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Hoelang duurt de crisis nog?
De m eeste N ederlandse werven zien het 
einde van hun orderportefeuille snel nade
ren  en voor een aantal werven is dit nu 
reeds het geval, zo wordt geconstateerd in 
het dezer dagen verschenen jaarverslag 
van de Centrale Bond van Scheepsbouw 
m eesters in N ederland (Cebosine). D aar
m ee bevestigt de vereniging hetgeen zij 
sch reef in het voorafgaande verslag, dat 
over 1975, toen gezegd w erd, dat donkere 
w olken zich sam enpakten boven de Ne
derlandse scheepsbouw industrie. Er werd 
toen al aan toegevoegd, dat het uitgesloten 
leek. dat deze w olken nog zouden over
drijven, zodat alleen de vraag over bleef 
hoe lang de depressie zal duren.
T hans, een jaa r later, is men m inder dan 
ooit over de beantw oording van deze 
vraag tot enig  optim ism e geneigd. De 
donkere w olken hebben nu het gehele uit
spansel bedekt en nergens, werkelijk ner
gens schem ert er wat licht doorheen. Het 
zou verleidelijk zijn om  nu te zeggen, dat 
wij in het dieptepunt van de depressie ver
keren en dat h ierop vroeg o f  laat een ken
te ring  ten goede moet volgen, ware het 
niet dat het waarschijnlijk lijkt, dat de he
m el zelfs nog donkerder wordt: met an 
d ere w oorden, het echte dieptepunt mo^t 
nog kom en.
Wij vatten daarbij -  hoe kan het ook anders 
-  de grootste gezaghebbende bron over dit 
w ereldgebeuren: L loyd 's  Register o f
S hipping , die kort vóór de publicatie van 
het C ebosine-jaarverslag de cijfers toonde 
aan  het einde van het eerste kw artaal. De 
w ereldorderportefeuille om vatte eind 
m aart 51 ,4  m iljoen ton bruto (3 ,9  mln ton 
m inder dan op 31 decem ber 1976) en had 
h ierm ee de laagste stand bereikt sinds de
cem b er 1968. En dan nog wat vreesaanja
gende cijfers: het huidige orderbestand is 
slechts 38 ,5  procent van het recordtotaal

van 133,4 miljoen ton w aarop de wereld in 
maart 1974 kon bogen. M aar wal nog 
angstiger is: bijna 86 procent van de ge
noem de 51,4  m iljoen ton m oet vóór het 
einde van 1978 zijn opgeleverd.
G elukkig is het niet allem aal naargeestige 
som berheid wat uit L loyd’s naar voren 
kom t, en zo w aar registreert men voor ons 
land nog een niet onaanzienlijke verbete
ring.
Aan het einde van het eerste kwartaal had 
de orderportefeuille in N ederland een om 
vang van 546.881 brt, verdeeld over 113 
schepen; daarvan waren 61 schepen van 
365.442 ton in aanbouw , terwijl aan de 
overige 52 schepen van 181.439 ton nog 
moet worden begonnen. Eind decem ber 
stond het totaal voor Nederland op 111 
schepen van 446.825 ton; onze porte
feuille is dus met 100.000 ton toegeno
men: het direkte gevolg van de nieuw- 
bouw opdrachten van de N edlloyd G roep, 
naar wij mogen aannem en. Er is echter in 
het geheel geen reden tot ju ichen. Zoals de 
Cebosine stelt: de orderportefeuille in N e
derland is ten opzichte van de jaarlijkse 
produktie uitzonderlijk laag. De meeste 
andere scheepsbouwlanden hebben ver
houdingsgew ijs een grotere ordervoorraad 
dan Nederland. De noodzaak van een be
leidsplan, w aarm ee ons land duidelijk 
verder is gevorderd dan andere scheeps
bouw landen, wordt daardoor onder
streept.

Uit de cijfers van L loyd’s blijkt verder, dat 
de Japanse orderportefeui 11e eind m aart op 
16,3 miljoen ton stond. Aan bijna 7 m il

joen ton daarvan wordt nu hard gewerkt. 
Japan heeft nog altijd het viervoud in por
tefeuille van de naaste rivaal, de Ver
enigde Staten (4,6 mln ton). Zw eden is op 
de derde plaats gebleven, een rang waarop

dit land al een kwartaal geleden was ge
kom en. Voor het overige toont L loyd’s 
ons slechts verm inderde orderportefeuil
les (behalve Polen), w aarvan de grootste 
klappen werden geïncasseerd door 
W est-D uitsland en Groot Brittannië met 
respectievelijk 498.359 en 296.267 ton. 
Het gehele beeld is in feite een  bestendi
ging van de trend, die zich na het intreden 
van de depressie niet m eer heeft gewijzigd 
en waarvan op dit mom ent gezegd kan 
w orden, dat er geen enkele indicaties zijn 
van een spoedig herstel. De cijfers van de 
Sowjet Unie zijn, zoals altijd, onbekend, 
m aar de betekenis daarvan kan m en relati
veren. Rusland is verm oedelijk bezig om 
de extra tonnage te bouw en, die is vastge
steld in het nieuwe vijfjarenplan.

De afgelopen week is, vanuit W est- 
D uitsland, gew aarschuw d voor de opko
mende concurrentie van de reparatiewer- 
ven in het M iddellandse Zeegebied. De 
reparatiesector leek tot dusver nog een ge-
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Leading Countries

Japan ...........................................
U .S .A ...........................................
S p a in ...........................................
Sweden ..............................
B raz il...........................................
France ..............................
U nited K ingdom  .................
Poland ..............................
G erm any, Federal Republic o f
I t a l y ...........................................
D enm ark .............................
F inland ..............................
K orea (South) ................
N orw ay ..............................

Under construction 
TONS

Orders not commenced 
TONS

Total Order Book
TONS

6,913,548
2,578,443
2,392,304
2,126,332

899,995
1,285,185
1,807,657

806,184
1,121,544

933,513
506,720
567,483
544,055
557,182

(-1 ,138 ,024)
( +  
( +  
( -  
( +  
( +  
( -  
( -  
( -  
( -  
( +  
( -  
( -  
( -

66,483)
30,502)

371,353)
103,521)

18,623)
92,894)
53,125)

355,603)
96,381)

252,241)
31,588)
95,417)
14,363)

9,463,405 ( -  
2,061,931 ( -  
1,159,428 ( -  
1,392,698 ( -  
2,293,231 ( -  
1,599,985 ( -  

841,973 ( -  
1,152,295 ( +  

793,848 ( -  
566,400 ( -  
630,584 ( -  
408,623 ( -  
380,395 ( -  
225,715 ( -

700.071) 
138,390) 
266,898) 
141,501) 
137,729) 
92,115) 

203,373) 
71,151) 

142,756) 
59,400) 

298,753) 
62,107) 
40,722) 
6,255)

16,376,953 ( -  
4,640,374 ( -  
3,551,732 ( -  
3,519,030 ( -  
3,193,226 ( -  
2,885,170 ( -  
2,649,630 ( -  
1,958,479 ( +  
1,915,392 ( -  
1,499,913 ( -  
1,137,304 ( -  

976,106 ( -  
924,450 ( -  
782,897 ( -

1,838,095)
71,907)

236,396)
512,854)

34,208)
73,492)

296,267)
18,026)

498,359)
155,781)
46,512)
93,695)

136,139)
20,618)

All o f the m ajor shipbuilding countries continue to  show substantial reductions to their order books with the exception 
o f P oland, which has m aintained a  steady growth for eighteen m onths.

De stand van zaken met de voornaamste 
scheepsbouwlanden op 31 maart maart jl. vol
gens de gegevens van L loyd's Register. De 
vergelijkende cijfers zijn de verschillen ten op
zichte van 31 decem ber 1976.

heel eigen leven toebedeeld, dat niet in 
zijn totaliteit werd beïnvloed door de m a
laise in de nieuw bouw . N aarm ate 
n ieuw bouw -afdelingen m inder bezet wer
den, zijn vele scheepsw erven overgegaan 
tot een versterkte m arketing in de 
reparatie-sector. V oor de bedrijven die 
zich alleen m et de reparaties bezighielden 
en  niet met de com binatie nieuw bouw /re
paratie, betekende deze ontw ikkeling na
tuurlijk een verscherping van de concur
rentie.
De directie van de H apag-Lloyd w erf in 
B rem erhaven aarzelt niet om de situatie 
heel ernstig te noem en. Het heropende 
Suezkanaal -  de vaarweg is nu al w eer 
twee ja a r  ter beschikking van de wereld- 
scheepvaart -  heeft uiteraard niet nagela
ten om  m eer schepen naar het M iddel
landse Zee-bekken aan te trekken. Konsul 
G erhard B eier, de voorzitter van de raad 
van bestuur van de B rem er Lagerhaus
A .G ., is zelfs van m ening, dat de Zuid- 
europese havens op uitgebreide schaal 
acquisitie bedrijven in Centraaleuropese 
industriezones, die voor een belangrijk 
deel op de aan- en afvoer via N oordelijke 
haven zijn ingesteld.
Hoe dit ook zij. de kom st van m eer sche
pen m aakt de voorziening van goede repa- 
ratiew erven zinvol en op dit stuk zijn het 
voornam elijk de Grieken die met hun goed 
geoutilleerde bedrijven in Eleusis en Ska- 
ram anga de beste contracten m aken, m aar 
ook de Italiaanse w erven en de twee grote 
reparatiecentra in Portugal mogen niet

worden vergeten, terwijl tenslotte ook 
M alta de laatste tijd m eer en m eer van zich 
laat spreken als een goed centraal gelegen 
reparatiecentrum , w aarvoor het kapitaal 
m ede gefourneerd is door de overheden 
van Algerije en Libye. En terwijl de we
reld bezorgd rondkijkt o f  nu werkelijk een 
gehele bedrijfstak ten gronde wordt ge
richt, blijven de ’z ieners’ oproepen tot 
gem eenschappelijk o f  gecoördineerd op
treden. Als laatste onder hun heeft de 
energieke directeur van de Scott Lithgow 
G roup aan de C lyde, Ross Belch, een 
pleidooi gehouden voor het oplossen van 
de scheepsbouwcrisis binnen het kader 
van de Europese G em eenschap. Niet 
nieuw  is deze suggestie uiteraard, en er 
bestaat, zoals bekend, op dit terrein, al vrij 
veel coördinatie. M aar volgens Ross 
Belch is het nu tijd voor een ’verstandige 
scheepsbouw politiek’. De respectieve 
overheden van de EEG-landen zijn op het 
ogenblik vrijwel allem aal bezig om  hun 
industrieën m et eenzijdige m aatregelen op 
poten te houden; h ierdoor ontstaat een 
veelheid en verscheidenheid van steun
program m a’s die niet onder één G em een
schappelijke noem er te brengen zijn, zoals 
het toch eigenlijk hoort.
M aar ja ,  wat wil m en? Als het er op aan 
kom t, moeten schone ideeën plaatsm aken 
voor 'harde eenzijdige' m aatregelen. De 
reders mogen de V erenigde Staten nu wel 
het verwijt m aken, dat de nieuwe w etge
ving op het stuk van de o lie-aanvoer een 
onnatuurlijke bevoorrechting betekent

voor de A m erikaanse vlag, de A m eri
kaanse scheepsbouw -baas Edwin Hood 
was er als de kippen bij om voor een 
congres-com m issie te verklaren, dat deze 
politiek van vlagtoew ijzing m eer werk 
voor de A m erikaanse w erven zou beteke
nen; hij had het zelfs over de verschaffing 
van 88.000 nieuwe arbeidsplaatsen. 
H oewel Hood bij vorige gelegenheden fel 
tekeer placht te gaan tegen verschijnselen 
van protectonism e, w aar die zich ook 
m ochten voordoen, zwijgt hij nu in alle 
talen over het kwalijke van deze vorm van 
protectionism e, om dat hem  dit toevallig 
goed uitkom t. De m erkw aardige situatie 
doet zich echter wel voor, dat er voor 
A m erikaanse rekening tankers zullen 
w orden gebouw d, die op  zichzelf het 
evenw icht tussen vraag en aanbod nog 
m eer zullen verstoren. Logisch was ge
w eest w anneer A m erika voor de ver
w achte m eerdere aanvoer van olie en olie- 
produkten gebruik zou m aken, door m id
del van lange term ijncharters van de vele 
uitstekende tonnage die nog over de ge
hele w ereld w egens gebrek aan werk is 
opgelegd. M aar dat kan niet, om dat deze 
schepen niet onder A m erikaanse vlag wa
ren en niet met A m erikanen zijn bem and. 
Laten wij tenslotte m aar hoop putten uit 
hetgeen dr. J. K ym m ell van Van der 
G iessen-de Noord heeft gezegd. De 
scheepsbouw crisis is volgens hem niet 
van structurele aard, m aar een tijdelijk 
verschijnsel. En dat brengt ons w eer terug 
op het uitgangspunt: hoe tijdelijk? De J.
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Passagiersschip voor de binnenwateren ’Prinses Juliana’.
door W. EVERTS

De Rederij Ketel te Zutphen, eigenaresse van het nieuwe passagiersschip Prinses 
Juliana  is bij de concipiëring van het schip van een groot aantal te stellen eisen 
uitgegaan.
Behalve uiteraard een gestelde vaarsnelheid bracht het vaargebied -  de W est- en 
M iddeneuropese rivieren, het t.z .t. te bevaren M ain-Donaukanaal -  de nodige beper
kingen in diepgang, hoogte en breedte van het schip met zich m ee, terwijl de vaart op het 
IJsselm eer, de W addenzee en de Zeeuwse strom en weer andere eisen aan het ontwerp 
stelden.
De hoogte en diepgang zijn zo begrensd mogelijk gehouden om het grootst mogelijke 
aantal binnenwateren te kunnen bevaren.
De hoogte van 7 ,10  m kan nog teruggebracht worden tot 5 ,80 m door dem ontage van het 
bovengedeelte van het stuurhuis, terwijl de zonnetent, de beide schoorstenen en uiter
aard beide masten en radannast. kunnen worden neergeklapt.
In verband met de veelal uiterst lage rivierstanden is de maximale diepgang op 1,06 m 
gehouden.
De grootst mogelijke m anoeuvreerbaarheid ondanks de geringe diepgang en relatief 
grote windgevoelige bovenbouw behoorde vanzelfsprekend tot een absolute noodzaak. 
Behoudens passagiersvaart in het daarvoor geëigende seizoen zet de redrij haar schepen 
in als drijvende hotels op plaatsen waar tijdclijk grotere hotelaccom m odatie noodzakelijk 
is en ook voor andere evenem enten. Daarbij kan het noodzakelijk zijn, dat de schepen 
dan meer elektrische energie zouden moeten kunnen leveren, dan alleen voor het eigen 
gebruik noodzakelijk is.
Het installeren van een aanzienlijk groter elektrisch vermogen aan boord van de Prinses 
Juliana  werd dan ook een eis.

De uitrusting en inrichting van het schip, 
dat gebouwd is onder toezicht van de Ne
derlandse Scheepvaartinspectie en vol
doet als hotelschip aan het Reglement be

treffend het onderzoek van schepen op de 
Rijn 1976 en als personenvaartuig, groep 
II voor vaargebied A van het ontwerp bin
nenschepenbesluit (personen vaartuigen),

komt dus nu reeds aan de nog te verwach
ten eisen ten aanzien van de inzetmoge- 
lijkheden voor passagiersvervoer en ac
com m odatie tegem oet, welke in de loop 
van de volgende jaren van kracht zullen 
worden.

Uit het complex van deze eisen is een 
schip ontstaan met de volgende hoofdaf
metingen, machine-installatie en accom 
modatie:
Lengte: 94 ,80 m
Breedte: 10,90 m
Diepgang (max.): 1,06 m
M otorvermogen voortstuwing:

5 X 184 kW (250 pk) 
M otorvermogen boegschroef:

1 X 184 kW  (250 pk) 
Geïnstalleerd elektrisch vermogen:

4 x  160 kW
Voortstuwing middels: 5 roerpropellers 
Accommodatie: 142 passagiers
Vaarsnelheid: 25 km /u

De algemene indeling van het schip is 
uitermate overzichtelijk. (Fig. I)

’D irecteur 'AGAM  M otoren R otterdam ’
BV.
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Figuur 3.

De en trees aan B .B . en S .B . liggen op  het 
salondek nagenoeg tegenover e lkaar en 
geven toegang tot de en treehal, w aarin de 
receptie is gevestigd. A an de voorzijde 
daarvan is de grote passagierslounge m et 
bar. Aan de achterzijde de ruim e eetzaal 
m et daarach ter de kom buis. A chter de 
kom buis bev inden  zich de hutten van het 
varend personeel, totaal 18, w aarach ter de 
personeels-inessroom .

In de entreehal bevinden zich de beide 
trappen naar de passagiershutten  op het 
dek onder het salondek. (In totaal 65 
tw eepersoonshutten  en 3 vierpersoonshut- 
ten). Het bovendek -  zonnedek -  kan 
w orden bereikt door twee buitentrappen 
direct bij de ingangen.
O p dit bovendek bevindt zich het stuur
huis.
In het ach tersch ip  is de m achinekam er m et 
de 5 voortstuw ingsm otoren en in het voor
schip  de boegschroefm otor.
Boven de m achinekam er is een centrale 
contro lekam er.

S ch eep sb ouw k un dige b ijzonderheden
De schetsen en p lannen, w elke doo r de 
rederij voor de bouw  w aren on tw orpen en 
opgesteld , zijn uitgew erkt door het Bureau 
voor Scheepsbouw  J. H. G roenendijk  en 
M . C. J. S oeterm eer te R otterdam , w elk 
bureau tevens als technisch adviseur van 
de rederij optrad.
M et het oog  op de uiterm ate geringe d iep
gang w erd gekozen  voor een onderw ater
schip gelijk aan  dat van duw schepen. 
H ierm ede werd tevens bereikt, dat op  het 
hoofddek de vo lledige lengte en breedte 
ter beschikking w as.

U it het grootspant zijn de verbanddelen 
duidelijk af te leiden (fig . 2).
Een w aterdichte schotindeling  is geba
seerd op lekberekeningen, w aarbij zonder 
gevaar voor het schip een com partim ent 
geheel vol kan lopen.
O nder het hoofddek bevinden  zich 2 
brandstoftanks van elk 6 3 .000  l tr . , 2 
zoetw atertanks van elk 7 5 .6 0 0  ltr ., 8 res
pectievelijk  w aterballast- en vuilw ater- 
tanks/w aterballasttanks.
H et schip is van geheel gelaste constructie 
en is door S cheepsw erf Peters in K am pen 
in de scheepsbouw hal in tw ee secties ge
bouw d, w elke op dw arshelling  w agens 
naar buiten w erden gebracht en naast de 
hal op de railbanen sam en w erden ge
voegd. D aarna is het gehele schip van de 
dw arshelling  te w ater gelaten.

S tu urinrichtin g
G ezien de zw are eisen , w elke aan de be
stuurbaarheid  w aren gesteld , en  als gevolg 
van de bijzonder geringe d iepgang van het 
sch ip , w erd  besloten tot voortstuw ing en 
besturing v ia 5 H olland roerpropellers met 
schroeven van 900 m m  diam eter naast el
kaar, elk aangedreven door een  eigen d ie
se lm otor van 186 kW  (250 pk), zodat een 
totaal voortstuw ingsverm ogen van 1250 
pk w erd bereikt.
De m iddelste roerpropeller w erd in de 
langsrichting  van het schip  gefixeerd, 
( tig . 3 en 4 ) .De tw ee B .B .-roerp ropellers 
en de tw ee S .B .-roe rp ropellers  zijn 360° 
om  de verticale as d raaibaar. De draaibe- 
w eging  van de beide B .B .-  en beide S .B .- 
roerpropel Iers zijn gekoppeld  , zodat elk 
paar gelijktijdig en over dezelfde hoek 
verdraait.

Deze verdraaiing  w ordt per paar bew erk
stelligd door een horizontale w orm as, 
w elke door een hydrom otor w ordt aange
d reven. De activering van de hydrom oto- 
ren geschiedt door m iddel van tw ee H aga- 
nuk co-piloten m et roerstandaanw ijzers in 
het stuurhuis. De hydraulische oliedruk- 
voorziening w ordt verzorgd door tw ee 
L ister luchtgekoelde hulpdieselm otoren 
met aangebouw de hydraulische pom pen, 
terw ijl op de hydro-unit nog tw ee elek
trisch gedreven hydraulische pom pen 
stand-by staan. B eide hydraulische sys
tem en kunnen w orden gekoppeld , zodat 
de grootst m ogelijke zekerheid  w ordt ver
kregen.
De boegschroef is van het systeem  
Prom ac-Jet Set, w elke een verm ogen 
vraagt van 140 pk. Bij dit systeem  w ordt 
w ater uit het vlak van het schip aangezo
gen door een verticaal geplaatste schroef. 
D oor de snelle verandering van de hydrau
lisch aangedreven scheidingsscherm  
wordt ook snel m anoeuvreren  m ogelijk. 
(Fig. 5).
De installatie w ordt door een bedienings- 
handel in het stuurhuis bediend.
In sam enw erking van roerpropellers en 
boegschroef kan het schip  in zeer korte tijd 
in zijn eigen lengte rondkom en. De draai- 
cirkel is bij vol vooruit slechts 100 m. De 
stoplengte na vol vooruit is 80 m.

A nker- en verhaalinrichting
O p het voorsch ip  bevindt zich een e lek 
trisch aangedreven R idderinkhof ankerlier 
voor beide Pool-ankers van 650  kg elk , 
w elke zich bevinden in tw ee verticaal 
staande ronde kokers m et een diam eter 
van 1,90 m. Buiten de kabelaringschijven
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Figuur 4. Roerpropellers

Figuur 5. Boegschroef'

PROMAC . J F T S n - T T - U O
D r a a i r i c h t i n g : i  ec h t som,  g e z i e n  op a a n d n j f f l e n s

bevinden zich twee verhaalkoppen.
In het achterschip bevinden zich aan B.B. 
en aan S .B . een elektrisch aangedreven 
Ridderinkhof-ankerlier, elk met een 250 
KG Poolanker.

Elektronische navigatie- en commiini- 
catie-uppuratuur
In het stuurhuis (fig. 6 en 7) is een Kelvin 
Hughes rivierradar type 17/12 RB opge
steld.
Deze radar heeft een beeldscherm  van 30 
cm, en biedt een scherp getekend beeld in 
acht bereiken van 600 t/m 5000 m en 6 t/m  
12 zeemijl.
Bovendien werd een bochtaanwijzer geïn
stalleerd, waarvan de dochterklok tegelijk 
met het radarbeeld kan worden geobser
veerd.
Het schip is verder uitgerust met een Sai- 
lor RT 144 D marifoon en een Selcal ont
vanger. die door middel van een zoemer 
en een indicatielampje waarschuwt als er 
een gesprek voor het schip voorhanden is. 
De buiten opgestelde antennes zijn alle 
neerklapbaar. De Delta radannast heeft 
een speciale baiansconstructie, waardoor 
de radarantenne in neergeklapte toestand 
normaal kan doordraaien.
Een intercom installatie met voor- en ach
terschip en controlekam er en telefoonver
binding met controlekam er is aanwezig.

Reddingsm iddelen
Op het zonnedek bevinden zich onder een 
aantal zitbanken, kisten, waarin bij elkaar

Figuur 6. Stuurhuis
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200 reddingblokken. Rondom het schip
o.m . aan de railingen zijn totaal 13 red
dingsboeien. V oor de bem anning zijn 13 
zw em vesten aan boord, terwijl op  het 
achterschip een 'm an overboord ' boot in 
een davit voor direct gebruik aanwezig 
is.

V entilatie, verw arm ing en airconditio
ning
V oor iedere twee hutten is een elektrisch 
aangedreven ventilator voorzien van een 
brandklep.
V ervolgens zijn in de salon 16 ventilato
ren , inde  b a r4  stuks, in d e  eetzaal 16en in 
de kom buis 8 ventilatoren. Deze ventila
toren kunnen in verschillende groepen 
worden ingeschakeld, w aardoor de salons 
gedeeltelijk, o f  per onderdeel kunnen 
worden geventileerd.

De ventilatie van de m achinekam er wordt 
verzorgd door een Nordisk installatie. De 
hutten w orden verw arm d door elektrische 
oliegevulde radiatoren.
De salon en eetzaal w orden verwarm d 
door Roos 'Speicher-systeem ' elem enten. 
In deze verw arm ingseenheden w ordt ge
durende perioden, waarin weinig elektri
sche energie w ordt verbruikt, w arm te ge
produceerd en opgeslagen om gedurende 
de tijden, dat door het boordnet veel 
stroom  w ordt verlangd, deze w arm te naar 
behoeven w eer a f  te geven. In de salon, 
bar en eetzaal is verder een aircondi- 
tioning-installatie aangebracht volgens 
het 'S p lit-systeem ' m et een capaciteit van
70 .000  Kcal.

Sanitair:
Uit m ilieuhygiënische overw egingen

Figuur 8. 4-Persoonshut

Figuur 7. Controlepaneel

werd op dit schip een Electrolux vacuiim- 
riolering toegepast. Het toiletafvalw ater 
wordt hierbij door m iddel van lucht naar 
twee 4 ,5  m 3 vacuüm opslagtanks getrans
porteerd. H et alvalw ater per spoeling be
draagt 0 ,9  ltr ., zodat beide tanks een op
slagcapaciteit hebben van 3700 toiletspoe- 
lingen. Bij een conventioneel systeem 
zouden slechts 700 spoelingen daarin op
geslagen kunnen w orden. De transport- 
snelheid bij dit systeem  is 15m /sec., zodat 
verstoppingen vrijwel uitgesloten zijn.

Bovendien kan m et kleinere pijpdiameters 
w orden volstaan. Iedere hut is van zo’n 
to ilet voorzien. W arm en koud w ater voor 
wastafel en douche is eveneens in iedere 
hut aanwezig. W arm  w ater wordt verkre
gen door een 20-tal elektrisch verwarm de 
boilers.

Figuur 9. 2-Persoonshut

Figuur 10. Eetzaal
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Figuur 13. Voortstuwings- 
aeneratoragsreaaat

Brandpreventie
Het schip is op het hoofddek gescheiden 
in 6 delen door brandschonen met 
branddeuren in de gangen. A lle tussen- 
schotten en deuren zijn opgebouwd uit 
Isolam in panelen, in totaal 1.810 m 2, 
w elke zijn sam engesteld uit een kern van 
kopsgelaagde Rockwool aan beide zijden 
beplakt met een gegalvaniseerde staal
plaat van 0 ,7  m m , voorzien van een 
decoratieve PVC-foIie. Behoudens de on
brandbaarheid van Isolam in heeft het een 
geluidsisolatie van 33dB. In plafonds en 
in w anden is verder Rockw ool-m ateriaal 
verw erkt, t.w . 3 .500 m 2 gecacheerde 
plaat 211.216 en 1.200 m 2 brandplaat 
750 in de m achinekam er.

In de salons en gangen is een groot aantal 
brandm eldpunten aanw ezig, terwijl vol
gens voorschriften en aanwijzingen van de 
Scheepvaartinspectie voldoende brand- 
blusm iddelen aanwezig zijn.
Op alle ventilatiekokers is een brandklep.

K om buis
Een ruim e en goed verlichte -  buiten- en 
kunstlicht -  en geventileerde keuken met 
kooktafels, friteuse, bain-m arie, warm- 
kasten en werktafels van het m erk Zoppas; 
hokkers fabrikaat Haas & Sohn en een 
Blodgett convectie-oven. Tot de uitrus
ting behoort verder een Krafft vaatwas- 
m achine. G eïnstalleerd is vervolgens een 
K oelrad Superfrost cellencom plex, een 
bier- en lim onadekoeler en een koelbuffet 
van 2 ,5  m.

M eubilair, Stoffering en Bedden
Het m eubilair is grotendeels ontworpen 
door de rederij ze lf en in overleg met de 
firm a Stukenbröker & Rollm ann. Bij het 
ontw erp is in het bijzonder rekening ge
houden met een optim aal zitcom fort, ook 
gedurende langere perioden tijdens de 
cruises. De uitvoering van de tapijten in 
hutten, gangen en salons is in volledig 
wollen Berber en geleverd door de K .V .T . 
De firm a Kuperus leverde de bedden. (Zie 
figuren 8, 9, 10, 11 en 12).

M achine-installatie
Om de gewenste vaarsnelheid te verkrij
gen heeft het schip maximaal een voort
stuw end vermogen nodig van 1250 pk. 
Als gevolg van de noodzakelijk gewenste 
uiterste geringe diepgang van max. 1,06 
m en de bestuurbaarheid, is gekozen voor 
voortstuwing door middel van 5 roerpro- 
pellers naast elkaar in het achterschip mei 
elk een schroef van 0 ,90  m diam eter en elk 
een aandrijvend vermogen -  diesel -  van 
250 pk en een ruim bem eten boegpropeller 
in het voorschip.

Zoals eerder vermeld kan het voorkom en, 
dat aan de wal o f op andere hotelschepen 
extra elektrisch verm ogen nodig is.
Om die extra elektrische energie te kunnen 
leveren is in de Prinses Juliana  een elek
trisch vermogen geïnstalleerd van 700 
kW.
Tijdens norm aal vaarbedrijf heeft het 
schip behoefte aan circa 150 kW voor het 
boordnet.
Dienstdoende als hotelschip daarentegen

Figuur 11. Salon 

Figuur 12. Bar

heeft het schip de 1250 pk voortstuwings- 
vermogen niet nodig, doch in bepaalde 
gevallen wel 700 kW elektrisch verm o
gen.
Aangezien dus aan beide vormen van 
energie nim m er gelijktijdig behoefte zal 
zijn, is een zodanige installatie ontw or
pen, die hetzelfde aandrijvend vermogen -

Figuur 14. Machinekamer
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de diesels -  in belangrijke m ate voor beide 
doeleinden gebruikt.
D eze voortstuw ings- tevens generatorag- 
g regaten  (fig . 13 en 14), w erden door 
AG AM M otoren R otterdam  B .V ., 
in nauw e sam enw erk ing  m et de rederij 
geconcip ieerd  en gebouw d. Deze eenhe
den zijn sam engesteld  uit een M ercedes- 
B enz d ieselm otor OM  404  m et een , in 
verband m et de roe rpro pel Iers, geredu 
ceerd verm ogen van 184 kW  (250 pk .) op 
een toerental van 1800 o m w ./m in ., resp. 
178 kW  (242 pk .) bij 1500 o m w ./m in ., 
een door een H olset-koppeling  verbonden 
Indar-generator van 160 kW  draaistroom  
220 /380  V ., w aaraan de achterzijde een 
Tw in D isc fric tiekoppeling  SP 214 m et 
vrij aseinde voor de bevestig ing  van een 
G W B -cardanas m et elastisch  koppelings- 
gedeelte  voor de aandrijv ing van de 
H olland-roerpro  peller.
In het voorschip  drijft een  dergelijke een 
heid de Prom ac Je t-boegsch roef aan. 
M otor, generator en clu tch  zijn star o pge
steld op een zeer stug fundatieraam , dat 
ze lf op elastische kegels op  de w rangen en 
langsdragers van het schip  staat.

B ehoudens de v ier op  h iervoren o m sch re
ven w ijze sam engeste lde voortstu- 
w ings/generato reenheden , zijn e r  nog 
tw ee voortstuw ingseenheden  -  de uiterste 
aan B . B . en aan S . B . -  w elke geen genera
to r aandrijven en w aarbij de T w in D isc- 
koppeling  rech tstreeks aan de M ercedes- 
B enz-m otor is bevestigd , ( fig .3).
De -  niet opgeladen -  M ercedes-B enz- 
m otoren zijn door de A G A M  volgens het 
doo r hen ontw ikkelde en  door ja ren lange 
gebru ikservaring  beproefde systeem  voor 
scheepsgebru ik  on tw orpen . De w arm te
w isselaars zijn van cupronikkel pijpen 
voorzien  om  w eerstand te kunnen bieden 
aan het w el zeer aggressieve Rijnw ater.

De drie m iddelste voorstuw ings- en gene- 
ratoreenheden  en de identieke eenheid  in 
het voorsch ip  t.b .v . de boegschroef, elk 
dus m et een elektrisch verm ogen van 160 
kW , kunnen in elke w illekeurige co m b i
natie parallel draaien.

Bij norm ale vaart verzorgt de boeg- 
schroefeenheid  het benodigde elek trische 
verm ogen voor het boordnet.
O p trajecten  w aar de b o egsch roef m oet 
w orden gebru ik t, w ordt de boordnetver- 
zo rg ing  overgenom en door de m idden 
voo rtstuw ingsm otor, w aardoor de voo rt
stuw ing  verder w ordt verzorgd doo r de 
tw ee B .B .-  en de tw e e S .B .-m o to re n , het
geen voor dergelijke trajecten  als m eer dan 
voldoende w ordt beschouw d.

A ls voortstuw ingseenheden  m oet e r  varia
tie van het m otortoeren ta l m ogelijk zijn 
van sta tionair toerental van 700 
o m w ./m in . tot een toerental van 1800 
om w ./m in .
T ijdens het aandrijven van de generatoren  
dient daarentegen het toerental exact op 
1500 o m w ./m in . gehouden  te worden. 
A GAM  M otoren R otterdam  B .V . nam 
voor deze uitzonderlijke toerenregeling  
contact op m et B arber C olm an N ederland. 
De M ercedes-B enz-m otoren  zijn voorzien 
van de norm ale B osch-governors van het 
type RQ . De brandstofhandel van de go
vernors w orden  geactiveerd  door B arber 
C o lm an , t.w . A ctuator control box D yna 
I, Isochronous load sharing  +  auto synch
ronizer D yna II. B oven de m achinekam er 
bevindt zich een contro lekam er van w aar
uit het gehele technische gebeuren aan 
boord kan w orden geregeld  en gecon tro 
leerd.
V ia een in tercom , c .q . te lefooninstallatie , 
krijgt de m achinist van de brug orders over 
het gebruik  van de m otoren en kan zonder 
onderbrek ing  van het boordnet van de ene 
generator op  de andere w orden overge
schakeld , c .q . m eerdere generatoren  pa
rallel w orden ingeschakeld .

Z oals reeds verm eld , staan de beide 
B .B .-roerp ropellers en de beide S .B .- 
roerpropellers paarsgew ijs gekoppeld  aan

een stuurbew eging . O p de brug bevinden 
zich daarvoor tw ee stuurknuppels, B .B. 
op het paneel voor de beide B .B .- 
propellers en S .B . voor de beide S .B .- 
p ropellers, (fig. 6).
V oor de toerenregeling  bevinden zich op 
de brug drie telem ecanique handels naast 
elkaar. A an B .B .-k an t één voo r het rege
len van het vaartoerental van de beide 
B .B .-m o to ren  gelijktijdig, in het m idden 
één  voor de toerenregeling  van de m id- 
denm otor en aan S .B . één voor dat van de 
beide S .B .-m o to ren  gelijktijdig.
T evens bev inden zich daar de schakelaars 
voor het in- en u itschakelen  van de Tw in 
D isc SP 214-clu tches, w elke zich aan de 
achterzijde van elk aggregaat -  zow el die 
m et als die zonder generator -  bev inden . 
H et vaar- en boegschroefbedrijf kan dus 
geheel vanaf de brug w orden bediend. 
M oet nu de boegschroefeenheid  o f  één 
van de voortstuw ingseenheden  dienst 
doen  voor generatorbedrijf, dan schakelt 
de brug de betreffende m otor(en) op sta
tiona ir toerental en de clu tch(es) uit en 
geeft aan de m achinist in de contro leka
m er zijn bedoeling  door.
D eze schakelt de betreffende eenheid  
(eenheden) over op generatorbedrijf, 
waarbij deze autom atisch  op 1500 o m w ./- 
m in , kom en te draaien .
V anaf de brug kan m en deze eenheid  
(eenheden) verder niet beïnv loeden .

M edegew erkt aan de bouw van en toegeleverd  aan het schip  w erd  door:

B ureau voor Scheepsbouw  J. H. G roenendijk  &  M . C . J. S oeterm eer te R otterdam

Peter,s Scheepsbouw B.V. Kampen
Agam M otoren Rotterdam B.V. H oofdm otoren/aggregaten Rotterdam
Alewijnse Electrotechniek B .V. El .Installaties Nijm egen—
Brinkman & N iem eijer N .V. Roerpropellers en

hulpm otoren Zutphen
Drenth Centrale V erwarm ing B.V. Sanitair Veendam
E .C .C . Rotterdam  B.V. Isolamin W anden/Plafond Rotterdam
Electrolux-Quatfass B.V. Vacuiimriolering Dienien
van der Heide B.V. Isolatie Dronrijp
Koel rad B.V. A irconditioning en koel. Amstelveen
Kon. Ver. Tapijtfabrieken Tapijten Deventer
Marja International B.V. Keukenuitrusting Utrecht
Nederlandse Steenw olfabriek B .V. Rockwool Lapinus Rotterdam
Promac N ederland B .V . Jet-Set boegschroef Zaltbom m el
Radio Holland B.V. Elektronische navigatie Amsterdam
R oos Elektrogeräte V erwarm ingselem enten Buchholz, D .B .R
Sikkens Smit B.V. V erf W apenveld
Stukenbröker & Rollmann M eubilair H erford, D .B .R .
Technische H andelsm ij. K im m an B.V. Hydra uliek Rotterdam
Treetex Utrecht
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Duiktechnieken ^  falhült/
door H. J. F. Knaake

Inleiding
M et de exploratie en exploitatie van het continentale plat m aakt het beroep van duiker 
sinds ±  1960 een storm achtige ontw ikkeling door. V lekkeloos verloopt dit allem aal niet 
en nog steeds stijgt het percentage ongevallen. De meeste van deze ongevallen zijn te 
wijten aan persoonlijk falen van de m an, het nem en van te veel risico ’s, doch het 
materiaal raakt ook weleens overbelast.

Als illustratie mogen de volgende getallen 
dienen:
In 1971 w aren op het continentaleplat ca. 
80 duikers werkzaam  waarvan ±  10% op 
dieptes groter dan 100 m.
In 1976 daarentegen was het aantal geste
gen tot 1200 terwijl nu ca. 600 duikers 
w erkzaam heden verrichten op grote diep
tes.
Het aantal fatale ongelukken vertoont ook 
een lichte neiging om te stijgen. In 1975 
was dat ca. 1,5% van het continentaleplat. 
Ter vergelijking m ag dienen het percen
tage in de golf van M exico: 0 ,7% .
Dit relatief grote verschil is vermoedelijk 
voor een groot deel te verklaren met de 
m inder gunstige klim atologische om stan
digheden, zoals de lage tem peratuur, 
storm en, zicht etc. In ieder geval is het 
duidelijk dat het beroep van duiker vrij 
grote risico ’s m et zich m eebrengt.
Mede gezien de enorm e populariteit 
waarin het sportduiken zich mag verheu
gen, zelfs in N ederland w aar het zicht 
onderw ater vaak beperkt is tot een 50-tal 
centim eters lijkt het interessant de ver
schillende m ogelijkheden van duiken eens 
naast elkaar te zetten.
O verigens is het verm eldensw aardig dat 
sinds korte tijd op nationaal- en internatio
naal niveau gewerkt wordt aan het tot 
stand brengen van een z.g . ’du ikbeslu it’ . 
In dit besluit, dat de vorm van een wet 
moet krijgen, worden zoveel mogelijk de 
normen vastgelegd, op materieel gebied, 
opleidingen etc, die nodig zijn om  de risi
c o ’s tot een m inim um  te beperken.

Berperkingen bij het duiken
Om de verschillen tussen de diverse duik
technieken duidelijk te kunnen m aken is 
het noodzakelijk allereerst de voorwaar
den op physiek gebied vast te leggen 
waaronder een mens kan leven. De lucht 
die een mens onder atm osferische condi

* Luit t/zee (T) 2e KI. OC. Lid van de Techni
sche Staf van de Bewapeningswerkplaatsen 
der Marine te Den Helder

ties gebruikt bestaat uit 78% N 2 (Stikstof), 
21%  O 2 (Zuurstof) en 1% CO, C O 2 en 
restgassen als A r, Ne etc.
Van belang is ook de hoeveelheid lucht die 
verbruikt wordt. Deze varieert van ca. 1,5 
1/min. liggend tot ca. 80 1/min. bij zeer 
zware arbeid o f  in paniek situaties. Het 
zuurstof verbruikt ligt tussen de 0,25 -  2 
1/min. H ieruit volgt dat onder extreme 
condities ca. 15.1 O2 /m in. wel ingeademd 
wordt m aar niet verbruikt wordt.
Met de atm osferische conditie wordt be
doeld een druk van 1 bar en tem peratuur 
van ca. 20 C°.
Het is gebruikelijk de percentages gassen 
die de adem halingslucht bevat uit te druk
ken in de partiële drukken.
O nder partiële druk wordt verstaan:

volum e %P =  P absoluut x
100

(voor atm osferische lucht P„, =  0,21 bar 

P n: =  0,78 bar)

Empirisch is gebleken dat voor zuurstof 
een m inim um  partiële druk bestaat 
t p 0! >  0 ,2 0  bar) en voor vele gassen in-
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clusief zuurstof een m axim um  partiële 
druk.
In de grafiek zijn voor zuurstof en stikstof 
de m inim a en m axim a uitgezet.
Z uurstof is het enige gas dat een minimum 
partiële druk heeft. W ordt deze grens on
derschreden dan treedt hypoxia op, d .w .z . 
zuurstof gebrek.
Andere gassen zoals C O , C O 2 , N 2 en 
ook O 2 hebben een bovengrens w aar ver
giftiging optreedt; uit de grafiek blijkt dat 
de waarden voor O 2 en N 2 respectievelijk 
zijn 2 bar en 4 bar. Voor CO en C O 2 zijn 
dezeO.OOl baren  respectievelijk 0 ,02  bar. 
Het belang van de hierboven genoem de 
grenzen mag blijken uit het volgende: 
Het menselijk lichaam is in staat enorm 
hoge hydraulische drukken te weerstaan 
wegens zijn onsam endrukbaarheid. De 
enige kritieke delen zijn de adem halings
wegen en -ruim ten. H ier wordt in voor
zien door de duiker adem halingsgas toe te 
voeren met een druk die een fractie hoger 
is dan de om geving. Directe consequentie 
van de hoge druk van het adem gas is de 
hoge partiële druk van de gascom ponen
ten. En deze stellen nu de beperking aan 
de duikdiepte. Bij het gebruik van lucht in 
norm ale sam enstelling zal de stikstof in 
eerste instantie de beperking geven. De 
maxim um  toelaatbare absolute druk is ca. 
5,2 bar (=  4 /0 ,78 ), wat overeenkom t met 
een duikdiepte van ±  42 m (zie grafiek).

20 30 -40 SO 60 70 80 9 0  JOO HO 120 130

dulkdiep(re _

S en W  —44e iaaraana nn 151— 1Q77



Figuur 1. Open systeem
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Figuur 2. H alfgesloten systeem
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Figuur 3 . G esloten  systeem  
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Verklaring:

p
o m g e v i n g

-BIK

A flesafsluiter
B reduceer uitlaatdruk ca. 30 bar
C ademhalingsautom aat (doseert de luchttoevoer naar de duiker) 
D longautomaat (doseert gasmengsel naar de contralong)
E duiker 
F contralong
G C O : -  absoiptie middel 
H afblaas ventiel naar omgeving 
I veiligheidsventiel van contralong

U itvoeringsvorm en
De eerste scheiding die gem aakt kan w or
den bij de vele m ogelijkheden van duiken
is:
-  het duiken vanaf de oppervlakte,
-  het duiken vanuit onderw ater habitats 
(z .g . verzadigings duiken)
De eerste uitvoeringsvorm  is de m eest be
kende. E r wordt gedoken vanaf een plat
form  o f de wal. Deze m ethode heeft zeer 
veel nadelen. A llereerst de afhankelijk
heid van de m eteorologische om standig
heden en de toestand van de zee. Het b e
langrijkste nadeel is evenw el de rela tief 
geringe diepte die bereikbaar is, en de 
korte tijd die onderw ater gew erkt kan 
w orden op enige diepte. De m eteorologi
sche om standigheden buiten beschouw ing 
latend is het nadeel van de geringe diepte 
als volgt te verduidelijken. T eneinde de 
schadelijke effecten  op grote diepte van 
C O , C O 2 , en N 2 u it te schakelen kan ge
bruik gem aakt w orden van kunstm atig 
gem engde gasm engsels. De m eest g e 
schikte voor grote diepte (groter dan een 
60  m) is een zuurstof-helium  m engsel (He- 
liox). H elium  heeft n .l. geen nadelige in
vloed op het functioneren van de longen of 
hersens. D oor het percentage zuurstof in 
het helioxm engsel te verkleinen kan 
steeds d ieper gedoken w orden. Het zuur
sto f percentage in het gas m ag echter nooit 
k le iner w orden dan 20% , anders bezwijkt 
de duiker aan hypoxia bij het aan de op
pervlakte kom en. Dit probleem  is nog op 
te lossen door gebruik te m aken van appa
raten w aar de zuursto f toevoer afhankelijk 
van de diepte elektronisch  geregeld w ordt, 
m aar het geheel w ordt wel erg kostbaar en 
ingew ikkeld.

H et tw eede probleem  w eegt nog zw aar
der. O nder de verhoogde druk neem t de 
oplosbaarheid van de in het adem gas aan
w ezige com ponenten evenredig toe m et de 
druk. Zou de duiker van zijn w erkdiepte 
nu plotseling opstijgen dan is zijn bloed 
aan de oppervlakte oververzadigd met be
paalde gas com ponenten en zal het gas dat 
teveel is opgelost snel ontw ijken. De zo 
gevreesde caissonziekte b. v. is het gevolg 
van een overm aat aan stikstof. In het al
gem een spreekt men van de ’b ends’. Ten 
einde de opgeloste gassen in een norm aal 
tem po te kunnen laten ontw ijken uit de 
b loedbaan m oet de du iker opstijgen vol
gens een in de praktijk opgestelde decom 
pressie tabel. D it betekent dat hij op d i
verse dieptes bij het opstijgen m oet pauze
ren.
Als voorbeeld m ag dienen een duiker die 
m et een stiksto f/zuursto f m engsel een uur 
lang op  58 m. heeft gew erkt. O m  hem

veilig naar boven te  krijgen is een recom- 
pressietijd van ca. 220  min. nodig. Hij 
heeft dan een gasvoorraad nodig voor 280 
m in. wat erg veel is. De noodzaak van 
deze recom pressie verkort de effectieve 
arbeidstijd onder w ater gew eldig  w ant een 
du iker kan niet een onbeperkte hoeveel
heid gas m eenem en.

Bij het verzadigingsduiken w orden deze 
problem en verm eden om dat in en  om de 
habitat (een soort duikklok onder water) 
voldoende hoeveelheden gassen kunnen 
w orden opgeslagen. In deze habitat kan de 
duiker ook rustig aan zijn, vaak dagen 
durende, recom pressie beginnen. Het 
principe is dat aan de habitat zoveel adem 
gas in gecom prim eerde vorm  w ordt m ee
gegeven als nodig is voor het afdalen , de

w erkzaam heden, en het opstijgen van de 
duikklok m et bem anning. N a het om hoog 
halen van de duikklok w ordt deze op een 
platform  neergezet w aar voorzieningen 
aanw ezig zijn om de duikers over te bren
gen naar een recom pressietank. De habitat 
kan voorzien w orden van nieuw e hoe
veelheden gas en andere benodigdheden 
en is dan beschikbaar voor een volgende 
ploeg duikers. De afkom ende bem anning 
van de habitat w ordt in de decom pressie- 
tank dan langzaam  teruggebracht naar a t
m osferische druk. In het vervolg van dit 
artikel zal ik  mij beperken tot het duiken 
vanaf de oppervlakte.

M ethoden van duiken van af de op p er
vlakte
Bij de in gebruik zijnde apparatuur kan de



volgende principiële scheiding aange
bracht worden:
1 Open systemen,
2 H alf gesloten system en,
3 Gesloten systemen.

1 Open systemen

(f i g ■ 1>
Met een open systeem wordt bedoeld dat 
de duiker de gebruikte lucht direct naar 
zijn om geving uitadem t. Er wordt geen 
gebruik gem aakt van enige vorm van re
generatie van de lucht.
Dat deze m ethode erg veel lucht gebruikt 
blijkt uit feit dat onder atm osferische druk 
bij zw aar werk een m an ca. 5 0 1/min. lucht 
verbruikt. O p een diepte van 50 m eter 
verbruikt hij dan 3001/min. bij gelijkblij
vende adem frequentie. E ffectief werken 
is er dan ook niet bij als de duiker zijn lucht 
in flessen heeft m eegenom en.
De gem iddelde inhoud van een voorraad
fles is 8 liter. H iervan heeft de duiker er 
tw ee bij zich. Als de vuldruk gesteld wordt 
op 200 bar en 30 bar in de twee flessen 
reserve wordt gehouden om op te stijgen 
blijft een hoeveelheid lucht over van:
2 x  (2 0 0  -  30) x  8 =  2720 NI. Bij zwaar 
werk op 50 m. diepte wordt dan de ver
blijfstijd berekend van 2720/300 =  ca. 9 
min.
Goed toepasbaar is het open systeem  wan
neer gebruik gem aakt wordt van het z.g . 
standaard pak. (Het pak m et de bekende 
duikerhelm , zie foto 1 en 2 .). De duiker 
krijgt in dit pak zijn lucht toegevoerd vanaf 
het platform waarvan hij duikt. Dat kan 
dan zijn uit een grote bufferbatterij o f  in 
noodgevallen direct van een com pressor. 
Vanzelfsprekend wordt de duikdiepte

Foto 2 Duiker in standaardpak (modern type). 
Op de corselet onder de helm is de duikauto- 
maat aangebracht, waarmee de hogedruk- 
lucht van het duikplatform gereduceerd wordt 
voor gebruik tot omgevingsdruk.

Foto I
Het standaardduikpak (oud model)
1. Intercominstallatie (boven water)
2. Seinlijn met telefoonkabel
3. Schoenen
4. Borstgewichten
5. Du ik pak
6. Corselet
7. Helm met ingebouwde intercom
8. Luchttoevoersiang



Foto J
Mengselduikapparaut van het semi-gesloten type.
Op de foto is het gasregel- en toevoermechanisme aangesloten op een doseringscontrole apparaat.
1. Volgelaatsinasker niet aangesloten ademslangen
2. In- en uitadem longen
3. C O : — absorptie-inrichting
4. Drukhouder met menggas
5. Gasregel- en toevoermechanisme
6. Kunststof beschermkap

w eer beperkt door de partiële stikstofdruk 
van 4 bar in eerste instantie.
Het standaardpak heeft naast vele voorde
len zoals eenvoudige com m unicatie 
d .m .v . een intercom die is gem onteerd in 
de helm , het ontbreken van een bijtstuk 
e tc ., een redelijk com fort. M aar naast de 
vele technische uitvoeringen blijft één 
probleem  de aandacht vragen; dat is n .l. 
de ju iste spoeling door de helm m et het 
aangebouw de corselet om opeenhoping 
van C O ’ te voorkom en, om dat dit gas snel 
vergiftigingsverschijnselen geeft.

Bij het uitvoeren van w erkzaam heden on 
der w ater zoals lassen, branden etc. wordt 
overw egend van dit pak gebruik gem aakt. 
De m obiliteit bij deze m anier van duiken is 
echter zeer gering , vergeleken met de dui
ker die een eigen voorraad lucht bij zich 
heeft. Hel gew icht van een standaard dui- 
keruitrusting bedraagt al snel ca. 70 kg. 
Dat is o .m . nodig om de duiker de nodige 
stabiliteit te geven bij z ’n werk bij het 
com penseren van reactiekrachten en te
vens om  hem enigerm ate te bescherm en 
tegen harde, scherpe en zw are voorw er
pen zoals die w elke vooral voorkom en bij 
het duiken op scheepsw rakken.

2 H a lf gesloten system en (fïg. 2)
L/OOI UC u cp c iiu u  lllOO liiiC li vail n ci MUM-

daardpak en de zeer korte operationeel 
beschikbare werktijd van flessen met ge
com prim eerde lucht als open systeem  is de 
ontw ikkeling van het half gesloten sys
teem  een zeer logische, (zie foto 3)
Het wezenlijke verschil met het open sys
teem  is dat de uitgeadem de lucht door een 
C O 2 — absorptiem iddel gevoerd wordt. 
De gereinigde lucht gaat dan naar een z.g. 
contralong w aar het w eer gem engd wordt 
met nieuw toegevoerd gas. De eventuele 
overm aat gas kan via een overdruk ventiel 
op de contralong ontw ijken.
O m dat deze apparaten a .g .v . de ge
noem de C O 2 — absorptie en contralong 
reeds een stuk ingew ikkelder zijn gew or
den dan de gew one persluchtapparaten 
(zie foto 4), gebruikt men ook kunstm atig 
gem engde gassen bij dit type apparaat. 
D oor het zuurstof percentage in het 
mengsel a f  te stem m en op  de geplande 
werkdiepte wordt hierm ee een zeer hoog 
rendem ent bereikt, wat tot uitdrukking 
kom t door de langer beschikbare duiktijd. 
De meest gebruikelijke m engsels zijn 
stikstof-zuurstof voor dieptes tot ca. 60  m , 
en de helium -zuurstof m engsels voor g ro
tere diepten. H elium  heeft n .l. geen scha
delijke neven effecten voor de duiker bij 
hoge partiële drukken. W at niet wil zeg
gen dat er geen neven effecten zijn. Twee

bijverschijnselen zijn echter zeer de 
m oeite w aard om  te verm elden. A llereerst 
is dat het optreden van het z .g . 'D onald  
D uck ' effect. H et spreken in een helium- 
zuursto f atm osfeer m aakt een 'descram 
b le r' noodzakelijk , om dat het geluid wat 
de duiker produceert voor zijn begeleiders 
onverstaanbaar is. Het tw eede effect kan 
w el, in tegenstelling met de vorige, nade
lige gevolgen hebben voor de duiker. De 
duiker zal zo n d e rd e  nodige voorzieningen

snel onderkoeld raken om dat de soorte
lijke w arm te 7 m aal zo klein is als van 
lucht. In feite kan met een heliox mengsel 
onbeperkt diep gedoken w orden, voor zo
ver op dit m om ent bekend is en mits de 
partiële zuurstofdruk groter is dan 0 ,2  bar.

Deze ha lf gesloten system en zijn de m eest 
gebruikelijke voor duikers w aar diepte en 
m obiliteit essentieel zijn.
Ook het standaard duikpak kan uitgevoerd
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w orden als een semi gesloten systeem . 
H ierm ee w ordt dan de beperking van de 
w erkdiepte t.g .v . de partiële stikstofdruk 
verm eden. (Tevens w ordt voorkom en dat 
op het duikplatform  onevenredig grote 
bufferbatterijen o f  com pressoren opge
steld m oeten worden).

3 H et gesloten systeem  (zie fig .  3 en fo to  
5).
V oor de sport- en beroepsduikers hebben 
apparaten werkend volgens het gesloten 
systeem  voorlopig weinig nut. Dat komt 
door het feit dat deze toestellen m et zui
vere zuurstof (100%  ) werken. Dit gas 
heeft een m axim um  partiële druk van 1,8 
bar wat de duikdiepte beperkt tot 8 m. 
Bovendien worden speciale eisen gesteld 
aan de conditie van de duiker en de ge
bruikstijd is streng geregeld om dat geble
ken is dat een m ens ook niet onbeperkt op 
zuivere zuurstof kan leven. De principiële 
w erking kom t sterk overeen m et de appa
raten die werken met m enggassen. De 
zuurstof w ordt via een long toegevoerd 
aan de gebruiker. H et uitgeadem de gas 
w ordt daarna via een C O 2 — absorptie 
inrichting teruggevoerd naar de long. Al 
het gas wordt gebruikt, w at de volgende 
voordelen met zich m eebrengt:
-  geen bellenbanen (geringe detectie kans 
van de duiker en m inim aal geruis door het 
ontbreken van ontsnappende gassen).
-  lange verblijfsduur onder water.
D it apparaat is dan ook bij uitstek geschikt 
voor m ilitaire toepassingen zoals dag en 
nacht aanvallen van kikvorsm annen.
Een apparaat dat werkt met heliox 
m engsel volgens het gesloten systeem  is in 
ontw ikkeling en zal ongetw ijfeld binnen 
afzienbare tijd op de m arkt verschijnen. 
De w erking kom t sterk overeen met de 
halfgesloten circuits m .d .v . dat in plaats 
van een m engsel nu alleen zuivere zuur
s to f aan de duiker w ordt toegevoerd, nadat 
het gehele adem systeem  voorzien is van 
een bepaalde hoeveelheid helium . H ier
m ede wordt bereikt dat alleen bij signifi
cante d iepteveranderingen van de duiker 
helium  toegevoerd o f  afgevoerd m oet 
w orden.

V ergelijking met het buitenland
De in dit artikel genoem de m axim um  
w aarden voor de partiële drukken van d i
verse gassen zijn de gangbare voor W est- 
Europa. De V erenigde S taten, een groot
heid ook op duikgebied, hanteert echter 
een aantal norm en die duidelijk afwijken 
van de hier gehanteerde w aarden. H ier
door ontstaan een aantal saillante verschil
len zowel op technisch gebied v .w .b . de 
u itvoeringsvorm en, als op operationeel
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gebied. De meest opvallende is het m axi
m ale zuurstofverbruik van een duiker wat 
de A m erikanen stellen op 4 1/min, een 
verdubbeling t.o . v. de gebruikelijke norm 
in W -Europa. Deze hogere norm heeft di
recte consequenties voor de beschikbare 
tijd van het apparaat. Als we uitgaan van 
een bepaald gasm engsel m et een zekere 
hoeveelheid zuursto f daarin m oet de hoe
veelheid toetevoeren gas volgens de airie- 
rikaanse norm twee maal zo groot zijn 
vergeleken met de hier gehanteerde norm , 
uitgaande van een m axim aal zuu rsto fver
bruik van de gebruiker.

Een ander verschil is de boven- en onder
grens van zuurstof.

\
max . Pn min.

2

USA ( 2,0 

\ 1,6

(heliox)) 
(nitrox)j

0,16 ba r

W- EUR. 1,8 0,2 bar

Opvallend is ook de scheiding die ge
m aakt wordt voor heiium -zuurstof en 
stikstof-zuurstof m engsels. De m axim um  
toelaatbare waarden voor andere schade
lijke gassen als C O , C O 2 etc. lopen slechts 
weinig uiteen. Evenw el de m axim um  
aanwezige hoeveelheid olie in de lucht 
scheelt w eer een factor 10, USA <  5 
m g/m 3 lucht, W -Eur. <  50 m g/m 3 lucht.

Slot
Uit de bovenstaande snelle rondvlucht 
over de wereld van het duikbedrijf moge 
blijken dat dit beroep zeer vele interes
sante facetten kent. N aast het vele plezier 
voor de sportduikers staan de grote risi
co ’s w aaraan de beroepsduiker zich bloot
stelt.
Het is dan ook een gelukkige zaak dat 
sedert korte tijd getracht w ordt tot gelijk
vorm igheid te kom en op gebied van oplei
dingen, m aterieel, en andere norm en. 
N iet onterecht w ordt deze techniek door 
velen gezien als een speerpunt technolo
gie.

Rest nog op te m erken dat de gebruikte 
drukken allen absolute drukken zijn. 
Bovendien m ogen geen van de gehan
teerde grenzen bij diepte beperkingen 
zw art-w it gezien w orden. De conditie van 
de duiker en zijn ervaring kunnen deze 
grenzen enigerm ate verleggen. O pvallend 
daarbij is dat een duiker met veel ervaring, 
en dus ook vele duikuren in het algem een 
gevoeliger is voor duikerziekten. In dit 
geval werkt grote ervaring eerder als een 
rem m ende factor.

Foto 5
Kikvorsman met zuurstofduiktoestel (gesloten 
systeem)

Foto 4
Persluchtapparaat voorzien van 2 cilinders van 
8 I. inhoudelk, volgelaatsmasker met ademau- 
tomaat en draagstel met snelsluiting.



General Electric LM5000 Industrial Gas Generator

The G eneral Electric LM 5000 industrial 
gas turbine is derived from  the C F6-50 
com m ercial turbofan engine used on the 
D C -10 Series 30 , A 300, and 747 je tlin 
ers. It is a further developm ent o f  the 
L M 2500 fam ily o f  industrial and m arine 
gas turbines. The LM 5000 is in the 40 ,000  
to 60 ,000  isentropic gas horsepow er class. 
The engine incorporates the latest features 
o f  com pressor, com bustor, and turbine 
design to provide m axim um  progression 
in reliab ility , parts life , and tim e betw een 
m ajor m aintenance.
The L M 5000 is a dual-ro tor m achine con
sisting o f a low  pressure system  and a high 
pressure gas generator system .

Low pressure com pressor
The low pressure com pressor is derived 
from  the C F6-50 system . The large air
craft engine fan is replaced by tw o addi
tional com pressor stages, jo in ing  the three 
stages used in the C F 6-50 . for a total o f 
Five stages. This provides a 2.5:1 pressure 
ratio. B ypass doors are used to  assure ade
quate stall m argin at low er pow er settings 
and large pow er reduction transients. The 
com pressor casing is split horizontally for 
ease o f  m aintenance. Rotating blades are 
individually replaceable.

LM5000 GAS GENERATOR

High pressure com pressor
T he high pressure com pressor is a single 
spool, 14-stage variable stator design, 
identical to the C F6-50 high pressure 
com pressor. It incorporates variable inlet 
guide vanes and variable stators in stages 
one through six to  provide stall free opera
tion. T he com pressor casing is split hori
zontally  for m aintenance purposes. Bore- 
scope ports are provided at all 14 stages 
for convenient diagnostic inspection. The 
variable vane geom etry provides good ac
celeration  response and stall m argin.

C om bustor
The LM 5000 com bustor is identical to the 
C F 6-50 design. It uses 30 externally- 
m ounted fuel nozzles for liquid d istillate 
fuel, natural gas fuel, o r dual fuel depend
ing on custom er needs. It is annular in 
design , consisting  o f  the cow l (diffuser), 
dom e, inner skirt and ou ter skirt. The 
sw irl-up dom e prom otes low em ission 
levels, including sm okeless operation.

The com bustor is short in length w ich re
duces the am ount o f  liner cooling air con
sum ption, thus im proving exit tem erature 
patterns.

H igh pressure turbine
The high pressure turbine is an air-cooled 
tw o-stage design. A erodynam ic and m e
chanical design is identical to the C F6-50 
aircraft engine and sim ilar to the L M 2500 
design. T urbine blades are individually 
replaceable. The conical forw ard turbine 
shaft transm its the pow er required to  drive 
the high pressure com pressor. T he ro to r is 
coo led  by a continuous flow  o f com pres
sor d ischarge air. This flow bathes the 
inside o f the rotor and both d iscs before 
flow ing through the blades. First stage 
vanes are Film cooled , w hile internal im 
pingem ent cooling  is used on the second 
stage. C asings are split horizontally .

Low pressure turbine
T he low  pressure turbine is unique to the 
LM 5000 but is derived from  the CF6-50.

It consists o f  a forw ard turbine stator as
sem bly , a turbine rotor assem bly and an 
aft turbine case assem bly. T he single- 
stage turbine drives the low pressure com 
pressor at the front o f  the LM 5000 through 
a shaft concentric w ith the high pressure 
turbine forw ard turbine shaft. Turbine 
b lades are not air-cooled . C asings are split 
horizontally .

The derivation of the new LM 5000 marine and 
industrial gas turbine from G E ’s commercial 
powerplant. the CF6-50. is shown in this cross- 
section comparison.
The basic gas generator in the center o f both 
engines is the same. At the inlet on the left, 
the large front fan o f the CF6 has been 
removed and two additional booster stages 
have been added for a total o f five in the 
LM 5000. The low pressure system to the 
right has been reduced to one stage in the 
LM 5000 from the four in the CF6-50.

CF6-50 TURBOFAN ENGINE



Multi-disc clutch for a 33 000 hp gear unit

W ithin these days, the A ugsburger m arine 
gear specialists -  the Zahnrâderfabrik  
RENK -  presented a particular engineer
ing perform ance to a sm all circle o f  ex
perts. The first o f  three tw in engine m arine 
gears transm itting  a pow er o f  33 000  hp 
(25 M W ) fo r a ship propulsion plant with 
reversible diesel eng ines o f  m edium  speed 
and a fixed propeller. Up to now , this is 
the highest pow er to be transm itted  by a 
tw in gear unit. The particularity  o f  these 
gear units is not only the high output but 
also tw o m ulti-disc clu tches which have to 
perform  the enorm ous m anoeuvring ope
ration o f  reversing the engines from  ahead 
to  astern.
Till now , the conception am ong the ex 
perts was that such a high perform ance 
could only be coped w ith by hydraulic 
couplings in this kind o f  installations. The 
m ulti-disc clu tches used in this case were 
designed by the A ugsburgers, w hereas a 
host o f  such clu tches w ere so far supplied 
in gear units, part o f them  with perfor
m ances even higher. Indeed, they were 
three engine propulsion plants w ith c .p . 
propellers.

The ships are three h igh-speed (24 Kn) 
container ships o f  the Polish O cean Line 
(Pol) built by the S tettiner Yard. They are 
pow ered by Z goda-P ielstick  engines built 
under license in Poland.
T he input pow er for the gear units

Nieuwe P-bladen

Door de Arbeidsinspektie zijn twee nieuwe zo
genoemde P-bladen uitgegeven. Het betreft P 
no. 69 'V eilig  werken in besloten ruim ten' en P 
No. 129 'Overslaan van gevaarlijke brandbare 
lading uit o f in scheepstanks’.
Voor één exem plaar daarvan kan men zich 
wenden tot de Inspektie van de Havenarbeid. 
Ie distrikt. Van Vollenhovenstraat 12, Rotter
dam. Telefoon 36 50 66.
Indien men meer dan één exem plaar wil beko
m en, dient men deze schriftelijk te bestellen bij 
het D irektoraat-Generaal van de Arbeid, Post
bus 69 te Voorburg legen een prijs van ƒ 0,50 
per exem plaar met opgave van het aantal van 
de gewenste nummers.
Een komplete set van alle tot nog toe versche
nen P-bladen (±  140 stuks) is te verkrijgen ad 
ƒ  5 0 .- .
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am ounts to 2 x  16 500 hp (12.15 M W ) at 
speeds o f  470 /146  r .p .m . T he gear units 
are connected to the engines by the 
above-m entioned m ulti-disc clu tches.
For the reversing m anoeuvre, the engines 
are disconnected first and then reversed

when free o f  load. The consequent re
connection happens w ithin a few seconds. 
In the m eantim e, the propeller has to be 
braked dow n by the clu tches and set in 
m otion in the opposite d irection o f  rota
tion.

Assembly o f the multi-disc clutch. Insertion of the discs. There are 18 outer and 16 inner discs in 
each clutch.

RENK twin engine marine gear for 33000 hp (25 MW) at 470/146 r.p .m . The multi-disc clutches 
are placed under the round casings on the right and on the left side.
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About the evolution of propulsive plants of ships*

by Mr. J. Engerrand. Chief Surveyor. 
Head of Bureau Veritas Machinery Department

A lthough som e attem pts w ere probably  m ade earlier, the story o f  m echanical ship 
propulsion actually  begins with the 19th C entury . By the w ay, that w as also the tim e 
w here Bureau V eritas was established but this is a pure coincidence. In fact, the 
introduction o f steam  propulsion in m erchant sh ipping has been done very slow ly; m uch 
reluctance was observed against this new  system  for various reasons w hich w ere 
probably fully valid at this tim e for instance: m oney, lack o f  ’re liab ility ’ o f  m ach inery , 
problem s o f  sailors. A ctually , com petition  rem ained betw een m echanical propulsion 
and sail, at least for cargo  vessels , fo r about a century; the last ’c lip p ers’ w ere still in 
operation at the beginning o f  the 1930s.
F or alm ost a century  also , the steam  reciprocating  engine w as the norm al p ropulsion 
m achinery o f  sh ips, w hether associated w ith w heels or screw  propeller. It is interesting 
to recall that these engines had achieved a high degree o f  m echanical perfection; 
unfortunately the associa ted  boilers have alw ays been the source o f  troubles w ith these 
system s.

In 1897, the first vessel pow ered bij steam  
turbines w as put in operation  and the first 
D iesel engines w ere installed onboard  
ships around 1910.

The success o f  both steam  turbines and 
D iesel engines are w ell-know n and since 
the second w orld  w ar they practically  
share the m arket o f  m erchant ship propul
sion.
Looking at the statistics o f  ships com plet
ed during the past years, it appears that, 
since 1973, steam  turbine vessels repre
sent m ore than 50 pet o f  the total dead
w eight delivered  each year. T he average 
deadw eight o f  steam  ships delivered  in 
1975 is about 2 40 ,000  tons, that o f  m otor 
ships is less than 32 ,000  tons. N ote that 
these statistics exclude ships less than
2 ,000  tons deadw eight. Looking at pow er 
now , we can see that the total pow er o f  
steam  ships delivered  in 1975 is about 31 
pet. o f  the total pow er delivered; for the 
sam e period the average pow er o f  steam  
ship is m ore than 3 5 ,000  H P, that o f  m otor 
ship about 11,300 HP.
It is significant to note that, ten  years befo
re, in 1965, the average deadw eight o f  
steam  ship delivered  w as about 4 8 ,0 0 0  
tons, that o f m otor sh ip  around  19,000 
tons. These figures show  the abrupt 
change in the sh ipbuild ing industry  and 
the rush tow ards very high tonnage but 
statistics are not already available to show  
the dram atic change in the opposite d irec
tion since the recent oil and shipping cri
sis.
Engine m anufacturers have had to  adapt 
them selves at very short notice to  suit the
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dem and for increased pow er, as w ell in 
term s o f  overall pow er as o f pow er per 
unit. N ow  they have to  com e back to the 
situation o f  the past years but w ith add i
tional constrain ts and first o f  all probably 
fuel saving.

S ince 1974 fuel prices have increased to 
such an extent that all p revious econom ic 
studies have to  be reconsidered. A recent 
analysis published in U .S .A . and taking 
into account the various com ponents o f  
costs:
-  acquisition  and financing ,
-  m ain tenance and repair,
-  fuel o il,
-  lubricating  oil,
-  crew ,
-  insurance,
show  that the pow er above w hich the 
steam  turbine becom es econom ical as 
com pared  w ith slow  speed diesel eng ines 
reaches now  about 4 3 ,0 0 0  H P and the 
basis o f  com parison  fo r turbine is in fact 
the reheat steam  turbine.
T his figure is given here rather as an illus
tration  because we are not able in fact to 
ju stify  the various econom ical param eters 
used in the corresponding  study.
If  fuel saving is a basic problem  for the 
ow ner and therefore for the sh ipbuilder 
and the sh ipow ner, the research o f  fuel 
saving m ust never be m ade d isregarding 
o ther considerations such as sim plicity  o f 
opera tion , price m ain tenance, reliability . 
In all cases a suitable com prom ise is to  be 
found betw een contradictory  require
m ents. L et us m ention a sim ple exam ple 
o f  turbines designed  in the past years w ith 
very  sm all c learances fo r increasing effi
ciency bu t, as a consequence, very sensi

tive to  the least m istake in operation . R e
liability  and m aintenability  have been 
very carefully  considered  by engine m a
nufacturers in the past years due to their 
overall im pact on econom ics o f  ship ope
ration.

R eliability  is a m odem  concept com ing 
from  electron ic technology; it has a p re
cise m athem atic defin ition  as a probability  
o f  no-failure during a certain  period o f 
use. T his concept is ra ther easy to use 
w hen dealing  w ith elem entary  com po
nents produced in large series. Such is not 
the case w hen looking  at com plete engines 
and , fo r the tim e being , w hile w aiting for a 
com plete m athem atical approach o f  the 
reliab ility  o f  sets such as engines, let us 
consider it as a quality  o f  the engine and 
not as a quantity .
M ain tenability  m ay be defined as the easi
ness w ith w hich an eng ine can be m ain
tained. O ne o f  the m ain aspects o f  m ainte
nability  concerns the easiness o f  overhaul
ing and replacing parts o f  eng ines, w hich 
will result in a reduction  o f  the m anpow er 
(num ber o f  w orkers and tim e required) for 
such operations. A large am ount o f  pro
gress has been m ade in this field nam ely 
by m anufacturers o f  D iesel engines during 
the past years.

D iesel engines -  the low speed engines
As we m entioned earlier, D iesel engines 
wehe fitted for the first tim e onboard  ships 
around 1910. In fact, river vessels had 
been fitted w ith D iesel engines som e years 
before.
T hese first engines w ere o f  the 4 stroke 
cycle  as initially designed by R. D iesel. 
Som e years afte r w ere designed the first 2 
stroke cycle D iesel engines and com peti
tion w as then opened for several years 
betw een these tw o basic engine types fo r 
d irect drive o f  propellers. D ue to  its eco
nom ic advantages, sim plic ity , high ratio 
o f  pow er to  w eight, the 2 stroke cycle 
engine rem ained alone on the m arket for 
the propulsion o f  large ships. The research 
for an increased un it pow er has led first to 
increased bores (engines w ith cylinders o f
1 ,000 mm  bore have been in fact tested as 
early  as 1911) second to the design o f  the 
double acting  engines accord ing  to  the 
princip le applied  for long tim e to the 
steam  reciprocating  engine.
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The problem s associated with the beha
viour and the m aintenance o f this last type 
o f engine are still in the memory o f  some 
marine engineers.
T ogether with the progress made for the 
increase o f pow er, attem pts were made for 
using heavy fuel oil for improving again 
the econom ics of Diesel engines as com 
pared with steam engines. H ow ever, pro
blem s associated with heavy fuel were 
only solved after 1950 with the introduc
tion of special lubricating oils.

During about forty years, the mean effec
tive pressure o f 2 stroke cycle Diesel engi
nes rem ained at the same level o f about 5 
kg /cm 2. A ttem pts had been m ade for va
rious system s o f supercharging; they only 
got success around the 1950’s when was 
used for the first time the exhaust gas 
turbo-charger as applied since 1935 to 4 
stroke cycle. At the beginning the turbo
charger was put in series with the scaveng
ing pum p but later on it has been found 
possible to dispense with the scavenging 
pumps; use was made o f  the underneath 
part o f the pistons to get sufficient air for 
the low speed periods when the turbo
charger has not got sufficient speed to 
supply air to the cylinders. W ith super
charging, the mean effective pressure has 
been increased to-day to m ore than 1 1 
k g /cm .2 This m eans that, for a given engi
ne, supercharging has perm itted to m ulti
ply the power by m ore than 2. This low 
speed engines are now available with po
wer up to 4 ,000  HP per cylinder that is to 
say 48000 HP for a 12 cylinder engine. 
W ith the range o f cylinder bore available, 
the range o f  these engines begins at about
4 ,000  HP. This m eans that practically any 
type o f  ship, except very small ones, can 
to-day be propelled by such an engine; this 
is valid except if som e specific characte
ristics o f the ship do not adm it a given 
param eter o f the engine, for instance the 
height including the extra-height neces
sary for overhauling o f cylinders; such 
could be the case o f  car ferries or Ro-Ro 
ships.
The slow speed engine can bum  fuel of 
very poor quality ow ing mainly to the 
large dim ensions o f  its cylinders and to  the 
fact that cylinder and crankcase are fully 
separated.
The fuel consum ption lies at about 155 
g/H P /h  with an oil consum ption of about
0 .8  g /H P /h .

It is important to note how ever that with 
large engines giving their pow er at about 
105 R .P .M ., the efficiency o f the propel
ler is not at its optim um  value. If we con

sider, for instance, a 225,00 tdw oil- 
tanker at 15 knots the power required with 
a propeller running at 110 R .P .M . will be 
about 7 pet more than that required with a 
propeller running at 80 R .P .M ., a value 
which can be easily obtained with a steam 
turbine set. Obviously, this difference 
must not be forgotten when com paring the 
overall fuel cost o f propelling plants with 
direct drive Diesel or turbines.
This question has recently been consi
dered by several m anufacturers o f large 
Diesel engines w ho now propose new de
signs called "long-stroke engines’. For a 
given engine, that is to say with no change 
in the other characteristics, an increase o f 
say 20 pet o f the stroke will perm it to 
deliver the same pow er with a reduction o f 
20 pet o f  the R .P .M . which means a sub
stantial im provem ent of the propeller effi
ciency and consequently o f the speed for a 
given ship. Obviously the cost o f the engi
nes and of some associated parts (for in
stance shafting) will be increased but, 
w ith the increasing cost o f  fuel, an overall 
profit may be expected.

If we look at the engine construction and 
its evolution, we will only mention some 
points o f importance:
-  Bedplates and fram es. This is probably 
in this field that the evolution o f the con
struction is the most obvious. For deca
des, these parts have been made o f  cast 
iron. The construction o f larger and more 
powerful engines has been made possible 
by the adoption o f the welded construction 
around 1950. In spite o f many difficulties 
appeared after some years o f operation, it 
may be said now that engine builders have 
practically solved them . One o f the more 
sensitive parts in this respect are the bear
ing supports; extensive and system atic use 
o f welding for these parts with fillet welds 
has been the cause o f  many dam ages; it is 
o f interest to note that the remedy o f  these 
dam ages has been found in several cases 
by com ing back to the use o f  cast or forged 
construction for bearing supports;
-  Covers and liners. The increase o f mean 
effective pressure and pow er has led to an 
increase o f therm al loads at the top of 
cylinders. To solve this problem which 
had been for years dealt with in an 
em pirical w ay, m anufacturers have to
day, at their disposal, refined m athem ati
cal tools such as finite elem ent analysis 
and experim ental m ethods such as photoe
lasticity. On this basis cooling arrange
ment of covers and upper parts o f liners, 
also design o f cylinder covers o f  the last 
types o f  engines have been considerably 
improved;

-  M aintenability. This point which is of 
prim ary im portance for owners has been 
the subject o f serious improvement mainly 
by the extensive use o f  nuts with hydraulic 
tightening for cylinder covers, stays, con
necting rods, etc. Special tools have been 
developed which permits as well an easier 
and quicker overhauling as a more accu
rate tightening. Reliability also is accor
dingly increased by these new devices.

Diesel engines -  the medium  speed en
gines
The medium  speed engine is not actually a 
new developm ent since 4  stroke engines 
have been used for many decades onboard 
small and medium  size ships. What is new 
in fact is the trem endous increase of the 
unit pow er o f these 4 stroke engines dur
ing the past few years so that they are now 
com petitors of slow  speed engines for al
most the full range o f pow er where these 
engines are available. In some cases, this 
implies the use o f tw o medium speed en
gines and in all cases a reduction gear is 
needed. W ith the present stage o f super
charging mean effective pressure o f these 
engines reaches 20 kg /cm 2. The most po
werful types £ f  engines available have a 
power o f 1,500 to 1,800 H P/cylinder at 
400 R .P .M . W ith 18 cylinders in V this 
means a uni t pow er o f 27 ,000 to more than
32,000 HP.
The fuel consum ption is o f the same order 
as that o f  the low speed engine but the 
lubricating oil consum ption is slightly 
higher.
Use of heavy fuel oil is possible with me
dium  speed engines although it may be 
stated that perm anent use o f a fuel o f so 
bad a quality as that usable for low speed 
engines can imply more frequent replace
ment o f parts such as exhaust valves.

Looking at the construction very shortly, 
we can see that, as regards bedplates and 
fram e, the tendency, during the last few 
years, has been rather to com e back to cast 
construction, which was in fact never re
placed by welded construction for the 
sm allest engines. As for low speed engi
nes, the developm ent o f the construction 
of medium speed engines mainly with 
high rating has been helped to a very large 
extent by the use o f modern com puter ana
lysis and experim ental technics.
For large engines too, devices have been 
extensively foreseen to make m aintenance 
easier and quicker.
Contrarily to  the case o f the low speed 
engine which norm ally led to a unique 
propulsive plant arrangem ent, use o f  m e
dium  speed engines let the door open to a

S. en W. -  44e jaargang no. 13 -  1977 403



rather large choice. In all cases except for 
sm all ships where the R .P .M . o f  the en 
gine is com patible with that o f the propel
ler, a reduction gear is to be used.
This will perm it to choose the best R .P .M . 
for propeller as regards efficiency but will 
imply the provision o f an elastic coupling 
to protect the reduction gear from  the cy
clic torque variations of the engine. There 
is a large variety o f elastic couplings avai
lable on the market; roughly speaking they 
can be classified as follows:
-  pure elastic with either rubber or 
springs,
-  air couplings,
-  hydraulic couplings which are also used 
as clutches.

As regards astern running, it is possible 
either to use reversible engines or to install 
a reversing reduction gear or a reversible 
pitch propeller. For high pow er, reversing 
reduction gears are not yet available and 
the choice is only left between reversible 
engines and reversible pitch propeller. 
W hen a reversing reduction gear is used, 
clutches are to  be provided. This is 
practically also necessary with the rever
sible engines to avoid abnorm al loads on 
the gear during m anoeuvring; this last ar
rangem ent has additional advantages for 
m anoeuvring period since it perm its to use 
one engine running ahead, the other run
ning astern, and to perform  inversion o f 
the propeller rotation by single action on 
the clutches.
An arrangem ent which has been com 
monly applied onboard ships built during 
the past years is based on the running o f  
engines at constant speed with load varia
tion on the propeller pitch. This perm its 
not only to use engines in favourable con
ditions but also to  drive electric generators 
from the m ain engines and to avoid the 
running o f  a separate generating set at sea.

T he question is often raised o f the best 
choice to be m ade by an ow ner betw een 
the low and the m edium  speed engines. 
The answ er is in fact very difficult to give; 
there are a num ber o f param eters as well 
subjective as objective to take into ac
count.
There are obviously som e specific cases 
w here the space available (m ainly the 
height in case o f  ferries o r Ro-Ro ships) 
im plies the choice o f m edium  speed engi
nes. A part from  these cases, a full 
econom ic study is to be m ade on the basis 
o f  all available data about initial cost, fuel 
and lubricating oil cost, m aintenance and 
repairs, etc. fo r a defined traffic. A nother 
im portant item is the qualification o f  the

crew; a better qualification seem s to be 
necessary for m edium  speed than for low 
speed engines.

The steam  turbine
As we m entioned earlier, the first steam 
turbine was installed onboard a ship in 
1897, but m any years elapsed before 
steam  turbines w ere indeed used onboard 
m erchant ships. O ne o f the reasons was 
the lack o f  confidence o f  shipow ners for 
reduction gears available at this tim e. 
A nother reason was the fact that steam 
turbines w ere only econom ically justified  
for large pow ers that is to say fo r the 
largest passenger ships. It is interesting to 
recall that this lack o f  confidence for re
duction gears resulted in the choice o f 
peculiar solutions such as the direct drive 
steam  turbines (with poor efficiency both 
o f  propeller and o f  turbines) and the 
turbo-electric propulsion (liner N O R 
M A N D IE -  1935).
A fter the second world w ar, there was a 
period success for steam  turbines due, first 
to  the program m e o f construction o f pas
senger liners, second to  the beginning of 
the building o f  larger tankers.
H ow ever, the progress m ade then by large 
diesel engines w as such that, except for 
ships built in U nited S tates, there appear
ed ten years ago a quick decreasing o f the 
orders for turbine ships so that the com 
plete elim ination o f  this type propulsion 
could be assum ed for the near future; this 
was in fact the cause for the disappearance 
o f  som e know n m anufacturers o f steam 
turbines in the m arine field. Slightly after 
indeed, appeared the rush tow ards very 
large tankers and the situation w as com 
pletely changed. The need for high powers 
could not be solved so easily and so quick
ly by m anufacturers o f slow  speed engines 
than by those o f  turbines and, as we m en
tioned at the beginning, a considerable 
part o f  the m arket was again taken by 
steam  turbines. O nce m ore the situation is 
changed to-day; the dem and for large 
pow ers in the forthcom ing years may be 
unfortunately assum ed low , and a consi
derable decrease o f  orders for turbine 
ships is already noted.

D uring the past years and except in one 
country, steam  turbines have been only 
chosen for pow ers exceeding about
15,000 HP. The fuel consum ption o f such 
sets, in the conventional arrangem ent with 
two stages o f feed heating am ounts to a- 
bout 210 g/H P . h. W ith an increase o f the 
num ber o f  feed heaters to  five, the con
sum ption can be reduced to  200 g /H P  h. A 
new  step for reducing the consum ption is

the adoption o f  the reheat cycle which 
perm its to go to about 185 g /H P  h. A l
though good results o f  operation have 
been recorded with non-conventional ar
rangem ents, m any shipow ners p refer in 
fact to rem ain with the conventional ar
rangem ent for sake o f  sim plicity. 
A lthough consum ption is far higher than 
that o f  diesel engines, it m ust be borne in 
m ind that the reduction gear perm its to 
determ ine the propeller R .P .M . so as to be 
very close to  the optim um  efficiency o f  the 
propeller.
O bviously, the consum ption o f  lubricat
ing oil is much low er than that o f diesel 
engines.
Up to now steam  plants onboard ships 
have been based upon rather conservative 
characteristics, say around 60 bars with 
superheating at about 510°C, except for 
the reheat cycle. This is low as com pared 
with the current practice inland pow er sta
tions where pressure exceeding 150 bars 
and tem perature exceeding 600°C are 
com m on.
The usual turbine set o f  to-day com prises 
only tw o turbines HP and LP with a share 
o f pow er near 50 /50 and w ith the astern 
turbine incorporated in the LP turbine. 
The solution with three turbines is only 
considered for the reheat cycle. W e must 
note how ever that for pow ers below
15,000 HP, som e m anufacturers have 
proposed sets w ith only one turbine but 
such sets are not usual due to the com peti
tion o f the diesel engine.

W hen dealing w ith turbine sets, we must 
not forget two m ajor items: the reduction 
gear and the boilers w hich are probably 
the subject o f  m uch m ore problem s as well 
for design and construction as for opera
tion than the turbines them selves. 
C oncerning the reduction gear and al
though the various types o f  conventional 
gears such as the articulated and the dual 
tandem  are still com m only used by some 
m anufacturers, one o f  the m ajor develop
m ents o f the past years has been the use o f  
the epicyclic gear. The first reduction 
gears w ith epicyclic gears have been put in 
operation in  1963 and, in spite o f  some 
difficulties w hich have been now correct
ed , it m ay be said they have had a consi
derable success. Som e attem pts w ere 
m ade to use epicyclic gears throughout the 
reduction gear but in fact the to-day solu
tion is to apply epicyclic gear for first 
reduction and, in the case o f  triple reduc
tion gears, fo r the first and second reduc
tions. In all cases, the final reduction re
m ains o f the conventinal type.
As regards the design and construction of
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reduction gears we may first note that con
siderable progress has been m ade in the 
calculation procedure perm itting a better 
know ledge o f  the loads and a correlative 
increase o f  the superficial pressures; in 
this way it has been possible to obtain 
larger pow ers w ithout an abnorm al 
increasing o f  the length o f  teeth. A nother 
point o f interest is the application o f super
ficial treatm ents which also penn its  in
crease o f the loads on teeth. Let us finally 
m ention that the shrinkage o f  rims on the 
wheel w hich, in the past, has given rise to 
a num ber o f  dam ages, has been practically 
left out; this has been perm itted by the 
progress o f  w elding techniques and to-day 
w heels including rim s are norm ally o f the 
all-w elded construction.

Boilers would need a considerable devel
opm ent because they are still the A chilles 
heel o f  the steam  plant. W e m ust recog
nize indeed that, in spite o f the progress 
m ade as regards feed w ater treatm ent, 
com bustion control also design and con
struction, boilers rem ain a sensitive part 
and that a large percentage o f  the dam ages 
to  the w hole steam  plant concerns boilers. 
The conservatism  o f  shipow ners as re
gards steam  characteristic^ can be, for a 
large part, attributed to fear about the be
haviour o f  boilers. For som e tim es during 
the past years there was a tendency to 
adopt for large tankers the design o f the 
single boiler; an em ergency device, 
generally a sm all ’auxiliary’ boiler, was 
foreseen to perm it the ship to  ’get hom e’ in 
case o f  dam age o f the m ain boiler. Ship
ow ners have to-day generally chosen to 
com e back to the conventional arrange
m ent with tw o identical boilers.

If  we look very shortly to the design 
developm ent o f  the boiler in the recent 
years, we will note tw o significant items. 
T he practical deletion o f  brickw ork sub
m itted to radiation and which was subject 
to frequent dam ages is now  com m on: the 
full com bustion cham ber is surrounded by 
w ater tubes and there is also a tendency to 
use the ’m em brane system ’ in which tubes 
are in fact jo in ted  together by m eans o f 
w elded fins. A second item is the adoption 
o f  the roof arrangem ent o f  burners to re
place the very classical arrangem ent with 
burners in front; this has perm itted in fact 
to achieve a better com bustion.
To conclude w ith steam  plants, we will 
m ention the characteristics o f  the largest 
plant built recently , that o f  the ’BATIL- 
L U S ' a 550,000 dwt tanker recently deli
vered to  Bureau V eritas class. This ship is 
fitted with tw o turbine sets, each w ith a

pow er o f  32 ,500  HP at 86 R .P .M . and 
driving a 5 bladed propeller o f  8 .5  m. 
Steam  is applied by tw o boilers w ith a 
capacity o f  125 t/h at 61 bars and 515°C.

Shafting and propeller
M any papers have been published about 
these basic com ponents o f  propulsion and 
we will only m ention som e items o f  pro
gress made during the past years and 
which go tow ards reliability and m ainte- 
nability.
First let us m ention the generalisation o f  
the oil-lubricated stern tube bearings. The 
first steps in this direction have been made 
around 1950 and, after the successfull re
sults obtained with rather sm all diam eter 
shaftlines, the system  has been extended 
to  large ones. W e m ust say that, from  our 
statistics o f  say 10 years ago, the beha
viour o f  oil-lubricated stem  tube bearings 
could be shown to be excellent as com pa
red with the conventional lignum  vitae 
bearings. N ow  the situation is such that 
C lassification Societies have been in a po
sition to give a better treatm ent as regards 
periodicity o f  surveys to oil-lubricated 
tailshafts com plying with som e design 
conditions.
A nother item o f im portance is the adop
tion o f the keyless propeller. It is true also 
in this case that dam age statistics had 
show n the prim ary im portance o f  the 
keyw ay in the tailshaft for getting bad 
records. H ow ever, that w as a long story 
before it was possible to im prove the dam 
age records by om m itting the propeller 
key. O bviously this change has im plied 
changes in centenary habits and involved 
im provem ent in m achining and so o n . The 
hydraulic nut associated with the keyless 
propeller is a good exam ple o f  the pro
gress made tow ards m aintenability. 
Several designs have been proposed and 
som etim es applied to perm it inspection of 
tailshaft with the ship afloat. These de
signs appear to  be sound but obviously 
they are expensive and it is up to the ow ner 
to m ake the balance betw een the corres
ponding investm ent and the expense for 
inspection o f  tailshaft in the conventional 
way.

A developm ent w hich m ust be carefully 
considered in respect o f  fuel saving is the 
ducted propeller. Recent publications 
m ention for large ships a pow er reduction 
o f  as m uch as 10 pet.
Fuel savings are also probably obtainable 
from  the controlable pitch propeller at 
least for specific applications. W e have 
m entioned a case when dealing with m e
dium  speed engines.

C onclusion -  looking at the future
W hen preparing this paper, our intention 
was not at all to  com plete. There are m any 
aspects o f  the propulsion o f  ships w hich 
have not even been m entioned; such is the 
case for autom ation which has already had 
a very serious im pact on the developm ent 
o f  propulsive plants.
Let us look a little tow ards the fu ture, say 
the next ten years. It is alm ost certain  that, 
apart from  specific cases such as gas car
riers and container sh ips, the tendency 
will be to built m edium  size ships and 
consequently to  look m ore carefully to 
m edium  pow ers; we can expect a very 
serious com petition between engine m a
nufacturers in this field and we m ay be 
sure that this com petition will have bene
ficial effects for progress in several d irec
tions m ainly fuel saving, reliability and 
m aintenability.
For diesel engines first, there are three 
m ajor aspects to be m entioned:
-  The first one is the high pressure tu rbo
charging w hich could perm it a serious in
crease o f the pow er. A ttem pts already 
made at an advanced stage perm it fo r in
stance to increase the mean effective pres
sure o f m edium  speed engines to m ore 
than 30 bars which m eans an increase o f 
pow er o f  about 50 pet. S im ilar experi
m ents are m ade for slow  speed engines.
-  In the field o f  fuel saving, progress can 
be expected by a better recuperation o f  the 
exhaust gas energy. Som e proposals are 
to-day m entioned with a fuel saving up to 
30 pet. W e cannot justify  this figure but 
we are sure that a substantial econom y can 
be achieved.
-  Looking at m aintenance now , a deve l
opm ent o f  large interest for sh ipow ners is 
the ’condition m onitoring’. M any engine 
builders have developed such system s and 
actual experim entation is underw ay ab
oard several ships. These system s w hich 
perm it to follow  perm anently  the condi
tions o f the various parts o f  the engines 
either indirectly bij vibration recorders for 
instance o r directly when dealing  e .g . w ith 
w ear o f  liners will have, in the fu ture , a 
considerable im pact on the m aintenance 
o f engines and, by the w ay, on the m eth
ods o f  inspection o f  C lassification  S ocie
ties.

For steam  turbines, the fu ture , as we said 
earlier, is not so clear due to the tendency 
tow ards m edium  pow er. H ow ever, if  we 
disregard this fact, it m ay be assum ed, 
that, in addition to  the reheat cycle already 
m entioned, progress can be achieved if 
looking at h igher steam  characteristics. 
Som e projects already exist and w e can
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m ention one o f them prepared in France 
with a pressure o f  140 bars and a tem pera
ture o f  610°C, which is said to perm it a 
fuel consum ption o f  about 170 g/H P . h. 
This figure is not far from that o f  a diesel 
engine and closer in fact if we take into 
account the better propeller efficiency. 
This project m akes use o f boilers o f  a 
special design incorporating a fluidised 
com buster which perm its w orking at a 
fixed tem perature o f  850°C in the furnace. 
H ow ever, o ther developm ents can be ex
pected from the com bination o f steam  tur
bines and gas turbines. In this paper, we 
have not yet m entioned gas turbines be
cause, except for special ships, for in
stance air cushion vehicles, there were 
rather few applications. The story o f gas 
turbines onboard ships is a long story full 
o f hopes and disappointm ents. E ither in
dustrial o r aero gas turbines have been 
installed onboard m erchant ships during 
the past thirty years, but each case has 
rem ained m ore o r less a single case and, in 
the very recent years, the energy crisis and 
fuel cost have put the last projects and 
even som e applications already made out

o f com m ission. H ow ever, it m ay be ex 
pected that the research for fuel saving 
could in fact give again actuality to gas 
turbines in the various com bined system s 
w ith steam turbines w here appreciable re
duction o f consum ption can be expected; 
fuel saving o f 25 pet. at least is not at all 
im aginary.

A t last, there is a type o f m achinery we 
have not m entioned, the nuclear pow er 
plant. W ith the to-day trends, nuclear 
plants are not in the w ind but studies are 
still progressing and the increase o f  fuel 
price could make advantageous, in the fu
tu re, the nuclear propulsion.
W hen beginning this paper, we m entioned 
the first steps o f  steam  propulsion and the 
fight against sailing ships. A lw ays for rea
son o f  fuel savings, several projects have 
been published for com ing back to sails 
even for large ships. T echnological ad
vances o f  to-day could m ake this solution 
m ore than a dream . Looking at the enor
m ous w ind energy available on the seas, 
we must not forget possibility but this is 
another story.

TANKDEKSELPAKKINGEN

R. v.d. Roer*

Het doel van een tankdekselpakking is het 
afdichten tegen:
a. Het ontsnappen van de inhoud in 
dam p- o f  vloeibare vorm .
b. Het binnendringen van ongew enste 
m edia van buitenaf zoals b.v . zeew ater.

Het m om ent van vervanging van de pak
king kan w orden veroorzaakt door:

__________________TANKDEKSSL_______________

f f '  PAJQCDia

Fig. 1 Schem atische voorstelling van de 
m eest gebruikelijke toepassing van Tank- 
deksels (De afdichtingsdruk op de pak
king wordt gegeven door de boutspanning 
benodigd voor het sluiten van de deksel).

1. V erlies van veerkracht door het sa
m endrukken van de pakking
2. A antasting van de struktuur van de af
dichting door b .v . schurende inw erking
3. Chem ische aantasting door korrosieve 
dam pen o f  vloeistoffen.

D aarnaast is er nog een belangrijke faktor 
die helaas niet op korte term ijn zichtbaar is 
m aar wel onplezierige gevolgen kan ver
oorzaken voor bem anning, lading en schip 
n.1. het feit dat door de aantasting van de 
afdichtingsstruktuur de pakking niet lan
ger m eer ondoordringbaar is d .w .z . dat er

Fig. 2. T ijdstip van vervanging.

Fig. 3 Tanklid  0661

m ogelijkheden aanw ezig zijn dat schade
lijke dam pen door de afdichting naar bui
ten treden met als d irekt resultaat verm in
dering van het volum e van de lading en 
daarna eventueel aantasting van de ge
zondheid der bem anning en aantasting van 
het schip. A ls we nu eerst de gestelde 
eisen aan een tankdekselpakking en in het 
bijzonder bij het vervoer van chem icaliën 
op een rij zetten, zijn dat:
-  M echanische sterkte
-  V eerkracht en herstel
-  O ndoordringbaarheid
-  Bestendigheid tegen chem icaliën
-  B estendigheid tegen zeew ater en zon
licht

De typen die tot op heden op de m arkt zijn 
gebracht (geëxtrudeerd N itrile o f Neop- 
reen, asbest/PT FE , PFFE/poly propyleen 
enz .) voldoen alle slechts aan enkele ei
sen:
De ’rubber’ kwaliteiten bezitten praktisch 
geen chem ische bestendigheid terwijl de 
andere, die speciaal zijn ontw orpen met 
het oog op de chem ische bestendigheid, 
helaas zeer zw akke m echanische eigen
schappen hebben.
Om  een 100% oplossing te bieden heeft 
Latty International tw ee nieuwe typen op 
de m arkt gebracht die voldoen aan alle 
gestelde eisen:
Tanklid  0661 en Super Tanklid 0615.

TA N K LID  0661 biedt absolute chem ische 
bescherm ing en bestendigheid tegen schu
rende inw erking door de gesm eerde PTFE 
vezels plus veerkracht door de Nitrile- 
kem .
Tankdeksel en luikhoofd m oeten echter 
wel in goede staat verkeren; in alle andere 
gevallen biedt de SU PER  TA N K LID  
0615 dé oplossing (bij deze kw aliteit is de 
N itrile-kem  vervangen door geëxtrudeerd 
PTFE-poeder).
Oni een indruk te geven om trent de leven
sduur van bovengenoem de afdichtingen: 
sinds 1973 zijn er aan boord van diverse 
chem icaliëntankers tankdeksels uitgerust 
m et deze kw aliteiten en tot op heden heeft 
e r  nog geen enkele vervanging plaats ge
vonden.
Beide typen zijn V eritas gekeurd: 
Tanklid: K euringsrapport 328132/F
10.3 .1976 Super Tanklid: K euringsrap
port 328654/F  16.6 .1976

^V erkoopleider N ederland 
Latty International, Postbus 29044 te R ot
terdam  .

r -
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CEVfEVEN PTFE—VEZELS

-N IT R IL E  KERN

PTFE TAPE
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Automation of engine tests

Engines
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Transducers : 
Temperatures, 
pressures, speed, 
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accelerator
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(brake)
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Fuel
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and
digital
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.k

Results
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Regulation of
controlled
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Start-up
procedure

«------

Re-start 
possible ?

_  J

Target
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and
lim its

Test management 
programme

Operator's 
console 

Instantaneous display

Shut-down
procedure

F or m any years laboratory engine tests 
have played a very im portant part in the 
developm ent o f fuels and lubricants. The 
autom ation o f  such tests is attractive be
cause it can e lim inate a lot o f the routine 
w ork involved in m anual engine opera
tion , thus allow ing  technical staff to per
form  m ore creative duties such as analys
ing results and causes o f  m alfunction . Fur
therm ore, an autom ated engine test bed is 
better suited to reproducing a given set o f 
test conditions repeated ly , and to m onito
ring a large num ber o f  param eters at high 
frequency.

A utom ated test beds have been in increas
ing use in the m otor industry fo r som e 10 
to 15 years. To perform  the traditional 
long term  engine durability  type o f  test 
(typically  run at m axim um  pow er output 
for 1000 hours) a relatively sim ple auto
m atic contro l system  can be used, w ith an 
independent control pane} for each test 
bed and separate control loops for each o f  
the critical operating  conditions. If  period
ic changes are required in the controlled 
values o f the operating  conditions to ac
com plish  a cyclic m ode o f  test operation , 
these can be m ade e ither by adding m e
chanical tim ing cam s for each param eter 
to  be varied, or by installing m agnetic or 
paper tape program m er system s. H ow 
ever, the safety lim its essen tial for secu
rity  reasons are restricted by the extrem e 
values o f  the cyclically  varying param e
ters, and the cost and com plexity  increase 
proportionately  w ith the num ber o f  con
tro lled  param eters and test beds.
T esting  o f  lubricants and fuels norm ally 
requires precise control o f  a large num ber 
o f operating param eters and often involv
es sequences o f  com plex test cycles from  
several m inu tes’ to  several hours ' du ra
tion. F o rth is  purpose a centralised  com pu
ter control system  has the flexibility  to 
conduct several tests on different test 
beds, w ithout the physical com plexity  and 
resulting  problem s o f reliability  inherent 
in the system s m entioned above.

As an exam ple o f  centralised  com puter 
contro l, the essential functions o f  the sys
tem  in use at the C entre de R echerche de 
G rand-C ouronne are show n diagram ati- 
cally. This system  em ploys a G eneral 
E lectric type 4020  process control com pu
ter with a total m em ory core o f  32 K w ords

to operate 14 engine test platform s. C on
tinuous scanning and control o f  up to  16 
test param eters is possible for each test 
bed.
This system  is capable o f  perform ing, 
w ithout supervision, com plex test pro
gram m es, including engine running-in 
and pow er curves and all the engine stops 
and starts dem anded by a g iven test proce
dure. At the heart o f the system , the test 
m anagem ent program m e schedules the 
different operating  cycles and supplies the

The N orw egian laid-up fleet continues to 
shrink. Latest figures from  the C entral B u
reau o f S tatistics show  that at the end o f  
M arch 1977, the m othball fleet had 46 
tankers w ith a com bined  gross tonnage o f 
3405000 t. gr. and six dry cargo  vessels 
with a com bined gross tonnage o f  424500 
t. gr. T hese figures correspond respecti
vely to  22.1 per cent o f  the total tanker

engine control program m es with the va
lues and tolerance lim its for all the con tro l
led param eters relevant to  the cycle in 
operation.
The use o f  com puters in the autom ation o f 
engine tests thus represents a considerable 
advance in the flexibility  o f such system s 
perm itting  excellent repeatability  o f  the 
test conditions and operation w ithout su 
pervision outside norm al w orking hours.

Bron: Science & Technology new sletter 37

tonnage and 3 .6  per cent o f  the total dry 
cargo tonnage. C om bination  ships such as 
o re/tankers and bu lk /tankers are included 
as dry cargo  ships.
In the course o f  the m onth  three tankers 
left the laid-up fleet. One tanker w ith a 
tonnage o f  22000 t. gr. w as sold aboard 
and tw o w ith a com bined  gross tonnage o f 
144000 t. g r. w ent back into service.

Laid-up fleet continues to shrink
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Informatie betreffende maritieme voorschriften

Verslag van de 16e zitting van het Subcommittee 
on design and equipment. (IMCO)

door Ing. J. J. M. van der Schoot

C E B O S I N E

Dit subcom m ittee is één van de technische com m issies van het M aritim e Safety Com - 
m ittee (M SC) van IM CO  en houdt zich bezig m et zeer uiteenlopende zaken, zoals
-  het opstellen van voorschriften en aanbevelingen voor m achine- en electrische instal
laties aan boord van schepen;
-  het opstellen van voorschriften en aanbevelingen voor nieuw e ontw ikkelingen zoals 
draagvleugelboten, luchtkussen vaartuigen en schepen met kernvoortstuw ing;
-  idem voor speciale vaartuigen zoals booreilanden (verplaatsbaar), p ijpenleggers, 
bevoorradingsschepen, trainings- en onderzoekingsvaartu igen;
-  ontw erpeisen opstellen voor segregated-ballast tankers;
-  het coördineren van de w erkzaam heden die w orden verricht door de andere techni
sche com m issies van het M SC.
De 16e zitting van dit subcom m ittee werd gehouden van 6 tot en met 10 decem ber I976 
te Londen.
De N ederlandse delegatie bestond uit vertegenw oordigers van het D irectoraat-G eneraal 
van Scheepvaart, S taatstoezicht op de m ijnen, K .N .R .V . en C EB O SIN E.

De belangrijkste punten van bespreking 
waren:

M achine- en electrische installaties
Speciale aandacht w erd tijdens deze zit
ting besteed aan installaties aan boord van 
verplaatsbare booreilanden (boorschepen, 
jack-ups en sem i-subm ersibles).
Een w erkgroep boog zich met nam e over 
electrische installaties die voorkom en in 
de zogenaam de gevaarlijke zónes.
Een gevaarlijke zone aan boord van een 
vaartuig is een zóne, o f  m im te waarin een 
explosief m engsel aanw ezig is, o f  zich 
kan vorm en.
Bij booreilanden zijn deze zónes bijvoor
beeld de om geving van de boorvloer en de 
ruim ten w aarin de mud circuleert.
De w erkgroep kon nagenoeg geheel over
eenstem m ing bereiken over de soorten 
apparatuur die geïnstalleerd m ogen w or
den.
Géén overeenstem m ing w erd bereikt over 
het voornaam ste, nam elijk w aar precies en 
hoe groot de gevaarlijke zónes aan boord 
van booreilanden zijn.
Kort werd nog gesproken over zoge
naam de fundam entele voorschriften voor 
de m achine- en electrische installatie aan 
boord van verplaatsbare booreenheden. 
De w erkgroep w as van m ening, dat ge
poogd m oet w orden zow el de industriële- 
als wel de m aritiem e uitrusting  (m achine- 
en electrische installatie) onder te brengen 
in de nieuwe code voor booreenheden. 
De redenen hiervoor zijn ten eerste dat 
vaak het industriële- en het m aritiem e ge

deelte van de installaties sam engaan en ten 
tw eede dat het nu m ogelijk wordt de ge
hele installatie door één overheidsinstan
tie op algehele veiligheid te laten keuren.

V eiligheidsvoorschriften  voor schepen  
met k ernvoortstuw ing
Het subcom m ittee heeft besloten een code 
m et aanbevelingen op te stellen voor dit 
type vaartuigen.
De naam  van de code zal luiden:
'C ode lor the construction  and operation 
o f  N uclear pow ered M erchant sh ips’.
Een w erkgroep zal trachten vóór de 
assem bly-vergadering van 1979 een con
ceptcode gereed te hebben.
In de code zal voorlopig over één type 
reactor w orden gesproken. Om zo snel 
mogelijk te kunnen w erken heeft de w erk
groep besloten een aantal extra zittingen te 
organiseren (de eerste daarvan is in juni 
1977 te Leningrad) en de diverse hoofd
stukken te verdelen over de deelnem ende 
landen.
N ederland neem t niet deel aan de bespre
kingen.

D raagvleugelboten  en luchtkussen- 
vaartuigen
Tijdens deze zitting  is de zogenaam de 
‘Code to r D ynam ically  Supported C raft’ 
gereedgekom en.
De code, die handelt over draagvleugelbo
ten (hydrofoils) en luchtkussenvaartui- 
gen, zal w orden aangeboden aan het 
M SC , w aarna de A ssem bly zijn goedkeu
ring via een resolutie zal geven.

V eiligheidsm aatregelen  voor speciale  
vaartuigen
Zoals reeds in de inleiding is verm eld val
len trainings- en onderzoekingsvaartu i
gen, pijpenleggers, bevoorradingssche
pen en verplaatsbare booreenheden onder 
de speciale vaartuigen.
Tijdens deze vergadering w erd nagenoeg 
uitsluitend gesproken over de verplaats
bare booreenheden.

Een w erkgroep boog zich over de eerste 
tw ee hoofdstukken van de reeds eerder 
genoem de code (bij het hoofdstuk 
m achine- en electrische installaties). Het 
eerste hoofdstuk, zal gaan over algem ene 
zaken, zoals de booreilanden w aarop de 
code van toepassing is en de certificaten  
en surveys, het tw eede hoofdstuk handelt 
over de lifting devices, de kranen en lif
ten.
De w erkgroep is overeengekom en dat de 
code zal gelden voor nieuwe eenheden, 
die opereren buiten het jurisductie-gebied  
van het land w aarvan zij de vlag voeren. 
Lengte- o f  tonnageparam eters zijn hier
door kom en te vervallen.

Om  het werk te bespoedigen, w erd samen 
met de w erkgroep over de m achine- en 
eiectrische installaties, een tussentijdse 
zitting georganiseerd  in mei 1977 te New 
O rleans.

O verige punten van bespreking
•  Het secretariaat van 1MCO zal een 
overzicht m aken van technische term en 
die voorkom en in de diverse codes, con
venties enzovoort van 1MCO om daarm ee 
de zogenaam de ‘G lossary o f  M aritim e 
Technical T erm s’ te kunnen bijwerken. 
De 'G lo ssa ry ' is een in 1963 door 1MCO 
uilgebracht, verklarende w oordenlijst 
voor technische term inologie.
•  In de zojuist gereedgekom en visserij- 
conventie zijn, als eerste IM CO- 
docum ent, S l-eenheden toegepast.
Het is de bedoeling , dat in de toekom st in 
alle IM C O -docum enten S l-eenheden zul
len w orden gebruikt.
•  De volgende zitting van het subcom 
m ittee on D esign and Equipm ent zal zijn 
van 25 tot en m et 29 ju li 1977 te Londen.
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CONVENTIE VAN KRACHT FER:
1. The international convention lor the safety o f life at sea 1948 (SOLAS 1948) 19 no
vember 1952
2. The international convention for the safety o f life at sea I960 (SOLAS 1960) 26 mei 
1965
amendementen ait 1966 -
amendementen nit 1967
amendementen nit 1968
amendementen nit 1969
amendementen nit 1971
amendementen nit 1973 (algemeen) -
amendementen uit 1973 (graan) -
3. The international convention for the safety o f life at sea 1975 (SOLAS 1974)
4. The international regulations for preventing collisions at sea I960 (COLREG 
I960) I september 1965
5. The convention on the international regulations for preventing collisions at sea 1972 
(COLREG 1972) 15 juli 1977
6. The international convention on load-lines (LL 1966) 21 juli 1968
7. The special trade passenger ships agreement 1971 (STP 1971) 2 januari 1974
8. The protocol on space requirements for special trade passenger ships 1973 (SPACE 
STP 1973) 2 juni 1977
9. The international convention lor safe containers 1972 (CSC 1972)6 september 1977
10. The international convention on tonnage measurements o f ships 1969 (TONNAGE 
1969)
11. The international convention tortile  prevention o f pollution of the sea by oil. 1954. As 
amended (OILPOL (amended) 1954) 26 mei 1958
amendementen van 1962 28 juni 1967
amendementen van 1969 29 januari 1978
amendementen van 1971 (Great Barrier Reef)
amendementen van 1971 (.Tanks)
12. The international convention for the prevention of pollution from ships. 1973 -
13. The convention on facilitation of international maritime traffic (FAL 1965)5 maart 
1967
amendementen voor de bijlagen:
Cruises and cruise passengers 12 augustus 1971
Passengers in transit and scientific services 
Shore leave
Upgrading o f recommended practices -
Emergency medical treatment 
amendementen 1973
amendementen 1975 -
14. The international convention relating to intervention on the high seas in cases of oil 
pollution casualties, 1969 (INTERVENTION 1969) 6 mei 1975
15. The protocol relating to intervention on the high seas in cases o f marine pollution by 
substances other than oil 1973 (INTERV ENTION PROT 1973)
16. The international convention on civil liability for oil pollution damage (CLC 
1969) 19 juni 1975
17. The protocol to the international convention on civil liability for oil pollution damage 
1969 (CLC PROTOCOL 1969)
18. The international convention relating to civil liability in the field o f maritime carriage 
o f nuclear material 1971 (NUCLEAR 1971) 15 juli 1975
19. The international convention on the establishment o f an international fund for com 
pensation for oil pollution damage 1971 (FUND 1971)
20. Protocol to the international convention on the establishment of an international fund 
for compensation lo r oil pollution damage 1971 (FUND PROTOCOL 1971)
2 1. Athens conv ention relating to the carriage of passengers and their luggage by sea 1974 
(PAL 1974)
22. Protocol to the Athens convention relating to the carriage o f passengers and their 
luggage by sea 1974 (PAL PROTOCOL 1974)
23. International convention on the international maritime satellite organization 
1975/1976 (INMARSAT)
24. Operating agreement on the international maritime satellite organization (INM AR
SAT)
25. International convention for limitation o f liability for maritime claims 1976 (LLMC 
1976)
26. Torrem olinos International Convention on the Safety o f Fishing Vessels 1977

Lijst van con ven ties, u itgebracht door 
IM CO :
(bijgewerkt tot april 1977)

* V oor inlichtingen en com m entaren  op 
het bovenstaande kan men terecht bij: 
Ing. J. J. M. van der Schoot. C E B O S IN E , 
Postbus 284, 2600 AG D elft, teleloon
015-569253.

Nieuwe uitgave

The new issue o f  Bureau Veritas Inland  
N avigation R egister has ju st been publis
hed.

T he 1977 edition constitu tes a com plete 
reorganization, not only in the presen ta
tion and com ponsition o f  the R egister, but 
also in the processing o f  the data  to  be 
published.

Bureau V eritas has, indeed, since 1975 a 
chain o f  inform ation recorded on m agne
tic bands, w hich allow s data processing o f 
all the inform ation regarding ships classed 
with the Society. This chain has been ex 
tended in 1976 to  the Inland N avigation 
field , thus allow ing the com position  by 
com puter o f the R egister in its entirety .

The Inland N avigation R egister contains 
the nam es o f  the ships classed with Bureau 
V eritas with their m ain characteristics. It 
also contains the list o f  Shipow ners with 
the com position o f  the ir fleet.

Independently  o f  the fact that the issue is 
now  trilingual (French, English and G er
m an), a special care has been attached to 
the presentation o f  the 1977 R egister, in 
o rder to  render the lecture easier and fas
ter. The standardized size (210 x  228 -  A 
4) used for all the publications o f  the S o
ciety , has been adopted; the cover, the 
presentation  and the printing have been 
m odernized.

T h is book can be supplied through the 
intervention o f  Bureau V eritas in the N e
therlands, C oolsingel 75, R otterdam .
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Fusie van drie werven tot IJssel-Vliet-Combinatie

Tijdens een vaartocht op 9 mei 1977 aan boord van het m s. ’O ran jep laa t’ langs de drie 
werven (fig. I ) werd door de directie van de N ieuw e 1 Jssel-V liet-C om binatie de nieuwe 
opzet bij de genodigde relaties en hun aanw ezige dam es ingeleid.
E r werden toespraken gehouden door de heren ir. J. T eeuw en, ing. 1. B. van V liet en de 
reder M. Sm its die in het verleden vele opdrachten  aan de w erf de G root en van Vliet 
heeft verstrekt en wel in 17 jaren  totaal 24 schepen daar liet bouw en.
Als eerste spreker belichtte de heer ir. J. T eeuw en, d irecteur van de IJsselw erf te 
R otterdam  enkele gronden die hebben geleid tot het totstandkom en van deze fusie en hij 
deelde ook m ede hoe de taakafbakening zal w orden geregeld. Aan zijn rede en het later 
uitgegeven persbericht wordt het volgende ontleend.

Na een jaren lange w ederzijdse verkenning 
binnen de H ollandse Scheepsbouw  A sso
ciatie hebben de drie w erven , IJsselw erf 
B .V . te R otterdam , de G root & van Vliet
B .V . te R idderkerk /S likkerveer en B .V . 
H ollandse Scheepsbouw  M aatschappij te 
G root A m m ers besloten tot een fusie on
der de naam IJssel-V liet-C om binatie. De 
d irectie over deze holding w ordt gevoerd 
door ir. J. T eeuw en, d irecteur IJsselw erf 
en ing. 1. B. van V liet, d irecteur de G root 
& van V liet en H ollandse Scheepsbouw  
M aatschappij.
M ede-directeur van de G root & van V liet 
is de heer ing. H. A. Boer. (fig. 2)

De fusie is een logisch vervolg op de sa
m enw erking binnen de H .S .A . waarin 
steeds m eer opdrachten w ederzijds w er
den aangenom en om  aan de vraag naar 
snelle levertijd en ijzersterke garanties 
(M idden-O osten) te voldoen. De directie 
verw acht dat men binnen de holding in 
staat zal zijn tot het accepteren van grote 
opdrachten terw ijl voorts de acquisitie ge
zam enlijk zal w orden gevoerd. In de toe
kom st zal w orden toegew erkt naar één 
centrale adm inistratie terwijl de directie 
ook op technisch gebied een m eer ge
stroom lijnd m odel voor ogen staat. Alle 
gevolgen van de fusie w orden steeds b e 
sproken met de ondernem ingsraden en 
gebeuren in nauw  overleg  met het kader
personeel.

Bij de drie w erkm aatschappijen van 
IJssel-V liet-C om binatie zijn in totaal z o ’n 
750 m an w erkzaam  die van de fusie geen 
nadelige gevolgen zullen ondervinden. 
O ndanks de sam envoeging van bepaalde 
afdelingen is een herbezinning op de per
soneelssterkte niet nodig. O verigens blij
ven de drie w erven onder eigen naam  ope
reren. De holding is bedoeld als u itbrei

d ing van de financiële en m ateriële basis 
alsm ede bepaling van ’het gezicht naar 
bu iten ’.
De drie w erven hebben elk hun eigen spe
cialisatie. Bij de R otterdam se IJsselw erf 
legt m en zich toe op de bouw  van zeer 
speciale schepen. B egonnen is m et w al
v isvaarders, la ter w erden het visserij- 
fabrieksschepen. R oeischepen, contain
erschepen en chem icaliëntankers behoren 
eveneens tot de opdrachten. V erder richt 
IJsselw erf zich op  de internationale o ff
shore m arkt. In de reparatie-sector houdt 
m en zich voornam elijk bezig met de b in 
nenvaart alsm ede het om bouw en van lie
ren voor de off-shore industrie.

De G root & van V liet heeft zich sinds 
1950 gericht op de seriebouw  van 
chem icaliën-tankers, zware ladingsche- 
pen en koelschepen. In de reparatie-sector 
kunnen schepen tot 6000 ton w orden ont
vangen. V erder heeft men veel werk aan 
grotere om bouw ingen alsm ede verlengin
gen van schepen.

De H ollandse Scheepsbouw  M aatschappij 
geldt als toe-leverancier voor beide w er
ven en heeft een eigen m arktterrein  in de 
staalverw erkende industrie. (Pontons en
casco ’s).

A part genoem d kan w orden handelson- 
dem em ing  M ercurex B .V . te G root A m 
m ers w aar geluiddem pers voor de zw are 
industrie w orden vervaardigd. Dit gebeurt 
in sam enw erking met T .N .O .-D e lft.

De totale om zet van de IJssel-V liet- 
C om binatie bedroeg in 1976 140 m iljoen 
gulden.

De opdrachten-portefeuilles van de w er
ven zijn behoorlijk  gevuld. IJsselw erf

heeft tot februari 1978 werk aan de bouw  
van tw ee koelschepen voor rederij Jacson 
uit Scheveningen en drie graan-elevatoren 
voor de G .E .M . (R otterdam ). V erder 
w orden tw ee binnenvaart-tankers van de 
V erenigde Tankrederijen om gebouw d tot 
chem icaliën-tankers.

De G root & van V liet bouwt m om enteel 
tw ee zw are ladingschepen respektievelijk 
voor rederij S tella (Curagao) en Jum bo 
Shipping (G enève). In opdracht van 
M am m oet T ransport w ordt het m .s. 
'H appy P ioneer' om gebouw d w aarvoor 
de bouw kosten 8 m iljoen gulden bedra
gen.

De heer Van V liet deelde in zijn toespraak 
m ede dat de nieuw e com binatie is begon
nen m et een grote opdracht voor zes sche
pen a 6000 ton voor de N ederlandse reder 
M. Sm its in D enem arken. Deze opdracht 
om vat ca. 100 m iljoen gulden en is rond 
behoudens een bespreking met E conom i
sche Zaken betreffende de financiële rege
ling. De heer Van V liet verw acht echter 
dat deze bespreking gunstig  resultaat zal 
opleveren. Bezetting van de nieuw e com 
binatie tot eind 1979 is door deze order 
gew aarborgd. Het betekent echter niet dat 
tussentijds geen andere orders kunnen 
w orden aanvaard . M et reder Sm its is be
dongen dat de w erven niet alleen m et de 
productie van zijn schepen behoeven bezet 
te zijn.
V oorts werd m edegedeeld dat m et een bui
tenlandse reder wordt onderhandeld over 
een order van gelijke om vang.
O verigens uitte de heer Van V liet naast 
w aardering ook kritiek op het beleidsplan 
voor de scheepsbouw  w aarin ten aanzien 
van de w erven uit groep IV geen du ide
lijke m arktafbakening w ordt gegeven ter
wijl toch een reductie van 40  pet van de 
capaciteit w ordt opgelegd. D it is niet ju is t 
om dat in groep IV het de w erven het m inst 
slecht gaat en naar zijn m ening daardoor 
een deel van de problem atiek van de grote 
w erven naar de kleine en m iddelgrote 
scheepsbouw  w ordt afgeschoven.

R eder Sm its m aakte in zijn toespraak ge
w ag van de zw are w edijver die van Ja
panse zijde w ordt ervaren en die het de 
reders toch w el m oeilijk m aakt om  zonder 
m eer in E uropa te blijven bestellen. Zo 
zou een aanbieding voor de bovenver
m elde order van Japanse zijde ca. 35 pet 
beneden de nederlandse prijs zijn gelegen. 
Interessante opm erkingen m aakte deze 
spreker ook over de Japanse activiteiten 
voor de bouw  en reparatie van kleinere 
schepen in Saoedi A rabie. O ok zouden
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De Groot & Van Vliet B.V.

IJsselwerf B.V

Holl. Scheepsbouw Mij. B.V

Figuur. I

daar plannen bestaan voor het vestigen 
van een staalfabriek.

Na de toespraken werd langs de drie wer
ven gevaren waarbij de aanwezige dam es 
en heren, gelokt door het fraaie weer, aan 
dek konden vertoeven. Later werd een 
voortreffelijke lunch aangeboden tijdens 
een vaartocht op de Lek tot voorbij 
Schoonhoven.
Te ca. 17.00 uur meerde het schip weer af 
aan de W illem skade waarm ede een eind 
kwam aan een zeer geanim eerde presenta
tie van de oprichting van een belangrijke 
wervengroep, de IJssel-V liet-Com bina- 
tie.
Wij wensen deze groep een goede toe
komst.

prof. ir. J. H. Krietemeijer

F iguur. 2
Van links naar rechts de heren ing. i. B. van Vliet, ir. J. Teeuwen en ing. H. A. Boer
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DE GROOTSTE LOS- EN 

LAADBRUG TER WERELD

Op 18 mei 1977 heeft Z .K .H . de Prins der 
Nederlanden bij het O verslagbedrijf ’Am 
sterdam ’, gelegen aan de W esthaven te 
A m sterdam , in aanw ezigheid van ruim 
900 genodigden uit binnen- en buitenland, 
de grootste los- en laadbrug ter wereld in 
gebruik gesteld.
Deze los- en laadbrug, die een ongekende 
snelheid paart aan een hefverm ogen van 
50 ton, herbergt een zeer geavanceerde 
electronische schakeltechniek met auto
matisch grijperbedrijf en geprogram 
m eerde laad- en los-cycli.
Als extra bijzonderheid m oet verm eld 
w orden, dat de brug dem ontabel is ge
m aakt, teneinde eventueel verplaatst te 
kunnen w orden naar de V oorhaven te IJ- 
m uiden, w anneer de plannen tot aanleg 
hiervan doorgang zullen vinden.
De brug werd gebouw d door Conrad- 
S tork, een dochterm aatschappij van 
VM F-Stork.

Silencing of marine diesel engines

E ver increasing dem ands on environm ent 
within and outside the ship, have led to the 
level o f  noise from  a norm al main m achi
nery today being conisdered too high: In 
Sw eden, G erm any and other countries, 
the lim it has been set to 65 dB (A ), m easu
red at the sh ip ’s bridge plate.

Such values cannot be reached w ithout 
silencers, which usually can be furnished 
by the diesel engine m anufacturers.

In alm ost every ship , an exhaustgas boiler 
is installed in the chim ney to m eet w ith the 
sh ip ’s heat dem and at sea.

Q uite naturally , the thought occurs to 
com bine the exhaust gas boiler and the 
silencer or even the queston ’is an exhaust 
gas boiler enough as a silencer?’, as it, 
undoubtedly, has som e silencing effect. 
This question can generally be given a 
negative answ er if the noise level is to be 
65 dB (A) at the bridge plate. There is no 
exhoust gas boiler w hich, in itself, silen

ces more than 5-8 dB , or 10 dB at the 
m ost, at any frequence. The exhaust gas 
boiler broadly operates as a reactive atte
nuator, i.e . a certain am ount o f  the noise 
is reflected to  the boiler/gas throttle and is 
silenced in ’in terference’ with the inco
m ing.

H ow ever, there are excellent conditions to 
im prove the silencing effects o f  the ex
houst gas boiler. O ne is to im prove the 
regenerative effect by putting in additional 
throttle plates. The advantage is that it is 
sim pler and cheaper, but the disadvantage 
is that the fall o f pressure rises. The expe
rience from  such silencers is, unfortunate
ly, unsufficient.

At AB Svenska M askinverken in K allhal, 
Sw eden, one has chosen to build an ex
haust gas boiler in an absorbinghousing,
i.e . the noise is absorbed inside the boiler.

The housing consists o f gas proof plate, 
inside o f  that, m ineral wool and closest to

the gas, a perforated plate. The housing is 
made square and the gas is laterally con
nected to it. The length is adjusted so that 
one vertical wave occurs in the housing.

In this w ay, silencing effects up to 30 dB 
(A) are reached. The silencing ua com bi
nation o f  reactive silencing and absorba- 
tion silencing.

The advantage, except for the very good 
silencing, is that it is easy to  install. The 
flues are connected direct to install. The 
flues are connected direct to the housing, 
w ithout transition pieces. Further, the boil
er does not have to be heat insulated. 
The height will be about the same as for a 
’norm al’ exhaust gas boiler, if the transi
tion pieces are counted.

The price for the exhaust gas boiler increa
ses insignificantly if the costs for insula
tion and transition pieces are counted on to 
the boiler.

C onsequently , the above should be an at
tractive alternative as one ’saves’ one 
com ponent, both by purchasing and instal
ling.



Europort ’77 Amsterdam
International shipping and shipbuilding 
face serious problem s. All suggestions 
and com m ents that can help ow ners and 
builders to provide m achinery designs to 
im prove the technical and econom ic per
form ance o f  vessels are o f  the greatest 
im portance.

For this reason the them e o f  the 1977 E u
roport Congress; 'P ropulsion M achinery  
F or Increased Ship  E fficiency' is particu
larly appropriate. Papers selected for pre
sentation cover every  aspect o f  m achinery 
selection , operation , m aintenance and 
engineering staff training.

This y ea r 's  congress will concentrate on 
the reasons for choosing a particular m a
chinery installation for new tonnage. A no
ther important item is the question o f re- 
engining or m odifying existing tonnage. 
They must m eet the dem ands for more 
econom ic operation. Often a new propel
ler o r a  controllable pitch propeller should 
be fitted to enable existing tonnage to ope
rate more efficiently at reduced speed.

Shipow ners, engine builders and classifi
cation societies will be represented in the 
list o f  speakers. D elegates will have the 
opportunity o f  updating their know ledge 
o f specific types o f m achinery installa
tion.

British shipbuilding 
industry statistics

The Shipbuilders and Repairers National 
Association announce that during the first 
quarter o f 1977 British shipbuilding firm s 
secured orders for 18 m erchant ships o f 
107,100 com pensated tons (96 ,700 tons 
gross) com pared with 14 ships o f  56 ,000  
com pensated tons (51 ,600  tons gross) in 
the first three m onths o f  1976.
The Industry’s total o rder book (excluding 
naval work) on M arch 3 1 ,1 9 7 7  stood at 
195 ships o f  1 ,788,000 com pensated tons 
(2 ,701 ,000  tons gross) w ith an estim ated 
value o f  £ 931 m illion. The tonnage was 
divided between 125 ships o f  1 ,210 ,000  
com pensated tons (1 ,941 ,000  tons gross), 
valued at £ 598 m illion for registration in 
G reat Britain and Northern Ireland, and 70 
ships o f 578 ,000  com pensated tons 
(760 ,000  tons gross) 32 .3  per cent, o f  all 
com pensated tonnage on order (28.1 per 
cent, o f  gross tonnage) valued at £ 333 
m illion for registration overseas.

W hile orders taken during the first three 
m onths show an increase over the total for 
the sam e period last year, the overall situa
tion has not im proved. Ships are still being 
com pleted at a m uch greater rate than new 
orders are being received and the w ork in 
hand is therefore being steadily reduced.

Brokers launch new offshore 
market quarterly report

A new European m arket report dealing 
with the grow ing offshore industry in the 
North Sea is announced bij London ship- 
brokers Eggar Forrester. Prepared bij their 
O ffshore D epartm ent, it will appear quar
terly and cover items o f  m arine equip
m ent, levels o f  activity and m arket condi
tions over the whole North W est European 
area. The report aim s to highlight oppor
tunities for ow ners, charterers and inves
tors.

ABS Classes 208 new vessels

N ine offshore drilling units were am ong 
208 new vessels classed w orldw ide by the 
A m erican Bureau o f  Shipping (ABS) in 
April. The new  vessels totaled 1,359 ,776  
deadw eight tons, o r 734 ,832  gross tons, 
and included five oil tankers, five bulk 
carriers, and three yachts. In the first four 
m onths o f 1977, ABS has classed 657 new 
vessels o f alm ost 8 .8  m illion dw t, o r 4 .6  
m illion gt.

P R E L IM IN A R Y  PROGRAMME

Tuesday - November 15th, 1977

Chairman Mr. T. Bunyan, Technical Director, P & 0  Steam Navigation Co.. London, U.K.

1st lecture : "ECONOM ICS OF M A C H IN E R Y  SELEC TIO N "
by Dr. I.L . Buxton, Unisersity of Newcastle upon Tyne, U.K.

2nd lecture : "TH E  D IESEL EN G IN E AS COMPONENT IN THE SHIP'S PROPULSION SYSTEM "  
by Dr.- Ing. Peter Beer, Head of Dieselengines Subdivision,

M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Augsburg, Germany.
3rd lecture : "PERSONNEL T R A IN IN G  FOR E FF IC IE N T M A CH IN ER Y O PER A TIO N"  

by Mr. Beggs, Principal, Ocean Fleets Training College, Liverpool, U.K.
4th lecture : "M A IN TE N A N C E  -  TH E KEY TO O PER A TIO NA L E FF IC IE N C Y "

by Mr. F. Wong, Technical Director, Marine Navigation Ltd. London, U.K.
5th lecture : "D E S IG N IN G  FOR E FFE C T IV E  M A IN TE N A N C E "

by Ing. Richard Bartels. Head of the Design Department of Medium speed Engines BVM 540  
Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Cologne, Germany.

6th lecture : "D IA G N O S TIC  APPROACH TO ENGINE FAULTS AND APPLICATIO N OF EXPERIENCE
by Ing. -Grad. Werner Untiedt, Manager of After Sales Service, TO DESIGN"

M .A .K ., Kiel, Germany.
7th lecture : "TH E  ECONOMICS OF H IG H  SPEED M A R IN E  ENGINES"

by Mr. Jan W. Holterman, Senior Consultant Marine Marketing Department,
Caterpillar Tractor Co., Mossville, Illinois, U.S.A.

Wednesday - November 16th, 1977

Chairman : To be announced.

1st lecture : "TH E  DEVELO PM ENT OF THE M.A.N. E X H A U S T-G A S  TU R B O -S U P E R  CHARGER"  

by Dr. Dieter Goerlich, Head of Turbo Charger Development and Design Department,
M .A .N . Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Augsburg, Germany.

2nd lecture: "SELEC TIO N  OF PROPULSION M A C H IN E R Y "
by Mr. J.H. Wesselo, Director of Diesel Engine Design and Development,

Stork Werkspoor Diesel B.V., Amsterdam, Holland.
3rd lecture : "SER VIC E RESULTS A ND  RECENT DEVELOPM ENTS OF S.E.M .T. PIELSTICK ENGINES"  

by Mr. J. Gallois, Technical Director, S.E.M.T. Pielstick, St. Denis, France.
4th lecture : "STEAM  TURBINES, A KEY TO IMPROVE LONG TERM  ECONOMY IN  SHIP O P E R A TIO N ”  

by Mr. Gunnar Larsen, Manager Marine Department, Stal-Laval Turbin A /B , Finspong, Sweden. 
5th lecture : " IN S TA LLA T IO N S  A ND  O PERATING EXPERIENCE OF E LE C TR IC A LLY  PROPELLED GAS 

TU R BINES ON RO/RO SHIPS"
by Mr. W. Klomp, Area Sales Manager Gas Turbines, Thomassen Holland B.V.,

De Steegh, Holland.
6th lecture : "TH E  ROLE OF THE CLA SSIFICA TIO N  SU RVEYO R  IN THE SEARCH FOR E FF IC IE N C Y "  

by Mr. S.N. Clayton, Chief Engineer Surveyor, Lloyds Register of Shipping, London, U.K.
7th lecture : "N O ISE A ND  PROPULSION PROBLEMS"

Speaker to be announced.
8th lecture : "PROPELLERS FOR INCREASED E FF IC IE N C Y "

(Speed reduction means propeller change with special reference to ducts)
by Mr. L. Sinclair, Technical Director, Stone Manganese Marine Ltd., London U.K.

9th lecture : "S IN G LE , TW IN  OR C ONTROLLABLE PITCH PROPELLERS"
(With or w ithout ducts)
by Ir. C. Pronk, Head Department Hydrodynamics, Lips B.V. Drunen, Holland.

This programme is subject to modifications.

Additional information can be obtained from the organisers:
Expo Travel & Conferences B.V., Waalhaven Z .Z . 44, Rotterdam 3022, The Netherlands. Tel.: (010) 299655
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN VERENIGINGSNIEUWS
yy TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)
M ededeling betreffende de sociëteit
In verband met de vakanties zal de sociëteit w elke op d insdags, donderdags en vrijdags 
wordt gehouden in het C lubgebouw  van N SU ’70 aan het W estplein 9 te Rotterdam  
gesloten zijn van I tot en met 25 ju li 1977.

Personalia
J. Rijsdijk
De heer J. Rijsdijk legde na 60 dienstjaren 
zijn functie neer als d irecteur van Arie 
Rijsdijk Boss en Zonen B .V . te Hendrik- 
Ido-A m bacht.
Dat gebeurde op 17 juni 1977, op de dag 
dat het bedrijf 80 ja a r  bestond en de hui
dige directeur, de heer F. Jorissen zijn 
30-jarig jubileum  bij het bedrijf vierde.

K oninklijke N ederlandse Redersvere- 
niging
De heer ir. H. W. B rouw er, directeur van 
Shell T ankers B .V . te R otterdam , trad in 
de ledenvergadering op 8 juni jl. a f  als 
voorzitter van de K N RV . Hij werd opge
volgd door de heer J. G roenendijk , lid van 
de raad van bestuur van de K oninklijke 
Nedlloyd G roep N .V . te R otterdam . De 
heer G roenendijk neem t al sinds 1973 deel 
aan het werk van de KNRV in com m is
sies, raden en panels. Sinds 1975 m aakt de 
heer G roenendijk deel uit van het bestuur 
van de KNRV.

Deutz M otoren B .V .
Op 17 juni 1977 w erden de nieuwe w erk
plaatsen en m agazijnen van Deutz M oto
ren B .V . en Deutz Holland Service B .V . 
aan de Sluisjesdijk 145 te Rotterdam  
geopend.
Op dezelfde dag nam de directeur, de heer 
R. A. Feiertag na 25 dienstjaren afscheid 
van het bedrijf.

Sigm a C oatings B .V .
Tot president-com m issaris bij Sigm a C oa
tings B .V . werd benoem d Prof. dr. E. H. 
van der Beugel als opvolger van rnr. C . L. 
W. Fock.

NIEUWSBERICHTEN
O ude jaargan gen  van 'Schip  en W e r f
Bij de redactie zijn tegen nader overeen te 
kom en prijs beschikbaar: 
le  de com plete gebonden jaargangen van 

’Schip en W erf’ vanaf 1934 t/m  1976. 
2e de com plete jaargangen van losse 

num m ers van ’Schip en W erf vanaf 
1952.

Nadere inlichtingen Redactie ’Schip en 
W e r f ,  tel. 010-36 01 84.

Nieuwe opdrachten
'E agle 1 ’
-  Adriaan V olker baggerm aatschaapij bv 
te Rotterdam  en C . F. Bean C orporation te 
New O rleans, Louisiana, U .S .A . zijn 
voornem ens gezam enlijk een sleephop
perzuiger te bestellen voor baggerwerk- 
zaam heden in de V erenigde Staten. Dit is 
het resultaat van gesprekken die vanaf be
gin dit ja a r  zijn gevoerd. H et schip , dat

'E agle 1' za l zal worden gedoopt, krijgt 
een capaciteit van 3 .500  m 3 en zal worden 
gebouw d op een w erf in de V erenigde 
S taten. O ver de hoofdzaken van de sa
m enw erking hebben reeds inleidende ge
sprekken plaats gehad m et U .S . M aritim e 
A dm inistration.

Adriaan V olker en C. F. Bean C orpora
tion kom en m et de 'E agle 1 ’ tegem oet aan

RECTIFICATIE INHOUDSOPGAVE ’SCHIP EN WERF’ 1976

De inhoudsopgave voor de jaargang 1976 die in numm er 11 van 'Schip en Werf'
d.d. 27  m ei 1977 was bijgesloten bevat enkele onvolkomenheden waarvan hier
een eerste rechtzetting volgt:

Toevoegen onder K (auteursingang):
99 Krietemeijer. Enkele beschouwingen betreffende technologische ont

wikkelingen bij de Binnenvaart, door Prof. ir. J. H. -
(geïll.)

259 Krietemeijer. Hel grootste drijvende stalen dok, door Prof. ir. J. H . -
(geïll.)

276 Krietemeijer. Opening van de nieuw e Pallion-Scheepsw erf van Sun
derland Shipbuilders L td ., door Prof. ir. J. H. -  (geïll.)

291 Krietemeijer. Enige beschouwingen betreffende m odelproeven met
bulbstevens bij een binnenvaartuig, door Prof. ir. J. H. -
(geïll.)

419 Krietemeijer. Scheepsbouw 1976, terugblik en vooruitzicht, door
Prof. ir. J. H. -  (geïll., afscheidscollege)

451 Krietemeijer. Standardization in the field of com puter applications in
shipbuilding, door Prof. ir. J. H.

548 Krietemeijer. De ’Cedarbank’ , het eerste schip van de Pallion-werf
van Sunderland Shipbuilders, door Prof. ir, J. H . -
(geïll.)

739 Krietemeijer. Reconnaissance o f two diesel engines factories in the
United States o f Am erica, door Prof. ir. J. H. -  (geïll.)

753 Krietemeijer. Opmerkelijke toenadering Zw eedse industrie tot Neder
land ook van belang voor Nederlandse offshore indus
trie, door Prof. ir. J. H. -  (geïll.)

Rechter kolom Ie  bladzijde, onder B:
99 lees J. H. Krietemeijer i.p .v . J. W.

Rechter kolom 3e bladzijde, onder D:
Toevoegen:

259 Dok, Het grootste drijvende stalen -  (geïll.) door Prof. ir. J. H . Krietemeijer.

Linker kolom 9e b ladzijde onder P:
Toevoegen:

276 Pallion scheepsw erf van Sunderland Shipbuilders Ltd, opening van de
nieuwe -  (geïll.) door Prof. ir. J. H. Krietemeijer.

Linker kolom 11e b ladzijde onder S:
4 I0  Scheepsbouw 1976. Terugblik en vooruitzicht. Afscheidscollege van

Prof. ir. J. H. Krietemeijer. Moet zijn:
419 Scheepsbouw 1976. Terugblik en vooruitzicht. Afscheidscollege van

Prof. ir. J. H. Krietemeijer.
Red.



nieuwe behoeften in de A m erikaanse bag- 
germ arkt, om dat het schip geschikt is voor 
onderhoudsw erk in kustw ateren en in 
open zee. De 'E agle I ’ betekent tevens 
een aanzienlijke uitbreiding van de capaci
teit van de baggerindustrie bij de aanleg 
van nieuw e zeehavens die men in de Ver
enigde Staten verw acht nodig te hebben.

Tewaterlatingen
'A m igo Defender'
O p 27 mei 1977 is m et goed gevolg tewa- 
tergelaten het vrachtschip 'A m igo  D efen
der' , bouw num m er 1011 van B .V . v/h 
Scheepsw erven G ebr. van D iepen te W a
terhuizen, bestem d voorF riendsh ip  Char- 
tering A /S  te K openhagen.

H oofdafm etingen zijn: lengte 72 ,50 m, 
breedte 13,—  m. holte 7 ,5 0 /5 ,3 0  m.
In dit schip w ordt geïnstalleerd één 4-tact, 
enkelw erkende M aK -m otor van het type 
8M u452 AK m et een verm ogen van 1800 
pk bij 375 om w ./m in .
Het schip wordt gebouw d onder toezicht 
van Bureau V eritas voor de klasse: 1 3/3 
E Haute m er G lacé III.

'P iedra A zul’
Op 31 mei 1977 is m et goed gevolg tewa- 
tergelaten de splijtbak 'P iedra A zid ’, 
bouw num m er 962 van V erolm e Scheeps
w erf H eusden N .V . te H eusden, voor 
Venezolaanse rekening.

H oofdafm etingen zijn: lengte 5 0 , -  m. 
breedte 1 1 ,-  m. holte 3 ,40  m.
De splijtbak wordt gebouw d onder toe
zicht van Bureau V eritas v o o rd e  klasse: 1 
3 /3 . *i* P o rteu rde déblais Eaux abritées.

'A lnati'
O p 1 jun i j.1. werd bij de w erf van Van der 
G iessen-D e N oord N .V . te K rim pen a.d. 
IJssel het m .s. A lnati te w ater gelaten. 
De doopcerem onie werd verricht door 
m evrouw  M. van D ongen-Beukers. Het 
schip is de derde uit een serie van vier 
vrachtschepen die w orden gebouw d in 
opdracht van Van N ievelt, Goudriaan & 
Co. B .V . te Rotterdam . Het eerste schip 
van deze serie de Aldabi werd op 27 mei 
j.1. opgeleverd. O ver deze schepen zal 
binnenkort een uitgebreid artikel in dit 
blad verschijnen.

Opgeleverde schepen
m .s .’A ldabi'
Op 27 mei 1977 werd aan de w erf van Van 
der G iessen-D e Noord N .V . te K rim pen
a.d . IJssel het m .s. A ldabi, de eerste van 
een serie van vier vrachtschepen, ge
bouw d in opdracht van Van N ievelt,

G oudriaan & Co. B .V . te R otterdam , aan 
deze rederij opgeleverd.
De gegevens van het schip zijn verm eld in 
'Sch ip  en W erf' no. 6 van 18 m aart 1977, 
blz. 184 en 185.

'Cap Croisette'
Op 27 mei 1977 heeft de overdracht 
plaatsgevonden van de splijtbak ’Cap  
C roisette’, Bouw num m er CO  887 van
I.H .C . Verschure B .V . te A m sterdam , 
bestem d voor Union M aritim e de Dragage 
te N anterre.
H oofdafm etingen zijn: lengte 61 ,466  m. 
breedte 12,0 m. holte 4 ,0  m.
In dit schip werden geïnstalleerd 2 
Schottel-installaties van het type NAV 
510/SRP 300/300 SN. De Schottel- 
installaties worden aangedreven door 2 
D eutz-m otoren van het type BF 12 M 716, 
van 510 pk elk bij 1650 om w ./m in . De 
splijtbak werd gebouw d onder toezicht 
van Bureau V eritas voor de klasse: 1 3/3 
3 4» Porteur de déblais -  Service cötier 
dragage a m oins de 15 m iles des cótes.

Verkochte schepen
Via bem iddeling van Supervision Ship- 
ping & Trading C om pany, R otterdam , is 
het N ederlandse m otorkustvaartuig 
’B ab-T ’, eigendom  van Rederij M otor
schip BAB-T te Z aandam , verkocht naar 
W est-D uitsland, 1.885 tons d .w ., ge
bouwd in 1968 door B odew es’ Scheeps
werven te M artenshoek, uitgerust met een 
M .A .K . hoofdm otor van 1.200 pk.
De overdracht heeft inm iddels te Slikker
veer plaatsgevonden en het schip is her
doopt in 'E rlenhain ' en het zal onder de 
Panam ese vlag varen.

TECHNISCHE INFORMATIE
T em peratuurm eters met hoge nauw 
keurigheid voor koelruim en
M anotherm  B .V . te R otterdam  heeft een 
elektronische m eetinstallatie ontw ikkeld 
voor tem peratuurm etingen in koelruim en.

De standaard uitvoering in de serie 900 is 
geschikt voor 12 o f  25 m eetpunten. Door 
m iddel van een keuzeschakelaar is ieder 
m eetpunt digitaal uitleesbaar in het meet- 
bereik van - 3 0  °C. tot + 3 0  °C. met twee 
cijfers achter de kom m a.
Het ontw erp van het instrum ent is volgens 
L loyd’s eisen.

In het m eetbereik van + 3  °C. en —3 °C. 
is de nauw keurigheid binnen 0 ,15  °C. en 
in overige delen van het m eetbereik be
draagt de nauw keurigheid 0 ,25  °C. De 
gem eten tem peratuur kan eventueel uitge
print worden met verm elding van tijd en

datum . De intervaltijd voor uitprinting is 
instelbaar in stappen vanaf 10 m inuten.

Relatieve vochtigheidsinstallaties kunnen 
in dezelfde uitvoering gebouw d w orden, 
eventueel ook m et m ogelijkheid tot prin- 
ten van de relatieve vochtigheid.
D oor de com pacte bouw en zeer betrouw - 
bare constructie van het geheel is de instal- 
latie uitstekend geschikt voor toepassing 
in koelruim en op schepen.

M ariC hem  C onference program m e
The im pact o f  the IM CO  codes on chem i
cal carrier design and operation, particu
larly in respect o f  pollution avoidance and 
safety will be leading topics for discussion 
at the forthcom ing M ariC hem  77 C onfe
rence which will be held at the C ongress  
Centrum  H am burg, O ctober 11-13, 1977. 
Speakers will include T. R. D ickey and F. 
W ybenga o f the U .S . Coast G uard , R. K. 
Roberts o f the M arine D ivision, D epart
ment o f  T rader, London -  w ho is also the 
vice-chairm an o f  the im portant IM CO  
Bulk Chem icals Sub-C om m ittee -  R. J.
C. D obson o f  L loyd 's  R egister; G ordon 
C ann o f  BP C hem icals, T o r Linaae o f  
Stolt-N ielsen, O slo; Peter R. Cooke o f  
P .D . Oil and Chem ical S torage, and many 
other specialists from the bulk liquid che
m icals industry.
Shipow ners and operators such as Ulrich 
Ackerm ann o f Tankreederei De V ries, 
H am burg and R. W. Langford and D. 
O w en o f  Panocean-A nco will d iscuss va
rious aspects o f  safety and personnel train 
ing and will com m ent on operational im 
plications o f the IM CO  Code.
Papers on chem icals handling, particu
larly in relation to safety procedures in 
term inals, surge pressure control using au
tom atic shut-dow n and the m ovem ents o f  
chem icals through port areas will provide 
delegates with the opportunity to question 
industry experts from Shell, M onsanto, 
Eurochem  Shipping e tc ., the form at o f  the 
m eeting being designed to encourage d is
cussion in all sessions.
A num ber o f leading shipbuilders will 
speak on chem ical carrier design and con
struction while an authoritative survey o f 
the potential future m arket fo r chem ical 
tankers will be presented by Hugh W il
liam s o f  the H. P. Drewry shipping con
sultancy.
M uch interest has recently been expressed 
in the prospect for floating or barge- 
m ounted chem ical plants. These offer 
m any advantages, especially in respect o f  
speedy provision o f process plant in deve
loping countries and speakers from  Tech- 
nip, France, Thyssen N ordseew erke Go-
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taverken and Brown & Root, H ouston will 
put forw ard their designs for discussion at 
M ariC hem .

The Conference will be attended by more 
than 600 international chem ical industry 
specialists and is expected to be the most 
important m eeting o f  its kind ever assem 
bled.

A ssociated with the M ariChem  C onfe
rence is a m ajor exhibition o f  technology 
and services for the m arine transportation, 
handling and storage o f  bulk chem icals.

The M ariChem  C onference is organised 
by Gastech E xhibitions L td ., 2 Station 
Road, R ickm answ orth, W D3 IQ P, Eng
land

R ectificatie
Het onderzoek van de m aritiem e corro
sie .
in het artikel over H et onderzoek van 
m aritiem e corrosie  (44e jaargang , no. 10, 
pag. 292-307) m oet op verzoek van de 
auteur op pag. 306 een rectificatie w or
den aangebracht. Op pag. 306 zijn in de 
tw eede alinea van de tweede kolom  een 
aantal laboratoria en instituten genoem d 
die deelnem en aan een door de E .E .G . 
gesubsidieerd en onder auspiciën van de 
S tichting m ateriaalonderzoek in de zee 
uitgevoerd onderzoek op het gebied van 
verm oeiingscorrosie . In tegenstelling tot 
het verm elde zijn hierbij het Nationaal 
Lucht- en Ruim tevaartlaboratorium  en 
Rijksw aterstaat niet betrokken. W el wordt 
ech ter deelgenom en door het M etaalin- 
stituut TN O  en het Instituut voor B ouw 
m aterialen en B ouw constructies TN O , het 
Laboratorium  voor de constructieve as
pecten van verm oeiing (TH -Eindhoven) 
en tenslotte het S tevin-laboratorium  en het 
Laboratorium  voor Scheepsconstructies 
(beide TH -D elft). Red.

NIEUWE UITGAVE
R ules for floating dry dock construction
A new Rule b o o k , Rules f o r  Building and  
Classing Steel F loating D ry D ocks, has 
been published by the A m erican Bureau o f 
Shipping (ABS). The Rules apply to floa
ting dry docks over 61 m eters (200 feet) in 
length, but can be applied , subject to  spe
cial considerations, to sm aller structures.

T he 56-page volum e is the tw enty-fourth 
set o f  standards to be issued by the interna
tional ship classification society. It con
sists o f  sections giving reguirem ents for 
hull construction, m achinery , testing, and 
surveys after construction . The Rules also

Het Asbestbesluit

In het S taatsblad nr. 269 werd het As
bestbesluit gepubliceerd, een nieuwe al
gem ene m aatregel van bestuur voorge
steld door m inister B oersm a van Sociale 
Zaken.
Dit besluit, gebaseerd op  de S ilicosew et, 
heeft tot doel het voorhanden hebben en 
het gebruik van asbest te beperken o f te 
verbieden.

Asbest is de verzam elnaam  voor een uit
gebreide groep vezelachtige silicaten, 
voornam elijk afkom stig uit C anada, R us
land en Zuid-A frika. A sbestvezels kunnen 
met uiteenlopende grondstoffen w orden 
verw erkt o f  verweven.
Asbest is onbrandbaar, vrijwel niet te ver
nietigen en wordt in veel m aterialen en 
produkten verw erkt. Ingeadem de asbest- 
sto f vorm t een bedreiging voor de ge
zondheid van de m ens. De door asbest 
veroorzaakte ziekelijke afw ijkingen zijn 
onder te verdelen in:
-  A sbestose, een stoflongziekte die kan 
w orden beschouw d als een typische be
roepsziekte. D oorgaans duurt het lang 
voordat deze ziekte zich openbaart.
-  M esothelioom , een langzaam  en fataal 
verlopend ziekteproces, waarbij hoofdza
kelijk het longvlies en /o f  het buikvlies 
w orden aangetast. V ooral de z .g . blauwe 
asbest veroorzaakt deze ziekte.

Het asbestbesluit bevat de volgende ver
boden:
a. Een verbod om crocidoliet (blauw e as
best) en stoffen o f  produkten die deze stof 
bevatten ten verkoop voorhanden te heb
ben, te bew erken o f  te verw erken.
b. Een verbod om asbest en stoffen of 
produkten die asbest bevatten te verspui
ten.
c. Een verbod om  asbest en stoffen o f 
produkten die asbest bevatten te verw er
ken o f  te bew erken voor:
-  w am ite-isolatie;
-  geluidsisolatie;
-  conserverende doeleinden;
-  decoratieve doeleinden.

Van deze verboden kan het districtshoofd

discuss the tow ing o f  dry docks in other 
than sheltered w aters.
The new Rules were developed by ABS 
with the assistance o f an industry Panel on 
F loating Dry D ocks. This eight-m em ber 
advisory panel, form ed by ABS in Octo-

van de A rbeidsinspectie ontheffing verle
nen. Daarbij zal het districtshoofd nadere 
eisen  kunnen stellen, onder m eer aan de 
concentratie van asbeststo f in de inade- 
m ingslucht. De concentratie asbeststof in 
de lucht mag nim m er hoger zijn dan twee 
vezels per m illiliter. Het districtshoofd 
schrijft een lagere concentratie voor indien 
dit technisch mogelijk is. Voor blauwe 
asbest ligt de grensw aarde in ieder geval 
lager dan twee vezels per m illiliter.

Het hoofd o f de bestuurder van een onder
nem ing zal vooraf aan het districtshoofd 
van de A rbeidsinspectie m oeten m eede
len, w anneer hij van plan is asbest o f  as
besthoudende stoffen op een andere wijze 
dan tot dusver te gaan bew erken o f  ver
werken; deze m eldingsplicht geldt ook als 
hij asbest wil gaan verw erken in een pro- 
dukt waarin voordien geen asbest werd 
verwerkt.
Het beleid van de A rbeidsinspectie is er op 
gericht het zoeken naar onschadelijke ver
vangingsm iddelen zoveel m ogelijk te sti
m uleren.

H et d istrictshoofd van de A rbeidsinspec
tie kan een gevraagde ontheffing in het 
algem een niet verlenen voordat een daar
toe door de m inister van Sociale Zaken in 
het leven geroepen adviescom m issie in de 
gelegenheid is gesteld hierover haar m e
ning kenbaar te m aken. Deze com m issie 
zal ook w orden betrokken bij het onthef- 
fingsbeleid. De com m issie bestaat uit ver
tegenw oordigers van organisaties van 
w erkgevers en w erknem ers en uit deskun
digen; de com m issie wordt voorgezeten 
door een onafhankelijke voorzitter.

H et A sbestbesluit zal één ja a r  na plaatsing 
in het Staatsblad in w erking treden, met 
uitzondering van de verboden m et betrek
king tot de toepassing van asbest voor 
w arm te-isolatie, gelu idsisolatie, conser
verende en decoratieve doeleinden.
Er w ordt echter naar gestreefd ook deze 
verboden zo spoedig mogelijk van kracht 
te doen w orden, telkens nadat de toepas
sing op een van die terreinen voldoende is 
bestudeerd en h ierover overleg zal zijn 
gepleegd met organisaties van w erkgevers 
en w erknem ers.

ber 1973, consists o f  dry dock designers, 
operators, and builders.
The new  Dry Dock Rules are available 
from  the Book O rder Section o f  A BS, 45 
Broad S treet, N ew  Y ork NY 10004. The 
price is $ 5 .00 .
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