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Russen rukken weer op

Een week nadat werd aangekondigd, dat 
de ambassadeurs in Moskou van Groot 
Brittannië, West Duitsland, België en Ne
derland binnenkort officieel bij minister 
Gromyko zullen protesteren tegen de Rus
sische scheepvaartpolitiek, heeft de 
Westduitse redersvereniging, het Verband 
Deutscher Reeder, een analyse gepubli
ceerd waarin nog eens wordt uiteengezet 
hoe erg het allemaal is gesteld met de 
Russische vrachtonderbiedingen op de di
verse wereldtrades. En niet alleen de Rus
sische; ook de Polen en in mindere mate de 
Oostduitsers maken zich aan dit euvel 
schuldig. Het meest notoire geval is de 
onderbieding tot meer dan 50 procent door 
de in Estland geregistreerde Besta Line, 
een ’beestenlijn’ volgens sommige wes
terse rederijen, wie het optreden van dit 
bedrijf heel wat hoofdbrekens bezorgd 
heeft. Het is echter de vraag of de démar
che die men zich Moskou voorstelt te on
dernemen, veel effect zal sorteren. Uit de 
analyse van het Verband blijkt, dat de 
Russen in de meeste gevallen buiten de 
bestaande conferences opereren, maar 
niet buiten alle. Zij houden er echter van 
om zich zo min mogelijk te binden.
Met fikse onderbiedingen op lucratieve 
trades schuimen zij doorgaans de crème 
van de melk af en weten zij het vervoer van 
hoogwaardige stukgoederen te bemachti
gen, terwijl de conferencelijnen met de 
’low rated commodities’ blijven zitten. 
Hierdoor raken de vervoersresultaten van 
de westerse reders uit het evenwicht en het 
is dan niet verwonderlijk, dat zij in vele 
gevallen met rabatten, al dan niet onder 
tafel gestoken, proberen de labiele groep 
van verladers, die nu eens met de Russen, 
dan weer met de westelijken in zee gaan.

definitief naar zich toe te halen. Dit ’ritse
len’ door de westelijke reders is voor de 
Russen weer aanleiding geweest zich bij 
hun verdediging tegen aantijgingen over 
vrachtonderbiedingen, uiterst agressief op 
te stellen. ’Hoe kan men ons verwijten, dat 
wij ons niet aan de regels houden, wanneer 
blijkt, dat de westerse kapitalistische re
ders allerlei kunstgrepen verrichten om de 
markt te veroveren?’, zo luidt steevast hun 
reactie. Maar met dit Russische paard ach
ter de wagen is het probleem natuurlijk 
verre van opgelost en dat weet men in 
Moskou best.
Een Engelse delegatie, weten wij, gaat het 
dezer dagen weer eens in de Sowjet-Unie 
proberen, tegen het najaar wordt daar ook 
de Westduitse minister van vervoer, Kurt 
Gscheidle, verwacht. Niemand bereikte 
daar echter zo’n eclatant succes als Karl 
Bakke, die het vorig jaar tot een akkoord 
kwam met de Sovjetscheepvaart- 
autoriteiten. Is het echter, achteraf ge
zien, wel zo’n opzienbarend resultaat 
geweest? Wij weten wat er dit voor
jaar is gebeurd. Op basis van de voorlo
pige resultaten van het zogenaamde Ak
koord van Leningrad, kwamen de Russi
sche Baltic Steamship Company en de 
Continental North Atlantic Westbound 
Freight Conference tot overeenstemming 
over een toelating van de Russen, op be
paalde voorwaarden. Deze stonden de 
Russen toe in een overgangsfase een 
vracht te noteren, die tien procent onder de 
conferencetarieven lag, totdat de Baltic 
met gelijkwaardige tonnage op de Atlantic 
zou verschijnen en het vrachtvoordeel niet 
langer toepasselijk mocht worden geacht. 
De Federal Maritime Commission in 
Amerika, hoewel in nrincirv*

met deze ontwikkeling, kon echter geen 
groen licht geven voor de dienaangaande 
verzoeken van de betrokken conference, 
omdat aan haar hevig werd getrokken door 
de justitiële autoriteiten van de Verenigde 
Staten, die de toetreding van de Russen 
met de grootste argwaan aanschouwden. 
Aangezien de procedure tot toelating 
daardoor wel eens een jaar kon worden 
aangehouden, heeft de conference zijn 
verzoek bij de Federal Maritime Commis
sion weer ingetrokken; immers, de Russen 
zouden hoogstwaarschnlijk in deze lange 
periode met hun gespecialiseerde tonnage 
op de Noord Atlantic verschijnen, waar
door het toekennen van vrachtconcessies 
geen enkele zin meer had. Het is uiterst 
merkwaardig dat het -  nu er eindelijk een 
mogelijkheid leek te bestaan tot een door
braak in deze impasse -  juist de Amerika
nen zijn die weer roet in het eten zijn ko-
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men gooien. We moeten ons toch feitelijk 
wel hoofdschuddend opstellen tegenover 
déze Amerikaanse scheepvaartpolitiek, 
die niet alleen van werkelijkheidszin is ge
speend, maar bovendien als uitermate par
tijdig mag worden gekwalificeerd. Boze 
tongen hebben wel eens beweerd, dat het 
allemaal niet zo vreemd is, dat juist Ame
rikanen de Russen zo vaak tegemoet ko
men in hun scheepvaartpolitiek, omdat zij 
het juist roerend eens met elkaar zijn, een 
indruk die nog wordt verstrekt door het 
achterbakse closed-shop gedoe rond het 
vervoer van het Amerikaanse graan naar 
Rusland in de jaren 1974 en 1975! 
Ondertussen blijft de Sowjet-Unie een 
dankbaar gebruik maken van de vele faci
liteiten die haar in het Westen wordt gebo
den. Antwerpen, dat voorheen al de repu
tatie had, een soort Russisch bastion in het 
westen te zijn, is de laatste tijd nog eens 
extra in opspraak gebracht door de komst 
van een nieuwe in de Sowjet-Unie geregi
streerde stuwadoorsondememing, die de 
onschuldige, en lang niet Russische naam 
van Allied Stevedores draagt. Bij hun 
streven om nog meer Antwerpse grond 
onder de voeten te krijgen, hebben de Rus
sen het vorige najaar de eis gesteld, dat zij 
een eigen kadeterrein en een eigen stuwa- 
doorsmaatschappij in bedrijf konden stel
len. Werd hen dat niet toegestaan, dan zou 
het aantal Russische bezoeken in de Ant
werpse haven aanmerkelijk verminderen.

Schrik in het Stadhuis: de Russen zijn al
tijd bijzonder welkom geweest. De Belgi
sche vakpers maakt speciale melding van 
de aankomst elk jaa r van het duizendste 
schip onder de Sowjet-vlag. Dat is, met 
uitzondering van het recessiejaar 1975, 
steeds vroeger geworden: dit jaar werd de 
duizendste Rus zelfs begin augustus bin
nengehaald, een nog niet geëvenaard re
cord, dat zoals te doen gebruikelijk werd 
opgeluisterd met een cocktailparty, tijdens 
welke velen uit het Antwerpse hun genoe
gen uitspraken over de toenemende dicht
heid bij de Sowjet-bezoeken aan de Schel- 
destad. Helmuth Kern uit Hamburg en 
Oswald Brinkmann, uit Bremen, die net 
zo blij zijn met de vele Russen als de 
Antwerpenaren, stellen zich echter wat 
meer ervaren op, minder uitdagend al
thans. Kern noch Brinkmann zullen ooit 
akkoord gaan met een boycot, o f iets der
gelijks, van Comecon-schepen in hun ha
vens als middel om de Russen op de inter
nationale trades in het gareel te dwingen, 
maar zij zullen aan de andere kant geen 
provocerende sherry schenken als de zo
veelste Rus van dit jaar komt binnensto
men.
Maar goed, de Russen wilden dus hun 
eigen terminal in Antwerpen. Die konden 
zij krijgen, al was het maar een voorlopi
ge, want de betere complexen komen pas 
in 1980 aan het nieuwe Achtste Havendok 
gereed, misschien ook aan de andere oe

ver. ’Toevallig’ moest in de bestaande ou
tillage Seaport Terminals zijn bedrijf op 
een kleiner aantal complexen concentre
ren, naar het heette om zodoende de ter
reinen te kunnen optimaliseren. De hier
door vrijkomende ruimte kon Allied Ste
vedores zolang gebruiken, althans zo 
luidde het verhaal, dat hierover in het blad 
van de International Cargo-Handling Co- 
ordination Association (ICHCA) is ver
schenen. Door het nu lijfelijke optreden 
van de Allied Stevedores was Seaport 
Terminals meteen zijn gevestigde Oosteu- 
ropese agenturen kwijt; die zouden nu 
immers zelf worden afgewikkeld door de 
Russen. Dat wil zeggen, in eerste instantie 
moesten zij het werk weer overlaten aan 
Hessenatie, omdat Allied Stevedores zo 
maar niet een-twee-drie van de grond kon 
komen (toch niet) en misschien liever 
wilde wachten op de nieuwe terreinen aan 
het Achtste Dok, waar het Antwerpse ha
venbestuur vast en zeker wel een gaatje 
voor haar kon vinden. Een land waar ook 
een echte Russische directie het hoofd 
vormt van het agenturenkantoor Trans- 
world en waar met goedkeuring van de 
staat een Belgisch-Russische rederij wordt 
gevestigd, moet dan ook niet verbaasd zijn 
wanneer haar in het buitenland het verwijt 
van een vooruitgeschoven Sowjet-post 
wordt gemaakt.

De J.

Dikke vrienden, zo te zien, de Russen en de Amerikanen. Midden Robert Blackwell, 
van de US Maritime Administration, links Igor Avarin, hoofd buitenlandse betrekkin
gen van het Russische ministerie van scheepvaart. De ontmoeting vond deze zomer 
plaats tijdens Nor-Shipping in Oslo. Avarin is de man die traditioneel in het westen het 
optreden van de Russen verdedigt.
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Practical condition monitoring 
of rotating machinery by vibration analysis*

bij Odd Tore Saugerud**

This paper deals with vibration analysis as a method for condition 
monitoring of rotating machinery. Vibration characteristics and 
methods for vibration analysis are briefly discussed. Based upon 
experience from project ships, some examples of typical machine 
damage and their corresponding vibration signatures are shown and 
commented. The paper concludes with a proposal for a  vibration 
monitoring system  and suitable instrumentation.

1. Introduction
High v ibration  level is often the f irs t and prim e 
sym ptom  of a developing failu re , or the obvious 
cause of m achinery  trouble. Experiences from  indu
s tria l p lan ts  ind icate  th a t  approx im ate ly  90 % of 
fa ilu res in ro ta tin g  m achinery  lead to  a sign ifican t 
change in the  v ib ra tion  s ig n a tu re  of the  m achine. If 
the  change is detected  and analyzed, corrective 
m easures m ay be scheduled and carried  out a t  a  con
venient tim e, and before a serious fa ilu re  of the 
m achine occurs. This observation  ind icates th a t  a 
condition m onitoring  (CM) system  fo r ro ta tin g  
m achinery  m ay be based on periodic v ibration  m ea
surem ent and analysis.

The in ten tion  Of CM is to  estab lish  a system  for 
prevention of dam age, and fo r  assessing  the  m echa
nical condition of m ach inery  w ithou t d ism antling  
fo r inspection. A nother use is to  select sa tis fac to ry  
o p era ting  conditions fo r the  m achine.

M otivated by the desire to  find im proved w ays of 
perform ing  m achinery  su rveys in connection w ith 
classification, Det norske V eritas has been engaged 
in the  developm ent of a CM system  based on v ib ra 
tion m easurem ent and analysis.

T h is-w o rk  has included stud ies of m ethods and 
equipm ent fo r m easurem ent and analysis of v ib ra 
tions as well as stud ies of experiences from  indu
s tria l plants. F u rth e r , to  gain experience w ith 
m achinery  onboard ships, w here background noise 
and vary ing  opera ting  conditions of the  m achinery  
m ay p resen t problem s not found in in d u stria l p lan ts, 
v ib ra tion  analysis  has been carried  ou t onboard 8 
p ro jec t ships, to ta llin g  approxim ately  1500 m ea
su rin g  points.

W hen selecting th e  te s t m achinery, special care 
was taken  to select m achines w ith  known condition 
(new  or recently  surveyed) and preferab ly  w ith 
m ore th an  one u n it of the  sam e type installed  in 
o rd e r th a t  resu lts  from  m easurem ents m ay be re 
lated  to  a known tru e  condition.

2 Vibration characteristics

V ibration  level LOW
— SATISFACTORY m echanical condition

V ibration  level IN CREA SIN G
— D ETER IO R A TIN G  m echanical condition

V ibration  level HIGH
— UNSATISFACTORY m echanical condition
— DESGIN FA U LT (unfavourab le  support or b ea r

ing stiffn esses)
— Leads in tu rn  to  v ib ra tion  DAMAGE (w ear, f a t i 

gue), and m ay be:
— UNCOM FORTABLE fo r the crew

Such qualita tiv e  re la tions are, however, no t su ff i
cient fo r CM purposes. I t  is necessary  to  estab lish  
qu an tita tiv e  re la tions between the  v ibration  level of 
a m achine and its  condition. The term  «vibration 
levels is not specific, as it  depends on the  u n its  of 
m easurem ent. F u rth e r , it  is necessary  to  know 
w hether the  v ib ra tions are  excited by the  m achine 
itse lf or by o th e r m achinery.

In the  following, th e  m ost im p o rtan t types of 
v ib ra tions fo r CM purposes are  discussed, and su i
tab le  m ethods fo r v ibration  m easurem ent and an a 
lysis are  proposed.

2.1 Periodical vibrations

V ibrations in cyclic m achinery  a re  usually  periodic, 
i.e. they  rep ea t them selves w ith regard  to  position and 
tim e. F o r a periodic v ib ra tion  of n oscillations per 
m inute, the  following m athem atica l re la tions apply :

T Period 
f F requency 
co A ngular velocity

X Peak  displacem ent 
V Peak  velocity 
A Peak acceleration

T =  60/n (sec.) 
f =  n/60 (Hz, sec. - 1) 
co =  2rr • f

X (m m ,pm , m ils)
V =  co -X (m m /sec)
A =  co2 - X (m /sec2, G)

From  qualita tiv e  considera tions th e  following re la 
tionsh ips betw een v ib ra tion  level and m echanical 
condition m ay be estab lished  a t  a defined opera ting  
co n d itio n :

DnV publ. no, 101. Feb. ’77 
Senior Research Engineer, Det norske Veritas, Research Division

F or a sinusoidal v ibration  the RMS value (roo t- 
m ean-square) is peak v a lu e / \J 2 ,  e.g. A r m s  — 
A / V 2 .

The fundam enta l frequency of periodical v ib ra 
tions is usually  an in teg ra l num ber of some cyclic 
process in the  m achine, e.g. unbalance in ro ta tin g  
m achinery, passing  of blades in a  tu rb ine  or pum p, 
etc. E ach  type  of m achine has a ch a rac te ris tic  s ig 
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n a tu re  which one can th ink  of as consisting  of a 
num ber of sinusoidal com ponents w ith certa in  f re 
quencies and am plitudes.

When the  v ibration  frequency and the  ro ta tin g  
frequency of a m achine correspond, th e  v ib ra tions 
are  said to  be 1st o rd er v ibrations.

As can be seen from  the  above re lations, the 
v ib ra tion  signal from  a given s ig n a tu re  depends 
upon the m easuring  u n it: D isplacem ent m easu re
m ents a re  m ore sensitive  to  low -frequency compo
nen ts while acceleration  m easurem ents a re  more 
sensitive to  high frequency com ponents.

D isplacem ent m easurem ents a re  th u s  best suited 
fo r low -frequency m easurem ents, such as wave m o
tions, and w here clearance between ro ta tin g  p a rts  
is critical, such as ro to r  c learances in tu rb ines.

M easurem ent of accelera tion  is well su ited  fo r 
investiga tion  of h igh-frequency  phenom ena, such as 
shocks.

F o r general condition m onito ring  purposes velo
c ity  m easurem ents a re  well su ited , as high and low 
frequency v ib ra tions a re  of the  sam e re la tive  size. 
U sually  the  m ore in te re s tin g  v ibration  com ponents 
(1 st o rder unbalance) are  in the medium  frequency 
ratio , and it  is th u s  im p o rtan t th a t  th ey  a re  not 
m asked by high o r low frequency phenom ena.

2.2 Shocks and transients, pulses
Shocks m ay be defined as sh o rt-tim e  transm issions 
of k inetic energy  to  a com ponent. Shocks a rise  from  
loosened connections, dam aged ro ller bearings etc. 
Shocks give rise to tra n s ie n t v ib ra tions, i.e. v ib ra 
tions a t  th e  local n a tu ra l frequency of the  m achi
nery  com ponent. These v ib ra tions are  quickly dam p
ed out.

Pulses are  in th is  connection defined as  long- 
lasting  shocks (complex shocks), i.e. the  tra n sm is
sion of energy la s ts  re la tively  longer (several tim es 
(he n a tu ra l frequency  of the  com ponent).

For measuring shock level special methods are devel
oped, e.g. SPM/SKF shock pulse method for CM of 
rolling bearings.

2.3 Handout vibrations
In addition  to  periodical v ib ra tions and shocks, some 
types of m achinery  give rise to  non-repetitive, o r 
random  vib rations, e.g. hydrau lic  noise in pum ps, 
su rg in g  in gas tu rb ines. F o r CM of ro ta tin g  m achi
nery  random  v ib ra tio n s are  of little  in te rest, except 
when causing  resonance phenom ena in m achinery  
com ponents or when the  to ta l v ib ra tion  level gets 
too high.

Random  v ib ra tions co n tribu te  to  the  overall v ib ra 
tion  level, and will a ffec t the  m easured  overall v ib ra 
tion velocity, as well as the  velocity spectrum .

2.4 Methods for vibration analysis
C onsidering the  v ib ra tion  ch a rac te ris tic s  discussed 
in the  preceding, the  follow ing m ethods were found 
suited  fo r CM by v ib ra tion  analysis:

shock value
(SV ),

p articu la rly  su i
table fo r detecting  
dam age to  ro ller or 
ball bearings

overall v ib ra tion  level
(m m /s),

frequency analysis 
(m m /s),

gives in form ation  
on the  general 
condition 
m ay be used fo r 
d iagnosis of the  
probable type of 
dam age o r v ib ra 
tion source

The above m ethods have been tested  on ro ta tin g  
m achinery  onboard ships, m ainly au x ilia ry  m achi
nery.

In addition , m ethods for v ib ra tion  m onitoring  of 
main steam  tu rb in es were investigated . This inves
tig a tio n  included overall v ib ra tion  level and  f re 
quency analysis  of

— re la tive  displacem ent betw een tu rb ine  
ro to r and  bearing  (gm )

— absolu te v ib ra tion  velocity (m m /s)
— absolu te acceleration  (G)

In the  following, some resu lts  from  the  above 
analysis  are  discussed.

3. Vibration signatures and their causes
The com plete v ib ra tion  s ig n a tu re  fo r  a m achine is 
composed of v ib ra tions excited by th e  m achine i t 
self, as well as v ib ra tions tra n sm itte d  from  o th e r 
m achinery  and from  hull v ib ra tions. F o r CM p u r
poses, v ib ra tions excited by the  m achine itse lf  a re  
of prim e in te rest. V ib ra tions from  o th e r sources 
tend  to  m ask the  v ib ra tion  signal, and should be 
d isregarded  except w hen d e trim en ta l to  the  m achine.

W hen the construction  d a ta  of a  m achine is known, 
e.g. RPM, num ber of blades, tee th , coupling bolts, 
etc., i t  is often  possible to  tell from  the  v ibration  
sp ec trog raph  w hich frequency com ponents a re  ex
cited  by the  m achine itse lf  and  w hich a re  t r a n s 
m itted  from  o th e r m achinery . In some cases, i t  is 
also possible to  tell w hich m achines a re  exciting  the  
v ib ra tions tran sm itted . In fig. 1 typical com ponents 
of a m arine v ib ra tion  spectrum  a re  shown.

The m ost common causes of v ib ra tions in ro ta 
tion m achinery  and  th e ir  ch a rac te ris tic  frequencies 
arc  listed  in tab le  1.

3.1 Unbalance
Uneven d is tribu tion  of m ass in ro ta tin g  p a r ts  will 
give rise to  ro ta tin g  forces and m om ents depending 
on the  d istribu tion . U nbalance giving rise  to  forces 
may be balanced ou t s ta tica lly , while unbalance 
causing  ro ta tin g  m om ents m ust be balanced dynam i
cally. The ro ta tin g  forces and m om ents cause v ib ra 
tions of th e  sam e frequency  as th e  m achine’s RPM 
(1st o rd e r).

D iagram  1 show s the  v ib ra tion  s ig n a tu re s  of two 
identical fans. The d iagram  m arked  in green  is cha
rac te ris tic  fo r a well balanced fan, the  ra th e r  high 
to ta l v ib ra tion  level of 6—7 m m /s is norm al fo r th is  
type  of m achinery.

In the  d iagram  m arked  in red, the  to ta l v ibration  
level is 45 m m /s, w hich ind icates th a t  th e re  is som e
th in g  w rong w ith th is  fan. An exam ination  of the 
velocity frequency spectrum  reveals a 1st o rder 
com ponent of 43 m m /s, ind ica ting  unbalance. F u r
th er, the  shock value of 5000 SV is alarm ing ly  high.

The fan  w as allowed to  continue runn ing  unbalan
ced, and a f te r  one m onth a bearing  fa ilu re  occurred.

It is likely th a t  balancing the fan  im peller by 
w ashing, and renew ing the  bearings im m ediately 
a f te r  the  m easurem ent, would have cured the  trouble  
before the  bearing  failed. V ibration analysis could



Table 1 
VIBRATION IDENTIFICATION

Vibration cause Frequency R em a rk s
U nbalance 1 x RPM Vibration proportional to rotor unbalance. P osi

tion and size of balancing holes or w eig h ts  m ay  
be determ ined by vibration m easurem ent.

M isalignm ent of couplings or 
bearings, and bent shaft

1 x RPM usually,
2 or 3 x RPM som e
tim es

U sually  severe axial vibration R ealign  until m ini
mum vibration.

M echanical looseness 2 x RPM U sually  accom panied by unbalance or m isa lign 
ment.

D efective ball/roller bearings E rratic, m any tim es  
RPM. (Shocks and 
transients)

Vibration signature is sign ifican tly  d ifferent from  
sim ilar bearing. P ositive detection by SPM  shock  
pulse meter.

D efective journal bearings Erratic (Shocks and 
transients)

Vibration signature is  sign ifican tly  d ifferent from  
sim ilar bearings.

Oil whirl, oil w hip 0.5 x RPM, 
critical RPM of 
rotor

Resonance of oil film  in journal bearings.

D efective or dam aged gears N um ber of gear teeth  
x RPM

C onstant gear «whine* m ay be ignored. C hange of. 
pitch or erratic signal ind icates defects.

R eciprocating forces 1, 2 and higher x 
RPM

Inherent in reciprocating m achinery.

Com bustion forces 0.5 x N x RPM  
1 x N x RPM  
N — num ber of cy lin 
der units

4 cycle  ( A lso higher orders. 
2 cycle  I Load dependent.

A erodynam ic or hydraulic 
forces (cav itation )

N um ber of blades x 
RPM and higher  
orders

Variable, depends on throttle position, suction  
pressure, etc.

Forced vibrations D epends on vibration  
source

V ibrations caused by other m achinery, propeller, 
hull. V ibration source m ay be identified by narrow  
band spectrum  analysis.
Critical in ca ses  of resonance. M ay also cause  
dam age to m achinery out o f use, especia lly  roller 
bearings.
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m ore. F u rth e r , m isa lignm ent often  also causes re la 
tively  large com ponents of 2nd o rd e r and  higher.

D iagram  2 show s typ ica l v ib ra tion  sp ec tra  fo r  a 
m isaligned fan  before and a f te r  realignm ent.

W hen a d ju s tin g  a m ach ine’s alignm ent, v ib ra tion  
analy sis  d u ring  the  a lignm en t procedure m ay be 
used in m any cases to  ensure  optim um  alignm ent. 
A lignm ent is essen tia l also in the  case of elastic  
couplings in o rd e r to  reduce bearings loads and 
coupling w ear.

3.3 W orn and dam aged ro ller bearings
The m ost common type  of dam age fo r ro ller bearings 
is flak ing  of the  rin g  su rfaces, or the  ro llers. O ther 
types are  caused by foreign  bodies in th e  lubrican t, 
lack of lub rican t, o r excessive clearances. W hen a 
ro ller h its  a  defect, a shock is  crea ted . The shock 
in ten s ity  is dependent on th e  size of th e  defect and 
the  RPM.

D iagram  3 show s a c h a ra c te ris tic  v ib ra tion  s ig n a 
tu re  of a ro ller bearing  dam age. In add ition  to  a 
high shock value, th e  to ta l v ib ra tion  level is also 
high, and the v ib ra tion  spectrum  con ta in s several 
peaks in the  low frequency  p a rt. These peaks may 
be caused by ro llers passing  a defect.

[SV]£HQG< 
100 
x10

0 2 0 E e a T o i o  ' ' 100

D iag ram  2 - M isa lig n m en t.

COOlH'i

then  be used d u ring  th e  w ashing  process to  ensure 
th a t  deposits w ere removed.

3.2 M isalignm ent
Like unbalance, m isa lignm ent causes 1st o rd e r v ib
ra tion . H owever, fo r  unbalance th e  v ib ra tio n  in r a 
dial d irection  is u sually  m uch la rg e r th a n  th e  v ib ra 
tion in ax ial d irection . F o r m isa lignm ent th e  ax ial 
v ib ra tion  is abo u t ha lf th e  rad ia l v ib ra tion , o r even

3.4 Damaged reduction gears
R eduction g ea rs  excite  v ib ra tio n s w ith  a  frequency  
correspond ing  to  th e  num ber of th e  te e th  tim es 
RPM, 1st T n order, and  m ultip les of th is  frequency .

V ib ra tions excited by th e  to o th  m esh m ay be re la 
tively  high even if th e re  a re  no visible fau lts . How
ever, increased  overall v ib ra tion  level, o r th e  occur
rence of add itional too th  com ponents m ay ind icate  
dam ages o r changes in  o p era tio n  conditions.

In d iag ram  4 th e  v ib ra tio n  s ig n a tu re  of a  steam  
tu rb o  g en e ra to r is shown. T he d iag ram  m arked  in 
green  show s a  typ ica l s ig n a tu re  fo r  a  reduction  g ear 
in good condition. The red  d iag ram , w hich is taken  
8 m on ths a f te r  th e  green  one, show s c h a rac te ris tic  
changes. The overall v ib ra tio n  level is increased , and 
a  num ber of h igh-frequency  com ponents have ap p ea 
red. One of these  is iden tified  as 0.5 Tn  o rder. W hen 
th e  g ea r w as inspected, dam age to  th e  g e a r tee th  
w as found.

A fte r co rrec tin g  th e  dam age, a v ib ra tio n  s ig n a 
tu re  s im ila r to  th e  upper d iag ram  w as found.

E xperience from  o th e r g ea r dam ages a lso  show s 
a  noticable increase  in 0.5 T n o rd er v ib ra tions, the  
v ib ra tio n  level being e rra tic . A considerable increase 
in shock value m ay also  accom pany the  g enera l in 
c rease  in v ib ra tio n  level in some cases.

3.5 Hydrodynamic forces, cavitation
C av ita tio n  is caused by th e  fo rm atio n  of steam  
bubbles and th e ir  im plosion in th e  v icin ity  of guide 
vanes and  ru n n in g  blades of pum ps, u sua lly  because 
of too low suction  p ressure .

In a  pum p w ith  nj im peller b lades and»nj leading 
blades, v ib ra tio n s  of nj, nj and  ni • nj o rders a re  
excited  as well as  m ultip les of these.

D iagram  5 show s v ib ra tion  s ig n a tu re  from  a  con- 
dedensate  pum p. The d iag ram  m arked  in green  is 
norm al fo r  th is  type  of pum p; th e  one m arked  in 
red  show s cav ita tio n  caused by a  clogged suction 
filte r . I t  is ev iden t th a t  cav ita tio n  causes an  increase 
in  th e  overall v ib ra tio n  level as  well a s  in th e  com 
ponen ts a t  th e  pum p blade frequencies. F u r th e r , the  
shock value show s a  considerable increase

Diagram 1 - Unbalance
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Diagram 3 - Damaged ro lle r bearing

3.6 Oil film whirl
Oil film w hirl is a resonance phenom enon a t the 
critical frequency of the  sh a f t fo r sh a f ts  running  
overcritically , or a t  0.5 o rder fo r sh a fts  runn ing  a t 
lower speeds th an  critical RPM. I t is likely to  occur 
in ligh tly  loaded sh afts .

D uring v ib ra tion  m easurem ents on a propulsion 
tu rb in e  w ith various types of v ibration  in stru m en 
ta tio n , the  v ibration  level suddenly s ta r te d  increa
sing. For sh o rt and irre g u la r  periods the  v ibration  
level increased from  the  norm al level of 0.1 G acce
leration  to  0.3—0.35 G. T his increase w as not detec
table w ithou t in stru m en ta tio n .

The vertical displacem ent com ponent (re la tive  d is
placem ent between tu rb in e  sh a f t and jou rnal b ear
ing) increased correspondingly  from  3.3M =m yto
6.4 M=my, which is is till low and perfectly  acceptable 
according to  the  tu rb ine  m aker’s s tan d ard  fo r tu r 
bine v ibrations.

Frequency analysis of the v ibration  signal shown 
in d iagram  6 revealed th a t  the  increase w as caused 
by a com ponent of the sam e frequency  as the  c r it i
cal frequency of the  tu rb in e  sh aft.

The frequency of the  v ib ra tion  com ponent ind i
cates oil whip in the  tu rb in e  bearing. The lubrica
tion oil tem p era tu re  ou t from  the  bearing  rem ained 
norm al during  the  period of oil whip.

A fte r the  tria ls , the  bearing  was opened and 
found to  be s ligh tly  wiped in the  bottom  half. The 
bearing  w as corrected  and re fitted , and the  v ibration  
level re tu rn ed  to  norm al.

However, a f te r  about 3 m onths in service the  
sam e bearing  ran  hot, caused by oil s ta rv a tio n . The 
oil feed pipe to  the bearing  w as found p a rtly  clog
ged. Fig. 2 show s the bottom  bearing  half a f te r  the  
fa ilu re

STEAM TURBO GENERATOR 
9 7 6 0 /1 8 0 0  RPM

[ c ^SH O C K VIBRATION VELOCITY
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Diagram 4 - Damaged reduction gear

W hen th e  steam  bubbles implode, the  shock waves 
a re  tra n sm itte d  to  im peller and pum p housing and 
m ay be detected  by th e  shock pulse m eter. Shocks 
from  cav ita tion  ap p ear a t  a  ra te  corresponding  to  
th e  cav ita tio n  frequency, and  vary  w ith suction 
pressure .

In add ition  to  clogged filte rs , an o th e r cause of 
cav ita tion  experienced d u ring  the  in v estiga tions is 
too low or v a ry ing  suction  level, leading to  severe 
erosion of the  im peller blades' tips.

Fig. 2. Bearing damage.

I t is probable th a t the  oil w hirl during  the  sh ip ’s 
tr ia l w as also caused by the  clogging of the oil pipe, 
and close exam ination  of th e  oil supply pipe would 
have revealed the  foreign  m a tte r  in th e  pipe and 
th u s  prevented  th e  la te r  bearing  failure.

3.7 Operating conditions
A nother aspect of v ibration  m onito ring  is the  possi 
bility  of selecting  su itab le  operation  conditions fo r t
m achine.

S. en W. -  44e jaa 591



Î Ü ^ J l  
i m

CONDENSATE DRAIN PUMP 
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CARGO OIL PUMP 1040 RPM

Diagram 5 - C avita tion

DEL PRES 6.SO 
SUC PRES 040

Diagram 7 - O perating conditions.

STEAM TURBINE 6600 RPM

D iagram  7 show s the  v ib ra tio n  s ig n a tu re  of a 
cargo  oil pum p d u rin g  pum ping of b a lla s t w ater. 
The lower d iag ram  ind ica tes cav ita tio n  and an over
all v ib ra tio n  level w hich m ust be considered un 
acceptab le  fo r  long tim e service. By co rrec tin g  the  
delivery  p ressu re  th e  v ib ra tion  level w as reduced by 
a fa c to r  of 5. The v ib ra tion  level is s till high, bu t 
normal for this type o f machinery.

The delivery  from  th e  pum p is acceptab le  fo r 
both conditions, and  se lecting  th e  optim um  o p era tin g  
conditions should  th u s  co n trib u te  to  a longer and 
m ore tro u b le free  serv ice  of th e  pum p w ith  little  or 
no loss in delivery.

3.8 Other vibration causes
T he in v estig a tio n s ca rried  o u t by D et norske V eritas 
also  included v ib ra tion  m easu rem en t and an a ly sis  on 
o th e r  ty p es of m achinery , e.g.

— rec ip ro catin g  m achines
— diesel engines
— com pressors
— pum ps

— tu rb o ch a rg e rs

H ow ever, even th o u g h  th e  m ethods te s ted  out give 
in fo rm ation  ab o u t th e  v ib ra tion  level, th e  v ib ra tion  
s ig n a ls  g en e ra ted  (rec ip ro ca tin g  m ach inery ) or the  
m achine constru c tio n  ( tu rb o c h a rg e rs )  a re  such th a t  
th e  ana ly ses  give little  in fo rm atio n  on th e  condition 
of th e  m achinery .

F o r iden tic ifa tion  of background  noise from  such 
m ach inery  th e  proposed analy sis  seem s adequate .

4. Description of a vibration monitoring system
Besides es tab lish in g  th e  connection  betw een cha
ra c te ris tic  types of m ach inery  defects and  th e ir  
co rrespond ing  v ib ra tion  s ig n a tu re , th e  in v estig a tio n s 
by D et norske  V e rita s  aim ed a t  d raw ing  up specifi
ca tions fo r  a v ib ra tion  m easu rem en t and  analysis  
system  specially  su ited  fo r  use onboard  ships. In the  
follow ing, a v ib ra tio n  m o n ito ring  system  fo r ro ta 
tion  m ach inery  is described to g e th e r w ith  conclu
sions from  th e  m easurem ent.

4.1 Methods for vibration analysis
F or condition m on ito ring  of ro ta tin g  m ach inery  th e
follow ing m ethods should be included:

F irst s tep : O verall v ib ra tion  ve locity  m easurem ent 
O verall v ib ra tion  level ind ica tes w h e th e r th e  v ib ra 
tion  level o f a  m achine is h igh  or low o r if  it  has 
changed. I t  m ay be recom m ended as th e  f ir s t  s tep



in a  condition m onito ring  system . If  the  v ib ra tion  
level is found to  be low and unchanged, one may 
conclude th a t  th e  condition of the  m achine is s a t is 
fac to ry  o r unchanged, and no fu r th e r  action  need 
be taken .

H owever, if th e  v ib ra tio n  level is high o r  ch an g 
ing, the  m echanical condition, o r th e  o p era tin g  con
d ition  of the  m achine m ay have changed. The over
all level does no t give in fo rm ation  on th e  v ib ra tion  
cause, i.e., th is  m ethod is no t su ited  fo r diagnosis. 
S till m ore serious, it  is not possible to  d istingu ish  
betw een v ib ra tion  from  the  m achine being condition 
m onitored  and  from  o th e r m achinery .

Second s tep : F requency ana lysis o f v ibra tion  velo
c ity

As can be seen from  th e  exam ples re fe rred  to  p re
viously, frequency  analy sis  gives in fo rm ation  on the  
source of th e  v ib ra tion , e. g.

— unbalance
m isalignm ent

— w orn and  dam aged  ro ller bearings
— dam aged reduction  gears
-- hydrau lic  forces, cav ita tio n
— w hirling  from  oil w hip
— loose connections
— ex te rn a l sources

— rec ip rocating  m achinery
— hull m otions

— o th e r ro ta tin g  m achinery

In  o rd e r to  use frequency  analy sis  as  a d iagnostic  
tool, it is necessary  to  have detailed  in fo rm ation  on 
th e  construc tion  of th e  m ach inery  which is to  be 
m onitored. W hen th is  in fo rm ation  is available, a lis t 
of v ib ra tion  causes and  th e ir  correspond ing  fre 
quencies m ay be estab lished

T he frequency  spectrum  m ay be presen ted  as a 
g rap h  as show n in the  exam ples, o r  by tu n in g  a fil
te r  to  the  prescribed  frequency  and read ing  the  
v ib ra tion  level. H owever, defec ts such as hydrau lic  
noise o r bearing  fa ilu res  causing  e rra tic  s igna ls  m ay 
be d ifficu lt to  d iscover w ith  th e  tu nab le  filte r.

T hird  s tep : Shock pulse m easurem ent 
Shock pulse m easurem ent is in tended fo r assessing  
th e  condition of ro ller and  ball bearings. The shock 
value gives in fo rm ation  on th e  bearing  condition  
w hen bearing  d iam ete r and  RPM are  known.

H owever, th e  m ethod req u ires  exact position ing  
of the  senso r by using  a special f ittin g  fo r  a t ta c h 
m ent. F u rth e r , the  b earin g  signal m ay be m asked by 
o th e r v ib ra tion  causes, such as e.g. defective gears, 
cavitation, loose parts.

Shock pulse m easu rem en ts m ay th u s  be considered 
as a source of valuable add itional in fo rm ation  fo r 
diagnosis, bu t the  m ethod is not su ited  fo r detection  
of th e  m ost com m on ty p es of defect, like unbalance 
and m isalignm ent. F o r CM of ro ta tin g  m achinery , 
shock pulse m easu rem en ts canno t be recom m ended 
as th e  only CM m ethod.

4.2 Sensors and sensor mounting 
I t  is essen tia l fo r  CM purposes th a t  th e  m easuring  
poin t is alw ays located in exac tly  th e  sam e posi
tion and direction  d u rin g  subsequen t m easurem ents. 
Also, the  f ix tu re  m ust be able to  tra n sm it v ib ra tions 
of all frequencies w ith in  the  frequency  ran g e  of 
in te re s t (2 —10,000 H z), and it is required  th a t  re so n 

ance w ith in  th e  sensor f ix tu re  m ust not occur w ith 
in th is range.

F o r shock pulse m easurem ents, the sensor should 
be located in the  loaded a rea  of th e  bearing  and as 
close to  th e  bearing  o u te r ring  as possible.

E xperience from  m easu rem en t on sh ips h as  show n 
th a t  th e  SPM /SK F qu ick -fittin g  connector is well 
su ited  fo r  CM, as both  sensor location and m easuring  
d irection a re  fixed. In sta llin g  th is  type  of fix tu re  
m ay be som ew hat d ifficu lt on ex is tin g  m achinery , 
especially  w hen th e  e x tra  requ irem en ts fo r shock 
pulse m easu rem en ts a re  to  be fulfilled.

F o r rou tine  CM m easu rem en ts one f ix tu re  fo r 
each bearing  is suffic ien t. If  fu r th e r  m easu rem en ts 
a re  required , th e  sen so r m ay be used handheld  o r 
a tta ch ed  by a m agnet foot fo r  m easuring  in o th e r 
locations and  directions. The frequency  range  is 
then  reduced, as  high frequency  v ib ra tio n s are  cu t 
ou t or a tten u a ted .

A su itab le  type of sensor is an  accelerom eter w ith  
quick f ittin g  connecto r fo r th e  SPM /SK F fix tu re  and 
prefe rab ly  w ith  p ream plife r bu ilt in to  th e  sensor.

4.3 Vibration analyzer
O nboard th e  te s t  sh ips several d iffe ren t typ es of 
v ib ra tion  analyzers have been tested . The experien
ces gained  ind icate  th a t  a v ib ra tion  ana lyzer m ay 
p refe rab ly  be used to  analyze the  v ib ra tion  signal 
on th e  spot, in o rd er th a t  any  ir re g u la r  s ig n a tu re s  
m ay be fu r th e r  in vestiga ted  a t  once and th e  effect 
of possible correc tive  m easu res controlled.

A v a rie ty  of in s tru m en ts  a re  availab le on the  
m arket. An in s tru m en t su itab le  fo r contro l m easu re
m ent should include m easurem ent of overall v ib ra 
tion  level w ith  specified frequency  ranges as well 
as frequency  analy sis  w ith  a norm al band tunable  
filte r. The in s tru m en t m ay be opera ted  m anually , i.e. 
the  v ib ra tion  level is read  o ff on a scale and the  
f ilte r  frequency  is selected by hand.

F or in itia l m easurem ents and  special in v estig a 
tions in s tru m en ts  which p resen t the  re su lts  as a 
g rap h  are  preferab le. The in s tru m en t as show n on 
fig. 3 has a narrow  band frequency  ana lyzer w ith 
au to m atic  sweep, and a shock pulse analyzer built 
in. The analyzed v ib ra tion  s ig n a tu re  is p resen ted  
au to m atica lly  on a g raph  show ing shock pulse and 
overall vibration velocity as function o f time, and 
vibration velocity as function o f frequency.

Roth in s tru m en ts  a rc  portab le  and b a tte ry  pow er
ed and m ay convenien tly  be b ro u g h t to  the  m achine 
to  be analyzed.

4.4 V ibration  severity
Several s ta n d a rd s  a re  availab le fo r judg ing  the 
analyzed vibration  sig n a tu res . However, th e  d if
fe ren t s ta n d a rd s  do not correspond, and general 
c rite ria  for evaluating  v ibration  sp ec tra  a re  not 
available.

Experience indicates th a t  norm al v ibration  levels 
for various types of m achinery  vary  considerably, 
so th a t  general s ta n d a rd s  a re  of little  use.

F o r shock pulse evaluation  SPM /SK F have es tab 
lished nom ographs which indicate the  bearing  con
dition when bearing  d iam eter and RPM are  known. 
However, th e  m ain lim ita tion  regard ing  correct 
evaluation  of th e  shock value is correct positioning 
of the  fix tu re , as th is  m ay be d ifficu lt o r im possible 
to  achieve.
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Fig. 3. V ibra tion  analyzer with automatic spectrograph plotter.

F or the  tim e being, the m ain e ffo rt on v ibration  
m onitoring  is th u s  co ncen tra ted  on collecting more 
d a ta  from  m achinery  w ith known condition, so th a t 
c rite ria  for acceptab le  v ibration  level and norm al 
v ibration  s ig n a tu re  m ay be estab lished  for common 
types of m achinery.

5 Establishing routines for a condition monitor
ing system

A CM system  would p re fe rab ly  be divided into v ib ra 
tion m easurem ents a t  th ree  s tag es : 

experim en ta l shop te s ts  
contro l m easu rem en ts a f te r  in sta lla tio n  
rou tine  control m easu rem en ts d u ring  norm al 
operation

5.1  Shop test
The purpose of experim en tal shop te s tin g  is to  
estab lish  v ib ra tion  level and s ig n a tu re  fo r  each type 
of m ach inery  a t  norm al o p e ra tin g  conditions, and 
fu r th e r  to  define th e  requ ired  num ber of m easuring  
po in ts and th e ir  optim um  locations.

If possible, shop te s ts  w ith  sim ula ted  defects in 
p a rts  of th e  m achinery  should be a rran g ed .

5.2  Installation control
C orrect in sta lla tio n  and  o p era tin g  conditions of the  
m achinery  m ay be contro lled  a f te r  in s ta lla tio n  on
board the  ship. E m phasis  should  be pu t on co rrec t 
a lignm en t and su p p o rts  fo r the  m achine.

The resu lts  from  th ese  m easu rem en ts should be 
p resen ted  as a g rap h  and kep t fo r la te r  reference. 
The in te rv a l of la te r  checks should be ad ju sted  
according to  the  re su lts  from  th e  in sta lla tio n  con
trol.

5.3  Routine control
R outine contro l m easu rem en ts d u rin g  norm al o p era 
tion of th e  m ach inery  should be perform ed regu la rly  
to  check th a t  the  condition of the  m achine does not 
change, and to  detec t defec ts o r harm fu l v ib ra tio n s 
before a fa ilu re  occurs.

W here a m achine has a sa tic fac to ry  v ib ra tion  
sig n a tu re , la te r  m easurem ents m ay be lim ited to  the  
m easu ring  point w hich had  the  h ig h es t v ib ra tion  
level. If  a s ig n ifican t shange in the  v ib ra tion  level or 
v ib ra tio n  s ig n a tu re  is detected , a com plete analysis  
is to  be carried  out.

The m anually  tunab le  v ib ra tion  analyzer is in 
tended fo r such rou tine  contro ls, w hereas th e  a u to 
m atic  analyzer should be used fo r in ita l m easu re
m ents as  the  re su lts  a re  au to m atica lly  p resen ted  as 
g raphs.

5.4  Limitations
W hen considering  a CM system  based on periodic 
v ib ra tion  m easu rem en t and  analyses, one should be 
aw are  of the  follow ing lim ita tio n s :

— Only defects w hich gi«e rise  to  sign ifican t 
changes in th e  v ib ra tio n  s ig n a tu re  m ay be de
tected.



R apidly developing defects m ay not be detected . 
The la s t re s tric tio n  is tru e  fo r all CM m ethods 

w ith  periodic control.

6 Conclusions
E xperiences from  sh ips show  th a t  v ib ra tion  analysis  
of ro ta tin g  m achinery  m ay be a  useful m ethod fo r 
condition m onito ring  of m echanical defec ts and  fo r 
selecting  optim um  o p era tin g  conditons. As several 
defects w ere found on newly insta lled  m ach inery  or 
overhauled  m achinery , it  is m ost recom m endable to  
perform  v ib ra tion  analysis a f te r  in sta lla tion  and 
overhaul.

F o r condition m onitoring, overall v ib ra tion  velo
c ity  and frequency  analysis of th e  v ib ra tion  velo
c ity  give in fo rm ation  on th e  general m echanical con

d ition , p a rticu la ry  w ith  reg ard  to  unbalance, m is
alignm ent, g ea r defects, cav ita tion  and oil whip in 
bearings. In fo rm ation  on v ib ra tions excited  by o th e r 
m achinery  will also  be obtained. Shock pulse m ea
su rem en ts give valuable additonal in fo rm ation  on 
bearing  defects, and m ay also be used to  indicate 
cav ita tion  and g ear defects.

The m easu rem en ts have so fa r  led to  a b e tte r  
understan d in g  of common typ es of defect and th e ir  
corresponding  v ib ra tion  sign a tu res . F u r th e r  it is 
evident th a t  the  norm al v ib ra tion  level of d iffe ren t 
typ es of m achinery  v a ry  considerably. In th e  fu tu re , 
e ffo rts  in v ib ra tion  analysis  will be concen tra ted  on 
gain ing  m ore experience from  m achinery  in service 
and in p a rtic u la r  from  experim en tal shop te s ts  w ith 
sim ulated  defects.

EUROPORT 7 7  AMSTERDAM 15-19 NOV. 1977

The Europort Organisation announces that the 50,000 square 
metres o f the RAI complex will be fully occupied for the six
teenth presentation o f the Europort Exhibition. It is a further 
demonstration o f the tremendous trade support for this giant trade 
show.
Over 420 exhibitors from more than 20 different countries have 
booked their stand space.
Government and national representation from Japan, Canada, 
G .D .R ., West Germany, Poland. C .S .S .R ., France and the Uni
ted States is again expected at this year’s event. On present 
indications, an increase in international attendance is expected. 
Last year’s Europort attracted over 64,000 marine specialists.

PROPULSION AND COMMUNICATION FEA
TURED AT EUROPORT ’77

Apart from shipbuilding and marine engineering, the exhibition 
this year will feature propulsion and maintenance systems.
It is expected that more than 40 of the leading diesel engine 
manufacturers such as SW D, KHD, MTU, MaK, M .A .N ., Ge
neral Motors, Crepelle, S .A .C .M ., Caterpillar, Alco, Brons, 
Bolnes, Detroit M otors, W .H. Allen and many others will show 
their latest engines. In addition to the combustion engine manu
facturers, Europort ’77 will offer a wide range of propulsion 
machinery including gear boxes, couplings and propellors from 
international firms such as Lohmann & Stolterfoht, Renk, Rein- 
tjes, Tacke, Pont A M ousson, Vulkan, Lips and Ostermann. 
Large stands have also been reserved for the international naviga
tion and communication companies such as Sperry, Redifon, 
ITT, Decca, Kelvin Hughes, C. Plath. lotron, Raytheon, Scanti, 
Simrad, M agnavox, M arconi, SAIT, Emi and Therma.
As usual, shipbuilding will play a vital role in the exhibition 
presentation: M ajor shipyards such as RSV, Howalds Werke- 
Deutsche W erft, Schiffscommerz. IHC Holland. Van Rees, Se- 
tenave, H .V .O ., Navimor and all the members o f the Dutch 
Associations of Cebosine and Conoship are  p a rtic io a tin "

'EUROPORT' CONGRESS 1977

Together with the exhibition a two days congres will be held on 
the theme:

’Propulsion machinery for increased ship efficiency
The 1977 Europort Congress is of the greatest importance to 
shipowners, ship managers and shipbuilders who must provide 
more efficient ships for the World Merchant Fleet.
In the design of a chosen ship type the major problem remains the 
selection of the main propulsion plant and this vital subject will 
be covered in all its aspects by authors representing designers, 
engine builders, equipment manufacturers, classification and 
training establishments.
From diesel engines, turbines, gearing and propellers, training 
and environmental problems the various parts of the ship propul
sion system will be examined and discussed under ideal condi
tions in the well-equipped conference facilities at the RAI Buil
ding.
New developments in the area o f gear transmission for medium 
speed propulsion systems as such, and especially for the propul
sion systems with third generation medium speed diesel engines 
will be disclosed during the lecture of Royal Schelde, Vlissingen, 
The Netherlands.
The two-day congress, arranged by the special advisory commit
tee of the Europort Organisation, will provide up-to-date infor
mation on the relative merits o f various types of main propulsion 
machinery in terms of design, performance, maintenance and the 
selection o f propellers.
Delegates will have the added advantage of being able to inspect 
examples o f modem prime movers and associated equipment at 
the Exhibition.



Conference program:
Tuesday -  November 15th, 1977
Chairman; Mr. A. F. H arroldC . Eng. F.I.M ar. E ., F .R .N .A ., 

Marine Engineering Consultant, London, U.K.
09.00 hrs: Opening of the conference by the chairman.

‘Economics of machinery selection’
By: Dr. I. L. Buxton, University o f Newcastle- 
Upon-Tyne, U.K.
‘The diesel engine as a component in the ship’s 
propulsion system ’
By: Dr. Ing. Peter Beer, Head of Diesel Engines Sub
division, M .A .N . M aschinenfabrik Augsburg-Nurn- 
berg A G ., Augsburg, Germany.
Discussion and Coffee break
‘The value o f residential training for deck and
engineer officers in a large commercial fleet’
By: Mr. T .R . Beggs, Principal, Ocean Fleets 
Training Establishment, Liverpool, U .K . 
‘Maintenance -  the key to operational efficiency’ 
By: Mr. F. V. W ong, Technical Director, Marine 
Navigation C o., L td., London, U.K.
‘Installation and operating experience with heavy 
duty gas turbine electrically propelled Ro/Ro ships’ 
By: Mr. W. Klomp, Area Sales M anager Gas Turbi
nes, Thomassen Holland B .V ., De Steeg, Holland.

12.00 hrs: Discussion and Lunch break
14.00 hrs: ‘The role of the classification society in the search

for improved reliability’
By: Mr. S. N. Clayton, Chief Engineer Surveyor, 
Lloyd's Register o f Shipping, London, U.K. 
‘Diagnostic approach to engine faults and its appli
cation in preventive m aintenance’
By: Ing. -Grad. W erner Untiedt. Manager o f After 
Sales Service, M .A .K ., Kiel. Germany.
Discussion and Tea break 
’Designing for effective m aintenance’
By: Ing. Richard Bartels, Head o f the Design 
Department o f  Medium Speed Engines BVM 540, 
Klockner-Humboldt-Deutz A G ., Cologne, Ger
many.
’The economics of high speed marine engines'
By: Mr. P. C. Knox, Production Manager Marine, 
Detroit Diesel Allison International Operations, 
Southfield, M ichigan, U .S.A .

17.00 hrs: Cocktail reception

W ednesday -  November 16th, 1977

Chairman: Ir. A. Doyer, M anaging Director Nedlloyd Fleet- 
services, Rotterdam, The Netherlands.

09.00 hrs: ‘Selection of propulsion machinery’
By: Mr. J. H. Wesselo, Director of Diesel Engine 
Design and Development, Stork W erkspoor Diesel
B .V ., Amsterdam, Holland.
‘Service results and recent developments of
S .E .M .T . Pielstick engines'
By: Mr. J. Gallois, Technical Director, S .E .M .T . 
Pielstick, St. Denis, France.
Discussion and Coffee break
‘The development o f the M .A .N . Exhaust-Gas
Turbo-Supercharger’
By: Dr. Dieter Goerlich, Head of Turbo Charger 
Developments and Design Department, M .A.N. 
M aschinenfabrik Augsburg -  Nürnberg A G ., Augs
burg, Germany.
‘Steam turbines -  a key to improved long term 
economy in ship operation’
By: Mr. Gunnar A. Larsen, M anager Marine Depart
ment, Stal-Laval Turbin A /B, Finspong, Sweden. 
‘Gearing for medium speed diesel marine propul
sion system s’
By: M r. R. E. C. J. M orssink, Sales M anager 
M arineEngineering, Royal Schelde, Vlissingen, Hol
land.

12.20 hrs: Discussion and Lunch break
14.00 hrs: ‘Noise problems aboard sea-going ships’

By: Mr. F. W ragge, Chief Engineer Surveyor, Ship 
Safety Department, See-Berufsgenossenschaft. 
Hamburg, Germany.
‘Propellers for increased efficiency’
(Speed reduction means propeller change with spe
cial reference to ducts)
By: Mr. L. Sinclair, Technical Director, Stone 
Manganese Marine L td., London, U.K. 
‘Developments in propellers shift limits for single 
screw configurations’
By: Ir. C. Pronk. M anager Research and Develop
ment, Lips B .V .. Drunen, Holland.

15.30 hrs: Discussion and Closing of the conference by the 
chairman.

For further information. Expo Travel & Conferences B .V ., 
Waalhaven Z .Z . 44, Rotterdam 3022 -  The Netherlands, 
Tel.: 010-29 96 55.



EEN NIEUWE GENERATIE MIJNENBESTRIJDINGS- 
VAARTUIGEN

DE ’ALKMAAR’ KLASSE: 
EEN PRODUCT VAN 
INTERNATIONALE 
SAMENWERKING

De minister van defensie, mr. A. Stemer- 
dink, heeft op 26 juli jl. voorwaardelijke 
opdracht voor de bouw van twee mijnen- 
bestrijdingsvaartuigen verleend aan de 
scheepswerf Van der Giessen-de Noord. 
Deze vaartuigen zijn de eerste van een 
serie van vijftien waarvan de bouw, in 
glasvezel versterkt polyester, reeds werd 
aangekondigd in de defensienota 1974. 
De bouwkosten zullen omstreeks ƒ 40 
miljoen perschip bedragen. De ontwikke
ling en het ontweqi van het project vinden 
plaats in een gemeenschappelijk bureau in 
Parijs, samengesteld uit vertegenwoordi
gers van de deelnemende landen.

Standaardisatie
Omdat Frankrijk, België en in een wat 
later stadium Duitsland eveneens tot 
nieuwbouw zullen overgaan, is het moge
lijk geworden een vérgaande samenwer
king te realiseren die het mogelijk maakt 
een gestandaardiseerd schip op zee te 
brengen. Gestandaardiseerd betekent hier 
in bijna alle opzichten identiek. Het verle
nen van deze opdracht is een nieuwe fase 
in een voor bouw van schepen uniek sa
menwerkingsverband tussen de marines 
van België, Frankrijk en Nederland. Voor 
deze samenwerking werd in 1975 een 
overeenkomst gesloten, met als resultaat 
dat deze drie landen een volledig gestan
daardiseerd type schip aan hun vloot zul
len kunnen toevoegen. De overeenkomst 
laat de mogelijkheid open tot deelneming 
van andere landen.
De overeenkomst steunt op een gelijk
waardige economische inbreng van de 
deelnemende landen. Voor alle in de drie 
landen te bouwen schepen levert:

de Nederlandse industrie:
de hoofdvoortstuwing, waarbij onder an
dere gebruik wordt gemaakt van Stork- 
W erkspoor dieselmotoren, tandwielkas
ten van Rademaker en schroefassen en 

. schroeven van Lips. Met het totale project 
zijn voor de Nederlandse industrie ca.

• 7000 manjaren gemoeid;

de Franse industrie:
het mijnenjacht- en -bestrijdingssysteem 
voor het opsporen en vernietigen van mij
nen;

de Belgische industrie
werktuigelijke installaties en compenen- 
ten van de elektrische installaties.

In dit verband mag worden vastgesteld dat 
deze samenwerking (t.a.v. bouw van 
schepen) uniek is te noemen en nog niet 
eerder mogelijk is gebleken. Hopelijk zal 
dit voorbeeld inspirerend werken en ver
dere navolging vinden.
Ook andere bevriende landen hebben blijk 
gegeven van hun belangstelling en de kans 
is reëel dat het aantal van ±  60 schepen 
nog aanzienlijk zal toenemen. De 15 mij- 
nenbestrijdingsvaartuigen, die in de jaren 
1980 -  1985 voor de Koninklijke marine 
beschikbaar komen, zullen worden ge
noemd naar de steden:
Alkmaar, Delfzijl, Dordrecht, Haarlem, 
Harlingen, Hellevoetsluis, Maassluis, 
Makkum, M iddelburg, Scheveningen, 
Schiedam, Urk, Veere, Vlaardingen en 
Willemstad. Voor beide eerstgenoemden 
is thans de bouwopdracht verstrekt.

Prototype en seriebouw
De bouw van het prototype is inmiddels op 
een Franse werf in Loriënt aangevangen. 
De proefvaarten van dit prototype zullen 
in het voorjaar van 1980 kunnen worden 
beëindigd. De serieschepen zullen vanaf 
1978 op de diverse nationale werven wor
den gebouwd. Alle schepen zullen worden

Fig. I . Het model van het prototype

vervaardigd van glasversterkt polyester -  
in Nederland op de w erf van Van derG ies- 
sen -  De Noord te Alblasserdam -  die 
daartoe een nieuwe montagehal zal bou
wen. (zie fig. 2). De bouw van het schip 
geschiedt door het uitleggen van met hars 
geïmpregneerd glasvezeldoek in een sta
len mal die daartoe eerst zal moeten wor
den gemaakt. Het materiaal wordt bij ±  
20 ° C verwerkt. De bovenbouw zal gro
tendeels worden gemaakt in de z.g. 
sandwich-constructie waarbij een vulstof 
zal worden toegepast waarin het water bij 
eventuele beschadiging niet kan doordrin
gen.
Nadat het schip uit zijn mal is losgeblazen, 
wordt een andere positie in de fabriekshal 
ingenomen en kan o.a. de bovenbouw 
worden geplaatst, alsmede de hoofdcom
ponenten. In een 3e en 4e positie in een 
ander deel van de fabriek wordt de afwer
king verder voltooid waarna het schip, in 
de traditionele grijze kleur, te water wordt 
gelaten. Hier vindt de laatste afwerking 
plaats alvorens het schip kan gaan proef
varen.
De Alkmaar, naamgever van de klasse, zal 
eind 1980 in dienst worden gesteld, 
waarna de andere schepen in een tempo 
van ±  3 per jaar zullen volgen.

Taken
Voor niet-mijnenbestrijdingstaken, b.v. 
patrouillediensten, kan met een rompbe- 
manning van 22 koppen worden volstaan: 
2 officieren, 3 (hoofd) onderofficieren, 8 
korporaals en 9 manschappen. Deze be
manning is ook voldoende tijdens onder
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houdsperiodes, bij de bestrijding van olie
vlekken op zee en als opleidingsschip. Bij 
deze rompbemanning zijn 6 duikers inbe
grepen die in staat moeten zijn met behulp 
van moderne mengselduikapparaten een 
mijn of (onbekend) voorwerp te onder
zoeken, te neutraliseren en te bergen. De 
rompbemanning kan het schip gedurende 
2 a 3 weken op zee houden.
In de belangrijkste modus, de mijnenjacht, 
de taak waarvoor het schip in de eerste 
plaats is gebouwd, V ordt de bemanning 
met maximaal 12 koppen uitgebreid: 2 
off., 2 o.off. en 8 manschappen.
In zo’n geval kan de mijnenjager 14 dagen 

, lang voor ononderbroken mijnenjachtope- 
raties worden ingezet.
De mijnenjager kan automatisch trekva
ren, automatisch hoveren (op een be
paalde geografische positie blijven on
danks invloed van stroom en wind) en 
blijft daarbij door de aktieve stabilisatie- 
inrichting vrij ongevoelig voor de toestand 
van de zee.

Containers
Er zijn nog andere mogelijkheden, daar
voor is echter het aan boord plaatsen van 
een container met extra voorzieningen no
dig. Voor mijnenveegoperaties, waarbij 
onbemande vaartuigen zullen worden in
gezet, is extra apparatuur nodig en zal een 
mijnenveegcontainer moeten worden ge
plaatst.
Voor ’Command and Control', (direktie 
van 2 of meer mijnenjagers in eenzelfde 
gebied) is een container voorzien die de 
plaats inneemt van het vroegere wal- 
hoofdkwartier. Binnenkomende gegevens 
kunnen onmiddellijk worden geanaly

seerd en verwerkt, taken kunnen snel 
worden herverdeeld etc. De flottillestaf 
kan zich aan boord continu van de totaalsi
tuatie vergewissen.
Alle duikoperaties die verdergaan dan de 
akties bij de mijnenjacht, bv. het bergen 
van een vijandelijke minionderzeeboot, 
vergen extra duikers en materiaal. In dit 
geval wordt een container met meerper- 
soons compressietank geplaatst.

Accommodatie
De totale accommodatie aan boord be
draagt 45 kooien, er is dus steeds vol
doende plaats.
De verblijven zijn eenvoudig, efficiënt en 
gezellig ingericht en afgestemd op de ei
sen van de tijd. Alles wat als luxe zou 
kunnen worden beschouwd is weggelaten 
om de kosten binnen de perken te houden.

Diverse voorzieningen
Het schip zelf heeft één kraan op het ach
terdek die de PAP (Poisson Auto Propul- 
sé), rubberboten en oefenmijnen kan be
handelen tot een gewicht van maximaal 
750 kg. Zodra voorwerpen van meer ge
wicht moeten worden gehesen, is een spe
ciale voorziening over beide boorden 
aanwezig. De kwaliteit van de bemanning 
is hoog, het schip zelf vergt relatief weinig 
onderhoud (geen dekschuren meer) en ma
trozen zullen moeten kunnen omgaan met 
kostbare apparatuur.
In oorlogstijd kan het schip permanent in 
gesloten toestand opereren en dus bv. 
zonder problemen een besmet gebied ver
laten. Naast de moderne (conventionele) 
20 mm mitrailleur zullen speciale voor
zieningen het schip een behoorlijke bevei

liging tegen luchtaanvallen geven, kortom 
een prima schip, een uitdaging voor de 
bemanning en een grote stap vooruit naar 
een maximale beveiliging van onze toe
gangswegen ter zee.

Algemene gegevens 

Bouwfasen:
In aansluiting op het prototype. Eerste 
Nederlandse serieschip eind 1980 gereed. 
Bouwsnelheid ±  3 schepen per jaar. 
Maximaal 15 schepen tot 1985

Casco/scheepsinstallaties:
Gebouwd van glasversterkt polyester 
G .V .P . Air-conditioned, verdamper,
vuilwateropslag, aktieve stabilisatie,
permanente NBC-bescherming.

Taken:
Mijnenjacht (detectie/classificatie/neutra
lisatie/berging) van mijnen tot op dieptes 
van 80 meter. Mechanisch vegen. Magne- 
tisch/acoustisch vegen d .m .v. onbemande 
vaartuigen. Duik operaties van grotere 
omvang. ’Command and Control’ bij ge
lijktijdige inzet van meer dan één mijnen
jager op dezelfde plaats. Patrouilletaken. 
Bestrijden van olievlekken. Opleidingen.

Karakteristieken:
Lengte: 49,10 m.
Breedte: 8,90 m.
Diepgang: 2,45 m.
Gem. waterverplaatsing: 510 ton.

Voortstuwing:
Hoofdvoortstuwing WERKSPOOR- 
diesel 1400 KW =  15 knopen. Hulpvoort-

Fig. 2. Een urtist impressie van de montagehal van Van der Giessen de Noord te Alblasserdam

598



stuwing 2 x  100 KW-WULLOCKS =  7 
knopen. Aktieradius 3000 zeemijlen bij 12 
knopen. 1 Schroefas +  linksomdraaiende, 
verstelbare, 5-bladige LIPS-schroef.

Bemanning:
Maximaal 6 officieren -  8 onderofficieren 
-  9 korporaals -  18 manschappen.
4 reserverplaatsen =  45 plaatsen.

Elektriciteit:
3 Gasturbines a 250 KW voor scheeps- 
voeding en voortstuwing. 1 DAF- 
hulpdiesel 140 KW voor reewacht.

Uitrusting:
Electronische
Inteme en externe communicatiesyste
men.
Radionavigatie.

Radionavigatie met automatisch volgen 
op boeien.
Gyrokompas en doppler-log.
Sonar DUBM 2 IA.
Automatisch trekvaren +  hoveren bij mij- 
nenjacht.
Dataverwerkingssysteem EVEC.

Neutralisatie van mijnen:
2 PAP’s 104 met springladingen 
M itrailleur van 20 mm.

Diversen:
Mechanisch veegtuig over SB. 
Helikopterbevoorrading mogelijk. 
Containers met verschillende uitrustin
gen.
Sterk gereduceerd magnetisch en akoes
tisch veld.
Sterk beveiligd tegen onderwaterexplo- 
sies. P. A. L.

Bron: Alle Hens.

Japans bessenwier kan overlast geven 
voor schepen en bedrijven die zeewater 
gebruiken

De laatste weken ontvangt het Rijksherbarium in Leiden regelma
tig exemplaren van een voor Nederland volkomen nieuw zee
wier. Dat was niet geheel onverwacht, want er waren al meldin
gen uit Engeland en Frankrijk bekend. Het nieuwe zeewier is het 
Japans bessenwier. Dit wier is berucht om de last, die het geeft 
voor koelwatersystemen. In Europa werd het in februari 1972 
voor het eerst gevonden aan de Engelse zuidkusten sinds 1975 
ook aan de kust van Normandië. Een aantal andere zeewieren, die 
regelmatig aan onze kust aanspoelen, zijn ook uit deze gebieden 
afkomstig.
Sargassum muticum is de wetenschappelijke naam van het Japans 
bessen wier. De planten vormen lange soepele bossen. De sten
gels zijn vrij dun, maar erg taai. Opvallend zijn de kleine besvor
mige drijfblaasjes, waar het zijn naam aan dankt. Het wier is een 
familielid van het Drijvend bessen wier (Sargassum natans), naar 
welke soort een deel van de Atlantische Oceaan ook wel 
Sargasso-zee wordt genoemd. De Sargassozee was vroeger be
rucht om zijn windstiltes.
Veel zeilschepen liepen daar vast in de drijvende massa’s zee
wier. Ook Japans bessenwier is hinderlijk voor de scheepvaart, 
vooral voor kleinere schepen.

Overlast
De soms twee tot vier meter lange slierten van het Japans bessen
wier zijn soepel en taai.
Vooral aan de Amerikaanse westkust hebben kleinere schepen 
veel last van het wier, reden waarom daar bijna alle kleine boten 
zijn uitgerust met een kooi om de schroef. Hoewel het wier 
hierdoor niet meer in de schroef kan komen, kan het wel in 
koelwaterinlaten komen, hetgeen de nodige overlast geeft. Ook 
bedrijven, waar men zeewater gebruikt (bijvoorbeeld als koelwa
ter o f voor drinkwaterbereiding), ondervinden hinder van het 
wier. De aanvoerkanalen vormen een ideale groeiplaats voor het 
Japans bessenwier. Door aangroei stroomt het water minder snel, 
terwijl los drijvende delen van het wier de inlaatroosters volko
men kunnen verstoppen.
Voor zover bekend, wordt het Japans bessenwier in Europa niet 
door zeedieren gegeten. Ook kunnen er geen belangrijke stoffen 
uit gehaald worden. Overal, waar dit wier komt, geeft het alleen 
maar overlast.

Invasie
Het Japans bessenwier werd buiten Japan het eerst gevonden

aan de Noordamerikaanse westkust.
In februari 1973 werd opeens een aantal planten van het Japans 
bessenwier gevonden in Engeland. Ze zaten vast op de rotsen van 
het eiland Wight. Ze zaten vast, dus zijn ze daar uit sporen 
ontstaan; oude planten kunnen zich namelijk niet meer vasthech
ten. Een losdrijvende plant kan zich wel voortplanten en vormt 
dan sporen. Deze sporen kunnen zich ergens vasthechten en later 
weer uitgroeien tot nieuwe planten. Sargassum heeft zich in 
Engeland, ondanks heftige bestrijding, sterk uitgebreid. In 1975 
werd het Japans bessenwier aan de kust van Normandië gevon
den. Sinds 1976 komt het daar ook vastgehecht voor. In Noord- 
Frankrijk (Nauw van Calais) spoelde het in augustus 1976 aan en 
nu heeft het ook de Nederlandse kust bereikt.
Half april spoelde het Japans bessenwier in Nederland voor het 
eerst aan bij Renesse (Schouwen-Duiveland). Er werden zes 
planten gevonden. De grootste was tachtig centimeter lang. Eind 
april werden ook planten uit Texel en Den Helder gemeld. U iteen 
halfvolle vuilniszak, bij het Rijksherbarium gebracht, kwamen 
Sargassums van twee meter lengte.
Vastzittende planten zijn in Nederland tot nu toe niet gevonden. 
Rijpe sporen waren aan sommige planten wel aanwezig. Het is 
dus waarschijnlijk, dat er ook sporen in de Nederlandse kustwate
ren zijn gekomen. Langs onze zandige stranden kunnen de sporen 
zich niet vasthechten, maar in zeehavens en langs de dijken van 
bijvoorbeeld de Oosterschelde kan dat wel. Als die vasthechting 
lukt, zal het Japans bessenwier hier best kunnen groeien. In dat 
geval zullen ook wij het moeten gaan bestrijden.
De ronde taaie hoofdstengels van het Japans bessenwier kunnen 
tot vier meter lang worden. Op kleine zijtakjes zitten stevige 
ronde luchtblaasjes van drie tot zes millimeter.
Het Japans bessenwier is een flinke groeier. Een plant groeit al 
gauw enkele centimeters per dag. Vanuit een eenmaal vastge
hecht voetschijfje kunnen een of meer stengels omhoog groeien. 
Na afsnijden van die stengels kunnen er weer nieuwe gevormd 
worden. Ook als het schijfje inmiddels dooreen flinke laag slib is 
overdekt.

Vooruitzicht
Het is te verwachten, dat het Japans bessenwier ook in Nederland 
overlast zal gaan geven. Binnen korte o f langere tijd zal dit 
zeewier zich aan onze kust vestigen. Ter bestrijding is er nog geen 
andere methode dan zeer zorgvuldig verwijderen van de planten. 
Er mag geen stukje voetschijf blijven zitten! Vooral in onze 
havens en in de Ooster- en W esterschelde moeten we goed 
opletten. Als u denkt, dat u een soort gevonden heeft, stuur dan 
een stukje naar het Rijksherbarium, afdeling Algologie, Schel
penkade 6, Leiden. Vergeet daarbij niet vindplaats en eventuele 
vasthecbfino te verm elden'
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C E B O S I N E

INFORMATIE BETREFFENDE MARITIEME VOORSCHRIFTEN
Verslag van de XXe zitting van het 
Subcommittee on Fire Protection van IMCO

door Ing. J. v. d. Schoot

1. De zitting vond plaats in het hoofd
kwartier van IMCO in Londen van 4 t/m 8 
juli 1977.

20 Landen en 7 waarnemende organisaties 
namen deel aan de vergadering, waaron
der Nederland.

Voor 4 onderwerpen werden speciale 
werkgroepen ingesteld, te weten:
-  Fire test procedures (wordt niet verder 
besproken)
-  Carriage of dangerous goods
-  Mobile Offshore Drilling Units
-  Halogenated Hydro carbons.

2. Carriage of Dangerous goods

De werkgroep heeft het eerste gedeelte 
afgerond van de aanvulling op resolutie A 
327 (brandbeschermings maatregelen 
voor vrachtschepen).

Dit gedeelte betreft het vervoer van ge
vaarlijke stoffen in verpakte vorm.
Door de werkgroep wordt voorgesteld om 
gevaarlijke stoffen, in het algemeen, niet 
in ruimten, grenzend aan motorkamer- 
schotten op te slaan, tenzij dit A-60 schot
ten zijn.
Voor stoffen met een vlampunt van min
der dan 60 °C zullen speciale voorschrif
ten worden ontwikkeld.
Alle voorgestelde maatregelen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen gelden on
geacht de hoeveelheid die wordt vervoerd.

De werkgroep heeft tijdens deze zitting 
van het Subcommittee tevens voorschrif
ten opgesteld voor het vervoer van gevaar
lijke stoffen in containers en portable 
tanks, zij vraagt de IMCO lidstaten om 
commentaar.

Tijdens de volgende zitting zal met name 
het vervoer van gevaarlijke stoffen in 
passagiers- en Ro-Ro-schepen ter sprake 
komen

3. Mobile Offshore Drilling Units 
(MODU)

De werkgroep MODU heeft zich tijdens 
deze zitting gebogen over de nog in te 
vullen onderwerpen en produceerde een 
volledig concept van brandbescher- 
mingsmaatregelen voor deze units.

Het concept dient nog op bepaalde plaat
sen te worden verduidelijkt en verbeterd. 
De IMCO lidstaten wordt verzocht even
tueel commentaar in te dienen.

De belangrijkste punten uit het concept 
zijn:
-  Structurele brandbescherming
De basis hiervoor zijn de IMCO- 
voorschriften voor vrachtschepen geweest 
(resolutie A 327).
Enige aanvullingen hierop zijn onderm eer 
de eis voor permanent gesloten ramen en 
speciale beschermingsmaatregelen voor 
het schot dat naar de boorvloer gekeerd 
staat.

-  Branddetectie, brandblusmiddelen 
Branddetectie en gasdetectie dienen naar 
de tevredenheid van de overheid te wor
den geïnstalleerd.
Er dienen 2 brandbluspompen aanwezig te 
zijn waarvan de gezamenlijke capaciteit 
niet groter hoeft te zijn dan 180 m 3/uur. 
Elke pomp moet in staat zijn om één 
brandspuit, m eteen  spuitopening van 19 
mm, een minimale constante druk te ge
ven van 3,5 kg/cm 2.

-  Helicopter-dekken
Deze dekken worden onderscheiden in
•  dekken met refueling installaties
•  dekken zonder refueling installaties.

Voor de dekken met refueling worden 
schuiminstallaties vereist.
De brandbluspompen moeten in staat zijn 
om de schuimmonitor een constante druk 
van 7 kg/cm 2 te geven.

4. Special purpose ships, other than 
Drilling Units

Door het subcommittee is overeengeko
men om voor deze vaartuigen, met of zon
der eigen voortstuwing, brandbescher- 
mingsmaatregelen op te stellen.

De vaartuigen worden onderscheiden in: 
(letterlijke tekst van IMCO)
(a) ships engaged in research, expedi
tions and survey;
(b) ships for training of marine personnel;
(c) industrial enterprises and off-shore 
exploitation, except mobile off-shore dril
ling units

(i) vessels for servicing and supporting 
drilling rigs and production platforms ex
cept carrying personnel to and from dril
ling units,

(ii) cable and pipe-laying vessels,

(iii) mineral and other dredging vessels,

(iv) crane vessels;

(d) whale and fish factory ships and ships 
processing other sea resources;
(e) floating docks and high sea ports;
(f) other ships w hich, in the opinion of the 
Administration, may be referred to this 
group.

Het secretariaat van IMCO heeft een eer
ste voorstel opgesteld voor de voorschrif
ten. De basis van dit voorstel wordt ge
vormd door resolutie A-327 en SOLAS.

5. Halogenated Hydrocarbons (Ha- 
lons)
Een werkgroep zette de discussie voort 
van de vorige zitting van het subcommit
tee en rondde een richtlijn af voor het 
gebruik van drie verschillende soorten Ha- 
lon (1301, 1211 en 2402) als brandblus- 
medium voor motorkamers.
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Regular foam Alcohol foam Dry powder
Butyl methacrylate No Yes Yes
Dimethylformamide No Yes Yes

2 /Ethylene chlorohydrin Yes — Yes Yes
2-Methyl-5-ethylpyridine Yes — ^ Yes y Yes
Methylstyrene Yes —f Yes y Yes
Naphtalene Yes Yes

2 /(mono) Nitrobenzine Yes — ' Yes y Yes
2 /Vonyltoluene Yes — Yes y Yes

1/ Provided that the rate of water plus foam be not less than
4 l/min.m^.

2/ To be ascertained by means of fire test.
3/ Provided that it is demonstrated that the water contained

in the foam does not react considerably with the product.

-  Vaste installaties:

In de tabel worden de minimale en maxi
male concentraties Halon weergegeven. 
De minimale concentratie is gebaseerd op 
het brutovolume van de motorkamer, het 
maximum is gebaseerd op het nettovolu- 
me.

Halon Minimum Maximum

1301 4.25 % 7 %

1211 4.25 % 5.5 %

2402 0.20 kg/m3 0.30 kg/m3

De dischargetijd voor vaste installaties 
mag maximaal 20 seconden bedragen.

-  Automatische installaties voor afgeslo
ten ruimtes binnen de motorkamer.

Deze installaties zijn een aanvulling op 
vaste installaties en de voorschriften 
gelden alleen voor Halon 1301 en 1211. 
De maximum concentraties, gebaseerd op 
het nettovolume van de afgesloten ruimte, 
zijn 7% voor Halon 1301 en 5,5% voor 
Halon 1211.

De dischargetijd bedraagt in dit geval 
maximaal 10 seconden.

-  Automatische installaties in de nabij
heid van zeer brandgevaarlijke apparatuur 
binnen de motorkamer (aanvulling op 
vaste installatie).

De voorschriften hiervoor gelden even
eens uitsluitend voor Halon 1301 en 1211. 
De concentratie mag maximaal 1,25% zijn 
van het brutovolume van de motorkamer 
en de dischargetijd moet maximaal 10 se
conden zijn.

De IMCO lidstaten wordt verzocht com
mentaar te leveren op de richtlijn.

6. Media om brandende chemicaliën te 
blussen
Het subcommittee heeft de hierbij geplaat
ste lijst geproduceerd van media die ge
schikt zijn voor de blussing van diverse 
chemicaliën. Tijdens de volgende zittin
gen zal de lijst verder worden uitgebreid.

7. De volgende zitting (XXI) van het sub
committee zal plaatsvinden van 23 t/m  27 
januari 1978.

Staalbescherming méér dan verf alleen

Dat is de leidende gedachte geweest bij de 
lezingen die Sigma Coatings in de maand 
mei onder buitengewoon grote belang
stelling heeft gehouden in Eindhoven, 
Utrecht en Rotterdam 
Om aan die gedachte een extra reliëf te 
geven voerden ook twee niet-Sigma me
dewerkers het woord.

Roestvorming
De heer Ir. E. Nagel Soepenberg van het 
Research- en Bedrijfslaboratorium, Afde
ling Produkt- en Oppervlaktetechnologie 
van Hoogovens IJmuiden B. V ., legde de 
basis voor de bijeenkomsten met het on
derwerp ’Roestvorming op staal, mecha
nisme, samenstelling, interactie m et verf- 
sy stem en ’.

Het goed gefundeerde betoog begon met 
een definitie. Corrosie, zo zei de heer 
Soepenberg, is wetenschappelijk gezien 
de irreversibele reactie tussen materiaal en 
aangrenzende fase en meer economisch

gezien, ongewenste aantasting van een 
materiaal tengevolge van (electro)chemi- 
sche reacties met componenten uit de om
geving.

Stoffen uit de atmosfeer, die betrokken 
zijn bij het electrochemisch (oplos)proces 
(zuurstof, zwaveldioxide, sulfaat, chlori
den, fluoriden), dringen in het staalopper- 
vlak. Zodra er voldoende vocht bij komt -  
en dat is reeds het geval bij een relatieve 
vochtigheid van 60% -  wordt een electro- 
lytfilm gevormd, waarin de omgevings- 
componenten oplossen. Resultaat: het 
corrosieproces begint. Hieruit vloeit voort 
dat de bestrijding moet berusten op het 
voorkomen van de reactie tussen het staal 
en zijn milieu door:

-  beheersing van het milieu,
-  beheersing van de materiaaleigen
schappen of/en
-  beheersing van de grensvlakreacties

Inzake de atmosferische corrosie valt hier 
weinig bij te dragen over beheersing van 
het milieu, zij het dat het proces door at
mosferische oorzaken (nat/droog) meer of 
minder snel verloopt. Het beheersen van 
de materiaaleigenschappen is een gegeven 
dat bij de staalfabrieken alle aandacht 
heeft en o.a. geresulteerd heeft in weer- 
vast staal.

In het verdere verloop van de bijeenkomst 
werd door andere sprekers dieper inge
gaan op het onderwerp: beheersing van de 
grensvlakreacties.

Reiniging en voorbehandeling
Een roestend oppervlak is geneigd verder 
te roesten. Bovendien, aldus de heerC . H. 
J. Klaren van het Koninklijke Shell Labo
ratorium Amsterdam, Afdeling Resins 
Solvents, drogen moderne coatings zo 
snel dat bevochtiging van het oppervlak 
tot diep in de poriën (en dus de hechting) 
bij minder goed voorbehandeld staal pro-
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blematisch is. Reiniging en voorbehande
ling van staal hebben altijd een belangrijke 
invloed gehad op het gedragspatroon van 
verfsystemen. Sedert echter gebleken is 
dat moderne coatings, als epoxyverven, 
de oplossing zijn voor vele conserverings
problemen, is het bewustzijn van het be
lang van een goede reiniging en voorbe
handeling sterk verbreid.

Zo gezien kan worden gesteld dat de op
drachtgever, behalve de middelen, een 
andere belangrijke bijdrage kan leveren tot 
het welslagen van het conserveringssys- 
teem, nl. door de omstandigheden ter 
plaatse te analyseren en de eisen te formu
leren.

Nieuwe verfsystemen
Het gegeven 'het object geplaatst in zijn 
milieu’ vormt dikwijls de stoot tot de ont
wikkeling van passend nieuwe produkten. 
Dit was het uitgangspunt voor de heer Ir. 
T. T. Dekker. Hoofd van het Research- en 
Analytisch Laboratorium van Sigma Coa
tings bij zijn lezing ’Sophisticated Epoxy- 
coatings.'

-  de waterverdunbare epoxyharscoa- 
tings, die uit arbeidshygiënische overwe
gingen vaak worden toegepast op beton en 
staal. Als bijzonderheid mag worden ver
meld dat zij eventueel aangebracht kunnen 
worden over verven op basis van alkyd- 
hars.

De ontwikkeling hiervan vond zijn oor
sprong in de eerder vermelde applica- 
tieomstandigheden op de booreilanden 
van het Continentaal Plat:

-  epoxyharscoadngs die bij lage tempera
tuur kunnen worden aangebracht.

Het is bekend dat de verfindustrie sedert 
jaar en dag naar de steen der wijzen zoekt 
wat betreft het schilderen op roestig staal.

Er zijn op dit gebied diverse pogingen 
gedaan, waardoor produkten zijn ontstaan 
als roestomzetters, penetrerende primers, 
stabiliserende primers. De waarde daar
van voor staalconstructiewerk is zeer be
perkt gebleken.

Sigma Coatings heeft nu een ander prin
cipe gevolgd door de ontwikkeling van 
vochtverhardende primers.

Een goede voorbehandeling van staal blijft 
weliswaar het uitgangspunt voor conser- 
veringssystemen met optimale resultaten, 
doch vooral bij onderhoudswerk is het 
vaak uit veiligheidsoverwegingen, uit het 
oogpunt van kwetsbare apparatuur of 
vanwege de vervuiling niet mogelijk te 
voldoen aan hoge reinigingseisen. In 
zulke omstandigheden is Sigmadur MC  
aan te bevelen, een produkt dat door de 
inwerking van vocht verhardt en dat zelfs 
in staat is kristalwater aan verbindingen te 
onttrekken, zodat roestresten gedehydra- 
teerd worden. Over dit verfmateriaal kan 
verder worden gewerkt met andere typen 
verf, zoals epoxyhars, alkydhars, poly ure- 
thaanhars.

Het blijft ook bij de toepassing van dit 
vochtverhardende materiaal nodig te 
spreken van ontroesting, zij het dan ma
tige ontroesting, terwijl vette bestandde
len zeker ook moeten worden verwijderd 
omdat anders de bevochtiging van de on
dergrond niet goed mogelijk wordt. De 
bezoekers van de lezingen is dit zeker dui
delijk geweest, omdat reeds de heer Kla
ren het belang van een goede ontvetting 
naar voren bracht.

Voor belangstellenden zijn de syllabussen 
van de lezingen beschikbaar, terwijl te
vens de brochure Behoud van Staal- en 
Betonconstructies die tergelegenheid van 
Staaldag '77  werd uitgegeven op aan
vraag wordt gezonden.

De heer Klaren, die zijn lezing hield aan 
de hand van dia 's, begon met op te merken 
dat er in het laatste tiental jaren geen 
nieuwe methoden voor het reinigen en 
voorbehandelen van staal zijn ontwikkeld. 
Wel is een duidelijker inzicht ontstaan in 
de consequenties van sommige voorbe
handelingen. Zo is na de publicatie van het 
onderzoek van het Zweedse Corrosie- 
instituut, aanvankelijk algemeen straal- 
graad Sa3 als het meest verkieslijk geac
cepteerd voor het optimaal functioneren 
van het conserveringssysteem. Het ruw- 
heidsprofiel wordt echter zodanig dat de 
toppen een aanmerkelijk dunnere laag 
krijgen. Het blijkt mogelijk met een iets 
lagere graad, Sa2 V? te volstaan bij staal
constructies voor algemene doeleinden, 
waarbij ook alle roest en walshuid weg 
zijn. De hoogste graad, Sa3, wordt nu nog 
aangehouden voor coatingsystemen in 
zeer agressieve omstandigheden, bijv. in 
tanks waarin agressieve stoffen langdurig 
aanwezig zijn. De reinheidsgraad Sa2 '/2  
geeft door zijn geringer ruwheidsprofiei 
een lager verfverbruik, en bovendien is de 
prijs van de voorbehandeling aanmerkelijk 
gunstiger.

Filosofie van Staaldag ’77
Daarna gaf de heerG . C. Boere, Product 
Manager Metaal verven van Sigma Coa
tings, een duidelijke uiteenzetting over de 
vraag waarom staalbescherming méér is 
dan verf alleen. Het komt er in het kort 
hierop neer dat de componenten van een 
conserveringssysteem bestaan uit:

-  het object in zijn omgeving
-  de voorbehandeling
-  het verfsysteem
-  de applicatie
-  de kwaliteitscontrole

Zo heeft de spectaculaire oliewinning op 
hel Continentaal Plat, bij Sigma Coatings, 
met zijn internationale vertakkingen, aan
leiding gegeven tot het ontstaan van Col- 
turiet Armour Compound.

De omstandigheden op de booreilanden 
zijn zodanig dat verfsystemen mechanisch 
buitengewoon sterk moeten zijn en van
wege de onberekenbare weersomstandig
heden in één bewerking in een grote laag- 
dikte aan te brengen. De laag moet boven
dien spoedig bestand zijn tegen de atmos
ferische invloeden ter plaatse en tegen 
zeewater.

Dit alles is het geval met Colturiet Armour 
Compound die vrijwel de gelijke is van het 
constructiemateriaal. Het lijkt dan ook 
nodig daarvan dezelfde technologische 
eigenschappen te bepalen als van cement 
en staal. Gegevens hierover zijn in het 
kenmerkenblad vermeld. Aanbrengen ge
beurt in laagdikten van 2-5 mm en toepas
sing heeft inmiddels ook plaatsgevonden 
op ondergrondse betonconstructies van 
een stadsriolering.

Gezien de toepassing op booreilanden is 
het tevens van belang dat bij brand een 
snelle zelfdoving optreedt.

Een andere ontwikkeling voortgekomen 
uit de drang naar brandveiligheid en de 
bescherming van staalconstructies bij 
brand is het Sigma firescreen systeem, dat 
bestaat uit twee lagen van 5 mm, resp. 700 
micron. Van dit schuim vormende mate
riaal kan zeer binnenkort een rapport van 
het Brandveiligheidsinstituut T .N .O . te
gemoet worden gezien, terwijl ook in En
geland een onderzoek plaats vindt waar
van ook de resultaten worden afgewacht. 
De heer Dekker liet verder nog de revue 
passeren:
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Ministerie van Economische Zaken

N.V. STAALGIETWERK S.M.D.K. TE UTRECHT

Het lid van de Tweede Kamer de heer Van 
der Lek (P .S .P .) heeft aan de M inister van 
Economische Zaken op 7 jun i 1977 de 
volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Kan de Minister de persberichten be
vestigen, waarin wordt gesteld dat de 
SMDK in Utrecht verdere overheidssteun 
zal worden onthouden?

2. Welke overwegingen hebben tot dit 
standpunt geleid?

3. Mag niet worden gesteld, dat de sector 
gietstaal in W esteuropa niet tot de be
drijfssectoren behoort waarin structureel 
weinig perspectieven zijn aan te geven, 
maar dat deze ook op middellange termijn 
als gunstig moet worden gekenmerkt?

4. Kan de M inister bevestigen, dat de 
conclusie van het rapport Braun luidt, dat 
de bedrijfseconomische vooruitzichten 
voor SMDK aanvaardbaar moeten worden 
genoemd, indien bij normale prijzen de in 
dit rapport genoemde aanbevelingen wor
den gevolgd?

5. Onderschrijft de M inister deze conclu
sie?

6. Heeft de M inister bij het genomen be
sluit ook betrokken het advies van de 
Commissie van de Ondernemingsraad van 
februari 1976 en de opmerkingen bij het 
’Beleidsplan SM DK’ van mei 1977, op
gesteld door leden van de werkgroep 
CNV-NCHP en Unie BLHP?

7. Mag niet worden gesteld, dat sluiting 
van de enige staalgieterij in zijn soort in 
Nederland nadelig kan zijn voor met name 
de Nederlandse afnemers (scheepsbouw 
en baggerbedrijven)?

8. Moet dit unieke bedrijf door zijn ge
specialiseerd en technisch hoogwaardig 
karakter niet als een waardevol element 
van de Nederlandse metaalindustrie wor
den beschouwd?

9. Vormt de ernstige situatie in de me
taalsector in de regio Utrecht, die is ont
staan door het wegvallen van 11 000 ar
beidsplaatsen in de afgelopen 10 jaar en

thans nog is versterkt door de voorgeno
men sluiting van de gieterij van VMF- 
Stork te Utrecht, niet een reden om alles te 
doen om elke verdere aantasting van de 
werkgelegenheid in deze sector te voor
komen?

10. Mag worden aangenomen dat sluiting 
van de SMDK voor enkele honderden ge
specialiseerde werknemers vrijwel zeker 
blijvende werkloosheid betekent?

11. Is de M inister bereid, alsnog te zoe
ken naar mogelijkheden tot voortzetting 
van het bedrijf en daartoe zo nodig finan
ciële steun te verlenen?

12. Is de M inister bereid, daarbij te be
vorderen, dat aan de door personeel en 
bonden gedane aanbevelingen ten aanzien 
van het doen van de nodige investeringen, 
de benadering van de markt en de organi
satie van het bedrijf gevolg wordt gege
ven?

13. Is de Minister ook bereid, te bevorde
ren dat zo nodig SMDK geheel in Neder
landse handen komt, bij voorkeur door 
overname van het aandelenpakket van 
Sambre et Meuse door de Nederlandse 
Staat?

De Minister van Economische Zaken, drs. 
R. F. M. Lubbers heeft deze vragen als 
volgt beantwoord.

1. Inderdaad is het besluit genomen de 
door N.V. Staalgietwerk SMDK te 
Utrecht gevraagde overheidssteun niet te 
verlenen.

2. Voornaamste overweging , die tot dit 
besluit heeft geleid, was de aanwezige en 
voorlopig nog voortdurende verliessitua- 
tie en het naar mijn oordeel ontbreken van 
perspectief op langere termijn. Voorts 
mocht verwacht worden dat de onderne
ming met de gevraagde en naar bedrag 
belangrijke steun slechts gedurende een 
betrekkelijk korte periode zou hebben 
kunnen rondkomen, zodat rekening ge
houden moest worden met nog verdere 
verzoeken om overheidssteun.

3. De perspectieven voor de sector giet
staal in West Europa op middellange ter

mijn hebben vanzelfsprekend in de be
sluitvorming een rol gespeeld. Het gaat 
hier echter in de eerste plaats om de per
spectieven van SMDK in die West Euro
pese markt. Daarbij moet dan bedacht 
worden dat SMDK temidden van de Euro
pese concurrenten slechts een onderge
schikte rol heeft gespeeld, een rol ove
rigens die door diverse ongunstige facto
ren bij SMDK, die niet door geldelijke 
steun zijn weg te nemen, nog verder zou 
worden aangetast.

4. Ik kan wel bevestigen dat dit de con
clusie van het rapport Braun is.

5. Ik kan deze conclusie niet onderschrij
ven. Het rapport bevat een aantal onjuiste 
uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld uit
gegaan van veel te lage stijgingspercenta- 
ges voor arbeidskosten in Nederland.

Bovendien is het bepaald onzeker -  cn 
naar mijn oordeel zelfs onwaarschijnlijk -  
dat bij het volgen van de aanbevelingen 
van het rapport de beoogde resultaten be
reikt worden. Bijvoorbeeld: het streven 
naar een normale arbeidsproduktiviteit 
houdt onder m eerde noodzaak in het ziek
teverzuim te halveren.

6. Van dit advies is voor het nemen van 
het besluit kennis genomen. Het gaat hier 
om kanttekeningen bij het door de leiding 
van SMDK opgestelde beleidsplan.

7. Het gaat hier natuurlijk om afweging 
van belangen. Opdrachtgevers plaatsen 
hun opdrachten met inachtneming van een 
aantal factoren als prijs, kwaliteit, tijdstip 
van Ie vering c.d. Ook de geografische lig
ging van het bedrijf zal bij bepaalde op
drachten een rol kunnen spelen. Al deze 
factoren zijn bij de beoordeling van het 
perspectief van SMDK aan de orde ge
weest.

8. Ik ben van mening dat in het geval van 
SM DK, waarin niet alleen actueel aan
zienlijke verliezen worden geleden, maar 
ook aanvaardbare vooruitzichten ontbre
ken, niet gesproken kan worden van een 
waardevol element van de Nederlandse 
metaalindustrie.

S. en W. -  44e jaarga: 603



9. Inderdaad ben ik van mening dat maat
regelen genomen moeten worden ten 
einde te trachten verdere aantasting van de 
werkgelegenheid in de metaalsector in de 
regio Utrecht zo veel mogelijk te voorko
men. In dit verhand hebben mijn ambtge
noot van Sociale Zaken en ik besloten om 
samen met Provincie en Gemeente, func
tionarissen van FME en de Contactgroep 
van Werkgevers in de Metaalsector en re
gionale vertegenwoordigers van vakbon
den pogingen in het werk te stellen om ter 
zake een anticiperend beleid te voeren.

10. Het in mijn antwoord op Uw 9e vraag 
bedoelde initiatief zal er mede toe strek
ken mogelijkheden te zoeken voor her

plaatsing van zo veel mogelijk werkne
mers. Gezien de relatief niet ongunstige 
situatie op de Utrechtse arbeidsmarkt acht 
ik het onjuist te stellen dat dit voor enkele 
honderden werknemers blijvende werk
loosheid betekent.

11. Laat ik vooropstellen dat het besluit 
de gevraagde overheidssteun niet te verle
nen, niet lichtvaardig is genomen. Ernstig 
moest rekening worden gehouden met de 
kans dat dit besluit binnen afzienbare tijd 
gevolgd zou worden door de bekendma
king van het voornemen van de Raad van 
Bestuur van SMDK om tot sluiting over te 
gaan. Dit voornemen is inmiddels be
kendgemaakt.
Waar er naar mijn oordeel al geen reële

mogelijkheden voor voortzetting van het 
bedrijf bestonden, zijn er na de bekend
making van het voornemen tot sluiting -  
ook rekening houdend met reacties van 
opdrachtgevers -  zeker geen nieuwe mo
gelijkheden ontstaan, zodat punt van de 
bereidheid mijnerzijds om financiële steun 
te verlenen niet meer aan de orde is.

12 en 13
Het antwoord op deze vragen is eigenlijk 
al in het vorenstaande gegeven.
Wel wil ik hieraan toevoegen dat indien er 
echt sprake was geweest van een perspec
tief voor SMDK zeker bezien zou zijn öf 
het wenselijk en haalbaar zou zijn, het 
bedrijf weer in Nederlandse handen te 
krijgen.

A facsimile meteorological chart receiver
The Nagrafax manufactured by Kudelski 
S. A. is a professional facsimile meteoro
logical chart receiver; the two versions, 
kilometric or decametric waves, énable 
reception o f all charts transmitted throug
hout the world.

It is the smallest machine (dim: 230 x  320 
x  150 mm, weight 5 kg) of its type on the 
market; it is self-contained and portable. 
Materials have been carefully selected to 
ensure insensitivity to corrosive elements.

Data is inscribed on metallic paper by 
means of three independant styluses 
which are dynamically adjustable and 
mounted on a precision guided chain as
sembly.

The chart can be read through a transpa
rent window as soon as it is picked up and 
a manual keyboard allows instant modifi
cation of parameters such as phase mat
ching, index of cooperation, scanning 
speed and contrast.

Reliable functioning is guaranteed by the 
fact that the mechanical part has been re
duced to the minimum and the electronic 
part is composed of three plug-in modules 
enabling rapid replacement.
The receiver has been designed to be con
nected to a normal traffic receiver; two 
versions o f the receiver are foreseen, one 
covering a frequency range o f 100 to 200 
kHz and the other covering a frequency 
range from 0.5 MHz to 30 MHz. For both 
versions reception stability is ensured by a 
frequency synthesizer.

For further information, contact Kudelski
S.A. Cheseaux-sur-Lausanne, Switzer
land.
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Conversion of M.S. Ravensworth for Laying Flexible Pipelines

fig . I The converted ship Flexservice I

Flexible pipe technology has opened up 
new possibilities in the field of deep water 
installations, particularly in difficult envi
ronmental conditions. Flexible pipe has 
great advantages for various forms of 
offshore installation including subsea 
wellhead to platform flowlines, produc
tion platform gathering lines, sea bottom 
to surface risers and for floating flares. 
These can now be installed economically 
by means o f a vessel named Flexservice / 
(photo 1), which was converted in Nor
way from a former ore carrier the M .S. 
Ravensworth (photo 2) for her owners 
Flexservice NV.
Strength calculations in connection with 
the conversion were made by surveyors at 
Lloyd’s Register's London Headquarters, 
and Lloyd’s Register surveyors in Norway 
supervised the conversion.

fig . 2 m .s. Ravensworth  in dry dock before conver
sion

The Ravensworth (built originally to LR 
class by Austin & Pickersgill) was conver
ted into a pipelayer at Kristiansand, Nor
way following a full Lloyd’s Register spe
cial survey of the hull. The major altera
tions envisaged were the conversion of 
one double bottom tank for fuel oil stora
ge, the repositioning of the watertight 
bulkheads to provide a hold for stowing 
the flexible pipe in ’baskets’ (photo 3) and 
the provision of two additional engine 
rooms (one forward and one aft) to house 
the auxiliary machinery for four Schottel 
units. These are swivelling propellers 
mounted beneath the keel of the ship and 
used in conjunction with a dynamic posi
tioning system to keep the ship on station. 
When the vessel is in transit they can be 
retracted into the hull to reduce drag.

In case of Flexservice I, four Schottel 
units (photo 4) each of 1160 HP were 
fitted (two forward and two aft) and. in 
addition, a 700 HP stem thruster unit was 
fitted aft. The Schottel units and the stern 
thruster are controlled by a computer
operated dynamic positioning system.

The modifications to the deck of the ship 
involved removing all main hatch coa
mings and strengthening the deck to take 
winches, cranes, spooling devices and 
deckhouses. At the bow of the ship, centre 
and side wheels and a launching ramp
n,An> fttw l r.... ' . . . ■ '  <•’

(photo 5). Other deck alterations included 
the fitting of a helideck and a deck ’basket’ 
to hold 800 tons o f flexible pipe ready for 
laying (photo 6)
The other major alteration to the hull was 
the building on of side sponsons to in
crease stability, (photo 7)
The primary capability of Flexservice /  is 
to lay and connect flexible flowlines, 
trunklines and electrical and hydraulic 
'bundles’ in virtually any water depth.

Up to four lines of various diameters can 
be laid simultaneously along straight or 
curved track configurations.
In addition, the ship’s length, together 
with its large storage capacity allows ex
tensive laying operations without reloa
ding.

f ig . J  The sealings for the pipe baskets' in the hold 
igttudinal bulkheads)
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fif;. 4 View from above o f  the sealings for new 
auxiliary engines and Schottel propellers

J ig . 5 Pipe tensioning equipm ent and openings on 
top o f  the spooling house are seen and also the 
forward mounted handling crane and forward rollers

Flexservice I was contracted upon deli
very to lay a combination ’bundle' (flow- 
lines and umbilical) within a major oil 
field in the North Sea. Following additio
nal conversionwork early in 1977, the 
vessel was engaged in flowline and un
derwater operations between a subsea 
wellhead and a fixed platform in the North 
Sea.

Later, she was used for experimental deep 
water pipe laying work using the RAT -  
Remorquage (towing) Aboutage (joining) 
and Tension -  method, whereby a shore 
assembled floating string of pipes was to
wed to the vessel and welded to the pre
vious string on deck.

fig . 6 Construction of the deck basket in the ship
yard

It is planned to use Flexservice I for the 
complete installation of an oil field subsea 
gathering system off Brazil.

fig .  7 The fitting o f the port side sponson



Fig. 1 Radarbeeld nabij Beachy Head mei 
zeegang- en regenstoringen.

IETS

Fig. 2. Zelfde beeld als Jig. I met inge
schakelde Clear scan.

DECCA CLEARSCAN’

NIEUWS OP RADARGEBIED

Internationale Navigatie Apparaten B.V. 
’INA’, te Rotterdam demonstreerde on
langs met een door ’Decca Radar Ltd 
London’ ontwikkelde ingrijpende verbete
ring van het radar-beeld. Zoals bekend 
geacht wordt, geeft een impuls uitgezon
den door de radar-zender een echo terug 
van het voorwerp, getroffen door deze 
impuls welke echo zichtbaar wordt ge
maakt op het scherm van een 
kathodestraal-buis, de PPI (plan position 
indicator). In de praktijk ziet men niet 
alleen de teruggekaatste echo’s van sche
pen, boeien of land, doch ook van de gol
ven der zee en van bijv. regen- of sneeuw
buien. Vooral rondom het eigen schip zijn 
deze echo’s bij een beetje woelige zee zeer 
hinderlijk, (fig. 1).
In de gangbare typen radar kan de gevoe
ligheid (de ontvangststerkte) voor echo 's 
nabij het eigen schip automatisch worden 
verminderd, doch hiermede vermindert 
tevens de echo van een voorwerp (boei o f 
schip) dat zich in de echo’s van de zeete- 
rugkaatsing (sea-clutter) bevindt. Er moet 
dan een compromis worden gezocht om 
toch nog de gewenste echo 's te kunnen 
zien.
In de ’Clearscan’ radar van Decca is een 
computer ingebouwd die na een tweede 
omwenteling van de radar-antenne de ont
vangen echo’s onderling vergelijkt en als 
dan blijkt dat een ontvangen echo niet

komt van een voorwerp dat op de zelfde 
afstand en plaats zit als de eerder ontvan
gen echo, dan wordt deze niet geaccep
teerd.
Het zal duidelijk zijn dat echo’s van gol
ven of regen nimmer op de zelfde plaats 
zullen zitten (fig. 2).
Deze computer. VP I (Video processor) 
genoemd, onderdrukt hiermede 95% van 
alle niet gewenste echo’s waardoor een 
schoon scherm met alleen constant aan
wezige voorwerpen zichtbaar wordt.

Fig. 3. Werking van VP + en VP 2.

In bestaande Decca radars van de laatste 
jaren kan deze VP 1 worden ingebouwd, 
terwijl het een standaard uitrusting is in de 
Decca radars met een PPI van 16, 12 en 9 
inch diam. die nu op de markt komen. 
Een verdere verbetering van het radar
beeld kan verkregen worden door een aan 
de VP 1 gekoppelde unit, de VP 2. Hier
mede worden o.a. onderdrukt de signalen 
welke men ontvangt van de radars van 
andere schepen, op de PPI getoond als 
hinderlijke stippen. Ook de zgn. ruis van 
de eigen ontvanger, die vooral optreedt als 
de gevoeligheid (de sterkte regelaar) hoog 
opgedraaid wordt. Bovendien geeft de VP 
2 een extra versterking van zwakke echo’s 
die komen van voorwerpen verder dan 
2 '/2 zeemijlen verwijderd (fig. 3).

W. P. S.

Buoys
Large Ships Radar Interference 

Land

(a) Normal Analogue V ideo

(b) VP1
Adaptive Analogue Video
Sea and Rain C lu tte r-F re e  P ic tu re

(c) VP2
Pulse Correlated Digital Video
W ith  Echo S tre tch ing  and W ith o u t Noise

1 Receiver noise removed
2 A ll echoes raised to fu ll display brilliance level
3 Interference from  other ships'radar removed
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Dé ’M eteoor’ op lokatie

DIEPWINZUIGER ’METEOOR’

Gebouwd door Joh. van Duijvendijk B. V. Scheepswerf te Krimpen aan den IJssel voor 
ROBREZA B.V. te Krimpen aan den IJssel.

Algemeen
De schepenladende diepwinzuiger Af eteoor werd naar een eigen ontwerp door de werf in 
de korte tijd van 14 weken gebouwd en opgeleverd aan de opdrachtgever, die hiermee 
kan beschikken over een goed en efficiënt werkende drijvende zandwininstallatie, 
doseer- en laadinstallatie. die ook als persstation in een z.g. baggerketen dienst kan 
doen.

Hoofdgegevens: lengte over alles 50,00 m, breedte 8,50 m, holte 2 ,50/2,00 m, dépla
cement 250 ton, zuigdiepte 45,00 m, diameter zuigpijp 0,50 m, totale pompcapaciteit 
3.300 m3/h , geïnstalleerd dieselvermogen 900 pk.

Het vaartuig werd op 25 mei 1977 geheel afgebouwd tewatergezet door 2 drijvende 
bokken (foto 2) en op 9 juni d .a.v . overgedragen.
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Foto 3. De opstelling 
van de dieselaggre- 

gaten in de MK

Foto 4. De zandpomp 
met hydromotor en 
tandwielkast

Ladder en zandpomp
De totale Iadderlengte met ophangcon- 
structie bedraagt 52 m; het geheel is zoda
nig geconstrueerd dat de ladder met eigen 
middelen kan worden gedemonteerd, 
waarbij de ladder middels een rolophan- 
ging over het dek kan rijden. Op de ladder 
is onder water een Bagema zandpomp, 
type 50.50 GD -  OW opgesteld, die hy
draulisch wordt aangedreven. Het ladder- 
gewicht bedraagt 30 ton.

Energie-voorziening
De energie voor de complete aandrijving 
van de zandpomp, jetpom p, de elektrische 
en hydraulische installatie wordt geleverd 
door 3 stuks GM-diesels, type 8V92 van 
elk 300 pk bij 1.800 om w/min (zie foto 3). 
De dieselmotoren en de hydraulische 
pompen zijn zodanig opgesteld dat een 
snelle uitwisseling van alle onderdelen 
mogelijk is. Ook de jetpompinstallatie is 
in de machinekamer opgesteld; deze zuigt 
indirekt aan via de interkoel installatie 
welke over de gehele breedte van het schip 
t.p.v. de MK is aangebracht.

Hydraulische installaties en lieren
Aan boord zijn 2 typen hydraulische in
stallaties opgesteld, n.1. een lagedruksys- 
teem voor de aandrijving van de zand
pomp (foto 4) en jetpompinstallatie en 
voorts een hogedruksysteem voor de aan
drijving van de lieren van de ladder met 
zuigbuis. Ladder en zuigbuislieren, van 
het type Brevini, worden aangedreven 
door Volvo hydromotoren.
De verhaallieren en stortgootlieren wor
den elektrisch aangedreven. Een hydrauli
sche verstelbare zeefinstallatie is aange
bracht voor het uitsorteren van 2 typen 
zand en grint, evenals een vuilafvoerin- 
stallatie.

Bediening en accommodatie
Op de brug is de centrale bedieningslesse- 
naar opgesteld van waaruit alle installaties 
op afstand kunnen worden bediend door 2 
personen. In de bedieningslessenaar is 
ook de zuigbuisstandaanwijzer aange
bracht, welke de positie (stand) en diepte 
van de zuigbuis aangeeft.
De accommodatie en slaapgelegenheid 
voor 4 personen is geluid- en trillingsvrij 
opgesteld, zodat continuebedrijf mogelijk 
is.

Nieuwe opdrachten
De werf met een totale oppervlakte van
18.000 m 2 welke met een totale kade- 
lengte van 245 m is gelegen aan de Hol
landse IJssel is momenteel bezig met de 
bouw van 2 zelfvarende beunschepen,

heeft onlangs een opdracht ontvangen van 
Utroma B.V . te Arnhem, voor het ont
werp en de bouw van een zogenaamde 
baggerketen (zie fig. 5) bestaande uit een

cutterzuiger en persstation met zeefinstal
latie voor zand en grint en een z.g. sproei- 
ponton.

P. A. L.

Foto 2. De Meteoor tewatergezet door 2 drijvende bokken op 25 mei 1977
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Norwegian firefighting vessel ’Seaway Falcon’

The first blow-out in the North Sea caused 
world-wide attention in the last week of 
April. During these dramatic seven days 
the firefighting vessel 'Seaway Falcon’ 
proved its outstanding properties. The uti
lity vessel ’Seaway Falcon’ is the first of 
its kind in the world. The ship, which was 
developed within the Stolt-Nielsen Group 
and built by Martin Jansen Werft in 
W est-Germany, was delivered on charter 
to Phillips Petroleum Company, Norway, 
in June 1975 as part of their preparations 
for an emergency operation in the North 
Sea.
The ship’s four big water monitors kept 
the structure of ’Bravo’ cool, thus protec
ting it from heat damage and collapse. 
These water monitors are served by two 
gas turbine driven pumps.
’Seaway’ is also equipped for inspection 
and repair of subsea pipelines, deep sea 
diving, hydraulic coupling work, and un
derwater welding.
The Fire Control Equipment on board is 
powered by two gas turbines -  type KG 2 -  
each generating 2100 h.p. These gas tur
bines are used as prime movers for the two

Fig. 1 The water monitors in action on board the firefighting vessel Seaway Falcon in Ihe North 
Sea

Fig. 2 The Kongsberg Gas Turbine/Th une-Eurcka pump set, two of which are fitted on the 
Seaway Falcon. Each set produces 4000 tons/hr o f water at a pressure o f 110 metres water 
gauge. Ihe length ot the set is 4 .2  metres and its weight approximately 7.5 tonnes

pumps, each supplying two remote con
trolled monitors. The whole installation is 
capable of pumping a total o f 8000 tons 
per hour o f sea water. The four jets can 
reach a height o f 70 meters above the sea 
level and can achieve a target range of 180 
meters from the vessel. This is supposed 
to be the biggest fire fighting installation 
in the world.

The monitors, depending on the particular 
requirements, can be adapted to produce 
either a concentrated jet or ’rain’. Among 
the optional extras that can be provided 
with such a Fire Control System, is a mo
nitor stabilisation system which provides 
automatic aiming of the monitors, once set 
on a particular bearing, independent of the 
ship’s movements even in heavy seas. 
This can be further extended to include a 
system which registers wind and current 
variations and feeds this information to the 
manoeuvering propellers, thereby provi
ding an interface between the Fire Control 
System and the Dynamic Positioning Sys
tem.
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J j- NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen, excursies enz. teizoen 1977/1978

De voortstuwingsinstallaties van de 
G.W . en standaardfregatten van de 
Koninklijke Marine; van ontwerpfilo- 
sofie tot uitvoering*

door P. van Staalduinen, C. Eng. F. I. 
Mar. E. en ir. J. B. Kerpestein (Kon. 
Mij. 'D e Schelde’)
22 sep. ’77 (do) Rotterdam
23 sep. '11  (vr) Amsterdam

De vervoersproblem atiek na deopening  
van het Ryn-M ain-Donaukanaal

door Jac. de Jong, Hoofdredacteur van 
Dagblad Scheepvaart 
29 sep. '11  (do) Groningen

Sulzer-motoren**
door J. A. Smit, Gebr. Sulzer AG, Win- 
terthur
20 okt. '11 (do) Rotterdam
21 okt. '11 (vr) Amsterdam

IM CO-zaken
doorM . A. M oereels, Hoofdinspecteur bij 
de Scheepvaart Inspectie 
27 okt. '11  (do) Groningen

Excursie naar de Bolnes motorenfa- 
briek te Krimpen a .d . Lek
2 nov. '11  (wo) Vertrek van Rotterdam

Neddrill boorschepen**
spreker nader op te geven
17 nov .’ '11 (do) Rotterdam
18 nov. '11  (vr) Amsterdam
22 nov. '11  (di) Groningen

AFDELING AM STERDAM ’

Propeller shaft bearings and sterntube
seals**
door Dipl.-Ing. G. M ewes, Howaldts- 
werke-Deutsche Werft
15 dec. '11 (do) Rotterdam
16 dec. '11 (vr) Amsterdam 
22 dec. '11 (do) Groningen??

Nog geen lezing beschikbaar. Voorstellen 
worden gaarne tegemoet gezien.

Nieuwjaarsrecepties
3 jan. ’78 (di) Rotterdam (Hoofdbestuur) 
5 jan. ’78 (do) Groningen (Afd. bestuur)

Enkele toepassingen van ergonomie in 
de scheepvaart**
door ir. H. Schuffel van het Instituut voor 
Zintuigfysiologie/TNO
26 jan. ’78 (do) Rotterdam
27 jan. '78 (vr) Amsterdam 
31 jan. ’78 (di) Groningen

Onderhoudsbewaking in de m achine
kamer**
Dagbijeenkomst op dinsdag 16 februari 
’78 te Delft

M ak-motoren
door Dr. Lemcke
22 febr. ’78 (wo) Rotterdam
23 febr. ’78 (do) Groningen
24 febr. '11 (vr) Amsterdam

Ontwikkeling van de navigatie in de 
scheepvaart
door de heer A. W epster van het Neder-

lands M aritiem Instituut 
2 mrt. ’78 (do) Rotterdam

Cavitatie
spreker(s) nader op te geven**
16 mrt. ’78 (do) ’s-Gravenhage 
(voor afd. Rotterdam)
17 mrt. ’78 (vr) Amsterdam 
23 mrt. ’78 (do) Groningen

Jaardiner Amsterdam in Grand Hotel 
Krasnapolsky, Amsterdam
18 maart ’78 (za)

Ro/ro schepen**
spreker(s) nader op te geven
20 apr. ’78 Rotterdam
21 apr. ’78 Amsterdam 
27 apr. ’78 Groningen

Excursie naar KLM -helikopters te 
Schiphol-oost
mei 1978, vertrek van Rotterdam en Am
sterdam

N.B
Het programma is voorlopig. W ijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht.
* Lezing in samenwerking met de Net- 
herlands Branch of the Institute of 
M arine Engineers en de Sectie 
Scheepstechniek van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs.
** Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Konink- 
lijk Instituut van Ingenieurs.

N .B. De lezingen van de afdeling ’Amsterdam' zullen voortaan gehouden worden in de Kantine van de Hogere Zeevaartschool 
voor Scheepswerktuigkundigen, Schipluidenlaan 20 te Amsterdam.

BEZOEK ONZE SOCIËTEIT!

Waarom wordt 'de Vereniging van Tech
nici op Scheepvaartgebied' door bijna ie
dereen 'Technische C lub’ genoemd? 
Omdat we behoefte hebben de technische 
vereniging ook als club te zien; de tech
niek als middel, gezelligheid als doel!

Daarom: Bezoek onze sociëteit!

Adres: Sociëteit NSU '70, Westplein 9, 
Rotterdam.

Openingstijden: Dinsdags van 12.30 tot
24.00 uur
donderdags en vrijdags van 12.30 tot
18.00 uur

Inlichtingen: De heren D. M eenks en L. 
van Reeven, onze enthousiaste clubcom- 
missieleden, zijn graag bereid, alle ge
wenste inlichtingen te verstrekken.

Clubnieuws
Om het clubbezoek te stimuleren heeft de 
clubcommissie gemeend de gebruikelijke

attracties rond Sint Nicolaas en Kerstmis 
uit te breiden met een Bingo-Avond. 
Deze Bingo-Avond kan gezien worden als 
opening van het komende winterseizoen 
en zal gehouden worden op DINSDAG 20 
SEPTEMBER a .s ., aanvang 19.30 uur. 
Wij vertrouwen dat vele leden aan deze 
avond zullen deelnemen en dat dit mag 
leiden tot een veelvuldig clubbezoek.

Gaarne Uw opgave tot deelname vóór 17 
september aan het algemeen secretariaat, 
tel. 010 -  36 54 17.

612



Personalia

J. Schröder
De heer J. Schröder is op 1. juli jl. om 
gezondheidsredenen afgetreden als prin- 
cipal surveyor van het American Bureau 
of Shipping in Nederland.
Op 30 september a.s. is er voor vrienden 
en relaties gelegenheid om afscheid te 
nemen van 17.00 tot 18.30 uur in d e ’Mer
cator’ Flat, Glashaven 8b te Rotterdam.

Van der Giessen-De Noord N .V .
Op 12 augustus 1977 is het bedrijf ’Ver- 
olme Scheepswerf Alblasserdam B .V .’ 
door Rijn-Schelde-Verolme Machinefa
brieken en Scheepswerven N.V. overge
dragen aan van der Giessen-De Noord 
N.V.
De overdracht vond plaats in het kader van 
de herstructurering van de Nederlandse 
scheepsbouw en met het doel een krach
tige werfgroep te vormen voor de bouw 
van middelgrote schepen.
Vanaf genoemde datum vormt VSA teza
men met GNK de scheepsnieuwbouwdi- 
visie onder de directie van de heer Ir. C. J. 
van Heel. De commerciële zaken, de fi
nanciële zaken en de sociale zaken (perso
neelszaken en salarisadministratie) van 
VSA ressorteren onder de centrale dien
sten van de GN-Holding onder de directie 
van respectievelijk de heren J. Gijbels, S. 
L. F. M. de Jonge en G. S. W. van Wijk. 
De heer J. Hobbel blijft als adjunct- 
directeur belast met de dagelijkse leiding 
van VSA en ressorteert onder de heer Ir.
C. J. van Heel.

NIEUWE OPDRACHTEN
Na langdurige onderhandel ingen is de 
Rotterdamse scheepswerf en machinefa
briek Ysselwerf B.V. -  deel uitmakend 
van de Yssel-Vliet-Combinatie -  er in ge
slaagd een kontrakt af te sluiten voor de 
bouw van vijf schepen bestemd voor de 
State Fishing Corporation van de Afri
kaanse staat Ghana. Met deze opdracht is 
een bedrag van ruim honderd miljoen gul
den gemoeid.
Gebouwd worden vier diepvries- 
hektrawlers van 70 meter lengte en 1500 
ton laadvermogen en één speciaal trans
portschip voor het vervoeren van brand
stof en bevroren vis. Dit schip is 90 meter 
lang en heeft een laadvermogen van 2800 
ton.
De vissersvloot van Ghana zal na opleve
ring van deze schepen belangrijk zijn uit
gebreid.
Naast de nieuwe order heeft Ysselwerf 
nog de bouw van drie graan-elevatoren en

twee koel/vriesschepen van 2600 ton in 
portefeuille.
De Groot en Van Vliet B.V. te Ridder
kerk/Slikkerveer -  de andere partner bin
nen de YVC -  heeft nog de bouw van één 
zware ladingschip in zes droge leiding- 
schepen van 6500 ton in opdracht.
Het totale onderbestand ter waarde van 
circa 270 miljoen gulden geeft deze wer
ven werk tot midden 1979.

Tewaterlatingen
’Svendborg Glory’
Op 5 augustus 1977 is met goed gevolg 
tewatergelaten bet vrachtschip ‘Svend
borg G lory ', bouwnummer 332 van B.V. 
Scheepswerf Waterhuizen J. Pattje te W a
terhuizen, bestemd voor Svendborg En
terprise A/S te Svendborg, Denemarken. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 68,003 m, 
breedte 13,00 m, holte 6 ,50/3,50 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd één 4-takt, 
e.w . ’Industrie’-motor van het type 8432 
met een vermogen van 1200 pk bij 380 
omw./min.
Het vrachtschip wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klas
se: I 3/3 E 4* Deep Sea Glacé III.

Verkochte schepen
’Breevoort’
Via bemiddeling van Supervision Ship
ping & Trading Company te Rotterdam, 
zijn onderstaande schepen verkocht: 
het Nederlandse m .v.s. Breevoort, eigen
dom van P. A. van Es & Co. B .V ., Rot
terdam, verkocht naar Griekenland, 
draagvermogen 2.185 tons, gebouwd in 
1965 doorE . J. Smit en Z n ’s Scheepswer
ven B.V. te W esterbroek, uitgerust met 
een MAK-hoofdmotor van 1.500 pk, 
waarmede een snelheid wordt bereikt van 
12 knopen.
De overdracht heeft inmiddels te Bolnes 
plaatsgevonden en het schip is herdoopt in 
Aristotelis.

'Pandora’
Het m .k.v. Pandora, toebehorend aan W. 
F. Kampmans Bevrachtingsbedrijf B.V. 
te A m sterdam , verkocht naar Abu D habi, 
gebouwd in 1958, 545 tons dw ., 
singledeck-type, uitgerust met een 400 pk 
Bolnes hoofdmotor.
De overdracht heeft inmiddels plaatsge
vonden en het schip is onlangs onder de 
oude naam vertrokken.

TECHNISCHE INFORMATIE
Nieuwe automatische piloot voor de 
binnenvaart bespaart brandstof en 
geeft minder slijtage
Radio Zeeland B.V. te Temeuzen heeft

speciaal voor de binnenvaart een automa
tische piloot ontwikkeld, die behalve 
minder slijtage aan het roerwerk besparin
gen geeft in aanschaf en brandstofgebruik. 
Het bijzondere van deze automatische pi
loot is dat hij gekoppeld is aan een bocht- 
aanwijzer in plaats van zoals gebruikelijk 
aan een kompas. Een kompas geeft in be
paalde omstandigheden afwijkingen. De 
meeste binnenvaartschepen, zeker als zij 
met radar de Rijn bevaren, zijn reeds uit
gerust met een bochtaanwijzer.
Het apparaat, de Gyro Pilot RZ 7005, is 
gedurende een jaar met succes uitgetest op 
het beunschip m .s. Dullaert (1893 ton) 
van De Hoop te Temeuzen. Prototypes 
van de piloot zijn later ook op andere typen 
binnenvaartschepen beproefd.
De nieuwe automatische piloot bepaalt 
steeds zelf de juiste roeruitslag door mid
del van vergelijking tussen roerstandaan- 
wijzer en bochtaanwijzer. Door het aan
geven van de minimaal nodige roeruitslag 
bij koerswijzigingen en koerscorrecties 
door wind en stroomdrift stuurt het schip 
economischer dan bij handbesturing.
Dit geeft de schipper een brandstofbespa- 
ring van 5-10% en veroorzaakt minder 
slijtage aan het roerwerk.
Mede door de afstandsbediening kan bij 
radamavigatie alle aandacht aan het beeld 
op het radarscherm worden gegeven.
De automatische piloot, met ingebouwde 
roerstandaanwijzer, is te gebruiken in 
combinatie met diverse bochtaanwijzers. 
Radio Zeeland leverde nog vóór de offi
ciële martkintroduktie reeds negen van 
deze apparaten.

Hydraulische cilinders 'W ilhelm Ho
ven’
Eekels Hydrauliek B.V. verkreeg onlangs 
de exklusieve verkooprechten voor Neder
land van: ’Wilhelm Hoven Maschinenfa
brik’ in Stolberg, W -Duitsland. Deze op 
de fabrikage van hydraulische apparatuur 
gespecialiseerde fabriek bouwt als hoofd- 
produkt hydraulische cilinders volgens 
een standaardprogramma dat voldoet aan 
DIN-24334, terwijl tevens de levering van 
niet genormde speciaal-cilinders mogelijk 
is.
Produktietechnisch kan men cilinders fa
briceren tot een diameter van 500 mm en 
een slaglengte van 8 meter.
In het standaardprogramma, dat tot een 
inwendige diameter van 200 mm loopt, 
kent men drie uitvoeringen namelijk de 
middendruk-serie tot 210 bar werkdruk en 
geschroefde cilinderkonstruktie, een 
middendruk-serie in geflensde uitvoering 
voor 250 bar werkdruk en een hogedruk- 
uitvoerine speciaal voor de zware indus-
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trie, eveneens in geflensde konstruktie 
voor een werkdruk van 400 bar.
Alle cilinders zijn standaard voorzien van 
tweezijdige instelbare einddempingen. Bij 
de cilinderophangingen heeft men de ge
bruikelijke keuze tussen bevestigingsogen 
op cilinderstang en bodem, flenzen, 
zwenktappen of tangentiaalvoeten. Ver
der maakt Hoven Hydrauliek hogedruk- 
radiaalplunjerpompen en kleine hydrauli
sche aggregaten eveneens in een stan
daardprogramma. Uitvoerige dokumenta- 
tie op aanvraag beschikbaar.
Inlichtingen: Eekels Hydrauliek B .V ., 
Anthony Fokkerweg-1, Amsterdam.

Diversen
’Procyon’
Op één der Conoship-werven is een nieuw 
type schip gereedgekomen dat speciaal 
door Conoship voor de Nederlandse markt 
is ontwikkeld. De lengte van het schip, 60 
meter is bepaald volgens de voorschriften 
van de Nederlandse wet op de zeevaartdi- 
plom a’s.
Het interessante van dit schip is het zeer 
grote draagvermogen van 2450 ton. Het 
ruim met zijtanks is aangepast aan con- 
tainermaten en heeft een inhoud van meer 
dan 100.000 cu.ft. graan.
M.s. 'Procyon' is voor Kustvaartbedrijf 
Moerman gebouwd en is een modem uit
gerust schip zonder laadgerei, alhoewel 
dit type schip eveneens met laadgerei ge
leverd kan worden.
Juist in deze tijd waar kosten een belang
rijke rol spelen zal dit schip met zijn opti
male draagvermogen en 8 bemanningsle
den een grote bijdrage leveren om kosten
dekkend te varen.
Conoship verwacht dan ook dat de 2450 
tonner in de naaste toekomst een belang
rijke uitbreiding betreft als aanvulling op 
de indruk wekkende serie van 1500 ton
ners binnen dezelfde 60 meter klasse. 
Van dit laatste schip zijn op dit moment 24 
schepen gebouwd en in aanbouw. 
Inmiddels is voor een andere rederij de 
tweede 2450 tonner in aanbouw terwijl 
over een derde op dit moment onderhan
deld wordt.

Adriaan Volker zet nieuw lepelbagger- 
vaartuig in te Jubail
Koninklijke Adriaan Volker Groep bv 
heeft de vloot van haar werkmaatschap
pijen uitgebreid met het grootste lepelbag- 
gervaartuig tot nu toe in Nederland ge
bouwd.
Deze drijvende graafmachine, 'Hippopo- 
tes’ genaamd, heeft een werkdiepte tot 15 
meter en een graafafstand tot 20 meter en 
wordt ingezet bij het opruimen van harde

rotslagen bij de aanleg van de nieuwe han
delshaven te Jubail in Saudi Arabia.
Met behulp van drie hefpalen kan de pon
ton, 39,5 meter lang en 15 meter breed, 
gedeeltelijk uit het water worden getild, 
waardoor een stabiel platform ontstaat. 
Hierdoor kan de graafmachine, vervaar
digd van een speciale staalsoort en uitge
rust met een speciaal hydraulisch systeem, 
zelfs op een afstand van 13 meter nog 40 
ton tillen.
De graafmachine is door één man. ook 
buiten de cabine, elektrisch te bedienen en 
tevens voorzien van onderwaterzicht- 
apparatuur.
Adriaan Volker heeft een achttal machi
nisten in dienst en in opleiding genomen. 
Eind augustus is het nieuwe lepelbagger- 
vaartuig met bijbehorende splijtbakken 
naar Jubail vertrokken.
Enkele technische gegevens:
Klöckner Bamaco bv te Soest leverde de 
hydraulische graafmachine LiebherrType 
991 voorzien van twee watergekoelde 
Cummins dieselmotoren van elk 360 pk; 
hydraulisch systeem (4 x 300 ltr/min); 
centraal smeersysteem; ponton volgens 
eisen Veritas Deep Sea I 3/3; gebouwd 
door Scheepswerf ’De Donge’ te Raams- 
donkveer.

Amendments and additions No. 1. to 
the 1977 edition o f the rules and regula
tions for the construction and classifica
tion of steel vessels o f Bureau Veritas
Bureau Veritas has just published the 
amendments and additions No. 1 to the 
1977 Edition of the Rules and Regulations 
for the Construction and Classification of 
Steel Vessels.
The main modifications of these amend
ments and additions concern the rudders 
scantlings and the assignment of the nota
tion CL (limited corrosion).
The amendments concerning the rudders 
are composed o f the addition of stricter, 
but easier to use, formulae for the scant
lings o f rudder stocks. Elsewhere, the 
technics development allowing to create 
rudders which maximal orientation angle 
is either less than 35° owing to fittings 
designed to increase their efficiency, or 
greater than 35° to allow manoeuvres, it 
has become necessary to modify the rules 
defining the trials and the orientation 
angle limitations as well for the rudders as 
for the steering gears.
The addition of a new section defining the 
assignment particulars o f the notation CL 
(limited corrosion) has allowed to collect 
and to clear the text concerning this nota
tion. This addition specifies the admissi
ble scantlings reductions by application of

the notation CL, and defines a greater sur
vey frequency for the ships benefiting of 
this notation, in particular for the thick
nesses measurements.
In other respects, the definition of the 
length between perpendiculars, used to 
determine the collision bulkhead position 
for passengers ships are made up to the 
1960 International Convention for the Sa
fety of Life at Sea.

Lloyd’s Register classing mooring sys
tem for Castellon Offshore field
At the request of Shell International Petro
leum Maatschappij (SIPM ), Lloyd’s Re
gister o f Shipping is classing the single 
anchor leg system designed by Singlle 
Buoy Moorings Inc. (SBM) for the Castel
lon oil field, off Valencia, in Spain.
The Offshore Services Group of Lloyd’s 
Register appraised the design and made an 
independent structural analysis. The main 
items o f the mooring system were built 
under Lloyd’s Register survey at M arseil
les, Rotterdam and Dortmund and sur
veyors checked the installation at Castel
lon.
The single anchor leg system (SALS) con- 
sits of three basic items -  a 50 m long 
tubular steel yoke section framework with 
a 20 m long x  8 m diameter steel cylindri
cal buoyancy chamber, a 117 m chain 
section and a base section anchored to the 
seabed by piling and ballast.
The chain connects the base section and 
yoke, and the buoyancy o f the yoke and 
buoyancy tank assembly react against the 
constraint o f the chain, which anchors it to 
the seabed base. The chain is made up of 6 
m sections joined by link plates. Top and 
bottom universal joints connect the chain 
to the base.
A swivel bearing is fitted above the upper 
universal joints to enable the yoke struc
ture to rotate relative to the base, in res
ponse to wind and current forces acting on 
a resident process tanker moored to the 
yoke. The oil is passed to the process 
tanker from the seabed wellhead by a 
flexible riser pipe attached to the chain and 
yoke.

Installation of the SALS was carried out 
from a semi-submersible barge. The base 
section was lowered overboard and sec
tions of chain attached progressively. 
When the total length of chain had been 
assembled, it was lowered to a horizontal 
position on the seabed. Subsequently, the 
yoke section was towed into position, the 
chain lifted from the seabed and connected 
to the yoke. Installation of the flexible 
riser pipe was accomplished by divers.
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Nieuwsberichten

M obil Oil SymposiuHi
Op dinsdag en woensdag 20 es 21 sep- 
-ren-iber a.s. zal ie Geneve or-der auspiciën 
van Mobil Ö i  Ctarporaifc® een mternatio 
naai symposium wmêm  gehouden over 
het ©uderwejp 'Marine Diesel Engine 
Techmd&gf.
Deelnemers aan bel be
staande ai! technici .1® de scheepvaart, zui
len kunne® kennis nemen va® recente en 
toekomstige ontwikkelingen op hei gebied 
van seheeps diesel lechsciope, alsmede 
met de daarmee verband houdende tech
nologie van de smeermtidiele® en diesel 
brandstoffen. Bovendien zaO a rij over 
■deze onéerwerpes van gedachten wisselen 
me! specialistes en collegae ui! Duitsland» 
Frankrijk. België» U i  «® Zwitserland. 
He! programma van het sympcssiu® o n v ti 
de presentatie \an een aantal specifieke 
onderwerpen gevolgd door disfcussses in 
fakultatieve werkgroepen.

M etaalinsti !u u t TN O  
W&ipimmÈecAmmeêe csrsmsem 
TraditiegeöOöw' organiseert bet Cerfirum 
voor Metaaltoweikïng TNO in bet laatste 
kwartaal enkele meer special istische cur
sussen op het gebied van de werkplaats
techniek. Deze cursussen, geschreven op 
het niveau van het middenkader, stellen 
werkplaatstechnici in de gelegenheid ken
nis te nemen van de laatste stand van de 
techniek voor het betreffende onderwerp. 
De deelnemers zijn doorgaans technici die 
betrokken zijn bij voorbereiding en uit
voering van de produktie, o f zijn werk
zaam in de ontwerpsfeer en het onder
houd. De cursussen worden georganiseerd 
in het TNO-complex Apeldoorn.

Inspectie van gereedschapswerktuigen 
(26 oktober -  2 november 1977)
Een periodiek uitgevoerde, deskundige 
inspectie van gereedschapswerktuigen on
derkent naderende storingen, is de basis 
voor de planning van het onderhoud, en 
levert gegevens op die mede van belang 
zijn bij de aanschaf van nieuwe machines. 
Deskundige inspectie voorkomt kostbare 
verrassingen als onnauwkeurige produk- 
ten, produktieverlies door stilstand en een 
onverwacht kortere levensduur van de 
machine. De deelnemers aan deze cursus 
leren hoe een doeltreffende controle kan 
worden uitgevoerd en hoe daarover dient 
te worden gerapporteerd.

Boren en kotteren 
(7-9 november 1977)
3-daagse opleiding in de verspaningstech-

noiogie voor toren en kottenen, waarbij 
letterlijk alle aspecten van deze bewerkin
gen aan 4e onie komen. Des; cursus sluit 
goed aait op de basiscursus Verspanïngs- 
teehncÉogie D e n » !  die regelmatig door 
hel Centrum wwdi georganiseerd.

2Smmerk^e bestmimg 
(10-15 mmember 1977J 
Hel seminar Numerieke besturing ver
schaft iafarmaie 'in den brede' es wordt 
voortdurend aangepast aan de laatste ont
wikkelingen op NC-gebied. De kennis die 
tijdens deze cursus wordt overgedragen is 
mede gebaseerd op de erv aringen van het 
Centrum van Metaalbewerking bij de be
geleiding v an bedrijven die ’NC' (nuroeri- 
cal coïïteoij Inveerie®.

kersen vmw plaatbewerking 
(23-25 november 1977)
J-Daagse aarsias waarin de bijzondere 
kenmerken van persen worden behandeld, 
waarna nader wordt ingegaan op de wer
king, het instellen er» he! oordeelkundige 
gebruik van hydraulische en mechanische 
perse®,
(Deze cursus kon eerder di! jjaar geen 
docagang vinden).
Nadere informatie over deze cursussen 
wordt verstrekt door het Metaaiinstituut 
TNO, postbus 541, Apeldoorn, tel. (055) 
77 33 44, toestel 2051.

Education and Training for seagoing 
Officers in Europe
Door The Nautical Institute en het Neder
lands Maritiem Instituut wordt in samen
werking met de Hochschule für Nautik 
Bremen en The Institute of Marine Engi
neers een conferentie gehouden te Bremen 
van 20-21 oktober 1977 over het onder
werp: ’Education and training for Sea
going officers in Europe’.
Plaats van samenkomst in de Hochschule 
für Nautik te Bremen.

De volgende voordrachten staan op het 
programma:
1. Comparison of Marine Educational 
Objectives and Task Requirements on 
Board door Drs. J. Swaneveld, Project 
Leader, Maritime Social Research Centre, 
N .M .I. Holland.
2. A systems approach to automation and 
Engineering in West Germany door Dr. F. 
Rickert, Fachhochschule, Flensburg.
3. Innovation in Marine Education and 
Training -  Strategy and Management door 
Drs. D. P. J. Binkhorst, Director, Mari
time Social Research Centre, N .M .I. Hol
land.

4. International Agreement on Certifica
tes of Competency for Deck, Engineer and 
Radio Officers door Mr. T. Madsen, 
Chairman of the Sub-Committee on Stan
dards of Training and Watchkeeping, 
I.M.C.Q.
5. The Nautkal Institute Study on Euro
pean Nautical Education and Training 
door Mr. C. J. Parker, Secretary, The 
Nautical institute.
b. Comparison of course Content and 
Training methods in Sweden, W, Ger
many, Holland and The U.K. door drs. J. 
Swaneveld, Project Leader, Maritime So
cial Research Centre. N.M.I. Holland.
7. Marine Engineering -  The Mole of a 
Professional Institute door Dr. J. Cowley, 
F.l. Mar. £ ., Engineer Sarveyor-m- 
Chief, Department of Trade, on behalf of 
the Institute of Marine Engineers.
8. The Dual purpose officer -  A New 
approach to ship operations door Com
mandant R. Cherel, Marine Personnel 
Manager, Société Maritime Shell.

Registratie voor deze conferentie bij The 
Nautical Institute, Alderman's House, 
Alderman's Walk, London EC2M 3UU, 
Tel: 01 -  283 7340.

Shiphanciling
Door The Nautical Institute wordt op 24 
en 25 november 1977 een conferentie ge
houden te Plymouth over het onderwerp 
’SH1PHANDLING’.
Op het programma staan de volgende le
zingen, welke zullen worden gehouden in 
The Lecture Theatre, Plymouth Polytech
nic, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, 
Devon.

1. Planning the Safe and Efficient Navi
gation of a Fleet door Capt. L. G. Lyne.
2. Operational Requirements for Ship- 
handling in the Royal Navy door Capt. M. 
T. Prest.
3. The Development of Tugs and Towing 
Techniques for Manoeuvring ships in con
fined waters door Mr. B. J. Ingham.
4. The Physical causes of Interaction and 
its Effects door Dr. I. W. Dand.
5. Calculating Squat -  A Practical Ap
proach door Mr. C. B. Barrass.
6. External forces affecting shiphandling 
at Sea, W eather, Current and their Com
pensation door Capt. M. A. Charles- 
worth.
7. Techniques for Handling ships in Ri
vers, Canals, Locks and Channels door 
Mr. P. J. H. Tebay en mr. R. S. Boyles.
8. Considerations of Shiphandling in 
Hull Design door Dr. D. Clarke.
9. The Control of Marine propulsive units
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door Prof. R. V. Thompson.
10. Rudders, Propellors and Manoeu
vring Devices door Dr. J. W. English.
11. The Bridge Design code of Practice 
door Mr. A. A. Clarke.
12. A Review of Training Techniques in 
Shiphandling part 1. Merchant Navy, Part 
II Royal Navy. Part I: door Capt. A. 
Lindh.
Part II: door Lieut. Cdr. P. Le Pla.

Vestigingsregeling classificeerbedrijf
Het lid van de Tweede Kamer de heer De 
Graaf (P .v.d.A ) heeft aan de Staatssecre
taris van Economische Zaken op 15 juli 
1977 de volgende schriftelijke vraag ge
steld.
Kan de Staatssecretaris mededelen 
waarom hij nog geen gevolg heeft gegeven 
aan het verzoek d.d. 26 september 1973 
van de Verenigingen van werkgevers in 
het scheepsonderhoudbedrijf Noord en 
Zuid om invoering van een vestigingsre
geling classificeerbedrijf, mede gezien het 
positieve advies d.d. 18 juni 1976 van de 
SER?

Toelichting: Het verzoek wordt o .a. als 
volgt gemotiveerd: ’Op het ogenblik

wordt er enorm gebeunhaasd’, omdat 
iedereen zich vrijelijk op dit terrein als on
dernemer kan vestigen, van welke vrij
heid door vele absoluut onkundige en 
veelal ook minder gunstig bekend staande 
figuren (die daarnaast vaak als koppel
baas en ronselaars van arbeidskrachten 
optreden) momenteel misbruik wordt 
gemaakt’.
De Staatssecretaris van Economische Za
ken, de heer Th. M. Hazekamp, heeft 
deze vraag als volgt beantwoord.
Mede op grond van het positieve advies 
d.d. 18 juni 1976 van de Sociaal +  Eco
nomische Raad is een vestigingsregeling 
voor het classificeerbedrijf ontworpen. 
Een moeilijkheid hierbij -  ook de S.E.R. 
maakt hiervan in zijn advies reeds melding 
-  was een juiste afbakening te vinden tus
sen de bevoegdheid van de constructie- 
schilders en die van de classificeerders. 
Na ontvangst van het advies bleek het 
voorts een probleem op te leveren het clas- 
sificeerbedijf op bevredigende wijze van 
het schoonmaakbedrijf af te scheiden. 
Een vestigingsbesluit kan niet worden af- 
gekondigd voordat er voldoende moge
lijkheden bestaan om een opleiding te vol
gen ten einde de vereiste vakbekwaam

heid te verwerven. Tot voor kort bestond 
daarover in dit geval onvoldoende zeker
heid.
Een vestigingsregeling voor het classifi
ceerbedrijf zal waarschijnlijk nog dit jaar 
tot stand kunnen komen.

ƒ 190 Mihoen container terminal ge
reed in Hong Kong
Kwai Chung, de belangrijkste container
haven van Hong Kong, heeft sinds kort 
haar vierde terminal. De bouwer heeft het 
werk recentelijk overgedragen aan de 
Hong Kong International Terminals L td ., 
die naast terminal 4 ook nummer 2 exploi
teert. Tesamen beslaan de havens ca.
320.000 m*. Hong Kong International 
Terminals Ltd. is nu verreweg het grootste 
container overslagbedrijf van de Britse 
Kroonkolonie met een marktaandeel van 
ongeveer 50%.
Zij beschikt over een volledig geautomati
seerd systeem voor de behandeling van 
containers. Ook de vrachtstations in de 
terminals zijn op het systeem aangesloten, 
waardoor alle handelingen via de compu
ter verlopen en volkomen zijn gesynchro
niseerd met de andere akties binnen de 
terminal.

Laser Interferometer Metrilas 
M.100
Soro Electro Optics developed and manufactured an interferome- 
tric instrument, specially designed to perform remote measure
ments of length, displacement velocity, angle and flatness.
The principle of operation is based on interference fringes count
ing.
Metrilas consists of a laser module, a control and calculator 
module featuring controls, safety devices, display and printer. 
The interferometer system includes the remote interferometer 
and the reflector. They may be adapted either to linear or to 
angular measurements.
A full line of options may be adapted to the basic system permit
ting more flexible and versatile operation.
Ruggedness, ease and speed of operation are the combined 
features which make the laser interferometer Metrilas M. 100 the 
ideal tool for use in the workshop, quality control department (in 
mechanical industries: calibration o f standard rulers, dividing 
tables, leadscrews) and in measurement research laboratories. 
The instrument will be showed on the exhibition ’Het Instru
ment’, Utrecht, Stand G 5.

Main specifications
Laser: Helium-Neon type, longitudinal and transversal single 
mode.
-  Output power: I mW
-  Stability A  V/V better than 10 —7
-  Exit beam diameter: 7 mm

Resolution of linear measurements:
Standard version 0.3 /u 
optional 0.03 /u

Accuracy of angular measurements:
Standard version I arc-second within a ±  1.5° range 
optional 0.1 arc second

Velocity measurements 
Relative accuracy: 3 x  10—4 
Resolution: 4 .5 . X 1 0 - 4 m/minute 
Maximum velocity measurement: 18 m/minute

Alignment accuracy
The interferometer and the reflector may be laterally (or vertical
ly) offset by ±  2 mm with the respect o f the optical axis of the 
beam exiting from the laser.

Compensation for atmospheric parameters and material expan
sion
-  Manual display using a correspondence formula
-  Optional automatic compensation.
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