 
lies in accurate measurement.

Although various methods may be used to measure the ship 
speed through the w ater (ranging from very precise measure
ments over a measured mile course where tidal streams are 
known and can be compensated for, to noon-to-noon fixes).

under normal service conditions a towed body speed log 
specially designed by BSRA is proposed. This method measures 
speed through the water to w ith in  ± V* knot, but for comparative 
purposes to better than + 1 /2 0  knot.

BSRA has also developed the portable electronic instru
mentation used to measure propeller shaft torque. Two 
independent measurements of torque are made on each shaft 
from separate strain gauge bridges fitted by trained BSRA staff. 
Oscillatory components are filtered electrically and the 
smoothed torque signals from each bridge are recorded on 
separate channels of a precision two-pen strip chart recorder. 
This equipment is suited to being transported by air and can 
be installed during a 24-hour docking period.

Propeller shaft speed is measured to an accuracy of 
+ 0.1 rev/m in  by a digital counting system— digital count 
from a 10 pulse/rev photo-electric detection system. Shaft 
powers derived from the measurements of torque and shaft 
speed are guaranteed by BSRA to an accuracy of w ith in  
± 2%. In cases where there is doubt about the elastic pro
perties of the shaft material the modulus of elasticity can be 
determined in  s itu  to an accuracy of ± 0.25 % using the BSRA's 
portable ultrasonic measurement system.

The state of the hull surface and the propeller can be 
assessed visually w hile  the ship is in service, and at dry- 
docking a numerical value which is representative of the

BSRA researchers measuring corrosion on a propeller blade
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BSRAs portable instrum entation laboratory

mean roughness of the entire underwater surface area can 
be measured, using the BSRA hull roughness gauge and 
surveying method.

Supervision by BSRA of remedial action involving the hull 
might include inspection of the hull in drydocking, advice on 
the necessary paint system and supervision of painting. Where 
hull paint has deteriorated advice can be given on whether 
it would be economical, for example, to carry out surface 
blasting prior to repainting, and also on the type and thickness 
of anti-fouling likely to be most beneficial.

Two other areas of expert advice available under the 
BSRA service are the corrosion protection of tanks, pipe-work, 
coolers etc., and the alleviation of vibration and noise and 
associated engineering problems.

The benefits shipowners and operators obtain from this 
BSRA service to maintain and improve ship performance 
depend on the type of ship and nature of its business. Even 
the average tanker can lose one knot of speed in its firs t year 
out of drydock, and possibly up to three knots by the end of 
two years— w ith  the loss in cargo-carrying capacity and 
consequent reduction in revenue that this represents. Liners 
and container ships may also experience deterioration leading

to a sim ilar speed loss— usually countered by the use of 
more power. It has been estimated that this increase in 
power demand could amount to 15-50 % by the end of a 
drydocking cycle, w ith  inevitably high extra fuel costs.

Improvements are not, of course, obtained for nothing. All 
loss incurred through deterioration is not recoverable; which 
is why BSRA carries out economic calculations in parallel 
w ith  its technical assessments; to provide a basis on which 
the right decisions can be made.

Surface roughness of the hull of only 45 microns 
(about the thickness of cigarette paper) in depth can cut 
the speed of a 250,000-ton d.w. oil tanker by one-fifth 
of a knot and cause serious financial loss. Even on well- 
maintained ships, hull surface deterioration can reduce 
speeds by as much as half a knot every year. Loss of 
performance can be countered by regular drydocking 
and overhaul of machinery, as well as by choice of the 
correct painting and protective procedures.

BOEKBESPREKING

’Het Schip en de Zee’ door Duncan Hans
Uitgeverij Het Spectrum bv. Utrecht/Antwerpen 1976
Formaat 27x30x3 cm ., 240 blz
Gebonden in linnen band
Prijs: ƒ 8 5 ,-  tot 1 augustus 1976. Daarna ƒ 97,50

Dit boek geeft een overzicht van de ontwikkeling van het schip en 
de scheepvaart vanaf het eerste begin tot nu. In korte verslagen 
worden de belangrijkste gegevens en gebeurtenissen vermeld van 
schepen, ontdekkingsreizen, zeeslagen, zeehandel enz. Het be
vat meer dan 600 afbeeldingen, waarvan ca. 200 in kleuren. 
Gebaseerd op nauwkeurig onderzoek konden reconstructieteke- 
ningen worden gemaakt van bijvoorbeeld het koopvaardijschip 
Yassi Ada uit de 7e eeuw of het Gokstad vikingschip, van de 
Wasa enz. Vele van deze tekeningen zijn zeer suggestief en

bijzonder fraai uitgevoerd. Zonder tekort te willen doen aan de 
andere afbeeldingen willen wij wijzen op die van de bouw en het 
transport van een vikingschip op blz. 37 en 40, de emigratie naar 
de Nieuwe Wereld op blz. 138-139, AtNorm andie  op blz. 176, 
het ondergaan van deTitanic  blz. 182-183 (al vermeldt de tekst 
dat het schip over bakboord helde bij het zinken, terwijl de 
tekening stuurboord aangeeft en de indruk wekt alsof de onder
gang bij daglicht plaats vond) en de in 1975 in de vaart gebrachte 
Tor Britannia op blz. 227. Ook wordt gewag gemaakt van de 
nieuwste ontwikkelingen op offshoregebied en de onderzoekin
gen met modellen van een mechanisch bediend zeilschip type 
Dy na.
Een uitstekend boek dat van harte kan worden aanbevolen.

prof. ir. J. H. Kr.
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êk NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

t
Afdeling ’Amsterdam’
Op vrijdag 14 mei 1976 kwam de afdeling 
voorde laatste maal in dit seizoen bijeen in 
het Geveke Groenpol huis voor een lezing 
door Mr. P. A. Day, M anager Standard 
Products Organisation o f the Glaciar Me
tal Comp. Ltd. te Londen, over het on
derwerp: ’Marine Main Shafting Bearing 
Developments’ .
Aanwezig waren 24 leden, belangstellen
den en introducé’s.

Voorafgaande aan de voordracht van Mr. 
Day werd door de voorzitter, ir. C. Scher- 
penhuijsen, de heerK . Metz herdacht, ex
pert bij Bureau Veritas en lid van de ver
eniging, die de afgelopen week was over
leden. In aansluiting hierop werd door de 
aanwezigen staande enkele ogenblikken 
stilte in acht genomen, ter herdenking van 
de overledene.

In zijn voordracht die verduidelijkt werd 
door lichtbeelden gaf Mr. Day een over
zicht van de verschillende typen van lage- 
ring van schroefassen, hun constructie, 
toepassing en eigenschappen.

Als een van de laatste ontwikkelingen 
werd een constructie getoond waarbij het 
mogelijk was de schroefas te trekken zon
der het roer te verwijderen. Aan de op de 
lezing volgende discussie werd deel ge
nomen door de heren A. van Heusden, S. 
de Nobel, M. Schaafsma, Ir. C. Scher- 
penhuijsen en T. v.d. Veen, waarna de 
voorzitter te 20.20 uur tot sluiting van de 
bijeenkomst kon overgaan na Mr. Day 
dank te hebben gebracht voor zijn interes
sante voordracht.

Sociëteit.smededeling
Zoals bekend mag worden geacht is de socië- 
teitsactiviteit van onze vereniging, voorheen in 
het Groothandelsgebouw te Rotterdam, ver
plaatst naar Westplein 9, in de NSU’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 gebruikma
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 NSU’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

BALLOTAGE

De volgende heren zijn voor het Gewoon 
Lidmaatschap voorgedragen aan de 
Ballotage-Commissie:

J. C. VAN EERSEL
Afgest. PBNA; Bedrijfsleider Lips-Keller
B .V .. Rotterdam
Jan Steenlaan 126, Papendrecht
Voorgesteld door J. G. P. Molt

J. A. GIELTJES
Leraar Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam 
Bergeonstraat 8, Heiloo 
Voorgesteld door J. den Arend

W. KOK
Oud-Scheepswerktuigkundige (dipl. C2); 
Inspecteur afd. Nieuwbouw 
Smit-Lloyd, Rotterdam
B.W . ter Kuilestraat 177, Enschede 
Voorgesteld door A. E. Molenaar

H. KRAAIER
Hoofdwerktuigkundige (diploma C) NSU 
Scheepvaart B .V ., Rotterdam 
Wattstraat 27, W ormerveer 
Voorgesteld door J. den Arend

A. OOLBEKKINK
Afgest. HTS: Directeur van der Horst Eu- 
rope B.V.
Postbus 605, Zwolle
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Kriete-
meijer

W. L. RIVIÈRE
Directeur Eigenaar Davit-Company B.V. 
Utrecht; directeur Machinefabriek 
Maarleveld
Koninginnelaan 13, Alkmaar 
Voorgesteld door D. J. Goede

J. 1. VAN DE SANDE 
Directeur Fa. Gebr. van de Sande -  
Scheepswerf en M achinefabriek 
Scheldekade 1, Breskens 
Voorgesteld door C. Aamoutse

J. STOOP
Oud-Hoofdwerktuigkundige (diploma C) 
KJCPL; Examinator Examencommissie 
voor Scheepswerktuigkundigen, 
’s-Gravenhage 
De Sitterlaan 109, Leiden 
Voorgesteld door G. van Vuren

C. THEW
Directeur Lips-Keller B .V ., Rotterdam 
Weitjesweg 40, Brakel (Gld)
Voorgesteld door A. Keiler

ing. R. W. P. UITERMARKT
Afgest. HTS afd. W erktuigbouw, Meet- 
en Regeltechniek; Leider diagnosecen- 
trum Lips-Keller B .V ., Rotterdam 
Da Costastraat 68, Alblasserdam 
Voorgesteld door A. Keiler

W. WESTERS
Reder, E. W agenborg’s Scheepvaart- en 
Expeditiebedrijf, Delfzijl 
Schaperstraat 2, Groningen 
Voorgesteld door J. Hylkema

W. A. VAN WIJK
Hoofd Bureau Materieel Directoraat- 
Generaal van het Loodswezen, 
’s-Gravenhage 
Kievitspark 26, Voorhout 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

drs. J A. ZACHAR1ASSE 
Directeur Ships Radio Service, Schiedam 
Van Almondeweg 32, Brielle 
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema

Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 
14 dagen aan het Algemeen secretariaat 
van de NVTS, Postbus 25123, Rotterdam.

Personalia

H. Kreb t
Op 3 april 1976 overleed te New Jersey 
(USA) in de leeftijd van 56 jaar de heer H. 
Kreb, superintending engineer Techni
sche Dienst Holland Amerika Lijn.
De heer Kreb was lid van de Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied.

Ir. J. H. Kuiper t
Op 6 juni 1976 overleed plotseling in de 
leeftijd van 56 jaar de heer ir. J. H. Kui
per, directielid van de Brons Industrie 
Groep.
De heer Kuiper was lid van de Neder
landse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied.
Zijn uitzonderlijke kwaliteiten als motor- 
ontwerper verschaften hem in binnen- en 
buitenland een sterke reputatie. Daarnaast



wist hij echter zijn constructieve vermo
gen op tal van maatschappelijke terreinen 
in te zetten. Zijn gedachten en ideeën, met 
name op sociaal en organisatorisch ge
bied, worden nog steeds ten voorbeeld 
gesteld.
Hij was een bekwaam manager.

B.V. R .E .M . v/h H . Croon & C o., Rot
terdam
Met ingang van 1 maart 1976 is de heer H . 
G. Eekels benoemd tot directeur van B.V. 
R.E.M. v/h H. Croon & Co.

Cursus ’Meten van lawaai in de Indus
trie’
De Sectie voor M ilieutechniek van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs orga
niseert, aanvangende in septem ber a .s ., 
cursussen omtrent ’Meten van lawaai in de 
industrie’.
Voor opgave van deelneming en nadere 
inlichtingen kan men zich wenden tot de 
Stichting Cursussen M aterialenkennis, 
Postbus 9321, ’s-Gravenhage, tel. nr.: 
070 -  39 4 9 30.

Cursus trillingsbewakingssystemen
Van 13 t/m  17 september a.s. wordt de 
vorig jaar gehouden cursus ’The Applica
tion of Vibration M easurement and Ana- 
lysis in M achine M aintenance’ herhaald. 
De cursus, die in het Engels wordt gege
ven door R. B. Randall en H. M aersk- 
Möller, bestaat uit 16 voordrachten en 16 
praktische oefeningen, waarbij o .a. de 
nieuwe Cepstrum Analyse techniek uitge
breid wordt behandeld.
De cursus is bedoeld voor ingenieurs, be
last met inspectief- en preventief onder
houd en trillingsbewakingssystemen.
De kosten van deelneming bedragen 
ƒ 3 5 0 ,- inclusief lunches en een cursus
boek.
Het aantal deelnemers zal beperkt zijn, 
zodat de praktische oefeningen intensief 
kunnen worden gedaan. Er zal de laatste 
cursusdag ruim gelegenheid zijn voor in
dividuele consultatie.
Inlichtingen o f aanmeldingen: Brüel & 
Kjaer Nederland B .V ., postbus 3087, 
Utrecht, Tel. 030 -  938241* -  944549* 
Telex 40351.

Nieuwe opdrachten
De Lockheed Missi les & Space Company 
heeft van de N .A .S .A . een opdracht ge
kregen voor de bouw van een experim en
tele Seasat A satelliet.
De ’Seasat’ moet gegevens verzamelen 
over oppervlaktewinden en temperaturen, 
stromingen, golfhoogten, ijsm assa’s en 
stormdreiging in kuststreken.

Hiertoe zal de Seasat 14 maal per dag om 
de aarde draaien op een hoogte van 650 
kilometer en zo in 36 uur 95% van het 
zeeoppervlak bestrijken.

De experimentele Seasat moet de moge
lijkheden onderzoeken van een netwerk 
van dergelijke satellieten, dat in de toe
komst alle oceanen onder voortdurende 
controle zal houden. W anneer het hele 
Seasat -netwerk operationeel is, komen er 
tweemaal per dag gedetailleerde weer
kaarten voor de scheepvaart beschikbaar. 
Na een aantal jaren kunnen de door de 
Seasat verzamelde gegevens geëvalueerd 
worden en invloed uitoefenen op scheeps
ontwerpen en de keuze van nieuwe haven
plaatsen.
Maar ook voor vissers, oliemaatschap
pijen, weerstations, olievervuiling bestrij
dende organisaties, kustwacht en marine 
zijn deze gegevens van belang.
De Seasat moet in 1978 gelanceerd wor
den van de Amerikaanse basis Vanden- 
berg in Califom ië. Het ontwerp van deze 
experimentele versie is gebaseerd op de 
succesvolle Lockheed Agena satelliet, die 
al meer dan 300 ruimtevluchten heeft ge
maakt. De Seasat wordt uitgerust met 5 
sensoren, te weten 3 typen radar en 2 ra
diometers.

De Nederlandsche Dok en Scheepsbouw 
Maatschappij v .o .f . , in Amsterdam, be
horende bij RSV (Rijn-Schelde-Verolme 
M achinefabrieken en Scheepswerven 
N .V .) heeft van M ammoettransport B.V. 
te Amsterdam opdracht ontvangen voor 
het bouwen van twee zeegaande afzink- 
bare pontons.
Deze pontons zullen de bouwnummers 
953 en 954 dragen en zijn respectievelijk 
de 13e en 14e ponton die bij de NDSM in 
aanbouw zullen worden genomen.
Beide pontons worden voorzien van een 
uniek nieuw afzinksysteem dat door re
derij en werf in nauwe samenwerking 
werd ontwikkeld. Twee dieselcompressor 
installaties zullen zorgdragen voor het 
leegblazen van de tanks.
De pontons zullen samen op een helling 
worden gebouwd onder toezicht van ABS 
en zullen medio decem ber 1976 worden 
opgeleverd.
De afmetingen van deze pontons met een 
laadvermogen van ca. 12 500 ton zijn: 
lengte 103 m ., breedte 30 m ., hoogte 6,5 
m. en nuttig laadoppervlak 2.850 m 2.

Tewaterlatingen
Op 31 mei 1976 is bij IHC Gusto Staal
bouw B.V . te Slikkerveer met goed ge
volg tewatergelaten het casco van de cut
terzuiger S  lied recht 33, bouwnummer 
CO. 876 van IHC Smit B.V. te Kinder
dijk, bestemd voor Padrep S.A . te W il
lemstad.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 64,00 m ., 
breedte 15,00 m. en holte, 4,75 m.
De cutterzuiger Sliedrecht 33  wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse: I 3/3 Drague -  Haute 
mer.

Op 4 juni 1976 is bij Scheepswerf Bode- 
wes Bergum B .V ., lid van Conoship, te 
Bergum (Fr.) met goed gevolg tewaterge
laten de dubbelschroefs zeesleepboot 
Frigg, bouwnr. 181. in aanbouw voorLa- 
rina Incorporated Panama S.A. te Pana
ma.
Het schip zal gaan varen voor Heerema 
Engineering Service te Den Haag. 
Hoofdafmetingen: lengte over alles 42,75 
m ., lengte loodlijnen 3 7 ,-  m ., breedte op 
spant 10.40 m ., holte 4 ,80  m ., max. diep
gang 4 ,32 m ., motorvermogen 2 x  2400 
pk ., statische paaltrek 54 ton, snelheid 14 
mijl/uur.
Klasse: L loyd’s Register +  100AI 
Navigatie apparatuur: radio-telefonie,
marifoon, radar, echolood, decca naviga
tor en gyrokompas met autopilot. 
Voortstuwing: 2 stuks Nohab Polar moto
ren, type F212V, elk 2400 pk. bij 750 
om w /m in., aandrijving 2 Lips verstelbare 
schroeven, draaiend in straalbuizen.
Een Ulstein verstelbare boegschroef, 400 
pk ., hydraulisch aangedreven via een der 
hoofdmotoren.
Stuurmachine: type hydra-pilot super, 
HS20X2B
Lieren: Ankerlier, hydraulisch. Sleeplier, 
hydraulisch, uitgerust met 2 trommels. 
Trekkracht Voorste trommel 30 tqn bij 20 
m/min. Achterste trommel 30/80 ton bij 
20/7 V2 m/min. Rem-houdkracht. van 120 
ton.
Hulpvermogen: 3 stuks aggregaten, GM- 
diesel, continu vermogen 193 pk', bij 1800« 
om w/m in. met generatoren, Delco, type E 
6406, 162 KVA, 440 V. 60 Hz. 
Verblijven voorzien van Hi-Pres Aircon
ditioning.
Motoren en sleeplier zijn vanaf zowel de 
voor- als de achterzijde van de brug te 
bedienen.

Overdrachten
Op de Eems heeft op 11 juni 1976 de 
officiële proeftocht en de overdracht 
plaatsgevonden var^het m .s. Okko Bosma 
aan Bosm a’s Scheepvaart & Handelsbe
drijf te W illemstad, Curafao.
Het m .s. Okko Bosma  is gebouwd door 
Scheepswerf Gebr. Suurmeijer B .V . te 
Foxhol, een bij de ’NESCOS’ Scheeps- 
bouwcombinatie B .V . aangesloten werf, 
onder toezicht van N .S .I. en L.R.
Het is het eerste koopvaardijschip in Ne
derland dat uitgerust is met Satellietnavi- 
gatie. Bij dit systeem wordt gebruik ge
maakt van 6 satellieten die in polaire ba
nen rond de aarde draaien.
Elke satelliet zendt continu zijn positie uit. 
Deze gegevens worden in de ontvan
ger/com puter verwerkt en door de Dopp- 
lerverschuiving wordt de geografische po
sitie bepaald.
De nauwkeurigheid is ongeveer 100 me
ter.
In de tijd tussen de ontvangst van twee 
satellietposities wordt met de invoering
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van de logsnelheid en gyrokoers continu 
een positie verkregen met een nauwkeu
righeid van minimaal 1 mijl.
Het schip is van het type gladdekschip 
beneden lóOObrt. De hoofdafmetingen en 
belangrijkste gegevens zijn als volgt: 
lengte o.a. 83.50 m ., lengte 1.1. 74.95 m ., 
grootste breedte over spanten 14.00 m ., 
holte 6.20 m ., diepgang tot zomermerk 
5.10 m ., draagvermogen zomermerk 
zeewater 3050 ton, ruiminhoud grain
135.000 cub. ft., dieselolie 285 ton, wa- 
terballast 750 ton, en drinkwater 40 ton. 
Voortstuwing: MaK 8 Mu 452 AK 
8-cilinder, 2400 pk bij 500 rpm.
De bediening van de hoofdmotor ge
schiedt op de brug, volgens eisen voor 
onbemande machinekamer.
Klasse: Lloyd’s Register met ijsklasse 3 en 
Nederlandse Scheepvaartinspectie.
4 hulpmotoren 125 pk Deutz, elk met een 
100 kVA dynamo, 1 sleepringankermotor 
150 pk I ndar voor boegschroef, 1 hydrau
lische ankerlier voor 38 mm ketting met 2 
spilkoppen.
1 hydraulische kaapstander 3 ton.
2 hydraulische luiklieren 5 ton.
Transport Efficiency stalen luiken, sys
teem ’Efficient folding’ op hoofddek. 
Licht- en krachtinstallatie 220 resp. 380 
Volt AC.
Electrisch-hydraulische Svendborg stuur- 
machine.
Echolood, radiotelefonie, radar, autopi
lot, gyrokompas en V .H .F.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Ship
ping & Trading Company, Rotterdam, is 
het Nederlandse kustvaartuig Subra, toe
behorend aan Rederij Goudriaan III, Rot
terdam verkocht naar Panama, gebouwd 
in 1961 bij Scheepswerf Suumieyer te 
Foxhol, 1.134 tons d .w ., open- 
shelterdeck type, uitgerust met een W erk
spoor hoofdmotor van 1.100 pk.
De overdracht heeft inmiddels plaatsge
vonden en het schip is onder de oude naam 
vertrokken.
Eveneens zijn het voor- en achterschip van 
de door Boele’s Scheepswerven en Ma
chinefabriek B.V. aangekochte Engelse 
Shelltanker Venassa (35.000 tons d .w .) 
wederom naar Engeland verkocht.
Zoals bekend zal het midden-gedeelte 
omgebouwd worden tot een droogdok. 
Na het afsnijden van voor- en achterschip 
zijn deze delen aan elkaar gelast en ge
sleept naar een scheepssloperij te Blyth. 
De overdracht van de verkochte tanker 
heeft inmiddels te Blyth plaatsgevonden.

American Bureau of Shipping classed 
107 new vessels during May
During the month o f May the American 
Bureau of Shipping (ABS) classed 107 
new vessels. Included in this total are two 
V LCC’s, five general cargo carriers, three 
bulk carriers, one tanker, eleven work

boats, thirteen trawlers, 42 LASH barges, 
and 30 vessels o f other types.

Hong Kong scheepswerf krijgt opnieuw  
order uit Amerika
Het Amerikaanse Bedrijf ’Sea Containers 
Pacific L td .’ heeft met het plaatsen van 
een order voor twee dekschepen van 
ƒ 122,4 miljoen een verdere impuls gege
ven aan de scheepsbouwindustrie in Hong 
Kong. In de afgelopen twee jaar waren 
reeds orders geplaatst voor een bedrag van 
ƒ 326,4 miljoen. Als de vraag naar dit 
nieuwe soort container feeder-schepen 
aanblijft, is men van plan er nog 18 te 
bouwen; in totaal zal men dan de beschik
king hebben over 25 schepen.
Het 4e en 5e dekschip worden respectieve
lijk in juni en juli afgeleverd, terwijl over 
de bouw van het 6e en 7e schip op het 
ogenblik onderhandeld wordt met de 
bouwer Chun Wah Shipbuilding and En
gineering Company.

Aker groep gaat ’oliehotel’ in Noordzee 
bouwen
De Aker groep heeft opdracht gekregen 
voor de huisvestingsfaciliteiten die Philips 
Petroleum Company Norway gaat instal
leren in het Ekofisk Veld in de Noordzee.

Hydroblok HBM 3000 be
loond met Special Merito
rious award for Engineer
ing Innovation

Tijdens de Offshore Technology Confe
rence 1976, gehouden 3-6 mei jl. te Hous
ton, Texas, is het Hydroblok type HBM 
3000 beloond met een zogenaamde Spe
cial Meritorious Award for Engineering 
Innovation. Deze onderscheiding wordt 
jaarlijks toegekend aan een produkt, dat 
offshore-toepassing kent, nieuw is en aan 
zekere criteria beantwoord. Voor een be
schrijving verwijzen wij naar ’Schip en 
W erf’ no. 1 d.d. 9 januari 1976, bldz. 
31/32. Rijn-Schelde-Verolme Product 
Group Marine Engineering die de HBM 
3000 in licentie vervaardigt, heeft tot op 
heden opdrachten geboekt voor 2 sets elk 
bestaande uit 2 HBM hamers, hydraulisch 
krachtstation en slangen.
Eind mei is de eerste set naar zee gegaan 
om te slaan in het Brent-veld; de tweede 
set werd verkocht aan J. Ray Mc Dermott 
voor onderwater heiwerk aan een Shell 
jacket dat wordt geïnstalleerd in de Golf 
van M exico in 1000 voet diep water.

Aker Verdal gaat het eiland, dat gedu
rende de zomer van 1977 moet worden 
afgeleverd, bouwen.
Dit huisvestingseiland zal meer dan 200 
miljoen Nkr (ongeveer 100 miljoen gul
den) kosten. Er is plaats voor 212 perso
nen en het zal naar verwachting de meest 
comfortabele huisvesting zijn die ooit 
werd gebouwd ten behoeve van olie- 
activiteiten op zee.
Het hotel zal vijf woonverdiepingen krij
gen en drie ’kelder’ verdiepingen. In to
taal worden 106 tweepersoonskamers, ie
der met eigen badkamer, aangebracht. De 
eetzaal heeft ruimte voor 100 personen. 
Bovenzien zal een klein ziekenhuis wor
den ingericht. Een bibliotheek, speciale 
leeskamers en diverse recreatieruimten 
zullen eveneens ter beschikking staan, 
evenals een bioscooptheater met 115 zit
plaatsen .

REDIFON TELECOMMUNICATIONS

Vanaf 1 juli 1976 heeft Radio-Holland
B.V. de alleenvertegenwoordiging voor 
Nederland op zich genomen van de En
gelse firma Redifon Telecommunications 
Ltd.
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