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Ro/ro in opkomst

Vele Japanse werven zijn op het ogenblik 
druk aan het onderhandelen met reders, 
die ro/ro-schepen willen bestellen. Vooral 
Kawasaki Heavy Industries heeft het plot
seling erg druk gekregen. Betrouwbare 
berichten melden, dat nog vóór het eind 
van juli de contracten zullen worden gete
kend voor de bouw van drie ro/ro-schepen 
van elk 10.800 dwt. De opdrachtgevers 
zijn resp. Australian National Line, Nep
tune Oriënt Line en Oriënt Overseas Con
tainer Line; alle zouden in 1977 moeten 
worden opgeleverd. Kawasaki heeft en
kele maanden geleden al een opdracht 
ontvangen voor de bouw van twee ro/ro- 
giganten voor Seaspeed Ferries, er wordt 
thans gezegd, dat niet nader geïdentifi
ceerde Griekse reders een prijsopgave 
hebben gevraagd voor twee soortgelijke 
schepen, die hetzij door Kawasaki, hetzij 
door Kasado moeten worden gebouwd. 
Bij Kawasaki zullen voorts twee schepen 
van het type Boro worden gebouwd; de 
eerste van dit soort. Ook voor deze vaar
tuigen schijnt het magische jaar 1977 als 
opleveringstermijn te zijn gestipuleerd. 
Over de Boro heeft begin juli de ontwer
per, Kapitein Bengt Töm qvist van Scan- 
dinavian Motorships AB, Stockholm, in 
Londen een heel betoog gehouden. Hij 
was een van de vele sprekers op het twee
daagse congres ’Ro/ro ’76 ’, dat door zeer 
veel deskundigen op tal van gebieden be
zocht is en als eersteling in de congressen 
zeker een groot succes mag worden ge
noemd; het is dan ook alleszins voor her
haling vatbaar.
Kapitein Töm qvist maakte er geen geheim 
van dat hij zelf bijzonder was ingenomen 
net de zogenaamde Boro Tankliner. Het 
ls een schip met een deadweight van 
11 000 ton en een totale ruiininhoud van

1,5 miljoen kubieke voet. Hiervan is 1 
miljoen bestemd voor allerlei soorten 
ro/ro-lading en 500.000 kub.-vt. voor olie 
in bulk. Bovendien kan het schip op het 
hoofddek 300 auto’s o f 150 containers 
(van 20 vt) vervoeren.
Bij het ontwerp is er rekening mee gehou
den, dat het roll-on/roll-off dek op één lijn 
ligt met de kade, zodat dure overlading 
met kranen en liften kan worden verme
den.
Interessant is het dat de Boro een volle 
lading van circa 10.500 ton op het ro/ro- 
dek en bovendien nog eens 500 ton con
tainers op het hoofddek kan vervoeren, 
zonder dat er in de lager gelegen mimen 
lading o f ballast behoeft te worden ge
transporteerd.
Töm qvist zei, dat de unieke rompvorm de 
Boro’s altijd een goede stabiliteit ver
schaft. Overigens is er met dit type op 
uitvoerige schaal in Japan en in Nederland 
geëxperimenteerd. De twee in Japan be
stelde schepen zijn bestemd voor de vaart 
tussen de Oostzee en havens op het Euro
pese vasteland. In zuidelijke richting ver
voeren zij hout en andere bosprodukten en 
in noordelijke olie en auto’s. 
Deskundigen hebben de Boro het meest 
flexibele van alle huidige multi-purpose 
schepen genoemd. Bijgaande tabel geeft 
een indruk van de mogeiijke exploitatie
kosten; hierbij wordt dus een vergelijking 
gemaakt tussen een tanker, een droge la- 
dingschip en een Boro, alle van dezelfde 
grootte. Het is in dit verband interessant 
om nog de aandacht te vestigen op een 
soortgelijk schip, de Hamlet-Multiflex, 
waarmee het Deense scheepsbouwbedrijf 
Burmeister & Wain is verschenen. Zoals 
bekend heeft B & W op een geheel eigen 
manier getracht om aan de depressie in de

scheepsbouw het hoofd te bieden: de werf 
besloot een eigen rederij op te richten, die 
de naam Hamlet kreeg. Voor haar werd 
meteen een nieuw multi-purpose schip 
ontworpen, waarvan het eerste binnenkort 
op de helling zal worden gezet. Burmeis
ter & Wain hoopt dat de Ham let-M ultiflex' 
niet alleen een mogelijkheid biedt om de 
eigen mensen aan het werk te houden, 
maar bovendien veel belangstellingelders 
zal opwekken, zodat de werf ook voor 
derden dit type kan gaan bouwen.
Overal dus een merkwaardige groeiende 
interesse voor het ro/ro-schip, waarvan 
ooit wel eens gezegd is, dat het voor 75% 
van de speculatie leeft. Het type is name
lijk bijzonder geschikt om lading te ver
voeren naar havens die van congestie te 
lijden hebben, en zoals iedereen weet, dat 
aantal havens schijnt de laatste tijd alleen 
maar groter te worden! M aar op het ge
noemde Londense congres bestreed. A.
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TANKER DRY CARGO SHIP B0R0 TANK LINER
10.000  to n s  d.w. cargo 10.000  to n s  d.w . cargo 10 .000  to n s  d .w .cargo

LENGTH 130 m. 150 B. 140 a .
BREADTH 18 m. 20 m. 32 m.
DRAFT 9 m. 8 ,5  m. 7 .5  m.
GEAR - 2 G antry  Cranes Ro/Ro
SPEED 15 kno ts 15 knots 15 k n o ts
BHP 8.000 8.000 9.000

PRICE US $ 10.000 $ 12.000 $ 16.000

VOYAGE COST
O p eratin g  tim e and c o s ts 10 days x $3.000 = $ 30.000 12 days x  3.200 = $ 38.400 14 days x 3 .7 ° °  = $ 51.800

Bunkers i $ 8 0 /to n 8 days x 32 = 20.480 9 days x  32 = 23.040 10 days x 36 = 28.800

P o rts 2 x 2.500 5.000 4 x 2 .700 = 10.800 6 x 3.000 18.000

K iel Canal 2 x 2 .000 4 .000 2 x 2.200 4 .4 0 0 2 x 2.500 5.OOO

C a p ita l  and i n t e r e s t 15* x $10 M x 10 = 42.860 15* x $12 M x 12 = 61.710 15* x $16 M x 14= 96.OOO

350 350 350
$102.340 $138.350 $199.600

F re ig h t  f i o  p e r  to n $10.234 102.340 $13.835 138.350 same f r e i g h t 240.690

L e f t  o v e r p e r  voyage NIL NIL $ 41.090

A d d itio n a l advantage  

BWT/cih 1976-05-25

C o n ta in e rs  on deck b o th  ways C o n ta in e rs  on deck b o th  ways 
A few  t r a i l e r s  b o th  ways 
1 .0 0 0  au tom obiles one way 

200 - " -  one way

Olszowski, directeur van Tor Line Ltd., 
Immingham, ten sterkste deze opvatting. 
Terwijl aan de ene kant gehoed moet wor
den voor de argumentatie dat een ro/ro- 
schip een panacee is voor alle kwalen, 
mag men aan de andere kant weer niet te 
ver gaan door te stellen, dat dit type alleen 
bestaat bij de gratie van heersende en ko
mende havencongesties, en dat met an
dere woorden elke ro/ro-bestelling een 
gok is op een aantal congesties tegen de 
tijd dat het bewuste schip in de vaart komt. 
Een andere spreker, Franco Dellepiane, 
directeur van Tirrenia Navigazione, Na
pels. deed nog een stapje verder. W aar
om, zo vroeg hij zich af, gaan wij er niet 
van uit dat de ro/ro-vaart een wereldwijde 
toepassing kan hebben en waarom gaan 
wij dan niet de markt bedienen zoals de 
luchtvaart thans doet hij het vervoer van 
vracht? Zijn betoog was een opwekking 
tot samenwerking van alle ro/ro- 
operators. In feite zouden deze afstand 
moeten nemen van het lijn-concept en dus 
niet langer hun tonnage moeten binden 
aan een bepaalde lijn. Dat, aldus Delle
piane, is de benadering van de conventio
nele scheepvaart, die alleen de lading aan 
boord neemt in de havens welke recht
streeks worden aangelopen. Er is volgens 
hem best een andere benadering mogelijk: 
ro/ro-schepen zouden over een groot uit
gestrekt gebied, zoals Europa, met inbe
grip van de kusten van de Middellandse 
Zee, via daartoe strekkende overeenkom

sten, gecombineerde diensten kunnen 
bieden. Zo’n soort internationale samen
werking zou o.m . kunnen leiden tot een 
standaardisatie van uitrusting. Vooral met 
betrekking tot de opleggers zou dit een 
ontwikkeling zijn, die door iedereen, re
der, verlader, ontvanger, assuradeur, zal 
worden toegejuicht. Dellepiane zag voorts 
een mogelijkheid om met elkaar techni
sche gegevens uit te wisselen, hoewel ons 
dit toch nog een weinig idealistisch lijkt. 
Verder kunnen de schepen op die plaatsen 
worden ingezet waar er de meeste be
hoefte bestaat, terwijl tenslotte doortarie- 
ven kunnen worden vastgesteld en betere 
contacten kunnen worden gelegd met de 
overheden en havenbesturen.
Het is mogelijk dat dit er in de toekomst 
allemaal in zit; per slot van rekening regu
leert de markt zichzelf. Hoe het ook zij, op 
het congres kwam tot uiting hoe groot 
vooral de bijdragen zijn geweest, die de 
Scandinaviërs aan het ontwerp en de bouw 
van het ro/ro-type hebben geleverd. G. 
Nilsson, directeur van Navire Cargo Gear 
International AB, Gothenburg, bracht dit 
nog eens allemaal in de herinnering. Hij 
sprak over de ACL-schepen, destijds beti
teld als een mijlsteen in de ontwikkeling 
van dit specifieke vervoerstype. Dan was 
er het type van dtP a ra lla , een keerpunt in 
het ro/ro-ontwerp, omdat hier voor het 
eerst gebruik werd gemaakt van het con
cept van een gebogen ’ram p’ aan het ach
terschip. De Paralla met zijn gelede plat

form werd in 1971 door Eriksbergs ge
bouwd voor ’Transatlantic’, Gothenburg, 
Inmiddels waren ook de Russen gaan be
seffen, welke mogelijkheden er voor dit 
verkeer waren weggelegd. Hun eerste 
nieuwe type was gebaseerd op deParalla: 
het was de Inzhener M achulskij. De laatste 
tijd hebben de twee ’Skulptor’-schepen de 
aandacht getrokken: met deze vaartuigen 
zal de Sowjet-Unie op, naar wordt ver
wacht, toenemende schaal de ro/ro-markt 
op de Noord-Atlantic gaan bewerken. Het 
is iets waarvan Tor-Line directeur Ol
szowski zei, dat het westen het hart vast
houdt, maar aan boord van een dezer twee 
’Skulptors’, die kortgeleden in Rotterdam 
waren, vernamen wij, dat het de Russen 
op deze route slechts is toegestaan bij 
wijze van concessie door de betrokken 
Conferences, om vrachten tot maximaal 
tien procent onder de conference-tarieven 
te berekenen.
Van Finse zijde is het zogenaamde 
'F innflow ’-laad- en lossysteem in de 
ro/ro-vaart ingevoerd en in Australië is 
door de werf van Whyalla een versie van 
het Paralla-ontwerp gebruikt. Uit dit alles 
blijkt overduidelijk hoe gevarieerd de mo
gelijkheden in het ro/ro-ontwerp nog zijn. 
Nilsson somde er een groot aantal van op: 
zij zijn inmiddels toegepast, maar er zijn er 
nog meer, zij het dat deze plannen de te
kentafels nog niet hebben verlaten.

De J

450



Standardization in the field of computer 
applications in shipbuilding*

Professor Ir. J. H. KRIETEMEIJER**

The paper is emphasizing the urgent need for standardization of computer hard
ware and software elements in shipbuilding in order to arrive at a smaller assort
ment and at better comm unication. The programme o f work of the ’Sub- 
Committee 15' of the ’Technical Committee 8' of the International Standardization 
Organization (ISO) is discussed and suggestions are given regarding the further 
activities o f  the Sub-Committee and its W orking Groups.

1. Introduction
The rapidly expanding development of 
possibilities offered by the com puter du
ring the last decade has resulted in the 
creation of a great assortment o f hardware 
and software systems and components. 
Most o f these systems, sub-systems and 
components have been developed by pro
ducers o f computers. Little, however, has 
been done in relation to the specific stan
dardization problems o f computer applica
tions in shipbuilding.

During the plenary meeting of the Techni
cal Committee 8, Shipbuilding, o f the In
ternational Organization for Standardiza
tion (ISO/TC 8), held in Tokyo, Octo
ber/November 1973, I presented a presi
dential address emphasizing the urgent 
need for standardization o f computer 
hardware and software elements in ship
building in order to arrive at a smaller 
assortment and at better communication. 
At my suggestion, the plenary meeting of 
ISO/TC 8 decided to set up a Working 
Group directed to investigate the possibi
lity of standardising specific components 
to be used in computer techniques in ship
building.

The Working Group started its activities in 
early 1974 and reported positively. As a 
result the group became a Sub-Committee 
of ISO/TC 8 during 1975 (ISO/TC 8/SC 
15). The W orking Group casu quo Sub- 
Committee has met twice and a third mee
ting has been scheduled to be held on 30 
Sept.-l Oct. 1976 in Genoa, Italy. Dele
gates from many countries contributed to 
the interesting discussions on the main 
theme and considerable progress with res
pect to the procedure, programme o f work 
and priorities has been made. This paper 
mainly aims at presenting the most impor

* Voordracht ICC AS 76’, Gothenburg, 10- 
6-1976
** President o f  ISO /TC  8

tant topics o f the discussions which took 
place in ISO/TC 8/SC 15 and the results 
arrived at which were formulated in a 
number of resolutions.

2. ISO and general computer applica
tions
From the beginning ISO has been alert and 
been guiding standardization work in the 
general field of computer applications 
through ISO/TC 97 'Com puters and In
formation Processing’, the scope o f this 
Technical Committee being, 'S tandardi
zation in the Field of Computer Applica
tion’. However, the main problem is that 
although many interesting results of the 
work of TC 97 are available, only a rather 
limited number are suitable for the direct 
benefit o f the shipbuilding industry. The 
report on the work of ISO/TC 97 for the 
year 1974 shows that the following Sub- 
Committees and/or Working Groups are 
active under the auspices of TC 97:

SC 1 Vocabulary
SC 2 Character Sets and Coding
SC 3 Character and Mark Recognition
SC 5 Programming Languages
SC 6 Data Communications
SC 7 Design and Documentation of

Computer based Information Sys
tems

SC 8 Numerical Control o f Machines
SC 9 Programming Languages for

Numerical Control 
SC 10 Magnetic Disks 
SC 11 Computer Magnetic Tape 
SC 12 Instrumentation Magnetic Tape 
SC 13 Interconnection o f Equipment 
SC 14 Representation of Data Elements 
SC 15 Labelling and File Structure

During the years 1974 and 1975 nine o f 
these Sub-Committees met in each year, 
one only in 1975, two only in 1974 and 
two not at all. A considerable amount of 
work has been undertaken and though 
many results are already available much 
more is still to be done over a wide area.

3. ISO and computer applications in 
shipbuilding
TC 8 considered that the shipbuilding in
dustry has its own specific problems re
garding computer applications and deci
ded to deal with these problems from the 
shipbuilding experts point o f view. The 
most interesting conclusion was that the 
standardization work in this field must be 
directed towards a limited number of 
items with high priority. Thus the scope of 
the new ISO/TC 8/SC 15 was formulated 
during its latest meeting which was held in 
September 1975 in W allsend, U .K ., when 
under the title, 'Standardization in the 
field of computer applications in shipbuil
d ing’ members decided that standardiza
tion should be limited to:

a) the transfer o f commercial, design and 
production information and programs be
tween organizations, including companies 
and administrations, and between machi
nes;
b) legal safety requirements applicable to 
shipbuilding and operation;
c) requirements for the verification and 
enforcement o f the items covered by (b).

The need for standardization in this field 
was emphazised by Dr. R. Hurst, Director 
o f Research of the British Ship Research 
Association, BSRA, in his opening 
speech at the Wallsend meeting of 
ISO/TC 8/SC 15 on 24th September 1975, 
when he said:

7  am very pleased to see that the meeting 
is so well attended and that so many ship
building nations and International Orga
nisations are represented, this is an indi
cation o f  the importance o f  the subject. AII 
o f  us who have been involved as we have at 
BSRA fo r  a number o f  years in the applica
tion o f computers in shipbuilding are 
aware o f  the difficulties created by the 
lack o f generally accepted standards to 
which we can work. Because o f  this we 
fin d  we need to do a great deal o f  rewor-
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king o f Software when programs and sys
tems are transferred to a new situation. 
M any o f  these problems arise from  lack o f  
standardization in the Hardware o f  the 
computers themselves and associated sys
tems e.g. operating systems, languages. 
These matters are the responsibility o f  
other committees within ISO. We appre

ciate the difficulties they must fa ce  having 
regard to the rapidity at which technology 
is developing and we wish them success in 
their work, but many o f  the difficulties 
would be resolved by the form ulation o f  
standards covering those aspects which it 
is in our province as a user industry to 
satisfy. We can hardly expect the manu
facturers o f  equipment to conform i f  every 
customers specification is developed on 
the basis o f  his own lines o f standards. 
Much o f  the software we use is o f  a specia
lised nature generated within our industry 
and the responsibility for standardization 
in this must lie with the Shipbuilding In
dustry’ .

4. Procedures of SC 15
The work began with an ad-hoc Working 
Group, meeting in the Netherlands under 
my chairmanship and preparing docu
ments for the meetings of the Sub- 
Committee to be formed subsequently.

The aim was to arrive at:
1. an analysis o f the existing problems 
and consequently
2. a programme o f work for the Sub- 
Committee,
3. the grouping o f items of the pro
gramme o f work in order to allocate the 
work o f each group o f items to

4. Working Groups under the responsibi
lity of SC 15, each group consisting of 
experts,
5. setting target dates for draft recom
mendations for standards.

Table 1

It was considered that the following orga
nizations should be represented in the 
Working Groups mentioned under 4.
•  Hardware suppliers
•  Software suppliers
•  Suppliers of yard equipment
•  Consultants
•  Research Institutes
•  Classification Societies and/or the In
ternational Association of Classification 
Societies (lACS)
•  Individual shipyards developing own 
Software systems, or national and interna
tional Shipyard Associations
•  Shipowners and/or Shipowners Asso
ciations

5. Analysis o f the existing problem
The simplest model describing the area 
where the problems exist is shown in figure 
I . With the help o f this model the various 
subjects to be dealt with could be grouped 
and accordingly the Sub-Committee deci
ded to start with three Working Groups of 
experts:
WG 1 Terminology and Definitions (se
cretariat: United Kingdom, British Stan
dards Institution)

SYSTEMS
Netherlands NALS N .S.M .B .
German Federal SCH1FFKO Schiffko GmbH
Republic
France Ml I0O-MI2OO Veritas
United Kingdom BRITSHIPS B .S .R .A .*
Norway AUTOKON S.R .S . Ltd.

COM PUTAS Det Norske Veritas
Sweden VIKING V .D .C . SIKOB

STEERBEAR Kockums
Spain FORAN Sener*

ANA Astilleros Espanoles
German Democratic ESGE/F; ISPOS: Inst, für die Schiffsbau. Rostock
Republic COTEC
Poland ASTER Centromor**
Japan HIZAC; HICASS Hitachi Shipbuilding & Eng. C o ., Ltd.

APOLOS: C .A .D . Ishikawajim a-Harima Heavy Industries C o ., Ltd
KFAPF: KASE; 
RAPE: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
KACE
SHIP: MGF: HDS Mitsubishi Heavy Ind .. Ltd.
PDL Mitsui Shipbuilding & Eng. C o ., Ltd.
NAPS Namura Shipyard C o ., Ltd.
LOFTRAN; NASD; Nippon Kokan K .K .
GLOFT; PIPES 
VENUS Osaka Shipbuilding C o., Ltd.
SCAL Sumitomo Shipbuilding & Mach. C o ., Ltd.
SHAPPS Sanoyasu Dockyard C o., Ltd.

U .S.A . CASDOS USA Navy + W. Little Inc.
RADCO R .A .D .C . Inc.
MERMAID Lockheed Mc. Donnel; Douglas Aut. Cy.
M-LOFT Maryland Shipbuilding and Drydock Cy.

* Agreement for exchange of programme pans, since autumn 1975 (see Marine Week.
October 17, 1975, p 21)

** Agreement for exchange of programme parts.
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WG 2 Computer Languages -  Commu
nication and Data Transfer (secretariat: 
Spain, IRANOR)
WG 3 Numerical Control (secretariat: 
Germany).

As an example o f the difficulties encoun
tered in the subjects allocated to WG 2, 
table 1 lists the different computer lan
guage systems existing in shipbuilding.

One may define this as a ’jungle’ o f com
puter languages and the Sub-Committee 
considered that, irrespective of this, the 
work should be given high priority. The 
basic points code for the Programme of 
Work is 108 and the Sub- Committee de
cided to seek the approval o f ISO/TC 8 in 
respect o f the points given in table 2 and 
the suggested priorities as given in the 
third column.

The next step concerned the allocation of 
the subjects forming the programme of 
work to the appropriate Working Groups 
and after ample consideration the alloca
tion was made as follows:

WG 1 points 108.1.1 -  108.1.2. and 
108.9

WG 2 points 108.2 -  108.5 -  108.6 -
108.8 and 108.10

WG 3 points 108.4 and 108.7.
Point 108.3 was considered to be of 
minor importance and was given priority 3 
wich means that no work will be under
taken on this particular subject for the 
time being.

6. Conclusion
Although Recommendations and Stan
dards are not yet available and ISO work, 
by its very nature, is not geared to arrive at 
results very quickly, a considerable 
amount o f preliminary work has been 
done and working groups started. For 
example a document on 'Numerical con
trol o f flame cutting machines’, prepared 
by the Netherlands delegation to the Wall- 
send meeting of September 1975, has 
been passed to Working Group nr. 3 for 
further consideration.

In the meantime other documents are pre
pared by Spanish, Japanese and German 
members which shall be dealt with during 
the next meeting of SC 15 in Genoa in 
September.

These documents cover the following sub
jects:
•  First draft proposal for defining ship 
lines-geometric information.
•  Spanish proposal on the work of ’Com
puter Application Language’.
•  Japanese proposal regarding the work 
o f SC 15/WG 2.

Unfortunately I cannot report in more de
tail because these documents form a base 
for discussion in SC 15 only.

I hope that substantial support shall be 
given to the efforts o f IS O /T C  8/SC 15, 
particularly from the shipbuilding indus
try. I am convinced that the ultimate re
sults will be to the benefit o f the industry 
and those organisations which have close 
relations with it.

New British-Designed pollution 
control unit for ships sterntubes

Three British companies, Tube Invest
ment, P&O an Glacier Metals, have com
bined their engineering and production 
skills to perfect a new pollution control 
device for ships stemtube bearings. 
Marketed under the name of Glacier- 
Pilgrim ’Coastguard’ System, the new de
vice is a failsafe sealing which prevents 
leakage o f oil into the sea space and lea
kage of seawater into the lubricating oil. 
Pollution free shaft seals have long been a 
problem with oil lubricated stemtube 
units. With the Glacier-Pilgrim seal, any 
oil leakage which might occur, is drained 
into the ship’s bilge or slop tank on board, 
avoiding pollution and probable fines for 
the shipowner.

Major features o f the ’Coastguard’ system 
are:
“"Seal elements and the stemtube bearings 
are of standard design, well proven in ser
vice.
*Only a constant minimal head of oil re
quired for the lubricating system to bear
ing and oil seals, regardless of ship’s 
draught. Complex pressure balanced oil 
systems and double header tanks are eli
minated.
*Sterntube bearings are available with 
conventional whitemetal lining or o f  rein
forced plastic material.
*The ’Coastguard’ System can be fitted to 
other types of stemgear systems such as 
the withdrawable Glacier-Herbert Stem 
gear System.
*When fitted to newbuildings there is no 
increase in cost and no change to ship’s aft 
lines, propeller boss etc.
*The failsafe ’Coastguard’ System ena
bles the bearing and seals to operate under 
optimum conditions and also elminates 
the possibility o f pollution in the event 
of oil seal failure.
*A11 wearing parts can be made good in- 
situ without disturbing the tailshaft, in
termediate shaft or propeller.
*The system can also be fitted to existing 
vessels.
The ’Coastguard’ system was designed in 
associated with Deep Sea Seals - a mem
ber of Tube Investments Ltd - and Pilgrim 
Engineering Developments Ltd, a mem 
ber o f the P&O Group. The Glacier Metal 
Company Ltd, a member of The Associa
ted Engineering Group, has produced a 
brochure describing the system, its mode 
of operation and its advantages.

Table 2
PROGRAMME OF WORK

Point Subject Priority

108 Computer Applications in Shipbuilding
108.1 Terminology and Definitions -
108.1.1 Dimensions 1
108.1.2 Material and Equipment Types 1
108.2 Defining Ship Lines. Geometric Information 1
108.3 Manoeuvring 3
108.4 Numerical Control of Machines 1
108.5 Shell Plate Development 2
108.6 Formats and Data Organization 2
108.7 Reliability o f Hardware 2
108.8 Program Documentation 2
*08.9 Reliability of Design Calculations 1
•08.10 Computer Application Languages 1
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Delivery of O&K 12.700 tdw Container Carrier

The newbuilding O&K Yard No. 7I3  MS 
’Anem os’ for Kyklamar Inc., M onro
via/Liberia, a company belonging to the 
group operated by Mr. Nicos Vemicos- 
Eugenides is the second of an order for 
two identical vessels to leave the yard on 
her delivery trip in the Bay o f Liibeck on 
the 12th June, 1976.

The vessel has the following main data: 
Length overall 144.0 m , M oulded breadth
21.5 m , Height to first deck 11.1 m. 
Draught 8.3 m. Container capacity 547 
units 20’, Gross weight approx 83 7 0 1 and 
Dead weight approx. 12700 t.
With one 9630 HP main engine, make 
Biohm & Voss OEW -Pielstick, arranged 
for 16 hours unattended engine room , the 
vessel will reach a speed o f  18.0 knots.

An O&K transverse thruster with a thrust 
of 7 .6  t ensures quick manoeuvring.
The cargo gear consisting o f two O&K 
electro-hydraulic single deck cranes of 35 
t lifting capacity each and an outreach of

25.5 m, will be fitted at a later date as the 
cranes are not required for the first charter. 
The ship will be plying in the North Atlan
tic in the containertrade under charter to 
Intercontinental Transport (ITC), Hol
land.

The vessel has been built to class GL + 
1 0 0 A 4 E  +  MC 16 /24 ’C ontainerShip’.

Navire cargo gear leads the 
development of Ro-Ro 
Technology
Following the success o f the angled stem 
ramp concept developed and introduced 
by Navire Cargo Gear in 1970 and first 
fitted onA/.S. 'PARALLA', NCG has rea
ched another milestone in securing the 
first orders for slewing stem ramps. The 
use o f  the slewing stem ramp is the logical 
extension o f the angled stem ramp philo
sophy, giving an even greater flexibility of1 
operation by serving the stem o f either 
side of the stem.
The slewing ramps in question have been 
designed by NCG (SF), Finland and will 
be manufactured by NCG’s Japanese li
censee Kayaba Ltd, leading ro-ro and 
cargo access equipment manufacturer in 
Japan.
The slewing ramps will be fitted on the 
two 14.300 dwt. ro-ros ordered by Ge
rman shipowner Deutsche Dampfschiffs- 
gesellschaft Hansa at Sasebo Heavy Indu
stries, Japan.
The ramps which can accommodate tidal; 
differences o f  + 4 .4 m /-2 .1 m  and a heel 
angle of ±  4° have a total length of 34 m!



and a free driveway width of 7 m.
A single or double traffic flow system can 
be operated each lane having a loading of 
80 tonnes. The ramp itself weighs 150 
tonnes. As for the angled stem ramp, quay 
pressure is restricted to 2 t/m 2.

The ramp can move from the centreline 
position to either port or starboard at an 
angle of 33° from centreline in 3 minutes, 
the unfolding time from the stowed posi
tion to being ready to accept traffic is 17 
minutes.

The angled stem ramp o f Paralla type 
showed to  be an immediate success and 
has since its introduction been ordered for 
an additional 25 ships built or under con
struction in Sweden, Finland, USSR, Po
land, France, Australia and U .S.A .
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Computer programmasystemen voor de scheepsbouw
Dr. Ir. K. J. Saurwalt

1.0 INLEIDING
De uitbouw van reeds bestaande en de ontwikkeling van nieuwe 
programmasystemen voor de scheepsbouw gaat vooral in het 
buitenland gestaag voort. Daarbij wordt de ontwikkeling van 
nieuwe systemen zelfs geintensiveerd en het zoeken naar nieuwe 
toepassingsgebieden voor de computer in de scheepsbouw aan- 
gemoedigd.
Dit wordt gestimuleerd door de concurrentiestrijd welke natio
naal en internationaal geleverd moet worden voor het verkrijgen 
van een redelijk aandeel van het toch wel zeer geringe aantal 
nieuwbouwopdrachten.
In een groot aantal scheepsbouwlanden wordt deze ontwikkeling 
door de regering hetzij indirect, hetzij openlijk aangemoedigd. 
Zo kreeg de ’British Ship Research Association’ een koninklijke 
onderscheiding naar aanleiding van de ontwikkeling van het 
’BRJTSHIP SYSTEM ’ (1). Binnen het kader van de ontwikke
ling en de instandhouding van het werfbedrijf in het Verenigd 
Koninkrijk, wordt door de onder het ’Department o f Industry’ 
ressorterende ’Ships and Marine Technology Requirements 
Board’ opdrachten voor de ontwikkeling van nieuwe systemen 
gegeven. Zo werd binnen het kader van het ’Advanced Techno
logy Shipbuilding Project (ATS)’, o.a. een opdracht gegeven 
voor de ontwikkeling van een deelsysteem ter begeleiding van de 
afbouw van een schip (2).

2.0 AANDACHTSGEBIEDEN
De ontwikkeling van programmasystemen vond en vindt nog 
steeds doelgericht plaats. Daar de inspanning welke nodig is voor 
de ontwikkeling van een programmasysteem en ook de grootte 
van de voor de toepassing van een systeem benodigde compute- 
rinstallatie sterk afhankelijk is van de sector van het werfgebeu- 
ren dat men wil bestrijken, is de aandacht die elk der sectoren bij 
deze ontwikkeling kreeg zeer verschillend. Het gevolg is dat nu 
voor bepaalde sectoren een groot aantal systemen ter beschikking 
zijn gekomen en dat voor andere sectoren slechts weinig, o f zelfs 
nog niet goed aan de scheepsbouw aangepaste systemen ingezet 
kunnen worden.
Ook de aandacht welke in publicaties aan de in ontwikkeling o f in 
gebruik zijnde systemen geschonken wordt, verschilt van sector 
tot sector, afhankelijk van het feit of een bepaald systeem aan 
derden te koop aangeboden wordt o f dat de toepassing van een 
bepaald systeem het imago van een w erf o f wervengroep ten 
goede komt.
Zo wordt vanaf de invoering van computers op administratief 
gebied veel werk verricht aan de verbetering en uitbreiding van 
de afzonderlijke administratieve program m a’s. Hoewel een snel 
en goed werkende administratie voor een werf van groot belang 
is, publiceert men hier weinig over.
Veel aandacht wordt geschonken aan programmasystemen be
treffende het offerteontwerp en het ontwerp van de staalconstruc- 
tiedelen, met daarbij de voor de numerieke besturing van de 
produktiemachines benodigde vervaardiging van besturingsban- 
den.
Planningssystemen ter ondersteuning van de voortgangscontrole 
ontvangen veel meer aandacht dan de veel gegevens en veronder
stellingen vragende gecombineerde plannings- en allocatiesys- 
temen.

Afgezien van de grote economische en technische voordelen 
welke deze systemen een werf kunnen bieden, dient de toepas
sing ervan toch tevens de aanstaande opdrachtgevers van de 
optimale kwaliteit van het aangeboden ontwerp, van de grote 
uitvoeringsnauwkeurigheid en kwaliteit van het later te leveren 
schip en het zeker aanhouden van de te contracteren levertijd, bij 
voorbaat te overtuigen.
Ten aanzien van de ten dienste van de kostprijsberekening en ter 
voorbereiding van de managementsbeslissingen in gebruik zijnde 
programmasystemen wordt terughoudendheid betracht. In figuur 
1 zijn de belangrijkste aandachtsgebieden, waarvoor programma
systemen ontwikkeld o f nog in ontwikkeling zijn, aangegeven. 
Het is gebruikelijk dat al deze systemen een groot aantal van de 
benodigde gegevens ontlenen aan de in een databank opgeslagen 
gegevens. Een databank, welke bestaat uit een deel van een 
computergeheugen dat gereserveerd is voor het vastleggen van 
basisgegevens, de berekeningsresultaten van voorgaande bere
keningen, de resultaten en gegevens van voorgaande projecten en 
orders en algemene informatie welke betrekking heeft op de 
algemene gang van zaken in het bedrijf.

3.0  ONTW IKKELINGEN
Nu de inspanning benodigd voor het verkrijgen van een opdracht 
wel zeer groot geworden is en in korte tijd soms veel aanbiedin
gen gemaakt dienen te worden, komen die programmasystemen 
welke een goede ondersteuning bij de conceptie van een offer-

Figuur 1: Overzicht van de sectoren waarvoor programmasystemen 
ontwikkeld of nog in ontwikkeling zijn.
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teontwerp en de daarop aansluitende begrotingsactiviteiten kun
nen bieden steeds meer in de belangstelling. Het optimaliseren 
van het ontwerp en het snel en nauwkeurig bepalen van een 
kostprijs staan hierbij op de voorgrond. Vooral wordt daarbij 
gezocht naar methodieken waarbij ’interactive’, conversationeel, 
met behulp van beeldbuiseenheden gewerkt kan worden, zonder 
dat de hoofdcomputer door het gebruik van deze systemen zo 
overbezet raakt, dat andere werkzaamheden daardoor vertraging 
ondervinden.

Nimmer is in de geschiedenis van de scheepsbouw een slagvaar
dig optreden in de projectfase zo hard nodig geweest als heden ten 
dage.
De consequenties van de door potentiële opdrachtgevers gewen
ste wijzigingen o f voorgestelde alternatieven dienen zeer snel en 
toch voldoende diepgaand onderzocht en bepaald te kunnen wor
den.

Overleg met het bankwezen en met de subsidie en ondersteu- 
ningverlenende overheidsinstellingen vergen een toenemende 
hoeveelheid nauwkeurige gegevens, welke reeds lang voordat de 
aanbieding uitgebracht wordt ter beschikking dienen te zijn. 
Vooral nu zeer veel lopende aanbiedingen betrekking hebben op 
een zelfde produktieperiode, dient men snel de gevolgen t.a .v . de 
bedrijfsbezetting te kunnen nagaan wanneer werkelijk één van de 
vele aanbiedingen een opdracht zou kunnen worden. De uitbe- 
stedingsmogelijkheden en omgekeerd de mogelijkheden om uit
besteed werk in opdracht te nemen, dient nu reeds op nationaal 
niveau op zeer korte termijn onderzocht te kunnen worden. Van
daar dat de aandacht voor planningssystemen ook in tijden van 
onderbezetting toeneemt.

3.1 Ontwikkelingstendenzen
Bij de ontwikkeling van de systemen kan men twee tendenzen 
waarnemen. De eerste tendens is het streven naar geïntegreerde 
systemen, Integrated Data Processing (IDP), met de daarbij be
horende grote computersystemen. Hiertoe behoort o.a. het 
'STEERBEAR SYSTEM ’ gecombineerd met het 'SYSTEM Q ’ 
zoals dit door ’Kockums Mekaniska Verkstad A B ’ in de handel 
wordt gebracht (3).
De tweede tendens is gedeeltelijk tegengesteld aan de voorgaande 
tendens n.1. het streven naar het toepassen van relatief kleine en 
dus goedkope computersystemen, waarbij getracht wordt alle 
kleine deelsystemen, welke afzonderlijk na elkaar voor de ver
werking van gegevens en voor het uitvoeren van berekeningen 
gebruikt worden, zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aanslui
ten.

Tot dit type van systemen behoort o.a. het ’SCHIFFKO EDV 
SYSTEM’ dat door het ingenieursbureau ’Schiffko Gm bH’ te 
Hamburg ontwikkeld werd (4).
Vrij algemeen vindt men een streven het tijdsinterval tussen een 
bepaalde activiteit en het beschikbaar komen van administratieve 
zijde, van gegevens betreffende kosten, bezetting en totale tijds
duur te verminderen. Juist voor het maken van goede aanbiedin
gen blijkt dikwijls dat de resultaten van nog in produktie zijnde 
opdrachten, deelopdrachten j a  zelfs van deelbewerkingen nodig 
zijn. Dit wordt sterk in de hand gewerkt door de voorkeur welke 
een werf heeft voor het aanbieden van schepen welke gelijk zijn 
aan, o f veel gelijken op, de zich reeds in opdracht ontvangen 
schepen. Kennis van de reële kostprijs van een in aanbouw 
zijnd schip is van vitaal belang bij de onderhandelingen voor het 
in opdracht verkrijgen van een gelijksoortig of zusterschip.

4.0  ONDERVERDELING PROGRAMMASYSTEMEN
Omdat bij de moderne programmasystemen een zo groot moge
lijke integratie van alle aspecten betreffende het gehele werfge- 
beuren nagestreefd wordt, kan men deze niet scheip onderverde
len.
Een groot aantal programmasystemen bestrijken, globaal gezien, 
de zelfde aspecten van het werfgebeuren maar benaderen de 
problematiek toch vanuit een verschillend uitgangspunt. Zo zijn 
de meeste systemen betreffende het ontwerp en de numerieke 
besturing sterk project en opdrachtgericht. De deelprogramma’s 
worden gebruikt gericht op een bepaald project o f op een bou
wopdracht.
De planning, bezettings en management informatie programma’s 
daarentegen zijn meer op alle orders, op het gehele bedrijfsgebeu- 
ren gericht.
Ruwweg kan men dan ook de programmasystemen verdelen in:
-  Project en order gerichte programmasystemen met als hoofdas
pecten het offerteontwerp, het ontwerp en de numerieke bestu
ring.
-  Bedrijfsgerichte programmasystemen met als hoofdaspecten 
planning, werkbezetting, voortgangscontrole en kostenbewa
king.

5.0 PROJECT- EN ORDERGERICHTE  
PROGRAMMASYSTEMEN
Voor het maken van een offerteontwerp, van het ontwerp en de 
voor de numerieke besturing benodigde banden bestaan een groot 
aantal programmasystemen. Bij de moderne systemen worden 
alle bovengenoemde aspecten in één systeem samengebracht. 
Het voordeel hiervan is, dat de uitwerking van het offerteontwerp 
dan altijd identiek is aan de eerste ontwerpfase van een opdracht.

Men voorkomt elk misverstand tussen project- en ontwerpafde
ling betreffende deze eerste fase. Daarnaast kan men het offer
teontwerp, voor zover men dit voor de begroting nodig acht, met 
het zelfde systeem dat eventueel later bij het eindontwerp ge
bruikt zal worden uitwerken. Men kan dus de kostprijs problema
tiek desgewenst met minder onzekerheden en dus ook met 
kleinere marges benaderen.

5.1 Uitsluitend op het ontwerp gerichte 
programmasystemen
Tot de uitsluitend ontwerp gerichte programmasystemen behoort
o.a. het door de Aker en ’A/S Com putas’ van ’Det norske 
Veritas’ ontwikkelde ’PREL1KON SYSTEM ’ zoals dit door 
’Shipping Research Services’, SRS (5), te Oslo uitgebracht 
wordt. De aspecten welke bij het offerteontwerp een grote rol 
spelen vindt men in een dergelijk systeem in de deelprogramma’s 
terug, zoals:
-  De ontwikkeling van een lijnenplan, hetzij indirect afgeleid van 
reeds in het computergeheugen vastgelegde gegevens, hetzij di
rect aan de hand van een voorlopige lijnentekening of schets. 
Hierbij wordt zowel met gestrookte als nog niet gestrookte lijnen 
gewerkt.
-  De mogelijkheden tot wijziging van het lijnenplan dat men 
onder handen heeft.
-  Hydrostatische berekeningen, trim, vrijboord, stabiliteit, 
schottenkromme, lekstabiliteit.
-  Indeling schip en machinekamer.
-  Gewichtsverdeling, grootspant, buigende momenten en 
dwarskrachtenlijnen.
-  Inhoudsbepaling tanks en ruimen.
-  Voortstuwing.
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Voor een zuiver op het ontwerp gericht programmasysteem is het 
van groot belang dat:
-  de ontwerpspiraal ononderbroken doorlopen kan worden en dat 
men op eenvoudige wijze wijzigingen in het onderhanden ont
werp kan aanbrengen.
-  het ontwerpproces niet steeds op storende wijze onderbroken 
wordt, omdat men op de computer moet wachten.
-  de ontwerper de resultaten van de afzonderlijke ontwerpactivi
teiten desgewenst op een beeldscherm of in tekeningvorm kan 
zien en dus visueel kan beoordelen.
-  de ontwerper, conversationeel, met de programma’s op een
voudige wijze wijzigingen aan kan brengen.
Enkele hoofdzakelijk op het ontwerp gerichte programmasyste- 
men naast het reeds genoemde ’PRELIKON-system’ zijn:
-  Het zeer uitgebreide ’DESIGNATE-SYSTEM’ van de 'British 
Ship Research Association’ (6).
-  Het in eerste instantie voor het ontwerpen van marineschepen 
door de U.S. Navy ontwikkelde ’Integrated Ship Design System 
(1SDS)’ (6).
-  Het door Oy Wartsila ab. ontwikkelde systeem (7).

5.2 Uitsluitend op de bouw en produktie gerichte program- 
masystemen
Tot de uitsluitend op de bouw en produktie gerichte programma- 
systemen behoort o.a. het ’AUTOKON SYSTEM ' zoals dit door 
’SRS’ te Oslo aanvankelijk uitgebracht werd. De hoofdaspecten 
welke men bij deze systemen terug vindt zijn:
-  Het vervaardigen van een gestrookt lijnenplan.
-  De vervaardiging van de huiduitslag en het bepalen van de 
stuiken en de landen.
-  Het bepalen van de staaldelen van langs- en dwarsschotten, 
raamspanten, machinefundaties, luikhoofden.
-  Het opstellen van overzichtslijsten voor het bestellen van platen 
en profielen.
-  Het vervaardigen van plaatdeel tekeningen 1:10.
-  Het met de hand uit voeren van het nesten.
-  De vervaardiging van deeltekeningen 1:10 of besturingsbanden 
voor de automatische besturing van de brandsnijmachines.
-  Het gebruik van een codeertaal voor het met behulp van de 
computer bepalen van de vorm en afmetingen van de diverse 
staaldelen.
Bij deze systemen blijkt het van groot belang te zijn dat voor de 
bepaling van de vorm van de stalen onderdelen optimaal gebruik 
gemaakt wordt van de in het computergeheugen opgeslagen 
informatie betreffende het gehele schip. Naarmate men minder 
informatie behoeft te verstrekken, voor het genereren van platen, 
knieën, verstijvingen enz., neemt de kans op fouten af. Boven
dien vermindert men de hoeveelheid werk, dat door de codeurs 
voor het genereren van elk deel dient te worden verricht. Werk 
dat zeker na enige tijd tot de geestdodende routinewerkzaamhe- 
den gaat behoren.

Enkele hoofdzakelijk op de produktie gerichte programmasyste- 
men zijn:
-  'A STER ’, ontwikkeld in Polen door de 'Z IP O ', het computer
centrum van de verenigde Poolse werven. Codeer taal ASTER 
(8).
-  'N A L S ', ontwikkeld door het 'Ned. Scheepsbouwkundig 
Proefstation’. Codeertaal NALS (9).
-  Het reeds in het voorgaande genoemde oorspronkelijke 
'AUTOKON'-systeem , Codeertaal ALKON (10).
-  Een programmapakket van het 'Danish Ship Research Institu- 
te’ (11).

-  Het 'H IZA C'-systeem , ontwikkeld door 'Hitachi Shipbuilding 
and Eng. Cy. Ltd. (12).
-  Het 'NA SD 'systeem , ontwikkeld door 'Nippon Kokan' (13).
-  Het 'ESG E/F ' systeem, met de codeertaal PREGES, ontwik
keld door het Tnstitut für Schiffbau’ te Rostock (14).
-  Het 'V IK IN G ' systeem, ontwikkeld door het ‘Swedish Ship- 
builders Computing Centre’, codeertaal ACUTE (15).
-  Het door 'Mitsubishi Heavy Industries Ltd’ ontwikkelde 
'SH IP ' systeem, codeertaal SHIP (16).

5.3 Zowel op het voorontwerp, het ontwerp als op de produk
tie gerichte systemen
Door de snelle ontwikkeling van de computersystemen, bleek het 
spoedig mogelijk grote computersystemen economisch bij het 
ontwerpen en bouwen van schepen toe te passen.
Deze ontwikkeling maakte een integratie van de programmade- 
len betreffende het voorontwerp, het ontwerp en de produktie 
binnen het kader van één groot programmasysteem mogelijk. 
Zo werden de systemen 'PRELOKON' en 'AUTOKON' geza
menlijk in een pakket ’AUTOKON 71’ ondergebracht (17).
De ’British Ship Research Association’ bracht haar programma
pakketten en delen van het ’FORAN’ en ’ASTER’ pakket in een 
groot systeem ’BRITSHIP’ samen (18).
De Marine Division van ’SE N ER .s.a.’ te Bilbao, bracht het 
’FORAN’ systeem uit waarin de meeste aspecten betreffende 
ontwerp en bouw in één systeem ondergebracht werden (19).

6.0 VERDERE ONTWIKKELINGEN
6.1 Onfwerp
Bij het ontwerpen van de diverse onderdelen wordt uitgegaan 
van de dimensioneringsvoorschriften van de Classificatie Bu
reau’s.
Deze voorschriften laten echter een zekere keuzevrijheid toe. 
Vandaar dat men programmadelen opstelt, welke het mogelijk 
maken in kort bestek de optimale keuze, binnen het kader van de 
mogelijkheden van het onderhanden zijnde ontwerp, te maken. 
Men kan voor die keuze, afhankelijk van de omstandigheden, 
verschillende criteria aanleggen.
Voor een marineschip kan het criterium een minimaal construc- 
tiegewicht zijn. Voor een koopvaardijschip een minimaal aantal 
voor de bouw benodigde manuren.
Soms bouwt men ook programmadelen in, waarmede men ge
bruikmakend van de ’finite elem ent’ methode de optredende 
spanningen onder bepaalde belastingen kan bepalen. Bovenge
noemde elementen zijn o.a. aangebracht in het door ’Kockums 
Mekaniska Verkstads A b’, te Malmö, ontwikkelde ’STEER- 
BEAR’ systeem.

6.2 Brandsnijden
W anneer voor de voorbewerking van een laskant twee of meer 
sneden nodig zijn. kan dit met een meervoudige, om een verticale 
as onbeperkt roteerbare brandsnijkop met twee of drie branders, 
in één snede gerealiseerd worden. Men kan dan zelfs de hoeken 
van de snijkanten continu variëren.
De omzetting van de baan gegevens in de beweging van de ma
chine, over de plaat heen. gecombineerd met de benodigde rote
rende beweging van de kop vraagt een vrij grote besturingscom- 
puter, vooral wanneer men ook nog bij het snijden rekening wil 
houden met de breedte van de door de branders veroorzaakte 
sneden.
Men kan nu twee wegen inslaan. De eerste weg is de brandsnij
machines direct aan de veel grotere hoofdcomputer van de w erf te 
koppelen.
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De tweede, meer voor de hand liggende, weg is de besturings- 
computer van de brandsnijmachines te vergroten.

6.2.1 Het koppelen van de brandsnijmachines aan de hoofdcom
puter
Door het koppelen van een aantal brandsnijmachines met de 
bijbehorende controle tekenmachines aan de hoofdcomputer van 
de werf verkrijgt men een met 'Tim e sharing' vergelijkbaar 
systeem, waarin elk der gekoppelde machines naar behoefte 
gegevens toegevoerd krijgt vanuit de hoofdcomputer. De hoofd
computer betrekt de per machine benodigde baangegevens uit 
een speciaal daarvoor aanwezige ’databank’ gedeelte van het 
computergeheugen.
De voor de numerieke besturing benodigde papertape komt hier
mede te vervallen, waardoor de kans op fouten verminderd 
wordt.
Men kan nu de volgorde van de per dag , of voor een aantal dagen, 
te snijden platen zodanig in een besturingspapertape vastleggen, 
dat men met behulp van deze tapes de werkopdrachten, inclusief 
het oproepen van de gegevens uit de databank en het geven van de 
NuBe besturingsopdrachten aan de hoofdcomputer automati
seert. Men vindt dit o.a. bij het ’HI-CUBE’ systeem, dat zo 
opgebouwd is dat vijf brandsnijmachines gelijktijdig bestuurd 
kunnen worden (20).
Het systeem heeft echter een nadeel. De hoofdcomputer mag niet 
’Down’ gaan, niet onverwacht uitvallen. Men dient dus grote 
zorg t.a.v . dit punt aan de hoofdcomputer te besteden.

6.2.2 Het besturen van de brandsnijmachines met een afzonder
lijke computer
Een andere oplossing is de nu reeds bij de NuBe brandsnijmachi
nes aanwezige kleine besturingscomputer te vervangen door een 
grotere.
Zo werd door de Firma Kongsberg een nieuw systeem, CNC 
1500 CC, ontwikkeld, dat uitgerust wordt met een vrij grote 64k, 
SM-4 computer.
Deze installatie kan de besturingsgegevens benodigd voor het 
snijden met roterende meervoudige brandsnijders, inclusief de 
baancorrecties benodigd voor het compenseren van de breedte 
van de snede voor een aantal brandsnijmachines en controlete- 
kenmachines verzorgen (21).

De werkwijze lijkt veel op die van een time-sharing systeem, 
waarbij elke gekoppelde installatie met een eigen prioriteit beno
digde gegevens opvraagt. De baangegevens worden aan de instal
latie op de veelal bij NuBe systemen gebruikelijke wijze, met 
banden verstrekt.
Doordat nu een vrij grote computer tot de installatie behoort heeft 
men tevens de mogelijkheid gerealiseerd de NuBe tapes, voor het 
eigenlijke gebruik, op systeem- en ponsfouten te controleren.

6.3 Nesten
Het nesten blijft voor een computerinstallatie wel een zeer moei
lijk te programmeren werkzaamheid. De mens kan vorm en plaats 
van een groot aantal plaatdelen vrij gemakkelijk waarnemen en 
onthouden en zo vrij vlot een goed nesting van plaatdelen tot 
stand brengen.
Vandaar dat de automatisering welke men op dit gebied heeft 
weten te realiseren gebruik naakt van het menselijk inzicht.
Bij het ’NASD-systeem’ van ’Nippon Kokan K K ,’ kan men 
nesten met behulp van een ’graphic-display’, een beeldscherm, 
waarop men met een lichtpen kan aangeven hoe men de geprojec
teerde plaatdelen wil nesten (13).

Maar zelfs bij dit systeem heeft men zich gerealiseerd dat men 
met deze methode piekbelastingen van te nesten plaatdelen niet 
snel genoeg verwerken kan. Vandaar dat men tevens de moge
lijkheid ingebouwd heeft om, uitgaande van de op de gebruike
lijke met de hand geneste schaaltekeningen van de delen, bestu- 
ringsbanden voor geneste platen te vervaardigen.
Door een aantal onderzoekers wordt getracht het nesten van 
plaatdelen geheel alleen door een computer te laten doen. Door 
het ’System Laboratory o f Information Processing Fujitsu Ltd’ te 
Tokio werd vooruitgang geboekt (22).

6.4 Numeriek bestuurd spanten buigen
Door de 'British Ship Research Association' werd in samenwer
king met ’Hugh Sm ith’ en 'F eranti’ een NuBe spantenbuig- 
machine ontwikkeld en door de ’Swan Hunter Wallsend Ship- 
yard’ in bedrijf genomen (23).
Hoewel deze werf de machine intensief en tot volle tevredenheid 
gebruikt, werd voor zover bekend geen tweede machine elders 
geplaatst.

6.5 Geautomatiseerd platen transport
De Zweedse ’Uddevallavarvet’ voert een groot investeringspro
gramma uit en schenkt daarbij aandacht aan de automatisering 
van een aantal produktieprocessen. De jaarlijkse staaldoorzet, 
100 duizend ton plaat en 50 duizend ton profiel was voldoende 
om het transport van platen naar en vanaf het opslagterrein 
economisch te automatiseren. Het gehele systeem wordt gestuurd 
door het hoofdcomputersysteem van de werf. Uit dit systeem 
wordt aangegeven waar binnenkomende platen dienen te worden 
opgeslagen en welke platen op de rollenbanen gelegd dienen te 
worden voor transport naar de voorbewerkingsloods. De kranen, 
welke ook een handbesturing hebben, worden gewoonlijk door 
het computersysteem naar de plaatsen in het platenwerk gediri
geerd waar de platen afgeleverd of opgepikt moeten worden. 
Totaal zijn slechts vier man in het materiaalpark aanwezig om de 
gang van zaken te controleren en om de codenummers op de 
diverse binnenkomende platen aan te brengen. Ook bij ’Sumito- 
m o’ werd binnen het kader van de ontwikkeling van een volledig 
geautomatiseerde werf een dergelijk transport- en opslagsysteem 
in gebruik genomen (43).

6.6 , Automatisering van het ontwerpen en het vervaardigen 
van pijpleidingen
Het ontwerp van leidingsystemen en de vervaardiging van de 
onderdelen van deze systemen komt soms op een weinig over
zichtelijke wijze tot stand. Het blijkt telkens weer op de tekenka
mer zeer moeilijk te zijn zich een heldere voorstelling te maken 
van de loop van de vele leidingen dooreen  schip. De vervaardi
ging van de aansluitende pijpdelen blijkt telkens weer maatvoe- 
ringsproblemen met zich te brengen omdat de situatie aan boord 
niet met die op de tekeningen overeenkomt.
Daar het ontwerp- en bouwproces van pijpleidingen op die wijze 
wel een zeer groot aantal manuren vergt, lag het voor de hand dat 
men, in het verlengde van het ontwerp en de produktie van de 
rompdelen, over zou gaan tot het ontwikkelen van analoge pro
grammapakketten voor het ontwerp van pijpleidingen en voor de 
numerieke besturing van de produktie van pijpdelen. Zo werd 
door ’Hitachi Zosen’ het ’Shipboard Piping Design System 
(Hicass-P)’, ontwikkeld (24).
Bij de ’Mitsui Shipbuilding & Eng. Co. Ltd’, wordt het ’Mitsui 
Automated Pipe Shop System (M APS)’ toegepast (25). In het 
’STEERBEAR-system’ werd een speciaal programmadeel ’Pipe’ 
ingebouwd (3).
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Dat vooral ook de automatisering van de produktie van pijpstuk- 
ken voordelen biedt blijkt wel uit het feit dat nadat Mitsui bij de 
Chiba werf een pijpen bewerkingsstraat geïnstalleerd had andere 
werven volgden.
Zo werden bij 'Sum itom o’s Oppama Y ard’, ’Nippon K okan’s 
Tsu Yard’, Italcantieri’s M onfalcone yard’ en bij ’A stano’ te El 
Ferrol gelijksoortige halfautomatische installaties in gebruik ge
nomen. Dat deze ontwikkeling nog lang niet afgesloten is blijkt 
wel uit de aandacht welke aan het ontwerpen en de bouw van 
pijpleidingsystemen in de vakliteratuur geschonken wordt (26).

6.7 Het ontwerpen van electrische systemen
Om de routinematig terugkerende werkzaamheden rond het ont
werp van de samenstelling en de loop van electrische bekabelin
gen te automatiseren werd door de ’Electrical Research Associa- 
tion’ een program m apakket’ ’CA PICS’ ontwikkeld. Hoewel het 
ontwikkeld was met het oog op de bouw van electrische centrales 
en chemische bedrijven, bleek het al spoedig dat ook een 
scheepswerf als de ’Cammell L aird’ met succes dit systeem kan 
gebruiken (27). De program m a’s bepalen o.a. de kortste be
schikbare weg waarlangs kabels gelegd kunnen worden, de kabe- 
lafmetingen rekening houdend met nabij gelegen kabels, de totale 
benodigde hoeveelheid kabel en hulpmateriaal en gegevens voor 
de planning en de kostenbewaking.
De bouw van dergelijke programmasystemen zal nog zeker enige 
tijd doorgaan, zoals onderm eer blijkt uit het voor kleine rekenm a
chines door de ’Elbe werften V .E .B .’ ontwikkelde programma- 
systeem ’KABELBAHN’ (28).

7.0  ENKELE GROTE PROGRAM M ASYSTEM EN
7.1 Autokon-71 system
Het Autokon-71 system is de laatste versie van het in 1971 - ’72 
uitgebrachte ’Autokon’ systeem, inclusief het 'P relikon’ ontwerp 
systeem.
Het wordt in Nederland toegepast door de 'IH C ' werven en door 
de ’V .D .S .M .’ van de ’R .S .V .’.

In het buitenland wordt dit systeem o.a . toegepast door de werven 
van de 'A ker G roup’, welke medewerkten aan de ontwikkeling 
van het systeem, ’General Dynamics C orp’., ’Seatrain Shipbuil- 
ding C orp .’, 'L itton In d .’ , ’Todd Shipyards C orp .’, ’St. John 
Shipbuilding’, ’Chantiers de 1’A tlantique’, 'Chantiers N avalsde 
la C iotat’, 'Astilleros Espanoles, A stano’, ’Italcantieri’, ’Can- 
tiere Navale Breda’, ’Bremer V ulkan ', ’A .G . W eser', ’Harland 
& W o lff , ’Lithgows L td’, 'Bethlehem  Steel’ en de ’U .S . Mari- 
time Adm inistration’ .

7.2 Eoran system
Ook het door ’Sener. s .a . ' ontwikkelde ’Foran system ’ wordt 
door een aantal werven groepen toegepast, o .a . door de Roe
meense werven, de Poolse werven, 'Italcantieri’ en de 'Com pan- 
hia Comercio E N avegacao’.
Kenmerkend voor dit systeem is dat reeds in de ontwerpfase de 
lijnen van een scheepsontwerp strokend zijn en blijven. 
Vandaar dat dit gedeelte door de B .S .R .A .’ aangekocht en 
opgenomen werd in het 'Britships system ’.

7.3 Britships system
Het ’Britships system ’ werd ontwikkeld door de computer divi- 
sion van de ’British Ship Research A ssociation’. Bij deze ont
wikkeling werd gebruik gemaakt o.a. van de ’2CL Part Pro- 
gramming Language’ ontwikkeld doorhet 'National Engineering 
Laboratory’ en van delen van het ’FORAN SY STEM ’.

Het ontwikkelingswerk wordt op dit ogenblik in twee richtingen 
voortgezet. In een nieuw ’Ship Structural Design System 
(SSDS)’ , wordt het gehele ontwerpproces van de staalconstruc
tie, vanaf het voorontwerp tot de uitvoer van produktie- en 
planningsgegevens betreffende de enkele delen, in één geheel 
ondergebracht. Men hoopt voor 1980 het systeem gebruiksklaar 
de werven aan te kunnen bieden.
Tevens wordt gewerkt aan het 'Advanced Technology Shipbuil
ding System (A TS)’, een systeem dat hoofdzakelijk gericht is op 
de produktiecontrole. De door de 'B S R A ’ ontwikkelde pro
grammasystemen worden door een groot aantal werven in het 
Verenigd Koninkrijk toegepast (23).

7.4 CAD system
Het ’CAD system ’ , dat zowel op het voorontwerp, het ontwerp 
en de produktie gericht is, werd ontwikkeld door ’Ishikawajima 
Harima Heavy Industries Co. L td .’ Aan de hand van beelden op 
een beeldscherm kan men de ontwerpactiviteiten conversationeel 
uitvoeren. Zo kan men aan de hand van een ruimtelijke weergave 
op het scherm van de spanten de optimale plaats van de landen en 
de stuiken bepalen. Door met een lichtpen op het beeldscherm 
geprojecteerde symbolen aan te wijzen, kan men bepaalde deel
program m a’s in werking stellen en zo het ontwerp van stap tot 
stap opbouwen. (29).

7.5 HICASS system
Het ’HICASS system ’ ontwikkeld uit het 'H izac system ' wordt in 
de handel gebracht door 'H itachi Zosen’. Ook dit programma
pakket beslaat het gehele gebied vanaf het voorontwerp tot en met 
de produktie van het staalwerk en de pijpen. Tevens verzamelt het 
in een databank gegevens welke voor een aansluitend manage
ment informatie systeem nodig zijn (30).

7.6 STEERBEAR system
Het door 'Kockum s M ekaniska Verkstads’ ontwikkelde 
’STEERBEAR system ’ wordt nog regelmatig uitgebreid. Naast 
de programmapakketten welke op het scheepsontwerp en de 
productie van de staalconstructie en de pijpen betrekking hebben 
is nu ook een management programmapakket ’SYSTEM Q ’ 
gereed gekomen. Dit systeem bevat naast de zuivere administra
tieve deelprogram m a’s ook program m a’s betreffende planning, 
materiaalcontrole, werkvoorbereiding en bezetting.

ANA system
Het ’ANA system ’ dat ontwikkeld werd door de ’Electronic Data 
Processing S ta ff  van 'Astilleros Espanoles s .a .’ wordt door de 
werven van deze groep toegepast. De programmadelen beslaan 
niet alleen het voorontwerp, het ontwerp en de numerieke bestu
ring maar tevens de administratie en de produktie- en voort
gangscontrole (31).

8.0  CLASSIFICATIE BUR EA U ’S
Aanvankelijk werden door de Classificatie bureau 's program
m a’s ontwikkeld ter ondersteuning van de beoordeling van ter 
goedkeuring voorgelegde ontwerpen en werktekeningen. Daar 
deze instellingen over een grote ervaring beschikken en de wer
ven daarmede van advies dienen, werden de program m a’s 
meestal van het begin af geschikt gemaakt voor het gebruik bij 
serviceverlening aan derden.
Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat nu zeer grote program
mapakketten ten dienste van de werven ter beschikking zijn. 
Daarnaast worden nieuwe pakketten ontwikkeld.
Zo verwacht ’L loyd's Register o f Shipping' rond 1980 gereed te
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komen met het ’Plan Appraisal System for Ships (LR PASS)’
(32).
In dit pakket wordt het bekende ’NASTRAN’ finite element 
programma geïntegreerd opgenomen.
’American Bureau o f Shipping’ ontwikkelde het 'D isplacement 
Automated Integrated System (D A ISY )’, een programmapakket 
waarin eveneens finite element programmadelen geïntegreerd 
werden opgenomen (33).

9.0 PLANNING, KAPACITEITSTOEW IJZING, W ERK- 
BEZETTING, VOORTGANGSCONTROLE EN KOS
TENBEW AKING
De programmasystemen betreffende de planning, kapaciteit- 
stoewijzing, werkbezetting, voortgangscontrole, kostenbewa
king en ook de management informatie-systemen zijn logisch 
ontstaan vanuit twee verschillende aandachtsgebieden, n.1. van
uit de planning en vanuit de administratie.
Zo werden al spoedig in het verlengde van de aanvankelijk nog 
eenvoudige netwerk-planningprogramma’s aanvullende pro
grammadelen ontwikkeld, waarmede men de werkbezetting en 
de te verwachten produktiekosten aan de hand van de gemaakte 
planning globaal kon bepalen. Zo werd door 'Sasebo Heavy 
Industries Co. L td .’ het sterk order gerichte ’Sasebo Scheduling 
Programm (SASP)’ ontwikkeld (34). Daarnaast ontstond de be
hoefte, gegeven een bepaald planningsschema, te controleren of 
de werkelijke produktievoortgang gelijke tred houdt met de ge
plande.
Dit kan gemakkelijk nagegaan worden o .a . aan de hand van de 
gegevens welke wekelijks door de administratie verzameld en 
verwerkt worden.
Uit de administratieve sector ontstond de behoefte vroegtijdig na 
te gaan o f de produktiekosten binnen de begrote waarden gehou
den worden.
Dit kan t.a .v . de man- en machineuren uit de planningsgegevens 
afgeleid worden. T .a .v . de te bestellen materialen, uitrusting, 
goederen en diensten kan dit niet zonder meer. Vandaar dat, zoals
b.v. bij de ’Sakaide Shipbuilding D ivision’ gezamenlijk met 
’Kawasaki Heavy Industries L td’, materiaalplanning en contro
lesystemen ontwikkeld werden (35(.
Het ligt voor de hand dat spoedig getracht werd alle bovenge
noemde aspecten in één groot programmasysteem geïntegreerd 
op te nemen.
De Bondsregering vond dit zelfs zo belangrijk, dat zij aan 'A .G . 
W eser’ de opdracht gaf een dergelijk systeem te ontwerpen (36). 
Begin 1975 kwam dit 'Programmasystem fiir Lang- und Mittel- 
fristige Unternehmensplanung mit Netzplantechnik Systemen 
(LUMUS)’ dan ook voor operationeel gebruik gereed (37). Naast 
de verwerking van de gegevens welke uit de dagelijkse realiteit 
afgeleid worden kan men met dit systeem ook toekomstige ont
wikkelingen simuleren. Het biedt zodoende de gelegenheid al- 
temative mogelijkheden van werken te onderzoeken en aan de 
hand van deze resultaten een gefundeerde beslissing te nemen 
hoe men zal handelen. Deze mogelijkheid, om met behulp van 
simulatie-technieken voor de toekomstige produktie een opti
male aanpak te vinden, was o.a. reeds aanwezig in het door het 
’Central Institute for Industrial Research' en de ’A ker’ werven 
ontwikkelde 'Planning o f  Section Building in the Shipyard 
(PLASIS) programma (38).

Bij dit alles spelen, naast de beschikbare capaciteit aan manuren 
en machineuren, ook grootheden zoals sectiegewicht, beschik
bare ruimte, bezet vloeroppervlak en maximale hijscapaciteit van 
de beschikbare kranen een dominerende rol. Vandaar dat werven

over het algemeen genomen wel gedwongen werden voor de 
eigen situatie aangepaste planning-programmasystemen te ont
wikkelen. Dit om dat veel van de bovengenoemde aspecten ont
breken in de programmasystemen welke door servicebureau’s 
aangeboden worden. De stelling welke reeds in 1970, bij de 
publicaties rond het ’C O SPA C’ systeem van 'Kawasaki Heavy 
Industries Co. Ltd’, als grondgedachte voor het ontwikkelen van 
geïntegreerde systemen geponeerd werd, ’dat de ontwikkeling 
van een groot geïntegreerd programmasysteem een logische stap 
is welke direct behoort te volgen op de rationalisatie van het 
produktieproces’ is wel juist gebleken (39).

10.0 TE VERW ACHTEN ONTW IKKELINGEN
Men kan in de naaste toekomst twee ontwikkelingen verwachten. 
In de eerste plaats zullen de werven, door de felle concurrentie op 
de scheepsnieuwbouwmarkt, steeds meer gedwongen worden 
samen te werken en dus ook gedwongen worden informatie uit te 
wisselen. Onvermijdelijk zal dit weer tot gevolg hebben dat men 
gelijke o f veel op elkander gelijkende systemen zal gaan gebrui
ken. Bij de ontwikkeling van nieuwe programmasystemen zullen 
de met miljoenen ondersteunende overheidsinstanties er zeker op 
toezien dat geen onnodige doublures ontstaan. Dit zal leiden tot 
de wens en noodzaak grote gemeenschappelijke computersyste
men te gebruiken, waarbij alle program m a’s en alle informatie, 
nationaal gezien, uniform vastgelegd en opgeroepen kunnen 
worden. Een tweede tendens is de toepassing van steeds goedko
per wordende kleine computereenheden. Door de snelle ontwik
keling van de fabricage van computers worden deze minder 
kostbaar en kunnen steeds kleinere werven overgaan tot de inge
bruikname van een eigen installatie.
W anneer deze ontwikkeling zich snel genoeg doorzet, kan de 
situatie ontstaan dat veel werven met onderling geheel verschil
lende programmapakketten gaan werken, zodat men voor de 
uitwisseling van gegevens extra program m a’s op moet gaan 
stellen om de overdracht van informatie van het ene systeem naar 
het andere systeem mogelijk te maken. Welke tendens het in de 
toekomst ook zal winnen, het is toch wel zeer noodzakelijk om er, 
op zijn minst nationaal, naar te streven dat een zo ’n groot moge
lijk aantal werven identieke program m a’s en dataopslagsystemen 
in gebruik nemen.

10.1 Ontwikkelingen in Nedertund
In Nederland werden verschillende initiatieven ontwikkeld om 
tot de ingebruikname van uniforme programmasystemen bij de 
werven te komen. Het ’Nederlands Scheepsbouwkundig Proef
station' heeft hier reeds, met de ontwikkeling van het ’NALS 
systeem ', een belangrijke aanzet toe gegeven, welke echter door 
de invoering van het ’A UTOKON’ systeem door een aantal grote 
werven slechts ten dele geëffectueerd kon worden. Een ander 
initiatief was de ontwikkeling van het ’FRO D O ’ systeem door het 
inmiddels opgeheven ’Nederlands Scheepsstudiecentrum T N O ’. 
Een systeem voor de kapaciteitstoewijzing bij netwerkplanning
(40).
Het dient dan ook van groot belang geacht te worden dat binnen 
het kader van de ondersteuning van de Nederlandse Scheeps
bouw Industrie nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

10.2 Internationale ontwikkelingen
Internationaal gezien is er een vrij chaotische hoeveelheid pro
gram m a’s en codeertalen ontstaan, welke alleen binnen het kader 
van concern- en nationaalbelang en de spraakverwarring naar 
aanleiding van de torenbouw van Babel gewaardeerd kunnen 
worden.
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Naar aanleiding van een initiatief van de voorzitter van ISO/TC 
8, Prof. Ir. J.H . Krietemeijer, is eerst ter voorbereiding een 
w erkgroepen nu de uit drie werkgroepen bestaande subcommitee 
SC 15 ’Computer Applications in Shipbuilding' met veel idea-
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NEW PROPELLER SYSTEM OF NORWEGIAN 

DESIGN

At this year's international offshore exhibition m Houston a sew 
propeller system of Norwegian design was introduced by A, M„ 
Liaae® A/S. Norway's leading,manufacturerof controllable pitch 
popeHtes.-
Ihe new propeller system, designated Liaaen Compass Thruster, 
offers advances primarily to rather tHseottventional vessels, 
saefe as drilling rigs, crane ships, barges etc. and will he particu
larity fast riled m connection with higher requirements for ma- 
neeavrafcility and dynamic pesitteeing, where vessels must be 
kept at a fixed pawitk» independent of mooring. The feature that 
has gives the unit the designation  'compass’, is that it can be 
rotated through 360 degree, enabling the propeller thrust to be 
directed in any direction of the compass.
Another substantial advantage of the Liaanen Compass propeller 
system is the possibility to mount and dismount the propeller unit 
under water, thus avoiding dry docking of the vessel. The Com
pass Thruster consists of a controllable pitch operating in a nozzle 
said mounted on an underwater bracket with a built-in rightangle

Fig. I. The L t a n  Compass propeller unit during mounting.

Fig. 2. The new Compass Thruster from A. M. Liaaen.

drive from vertical driveshaft. The connection between propeller 
unit and the inboard drive and steering system is effected by a 
unique locking and sealing device.
The propeller unit is primarily based on drive from vertically 
mounted electric motors, but can also operate through the inboard 
rightangle drive from horizontally mounted diesel engines or gas 
turbines. The power range is from 800 to 3000 HP.
At the Houston Offshore Technology Conference, where A. M. 
Liaaen A/S were exhibiting together with their US-licensee, 
Propulsion Systems Inc. o f Kent, Washington, the Compass 
Thruster has already aroused considerable interest.
Together with their licensees A. M. Liaaen A/S of Aalesund 
today range as major manufacturers of controllable pitch propel
lers on an international basis.
The Compass is marketed through Helix A/S in Aalesund, an 
internationally well known joint venture for sales and projects in 
the field of marine propulsion.
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B76 TYPE CHEMICAL TANKERS UNDER CONSTRUCTION AT 
SZCZECIN SHIPYARD

O f twelve B76 series chemical carriers, 
built at Szczecin Yard /Poland/ for the 
Norwegian Owners: A/S Rederiet Odfjell 
and W estfal-Larsen and Co. A/S /each of 
the companies taking six vessels/, the 
fourth newbuilding, m/t PORSANGER, 
was delivered to Messrs. W estfal-Larsen 
and Co. A /S of Bergen in May 1976. 
The ships represent a major development 
in the world shipbuilding and in the che
mical trades. The design features incorpo
rate the most recent Rule requirements and 
recommendations of Det norske Veritas, 
IMCO and Norwegian Ship Control.
The large quantities of stainless steel used, 
o f grades and properties novel to world 
shipbuilding, involved some very serious 
design and production problems and re
quired new methods and processes in 
handling cutting, welding and bending.

Seperate pump and cargo lines are envi
saged for each cargo tank which elim ina
tes the cargo pump-rooms and provides 
very high cargo separation possibilities. 
The automatic control and monitoring sys
tems and the special safety features em 
ployed ensure quick and efficient handling 
of the cargoes while contributing to the 
high degree of crew safety and environ
mental protection as prescribed by recent 
international regulations.

A prototype B76/1 series ship ’BOW  
FORTUNE’ was ranked by the American 
monthly Marine Engineering/Log, in De
cember 1975, as a Distinctive Ship on 
their list o f 1975’s outstanding vessels de
livered by shipyards throughout the 
world.
The complete design was worked out by

the Y ard’s Design Office in co-operation 
with the Owners. A 1 : 10 model of the 
complete tank deck was built in order to 
attain optimal layout o f the deck pipings 
and all deck machinery.
Given below is a short description of the 
ship.

M ain characteristics 
Length o .a. -  170.50 m
Length b.p . -  163.00 m
Breadth, mid. -  25.30 m
Depth -  14.45 m
Design draught -  11.06 m
Corresponding deadweight -  28,055 T 
Capacity o f cargo tanks -  34,630 m3
Capacity o f st.steel cargo tanks

-  20,400 m 3
Speed at 11.00 m draught and 100 percent 
main engine output -  17.1 knots
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Capacity tanks:
-  heavy fuel oil — 2,440 m 3
-  diesel fuel oil -  300 m 3
-  lubricating oil 85 m 3
-  fresh water -  245 m3
-  clean ballast water -  5,600 m 3
-  slop tanks 100 m 3

Number o f berths -  3 4 + 1

Type o f  vessel and designation 
The tanker is designed for the carriage o f 
various kinds o f chemical products. The 
singie-screw vessei is directly propelled; 
engine-room and living accommodation 
are located aft. The vessel is designed in 
accordance with the rules o f  Det norske 
Veritas for the class +  1 A I ’Tanker for 
chemicals’ with ad notation and auxiliaries 
for the class ’EO ’. The ship complies with 
IMCO’s ’Chemical Code’, the rules o f  the 
Norwegian Ship Control, and other inter
national regulations.

Equipment
Main propulsion - 6RND90 type H. 
Cegielski-Sulzer diesel motor with a no
minal output of 17,400 BHP at 122 r.p .m . 
for direct drive of a high tensile bronze 
propeller.
Electrical energy 3 x 440 V, 60 c .p .s. a.c. 
is supplied by three generating sets 900 
kVA, driven by H. Cegielski-Sulzer die
sel motor type 6A25 and emergency gene
rating set o f abt 80 kVA.

The ship’s hull is divided by means of 
longitudinal and transverse bulkheads into 
38 cargo tanks. A double bottom is arran
ged below all cargo tanks. All the centre 
tanks have flush surfaces, the stiffeners 
being arranged outside and they are built 
of solid and clad stainless steel 
corresponding to AISI 316LN. Two cy
lindrical tanks in dia, abt. 325 m 3 each, 
made of 316LN stainless steel are arran
ged on the main deck 4.2 m.
The wing cargo tanks are sandblasted to 
SA3 and coated with zinc silicon paint 
’Dimercoat No 4 ’ from Amercoat.
The cargo system used is of the ’one tank, 
one pump, one line’ type, each tank 
having a separate pump connected by a 
separate line to a separate crossover amid
ships.

The hydraulically-operated pumping plant 
includes:
-  38 submersible pumps o f 275 m3 /h at 
70 mwh
-  3 vertical centrifugal pumps of 80 m3 
/h at 70 mwh
-  2 portable pumps of 80 m 3 /h at 70 
mwh
-  one vertical screw booster pump of Bor- 
nemann WStz-90 type, of 500 m 3 /h at 70 
mwh.
All the pumps are delivered by Frank 
Mohn, Norway. The cargo valves are of 
the ball type. All the materials in the cargo 
system are of acid-resistant AISI 316L 
steel. All the cargo pumps and valves are 
remotly controlled.

The following monitoring systems are 
provided to ensure safe carriage of the 
cargo;
-  remote cargo temperature readout
-  remote vapour space pressure readout
-  remote cargo pump discharge pressure 
readout
-  level gauging
-  high level alarms.
The remaining systems associated with 
the carriage of chemicals are:
-  cargo heating
-  cargo tank venting
-  cargo tank gas-freeing
-  cargo tank inerting
-  gas concentration measurement
-  cargo tank washing.

S. & W. -  43e laargang no. 15 -  1976 465



Financiële steun aan de Nederlandse Zeescheepvaart

De M inisters van Economische Zaken en van Sociale Zaken, Drs. R. F. M . Lubbers 
en Drs. J. Boersma, alsmede de Staatssecretarissen van Verkeer en W aterstaat en 
van Financiën, dr. M. H. M . van Hulten en Drs. M. J. van Rooyen hebben aan de 
Tweede Kamer een brief gestuurd over financiële steun aan de Nederlandse 
Zeescheepvaart.
De tekst van de brief volgt hieronder.

Sinds de openbare behandeling in de 
Tweede K am er van de Beleidsnota Neder
landse Zeescheepvaart en de daarop aan
sluitende brief van 15 april 1976 heeft 
ampel beraad binnen de regering en tussen 
regering en reders plaatsgevonden. 
Hoewel de regering van oordeel was dat 
de voorstellen neergelegd in de bovenge
noemde brief kunnen worden geacht op 
redelijke wijze overeen te komen met de 
voorstellen uit de Beleidsnota Neder
landse Zeescheepvaart, gecombineerd 
met de omgezette investeringsaftrek en 
dientengevolge een duidelijke verbetering 
inhielden ten opzichte van het bestaande 
regime, heeft de regering nochtans beslo
ten de premie te verhogen naar 4 .75% , ten 
einde compensatie te bieden voor de risi
co ’s die de reders lopen bij het naar voren 
halen van orders, en vanwege het belang 
dat de Nederlandse scheepsbouw bij de 
realisering van het maritieme plan heeft. 
In dit licht moet ook de financieringsrege- 
ling worden bezien, die in het onder
staande nader wordt uitgewerkt. Hoewel 
het voor de hand had gelegen dat een com 
pensatie voor het naar voren halen in de 
financieringsregeling zelf zou worden 
verwerkt, is zulks om wille van eenvoud 
in het beleidsinstrum entarium , geschied 
in verhoging van de premie.
In het onderstaande zijn een aantal meer 
technische bijzonderheden nader uitge
werkt.

1. Ten aanzien van de procedure
1. Het ligt in de bedoeling de regeling 1 
juli 1976 te doen ingaan.
2. Ten einde het inzicht in de omvang en 
de samenstelling van het maritieme plan 
zo groot mogelijk te doen zijn, worden de 
reders verzocht binnen 3 m aanden na deze 
ingangsdatum hun globale investerings- 
voom em ens over een periode van twee 
jaar in te dienen bij de hierna genoemde 
ambtelijke commissie. Deze investerings- 
voomemens dienen een korte omschrij
ving te omvatten van de investeringspro
jecten en de verwachte bestellings- en op
leveringstermijn. De commissie zal ver

volgens binnen twee maanden laten we
ten, o f de betrokken projecten in beginsel 
in het maritieme plan zullen worden opge
nomen.
3. Definitieve aanvragen dienen even
eens te worden ingediend bij de hierna 
genoemde ambtelijke com m issie, ten laat
ste op het moment dat de vaste offertes 
worden aangevraagd. M et de Nationale 
Investerings Bank N .V . wordt nagegaan 
welke gegevens daarbij dienen te worden 
overgelegd. Met het oog op een adequate 
arbeidsvoorziening zal een schatting moe
ten worden gegeven van het benodigde 
personeel. (Het is daarbij wenselijk te 
vermelden op welke wijze daarin zal wor
den voorzien).
4. De ambtelijke commissie die de aan
vragen beoordeelt zal bestaan uit een ver
tegenwoordiger van de departementen van 
Verkeer en W aterstaat, Economische Za
ken, Financiën en Sociale Zaken. Zij be
noemen ieder ook een plaatsvervangend 
lid.
Voor zover aanvragen worden ingediend 
voor zeevisserijvaartuigen zal ook het M i
nisterie van Landbouw en Visserij aan de 
beraadslagingen deelnemen. Ook de Na
tionale Investerings Bank N .V . zal in het 
overleg worden betrokken.
De commissie zal onder leiding staan van 
Verkeer en W aterstaat, welk departement 
ook het secretariaat zal voeren.
Het postadres van de commissie is N .W . 
Buitensingel 2 , Den Haag.
5. Definitieve beslissingen zullen, indien 
enigszins mogelijk, door de Staatssecreta
ris van Verkeer en W aterstaat worden ge
nomen binnen een termijn van twee m aan
den. In bijzondere gevallen, b.v. bij de 
aankoop van bestaande schepen, zal een 
spoedprocedure kunnen worden toege
past.

H. Ten aanzien van de inhoud
I. In tegenstelling tot het vermelde in de 
brief van 15 april 1976 (13.900, no. 1), is 
de hoogte van de premie vastgesteld op 5 
x  4.75%  van het te investeren bedrag.
2. M et inachtneming van het meer alge

mene uitgangspunt dat de vlootvemieu- 
wingsplannen conform de Beleidsnota 
Nederlandse Zeescheepvaart moeten bij
dragen tot de structuurverbetering van de 
Nederlandse vloot, kan ten aanzien van de 
meer specifieke voorwaarden het vol
gende worden opgemerkt:
a. Varen onder Nederlandse vlag. Het 
schip zal ten minste 6 jaar in Nederland 
moeten zijn geregistreerd.
b. Zoveel mogelijk met Nederlanders be
mannen. Gegeven het feit dat nakoming 
van deze voorwaarde op dit moment niet 
kan worden afgedwongen, zal in eerste 
aanleg moeten worden volstaan met het 
stellen van de eis dat men zich in principe 
bindt aan het vervullen van deze voor
waarde. De effectuering en naleving ervan 
kan dan worden opgedragen aan de ar- 
beidsvoorzieningsorganen conform een 
regeljng aan de hand van het advies van de 
Raad voorde Arbeidsmarkt. Het streven is 
erop gericht dat zo mogelijk in het vol
gende begrotingsjaar een wetsontwerp ter 
zake de Kamer zal bereiken.
c. Financieel-economische gezonde on
dernemingen. Het aanvragende bedrijf 
moet ten minste sinds 1 januari 1973 het 
rederijbedrijf in Nederland hebben uit
geoefend.
Ten aanzien van de toekomstverwachtin
gen moet het bedrijf blijvende mogelijk
heden tot rendement kunnen bieden. Voor 
de beoordeling hiervan kan in voorko
mende gevallen het advies van de Natio
nale Investerings Bank N .V . worden ge
vraagd. De voor deze beoordeling nodig 
geachte gegevens dienen door de aanvra
gers aan de N .I.B . te worden overgelegd.
d. Kennelijke overcapaciteit. Voorko
men dient met name te worden dat in 
deelmarkten door een te grote gerichtheid 
bij de investeringen in een bepaalde sec
tor, overcapaciteit gaat ontstaan. Ook de 
internationale ontwikkeling zal daarbij in 
het oog worden gehouden.
Grote terughoudendheid zal aan de dag 
worden gelegd bij investeringen in m ark
ten of deelmarkten waar reeds thans over
capaciteit heerst.

Indien mocht blijken dat binnen een ter
mijn van 6 jaar na ingebruikneming van 
het schip aan de eerste beide voorwaarden 
o f aan een daarvan niet is voldaan, zal de 
premie geheel o f gedeeltijlijk kunnen 
worden teruggevorderd, c .q . de uitbeta-
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ling worden opgeschort. Indien echter de 
vervanging van een schip binnen deze 
termijn gerechtvaardigd is uit oogpunt van 
vlootvemieuwing (b.v. in verband met 
snelle technologische ontwikkelingen), 
kan bij verkoop van het schip binnen de 
termijn van 6 jaar worden afgezien van de 
terugvordering van de reeds betaalde tran
ches van de premie. Voorts zal om een 
gebruik van de regeling dat onverenigbaar 
is met het doel ervan te ontmoedigen in 
principe de voorwaarde worden gesteld 
dat de winst behaald uit het zeescheep- 
vaartbedrijf in Nederland moet worden be
last.
3. Bij de aankoop van bestaande schepen 
zal met name het criterium van de struc
tuurverbetering worden gehanteerd. Een 
eventueel toe te kennen investeringspre- 
mie zal niet mogen cumuleren met reeds 
eerder verleende investeringspremie dan 
wel investeringsaftrek.
Aan de aankoop moet een reële transactie 
ten grondslag liggen.
4. In het buitenland te bouwen schepen 
kunnen met inachtneming van het onder
II. 1 gestelde door premiëring in aanmer
king komen indien Nederlandse werven.
-  niet tegen concurrerende prijzen kun
nen offreren
-  om technische redenen niet in de ge
lgenheid zijn de order uit te voeren
-  zich niet aan een redelijke levertijd kun
nen houden.

De toepasbaarheid van het eerste criterium 
zal worden beoordeeld aan de hand van 
serieuze offertes van Nederlandse en bui
tenlandse werven.
5. W at de financieringsaspecten  betreft 
zal naast de bestaande faciliteiten, een ka
derregeling tot stand worden gebracht op

Beleidscommissie 

Scheepsbouw 

geïnstalleerd

De M inister van Economische Zaken, 
Drs. R. F. M. Lubbers heeft op 23 juni 
1976 de Beleidscommissie Scheepsbouw 
geïnstalleerd.
Deze Commissie zal gaan werken onder 
voorzitterschap van Drs. J. A. Bakker, 
voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Nederlandse Scheepsbouwindustrie.

grond waarvan de mogelijkheid wordt 
geopend tot verstrekken van kredieten, 
zonodig achtergesteld, ter grootte van 
maximaal 30% van het investeringsbed
rag. De opneming van zulk een krediet 
kan plaatsvinden gedurende de bouwpe
riode (tot 2 jaar), terwijl vervolgens na een 
aflossingsvrije periode van maximaal 3 
jaar de aflossing binnen 7 jaar moet 
plaatsvinden. Aldus kan bij achterstelling 
30% van de bouwkosten gefinancierd 
worden in de vorm van een garantiever- 
mogen, op basis waarvan extra lang 
vreemd vermogen kan worden aangetrok
ken. De aflossingsvrije periode stelt de 
reders in staat een periode te overbruggen 
waarin de schepen wellicht nog onvol
doende tot de kasstroom van de onderne
ming bijdragen.

Voorts kan ook de premie als garantie- 
vermogen fungeren, wanneer de vorder
ing die de reder, aan wie een premie is 
toegezegd, op de Staat heeft, aan de bank 
wordt gecedeerd.
Voor wat betreft de aflossing van de ach
tergestelde lening is een zekere flexibili
teit van belang, afhankelijk van de toe
komstige eigen vermogensvorming.
6. Het investeringsbedrag waarover de 
premie wordt berekend zal gelijk zijn aan 
dat waarover investeringsaftrek zou zijn 
genoten. Het moet een bepaald bedrag 
(voor de grote handelsvaart ƒ 500.000 ,- 
en voor de kleine handelsvaart 
ƒ 150.000,-;) te boven gaan. Verbouwin
gen komen voor premieverlening in aan
merking indien die bijdragen tot de struc
tuurverbetering van de vloot en als bedrijf
seconomische verbetering zijn aan te mer
ken.
7. Het eerste deel van de premie zal wor-

Het doel van de Commissie is te trachten 
te komen tot een gezonde rendabele 
scheepsbouwindustrie in Nederland met 
geavanceerde produkten en produktie- 
technieken, die in de wereld goed kan 
concurreren.

Uitgangspunt van de werkzaamheden van 
de Commissie zal zijn het in zo groot mo
gelijke mate behouden van de werkgele
genheid in de Nederlandse scheepsbou
windustrie.

De Commissie is als volgt samengesteld: 
Cebosine
Ir. A. Stikker -  plv. J. U. Smit
Ir. D. van den Berg -  plv. Mr. F. H F.
Oldewelt

den uitgekeerd binnen een maand nadat de 
bouwopdracht aan de werf is verleend c.q. 
-  bij bestaande schepen -  de eigendomso
verdracht heeft plaatsgevonden.
De resterende vier delen van de premie 
zullen met een tussenruimte van één jaar 
worden uitgekeerd.
8. Aan schepen die tussen I januari 1976 
en de ingangsdatum  zijn besteld kan een 
premie worden toegekend gelijk aan het 
percentage dat de huidige investerings
premie het equivalent van de investerings
aftrek van 5 x  5% te boven gaat en mits de 
overheid inmiddels niet op andere wijze 
bij de financiering behulpzaam is geweest.
9. In de toelichting op de begroting van 
Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII) 
zal jaarlijks verslag worden uitgebracht 
over de wijze waarop het maritieme plan 
functioneert.
10. Uiteraard zal het mogelijk blijven zo 
dit in de praktijk noodzakelijk blijkt, aan
vullingen c.q. wijzigingen in het boven
staande aan te brengen.

De regering heeft met de werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers in de 
zeescheepvaart overleg gepleegd over de 
inhoud van de regeling, zoals die thans 
nader is gepreciseeerd en hen gevraagd 
daaraan hun medewerking te verlenen. 
Hoewel definitieve medewerking nog niet 
is toegezegd -  het beraad in rederskringen 
is nog niet afgesloten -  is de regering van 
oordeel dat bedoelde regeling voldoende 
waarborgen biedt tot welslagen. Indien de 
reders een ander oordeel zouden zijn toe
gedaan zou dit ernstige gevolgen hebben 
voor de realisering van het maritieme 
plan. Van een dergelijke onverhoopte 
ontwikkeling zal ik de Kamer onmiddel
lijk op de hoogte stellen.

Scheepsbouwvereeniging
Hoogezand:
Ir. F. Smit J. Rzn. -  plv. G. Westra 
NVV:
J. Meijnikman -  plv. W. A. W amsteeker 
NKV:
T. A. van Tol -  plv. Th. Kijser 
CNV/Unie BLHP:
B. J. Nieuwland -  plv. L. Laurier 
Financiën:
Mr. L. C. F. A. J. S. de L eu r-p lv . Drs. P. 
Velde
Sociale Zaken:
Drs. G. Blom -  plv. Drs. B. ’t Hart 
Verkeer en Waterstaat:
Drs. J. M. Timmermans -  plv. M r. A. 
Keuning
Economische Zaken:
Mr. H. Bosma
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HET VERVOERSBELEID TEN AANZIEN VAN OOST-EUROPA

Op 10 juni 1976 hield het Contactorgaan Nederlands Vervoersoverleg te Den Haag 
een forum-discussie over bovenstaand onderwerp.
Als onderdeel van deze discussie hield de heer J. Groenendijk, lid van de Raad van 
Bestuur van de NSU een inleiding welke wy hierbij in zijn geheel afdrukken.

De Nederlandse zeescheepvaart en het 
vervoersbeleid t.a .v . Oost-Europa

Als vertegenwoordiger van de Neder
landse zeescheepvaart is mij verzocht als 
eerste inleider mijn visie te geven op het 
thema van deze bijeenkomst, waarover 
reeds een brochure is verschenen van het 
Contactorgaan Nederlands Vervoersover
leg, n.1. ’Het Vervoersbeleid t.a .v . 
O ost-Europa’.

Waar gaat het om?
Uit de brochure blijkt reeds, dat de pro
blemen van de diverse Nederlandse ver
voerstakken grotendeels in hetzelfde vlak 
liggen n.1. een in de practijk bijna m ono
polistische beheersing van het bilaterale 
vervoer tussen Nederland en de COM E
CON landen en een moordende concur
rentie van de vervoerders van de 
COM ECON-landen vanuit Nederland 
naar andere dan COMECON-landen en 
vice-versa. Ik meen te mogen zeggen, dat 
het juist onze vervoerstak, de zeescheep
vaart, is, die niet alleen in het bilaterale 
vervoer, maar vooral ook in het vervoer 
van en naar Nederland met derde -  niet 
COMECON -  landen zwaar getroffen 
wordt. Het is vooral de snelle groei van de 
Russische vloot, die de laatste jaren het 
meest gevoeld wordt. Uit de ontwikkelin
gen en bouwplannen kan duidelijk gecon
stateerd worden, dat de Russische vloot 
een capaciteit verkrijgt, die veruit gaat bo
ven het volume van de eigen overzeese 
handel.

Om een voorbeeld te noemen: volgens een 
officiële Russische Buitenlandse Han
delsstatistiek was het volume van de over
zeese handel in 1965 -  92.000.000 ton en 
in 1974 -  140.000.000 ton, een toename 
dus van bijna 60%; in diezelfde periode 
namen de Oostblok-vloten toe van ruim 10 
miljoen ton tot ruim 23 miljoen ton, dus 
met 130%, hiervan is de Russische vloot 
veruit de grootste en deze vertoonde ook 
een nog snellere toename n.1. van ruim
8.000.000 ton in 1965 tot ruim 18 miljoen 
ton in 1974, dus een toename van 225%. 
Voor zover gegevens over uitstaande

bouworders bekend zijn, ziet het er naar 
uit, dat deze snelle expansie zich zal blij
ven voortzetten, waarbij het accent vooral 
lijkt te liggen op de gespecialiseerde lijn
vaart. Volgens het Engelse scheepvaart- 
blad ’Fairplay International’ had de Sovjet 
Unie in februari 1975 niet minder dan 26 
volcontainer en ro-ro schepen in bestel
ling, alsmede 40 semi-containerschepen 
en 2 lichterschepen. Bedenkt men, dat de 
Sovjet-Unie reeds met ruim 7.000.000 
BRT de grootste lijnvaartvloot van de we
reld heeft, dan is het wel héél duidelijk, 
dat men met deze vloot wil penetreren in 
een zo groot moge lijk aantal trafieken over 
de hele wereld en dit proces vindt dan 
thans ook in geaccelereerde vorm daad
werkelijk plaats.

Waarop richten de Russen zich speciaal? 
Ik heb zoéven al gezegd, dat met name de 
Russen zich concentreren op de lijnvaart. 
Dit geldt niet alleen voor onze koopvaar
dij, maar evenzeer voor alle W esteuropese 
en andere maritieme naties, waar de 
koopvaardij nog op commerciële wijze 
wordt uitgeoefend. Vanuit Nederland be
zien moet men nu onderscheid maken tus
sen vier soorten lijnvaart, waarin de pene
tratie van de Oostblokvloten plaats vindt:

a. de bilaterale vaart tussen een 
COMECON-land en Nederland;
b) de vaarten tussen COM ECON-landen 
en andere landen en vice versa;
c) de vaarten tussen Nederland en niet- 
COM ECON landen en vice versa;
d) de vaarten tussen ’derde’ landen 
(d.w .z. noch Nederland, noch 
COM ECON-landen.)

Welke methodes worden daarvoor toege
past?
Teneinde in deze vier soorten vaart een zo 
groot mogelijk marktaandeel te verkrij
gen, worden velschillende methodieken 
door de COM ECON-landen toegepast. 
Voor de onder a) genoemde vaart wordt 
voornamelijk een de facto ladingreserver- 
ing voor de Oostblok-vlag toegepast. 
Hoewel in de scheepvaartverdragen met 
Polen en Rusland fraaie non-

discriminatoire clausules voorkomen en in 
het Verdrag met Rusland zelfs een verkla
ring, dat de overeenkomst sluitende par
tijen de deelname van de schepen van 
beide vlaggen aan het bilaterale verkeer 
zullen bevorderen, wordt dit in de practijk 
allerminst toegepast. Doordat de meeste 
export uit deze landen op c .i.f  .-basis en de 
meeste import naar deze landen op 
f.o .b .-basis plaatsvindt, waardoor zowel 
de Oostblok exporteur als de Oostblok 
importeur het vervoermiddel kan bepalen 
en omdat in de gecentraliseerde economie 
van de Oostbloklanden de handel en de 
scheepvaart in één hand is, wordt veruit de 
meeste lading aan de Oostblokschepen 
toegewezen. In het bilaterale lijnvaartver- 
voer tussen Nederland en Rusland was het 
aandeel van de Nederlandse vlag volgens 
de CBSstatistieken in 1975 slechts 8 a 9% 
(hierbij kan nog worden opgemerkt, dat 
volgens dezelfde bron het Nederlandse 
vlag aandeel in het totale overzeese ver
voer met Rusland inkomend nog niet 1 % 
en uitgaand slechts 3% bedroeg; alle bere
keningen op basis van wichttonnen!). 
Voor de vaarten tussen COMECON- 
landen en andere landen vindt op dezelfde 
wijze de facto ladingreservering plaats, 
hetgeen in feite betekent, dat de Neder
landse vlag van dit soort vaart sowieso is 
uitgesloten. In de vaarten tussen Neder
land en niet-COMECON landen alsmede 
in de vaarten tussen 'derde’ landen kunnen 
de COM ECON landen uiteraard deze tak- 
tiek niet volgen. Hier tracht men het 
grootst mogelijke marktaandeel te ver
werven door de gangbare Conferenceta- 
rieven in die vaarten flink te onderbieden. 
In de voor U liggende brochure van het 
N .V .O . is reeds gewezen op het verschil 
in economische stelsels tussen W est- en 
Oost-Europa, waardoor de Oostblokvlo
ten met aanzienlijk lagere tarieven genoe
gen kunnen nemen voor lange tijd.
Voor wat de onder c) genoemde vaarten 
betreft -  dus de deelneming van de Oost
blokvloten aan het vervoer tussen Neder
land en niet-COMECON landen -  maken 
de reeds eerder genoemde scheepvaart
verdragen met de Oostbloklanden het ne
men van tegenmaatregelen ter bescher
ming van de Nederlandse vloot moeilijk, 
omdat deze verdragen destijds afgesloten 
in de traditionele liberale gedachtengang 
een clausule inhouden, dat de Verdrags
luitende Partijen elkaar in het vervoer tus
sen hun landen en derde landen geen be
lemmeringen in de weg zullen leggen. 
Als men deze zaak geographisch bekijkt, 
is het niet moeilijk te constateren welke 
Partij bij deze clausule alleen maar baat 
heeft.
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Waar komt dit in de practijk op neer? 
Om enkele voorbeelden van onderbiedin- 
gen te geven :

In het verkeer van Europa naar Oost- 
Afrika zijn de tarieven van de Russische 
Besta Line gemiddeld 15 tot 20% onder de 
Conferencetarieven, waarbij nog een extra 
2% expediteurscommissie komt. Voor 
enkele belangrijke artikelen zijn echter 
onderbiedingen van 30 tot 58% bekend.

Op postverzendingen wordt 30% reductie 
aangeboden, waarvan onze eigen Over
heid niet schroomt af en toe dankbaar ge
bruik te maken! In het verkeer tussen 
West-Europa en de Verenigde Staten heb
ben de Poolse en Russische vlag in enkele 
jaren tijd door onderbiedingen -  vooral in 
het Huis/Huis verkeer -  van 15 tot 40% 
onder het Conferencetarief, reeds bijna 
een kwart van dit lijnvervoer (waarin zij 
dus zelf als ’cross-trader’ optreden) in de 
wacht gesleept met het gevolg, dat hun 
schepen in het recessiejaar 1975 practisch 
volledig bezet waren en de Conference- 
schepen, die voornamelijk als nationale 
vlaggen (U.S. en West-Europa) aan dit 
vervoer deelnamen met aanzienlijk meer 
wanruimte voeren.

Een concurrentieverschijnsel van geheel 
andere aard, maar daarom niet van minder 
belang voor de scheepvaart vormt tens
lotte de z.g. Transsiberische Spoorweg.

Een steeds groter deel van het goederen
vervoer van het Verre Oosten naar Europa 
én omgekeerd vindt via deze spoorweg 
plaats tegen tarieven, die ongeveer 15% 
liggen beneden die van de Far Eastern 
Freight Conference. In 1975 werden reeds
60.000 containers over deze route ver
voerd en geschat wordt dat dit nu reeds een 
10% vrachtenderving voorde op het Verre 
Oosten varende scheepvaartmaatschap
pijen betekent. Voorts bracht een recente 
studie aan het licht, dat 17% van alle ver
voer tussen Japan en geheel Europa nu 
reeds met de Transsiberische spoorweg 
wordt vervoerd.

W at zijn hun  m o tieven ?
Men mag aannemen, dat een van de 
hoofdredenen voor de snelle expansie van 
met name de Russische vloot gelegen is in 
de behoefte aan het verdienen van devie
zen. Dat dit toevallig goed samen zou 
kunnen gaan met militair strategische en 
andere politieke doeleinden is een veron
derstelling, die men ook reeds in de Be
leidsnota over de zeescheepvaart van onze 
Staatssecretaris kan lezen. Het is mis

schien in dit verband wel goed er de aan
dacht zowel van onze klanten, de versche- 
pers, als van de Overheidsvertegenwoor
digers onder U erop te vestigen, dat als dit 
zo doorgaat en de wereld -  en in casu het 
Nederlandse -  overzeetransport geheel in 
handen van de Oostblokvloten komt, deze 
in een door hen zelf zo verfoeide monopo
lie positie geraken, waarna van voordelige 
en concurrerende tariefstelling geen 
sprake meer zal zijn! Nog afgezien van de 
werkgelegenheid die met het verdwijnen 
van onze koopvaardij verloren zou gaan, 
zou uiteraard de afhankelijkheid van de 
dan -  ongetwijfeld zonder consultatie van 
verschepers -  naar willekeur opgelegde 
tarieven voorde gehele Nederlandse over
zeese im- en export funest kunnen zijn. Ik 
hoop hiermede duidelijk te hebben ge
maakt, dat er nu iets moet gebeuren om 
deze uitermate zorgzame ontwikkelingen 
een halt toe te roepen. De hamvraag is 
dan: hoe?

Wat kunnen wij hieraan doen?
In het bilaterale vervoer bestaat een zekere 
parallel met het w eg- en binnenvaartver
voer. Hierin zou men op nationaal niveau 
kunnen besluiten tot zekere overeenkom
sten, die een redelijk aandeel voor de Ne
derlandse vlag secureren tegen compensa
toire tarieven. In het vervoer tussen Ne
derland en derde landen zou in eerste in
stantie regelmatig dienen te worden ge
rapporteerd omtrent de door de COME
CON vloten geacquireerde lading en de 
daarop toegepaste tarieven. Al deze maat
regelen hebben echter slechts zin, indien 
hierop ook sancties kunnen worden toege
past. Hiervoor zijn maatregelen nodig zo
wel op nationaal als op internationaal ni
veau. Op nationaal niveau moeten de 
West-Europese landen -  om ons daar nu 
eerst toe te beperken -  over wettelijke 
maatregelen beschikken ter bescherming 
van hun vloten, zowel tegen ladingreser- 
vering als tegen non-commerciële practij- 
ken (de laatste vanuit Westers economisch 
standpunt bezien wel te verstaan.) Het is 
bijna beschamend te moeten constateren, 
dat de meest West-europese landen over 
zulke maatregelen beschikken, maar dan 
een in 1970 reeds bij het Nederlandse Par
lement ingediend z.g. retorsieontwerp 
daarom om totaal ongegronde politieke 
redenen is blijven steken. Dit is een zeer 
gevaarlijke situatie, daar de ons omrin
gende landen hun wettelijke maatregelen 
alleen zullen -  resp. kunnen -  uitvoeren, 
mits zulks in de gehele ’range’ gebeurt. 
Zolang Nederland niets heeft, kunnen de 
andere landen ook geen effectieve maat
regelen treffen!

Gelukkig heeft de huidige Staatssecretaris 
dit gevaar onderkend en nu alsnog op
dracht gegeven het vroegere retorsieont
werp nieuw leven in te blazen, door het 
enigszins te herzien speciaal in het licht 
van toepassing tegen ’non-commerciële’ 
practijken. Er bestaat bij reders echter een 
grote vrees dat als de gebruikelijke Neder
landse procedure wordt gevolgd, het voor 
de Nederlandse koopvaardij niet meer 
’hoeft’. Gezien onze pijnlijke achterstand 
ten aanzien van de andere West-Europese 
landen (met uitzondering van België), is 
het dan ook zaak, dat dit onderwerp een 
hoge prioriteit krijgt.

In internationaal verband heeft de interna
tionale Europese redersorganisatie, de 
CENSA, in een studie de aandacht geves
tigd pp de problemen, die uit de Oostblok- 
penetratie voortvloeien, welke studie ter 
kennis is gebracht van de West-Europese 
Regeringen verenigd in de z.g. Consulta- 
tive Shipping Group, afgekort C .S .G . In 
de E.E.G . hebben de redersverenigingen 
hun nationale regeringen verzocht om de 
nodige maatregelen te treffen, waardoor 
gecoördineerde actie mogelijk is.
Op het niveau van de CSG, zowel als op 
het niveau van de EEG is echter tot dusver 
bitter weinig gedaan. De CSG is een te los 
samenhangende organisatie, terwijl acties 
op EEG-niveau bemoeilijkt worden door 
het verschil van inzicht, dat er tussen de 
verschillende EEG-landen bestaat over de 
competentie van de EEG-Commissie.
In de EEG zijn er landen die van mening 
zijn, dat de U.N.Code een basis kan vor
men voor optreden tegen het Oostblok, 
gezien de daarin gefixeerde ladingaande- 
len. Gewezen moet dan evenwel worden 
op de Oostblok interpretatie, dat de Code 
niet hoeft te worden toegepast tussen twee 
landen, die in een apart bilateraal accoord 
het verkeer hebben opgedeeld!
Wèl zou ik hieraan willen toevoegen dat 
een gezamenlijk standpunt van de EEG- 
landen t.a.v . de Code die op zichzelf een 
groot stuk scheepvaartpolitiek inhoudt, 
ook naar mijn mening een gezamenlijk 
optreden ten aanzien van het Oostblok- 
probleem zou bevorderen. Maar hoe ook, 
wat ook, onze allereerste zorg moet nu 
zijn, dat ook Nederland een ’retorsiewet’ 
krijgt.
In het slot van de brochure van het N. V.O. 
wordt de Nederlandse Overheid verzocht 
een voortrekkers rol binnen de EEG te 
spelen. Zij kan dit alleen op een geloof
waardige wijze doen -  althans wat de zee
scheepvaart betreft -  als zij eerst zich zelf 
de afweerwapens verschaft, die de andere 
EEG-landen reeds hebben!
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LPG GAS CARRIERS FROM POLAND

ModeI o f  LPG gas carrier fo r  Norwegian owners ai present under construction at Gdynia 
Shipyard.

In May o f this year, the Gdynia Shipyard 
launched the first of four LPG gas carriers 
built for the Norwegian owners Leif 
Hoegh Co A/S, Oslo, this is the first gas 
carrier to be built by Poland’s shipbuilding 
industry.
Thus — in addition to the American, 
French, Japanese and Norwegian ship
building industries, Poland has also be
come a producer of this type of tonnage.

Characteristics
The vessel is a single-screw diesel engi
ne-propelled, tanker designed to carry li
quified gas at atmospheric pressure in four 
separate steel cargo tanks.
The capacity of the tanks totals about
75,000 cu.m.
The vessel’s technical particulars are as 
follows:
length o.a. 229.30 m, length b.p. 217.00 
m, breadth 32.20 m, depth 22.50 m, 
draught 12.70 m, speed 17.3 knots.
The loading installation from Moss- 
Rossenberg Verft, Norway, is designed 
for the simultaneous carriage of two diffe
rent kinds o f cargo.
In general, the construction of the vessel's 
cargo section is based on the technique 
adopted by this firm and their experience 
in the building of LPG gas carriers. Within 
the framework of the agreement conclu
ded, advantage was taken o f  this firm ’s 
experience when training Polish specia
lists, especially welders. Low-tempe- 
rature materials used in the construction of 
gas carriers mean that the welders must 
have suitable qualifications approved by a 
classification society.

As regards the insulation o f cargo tanks, 
the technique adopted was that o f the

Technisk Isolering, from whom the tech
nical know-how as well as insulation coa
ting devices and partly also materials were 
purchased.
In respect o f classification requirements, 
the vessel conforms to the rules and regu
lations of Det Norske Veritas for the class 
determined by the contract, the navigation 
requirements contained in the world con
vention, the rules of the Norwegian mari
time authorities and regulations o f the US 
Coast Guard for gas carriers, the latter 
being an innovation, as they have never 
been observed by Gdynia Shipyard befo
re.
The standard o f  living and service acco
modation comes up to the requirements of 
the owners in respect o f both colouristic 
aspect of interior decoration and fitting 
out. The furniture was supplied by the 
Ship Furniture Factory. Starogard Gdans- 
ki.
The basic engine-room equipment is Po
lish produced, viz.:

-  Sulzer-Cegielski type 8RND90 diesel 
engine developing 23,000 h.p. incl. 6A25 
generating assemblies are spplied by H. 
Cegielski W orks, Poznan;
-  boiler is made by Gdansk Shipyard;
-  shafting is supplied by Zamech. Elblag;
-  air compressors are supplied by H. Ce
gielski Works, Poznan;
-  lubricating and fuel oil separators are 
made by WSK. Krakow, under De Laval 
licence;
-  all screw pumps are produced by Hyd- 
roster, G dansk- vacuum evaporator is 
supplied by the Marine Equipment 
Works, Rutnia.
In addition to the above, all compressed 
air and hydrophore tanks, as well as hea
ters, are Polish made.
The basic electric machines and main dis
tribution boards are supplied by the Norsk 
Elektrisk Brown Bovery, Norway, partly 
in cooperation with Polish industry. The 
commissioning of the prototype vessel is 
due to take place in December 1976.

NIEUWE UITGAVE

’Zink’, Uitgegeven door Zom Uitgeverij b.v. te Nieuwkoop 
onder auspiciën van het Informatiecentrum voor Zink te Den 
Haag.
Afm. 16 x  23 cm, 103 blz.
Het werkje is samengesteld met het doel het gebruik van zink, dat 
in Nederland gering is in vergelijking met andere geïndustriali
seerde landen, te stimuleren en de (potentiële) gebruikers 
voor te lichten op het gebied van de uiteenlopende toepas
singen van het metaal.
Rijk verlucht door fo to 's, figuren en tabellen geeft het deze 
toepassingen in een 13-tal hoofdstukken; geschreven door des
kundigen op hun specifiek gebied:

Zinkbereiding -  Zinkmetallurgie -  Roest en roestwering door 
zinklagen -  Thermisch Verzinken -  Metaalspuiten met zink -  
Electrolytisch verzinken -  Zinkstofverven -  Kathodische be
scherming -  Zinklegeringen -  Koper/zinklegeringen — Gewalst 
zink -  Zink in droge batterijen -  Zinkoxvde.

Aangezien geen prijs wordt vermeld kan worden aangenomen dat 
het boekje gratis wordt verstrekt door het Informatiecentrum voor 
Zink, Louis Couperusplein 19, postbus 190 te Den Haag.
Het is de moeite van het aanvragen meer dan waard!

J. N.J.
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LAUNCHING OF A 100 T 
FLOATING CRANE AT 
O&K YARD

4 June 1976 a 100 t Floating Crane Yard 
No. 725 is launched at the O&K Liibeck 
Yard. It is the first crane out o f an order for 
2 identical cranes, which have been or
dered for the port of Basrah by the Iraqi 
Ports Administration.

These are self-propelled floating cranes 
with a double-guided-jib and with a 360 
degree slewing turntable. The main data 
are as follows:

Length of hull over deck abt. 43.00 m ., 
moulded breadth of hull abt. 20.20 m ., 
depth of hull abt. 3.60 m ., mean draught 
abt. 2.20 m ., travelling speed 5.5 knots, 
hoisting height above water line +  35 m 
below water line - 12 m ., outreach with 
100 t load max. 15 m in front o f fender, 
outreach with 3 5 1 load max. 32 m in front 
o f fender.
In addition to the 100 t hoisting gear the 
floating cranes are equipped with a 15 t

auxiliary hoisting gear with correspon
dingly higher working speed for lifting 
smaller loads.

Two rudder propellers serve as propulsion 
drive for each floating crane and are opera
ted directly by non-reversible diesel engi
nes of 224 kW continuous output each. To 
generate the energy for the ship’s mains 
and the cranes, 1 diesel engine with 224 
kW  continuous output and 2 diesel engi
nes each having 144 kW continuous out
put are provided for each floating crane. 
The first floating crane will probably be 
delivered in September 1976 and the se
cond one in December 1976.
O & K  have also supplied in 1975 two 
3000 m 3 hopper dredgers for Basrah, and 
have still under order 14 dismountable 
suction dredgers, which are to be used for 
the dredging and maintenance o f irrigation 
and drainage canals in the Euphrat and 
Tigris area.
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Overdracht autotransportschip ’Nopal Sel’

Op 30 juni 1976 vond bij Machinefabriek 
en Scheeps werf van P. Sm itJr. B .V .,dee l 
uitmakend van RSV (Rijn-Schelde- 
Verolme Machinefabrieken en Scheeps
werven N .V .) Rotterdam, de overdracht 
plaats van het autotransportschip 'Nopal 
Sel’, bouwnr. 671. De opdrachtgever is 
Rederij K. S. Benargus A/S & C o., Oslo, 
managed by 0 iv ind  Lorentzen. Oslo.

De voornaamste technische gegevens van 
het schip zijn:
lengte tussen de loodlijnen 173,50 m .. 
breedte over de spanten 22,90 m ., holte 
tot dek 12 24,79 m en draagvermogen ca. 
9500 ton.
Het schip is gebouwd volgens de hoogste 
klasse van Det norske Veritas.

Door middel van 7 waterdichte comparti
menten is het schip als volgt verdeeld:

voorpiek, dieptank, 2 autoruimen. 1 auto- 
ruim met opritten, 1 autoruim, motorka- 
mer met bunkers en achterpiek.
De waterdichte schotten worden opge
trokken tot dek 9 (vrijboorddek). Brug en 
stuurhuis zijn ver naar voren geplaatst op 
de bovenbouw, terwijl de accommodatie 
zich in het achterschip bevindt.

Het schip is bestemd voor het vervoer van 
auto’s over de gehele wereld d.m .v. het 
roll-on/roll-off systeem.
Zij biedt plaats aan ca. 3750 personenwa
gens, die gestuwd worden op 12 dekken. 
Het middengedeelte van het schip is, be
halve voor het vervoer van personenwa
gens, ook geschikt voor dat van bestelwa
gens; in plaats van 12 dekken bevinden 
zich in dit gedeelte 10 dekken, waarvan er 
6 een grotere dekhoogte hebben.
In dit middengedeelte bevindt zich ook de

oprittentoren van dek 1 t/m  12, die de 
verbinding tussen alle autodekken vormt. 
In het voor- en achterschip bevinden zich 
nog enkele hulpopritten die, wanneer ze 
niet gebruikt worden, een onderdeel van 
het desbetreffende dek vormen.
De dekken 2 , 3 en 4 zijn van staal, de 
dekken 5, 6 en 7 worden uitgevoerd als 
z.g. ’light decks’, die niet bijdragen tot de 
langsscheepse sterkte van het schip.
De opbouw bestaat uit 4 lagen autodek
ken.
Dek 8 en 12 zijn eveneens van staal en de 
dekken 9, 10 en 11 zijn wederom als ’light 
decks’ uitgevoerd.
Op dek 12 bevindt zich bovendien nog een 
garagedekhuis.
De z.g. ’light decks’ bestaande uit een 
stalen frame bekleed met multiplex, zijn 
onderverdeeld in vaste en beweegbare 
deksecties.
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De beweegbare secties van dek 5, 6 en 7 
kunnen hydraulisch omhoog gebracht 
worden tot onderkant dek 8, waardoor op 
dek 4 pallets en containers gestuwd kun
nen worden, idem die van dek 9, 10 en 11 
tot onderkant dek 12, teneinde het vervoer 
van onbeladen containers op dek 8 moge
lijk te maken.
Een aantal van de beweegbare secties van 
dek 5 en 6, alsmede 9 en 10, gelegen vóór 
en achter de oprittentoren, kunnen boven
dien in hoogte versteld worden voor het 
vervoer van busjes.
Het hydraulisch manoeuvreren der be
weegbare deksecties geschiedt door een 
mobiele krachtcentrale via kettingen. 
Voor het laden en lossen van de auto’s zijn 
aan beide zijden 2 grote huiddeuren aan
gebracht tussen dek 4 en dek 9, één voor 
en één achter de oprittentoren.
Deze deuren hebben verplaatsbare schar
nieren aan de onderkant, die ter hoogte 
van dek 4, 5 en 6 kunnen worden vastge- 
zet. De gehele deur doet dan dienst als 
oprit.

Teneinde de enorme hoeveelheid uitlaat
gassen, die tijdens het snelle laden en los
sen op de diverse dekken wordt uitgebla
zen, af te voeren, wordt een uitgebreid 
mechanisch ventilatiesysteem aange
bracht. Tijdens de vaart wordt dit omge
schakeld voor de afvoer van mogelijke 
benzinedampen; de auto’s, welke op eigen 
kracht aan boord worden gebracht, wor
den vervoerd met enkele liters benzine in 
de tank.
De laadruimen, verdeeld in 8 gasdichte 
compartimenten en afgesloten door C 0 2  
schuifdeuren tussen dek 4 en dek 12 en 
tussen dek 1 (tanktop) en dek 4 door w.d. 
schuifdeuren, zijn aangesloten op een 
C02-brandblus- en rookmeldinstallatie, 
terwijl de motorkamer op de C02-batterij 
wordt aangesloten d.m .v. het ’Total 
Flooding’ systeem.

Officieren en bemanning zullen kunnen 
beschikken over 1-persoonshutten, alle 
voorzien van privé-douche en toilet. 
Behalve de messrooms en dagverblijven

heeft men nog de beschikking over een 
vergaderruimte, studeerkamer, gymnas
tiekzaal. alsmede een zwembad met 
sportdek op dek 12.
Alle verblijven zullen volledig 'aircondi
tioned’ worden.

Alle dekwerktuigen worden hydraulisch 
aangedreven, evenals de draaivleugel- 
stuurmachine.

Het schip wordt verder uitgerust met de 
modernste navigatiemiddelen, zoals gy- 
rokoinpas met autom. piloot en brugvleu- 
gelbesturing, twee radars, echolood, log, 
richtingzoeker, radio zend- en ontvangin- 
stallatie, alsmede een weerkaartenschrij
ver.

De voortstuwing zal geschieden door een 
Schelde-Sulzer dieselmotor, type 8 RND 
68, met een vermogen van 13.200 bhp bij 
ca. 150 om w/m in., welke het schip een 
dienstsnelheid van ca. 20 knopen zal ge
ven.

First Announcement

International symposium on practical design in shipbuilding

Three Day Meeting in Tokyo, Autumn 1977, organised by the Society of Naval Architects 

of Japan

Aims
This Symposium is intended firstly, to contribute to the develop
ment of naval architecture in relation to its application in ship 
design, and secondly, to provide shipbuilding engineers with 
an opportunity to promote mutual understanding between neigh
bouring countries through discussions and the exchange of in
formation on practical problems in shipbuilding.

Topics
The following topics concerning the approach to ship design for 
ships of any type or size will be discussed.
(1) Structural Design including Design Criteria, Structural Ana
lysis, Failure and Damage Analysis, Vibration Analysis, Wel
ding and Fabrication M ethods, etc.
(2) Ship M otion, Resistance and Propulsion including Stability, 
Seakeeping Quality, M aneuverability, Power Estimation and 
Hull Form Design, Tank Experiments, Fishing Boat Design, etc.
(3) General Topics

Tentative Programme
A three day International Symposium, in celebration of the 80th

Anniversary of the Society of Naval Architects o f Japan, is 
scheduled to be held in Tokyo in the autumn o f 1977. A social 
programme, including visits to shipyards, is being arranged. 
Further details o f the Symposium will be informed by the Second 
Announcement in October, 1976.

Invitations
All engineers in the fields of shipping and shipbuilding are 
cordially invited to attend the Symposium or to contribute a paper 
or papers on any o f the above-mentioned topics. The Committee 
would be very grateful if  the following preliminary application 
form would be completed and mailed prior to Aug. 31st, 1976. 
This application form, and all further inquiries should be addres
sed to:
The Secretary, Organising Committee o f the Symposium, c/o 
The Society o f Naval Architects of Japan, 35, Shiba- 
kotohiracho, Minato-ku, Tokyo 105.

Language
The official language of the Symposium will be English; all 
papers should be written in English.



11.8 METRE ALL-STEEL 
WORKBOAT FOR THE 

RED SEA COMPLETED 

IN 8 WEEKS

A sea-going workboat o f all-steel con
struction was recently completed in eight 
weeks by W ear Marine Services Lim ited, 
o f South Dock, Sunderland, England, for 
service in the Red Sea, where it will re
place a similar fibreglass boat damaged in 
a collision.

m

Figure l

Figure 3

The new boat (see figs. I and 2) has an 
overall length o f 11,8 metres, a beam o f 
4,19 metres and a draught o f  1,1 metres. 
She is powered by a single Mercedes Benz 
200 horsepower marine diesel, operating 
through a Twin Disc reduction gearbox, to 
give her a maximum speed o f 12 knots.

With a single 650-litre fuel tank on the 
centre-line, she has a normal endurance o f 
18 hours. Space for additional fuel tanks 
enables this endurance to be extended if 
required.

There is a towing beam and hook; also 
three cruciform bollards - one forward, 
one on each quarter guarded from hawsers 
by a horse. The propeller is also guarded 
and the hull is protected by a 100 mm x 90

mm ’D ’-shaped rubber fender all round 
the gunwale.

Steering is hydraulic, with two steering 
positions: one inside the wheelhouse with 
a clear view forward, one outside on the 
after bulkhead of the wheelhouse with a 
clear view aft (see figs. 3 and 4). Other 
equipment includes a VHF radio telepho
ne, a 7 in (18 cm) searchlight o f  170.000 
candlepower, and twin air-operated 
horns.

The fore cabin has two berths and ample 
storage space for a crew o f two. Eighteen 
passengers can be accommodated in the 
after well, on seats which fold up to leave 
a 2,7  metre x 2 ,6  metre space for carrying 
stores or equipment.
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Key to figures 3 an d  4
1. wheelhouse
2. after well
3. engine
4. engine space
5. cabin
6. berth (port and starboard)
7. st ore
8. feel tank
9. water tank
10. fender
SI. cruciform boiSard (port and star

board)
12. hinged seals (pert and starboard)
13. seat
14. towing hook
15. engine hatch
16. engine control instruments
17. rail
18. hatch
19. cruciform bollard
20. drainage from after well

New guide to specialty steels

A basic part o f  the naval architectural pro
cess is the choosing o f  the materials from 
which a  ship o r drilling platform will be 
built. For instance, there is a myriad of 
special types o f  steel that can go into a 
marine s tra d d le , and choosing o f  these 
special materials requires all the help Shat 
a  designer can get.

In this connection the Society o f  Naval 
Architects and Marine Engineers has pu
blished a technical bulletin this month that 
catalogs all these specialized steels. Tech

nical and Research Bulletin 2-20, 'Guide 
for High Strength and Special Application 
Steels for Marine U se' was prepared by 
Task Group HS-6-2 o f  the Hull Structure 
Committee, and is designed as an all- 
inclusive supplement to the conventional 
engineering handbooks.

Bulletin 2-20 describes and tabulates the 
general characteristics o f a vailable low al
loy and high-strength steels in a series o f  
eight parts. There also is a general discus
sion at the beginning and an extensive 
bibliography at the end.

For those engaged is  determining struc
ture o f  ship hulls and drill rigs, Bulletin

2-20 should prove to  be a valuable refe
rence to  he kept elose-at-hand.

The new Technical and Research Bulletin 
2-20, ’Guide for High Strength and Spe
cial Application Steels for Marine Use’ is 
available through The Society o f Naval 
Architects and Marine Engineers, 74 Tri
nity Place, New York, New York 10006 at 
$ 8.25 per copy if payment accompanies 
the order (Society members price is 
S 5.50). Additional charges will be added 
for shipments outside the U.S and Canada 
as well as for shipments if  payment does 
not accompany the order. For additional 
information write for the SNAMF, publi
cations catalog.
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SCHIFFSENTLADER VERSORGT KÜSTENKRAFTWERK MIT KOHLE

WA J'WlÜJÜWWiÄ iKWiM mv«W‘i ■* .1^

Für Greifer- und Stückgutbetrieb geeignet; 
Umschlagmenge 1260 t/h Kohle oder 1300 t/h Erz

Auf der Pier am Ende der Niedersachsen
brücke in W ilhelmshaven, die sich vom 
Festland aus als 700 m langer Betonpfahl
bau in die Jade erstreckt, steht eine neue 
Schiffsentladeanlage. Sie wurde von 
Krupp Industrie- und Stahlbau. Kranbau 
W ilhelmshaven, geplant, gefertigt und 
montiert und dient im wesentlichen zum 
Entladen von Kohle. Damit wird das neue 
720-MW -Kohlekraftwerk der Nordwest
deutschen Kraftwerke im Rüstersieler 
Groden in unmittelbarer Nähe versorgt. 
Außer für den Kohleumschlag will die 
W ilhelmshavener Transport- und Umsch
lagsgesellschaft die Anlage auch zum Ent
laden von Erz, Bauxit und Baustoffen aus 
Seeschiffen verwenden. Der Entlader hat 
eine Tragfähigkeit von 3 2 1 bei Greiferbe
trieb und von4 0 1bei Stückgutbetrieb. Bei

100 %iger Greiferfüllung werden stünd
lich 1260 t Kohle oder 1300 t Erz um
geschlagen.

Der Entlader mit einer Spurweite von 24 
m fährt auf zwei Kranschienen auf der 30 
nt breiten Pier entlang und kann seeseitig 
Seeschiffe entladen und landseitig 
kleinere Binnenschiffe oder das zum 
Kraftwerk führende Kohleförderband be
laden. Der Greifer entnimmt dem See
schiff das Fördergut und wirft es in den im 
Portal befindlichen Bunker ab. D ieserfaßt 
Schüttgut mit maximal 50 t Gewicht und 
ist innen mit Kunststoffplatten belegt, 
damit beim Abziehen das Fördergut be
sser gleiten und im W inter nicht an den 
Bunkerwänden anfrieren kann. Eine 
Schwingförderrinne zieht das Material

vom Bunker ab und übergibt es zwei unte
reinanderliegenden Förderbändern. Hier
durch lassen sich entweder drei Band
straßen innerhalb der Portalspur oder ein 
landseitig angeschlossenes, heb- und 
schwenkbares Schiffs-Beladeband be
schicken. Eine Lastschaltdose, die einen 
der drei Auflagerpunkte des Bunkers bil
det, schaltet bei Überlast das Greiferhub
werk ab. Bei zu geringer Füllung schaltet 
sich außerdem die Schwingrinne ab, um 
sie so vor direktem Bew urf zu schützen.

Über dem Bunker befindet sich eine Ent
staubungskammer, in die der Greifer 
durch verstellbare Tore einfährt, bevor er 
sich entleert. Am Umfang der Einfahrt 
angeordnete Luftdüsen bilden einen Luft
schleier, um eine Staubbelästigung wei
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testgehend zu vermeiden. Eine der Kam
mer nachgeschaltete Entstaubungsanlage 
filtert die Abluft aus dem Saugzuggebläse 
auf einen Reinheitsgrad von 50 m g/m '.

Will man auf Stückgutbetrieb umstellen -  
möglich ist der Umschlag von 40” - 
Containem so kann man sowohl den 
Bunker als auch die Förderbänder über 
Getriebemotoren zur Landseite hin ver
fahren. Mit Hilfe eines Flaschenzuges 
zwischen Ausleger und Portalspitze läßt 
sich der Ausleger hochklappen, um See
schiffe beim Anlegen nicht zu behindern. 
Während des Entladebetriebs ist dieses 
Einziehwerk entlastet. Der Brückenträger 
hängt dann an zwei Zugstangen. Die 
Spitze des eingezogenen Auslegers mit 40 
m Ausladung hat eine Höhe von etwa 74 m 
über Kranschienenniveau.

Über dem Brückenträger befindet sich das 
Maschinenhaus, in dem sämtliche An
triebseinheiten, wie Katzfahrwerk, Hub- 
und Schließwerk für den Greifer und Ein
ziehwerk für den Ausleger, untergebracht

sind. Dies hat mehrere Vorteile: da die 
Laufkatze lediglich einige Seilrollen und 
den Greifer bzw. die Hakentraverse trägt, 
ergibt sich ein günstiges Verhältnis von 
Nutzlast zum Eigengewicht, Nicht nur die 
Laufkatze, sondern auch Ausleger und 
Brückenträger haben ein geringeres Kon
struktionsgewicht. Außerdem entfällt die 
problematische Stromzuführung zur 
schnellfahrenden Katze, die eine Ge
schwindigkeit von 200 m/min hat.

Von einer oberhalb des Bandes am Portal 
angeordneten Kanzel aus wird das Ausle
gerband gesteuert. Der Kranführer sitzt in 
einer zweiten mit 30 m/min verfahrbaren 
Kanzel unabhängig von der Laufkatze und 
wählt sich die jeweils günstigste Position 
selbst aus. Das Gesamtgewicht des Entla
ders von 970 t verteilt sich über Schwin
gen gleichmäßig auf die 40 Laufräder. Je 
eine automatisch wirkende Schienen
zange auf jeder Kranschiene verhindert, 
daß der Entlader bei Sturm abgetrieben 
wird. Bis Windstärke 9 bleibt die Anlage 
betriebsfähig.

Large order for Boele Bol nés

Early May 1976 Boele’s Shipyards and 
Engineering Co. Ltd. at Bolnes, Holland 
started the conversion of the tanker Bri
tish Kiwi" (16.500 tons d .w .) into a fire 
fighting and maintenance vessel. After 
completion and trials the ship will be ma
naged by BP Tanker Company and statio
ned in B P's Forties field. North Sea.

The conversion will mainly include:
1. A positioning system with four 2,000 
BHP diesel driven thrust units.
2. Three remote controlled fire fighting 
monitors, each delivering 383,000 US 
gallons/hr.
3. Helicopter platform on aft deck house.
4. Extension of midship deckhouse to in
clude a repair- and maintenance workshop 
for servicing oil equipment and further 
crew accommodation as well as modifica
tions to existing accommodation.
5. Modifications to accommodation aft.
6. Storage facilities for various purposes.
7. A diesel hydraulic deck crane (30 
tons).
8. Comprehensive extension of naviga
tion and communication equipment.
9. Extensive survey of existing machine-
ry.

The conversion period is extremely short 
as work must be completed in time for the 
vessel to take up her new duties already 
September next.

Bode Bolnes has secured this order 
against keen international competition 
from about 20 other yards, The yard was 
finally successful due to its experience in 
the field of floating offshore equipment 
and offshore constructions and its reputa
tion for keeping its delivery dates.

Amongst other interesting projects re
cently completed or in hand at Boole’s, 
one would mention MS Capaionga, con
verted on behalf of the Shell subsidiary 
Sub Sea Oil Services of Milan, which is 
now seeing service as an underwater sup
port and pipe burying vessel. The yard are 
also in the process of converting a trawler 
into a diving support and maintenance 
vessel to the order of Messrs. Star Offs
hore Services Limited, London.

M .T . 'British K im '  at the Boele yard.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Sociëteitsmededeling
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 N SU '70 socië
teit, telefoon: 010-36 05 02.
Behalve van de daar reeds aanwezige facilitei
ten kunnen de leden van de NVTS op de vol
gende tijden om zich te verpozen gebruikm a
ken van een voor de vereniging beschikbare af
zonderlijke ruimte.
Dinsdag van 14.00 lot 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 .(X) uur.
De sociëteit is in de vakantie-periode van 12 
juli tot 16 augustus a.s. gesloten.

De clubcommissie

NIEUWSBERICHTEN 
Personalia
O n d e rsc h e id in g  voor Prof .  I ) r .  I r .  J .  I). 

van M an en

Op de 'Spring M eeting' van de Society o f Na
val Architects and Marine Engineers (SNA- 
ME) in Philadclphia, U .S .A . is Prof. Dr. Ir. J.
D. van Manen, direkteur van het Nederlands 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wagenin- 
gen benoemd tot 'Honorary M ember lor life of 
the Society o f Naval Architects and Marine 
Engineers'. Dit is de tweede maal in een pe
riode van 76 jaar dat deze eervolle onderschei
ding een niet-Amerikaan te beurt valt.

T a n k  clcuning A m s te rd a m  B .V .

De Nederlandsche Dok en Scheepsbouw M aat
schappij v .o .f . , behorende tot RSV (Rijn- 
Sehelde-Verolme Machinefabrieken en 
Scheepswerven N .V .) en de Amsterdamsche 
Droogdok-Maatsehappij N .V. hebben in prin
cipe overeenstem ming bereikt om in de loop 
van dit jaar hun respectievelijke tankreini- 
gingsbedrijven Nederlands Olieseparator Be
drijf en Hollandse O lieseparator M aatschap
pij B.V. in Amsterdam gevestigd, samen 
te voegen tot een bedrijf, Tank Cleaning 
Amsterdam B.V.

Het ligt in de bedoeling de werkzaamheden uit 
te gaan oefenen op het terrein van de H .O .M . 
aan de Petroleumhaven in het Amsterdamse 
havengebied. De bedrijfsuitrusting aldaar zal 
geschikt worden gemaakt voor schepen tot
80.000 ton d.w . De installaties van het N .O .B . 
bij de N .D .S .M . zullen gedeeltelijk worden 
overgebracht naar het terrein van de H .O .M .

Dit houdt in dat het pomp- en het leidingsys
teem zullen worden aangepast en uitgebreid 
terwijl er levens een nieuwe opslagtank wordt 
geplaatst. De belangrijkste activiteiten van de 
onderneming zullen bestaan uit het schoon- en 
gasvrij maken van tanks van zeegaande sche
pen tot 80.000 ton d .w ., van binnenvaart- 
tankers en van tankauto's.

De H .O .M . (een 100% deelneming van de
A .D .M .) en het N .O .B . (een bedrijfsafdeling 
van de N .D .S .M .) zijn beide niet winstgevend.
A .D .M . en N .D .S .M . verwachten dat de 
nieuwe combinatie, waar beide ondernem in
gen een 50% belang in zullen hebben, tot een 
positief bedrijfsresultaat kan komen.
Door deze samenwerking zullen geen arbeids
plaatsen verloren gaan.

N ieuwe behuizing Det no rsk e  Vcritas

Het nieuwe adres van Det norske Veritas luidt: 
Veritasveien I, P.O. Box 300. N -(322H ovik , 
Norway.

TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT

G eslaagd voor hel Doctoraalexamen vlieg- 
tuighouwkundig ingenieur
G. O. Fischer, Dordrecht 
C. Tjallem a, Schagen
J. C. W interterp, 's-Gravenhage
H .H . van der Linden, Vlaardingen 
P. J. W olfraad, Delft
E. W. Gerritsen, Delft
E. van W aart, Haarlem
A. G. Bouquet, Roosendaal 
W. F. Staargaard, Amsterdam 
H. M ostert, Rijswijk
P. E. J. Vermeulen. Delft

G eslaagd voor het doctoraalexamen Elektro
technisch ingenieur 
P. J. Benard, Delft 
J. Calten, Delft 
M. C. van Deth, Delft 
P. Doelman, Utrecht (met lof)
C. H. Dela Haije. Delft
P. C. Heuwekemeijer, Delft
D. J. Jarus. Leidschendam
B. J. Kaptein. Delft 
Lauw Tjing Han. Delft
A. F. van der Ploeg, Driebergen 
A. P. J. van Rhijn. Delft 
W. Soeters, Rotterdam 
A. W. M. Spoelstra, Delft
A. J. Spruijt, Amstelveen
B. Spruijt, 's-Gravenhage 
L. W. J. Streng, Boskoop
A. C. G. van Strien, 's-Gravenhage 
H. J. Tanger, W estzaan Zaanstad 
The Oen Han. Delft

J. J. van der Veen, Delft 
H. A. Verbeek, Uitgeest 
J. H. F. de Vries, Zoetermeer
E. van der Zee, Rotterdam

G eslaagd voor het doctoraalexamen Wiskun
dig ingenieur 
H. Visée, Huis ter Heide 
J. A. M. Heijboer. Noordwijk 
A. O. Bajema, Delft 
J. L. Dee, Hilversum 
Mcj. M. Kruit, Delft 
P. W. de Leeuw van W eenen, Haarlem
S. de Haan, Delft

G eslaagd voor het doctoraalexamen Natuur
kundig ingenieur
G. Boelens, Oosterwolde
A. de Bruin, Rotterdam 
W. E. Bijker, Delft
J. J. Dekker, Delft
H. J. Elema, Wageningen 
W. H. Havens, Delft
R. H. Holslag, 's-Gravenhage 
P. E. van der Leeden, Delft 
G. J. Louter, Amsterdam
F. iV. vair a tv  AlVer, zfoeitrrrreer 
J. Meijer. Delft
R. Paparella, Rotterdam
G. Reckweg. Rotterdam 
L. H. D. J. Sala, Leiden 
T. H. Sloof, Delft
K. J. P. Stigter. Rotterdam 
G. Stolk, De Lier
C. K. W afelbakker. Oostvoom e (met lof)

Nieuwe opdrachten
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
B .V ., behorend tot RSV (Rijn-Schelde- 
Verolme M achinefabrieken en Scheepswerven 
N .V .), heeft van de indiase staatsoliemaat- 
schappij ONGC (Oil and Natural Gas Comm is
sion) een opdracht ontvangen voor de bouw 
van een kombinatie kraanbak/pijpenlegger. 
Het vaartuig, dat zal worden ingezet bij de 
ontwikkeling van het 'Bom bay High' olieveld, 
voor de kust van Bombay, zal geschikt zijn 
voor het leggen van pijpen tot een waterdiepte 
van ruim 100 m en zal worden uitgerust met 
een draaiende kraan met een hefvermogen van 
800 ton voor het uitvoeren van zwaar construc
tiewerk.
Vanaf een vroegtijdig stadium had ONGC 
grote belangstelling voor de technische capaci
teiten van de Rotterdamsche Droogdok Maat
schappij op het gebied van werkschepen voor 
offshore.
Financiering vindt plaats uit fondsen in het 
kader van de ontwikkelingssamenwerking tus
sen Nederland en India, verleend aan de rege
ring van India.



V oorts w erd een belangrijke bijdrage v erstrekt 

uit het sp eciale w e rk g eleg en h eid s fonds.

Het werkschip zal in het najaar van 1977 wor
den opgeleverd. Met de uitvoering van deze 
opdracht zijn voor de nederlandse scheeps
bouw en toeleveringsindustrie ongeveer
1.000.000 manuren werkgelegenheid ge
moeid.

Stork-Werkspoor Diesel Industrial, het 
ingenieurs- en bouwbureau van de dieselmoto
ren divisie van VMF-Stork, heeft van Ras Al 
Khaimah, een der Verenigde Arabische Emira
ten, een tweede order ontvangen voor de lever
ing van twee 9-cilinderTM 620 dieselmotoren, 
bestemd voor een nieuw te bouwen krachtcen
trale.
SWD Industrial zal deze opdracht uitvoeren als 
zogenaamd 'turnkey project’ , hetgeen inhoudt 
dat behalve de twee TM620 dieselmotoren ook 
de complete elektrische installatie en de mon
tage zullen worden geleverd.
De installatie die ongeveer 20 Megawatt levert 
zal voor de zom er 1978 in bedrijf worden ge
steld.
Met deze order is een bedrag van ruim 20 
miljoen gulden gemoeid. In de afgelopen jaren 
zijn door SWD Industrial aan Ras A l Khaimah 
reeds zes 18-cilinder TM410 en drie 8-cilinder 
TM410 dieselmotoren geleverd, terwijl in ok
tober 1975 een order ontvangen werd voor de 
eerste twee 9-cilinder TM620 m otoren. De eer
ste hiervan wordt in september van dit jaar 
verscheept.

The Swedish Götaverken Group has recently 
placed an order for deck cranes worth about Sw 
Kr 40 Millions with A. B. Hiigglund $ Soner, 
Örnsköldsvik.
The order comprises 32 electro-hydraulic deck 
cranes for 25 tons SWL with 30 M JIB length 
and of the new and successful G-type. The 
Götaverken Group of shipyards will build 8 
multi-purpose vessels of about 44.000 TDW 
and each will be fitted with 4 deck cranes 
capable of handling containers, bulk- and ge
neral cargo. 40 FT containers and other types 
of heavy loads will be handled by two cranes in 
automatic team operation, together capable of 
50 tons SWL.
Hiigglunds’ new crane generation -  the G-Type 
-  which some years ago was introduced on the 
world market has become a success and created 
a great interest with the international shipyards 
and shipowners. This crane has to date been 
delivered or is on order to a number of ap
proximately 150 with 20-25 tons SWL.

De Rotterdamse rederij Holscher Scheepvaart
bedrijf (Holscher Shipping) B .V ., bestelde bij 
Scheepswerf C. Liihring te Brake, West Duits
land, een speciaal zwaargoed schip dat door 
technische mogelijkheden grote indruk maakt. 
In samenwerking met de scheepswerf C. Liih
ring te Brake werd het volledig naar nieuwe 
opvattingen ontwikkelde zwaargoed schip, dat 
bij een diepgang van slechts 4,15 meter een 
draagvermogen heeft van 2.500 ton en in staat 
is collis met een stukgewicht tot 800 ton met

eigen bomen te laden en te lossen geconce- 
pieerd.
Het laadgerei wordt geconstrueerd en gebouwd 
door de firma Mannesmann-Stahlform te Ber
lijn die daarbij heeft mogen teruggrijpen op de 
jarenlange ervaring van de rederij met derge
lijke bomen en gebruik heeft mogen maken van 
de voorontwerpen, tekeningen en berekenin
gen van de rederij.
Het schip zal uitsluitend door het ompompen, 
met hoge capaciteit pompen, van ballastwater 
haar stabiliteit gedurende het laden en lossen 
onder controle houden.
Het ladingdek heeft een vrije oppervlakte van 
meer dan 75 meter lengte bij een breedte van 15 
meter en kan met de zwaarste en nieuwste 
typen van transportmaterieel overeen 8 ,8 0 me
ter brede hekramp voor ro/ro laden en lossen 
bereden worden.
Het dek, waarin de luiken zijn weggebouwd, 
heeft een sterkte van 6 ton per m2.
In regelmatige afstanden van 6 meter kunnen, 
door ingebouwde versterkingen zowel in dek 
als in luiken, zonder enige hulpmiddelen (zoals 
het plaatsen van ondersteunende kolommen en 
dergelijke) stukken met gewichten van 150 ton 
worden afgezet. In het ruim heeft de tanktop 
eveneens een sterkte van 6 ton per m2. 
Intussen zijn de omvangrijke proeven in de 
'Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiff- 
bau’ in Berlijn afgesloten, en voor het extreem 
vlakke en brede schip ontbrekende ervaringen 
aan het model getoetst en geconstateerd. 
Buiten de voortstuwings- en weerstandsproe- 
ven werden zeegangsproeven in het pro
gramma opgenomen. Buitendien werd de laad- 
en losoperatie met zwaargoed tot het maximaal 
gewicht gesimuleerd.
Holscher Scheepvaartbedrijf (Holscher Ship- 
ping) B .V. heeft aan de werf nog verdere eisen 
gesteld teneinde te geraken tot de bouw van het 
optimale zwaargoed schip.
De eigenschappen op zee, zowel beladen als in 
ballast, alsmede de snelheid van het schip moe
ten optimaal op elkaar zijn afgestemd.
De scheepsbomen dienden het volle hijsver
mogen te geven waarbij door de rederij zelf de 
hellingshoek bepaald zal worden waaronder 
gewerkt wordt.
Iedere vorm van hulpmiddelen buiten het 
schip, zoals het afzetten met de zogenaamde 
olifantspoten o f andere hulpmiddelen aan land 
(deze methoden worden in de meeste havens 
i.v .m . kademuurbeschadiging niet toegestaan) 
alsmede het aanhangen van ballast pontons 
e.d. werden bij voorbaat afgewezen.
In maart 1977 zal het onder bouwnummer7601 
geregistreerde schip aan de rederij geleverd 
worden en als m .s .Gloria Virentium  in de vaart 
komen.

Tewaterlatingen
Op 30 juni 1976 is met goed gevolg te water 
gelaten het motorschip Annette bij Scheeps
werf ’Friesland’ B .V . te Lemmer, bouwnum- 
m er354 van A m elsB .V . teM akkum , bestemd 
voor L. Davids Scheepvaart B.V. te Delfzijl. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 73,865 m ., 
breedte 15,00 m. en holte 8 ,70/6,25 m.

In dit schip worden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  één 4—takt, enkelwerkende DEUTZ-motor 
van het type RBV 6 M 540 met een vermogen 
van 3000 pk bij 600 omw/min;
-  drie 4-lakt, enkelwerkende DEUTZ- 
motoren van het type B F 6 M - 7 1 6 U ,e lk  met 
een vermogen van 224,5 pk bij 1500 omw/min;
-  één 4 -tak t, enkelwerkende DEUTZ-motor 
van het type F 6 L 912 met een vermogen van 
53 pk bij 1500 omw/min.
Het motorschip Annette wordt gebouwd onder 
toezicht van BUREAU VER1TAS voor de 
klasse: I 3/3 E +  Haute mer.

Bij de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw 
Maatschappij v.o .f. in Amsterdam, behorende 
tot RSV (Rijn-Sehelde-Vemlme Machinefa
brieken en scheepswerven), heeft op 2 juli voor 
de eerste maal in haar meer dan 80-jarige ge
schiedenis een drievoudige doop plaatsgevon
den.
De in opdracht van SKUA B.V. te Rotterdam 
gebouwde zeegaande pontons Eager Turtle, 
bestemd voor Pontones Vigorosos S .A . te Pa
nama R.P.; Funny Turtle, bestemd voor Pon
tones Robustos S.A. te Panama R .P. en de 
Grand Turtle, bestemd voor Pontones Monu- 
mentales S.A. te Panama R .P ., werden ge
doopt door respectievelijk:
Baronesse H. J. van Styrum-Colijn, Mevrouw 
M. S. Heuzeveldt-Tjeenk Willink en Mevrouw
S. N. R. Campbell.
Twee van deze pontons werden reeds te water 
gelaten op 5 juni j l d e  stapelloop van de der
de, 2 juli 1976.
De drie pontons zijn de lauisten van een serie 
van zes die door de NDSM voor SKUA B.V. 
zijn gebouwd.
In het laatste ha lfjaar heeft de Amsterdamse 
werf reeds tw aalf van deze zeegaande pontons 
aan diverse opdrachtgevers geleverd.
De pontons die voornamelijk bestemd zijn voor 
de aan- en afvoer van materialen ten behoeve 
van de olie- en gaswinning op zee, hebben een 
draagvermogen van 10.000 ton en een bruik
baar laadoppervlak van 2.500 m2.
De afmetingen zijn; lengte 91.44 m ., breedte 
27.43 m. en hoogte 6,1 m.

Op 3 juli heeft bij de tot RSV (Rijn-Schelde- 
Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven 
N .V .), Rotterdam, behorende Verolme 
Scheepswerf Heusden B.V. de tewaterlating 
plaatsgevonden van de dubbelschroefs splijt- 
sleephopperzuiger W. D. Medway.
De doop- en tewaterlatingsplechtigheid werd 
verricht door Mrs. Sheila Cooper.
Het schip is in aanbouw voor W estminster 
Dredging Company Ltd. te Blacknest, Enge
land, lid van de Bos Kalis W estminster Groep 
N.V.
De W . D. M edway heeft een lengte van 75 m, 
een breedte van 15 m en een diepgang van 5,1 
m. De inhoud van het laadruim bedraagt 1500 
m 3.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 2 
’Bolnes’-dieselmotoren, elk met een vermogen 
van 1500 pk.
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De technische proefvaart zal eind oktober wor
den gehouden.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping & 
Trading Company, Rotterdam, is het motor- 
kustvaartuig Nassauliaven, toebehorend aan 
Van U den's Scheepvaart- en Agentuur M aat
schappij B, V .. Rotterdam, verkocht aan James 
Smith & Zonen. Rotterdam, open-shelterdeck 
type, 660 ton draagvermogen, gebouwd in 
1959, uitgerust met een W erkspoor hoofdmo
tor van 540 pk en snelheid 10 mijl.
Het schip is inmiddels te Slikkerveer overge
dragen en zal onder de nieuwe naam Sirype in 
de vaart komen.

Het Deense motorschip Jytie Danielsen, ca. 
2.500 tons d .w ., shelterdeck-type. gebouwd 
1970 bij E. J. Smit & Z n 's  Scheepswerven te 
Westerbroek is verkocht aan Van Nievelt 
Goudriaan & Co, B. V ., Rotterdam. De nieuwe 
naam luidt Silula.

TECHNISCHE INFORMATIE
Kraanbeveiligingssysteem
In sam enwerking met de Aker Group in Noor
wegen heeft de elektronische industrie Norcon- 
trol/Noratom een kraanbeveiligingssysteem

ontwikkeld voor de offshore en voor andere 
industriële of maritieme toepassingen.

Dit systeem biedt de kraanmachinist voortdu
rend informatie over het gewicht van de last en 
de maximaal mogelijke last bij de kraanarm- 
hoek. Er wordt automatisch gealarmeerd wan
neer de limiet wordt benaderd, bovendien 
blokkeert een relaissysteem de stuurmogelijk
heden van de kraanarm zodanig dat nog wel 
beneden de limiet grenzen kan worden ge
stuurd, m aar niet daarboven. Het gehele sys
teem bestaat uit drie eenheden: een gever voor 
de last-zwaarte, een kraanarm hoekmeter en 
een afleespaneel met regelsysteem waarop de 
voornoemde waarden zijn af te lezen, plus de 
maximaal veilige belasting bij die armstand. 
Vóór de momentele veiligheidsmarges worden 
overschreden, wordt zowel een geluids- als een 
lichtsignaal-alarm gegeven.
De kraanarm hoekmeter is een compacte olie- 
gevulde potentiometer in een robuuste behui
zing vooropstelling in de buitenlucht. De hoek 
kan zowel t.o .v . het werkdek worden gemeten 
als t.o .v . de werkelijke horizontale as. Als ge
ver van de last-zwaarte worden zowel typen 
met rekstroken als hydraulische 'load cells’ 
gebruikt die weer op verschillende plaatsen in 
het hijssysteem ingezet kunnen worden. Het 
systeem wordt geleverd met een compleet op 
de betreffende kraan gecalibreerde computer.

Voor controle van de werking kan een kunst
matige overbelasting elektronisch worden ge
simuleerd, hetgeen alarm en kraanarm- 
blokkering tot gevolg heeft. Het beveiligings
systeem is ook leverbaar in versies voor meting 
van twee hijslijnen, met digitale 
belastingsgrootte-aflezing. in explosie-veilige 
uitvoering of met extra calibratiekaarten voor 
kranen die tijdens gebruik geometrisch van 
constructie kunnen veranderen.
Het Norcontrol kraanbeveiligingssysteem vol
doet aan de stringente Noorse en Britse eisen 
voor offshore toepassingen en is al in de Scan
dinavische landen operationeel in gebruik. 
Voor de Benelux wordt dit produkt uitgebracht 
door Radio-Holland B .V . Amsterdam.

Nederlands Corrosie Centrum
De voordrachten, gehouden tijdens de Vakan- 
tieleergang Kathodische Bescherming (T.H. 
Twente. 3 - 4  april 1975), zijn gebundeld in 
druk verschenen als Corrosiepublikatie 14 van 
het NCC.
Deze 72 pagina’s omvattende publicatie wordt 
aan hen, die de leergang hebben bijgewoond, 
gratis toegezonden en is voor verdere belang
stellenden tegen betaling van ƒ 2 0 ,-  (incl.
B .T.W . doch excl. verzendkosten) verkrijg
baar bij de Stichting Nederlands Corrosie Cen
trum, p/a Verfinstituut TNO , Postbus 203 te 
Delft.

IMPROVED SHIP PLAN APPROVAL SERVICE FOLLOWS AVAILABILITY OF 

DESK-TOP COMPUTER TECHNICAL PROGRAMS

The Hull Structures Department has re
cently developed program systems, for 
use on the Hewlett-Packard HP.9830A 
desk-top computer as part o f the Lloyd's 
Register Plan Appraisal Systems for Ships 
(LR.PASS).

A fundamental aim of these program sys
tems is to assist in the reduction of the time 
taken to respond to requests for the appro
val of plans -  so important in the finalisa
tion o f designs for tenders or firm orders 
and for other investigations.
The full LR.PASS service can be made 
available at LR Plan Approval Offices at 
Copenhagen, Gothenburg, Hamburg, 
Madrid, M ontreal, Rotterdam and Yoko
hama, but any office o f Lloyd’s Register 
will be able to give advice to clients. 
Arrangements can be made for shipyards 
and other clients to use any o f the 
LR.PASS technical programs within their 
own organisation. Where calculations are 
performed by clients using these pro
grams, the results can be submitted to 
support the design proposals with a view

to further speeding up the approval time. 
The programs now available cover 
Lloyd’s Register’s Rule requirements for 
general cargo ships and, with their aid, 
most major structural items may be asses
sed or designed. These include main hull 
scantlings and longitudinal strength requi
rements, deckhouses, rudder and stem- 
frames, equipment, hatch covers, plane 
watertight and tank boundary bulkheads. 
Programs dealing with the torsional res
ponse of container ships are also availa
ble, and these include hull girder torsional 
properties, cargo and hydrodynamic tor
que and the hull girder torsional analysis 
due to this applied loading.

Other aspects include cargo handling 
gear, masts and posts and vibration fre
quencies of plate panels.
In future, new and revised programs will 
be released to coincide with the issue of 
Notices o f additions and amendments to 
the Society’s Rule requirements for ship’s 
structures.
All planning, development, release o f

programs and documentation for 
LR.PASS is handled by the Development 
Unit of the Hull Structures Department at 
Lloyd’s Register Headquarters, to whom 
enquiries can be sent for further details.

Notes on capability of desk-top com pu
ter for LR.PASS
The program language employed on the 
9830A is the widely used BASIC langua
ge. The 16K bytes o f read/write memory 
in the standard 9830A configuration adop
ted by Lloyd’s Register allow most appro
val calculations to be performed. Printed 
output is in alpha-numeric form, and is 
conveniently arranged for discussions 
with clients and for insertion into reports 
or records.
Programs are stored in sequence on tape 
cassettes offering a convenient medium 
for distribution. Full use is made by the 
programs of the capability of the 
HP.9830A desk-top computer for display 
of intermediate results to enable the user to 
decide the subsequent course o f the calcu
lation.
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