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De ’box’ marcheert verder!

Verscholen in een van de buitenlandse 
vakbladen troffen wij dezer dagen het be
richt, dat de Amerikaanse rederij Sea- 
Land overweegt dit najaar met een volcon- 
tainerdienst te beginnen tussen de drie 
kusten van de Verenigde Staten en de 
oostkust van het Zuidamerikaanse conti
nent, in het bijzonder Brazilië. De rederij 
had zich hiervoor al aangemeld bij de be
trokken conferences en wacht nu op de 
goedkeuring van de US Maritime Admini- 
stration. Hoewel Sea-Land verder uiterst 
spaarzaam met nadere mededelingen is, 
wordt in goed ingelichte kringen aange
nomen, dat de rederij hiervoor drie voor
malige LASH-schepen wil inzetten, die zij 
-  ook al behoudens de officiële goedkeu
ring door Washington -  heeft aangekocht 
van de Pacific Far East Line (PFEL). 
Laatstgenoemde rederij heeft destijds op
dracht gegeven om de LASH-carriers tot 
volcontainerschepen oin te bouwen, om
dat, zoals president-directeur John Alioto 
het uitdrukte, met dit soort vaartuigen een 
beter vervoersresultaat is te boeken dan 
met de lichtermoederschepen. Niet ieder
een is dit met hem eens, maar daar gaat het 
nu niet om. Het wonderlijke is, dat de 
PFEL na deze zo nodig geoordeelde ver
bouwing, overgaat tot verkoop van de 
schepen aan Sea-Land, maar dit zal wel tot 
de zeer specifieke verschijnselen van de 
Amerikaanse scheepvaart behoren, waar
van de finesses zich maar al te vaak aan 
Europese waarneming onttrekken.
Het interessante is echter, dat nu gespro
ken kan worden van een doorbraak in de 
containerisatie: ’the box comes to South 
America’, en achteraf gezien, gaat dit dus 
nog sneller geschieden dan tot voor kort 
werd aangenomen. Wij spraken nog niet 
zo lang geleden met een bekende

terminal-operator in Nederland, die als 
zijn mening te kennen gaf, dat het wel 
1980 zou worden, voordat het grote Zuid- 
amerikaanse continent in de containerisa
tie betrokken werd. Maar als het experi
ment van Sea-Land slaagt, vindt de op
mars al eerder plaats. Want het verkeer 
tussen de beide Amerika’s zal natuurlijk 
niet nalaten ook containerlijnen over de 
Atlantic aan te trekken.
De Zuidamerikaanse 'hardw are’ ver
schijnt zo langzamerhand op het toneel. 
Twee jaar geleden werd al bericht, dat er 
in de haven van Santos hard aan een Con
tainerterminal werd gewerkt, en voor het 
gebied dat deze haven bestrijkt -  de grote 
wereldstad Sao Paolo en omgeving is dit 
natuurlijk een interessant gegeven. De in
frastructuur langs de Braziliaanse kust 
verkeert over het algemeen in een goede 
staat en kenners achten de containerisatie 
op Brazilië toch wel een haalbare kaart; de 
vooruitzichten zijn daar beter dan in het 
tweede grote dichtbevolkte land aan de 
oostkust, Argentinië, waar, naar verluidt, 
de corruptie de handel parten speelt. De 
inzet tot de containerisatie van het Zuid
amerikaanse continent werd geleverd door 
de opkomst van het CAROL-consortium, 
de groep van Europese rederijen die thans 
met volcontainerschepen tussen N.W . Eu
ropa en het Caraïbisch gebied heen en 
weer varen en daarmee, zo blijkt, al grote 
successen hebben geboekt. Tot de havens 
die de CAROL-schepen reeds aanlopen, 
of zullen bedienen, behoren ook die aan de 
noordkust van het continent, in Venezue
la, hoewel de jongste berichten uit die 
contreien weer spreken van een toene
mende congestie.
Terwijl dus dit najaar wellicht de eerste 
aarzelende stappen in de richting van de

containerisatie van Zuid-Amerika worden 
gezet (overigens door dezelfde rederij die 
vele jaren geleden als eerste de weg ef
fende voor het containervervoer over de 
Noordatlantische oceaan), is sinds augus
tus van dit jaar de box in de Zuidafrikaanse 
hoofdhavens (Kaapstad, Durban) geïntro
duceerd. Hier is de Southern Africa Eu- 
rope Container Service (SAECS) uit de 
startblokken gekomen met als eerste af
vaart uit Europa de Italiaanse ’Africa’ van 
Lloyd Triestino, die inmiddels al weer van 
deze reis is teruggekeerd, beladen o.m. 
met containers vol Zuidafrikaanse sinaas
appelen en grape-fruit (laten ze het in be
paalde kringen maar niet horen!). De ’Af
rica’ was eigenlijk bestemd voor de aparte 
dienst Middellandse Zeehavens-Afrika, 
maar omdat nog lang niet alle container
schepen zijn opgeleverd (met de ’Ned- 
lloyd Hoorn’ als Nederlandse inbreng), 
heeft dit schip voorlopig even als invaller 
gespeeld. De eerste resultaten van de
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De Cordillera Express' van 27.H67 brt., één ran de nieuwste aanwinsten van Hapag-Lloyd, die 
dit containerschip heeft ingezet op de CAROL-dienst. D e 'Cordillera Express' laadt hier aan het 
terrein van de Combined Terminals Amsterdam ICTA).

Foto Vereniging De Amsterdamsche haven'

nieuwe dienst werden in Hamburg weinig 
bemoedigend genoemd; het ladingaanbod 
was minder dan was aangenomen; men 
houdt er echter rekening mee, dat er straks 
wel een kentering ten goede zal komen. 
Het eerste schip van het consortium Over- 
seas Containers Limited (OCL) in dit ver
keer, de 'Table Bay’ is overigens ernstig 
vertraagd omdat de cellen voor de con
tainers niet goed geplaatst blijken te zijn. 
Op zijn vroegst zal de 'Table Bay' nu pas 
eind oktober in Southampton gaan laden, 
toch wel een nare strop voorde A .G . 'W e- 
ser' in Bremen die dit schip gebouwd 
heeft. In Zuid-Afrika zelf is de aankomst 
van het eerste schip van de SAECS bege
leid met gegrom van boze expediteurs, die 
de Zuidafrikaanse overheid en de met haar 
samenwerkende Europese conferencelij- 
nen, de staatsrederij Safmarine. de spoor

wegen en het door hen beheerde havenbe
stuur. een opdringerig monopolisme in de 
schoenen schuiven. De outsider-rederijen 
op Zuid-Afrika zijn het daar volmondig 
mee eens, hoewel het hen er niet van 
weerhoudt om hun inzet te verhogen. En 
in 'City Deep' -  het grote containerdepot 
in Johannesburg. dat bij de conferencere- 
derijen de status van een ’inland port’ 
heeft verworven, omdat de in Durban 
aangevoerde containers in bloktreinen 
daarheen worden doorgestuurd -  klaagt de 
pas benoemde manager, dat men er op 
geen stukken na op capaciteit werkt. Er 
wordt in Johannesburg nog maar één- 
tiende van het aantal containers verwerkt, 
waarvoor het is gebouwd, en dat komt dan 
hoofdzakelijk omdat de expediteurs er 
toch de voorkeur aan geven om hun grou- 
pages samen te stellen of te ontbinden in

de zeehavens. Het zal allemaal wel een 
kwestie van kinderschoenen-perikelen 
zijn.

Zorgen worden ook gekoesterd om nog 
een nieuw containergebied in de wereld; 
Nieuw Zeeland. De directeur van de Co- 
lumbus Line kwam twee maanden geleden 
al van een werkbezoek met sombere be
richten in Duitsland terug; hem was duide
lijk geworden, dat de hoofdhavens daar 
nog in het geheel niet op de hen toege
dachte gestroomlijnde taken waren bere
kend, ook weer een kwestie dus van ver
late aanpassing. Auckland en Wellington, 
beide op het Noord Eiland, figureren in de 
lijsten van volcontainerdiensten, maar de 
conferencelijnen zijn op het ogenblik al 
bezig met alternerende afvaarten om de 
wachttijden in de havens te verkorten. G e
bruikmakend van deze gelegenheid heeft 
Tauranga, eveneens op het Noord Eiland, 
zich als gegadigde voor het volcontainer- 
verkeer aangem eld. Deze haven heeft er al 
eerder een gooi naar gedaan, maar tot dus
ver is het aanlopen van alleen Auckland en 
Wellington als een vanzelfsprekendheid 
aangenomen; het kan echter zijn, dat on
der druk van de daar heersende congestie, 
Tauranga een kans maakt.

In het Verre Oosten. -  de meest intensief 
bevaren routes zijn die over de Pacific naar 
Amerika en via Suez naar Europa -  heerst 
nog altijd een veelbelovende drukte. Na de 
verwoesting van de containerkranen door 
de wervelstormen op Taiwan, zijn de 
meeste schepen naar Hongkong uitgewe
ken, van waaruit wordt 'ge-feederd' op 
Kaohsiung en Keelung. De vrees, dat 
Hongkong de extra stroom niet aan zou 
kunnen schijnt voorlopig ongegrond te 
zijn. In datzelfde Hongkong is een nieuwe 
lijndienst op Europa aangekondigd: een 
internationale groep, die zich de Hong 
Kong International Container Line noemt 
en vanuit deze haven (alsmede Busan in 
Zuid-Korea en Singapore) naar Venetië 
vaart, vanwaar raildoorvrachten worden 
geboden naar alle belangrijke centra en 
Centraal en W est-Europa. Twee nieuwe 
Thaise schepen zijn ingezet op deze route; 
het eerst, de 'Thana Varee’, is al naar 
Europa onderweg, waar de belangstelling 
overigens groot is, omdat de HKICL heeft 
aangekondigd, dat haar vrachten onder die 
van de Far Eastern Freight Conference 
zullen liggen, maar wel op het niveau van 
de Russische Transsiberische Landbrug, 
waarmee de Sowjets dus voor het eerst een 
koekje van eigen deeg krijgen te slikken.

De J.



Een eenvoudige methode ter raming van de geluidniveaus in 
de accommodatie van te bouwen zeeschepen*

Sam envatting
Een methode wordt beschreven waarmede de geluidniveaus in hutten aan boord van 
zeegaande schepen kunnen worden geraamd met behulp van drie nomogrammen, 
uitgaande van de mechanische of akoestische gegevens van de voornaamste geluidbron- 
nen. Tevens wordt de verlaging van de geluidniveaus ten gevolge van de meest 
belangrijke geluidniveauverlagende maatregelen gegeven waardoor het mogelijk is in 
een vroeg ontwerpstadium een raming op te stellen van de benodigde akoestische 
maatregelen. Ter illustratie is een berekeningsvoorbeeld toegevoegd.

Lust van symbolen
b breedte van het werktuig in m

geluiddrukniveau-A  in dB t.o.v. 2-10“ ^ N /m 2 
L ,\h  geluiddrukniveau-A  in de hut in dB t.o.v. 2 -10-  ̂ N /m 2 
LA lm  vrÜe veld geluidniveau-A  op 1 m afstand van de bron t.o.v. 2-10“^ N /m 2 
La versnellingniveau in dB t.o.v. 10“^ m /s2
Lw a  geluidverm ogenniveau-A  in dB t.o.v. 10“ ^  W 
Lv snelheidniveau in dB t.o.v. 5-10“^ m /s o f  in dB t.o.v. 10“^ m /s 
Lp geluiddrukniveau t.o.v. 2-10“  ̂ N /m 2
1 lengte van het werktuig in m
n toeren tal in om w ./s
R gem iddelde straal van het werktuig in m
TD tussenschakeldem ping in dB

X
1. Inleiding
De beheersing van de geluidniveaus aan 
boord van zeegaande schepen is een on
derwerp waarmede heden ten dage vrijwel 
elk ontwerpbureau, reder of werf wordt 
geconfronteerd.
Reeds zijn in vele landen grenswaarden 
voor de geluidniveaus, gespecificeerd 
naar het gebruiksdoel van de ruimte, vast
gesteld of als richtlijnen, die te zijner tijd 
zullen worden omgezet in wettelijke voor
schriften, gepubliceerd. Vele reders die 
nog niet met dergelijke eisen worden ge
confronteerd nemen niettemin nu reeds 
grenswaarden voor geluidniveaus op in 
hun bestekken.
Voor ontwerpbureaus en werven betekent 
dit dat tijdens het ontwerp van een schip 
vroeger of later de consequenties van de 
geluideisen op de voortstuwingsinstalla- 
tie, de indeling van de accommodatie en 
de toepassing van lawaaibestrijdingsmaat- 
regelen in machinekamer(s) en accommo
daties dienen te worden overzien. In de 
praktijk blijkt dat veelal pas na een defini
tief ontwerp o f na een offerte van een 
schip de gevolgen van de gestelde grens
waarden worden onderzocht. Dit kan fi
nanciële en technisch onplezierige conse
quenties met zich mee brengen.
De aangewezen remedie is uiteraard reeds 
vanaf de aan vang van het ontwerp van een 
schip de gevolgen van een bepaalde con

ceptie op de geluidniveaus te bezien.
Of, in het geval een werf een offerte op 
een bestaand ontwerp dient uit te brengen, 
de noodzakelijke akoestische maatregelen 
en de daarmede verband houdende kosten 
te ramen vóór dat de aanbieding wordt 
gedaan. Om dit te kunnen bereiken is 
veelal het inschakelen van specialisten op 
het gebied van de lawaaibestrijding on
ontkoombaar. Het is echter voor de niet- 
akoesticus vaak bijzonder moeilijk na te 
gaan of het wel verantwoord is deze hulp 
van buitenaf in te schakelen en in welk 
stadium dit dient te gebeuren. W eliswaar 
zal een goede scheepsakoesticus de ge
luidniveaus aan boord vrij goed kunnen 
voorspellen, hij heeft toch een aantal min 
o f meer gedetailleerde gegevens van het 
schip en de machinekamerinstallatie no
dig om zijn voorspelling op te baseren. De 
werkzaamheden starten in een al te pril 
ontwerpstadium betekent het meermalen 
herhalen van een akoestische prognose, 
hetgeen tijdrovend kan zijn. Om deze 
ogenschijnlijke impasse te doorbreken is 
een eenvoudige methode ontwikkeld 
waarmede de geluidniveaus in de accom
modatie kunnen worden geraamd en de uit 
scheeptechnisch oogpunt belangrijkste 
akoestische maatregelen kunnen worden 
voorzien. De methode is ontwikkeld uit 
een zeer veel verfijnder methodiek, het
geen met zich mee brengt dat de toepas

door: Ing. H. Aartsen en J. Buiten"

sing beperkter is. Het blijft dan ook zonder 
meer noodzakelijk in die gevallen waar 
voorspelde geluidniveaus gestelde grens
waarden naderen, al dan niet onder toe
passing van de in de volgende hoofdstuk
ken aangegeven akoestische maatregelen, 
de akoestische specialist in te schakelen. 
Indien dit zou worden verzuimd o f de me
thode zou worden gebruikt buiten het 
geldigheidsgebied is de kans op teleurstel
ling achteraf bijzonder groot, hetgeen hier 
welhaast niet met voldoende nadruk kan 
worden gesteld. Anderzijds zal bij juiste 
toepassing de specialist en betrokkenen 
veel tijd kunnen worden bespaard.

2. Methode
2.1 Geluidbronnen
Met de hier beschreven methode kunnen 
de geluidniveaus-A ( L ^ )  in de accom
modatie worden geraamd die een gevolg 
zijn van de lawaaiproduktie van de sterk
ste en meestal onvermijdelijke geluid
bronnen aan boord van d.m .v. dieselmo
toren voortgestuwde zeegaande schepen. 
Deze bronnen zijn: I . schroef (of schroe
ven) 2. tandwielreductie(s) 3. voortstu- 
wingsmotoren 4. dieselaggregaten.
Alle bronnen (inclusief de schroeven) 
worden per definitie geacht te zijn ge
plaatst op de tanktop, de hutten op de 
daarboven gelegen dekken, die in de no
mogrammen de nummers 2 t/m 6 dragen. 
Met behulp van de figuren 1 en 2 kan voor 
elke op de tanktop aanwezige bron het 
geluidniveau-A in een hut worden bepaald 
waarbij de volgende regels in acht dienen 
te worden genomen:
1. meerdere schroeven worden als één 
schroef beschouwd, waarbij echter wél het 
totale door de schroeven opgenomen ver
mogen wordt ingevoerd op drager P van 
figuur 2.
2. indien meerdere tandwielreducties dan 
wel voortstuwings- of hulpmotoren zich in 
één vlak in dwarsscheepse richting bevin
den worden deze bronnen slechts als één 
bron beschouwd bij het gebruik van figuur 
1; bijvoorbeeld: om het geluidniveau in 
een hut aan boord van een normaal ge
bouwd zeegaand schip, uitgerust met vier 
voortstuwingsmotoren, twee tandwielkas-

* NMI Rapport N o R31.
** Technisch Physische Dienst TNO-TH Delft.
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ten en twee schroeven ten gevolge van de 
motoren c.q . de tandwielkasten te bepa
len, dient het vermogen van één voortstu- 
wingsmotor c.q . het vermogen overge
bracht dooréén tandwielkast in figuur I te 
worden ingevoerd.
Na sommering van de gevonden L ^m et 
behulp van figuur AI is het resultaat hier
van het totale L ^in  een hut verkregen ten 
gevolge van de constructiegeluidover- 
dracht van de genoemde bronnen naar de 
hut. Indien de hut is geplaatst op een dek 
dat de scheiding vormt tussen de machi
nekamer en de accommodatie dient met 
behulp van figuur 3 het L ^ten gevolge van 
luchtgeluidoverdracht voor élk van de in 
de machinekamer aanwezige bronnen te 
worden bepaald. In dat geval dienen deze 
laatste L ^ te  worden gesommeerd om ver
volgens te worden gesommeerd bij het 
reeds gevonden ten gevolge van con- 
structiegeluidoverdracht. Daar akoesti
sche gegevens betreffende de geluidbron 
veelal in het eerste ontwerpstadium niet 
bekend zijn, worden in eerste instantie de 
mechanische grootheden als ingangsge
geven gebruikt. Indien van motoren wél 
akoestische gegevens bekend zijn kunnen 
deze worden gebruikt op de in hoofdstuk 4 
beschreven wijze. Een berekeningsvoor- 
beeld is in appendix B gegeven.

2.2 Standaard luit
De nomogrammen zijn gebaseerd op één 
bepaalde hutconstructie en grootte van de 
hut:
-  hutwanden en plafond bestaan uit 
spaanplaat, Marinite of Fireguard, voor
zien van hardplastic afwerklagen met dik
ten van 18 a 20 mm resp. 8 a 10 mm. 
-a fm etingen  hut: lengte 3,5 m, breedte
3,5 m en hoogte 2,2 m.

- d e  hutwanden zijn m .b.v. op het dek 
gelaste stalen U-profielen aan het onder
liggend dek bevestigd er. op enkele punten 
aan het bovenliggende dek afgesteund.
-  de hut is sober ingericht, er is geen extra 
geluidabsorptie (bv. tegen het plafond) 
aangebracht.
-  de groep dieselmotoren is onderver- 
deeld in twee subgroepen:
A. dieselmotoren met een vermogen >  2 
MW; nominaal toerental ca. 300 -  600 
om w./m in (ca. 5 -  10 omw./sec); vermo
gen per cilinder ^  220 kW.
B. dieselmotoren met een vermogen <  2 
MW; nominaal toerental ^  500 om w./- 
min (8,4 om w ./s); vermogen per cilinder 
<  220 kW.
Indien een dieselmotor op grond van de 
gegeven criteria tot beide subgroepen zou 
kunnen worden gerekend dient het gemid
delde te worden genomen van de twee 
constructiegeluidbijdragen.

N.
3. Invloed akoestische maatregelen
Met behulp van de nomogrammen kan het 
L ^ in  een hut worden bepaald, waarbij is 
aangenomen dat geen enkel lawaaibestrij- 
dingsmiddel is toegepast.
Veelal echter zal L^(hut) te hoog blijken te 
zijn. Uit de afzonderlijke bijdragen tot het 
totale L ^(h u t) kan reeds worden afgeleid 
welke soorten overdracht, constructie- of 
luchtgeluidoverdracht, en welke bron 
voor het L ^ (h u t) bepalend zijn. 
Afhankelijk van de soort van overdracht 
van geluid, het type bron en de benodigde 
verlaging van L^(hut) kan een keuze wor
den gemaakt uit een aantal maatregelen of 
combinaties daarvan. In tabel 1 is de in
vloed van enkele maatregelen opL ^(hut) 
gegeven.

Bij de bepaling van het to ta leL ^ in een  hut 
dient L ^ (h u t) volgens de in hoofdstuk 2 
en 5 beschreven methode voor elke bron 
afzonderlijk te worden bepaald. Vervol
gens worden elk van deze L ^ ’s vermin
derd met de geluidniveauverlaging die be
hoort bij de gekozen m aatregel, type bron 
en type overdrachtspad volgens tabel 1, 
waarna de resulterende L ^ ’s met ge
bruikmaking van figuur A 1 kunnen wor
den gesommeerd.
De in tabel 1 aangegeven lawaaibestrij- 
dingsmiddelen veroorzaken de gegeven 
geluidniveauverlaging onder inachtname 
van de volgende voorwaarden:
1. zwevende vloer: de zwevende vloer 
dient op het dek te worden aangebracht 
over de volle breedte van het schip c.q. 
van huid tot machinekamerschacht. De 
vloer dient te zijn samengesteld uit een 
laag van tenminste 2 cm glaswol (volume- 
gewicht ca. 55 kg/m 3), waarop een dek- 
vloer met een oppervlaktegewicht van 
minstens 40 kg/m 2 is aangebracht. De ter 
plaatse van het gootplat of stalen schotten 
aanwezige kieren tussen dekvloer en plat 
of schot, en die bij voorkeur 1 cm breed 
dienen te zijn ter vermijding van mecha
nisch contact tussen dekvloeren en stalen 
constructiedelen, dienen met een zeer 
soepele kit (bv. Shore A 10) te worden 
gevuld. Hetzelfde geldt voor doorvoerin
gen van bv. pijpen door de zwevende 
vloer.
Verder is aangenomen dat de beschieting, 
de wanden en het plafond slechts op en
kele plaatsen zijn bevestigd aan de huid 
c.q . het bovenliggend dek.
2. zwevende vloer plus aanvullende maat
regelen: de voorwaarden zoals genoemd 
onder het eerste punt met dien verstande 
dat
a. tegen de huid en het bovenliggend dek 
een laag glaswol ter dikte van 50 mm is 
aangebracht (volumegewicht ^  22 kg/m 3)
b. wanden, beschieting en plafond slechts 
op enkele plaatsen door middel van rubber 
veren zijn bevestigd aan de staalconstruc
tie
c. voor de poortbak, dus ter plaatse van de 
beschieting, een tenminste 6 mm dikke 
ruit is aangebracht
d. de poortbak geen ander mechanisch 
contact met de huid maakt dan door mid
del van bv. een strook soepel cellenrub
ber.
3. werktuig verend opgesteld: de laagste 
verticale eigenfrequentie van het massa- 
veer-systeem dient lager dan 10 Hz te zijn. 
De dwarsstijfheid van de veren dient niet 
hoger te zijn dan de stijfheid in verticale 
richting. Zowel boven als onder de veer 
dienen stijve constructies te worden toe-

Tabel 1 De geluidniveauverlaging (in dB (A)) in een hut ten gevolge van enkele 
lawaaibestrijdingsmiddelen

Akoestische Celuidbronncn
maatregel dieselmotor 

A* (>2 UW)
dieselmotor 
B* (<2 MW)

tandwiel
kast

schroef

constructiegeluid 
zwevende vloer 5 6 6 4
zwevende vloer met. 
aanvullende maatregelen 10 10 10 7
werktuig verend opgesteld 13

**t/ï100 15 -
dekhuis verend opgesteld 10 10 10 10

luchtgeluid 
zwevende vloer 1 ! 11 11 _

dekhuis verend opgesteld bijdrage luchtgeluidoverdracht verwaarlozen

*zie hoofdstuk 2 punt 2 
8 dB(.\) indicn de afstand van de motor tot de huid kleiner is dan 2 m, 
15 dB(A) indien deze afstand groter is.
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gepast. Het verend element dient uit rub
ber te bestaan. De afstand tussen het werk
tuig en de huid dient tenminste 2 m te 
bedragen om ten volle van de mogelijke 
geluidniveauverlaging te kunnen profite
ren.
4. verend opgesteld dekhuis: de laagste 
verticale eigenfrequentie dient lager te zijn 
dan 15 Hz. Aangenomen is dat de veer- 
fundaties aan beide zijden stijf en zwaar 
zijn uitgevoerd. Alle verbindingen tussen 
het dragend dek en het dekhuis dienen 
flexibel (rubber!) te worden uitgevoerd. 
Uit tabel 1 blijkt dat voor het constructie- 
geluidpad de grootste verlaging van 
(hut) wordt verkregen door het verend op
stellen van het werktuig. De tandwielo
verbrenging is hierbij volledigheidshalve 
genoemd, daar het verend opstellen tech
nisch gezien op bezwaren kan stuiten.
De invloed van het op veren opstellen van 
het dekhuis en van het toepassen van een 
’zwevende vloer met aanvullende maatre
gelen’ zijn nagenoeg gelijkwaardig, be
halve voor door de schroef veroorzaakte 
geluidniveaus. In het laatste geval biedt

het verend opstellen van het dekhuis de 
grootste niveauverlaging.
Indien dit nog niet voldoende zou zijn 
kunnen bovendien nog zwevende vloeren 
worden toegepast. De niveauverlaging ten 
gevolge van de zwevende vloer (eerste 
regel tabel 1) mag dan worden geteld bij de 
verlaging ten gevolge van het verend op
stellen van het dekhuis. Voor de details 
van de constructies zij hier verwezen naar 
[1] en de daarin gegeven literatuurplaat- 
sen.

4. Gebruik van akoestische gegevens van 
bronnen
4.1 In nom ogram  III (fig. 3) wordt het 
geluidniveau-A  op 1 m afstand onder 
akoestisch vrije-veld-om standigheden 
(L a lm ) afgeleid uit de m echanische 
gegevens van dieselm otoren of tandwiel
kasten. Indien  de fabrikant L A i m  (vrij 
veld) opgeeft kan deze waarde op de 
volgende wijze w orden gebruikt.
1. bepaal LA i m volgens nom ogram  III
2. bepaal het verschil A L A = L 'A lm  

(fabrikant) - L A im  (nom ogram  III)

*
Tabel 2 V oorbeeld van de bepaling van L 'A lm  (vrÜ veld) voor vast opgestelde 
voortstuw ingsm otoren (> 2  M W ) uit versnelling- resp. snelheidniveaus

octaafbandm iddenfrequentie: 63 125 250 500 1000 Hz
La (dB t.o.v. 10~6 m /s2) gem eten: 112 116 123 128 129
correctie 1 (dB) -  7 -  12 -  17 -  20 -  22+

L a 105 104 106 108 107

L 'A im  (vrÜ veld ) = ^  f -A ^  = 106 dB(A)

Lv (dB t.o.v. 5 1 0 “ ^ m /s) gem eten 86 84 85 84 79
correctie 2 (dB) 19 20 21 24 28+

La  105 104 106 108 107

L 'A lm  (vr‘i veld) = £  L fr /S  =  106 dB(A)

Lv (dB t.o.v. 10“8 m /s) gem eten: 100 98 99 98 93
correctie 3 (dB) 5 6 7 10 10+

La  105 104 106 108 107

L 'A im  (vrÜ veld) = % L A /5 = 106 dB(A)

Tabel 3 Overzicht van in tabel 2 te gebruiken correcties voor vast opgestelde
dieselmotoren (in dB)

octaafbandmiddenfrequentie: 63 125 250 500 1000 Hz

dieselmotoren: N > 2 MW, n ** 5-10 omw./s (vast opgesteld)
gegeven: L in dB t.o.v. 10 m/s; corr. Al : -7 -12 -IV -20 -22
gegeven: in dB t.o.v. 5-10 m/s; corr. ,42:19 20 21 24 28
gegeven: L in dB t.o.v. 10 8 m/s; corr. A3 : 5 6 7 10 14

dieselmotoren: N < 2 MW, n 3 8,4 omw./s (vast opgesteld)
gegeven: La in dB t.o.v. 10 6 m/s; corr. BI: -18 -22 -24 -28 -29

8 m/s; corr. B2: 8 10 14 16 21

3. tel A L A op bij LA h + TD  (drager Q) 
van nom ogram  I en gebruik deze 
waarde om  LA ^ op drager R van dit 
nom ogram  te bepalen.

4. te r bepaling van LA ^ in nom ogram  
III: gebruik L A ] m volgens opgave 
fabrikant.

4.2 Soms wordt het geluidverm ogen- 
niveau-A (LWA in dB t.o.v. 10” ^  W) 
van een werktuig gegeven. L’A j m kan 
hieruit w orden afgeleid volgens de be
trekking

L ' A l m ( vrÜ veld) =  l w A  +
-  10 log (R +  l)2 - 8 dB(A) 

waarin R = gem iddelde straal van het 
werktuig 

= (lengte +  b reed te )/
(in  m)

H andel vervolgens volgens het onder 
4.1 gestelde.

4.3 Bij het sam enstellen van de figuren 
1 en 3 is er van uitgegaan dat het door 
de tandw ielkasten geproduceerde ge- 
luidverm ogenniveau-A  nog ju ist vol
doet aan de klasse B3 van VDI 2159 en 
daardoor kan worden beschreven met 
behulp van de curve die de grens vormt 
tussen de klassen B3 en C l van VDI 
2159, hetgeen voor de beschouw de soort 
overbrenging zeer goed haalbaar is. 
Indien ech ter de fabrikant een andere 
(en hogere) klasse opgeeft dienen de 
waarden gevonden op de dragers Q van 
de figuren 1 en 3 als volgt te worden 
gecorrigeerd:

klasse
correctie:

B3
0

C l
+  2,5

C2 
+ 5

C3
+ 7,5 dB

klasse V  D l D2 D3 
correctie: 10 + 12,5 + 15 dB

gegeven: L in dB t.o.v. 5-10
V _ Q

gegeven: L in dB t.o.v. 10 m/s; corr. Bi: - 4

4.4 H et kom t sporadisch voor dat gege
vens betreffende de constructiegeluid- 
niveaus van w erktuigen beschikbaar 
zijn. D it is dan ook de reden dat in 
nom ogram  I is uitgegaan van L A im  
(vrij veld) en een vaste relatie tussen 
het uitgestraalde luchtgeluid en het ge
produceerde constructiegeluid is aan
genom en. Vrij grote afwijkingen ten  op
zichte van deze relatie kunnen echter 
voorkom en en indien constructiegeluid- 
gegevens beschikbaar z(jn dient dan ook 
hiervan te worden uitgegaan bij de han
tering van nom ogram  I.
D eze constructiegeluidgegevens kunnen 
bestaan uit
-  versnellingniveaus La in dB t.o.v.

10~6 m /s2 gem eten in octaafbanden
is I .v in dB t.o.v. 5 • 10“®



P Q R

Figuur I Nomogram I Bepaling geluidniveau-A in hut ( hut) t l^ v .  constructiegeluidoverdracht. 
Bronnen: dieselmotoren en tandwielkasten



m /s o f in dB t.o.v. 10 ^ m /s gem eten 
in octaafbanden.

In beide gevallen dienen de m etingen 
te zijn uitgevoerd op de voeten van het 
werktuig en de com ponent in verticale 
richting dient te zijn bepaald. De con- 
structiegeluidgegevens kunnen op de in 
tabel 2 gegeven wijze worden omgewerkt 
tot het in het nom ogram  III gebruikte 
La I hi (vrÜ veld), waarbij een onder
scheid naar verm ogen en toeren tal van 
de m otoren dient te worden gem aakt, 
zie tabel 3.

4.5 In het in tabel 2 gehanteerde voor
beeld bedroeg L a  ve'd) volgens 
nomogram III: 102 dB (A), het uit ge- 
luiddrukniveaumetingen afgeleide L A im 
(vrijveld): 107 dB (A) terwijl uit de ver 
snellingniveaumetingen 106 dB (A) wordt 
gevonden. De niveaus in de hutten zullen 
dus 4 a 5 dB (A) hoger zijn dan op grond 
van de nomogrammen I en III, gebaseerd 
op mechanische gegevens, mocht worden 
verwacht! De motor produceert kennelijk 
meer lawaai dan een ’gemiddeld’, qua 
vermogen en toerental vergelijkbaar, 
exemplaar.
De feitelijke noodzaak om uit te gaan van 
door de fabrikant te verstrekken akoesti
sche gegevens is hiermede geïllustreerd, 
daar het voorbeeld aan de praktijk is ont
leend.
Indien wél constructiegeluidgegevens be
kend zijn doch géén gemeten geluidni
veaus voorhanden zijn dient de boven be
schreven correctie wél te worden toege
past op nomogram I doch niét op nomo
gram III. Bij bekend zijnde geluidniveaus 
dient de correctie op beide nomogrammen 
te worden toegepast, zoals omschreven in 
paragraaf I van dit hoofdstuk.
4 .6  De versnellingniveaus van de voeten 
van de dieselmotoren gemeten in een rich
ting dwars op de motor mogen ten hoogste 
3 dB hoger zijn dan de versnellingniveaus 
gemeten in verticale richting. Indien hier
aan niet wordt voldaan dan dient de 
maximale waarde van beide niveaus te 
worden gehanteerd als bronniveau.

5. Beperkingen van de ramingsme- 
thode
De eenvoud van het ramingssysteem im
pliceert een aantal beperkingen in het ge
bruik. Deze zijn:
5.1 de accommodatie bevindt zich in het 
achterschip boven het machinekamer- 
compartiment.
5.2 het schip is gebouwd volgens het 
dwarsspanten systeem
5.3 voor de voortstuwing en het hulp- 
bedrijf zijn middelsnel- o f snellopende 
dieselmotoren geïnstalleerd.

P Q R

Figuur 2 Nomogram II Bepaling geluidniveau-A in hut (LAhut) t.g .v . constructie- 
geluidoverdracht van de voortstuwingsschroef (-schroeven).
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Figuur 3 Nomogram III Bepaling geluidniveau-A in hut ( L ^ h u t)  t.g .v . luchtgeluidoverdracht. 
Bronnen: dieselmotoren en tandwielkasten
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5.4 als geluidbronnen worden alleen de 
scheepsschroef, de voortstuwingsmoto- 
ren, tandwielkasten en dieselgeneratoren 
in rekening gebracht; andere bronnen 
kunnen dus nog een verhoging van het 
geluidniveau veroorzaken, die soms aan
zienlijk kan zijn.
5.5 de werktuigen zijn op tanktop ge
plaatst.
5.6  afmetingen, constructie en inrichting 
van de hut voldoen bij benadering aan de 
in hoofdstuk 2 genoemde voorwaarden. 
Door middel van vele controleberekenin- 
gen is de bruikbaarheid van de ramings- 
methode onderzocht en betrouwbaar be
vonden. Dit neemt echter niet weg dat de 
methode is gebaseerd op het akoestisch 
gedrag van een gemiddeld schip. Tussen 
schepen onderling kunnen verschillen op
treden door, soms kleine, verschillen in

constructie en opbouw. De nauwkeurig
heid van een raming zal, indien van geme
ten bronniveaus wordt uitgegaan, daar
door niet beter dan ±  4 dB (A) zijn.

6. Benodigde gegevens voor de bereke
ning van de geluidniveaus
Samenvattend zijn de volgende gegevens 
nodig:
-  positie van de hut in spantnummers en 
deknummers
-  positie van de geluidbronnen (voortstu- 
wingsdieselmotoren, dieselaggregaten, 
tandwieloverbrengingen, schroeven) in 
spantnummers
-  nominaal vermogen van de geluidbron
nen in MW
-  nominaal toerental van de geluidbron in
om w ./s.

-  lengte van de werktuigen in m
-  breedte van de werktuigen in m
-  volume van de machinekamer in m 3
-  totaal door schroeven overgebracht 
vermogen in MW
-  positie van de schroeven in spantnum
mers.
Voor een nauwkeuriger raming van ge
luidniveaus zijn bovendien nodig:
-  geluidniveau-A op 1 m afstand van de 
werktuigen gecorrigeerd naar vrije veld 
omstandigheden
-  snelheid- of versnellingniveaus gemeten 
op de voet van het werktuig.

Referenties
[1] Voordrachten bijeenkomst 'Scheepsa- 
koestiek’ van het KIVI, NAG, SGWF en 
NVTS d.d. 19 februari 1976. Delft.

Appendix A
Optellen van geluidniveaus
V oor het som m eren van geluidniveaus (L p , LA ) snelheidniveaus (Lv) o f ver
snellingniveaus (L a) kan gebruik gem aakt w orden van de volgende form ule

L p = 10 log (100-1 L p l +  100 ’1 L p2 +  100 ’1 L p3 ••• +  10°,1 L pn)

V oorbeeld: indien de bijdragen van onderscheiden w erktuigen to t het totale 
geluidniveau-A  in de hut resp. 56, 70,5, 65, 73,5, en 65,5 dB(A) bedragen dan is 
het to tale geluidniveau-A :

La  = 10 log (105’6 +  107’05 +  106’5 +  ÏO7’35 + 106 -55) = 76 dB(A)

Hetzelfde resultaat kan worden bereikt met behulp van figuur A 1 door telkens de twee 
laagste niveaus met elkaar te sommeren, zoals is aangegeven in het volgende voorbeeld.
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Voorbeeld:

sommeer de geluidniveaus:

56
stap

1

2

3

4

70,5 65 73,5 65,5 dB(A)t i '
65+0,5-65,5L___  _ ♦

65,5+3-68
♦

70,5+2-72,5
T

73,5+2,5-76 dB(A)

Figuur A l  Nomogram voor het sommeren 
van niveaus
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Appendix B
Een rekenvoorbeeld
I . Het gebruik van de ramingsmethode wordt aan de hand van 
een reeds in [IJ gebruikt voorbeeld nader toegelicht. In het 
beschouwde voorbeeld is een schip gekozen waarbij zowel het 
machinekamer-compartimen? als de accommodatie in het achter
schip zijn gesitueerd om aan de eerste voorwaarde van hoofdstuk 
5 te voldoen.
De gegevens van de belangrijkste geluidbronnen aan boord van 
het schip zijn in tabel B 1 vermeld. Figuur B 1 geeft een overzicht 
van de indeling van het schip en de positie van de hutten. 
Verondersteld is dat het tussendek in de machinekamer groten
deels open is, waardoor voor hut B3 niet alleen met 
constructiegeluid- doch ook met luchtgeluidoverdracht rekening 
dient te worden gehouden.

Tabel BI Gegevens van de belangrijkste geluidbronnen aan 
boord van het schip
dieselmotoren

F iguurB l Aanzicht van het schip, breedte ca. 18 m, spantafstand 
0,70 m

aantal
nom. vermogen (MW)
nom. toerental (omw./s)
lengte+breedte dieselmotor (m)
positie dieselmotoren (spt.nrs.)
correctie AL. (dB(A))

A

tandwielkasten
aantal
nom. vermogen (MW) 
lengte+breedte tandw.kast (m) 
positie tandw.kast (spt.nrs.)

voortstuwingsschroef 
totaal vermogerf (MW) 
positie schroef (spt.nrs.)

3
volume machinekamer (m )

2
2.7
8.8 

4,5
25 - 35 

+5

Verondersteld is dat van de dieselmotoren gemeten constructie- 
geluidniveaus bekend zijn in (le vorm van.snelheidniveaus. In 
tabel B2 is de berekening van de hieruit afgeleide correctie op 
L ^(h u t) +  TD van drager Q van nomogram I gegeven.
Tabel B3 geeft het resultaat van het gebruik van de nomcgram- 
men voor het schip

(zie tabel B2) Tabel B2 Correctie L^afgeleid uit gegeven Lv van dieselmo
toren

dieselmotor (>2 MW)

2,7 octaafbandmiddenfrequentie (Hz) 63 125 250 500 1000

3 , 0 gegeven Lv 87 85 86 86 80 dB t.o.v. 
-85-10 ö m/t

2 1 - 2 3 correctie A2, vlg. tabel 3 19 20 21 24 28 dB

la 106 105 107 110 108 dB

5,4 L (vrij veld) - EL4/5 - Alm A 107 dB(A)

3 - 4
L.t vlg. nomogram III - Alm 102 dB(A)

correctie ALA • ♦ 5 dB(A) op te tellen bij L (hut) ♦ TD A
2000 van drager Q van nomogram I

Tabel B3 De geluidniveaus-A in de hutten van het schip.

Omschrijving
hut

positie hut

aantal spantafst. 
tussen middenspant 
hut en dichtstbij
zijnde spant 
geluidbron

L.(hut) t.g.v. A

L^(hut)
totaal

dieselmotoren tand
wielkast

sc
hr
oe
f

<2 MW >2 MW
dek
nr.])

spant
nr.

dieselm. twk. schr. 2)cg 1~3) cg ig4) cg l-5) cg<2 MW >2 MW

A3 3 10-15 12,5 8,5 8,5 68 57 72 73,5

B3 3 27-32 0 6,5 25,5 72,5 65 58 58,5 60 74

C3 3 44-49 11,5 23,5 42,5 68 49 43 68

A4 4 10-15 12,5 8,5 8,5 65 54 68 69,5

B4 4 27-32 0 6,5 25,5 69 54,5 58 69,5

C4 4 44-49
__________

11,5
__________

23,5 22,5 65 46,5 42 65

1) tanktop =  dek nr. 1; 2) cg =  constructiegeluid; 3) lg =  luchtgeluid; 4) 2 motoren: nomogram aflezing +  3 dB(A); 5) 2 tandwiel
kasten: nomogram aflezing +  3 dB(A).



2. Berekening geluidniveau-A in hut B 3
Bij de bepaling van het geluidniveau-A in hut B3 gaat men als 
volgt te werk:

NOMOGRAM 1
d i e s e l m o t o r :  c o n s t r u c t i e g e l u i d
stap 1: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager P (2,7 MW) en
drager R (8,8 omw./s)
stap 2: bepaal snijpunt van vluchtlijn uit stap 1 met drager Q 
(=  78,5 dB (A)) en tel hierbij op de berekende correctiefactor 
(=  5 dB (A); indien geen gemeten waarden aanwezig: correctie
factor =  0)
stap 3: bepaal hutpositie t.o .v . geluidbron (dek 3, en aantal 
spantafstanden tussen geluidbron en middenspant hut: 0) en trek 
van hieruit een horizontale lijn naar drager S 
stap 4: trek vluchtlijn tussen de in stap 2 en 3 bepaalde snijpun
ten op de dragers Q en S
stap 5: snijpunt van de vluchtlijn uit stap 4 met drager R geeft 
in hut B3 t.g .v . de dieselmotor: 72,5 dB (A)

t a n d w i e l k a s t :  c o n s t r u c t i e g e l u i d
stap 6: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager P (2,7 MW) en
drager R (3 m)
stap 7: bepaal snijpunt van vluchtlijn uit stap 6 met drager Q (71 
dB <A»
stap 8: bepaal hutpositie t.o .v . geluidbron (dek 3 en 6,5 spantaf- 
stand) en trek hieruit een horizontale lijn naar drager S 
stap 9: trek vluchtlijn tussen de in stap 7 en 8 bepaalde deelpun- 
ten op drager Q en S

stap 10: snijpunt van de vluchtlijn uit stap 9 met drager R geeft 
L ^ in  hut Bi t.g .v . de tandwielkast: 58 dB (A)

NOMOGRAM II
v o o r t s t u w i n g s s c h r o e f : c o n s t r u c t i e g e l u i d  
stap 11: bepaal hutpositie t.o .v . de geluidbron (dek 3 en 25,5 
spantafstand) en trek een horizontale lijn naar drager R 
stap 12: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager P (=  2 x  2,7 =
5,4 MW) en het in stap 11 bepaalde deelpunt op drager R 
stap 13: snijpunt van de vluchtlijn uit stap 12 met drager Q geeft 
L ^ in  hut B3 t.g .v . voortstuwingsschroef: 60 dB (A)

NOMOGRAM III 
d i e s e l m o t o r :  l u c h t g e l u i d
stap 14: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager P (2,7 M W) en 
drager R (8,8 omw./s)
stap 15: bepaald snijpunt van vluchtlijn uit stap 14 met drager Q 
(102 dB (A))
stap 16: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager S (2000 m3) en 
drager U (4,5 ni)
stap 17: trek vluchtlijn tussen de in stap 15 en 16 bepaaalde 
snijpunten op dragers Q en T
stap 18: snijpunt van vluchtlijen uit stap 17 met dragerlS^eeft 
in hut B3 t.g .v . de dieselmotor: 62 dB (A); 2 motoren: =  65
dB(A)

Tabel B4 De geluidniveaus-A in hut Bi bij toepassing van akoestische maatregelen

L^(hut) ten gevolge van

Akoestische maatregel dieselmotoren tandwielkast schroef L^(hut)

nr omschrijving cg lg cg lg cg totaal

0 zonder akoestische maatregelen 72,5 65 58 58,5 60 74
1 met zwevende vloer 67,5 54 52 47,5 56 68
2 zwevende vloer met aanvullende 

maatregelen 62,5 54 48 47,5 53 63,5
3 dieselmotoren verend opgesteld 59,5 65 58 58,5 60 68
4 dieselmotoren verend opgesteld 

en zwevende vloer 54,5 54 52 47,5 56 60,5
5 dieselmotoren verend opgesteld 

en zwevende vloer met aan
vullende maatregelen 49,5 54 48 47,5 53 58

6 dekhuis verend opgesteld 62,5 - 48 - 50 63
7 dekhuis verend opgesteld en 

zwevende vloer 57,5 _ 42 — 46 58
8 dekhuis verend opgesteld en 

zwevende vloer met aan
vullende maatregelen 52,5 38 - 43 53
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t a n d w i e l k a s t :  l u c h t g e l u i d
stap 19: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager F (2,7 M W )en 
drager R (3 m)
stap 20: trek vluchtlijn tussen deelpunt op drager S (2000 m*) en 
drager U (3 m)
stap 21: trek vluchtlijn tussen de in stap 19 en 20 bepaalde 
snijpunten op dragers Q en T
stap 22: snijpunt tussen de vluchtlijn uit stap 21 met drager S 
geeft L ^in  hut Bi t.g.v. de tandwielkast: 55,5 dB (A); 2 tand
w ie lk a s te n :! ,^  5#,5 dB (A)

t o t a a l  g e l u i d n i v e a u
stap 23: sommering van alle gevonden geluidniveaus: 72,5, 58, 
60. 65 en 58,5 dB (A) geeft 74 dB(A).
De bijdrage van het constructiegeluid tot het totale niveau wordt 
gegeven door sommatie van de eerste drie niveaus en bedraagt 73 
dB (A), de bijdrage via luchtgeluidoverdracht: 66 dB (A). De 
hoofdmotoren blijken de dominerende bronnen voor deze hut te 
zijn.
3. Invloed akoestische maatregelen
Uitgaande van de in tabel B3 gegeven geluidniveaus kan de 
invloed van de verschillende mogelijke maatregelen op deze 
niveaus worden onderzocht. Daar de invloed van de in tabel I 
gegeven maatregelen afhankelijk is van het geluidpad en de 
geluidbron dient de invloed voor elk afzonderlijk in rekening 
te worden gebracht waarna tot sommering van alle bijdragen 
kan worden overgegaan. In tabel B4 is dit voor hut Bi uitgewerkt 
voor acht combinaties van akoestische maatregelen.

Tabel B5 De geluidniveaus-A in zes hutten als een functie 
van toegepaste akoestische maatregelen

.ikoestische maatregel Hutten
nr omschrijving A3 B3 C3 \ B4 C4

0 zonder akoestische maatregelen 73,5 74 68 69,5 69,5 65
1 met zwevende vloer 69,5 68 63 65,5 65,5 60
2 zwevende vloer met aanvullende 

maatregelen 66 63,5 58 62 60 55
3 dieselmotoren verend opgesteld 72 68 56 68 61,5 53,5
4 dieselmotoren verend opgesteld 

en zwevende vloer 68 60,5 50 64 57 48,5
5 dieselmotoren verend opgesteld 

en zwevende vloer met aan
vullende maatregelen 65 58 46,5 61 53 44

6 dekhuis verend opgesteld 63,5 63 58 60 59,5 55
7 dekhuis verend opgesteld en 

zwevende vloer 59 58 53 55,5 54,5 50
8 dekhuis verend opgesteld en 

zwevende vloer met aan
vullende maatregelen 56 53 48 52 49,5 45

Uit de tabel blijkt dat:
1. het aandeel van het luchtgeluidpad overheerst indien de die
selmotor verend wordt opgesteld (maatregel 3).
2. de bijdragen van de tandwielkast (VDI-klasse B 3-C 1) en ver
end opgestelde motor via het constructiegeluidpad zijn van de
zelfde orde van grootte; indien geen akoestische eis aan de 
tandwielkast wordt gesteld zal de bijdrage van dit werktuig 10 a 
15 dB hoger zijn dan wenselijk en heeft het verend opstellen van 
de dieselmotor geen zin (maatregel 3).
3. slechts met behulp van een complex van maatregelen, nl. nr. 5 
o f 7, kan voor déze hut aan de zeer gebruikelijke grenswaarde van 
60 dB(A) worden voldaan.
Voordat conclusies aangaande benodigde akoestische maatrege
len kunnen worden getrokken dienen minstens de geluidniveaus 
in hutten in of nabij het verticale vlak door voorname geluidbron- 
nen te worden berekend. In tabel B5 zijn de geluidniveaus voorde 
zes beschouwde hutten als een functie van de akoestische maat
regelen gegeven.
De berekening is eenvoudig daar voor alle andere hutten dan B3 
slechts\irie constructiegeluidbijdragen per hut in beschouwing 
dienen te worden genomen.
Indien in het onderhavige geval voor de hutten A uitsluitend de 
bijdrage van de schroef en voor de hutten C die van de dieselmo
tor in beschouwing was genomen zou blijken dat de alsdan 
gevonden geluidniveaus slechts in geringe mate van de in de tabel 
B5 gegeven niveaus zouden afwijken.
Met behulp van de op deze wat onnauwkeurige wijze verkregen 
niveaus voor hut A.i zou al vaststaan dat, bij toepassing van de 
genoemde grenswaarde het dekhuis bij dit schip verend dient te 
worden opgesteld tenzij de ruimte een andere bestemming, waar
voor een hogere grenswaarde geldt, zou kunnen krijgen.
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CRUDE OIL WASHING GAINS ACCEPTANCE

This article is based on a paper titled ‘Crude Oil Washing: 
A Practical Guide to Pollution Prevention’, presented by J. 
T. Kirk, Exxon International Company, to the Institute of 
Marine Engineers (Eastern U .S.A . Branch) in January, 
1977.

The self-cleaning cargo

The fact that a light oil product will help remove heavy grease 
stains is well known, But, the fact that heavy crude oils also can 
remove heavy oil residues was not confirmed until recently. An 
Exxon laboratory scientist made this discovery by studying preci
sely how residues accumulate in a tanker’s cargo tank: 
Clingage left on verticle surfaces forms as a result o f the presence 
of water in the crude oil cargo. Some water comes with the cargo 
from the producing field; additional water results from condensa
tion and from ballasting and water-washing operations. Cargo 
movement or pumping agitation of oil and water forms tenacious 
oil-water emulsions which leave thick layers o f residue on verti
cle tank surfaces after cargo discharge.
Oil-water emulsions also lead to the formation of sludge. Crude 
oil naturally contains sand, sediment and heavy mineral ele
ments. Oil-water emulsions entrap these elements to form thick 
layers of heavy residues on horizontal tank surfaces Both sludge 
and clingage will resist water, but a strong je t of crude oil is able 
to push aside water droplets and mineral elements and dissolves 
the oil portion o f these residues so that it can be dispersed into the 
rest of the cargo during discharge.
An almost invisibly thin film is left on tank structures following 
crude oil washing, but, while this film may feel oily to the touch, 
it leaves no stain.
Some residue forms on exposed tank structures not submerged in 
the cargo when they are repeatedly flushed with the crude oil 
cargo due to the tanker’s movement. After each splash, a film of 
crude oil is left on the steel structure. The lighter oil components 
quickly evaporate, and the remaining components harden slight
ly, just as paint will harden if it is not sealed tightly. Repetition of 
this process builds layer upon layer of this residue, which slowly 
becomes semi-solid or even solid.
Although it is soluble in oil, this residue will not dissolve merely 
when splashed with the crude oil cargo. But under the strong 
agitation of the washing spray of crude oil, it is rapidly dissolved, 
just as sugar placed in a cup of coffee must be stirred before it will 
dissolve and sweeten the coffee.
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When Exxon Marine last reported on crude oil washing back in 
Januari, 1975, the technique had just emerged from preliminary 
testing stages. Since then, a great deal more specific information 
has been gathered from affiliate experience and results indicate 
that crude oil washing could be as important a break-through in 
reducing operational pollution from tankers as Load-on-Top was 
in the early 1960’s.
Following the recommendations regarding cargo tank atmos
phere control made by the API/ICS* Task Group that investigat
ed the explosions on three VLCC’s in late 1969, many operators, 
including Exxon affiliates, fitted inert gas systems on their 
VLCC’s to maintain a non-flammable tank atmosphere during 
tank washing. The introduction of inerting as a safety measure 
not only provided a safe atmosphere for water washing o f cargo 
tanks, but also opened the way to development an alternative to 
water washing in order to reduce or eliminate operational pollu
tion of the seas by tankers.
Exxon’s initial experiments with waterless tank washing started 
in 1971. The first test was washing a tank truck with naphtha at a 
truck loading terminal in New Jersey. This test led to washing the 
cargo tanks of a crude carrying ship with naphtha.
The use of naphtha could present severe logistical problems and 
result in major delays to a vessel during cargo discharge. As an 
alternative to naphtha, the crude cargo itself was considered as a 
washing medium. It may seem surprising that crude oil, which 
one considers to be a dirty material, would be suitable as a tank 
washing medium. However, most crude oils have a sizable frac
tion of light components which have solvent properties, enabling 
crude oil to dissolve residues which ordinarily would resist water. 
Today, all or some of the tanks o f all Exxon affiliate VLCC’s are 
being cleaned with crude oil cargo. From discussions with other 
ship operators, the move to crude oil washing seems to be 
gathering momentum.
While this article is based on current Exxon affiliate practices, the 
basic concepts are the same as those of other operators, with 
minor procedural differences in tank atmosphere control, opera
tion o f inert gas systems and tank washing procedures. For 
example, Exxon affiliate vessels are fitted with one o f four 
different types of inert gas systems and with several different 
types of tank cleaning machines (almost all manufactured by 
Butterworth Systems Inc., an affiliate of Exxon Coiporation), so 
there is some variation even within Exxon affiliate operations. 
This discussion is confined to VLCC operations. Three factors 
influence this. First, VLCC cargo and tank washing systems lend 
themselves readily to adaptation to crude oil washing. Second, all 
Exxon affiliate-owned VLCC’s are fitted with inert gas systems. 
Third, the problems associated with the settlement of sludge from 
the cargo and its removal from the cargo tanks are more severe on 
these vessels than on smaller ships. The amount of wax, sand, 
scale, asphaltines and emulsions that form and settle out o f 
VLCC cargoes is partially related to the time that the crude is in 
the cargo tanks, which ranges from 21 to 45 days under present 
VLCC trading conditions and patterns. The same buildup of 
sludge does not occur in crude carriers on short, four to five-day 
voyages.
The advent of the VLCC era in the late I960’s brought a new 
dimension to tank washing. Water washing of cargo tanks o f 
these large vessels requires volumes in the order of 1,800 tons per

629



tank, involving anything from three tanks for clean ballast to 20 
tanks being prepared for inspection or repair in a shipyard. The 
resulting contaminated water (5,500 to 36,000 tons) would re
quire careful handling so as not to exceed permissable discharge 
limits.* If an eductor were used for stripping the tanks, the 
amount of oil-contaminated water could reach 80,000 tons. For 
this reason the industry searched for means to decrease the 
amopnt of water involved in tank washing that must be returned 
to the sea. A first measure was to develop a recirculating system. 
This was first used on 70.000 dwt to 90,000 dwt vessels. 
Figure I shows the cargo tank arrangement of a typical Exxon 
VLCC. Each aftermost wing tank is subdivided into one large 
section and a small section, the latter being designated as a slop 
tank. The slop tanks are interconnected by a balance line extend
ing from the forward bottom inboard corner o f the port, or 
primary, slop tank to a point about two-thirds of the height o f the 
starboard, or secondary, slop tank.
On VLCC’s, the main cargo pump is used for tank cleaning rather 
than the engine room fire pump and deck fire line which are used 
for tank cleaning on older vessels. This keeps cargo operations 
entirely separate from the engine room.
VLCC's have either a separate tank cleaning line (or lines) on 
deck or a combination of main discharge line from pump room to 
midships and separate line (or lines) forward. A tank cleaning 
heater (where fitted) is in the pump room. The VLCC system is 
required because of the size o f vessels; it is considered impracti
cal to use engine room pumps and the deck fire line, since they 
would have to be so oversized.
Since rigid metal cargo arms have replaced hoses at the major 
crude terminals throughout the world, permissible discharge 
pressures for cargo pumps have increased from between 6.8 and 
7.8 kilograms per square centimeter (kg/cm 2) to between 12 and
13.6 Kg/cun2— pressures which are more than adequate for tank 
washing.

Washing Machines
Fixed-in-place, deck-mounted tank washing machines suitable 
for either water washing or crude oil washing are available from 
several different manufacturers. They typically are similar to the 
LAVOMATIC® unit produced by Butterworth Systems Inc. The 
driving/timing mechanism, located above deck, may be either 
integral with the machine and hydraulically driven, or it may be 
portable and either hydraulically or pneumatically driven. 
Usually a single nozzle is fitted. Because the machines may have 
to be removed from the tank for maintenance or repair, the drop 
pipes are free-standing and unsupported. Since the single nozzle 
exerts considerable thrust against the drop pipe, classification 
societies have suggested their length be limited to four or five 
meters. This is sufficient in most cases to permit the nozzle to 
clear underdeck structure even when in the extreme elevated 
position.
The nozzle angel during the wash cycle is usually controlled by a 
simple gear train located at the end of the drop pipe, driven by a 
shaft inside the drop pipe. Some machines such as the LAVO
MATIC® (SA) unit have practically unlimited control over two or 
three segments of the arc through which the nozzle travels. Since 
most operators use a two-stage approach to crude oil washing (a 
top wash cycle, and two or more bottom wash cycles), the 
desirability of selective control is obvious.

*  The 1969 Amendments to the 1954/62 Marine Pollution Convention, which will 
come into force in / 978, limit oil discharges from all tankers 50 miles offshore to a 
maximum o f 60 litres per mile and 1/15,000 o f deadweight

Figure 2

CRUDE OIL WASH 

TOP WASH

BOTTOM WASH

An application of the top and bottom wash cycle in crude 
oil washing is shown in Figure 2 (above); Figure 3 (be
low) shows the same cycle plotted against time.

Figure 2 illustrates one application of the top and bottom wash 
cycle. If plotted against time, the cycle would appear as shown in 
Figure 3.
Machine capacity varies, but generally is in the order o f 100 or 
170 tons per hour at a pressure o f 10.5 kg/cm 2. In comparison, 
the portable two-nozzle machines used for water washing on 
smaller vessels have a capacity of 30 to 50 tons per hour at the 
same pressure. Beause the spray from deck-mounted machines 
may be prevented from reaching all parts o f a tank due to shiel
ding by internal structure, some operators fit submerged machi
nes in these inaccessable areas. These may be large capacity 
machines similar to the deck mounted machines, or portable 
machines slightly modified for fixed installation.

Figure 3

ESSO WILHELMSHAVEN CRUDE WASHING TEST 
WASHING DETAILS: TANK NO. 1 CENTER

Tank fitted with 10 LAVJET1“ machines.

00:10 — 00:55 Top washing with all ten Lavjet units at 145psi — 
tank innage 5 feet. Pattern followed:

170°

0"
Started bottom washing

02:10 — 02:25 Bottom washing foremost section with 4 LAVJET units 
02:25 — 02:40 Bottom washing middle section with 3 LAVJET units 
02:40 — 03:00 Bottom washing after section with 3 LAVJET units 
LAVJET AT 10.3/10.5 kg/cm * pattern followed:

45

Total crude washing time: 01 hour 35 minutes
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Location an lumber o f fixed-in-place machines is usually de
termined b> leans of ‘shadow drawings’ prepared from the 
vessel’s stri ural drawings to show those areas which will not be 
struck dire«.ily by machine streams. Machines are located to 
m inimi/e shadow areas, which, while not directly struck by the 
jet stream, may still be washed by splash-back from other structu
res. This splash-back is more effective when crude oil washing 
than when water washing because of the solvent action of the 
crude.
Depending on tank size and structural configuration, from three 
to 10 deck-mounted machines may be required per tank. The full 
complement of machines for a typical 250,000 dwt VLCC will 
range from 70 to 90 for crude oil washing.
Upon completion of discharge, tanks o f a typical VLCC would 
have sludge in varying amounts on all horizontal surfaces and 
tank bottoms if no washing was done. In addition, there would be 
a measurable film of oily residue -  referred to as ‘clingage’ -  on 
the vertical surfaces. Water washing removes most of this mate
rial, but some remains, particularly trapped on the bottom by 
structural members, and this must be removed manually at peri
odic intervals.
Crude oil washing of about one third of the ship’s tanks (which is 
the current practice o f most operators) during a single terminal 
discharge is carried out concurrently with discharge and requires 
the use o f about half the capacity o f one cargo pump. This is 
based on a requirement of about 1,200 tons per hour to power the 
eductor, and five or six tank washing machines in operation. 
Usual eductor stripping capacity is in the order of 600 to 800 tons 
per hour, which limits the number of fixed-in-pi ace machines that 
can be used simultaneously to five or six when bottom washing, 
depending on the nozzle size. Machine cycle time is about one to 
one-and-a-half hours, and since up to 10 machines may be re
quired to wash a large center cargo tank, washing time can 
reach three hours per tank.
In the usual case, pressure at the ships rail is less than 6.8 Kg/cm2 
at full discharge rate. Therefore, it is necessary to isolate the 
pump used for crude oil washing, which reduces the vessel’s 
effective discharge rate by at least 25 percent while the crude oil 
wash is being conducted.
Table 1 illustrates the effect on discharge time when one-third of 
the tanks are crude oil washed. The overall average discharge rate 
on this particular ship was about 830 tons per hour below  the 
average rate maintained when the vessel did not crude oil wash. 
Crude oil washing was carried out for nine hours during which 
time some 54,000 tons of cargo were discharged at a reduced 
rate. In this case, cargo normally could have been discharged at
8,300 tons per hour in 6.3 hours, so the net delay amounts to 27 
hours in this case. At the present value of VLCC time, this is a 
negligible price to pay for the benefits obtained.
When two-port discharges are scheduled, it is frequently possible 
to reduce discharge delays by carrying out the top wash portion of 
the crude oil washing cycle during the transit between ports, 
leaving only the half-hour bottom wash to be carried out during 
discharge.
Occasionally, shore restrictions will preclude the use of all main 
cargo pumps for discharge ashore. In such cases, of course, crude 
oil washing would cause no additional delay over a normal 
discharge.

Personnel Considerations
One question frequently asked is whether or not special training 
of ships’ personnel, or shore-side supervision is required. Affili
ates feel that, at least the first time a Chief Officer conducts a crude

Table 1

ESSO COPENHAGEN 
Delay Calculation

Cargo on arrival 233,606 tons
Discharge lime 30.02 hours
Average discharge rate 7,655 tons 

per hour
Time lor crude oil washing 9 hours
Cargo discharged during 258,865 tons

crude oil washing
Average rate excluding 8,507 tons

washing period per hour
Time to discharge cargo 6.3 hours

discharged during crude 
oil washing at 8,507 tons 
per hour

Delay due to crude oil 2.7 hours
washing

Table 1: Factors affecting discharge time on the 249,952 
dwt Esso Copenhagen during a crude oil wash.

oil wash, an experienced crude oil wash coordinator should be 
present. It is not that the operation is difficult, but since it is 
superimposed on the cargo discharge operation, it does require 
some additional coordination. Once a Chief Officer has carried 
out one or two crude oil wash operations under direction o f an 
experienced coordinator, further supervision is not required un
less some deviation from normal operation is planned. Exxon 
affiliates have several shore- based masters who are experienced 
in crude oil washing who act as coordinators when required. 
Another question is whether additional personnel are required for 
the operation. Usually, the answer is no. The need for additional 
personnel is determined by the type of equipment in use. On 
vessels equipped with portable driving units, some additional 
seamen may be desirable for shifting the Porta Drives from tank 
to tank. Affiliates usually have been able to hold men being 
relieved for vacation for a few hours after the vessel arrives in 
port to cover any needed manpower requirements during the 
crude oil wash interval. On vessels equipped with LAVOMA- 
TIC® or LAVOMATIC®« (SA) equipment, where the drive is 
integral with the machine, there has been no need for additional 
personnel.
Procedures to be followed during crude oil washing should be 
clearly defined. The Oil Companies International Marine Forum 
issued ‘Guidelines for Tankwashing with Crude O il’ in 1976; 
company guidelines also have been developed for both affiliate 
ship and terminal operators.

Oil Recovery
Various industry sources, as well as Exxon data, indicate that 
between 1,900 to 2,200 tons o f oily residues remain aboard a 
VLCC at the end o f a conventional discharge. While they are not 
conclusive, estimates indicate that the breakdown is as follows: 
300 to 400 tons of oil trapped in pipelines, pumps and valves;
1,300 to 1,600 tons of clingage on vertical structures and trapped 
by sludge on horizontal surfaces; and 100 to 200 tons of sludge on 
horizontal surfaces and tank bottoms.(The estimate for sludge
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accumulation represents an artificial average for a 12-voyage 
period. In actual experience it has been found that about half o f 
the total sludge accumulation priortodrydockis laid down during 
the first voyage in a clean thank, with smaller increments added 
each voyage thereafter. This estimate also takes into account 
sludge removed during the last few voyages before the ship enters 
dry dock.)
On the average, retained slops on arrival at the loading port, 
following the typical practice of water washing of about one-third 
of the cargo tanks, amounts to 1,200 tons. Exxon International 
Company vessels experienced a range of 980 to 1,460 tons during 
1975 and 1976. (The balance of oily residues remains on board 
the vessel in unwashed cargo tanks.)
Following crude oil washing, Exxon affiliate vessels have arrived 
at the loading port with between 300 and 450 tons of retained 
residues. This parallels the experience o f British Petroleum ves
sels as reported by Mr. R. Maybourn in a 1975 paper* which 
describes two controlled tests on BP vessels in 1973. After crude 
washing all cargo tanks followed by a brief water wash at sea, one 
vessel accumulated 236 tons of oil in the slop tanks, while the 
second accumulated 360 tons.
More specifically, the 190,800 dwt Esso Malaysia, after water 
washing, normally arrived at shipyard with 1,200 tons of material 
to be disposed of ashore. In May 1976, the vessel arrived at 
shipyard at Singapore with only 450 tons of slop oil and sedi
ments following a crude oil wash.
The 250,262 dwt Esso Northumbria arrived in Lisbon, Portugal, 
late last year with slightly less than 400 tons after crude oil 
washing, as against a norm of 1,200 to 1,600 tons in the past. 
The 190,308 dw lEssoAnglia  crude oil washed at Genoa, Italy, in 
April, 1976, and arrived at Skaramanga, Greece, gas-free and 
ready for drydock two days later. Normal time for the cleaning 
and gas-freeing operation for this type of vessel using water only 
and hand mucking would be eight to 10 days.
There has been some concern that crude oil washing will cause 
refineries to receive solids, sediment and other undesirable mate
rial in their tankage which could cause problems in heat exchan
gers, pipe stills and other equipment. If procedures are followed 
carefully and there is good coordination between ship and shore, 
Exxon affiliate experience has shown this is not the case. Crude 
oil washing results in cargo that is essentially the same as that 
received directly by pipeline from producing fields, and pipeline 
crude seldom causes problems from sludge, solids, or sediments. 
Furthermore, the amount of sediments, sludge and solids (bs & 
w, or bottom sediment and water) discharged ashore during crude 
washing has been found by several experienced refiners to be 
within tolerable limits.
Figures for a typical crude oil wash and discharge of an Arabian 
Heavy cargo are shown in Figure 4. The percent of bs & w in the 
cargo analysis was .05. Samples taken at the manifold during the 
entire discharge were plotted. As would be expected, at the start a 
value of .5 percent, 10 times that of the cargo as a whole, was 
noted. One would expect the initial slug o f heavy, oily sludge 
from the vicinity of the tank suctions to be different from the 
cargo as a whole. The next readings over a five-hour period 
before etude oil washing reflect the analysis o f the cargo -  a bs & 
w level of about .05 percent.
Crude oil washing of the first tanks started at 10:00 o ’clock. The 
bs & w level in the samples rose, but not very much since the

* “Crude Oil Washing” , by R. Maybourn, British Petroleum Tanker Co., Ltd., 
presented at the International Tanker Safety Conference, Bergen, Norway, Octo
ber, 197S.

Figure 4 : Levels of bottom sediments and water (bs & w) 
such as those experienced during a typical crude oil 
wash and discharge of a cargo of Arabian Heavy crude  
oil (above) are generally considered acceptable.

discharge rate was still high, and the tanks from which cargo was 
being discharged are still relatively full. When •  3 center was 
being crude oil washed, the tanks being discharged concurrently 
were low, the rate of discharge was down somewhat, and the 
percent o f bs & w increased to just over one percent. As soon as 
•  3 center was finished and another set of full tanks started, the 
bs & w level dropped right back to the .05 percent range.
The pattern continued: varying levels o f bs & w as discharge rate 
and tank levels change. It would have been desirable to accu
rately relate variation o f discharge rate to bs & w percentage so 
that the area under the curve could be accurately determined and a 
true figure of the increased bs & w and cargo discharged ashore 
assessed. However, this rough plot shows that the bs & w levels 
of the total cargo is below one-tenth of one percent, which is 
generally considered to be an acceptable level.

Pollution Reduction
Exxon International is currently developing static and dynamic 
profiles* of clean ballast loaded into cargo tanks which have been 
subjected to various tank cleaning procedures prior to ballasting 
(Table 2). Another series o f tests is planned on the vessels using a

*Dynamic profiles are those taken front the pumps or lines during the discharge o f 
the ballast, whereas the static profiles are developed from samples taken at 
various levels in the cargo tanks.
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SHIP

Table 2
STATIC SAMPLES DYNAMIC SAMPLES

Range PPM Average PPM Range PPM Average PPM

Esso Demetia 8.3-18.9
254,890 dwt 

Esso Skandia 0.6- 8.4
250,000 dwt

WATER WASH 

10.8 5.3-115.7 18.1

4.7 1.6- 18.4 9.8

2.4
2.4

CRUDE W ASH/W ATER RINSE 

Esso Demetia 0.3- 4.3 1.6 0.5- 6.1
Esso Skandia 0.3- 2.0 0.8 0.6- 22.2

Table 2: Preliminary results of static and dynamic 
samples indicate a significant reduction in retained 
residues in crude-oil washed/water-rinsed tanks.

bottom flush rather than a machine rinse after crude oil washing 
to compare with the results reported on Table 2. (A bottom flush 
involves introducing water into the tank so that oily residues will 
float on the water surface and then can be stripped to the slop tank 
as an oilwater mixture.)

It will be noted that the dynamic samples show a greater spread in 
parts per million (ppm) than the static samples. This is attributed 
to small quantities of oil trapped in the pipelines and pumps, 
which may be a result of incomplete line washing.
While the data shown here is limited, there is a significant 
downward trend in the crude-oil-washed tank data. The target is 
to minimize the need for water rinse or bottom flush to the point 
where clean ballast can be loaded immediately on completion of 
discharge, omitting the ballast shifting that now goes on at sea. 
Tests and research work toward this end were conducted in 1976, 
and further work is planned through 1978.

Vapor Emissions
The question regarding the hydrocarbon content of the atmos
phere within cargo tanks which have been crude oil washed as 
compared to the hydrocarbon content o f the tank atmosphere 
following a normal discharge has not been fully resolved. Exxon 
affiliates are engaged in a program to obtain additional data. 
Existing data indicates a moderate increase in hydrocarbon levels 
following crude oil washing, but this varies depending on the 
vapor pressure of the cargo, ambient temperatures, rate of dis
charge and time involved in crude oil washing a tank.
To prevent any hydrocarbon vapors from being released to the 
atmosphere during ballasting, it may be possible to use the inert 
gas piping as a closed piping system which would enable gases in 
a tank being ballasted to be piped into and retained in another tank 
being discharged simultaneously.

Economic Benefits
The ability to recover significant amounts of oil through crude oil 
washing results not only in pollution abatement benefits, but has 
economic advantages as well, particularly for an integrated oil 
company which owns or operates the vessel and owns the cargo. 
Preliminary studies based on Exxon affiliate experience to date, 
and partially confirmed by others in the industry, indicate that 
even at the current low market rates, crude oil washing can result 
in net savings of over S 100,000 per vessel each year. Further
more, estimates indicate that a full crude oil wash every voyage 
could generally result in greater savings than the current practice 
of a partial wash. The bulk of these savings derive from recovery 
of oil that otherwise would stay with the ship, increased carrying 
capacity, and from reduced vessel time and expense required for 
drydock preparation. Although results will vary with different 
vessels and cargos, there is solid evidence that a crude-oil- 
washed tanker is not only a cleaner ship, but also a more 
economical ship.

Cleaner tankers, more economical ships
In summary, crude oil washing under controlled conditions is a 
safe, economical means o f preventing operational pollution from 
tankers. It results in benefits to the refiner as well as to shipown
ers, and it can be conducted within the framework of existing 
regulations.
Pollution abatement benefits of crude oil washing include: 1) 
reduction in the contact between oil and seawater; 2) elimination 
of sludge build-up and its manual removal; 3) reduction in clin- 
gage, resulting in less contamination of ballast water; 4) reduced 
oil-water emulsions even with a water rinse, producing cleaner 
water discharged during Load-on-Top; 5) potential to be moni
tored by shore-based personnel: and 6) potential to eliminate 
water from the tank washing process altogether.
Operational benefits of crude oil washing result from: 1) more 
efficient removal of sludge and clingage; 2) reduction in time 
required to prepare a vessel for drydock; 3) reduction in oil-water 
emulsions entering refinery tanks; and 4) potential reduction in 
corrosion of vessel structure.
Finally, economic incentives for crude oil washing include; 1) 
greater recovery of oil; 2) increased cargo capacity; 3) vessel time 
and expense saved prior to drydock; and 4) less unnecessary and 
non-workable inventory.

Reprinted with permission from  the May issue o f  Exxon Marine, 
copyright ® 1977 by Exxon Corp.
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Nieuwe formules voor het 
berekenen van de doorstroomkapaciteit 
van pneumatische komponenten

Enige jaren geleden ontdekte F. E. 
Sanville van de Bath universiteit in 
Engeland dat de formule

P ,C

1
■ d)

toegepast kan worden voor de be
paling van de doorstroomkapaciteit 
van ventielen bij stroomsnelheden 
in het subsonische gebied, terwijl 
ook de berekening van pneumati
sche systemen voor het verkrijgen 
van een optimale werking met be
hulp van deze formule wordt ver
eenvoudigd. De formule maakt ook 
een juiste keuze van komponenten 
mogelijk, terwijl de konstrukteur te
vens een betere voorspelling kan 
doen voor wat betreft het gedrag 
van de pneumatische komponenten 
in het systeem.

afb. 1

De fo rm u le  is voora l toepasbaar op 
pneum atische  c ilinders  en ven tie len , 
maar ook op le id ingen, koppe lingen , fil
ters, sm eertoes te llen  en derge lijke . 
O nder de doors troom kapac ite it w ordt 
verstaan de vo lu m e -h o e ve e lh e id  lucht 
die een pneum atisch  kom ponen t per 
tijdseenhe id  kan passeren.
Deze kapacite it hangt voora l af van de 
s troom sne lhe id  bij gegeven  waarden 
van de prim aire  en sekonda ire  druk, 
vóó r en achter het ventie l.
In de m eeste  geva llen  z ijn  de te doo r
strom en kanalen in pneum atische kom 
ponen ten  zo grillig  van vorm  (afb. 1), dat 
de  bereken ing  m et behu lp  van de nor
m ale fo rm u les uit de the rm odynam ica  
praktisch onu itvoerbaar wordt.
In plaats daarvan is het gem akke lijke r 
een pneum atisch  ventie l voor te ste llen 
als een sm oring  (afb. 2), d ie  in een 
pneum atische  le id ing m et een vo lum e- 
s troom  q een drukva l veroorzaakt ter 
g roo tte  van p, -  p2, waarbij p, =  p ri
m aire d ruk (vóór het ventie l) en p2 de 
sekonda ire  d ruk (achter het ventie l). 
M en kan nu q laten variëren doo r de 
sekonda ire  druk p 2 te veranderen  bij 
een ge lijkb lijvende  prim aire druk p i (zie 
afb. 3).

U it deze afb. b lijk t dat de d iagram lijn  uit 
tw ee gedee lten  bestaat. Het gedee lte  1 
gee ft aan dat de vo lum estroom  q va
rieert bij ve randering  van druk p2 .

N eem t deze laatste ge le ide lijk  af, dan 
neem t q toe totdat in som m ige  kanalen 
de sne lhe id  van het ge lu id  w ord t b e 
reikt. Op dat m om ent gaat de d iagram lijn  
1 over in de d iagram lijn  2. De vo lu m e 
s troom  b lijft nu konstant ondanks de 
ve rde re  afnam e van p 
D eze overgang w ordt bere ik t bij een 
bepaalde ve rhoud ing  tussen p, en p 2, 
die doo r de le tter b w ord t aangeduid:

P ,'P , = b

M en zegt nu, dat er bij deze  drukver- 
houd ing  sprake is van een kritische 
strom ing.

Gesmoorde stroming
Uit afb. 3 b leek dus dat in het d iagram - 
gedee lte  2 de vo lum estroom  onafhan
ke lijk  is van p2 ind ien  p2 <  b*p , (=  g e 
sm oorde  strom ing) en a lleen nog be 
paald w ordt doo r p r  
In afb 4 is q u itgeze t t.o .v  p r  
Voor he t geb ied  2 ge ld t nu dat 
p, >  P j^ ,  te rw ijl q evenred ig  ve rloop t 
m et de prim a ire  d ruk p r  q =  konstante 
x p ,.
D eze konstante is een maat voo r de 
doo rs troom kapac ite it van de be tre f
fende  klep en w ord t aangedu id  m et de 
le tte r ” C ”  zodat:
q -C -p ,  ........................................................................(2)

Subsonische stroming
V oor het geb ied  1 (afb. 4) waar

pneumatisch
ventie l afb. 2 a fb 3
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p2/p ,  >  b ge ld t nu de reeds in het begin 
van dit artikel genoem de form ule:

q = p, C 1-
PyP , -  b

■)

tl'P. C

O)

Stromingsdiagrammen
Afb. 5 toont aan dat bij versch illende 
waarden van p2/p , ook de diagram lijnen 
sterk van elkaar gaan afw ijken. Lage 
waarden van b (tot o) zu lt u aantreffen bij 
pneum atische kom ponenten, waarbij 
sprake is van een aantal achter elkaar 
gelegen nauwe passages, zoals bij fil
ters, of w anneer er sprake is van een 
grillig verloop van de te doorstrom en 
kanalen.
Hoge waarden van b daarentegen treft u 
aan bij kom ponenten m et één door- 
stroom open ing , waarvan de vorm  ove r
eenkom t m et een venturi zodat de druk 
na doorstrom ing van de nauw ste pas
sage w eer toeneem t.

De tot nog toe m eestal toegepaste g e 
m iddelde waarde van b, nam elijk 0,528 
ge ld t s lechts voor een beperkt aantal 
kom ponenten; voor de m eeste andere 
w ijkt b s te rk  af van deze waarde. 
Verder is de toepassing van Kv en C v 
waarden voor gassen e igenlijk  geheel 
on ju is t daar ze u its lu itend van toepas
sing zijn op strom ende v loe isto ffen. Bij 
pneum atische system en m ogen deze 
waarden dan ook alleen geb ru ik t w or
den als er sprake is van een geringe 
drukval over de desbe tre ffende  klep.

Bepaling van b en C
Zoals reeds gezegd w ord t de door- 
stroom kapacite it u its lu itend bepaald 
door de param eters b en C. Deze kun
nen w orden gem eten overeenkom stig  
de CETOP aanbeveling RP 50 P.
De m eetprocedure  en de daarop vo l
gende u itw erking van de verkregen 
waarden is tam elijk eenvoudig . Zes 
m eetpunten per kom ponent leveren al 
vo ldoende gegevens op voor het bere i
ken van de gew enste nauw keurighe id .

afb. 4

afb. 5

A Pl

afb 6

H et m eetinstrum entarium  bestaat uit 
vo lum e-stroom m eters  en m anom eters 
m et een redelijk nauw keurige aanw ij
z ing; ve rde r m eetpijpen van d iverse  af
m etingen, korresponderend m et de 
versch illende afm etingen van de aan- 
s lu itpoorten , e.e.a. ook w eer ove reen 
kom stig aanbeveling RP 50 P.

Formules en te gebruiken eenhe
den
De form u les (1) en (2) zijn a lleen to e 
pasbaar bij een in laattem peratuur t i van 
+  20°C. Voor andere tem peraturen d ie 
nen de fo rm ules gekorrigeerd  te w or
den met een faktor K, waarbij:

. . V -
293

273 + I,

waarin t , = in laa ttem pera tuur in C.
Voor een gesm oorde strom ing 
(pC 2<  bp ,). geldt:

q =  C p, K , ............................................ (4)
V oor subson ische  strom ing p2 >  bp, is:

q -  C p (5)

Na en ige om w erking verkrijg t men:

P , - b p ,  + (1 -  b) V p , 1 -  (q /C K ,)1 ' ,6)

De vo lgens RP 50 P aanbevolen eenhe
den d ie bij het u itw erken van deze fo r
m ules m ogen w orden toegepast zijn:

absolute druk p i en p2 -  bar

doorstroom kapacite it q -  d m ^ /s  
tem pera tuur t, -  °C
doorstroom fakto r C -  dm ^/s -ba r 
De doorstroom kapacite it kan eventueel 
ook u itgedrukt w orden in gram m en 
lucht per sekonde (g /s) waarbij ge ldt dat 
bij 1,013 bar en +20°C , 1 d m ^ /s  =
1,204 g /s.

Praktische toepassingen
Een van de toepassingen van deze fo r
m ules is de berekening van vu l- en 
leegprocessen bij vo lum es; vooral de 
fo rm ule  (6) die de waarde p2 op levert is 
daarvoor zeer geschikt.
Een andere toepassing is de bepaling 
van de doorlaatfaktor C van een bedie- 
n ingsventie l, waardoor een c ilinder m et 
een zu igeropperv lak A en een zu iger- 
sne lheid  v) w ord t geschakeld (afb. 6). 
De sne lheid  van de zu iger w ord t in zo ’n 
geval u its lu itend bepaald door de door
laat van de uitlaatpoort.
Bij een m axim um zuigersne lhe id  fs er 
sprake van gesm oorde strom ing en 
geldt:

q =  c-p, 
of:
A -v -p ,/p n =  c-p, 
en dus:
C =  A .v /p 0 .........................................  (7).

Met fo rm ule  (7) kan dus de doorlaatfak
tor C van het ventie l w orden bepaald. 
Natuurlijk m oet nog wel gekontro leerd  
w orden of de doorlaat van de uitlaat
poort en de re tourle id ing vo ldoende  is. 
Een andere toepassing treffen we aan 
bij kom ponenten zoals filte rs en sm eer- 
toeste llen  die het begin vorm en van 
praktisch elk pneum atisch systeem . Bij 
deze apparatuur is een drukval toege
staan van ca. 3%  van de prim aire druk. 
In een derge lijk  geval mag een van fo r
m ule (5) afgele ide ve reenvoud igde 
fo rm ule  worden toegepast:

q =  0 ,23 (1 +  b) Cp, .....................  (8)

Bij deze vereenvoud igde  fo rm u le  m oet 
wel m et en ige afw ijk ingen rekening 
worden gehouden, al zu llen deze een 
m axim um  van 4 %  niet overschrijden. 
Voor een pneum atisch systeem  met 
een luch tverbru ik  q en bij een druk pi 
v indt u dus voor C:

c >
0.23.p,(1 + b]

Bij een bepaalde waarde van b, d ie dan 
wel voor elk kom ponent apart geschat 
moet worden, verkrijg t u een waarde C, 
die als inaanqsnaram eter kan d ienen bij
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alb. 7

afb 8

afb. 9

btol/Cloi ƒ "

- o < i - r ? > 7

+ ------

>12 C12 ~J

afb. 10

afb. 11

De nauw keurighe id  die op deze w ijze 
w ordt verkregen  is voo r de m eeste prak
tijkgeva llen vo ldoende . De resultaten 
vallen ech te r wat tegen als het gaat om 
kom ponenten d ie  wat de doorlaatkapa- 
cite it betreft onderling  sterk versch illen . 
In dit laatste geval d ient dan een andere 
be reken ingsm ethode  te w orden ge 
volgd.
Afb. 9 toont w eer een aantal in serie 
geplaatste kom ponen ten , waarvan voo r
lopig a lleen de kom binatie  van de eerste 
tw ee kom ponenten w ord t berekend 
(afb. 10).
Uit deze bereken ing  vo lg t dan b, 2 en 
C , 2  Het c ircu it is dus nu gereduceerd  
to t 3 kom ponenten (afb. 11).
O pn ieuw  worden b en C voo r de eerste 
tw ee kom ponenten berekend vo lgens 
afb. 12 (b, 3 en C, 3), w aardoor het c ir
cu it nog ve rder w ordt ge reduceerd  (afb. 
13).
Herhaalt m en de berekening nog één
maal voor deze laatste tw ee kom ponen
ten dan ve rkrijg t m en tens lo tte  biot en 
Ciot van het gehe le  circuit.
Gaat m en uit van de param eters bx en Cx 
voo r de eerste  kom ponent en by en Cy 
voo r de tw eede van een reeks in serie 
geschake lde  kom ponenten (afb. 14) 
dan kunnen de param eters bxy en Cxy 
van een derge lijke  kom binatie  als vo lg t 
be rekend worden

de bepaling van de ju is te  doors troom - 
kapacite it van een kom ponent,
Een be langrijk  voordee l van de form ules 
(1), (2), (4), (5) en (6) is, dat ze niet 
a lleen toepasbaar zijn op een groot aan
tal ve rsch illende  kom ponenten inklusie f 
sm oringen  en lange le id ingen, maar ook 
gebru ik t kunnen w orden als het gaat om 
in serie geschake lde  apparatuur.

Serieschakelingen
G edurende de ontw ikke ling  van het RP 
50 P pro jekt vroeg de bepaling van de 
resu lte rende doors troom kapacite it van 
een aantal in serie  geschake lde kom po
nenten dan ook om  extra aandacht.
Bij een derge lijke  serieschake ling  (afb 
7) van kom ponenten  m et param eters
( b „  C ,). (b2,C2), (b3,C3)  (bn,Cn)
w ordt dus e igen lijk  verlangd b en C voor 
het gehe le  circu it te  bepalen, nam elijk 
bt0| en C|0|.
V o lgens Lennart G id lund van het Ko
n inklijk  Zw eeds Techno log isch  Instituut 
ge ld t nu bij benadering:

n
n

1 - c ,

Ci*

1 - bl

Ci*

(9)

( 10)

Gaat m en b ijvoorbeeld  uit van een 
pneum atisch systeem  bestaande uit 
een a fs lu ite r (1), een koppeling (2), een 
filter (3) en een le id inggedee lte  (4) vo l
gens onderstaand schem a (afb. 8) 
en m et de vo lgende  param eters:

1. b, =  0,4
2. b2 =  0,5
3. b3 =  0,2
4. b4 =  0,4
dan kan de doorlaatfaktor C, 
w orden m et de fo rm ule :

■ lol C i’

1
163

Ct*

1

12’

Cx*

1

20*

Cx’

1
10*

' lol 8.32

0  i t  ,y vo lg t uit:

xy
C b„

C, =  16 
C2 =  12 
C 3 =  20 
C4 =  10 

lot bepaald

ï>

J13 •13 7 "

afb. 12

afb. 13

Op deze lfde  w ijze  vo lg t de berekening 
van de factor biot m et behu lp  van de

r ~

: 1 - 8 .3 2 *
1 - 0 , 4  1 - 0 . 5  1 -  0,2 1 -  0.4

16’ 12’ 20’ 10*

L_
*Y *y

afb. 14

(11)

1
b ,2 b3

1 C!2 C3

n
- i —

fo rm ule : r >  ! bX
b
y1 — bi 1 -b i 1 -  ba 1-Ö4 p  ! C c

°  tot 1 °  tot
C i2 C *2 Cs2 C42

X

I
r r
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0  Indien < t  xy<1 geldt fo rm u le  12:

C x y  ^  C <   (1 2 )

Is «  • ! pas dan fo rm ule  13 toe:

( (  „ ..-b x  +  (1 -  t u  
         —  (13)

Terw ijl tenslo tte  ® b xy verkregen kan 
worden met formule (14):

I Ux I - Dy
b xy  *  1 - C ! xy  -----------------  +    (14 )C’ C*v

De berekening verloopt dus tam elijk 
gekom pliceerd  en vere is t het gebru ik 
van e lektron ische rekenm achines al 
dan niet program m eerbaar.
De afbeeld ingen 15, 16 en 17 tonen de 
p ,/p 2-q d iagram m en bij de doors tro 
m ing van a fzonderlijke  kom ponenten 
(afb. 15) en die bij een reeks kom ponen
ten in serie (16).

Dit laatste diagram is gebaseerd op 2 
m etingen, nam elijk éénmaal in de vo l
gorde A + B + C + D + E  (bovenste  dia- 
gram lijn), terw ijl daarna werd uitgegaan 
van de vo lgorde A +  D + C + B  +  E (on
derste  d iagram lijn).
A fbeeld ing 15, die op dezelfde schaal is 
ge tekend als 16, toont tenslo tte  dia- 
gram lijnen voor elk kom ponent a fzon
derlijk.

Het ligt voor de hand dat bij een reeks 
kom ponenten, waarvan de doorstroom - 
kapacite it sterk afw ijkt, de kapacite it van 
het gehe le  c ircu it voornam elijk  afhangt 
van de kom ponent met de k le inste  doo r
laat.
Verder b lijk t dat ook de vo lgorde  van de 
kom ponenten een rol speelt. Dit wordt 
du idelijk  aangetoond in afb. 17, die afb. 
16 verg roo t w eergeeft.

De gestreepte lijn geeft het verloop aan 
in geval de ve reenvoud igde rekenw ijze 
w ordt gevolgd.

q •/»
A*B*C+D»E
a »d * c * b * e /

afb. 16

Nauwkeurigheid
De in dit artikel genoem de n ieuw  ont
w ikke lde  form ules kunnen niet worden 
afgele id van reeds in de natuurkunde 
bestaande w etten, ze zijn daarentegen 
het resultaat van het kom bineren van 
m athem atische u itdrukkingen met 
w aargenom en feiten. Bij een derge lijke  
w ijze van werken zijn fouten niet geheel 
te verm ijden. De vraag is natuurlijk hoe 
groot de afw ijk ingen zijn.
Wat de b- en C -waarden betre ft is voor 
ind iv idue le  kom ponenten de overeen
kom st tussen de m et fo rm u le  (1) bere
kende waarden en de gem eten u itkom 
sten verrassend goed. De afw ijking be
droeg gem iddeld niet m eer dan 1 - 2% . 
T ijdens de ta lloze proeven w erden ook 
wel eens afw ijk ingen gekonstateerd van 
5% . D ergelijke afw ijkingen vallen ech
ter nog steeds binnen de to lerantie  van 
de in massa vervaardigde pneum ati
sche kom ponenten. Deze onverm iide-

lijke versch illen  maken het voor de fa
brikant echter wel noodzakelijk  de ka
pacite it van een representatie f aantal 
kom ponenten van elk type te meten, 
tene inde  zodoende tot een vastste lling 
van een nom inale kapaciteit te kom en, 
waar alle kom ponenten op zijn m inst 
aan vo ldoen. H ieru it vo lg t dan tege lijk  
dat som m ige  pneum atische kom ponen
ten w eer wat beter zullen zijn dan door 
de fabrikant w ordt aangegeven.

De in dit artikel beschreven a lternatieve 
bereken ingsw ijze  is getest op c ircu its  
met kom ponenten van ve rsch illende 
funktie en kapaciteit (1 /8 "  en 1 /4 "), 
te rw ijl tevens de onderlinge volgorde 
van de kom ponenten w erd gew ijz igd. 
S teeds werden waarden verkregen die 
nauw m et de bereken ingen ove reen
kwam en. S lechts in zeer ze ldzam e ge 
vallen w erden afw ijk ingen to t een 
m axim um  van 10%  gekonstateerd 
Een derge lijke  sterke afw ijking is echter 
altijd nog ,,gu n s tig " in verge lijk ing  met 
resultaten van de nog gebru ike lijke  be
rekeningsw ijze.
In som m ige gevallen bestaat de kans 
dat de berekening een negatieve 
waarde van b oplevert. In dat geva! is er 
geen bezwaar tegen b =  o te stellen. 
Dit versch ijnse l w ordt veroorzaakt door 
de noodzaak tot aanvaardbare gem id 
delde waarden van C te kom en. Dit blijkt 
u it afb. 17 waar de gestreepte  lijn is ve r
kregen door gebru ik te maken van de 
h ier beschreven alternatieve be reke 
n ingsw ijze.

Konklusie
Frank Sanville 's  form ule (1) geeft ons 
n ieuwe m ogelijkheden voor het be re 
kenen van pneum atische circu its. Dit ar
tike l beschrijft nog maar slechts een be 
gin. Lennart G id lund is nu bezig fo rm u
les te on tw ikke len voor zowel parallel 
geschakelde kom ponenten, T- koppe 
lingen, luchtslangen en sm oringen, 
a lsm ede voor dynam ische processen 
zoals het legen en vullen van volum es. 
Verder zijn al n ieuwe form ules on tw ik 
keld voor de nauw keurige bepaling van 
de zu igersne lhe id  van pneum atische c i
linders.
Voor de afnem er van pneum atische ap
paratuur is het nu tenslo tte  van belang 
dat hij van de fabrikant de gegevens 
betre ffende b en C waarden van de g e 
leverde kom ponenten verkrijg t, waar
m ee hij u ite inde lijk  in staat is de in dit 
artikel verm elde berekeningen uit te 
voeren.

Bron- Atlns Ponen’ '; Perslucht
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Energiedragers voor Amerika
door Wim Wouters*

Een prognose over het toekomstig energieverbruik zegt dat de aardolieconsumptie van de 
Verenigde Staten van Amerika in 1980 tegen de 1000 miljoen ton zal bedragen, w at een 
aanzienlijke stijging zou betekenen vergeleken met de bijna 800  miljoen ton die in 1976 
werd verbruikt. Ondanks de groeiende bijdragen uit alternatieve energiebronnen, het gelei
delijk op gang komen van de oliestroom uit Alaska en het opvoeren van de binnenlandse 
produktie, zal in 1980 - als genoemde prognose bewaarheid wordt - nog altijd in de 400  m il
joen ton over zee moeten worden ingevoerd. Een groot deel daarvan zal uit het Midden-Oos- 
ten komen, aangevoerd met grote tankschepen over een afstand van zo'n 12.000 zeemijlen, 
een dikke 22.000 kilometer.

Bij de gemiddelde vaart van 15 ó 16 mijl per 
uur die de grote tankers halen en rekening 
houdend met laad- en lostijd, alsmede met 
dokkingen, kunnen deze reuzen ter zee 
hoogstens vijf keer per ja a r  de heen-en-te- 
rug-reis afleggen. Zelfs als de Verenigde Sta
ten in de toekomst ook uit meer nabijgelegen 
bronnen in Mexico en Ecuador grotere hoe
veelheden olie kunnen betrekken, zou de 40 
miljoen ton aan scheepsruimte die nu reeds 
is ingezet als „energiedrager” voor de V.S., 
tegen 1980 bijna moeten worden verdub
beld. Overigens is dit een situatie die enig 
perspectief biedt aan de nog aanzienlijke 
hoeveelheid tankers die thans in de wereld 
zijn opgelegd of, om aan dit lot te ontkomen, 
met verminderde snelheid varen. Het is ech
ter ook een situatie die de nodige problemen 
voor Amerika oplevert. Want geen enkele 
haven in de Verenigde Staten kan de sche
pen die bij voorkeur voor dergelijke lange 
trajecten worden gebruikt (VLCC's - Very 
Large Crude Carriers, vanaf 165.000 ton 
draagvermogen), ontvangen. Aan de oost
kust bijvoorbeeld, is de havencapaciteit be
perkt tot schepen van maximaal ongeveer
90.000 ton. Het op gang houden van de olie
stroom met behulp van kleinere tankers, die 
relatief hogere vrachtkosten vergen, zou 
voor de Amerikaanse consument de prijs op
jagen en daardoor de inflatie aanwakkeren. 
Dit probleem heeft men zien aankomen en 
het heeft ertoe geleid dat, voornamelijk in 
het Caribisch gebied, overslagstations zijn 
gebouwd. Een der belangrijkste is dat van 
de C.O.T. - de Curagao Oil Terminal.
Zoals er meer wegen naar Rome leiden, zo 
zijn er echter ook meer mogelijkheden om de 
energie voor de Verenigde Staten aan te d ra 
gen. Overpompen op zee van een lading uit 
een grote tanker in een kleinere (lichteren) is 
zo'n mogelijkheid. En daarm ee hebben de 
tankers van de Koninklijke/Shell Groep reeds 
vele jaren  ervaring in Noordwesteuropese 
w ateren. Veelal worden schepen van onge
veer 70.000 ton als lichterschip gebruikt, na 
daarvoor speciaal te zijn uitgerust en te zijn • 
bemand met extra getraind personeel. Want 1 
ook bij lichteren geldt, dat de veiligheid 
voorop dient te staan en dat de zee onder 
geen beding mag worden verontreinigd.

Garyville
Nabij het plaatsje Garyville ten westen van 
New Orleans aan de Mississippi staat sedert 
1975 een gloednieuwe raffinaderij van de 
„Energy Corporation of Louisiana" (ECOL). 
Deze maatschappij koopt elf de benodigde 
ruwe olie in het buitenland, met nam e in de 
Perzische Golf en in West-Afrika.
Voor het vervoer van de ongeveer acht mil
joen ton ruw e olie per ja a r  die de raffinade

rij nodig heeft, riep ECOL de hulp in van 
Shell International Marine in Londen. ALs 
coördinatiecentrum voor alle transport over 
zee voor de Koninklijke/Shell Groep is deze 
maatschappij bij uitstek in staat door in
schakeling van schepen van de verschillen
de Shell-vloten te zorgen voor regelmatige 
aanvoer. Tevens beschikt zij over ruime ex
pertise op het gebied van lichteren.
Afgezien van enkele „Large Range"-sche- 
pen, die hoofdzakelijk tussen Venezuela en 
Garyville pendelen, zijn acht VLCC's nodig 
om voor regelmatige aanvoer te zorgen. 
Schepen dus, die alle gelichterd dienen te 
worden. Hiervoor zijn drie Shell-tankers in
geschakeld: de „Sitala" en „Sivella" van de 
Franse Shell-rederij en de „Sepia" van Shell 
Tankers in Rotterdam.

Uitrusting
De bezorgdheid van de Amerikaanse autori
teiten over de eind vorig ja a r  in de kustw a
teren voorgekomen scheepsongevallen, 
w aarvan dat met de „Argo M erchant" de 
meeste schrik teweegbracht, heeft ertoe ge
leid dat steeds hogere eisen worden gesteld 
aan onderhoud, uitrusting en opvarenden 
van de schepen die in Amerikaanse havens 
komen lossen. De U.S. Coastguard voert 
thans regelmatig inspecties uit aan boord 
van dergelijke schepen. Verder worden in
ternationaal maatregelen overwogen om de 
veiligheid ter zee nog meer te waarborgen 
dan thans al het geval is.
Bij de eerste transporten voor het ECOL-pro- 
ject had Shell International Marine er echter 
reeds voor gezorgd, dat alle mogelijke voor
zieningen w aren getroffen voor optimale 
veiligheid en het voorkomen van verontrei
niging van de zee.
Als tankers op zee langszij van elkaar gaan, 
gebeurt dit het veiligst w anneer beide sche
pen vaart houden. Men diende dus allereerst 
te beschikken over een gebied w aar weinig 
scheepvaartverkeer was. Ter plaatse moest 
ook voldoende diepgang zijn, zonder ob
structies, om met een VLCC te kunnen m a
noeuvreren. Een dergelijk gebied, ver ge
noeg van de kust en derhalve buiten de te rri
toriale w ateren, werd gevonden in de Golf 
van Mexico. Daar worden thans, met de re 
gelmaat van de klok, ladingen overgenomen 
door de lichterschepen, die vervolgens de 
olie in Garyville afleveren.
Dergelijke lichterschepen beschikken niet 
alleen over geavanceerde navigatie-appara- 
tuur (die in alle opzichten voldoet aan de 
strenge Amerikaanse eisen), m aar zijn te
vens uitgerust met een extra onafhankelijke 
dieselgenerator. Deze kan de volle belasting 
opnemen en is gekoppeld op het noodscha- 
kelbord waarop de stuurm achine staat aan 

gesloten. De extra beveiliging is ingebouwd, 
om in alle gevallen het schip zo lang moge
lijk bestuurbaar te houden.
Hoewel schepen van de ,,S"-klasse, w aartoe 
deze lichterschepen behoren, norm aliter 
ruim 70.000 ton olie kunnen vervoeren, is 
het draagvermogen door ingrijpende veran
deringen gereduceerd tot ongeveer 58.000 
ton. Dit w as noodzakelijk om te bereiken, 
dat deze schepen nooit en te nimmer bij leeg 
schip ballastw ater behoeven in te nemen in 
tanks w aarin olie is vervoerd. Met andere 
woorden: het schip heeft aparte tanks voor 
ballast en voor het vervoer van olie, zodat 
de kans op verontreiniging van het zeewater 
bij uitpompen van ballast absoluut is uitge
sloten.

Rendez-vous
Voordat het werkelijke rendez-vous p laats
vindt, krijgt het lichterschip rechtstreeks 
van het meteorologische bureau in New Or
leans de weerberichten door. Blijken de 
weergoden gunstig gezind, dan zoeken dé 
twee schepen via de VHF contact met el
kaar. De exacte rendez-vous-plaats, de koc-. 
en de vaart worden daarna afgesproken.

Terwijl de VLCC met een vaartje van onge
veer 2 % mijl voortdobbert, komt het lichter
schip met zijn bakboordkant langszij de 
stuurboordkant gegleden. Vier grote fen- 
ders, stootkussens zou men ze kunnen noe
men, met een lengte van 6,5 meter en een 
doorsnede van 3,2 meter, alsmede nog twee 
kleinere, zijn tevoren door het lichterschip 
buitenboord gevierd. Zij vormen een soort 
buffer als de beide schepen tegen elkaar 
worden gehieuwd. De hiervoor gebruikte 
m eerdraden worden nauwkeurig op span
ning gehouden. Aldus vormen de VLCC en 
het lichterschip tijdens de gehele actie een 
hechte eenheid.
Een speciale ploeg van het lichterschip, on
der leiding van een stuurm an, klimt aan 
boord van de VLCC om te assisteren bij het 
aankoppelen van de slangen. De stuurm an 
blijft tijdens het hele lichterkarwei, als ver
bindingsofficier, aan boord van de grote 
tanker. W aar nodig verleent hij assistentie. 
De brug van de VLCC doet tijdens het lichte
ren ook dienst als „kraaienest", omdat het 
uitzicht hier het beste is.
Als er gemanoeuvreerd moet worden, ge
beurt dit dus aan boord van de VLCC, die de 
turbines draaiende houdt. Aan boord van 
het lichterschip blijft u iteraard  wel alles 
stand-by, om in geval van nood mee te kun
nen manoeuvreren of weg te kunnen varen.

* Shell Tankers B.V.
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ASEA NEDERLAND B.V.

Op 1 juli 1977 begon ASEA Nederland
B.V. in een nieuwe fabriekshal met een 
oppervlakte van 1.500 m 2 in Apeldoorn 
met de assemblage van laagspanningsver- 
deel inrichtingen van het type VMG. De 
fabriek werd gebouwd naast het in 1975 
geopende kantoor en magazijn aan de 
Lange Amerika weg 67 te Apeldoorn.

(foto SW TK's Gras en Van het Kaar).

zou kunnen afleveren, vindt dit in principe 
plaats op de rede van een haven van een der 
nabijgelegen Caribische eilanden.
De lichterschepen zelf worden in Garyville 
van proviand en bunkers voorzien. Daar 
vindt tevens regelmatig aflossing van de be
manningsleden plaats. De uit-en-thuis-reis 
van deze schepen duurt gemiddeld slechts 
drie dagen, waarvan ze tweemaal 15 tot 18 
uur de Mississippi bevaren. Een reis die se
dert vorig ja a r  al heel w at keren door de 
drie Shell-lichterschepen is gemaakt, als 
laatste schakel in de energieaanvoer voor de 
Verenigde Staten.

Uit: Shell venster 8177

Met een snelheid van 12.000 ton uur wordt het lichterschip vanuit de VLCC volgeladen.

De beide schepen houden contact door por
tofoons, w at betreft de uit te voeren m a
noeuvres en de gang van zaken bij het pom
pen. Is alles gereedgemaakt voor het lichte- 
ren, dan kan er gepompt worden met eeh 
snelheid van 12.000 ton per uur. Het volga- 
laden lichterschip kan daarna de reis naar 
Garyville beginnen, terwjjl de VLCC op het 
volgende lichterschip wacht.

Hoogteverschil
Het zal duidelijk zijn, dat het hoogteverschil 
tussen het dek van een geladen VLCC en een 
lege 70.000 tonner aanzienlijk is. Nog aan- 
zienlijker is dit verschil echter - en dan om

gekeerd - tussen een leeggepompte VLCC en 
een volgeladen lichter. Bij het lichteren van 
schepen wordt daarom veelal gebruikge
maakt van een ,,flow boom' ’, een soort toren 
met twee lange, uitschuifbare armen boven
op. Deze kunnen hydraulisch op en neer 
worden bewogen over een hoek van onge
veer 100 graden. Aan deze armen hangen de 
slangen die leiden naar het laad-en-los-bor- 
des van de VLCC.
Tijdens het lossen wordt de VLCC - met be
hulp van een flow boom van kleinere afme
ting - voorzien van brandstof. Hoewel de 
lichter, behalve de post voor de opvarenden, 
ook proviand of onderdelen aan de VLCC
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DEFINING A NEW ROLE FOR BRITAIN’S SHIP BUILDERS

by HAZEL DUFFY*

British shipbuilders traditionally have 
built for foreign buyers as well as for the 
domestic market. During the boom years 
in the early 1970s British yards boasted 
long order books for overseas shippers, so 
much so that Britain’s shipowners some
times complained that they could not find 
yards interested in tendering for their re
quirements.

But all that has changed. Shipyards 
around the world are striving to secure the 
declini ng number of orders, with the result 
that there is fierce competition on pricing, 
delivery dates, specifications and credit 
schemes. Japan has established herself as 
the world leader on all these points, parti
cularly on prices and credit, and has won 
some 80% of world orders over the last 12 
months.

Domestic Demand
Where does this leave the British indus
try? The answer is that, unless the w orld 's 
merchant shipping owners are prepared to 
see all their ships built in Japan, or in 
developing countries such as Korea and 
Taiwan, there must be sufficient demand 
for some form o f shipbuilding industry in 
Britain.
Orders from British owners therefore 
emerge as the core of the industry. In 
normal times their requirements for new 
ships would exceed the capacity of the 
industry, and they would go abroad for 
many o f their ships. But in the difficult 
years ahead the government is hopeful that 
a high proportion of their needs will be 
met in Britain.
There will still be plenty of capacity for 
foreign orders. The decline in the value of 
the pound probably has given Britain 
equality with her European competitors 
when it comes to price, while there has 
been an all round improvement in delivery 
dates over the past few years.

Success o f the SD14
Numerous examples can be cited where 
the industry has managed to win orders in 
the face of intense competition from the 
Far East. The most outstanding success 
story is that o f Austin and Pickersgill, 
which has an order book extending into 
1978 for its SD14 general cargo series. 
The yard has consistently won orders 
against intense foreign competition, and 
can point to buyers coming back time and 
again for more ships. And some o f the 
buyers are from Japan’s doorstep.
Oil tankers will not be in much demand for 
several years because o f the present sur
plus, especially as oil shipments have still

not recovered from the fourfold increase 
in prices. But in the past British yards have 
built many huge tankers for foreign fleets. 
Swan Hunter, Scott Lithgow and Harland 
and W olff, for example, all built super
tankers for American-Israeli group, Mari
time Fruit Carriers. The financial troubles 
o f this company could have had severe 
effects on British yards but, even in the 
depressed market for this type of vessel, it 
was possible recently to find a Greek 
buyer for one of the tankers nearing 
completion at Scott Lithgow.

Building in Belfast
Harland and W olff in Belfast is building 
two liquefied natural gas carriers for an 
American company. The market for these 
vessels has not been hit in the same way as 
the tanker market.
After a long and thorough review o f the 
facilities available at British yards, the 
government is becoming increasingly in
volved in an industry wide marketing stra
tegy. This had been intended as the build 
up to nationalisation, but the future o f the 
governm ent’s plans for taking the industry 
into public ownership is uncertain because 
o f parliamentary difficulties. In the mean
tim e, an interim plan has been drawn up 
that will bring together the industry’s re
sources in both the public and private sec
tors.
Agreement in principle was reached du
ring a visit to Britain last Novem ber by the 
Polish Prime M inister, Piotr Jaroszewicz, 
on a deal whereby British shipyards would 
build ships worth £ 130 million for the 
Polish Steamship Company.
The 22 bulk carrying cargo vessels sought 
by Poland will be in three categories: 
35 000, 16 000 and 4400 tons. A number

o f yards are involved in drawing up de
signs for the ships, and tenders are expec
ted to be submitted shortly.

Competitive Edge
The continued competitiveness o f the in
dustry is vital if Britain is to go on winning 
orders over the next few years. A cost 
escalation insurance guarantee scheme, 
which covers increases in costs on the 
variable elements o f  contracts above a cer
tain threshold, operates for all orders, ex
cept for those placed by shipowners from 
other European Community states. There 
is a possibility that a selective subsidy 
scheme will be extended to shipyards to 
allow them to compete more effectively 
with Japahese competition.
There is a growing feeling in certain sec
tors that more flexibility on credit terms 
also in necessary. However, since Britain 
is bound by international agreements rea
ched with the OECD and the European 
Community, any relaxation o f credit 
terms would have to be agreed internatio
nally.
Government led efforts to define a future 
for British shipbuilding have had the 
cooperation o f the unions and of manage
ment. What needs to be done is to ensure 
that enough orders can be obtained for the 
major part o f the industry to be sustained 
for the short or medium term. In the longer 
term demand for new ships is likely to 
expand slowly and the resources o f the 
industry will be more nearly fully occu
pied once again.

shipping correspondent 'The Guardian’ London
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Vier Nederlandse ondernemingen ontwerpen 
samen hulppakket voor verstopte havens

’De havencongesties in de tropische 
gebieden zijn veel minder hopeloos 
dan het lijkt. Laat ons helpen! Met 
een gerichte, multi-disciplinaire aan
pak garanderen wij elke overbezette 
haven op korte termijn een uitweg uit 
de moeilijkheden, die de ekonomicën 
van de ontwikkelingslanden zoveel 
schade doen.’

Met deze -  hier bondig samengevatte -  
boodschap richten vier zeer verschillende, 
te goeder naam en faam bekend staande 
Nederlandse ondernemingen zich geza
menlijk tot die havens in de wereld, 
die in een recent verleden plotseling met 
ernstige -  en naar het zich in een aantal 
gevallen laat aanzien: voorlopig blijvende 
-  congestieverschijnselen te maken kre
gen.
Kort geleden presenteerden de vier zich 
op het congres: 'Ports of tomorrow: 
must they lead the evolution or follow 
it?’ dat in Rotterdam gehouden werd en 
bezoekers trok uit de gehele wereld.
Een van de inleiders was de heer J. J. 
van Steenbergen, staffunktionaris van de 
Nedlloyd Groep, een onderneming die 
onder meer opereert met een vloot van 
ruim honderd vrachtschepen, en een van 
de leden van het bedrijfsconsortium.
De andere deelnemers zijn de Bos Kalis 
Westminster Groep (baggeraars en ha
venbouwers, wereldwijd werkzaam). Rijn- 
Schelde-Verolme (een conglomeraat van 
scheepsbouw- en konstruktiebedrijven. 
gespreid over Zuidwest-Nederland) en 
DAF Trucks (bouwer van zware be
drijfsauto’s).
De heer Van Steenbergen besprak een 
interessant idee, door de vier bedrijven 
gezamenlijk ontwikkeld en uitgewerkt: 
het is technisch mogelijk komplete, drij
vende haveninstallaties -  in West-Europa 
snel maar degelijk gebouwd -  over te 
varen naar elk congestiegebied in de 
wereld.
Niet alleen alle technische voorzieningen 
kunnen worden geleverd in een zodanig 
tempo, dat de congestiehaven binnen 
achttien maanden de dringend nodige 
uitbreiding kan ondergaan, er worden 
ook management- en trainingsprogram
ma’s ’meegeleverd’, die ervoor moeten 
zorgen dat het ontwikkelingsland in 
kwestie na enige tijd over genoeg vak
bekwame mensen beschikt om de haven
uitbreidingen geheel zelf te runnen. 
Zelfs in het ambitieuze hulppakket van 
de vier samenwerkende ondernemingen 
de opbouw inbegrepen van een transport
en distribute-organisatie, die de in de 
haven aangevoerde goederen over het 
land verspreidt. Ook hier gelden trai- 
ningsfaciliteiten: zodra het ontwikke

lingsland in staat is dit aan- en afvoer- 
apparaat zelf in handen te nemen, is 
voor de Europese wegbereiders het werk 
gedaan.
De naam van het projekt: Instant H ar
bour and Cargo Transport System.

Stalen werkeiland
Het belangrijkste onderdeel van zo’n ul
trasnelle havenuitbreiding is een zwaar, 
stalen werkeiland, bijvoorbeeld 210 bij 
185 meter groot, dat in vijf onderdelen 
vanuit Nederland over zee naar de plaats 
wordt gebracht waar het moet gaan 
dienst doen.
In een zee- of riviergedeeite, dat -  zo 
nodig -  eerst op diepte is gebracht, ver
bindt men de onderdelen van het werk
eiland, zodat het de vorm krijgt van een 
pier. Met een aantal zware palen wordt 
het drijvende eiland vervolgens zo stevig 
verankerd, dat het vast op zijn plaats 
blijft liggen, maar toch enkele meters 
kan dalen en rijzen op de bewegingen 
van eb en vloed.
De drijvende pier telt drie royaal be
meten ligplaatsen voor zeeschepen, kan 
worden voorzien van twee opslagloodsen 
die 120 bij 40 meter groot zijn, waarna 
dan nog een behoorlijke ruimte overblijft 
voor de verwerking (het aan- en afleve
ren) van de goederen.
Voor het laden en lossen gebruiken de 
scheen hun eigen laadgerei, al is het 
technisch mogelijk rijdende kranen op de 
pier te plaatsen. Vorkheftrucks, tracto
ren en aanhangwagens brengen de aan
gevoerde goederen naar de loodsen of 
de open opslagruimte.
Het is niet de bedoeling dat de aange
voerde goederen langer dan bijvoorbeeld 
48 uur op de drijvende pier blijven. Op 
de vaste wal -  bereikbaar met drie korte 
bruggen -  is daarom nog een grote, over
dekte opslagruimte gedacht. Wie dus 
geen kans heeft gezien z’n goederen 
binnen twee etmalen van de pier te halen 
vervoegt zich daar.
De overslagkapaciteit van een zo’n pier 
is door het consortium becijferd op plus 
minus 450.000 ton goederen per jaar 
als de installatie een stukgoedbestemming 
kriiet en wordt . - t , ,

»

van 10.000 tot 15.000 ton. Er zullen dus 
conventionele stukgoederen passeren, 
maar ook ladingen op pallets en in con
tainers.
Bouwt men twee van zulke drijvende 
pieren (aanbevolen wordt een onderlinge 
afstand van 150 meter) dan ontstaan zes 
nieuwe ligplaatsen en wordt de jaarlijkse 
overslagkapaciteit van de haven circa
900.000 ton groot. Men kan vanzelfspre
kend nog verder gaan.
Daarbij is het volgens het bedrijfscon
sortium niet zo, dat men ten aanzien 
van deze drijvende pieren uitsluitend aan 
stukgoedbestemmingen zou moeten den
ken. Het ontwerp is soepel aan te passen: 
men kan er een graanpier van maken, 
een vispier, een terminal voor gekoeld 
fruit, een overslagplaats voor vloeibare 
lading, enzovoorts.
Uit een rij van deze pieren zou dus een 
zeer veelzijdig ingerichte haven kunnen 
worden samengesteld. Doen zich in de 
loop van de tijd veranderingen voor in 
de aard van de in- en uitgaande goe
derenstromen dan zijn snelle aanpassin
gen mogelijk.
Nu kan men bijzonder doelmatige ha
veninstallaties bouwen, maar op den 
duur zou men er toch niet het volle 
profijt van hebben als niet tegelijkertijd 
een doelmatig transport- en distributie
apparaat werd opgezet voor de aan- en 
afvoer van de goederenstroom uit en 
naar het achterland.
Bij het hulppakket, zoals het consortium 
van de vier ondernemingen dit aanbiedt, 
behoort daarom onverbrekelijk een stu
die, waarin wordt onderzocht wat er aan 
weg-, rail en waterverbindingen in het 
land al aanwezig is, welke effekten de 
nieuwe havenuitbreidingen op die infra- 
struktuur zullen hebben en op welke 
wijze de aansluiting op de achterwaartse 
verbindingen tot stand moeten worden 
gebracht.
In het kader van die studie zal ook 
worden uitgezocht, waar in het land de 
ladingsdepots moeten komen, die ener
zijds zullen dienen als distributiecentra 
voor allerlei goederen die in de haven 
zijn aangevoerd, anderzijds zullen fun
geren als verzamelpunten voor ladingen, 
die via de nieuwe haveninstallaties moe-
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Fig. I. De drijvende pier, belangrijk onderdeel 
van hel veelomvattende hulpproject dal vier sa
menwerkende nederlandse ondernemingen hebben 
ontworpen.

Als er in het land of in het desbetref
fende gebied niet genoeg moderne ex
peditiemogelijkheden zijn, zullen ook die 
moeten worden opgebouwd. Ook dat kan 
dan tot het hulppakket behoren. Van
zelfsprekend is het in alle gevallen aan 
de overheden van het ontwikkelingsland 
om te beslissen over de definitieve be
heersvorm van de nieuwe haveninstalla
ties, het distributieapparaat en het trans
portbedrijf: zij zullen uitmaken of het 
staats- of semi-staatsbcdrijven dan wel 
partikuliere ondernemingen worden.
Als gezegd: de Nederlandse ondernemers 
trekken zich in principe volledig terug, 
zodra de trainingsprogramma’s van de 
lokale werkers suksesvol zijn afgesloten. 
De congestiehaven zal dan een belang
rijke uitbreiding van haar technische 
voorzieningen hebben ondergaan, maar 
ook beschikken over meer vakbekwame 
eigen mensen, die hun kennis vrij zeker 
naar een wijder gebied zullen uitstralen.

Kostenverhouding
’Dat is het aardige, zeg maar: het meest 
bevredigende aan dit projekt,* zegt na het 
congres in Rotterdam de heer Van 
Steenbergen, als we hem in zijn kantoor 
een aantal nadere bijzonderheden vragen.

'Wij kunnen de ontwikkelingslanden 
fundamentele hulp bieden, belangrijk 
voor de wereldhandel en de verhoudin
gen tussen de mensen. Wij zijn er van 
overtuigd dat dit systeem z’n waarde 
kan bewijzen.’
Hij maakt duidelijk waarom er over de 
kostenverhouding van dit ’instant har- 
bour system’ tegenover conventionele, 
meer tijd vragende havenuitbreidingen 
geen algemene regel te geven is. Die 
verhouding zal van geval tot geval ver
schillen.
’Stel je voor dat onze haveninstallaties 
zouden moeten komen in een gebied, 
dat voor grote zeeschepen pas goed be
reikbaar zal zijn nadat een rivier over 
een flinke afstand is uitgebaggerd. Dan 
mag je aannemen dat voor het neerleg
gen van onze drijvende pieren nog wat 
extra baggerwerk moet worden gedaan.

De omstandigheden zullen telkens an
dere voorzieningen vragen.
Aangenomen dat ze gunstig zijn, zodat 
je niet al te veel hoeft te baggeren, dan 
is onze oplossing niet duurder dan een 
conventionele. Bedenk bijvoorbeeld, dat 
zich in de drijvende pier, onder het dek, 
ruimten bevinden die voor allerlei doe
len gebruikt kunnen worden. Er zitten 
kantoren en werkplaatsen in, krachtin- 
stallaties en sanitaire voorzieningen.’ 
Gevraagd naar de levensduur van de 
stalen wanden van de drijvende pier 
geeft de heer Van Steenbergen onom
wonden toe dat daarover naar zijn ge
voel in tropische gebieden wel misver
standen bestaan. 'Ik heb gemerkt dat 
sommigen daar beducht zijn voor de 
corrosieve werking van hun wateren,’ 
vertelt hij. ’Maar, die bezorgdheid is niet 
nodig.’

’Wij profiteren van de ontwikkelingen 
in de offshore-techniek, die op het ter
rein van de beschermingsmiddelen enor
me vorderingen heeft gemaakt. Er zijn 
produkten op de markt gekomen, die 
een ongekende weerstand tegen corro
sieve inwerking bezitten. Door gebruik 
te maken van kathodische bescherming 
in kombinatie met de nieuwste verven 
kun je garanderen dat er aan de huid 
van zo’n drijvende pier twintig, dertig 
jaar niets hoeft te gebeuren. 
Rijn-Schelde-Verolme geeft de verze
kering onze ’instant pier’ zo afdoend 
tegen corrosie te kunnen beveiligen, dat 
hij minder onderhoud nodig heeft dan 
een konstruktie van beton.
De eerste berichten over het geïnte
greerde hulppakket hebben in de con- 
gestiegebieden sterk de aandacht getrok
ken. Er kwamen verzoeken om nadere 
informaties uit allerlei landen en be
zoekers uit Venezuela, Saoedi-Arabië, 
Nigeria en Iran. Op allerlei plaatsen in 
de wereld worden de ideeën van het 
consortium nu bestudeerd.

Uit: Rotterdam Europoort Delta.

Fig. 2. Een artistieke impressie van een snel tot stand te brengen haven dicht bij de mond van een rivier. Hier 
liggen drie pieren naast elkaar. De voorzieningen op het vasteland -  grote, open opslag ruim ren en twee forse 
loodsen -  zijn op een stevige groei berekend.
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t NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

Sulzer dieselmotoren in het licht van 
modern zeetransport en scheepsbouw- 

* ontwikkeling*
door J. A. Smit, plv. directeur afd. Die
selmotoren Gebr. Sulzer A .G ., Winter
thur
20 okt. ’77 (do) Rotterdam
21 okt. ’77 (vr) Amsterdam

IMCO-zaken
doorM . A. Moereels, Hoofdinspecteur bij 
de Scheepvaart Inspectie 
27 okt. ’77 (do) Groningen

Excursie naar de Bolnes motorenfa- 
briek te Krimpen a.d . Lek
2 nov. ’77 (wo) Vertrek 9.30 uur per 
Spido van de Willemskade Rotterdam.

Neddrill boorschepen*
spreker nader op te geven
17 nov.’ ’77 (do) Rotterdam
18 nov. ’77 (vr) Amsterdam
22 nov. ’77 (di) Groningen

Propeller shaft bearings and sterntube
seals*
door Dipl.-Ing. G. Mewes, Howaldts- 
werke-Deutsche Werft
15 dec. '77 (do) Rotterdam
16 dec. ’77 (vr) Amsterdam 
22 dec. '11 (do) Groningen??

Nog geen lezing beschikbaar. Voorstellen 
worden gaame 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 machine
kamer*
Dagbijeenkomst op dinsdag 16 februari 
’78 te Delft

Mak-motoren
door Dr. Lemcke
22 febr. ’78 (wo) Rotterdam
23 febr. ’78 (do) Groningen
24 febr. ’77 (vr) Amsterdam

Ontwikkeling van de navigatie in de 
scheepvaart
door de heer A. Wepster van het Neder
lands Maritiem Instituut 
2 mrt. ’78 (do) Rotterdam

Cavitatie*
spreker(s) nader op te geven 
14 mrt. '78 (di) Delft 
(voor afd. Rotterdam)
17 mrt. ’78 (vr) Amsterdam 
23 mrt. ’78 (do) Groningen

Jaardiner Amsterdam in Grand Hotel 
Krasnapolsky, 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 yzigin- 
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Konink- 
lijk Instituut van Ingenieurs.

AFDELING AM STERDAM ’
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.

Mededeling

Ledenlijst 1977
Onlangs ontvingen leden en begunstigers 
de Ledenlijst 1977. De samenstellers zijn 
zich er van bewust dat niet alle in deze lijst 
vermelde gegevens juist zijn.
Uw op- of aanmerkingen en correcties op 
deze ledenlijst worden (liefst schriftelijk) 
ingewacht bij het algemeen secretariaat, 
Postbus 25123, 3001 HC Rotterdam, zo
dat deze in de ledenlijst 1978 kunnen wor
den verwerkt.

Ballotage

De volgende heren zijn voor het GE
WOON LIDMAATSCHAP voorgedragen 
aan de Ballotage-Commissie:

Ing. K. J. ALBRECHT 
Directeur Elektro Technische Industrie 
Van der Veer B .V ., Amsterdam 
Bartóklaan 77, Heemstede 
Voorgesteld door ir. K. Bouman

Ing. G. J. BOELE
Directeur Boele’s Scheepswerven en Ma
chinefabriek B.V.
Ringdijk 454, Ridderkerk
V o n rn i-C tr.! I l '  •

M. BOELE
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam, 
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige 
Rederij Koninklijke Nedlloyd 
Slingelaan 8, Doetinchem 
Voorgesteld door J. den Arend

J. BRAAKSMA
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C); Technisch hoofdmedewerker 
Vlootbeheer Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot Mij. B .V ., Amsterdam
A.S. Talmastraat 16, Harlingen 
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Ing. P. ELFFERS
Alg. Procuratiehouder; Hoofd Materieel- 
dienst Koninklijke Nederhorst Bouw B. V. 
idem Kon. Mij. voor Havenwerken 
Eendrachtsweg 8, Gouda 
Voorgesteld door F. Wegman

A. C. VAN DER GIESSEN 
Bedrijfsassistent Scheepsbouw Van der 
Giessen-De Noord N.V.
Schaardijk 24 b. Krimpen a.d. IJssel 
Voorgesteld door ir. J. N. de Jong

H. J. KRAGT
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen, Amsterdam, 
HTS-structuur; Scheepswerktuigkundige 
Zodiac Shipping; Holland Bulk Transport 
Laurens van Teylingenstraat 1, Medem- 
blik Voorgesteld door J. den Arend

Ing. C. H. VAN LEEUWEN 
Sales Manager afd. Zeevaart (Caterpillar 
en Alco Dieselmotoren), Amsterdam 
Boomstede 141, Maarssenbroek (Utr.) 
Voorgesteld door S. de Nobel

W. A. PHILIPPO
Hoofdwerktuigkundige (met diploma C) 
PHs van Ommeren B .V ., Rotterdam 
Mastgatstraat 102, Zierikzee 
Voorgesteld door A. E. van Dodeweerd

P. J. PLESMAN
Sales engineer N.V. Staalgietwerk 
S .M .D .K .. Utrecht 
Heulestein 11, Linschoten 
Voorgesteld door H. D. Hielkema

Ing. E. ROGER
Ontwerper/Konstrukteur Scheepsbouw
kundig Ontwerp- en Adviesbureau J. F. 
H. Roger B.V.
Rijksweg 10, Naarden 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

Ing. G. L. TIMMERMANS 
Bedrijfsassistent afd. Scheepsbouw Boe- 
le 's  Scheepswerven en M achinefabr., 
Bolnes, Duinbeek 25, Zwijndrecht 
Voorgesteld door ing. A. A Clement

Ing. A. J. VEGTER 
Directeur Agam Motoren Rotterdam B.V. 
Söderblomplaats 476. Rotterdam 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

H. B. WIERSMA
Scheepswerktuigkundige (met diploma 
C ll) Koninklijke Java-China-Paketvaart 
Lijnen B .V ., Amsterdam 
Verdiweg 265, Amersfoort 
Voorgesteld door D. C. J. Stemmerik

W. M .Z O N D A G
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma Bil); Technisch inspecteur Smit- 
Lloyd B .V ., Rotterdam 
Rembrandtstraat 46, Zaltbommel 
Voorgesteld door W. Riepma

Voorgesteld als BELANGSTELLENDE: 
G. KNOESTER
Verkoopleider Scheepvaart Internationale 
Navigatie Apparaten B .V ., Rotterdam 
Junostraat 11, Alphen a.d . Rijn 
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema, 
Prof. ir. J. H. Krietemeijer en P. A. Lui
kenaar

J. SIZOO
Directeur Coöperatieve Inkoop- 
Vereniging van Metaal-Industriëlen G. A. 
Coopra
Statenlaan 61, Rotterdam 
Voorgesteld door J. J. Klaarenbeek, ing. 
W. P. Stiekema en P. A. Luikenaar

Voorgesteld als JUNIOR-LID:
R. H. BERKVENS
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde Adriaan van Blijen- 
burghstraat 6, Dordrecht 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

Eventuele bezwaren, schriftelijk, binnen 
14 dagen aan het Algemeen Secretariaat 
van de NVTS, Postbus 25123, 3001 HC 
Rotterdam .

PERSONALIA

Phs Van Ommeren N .V .
De heer ir. W. H. Brouwer (eerder direc
teur van Shell Tankers B .V .) werd lid van 
de Raad van Beheer. De heer drs. A. H. J. 
Otto werd benoemd tot directeur en houdt 
zich in het bijzonder bezig met Handelsak- 
tiviteiten. De heer ir. J . W . M untz, inspec
teur technische dienst nieuwbouw, werd 
benoemd tot adjunct-directeur. De heer J. 
Ruys, procuratiehouder, werd eveneens 
benoemd tot adjunct-directeur.

Nieuwe opdrachten

Eurostaal B .V .
Van Ralph M. Parsons Company -  Pasa- 
dena/Califom ia ontving Eurostaal B.V. te 
Rotterdam een opdracht voor de levering 
van buizen en pijpverbindingsstukken en 
de prefabricage van pijpconstructies voor 
aardgas-installaties in Iran.
De buizen en componenten worden be
trokken uit de West Duitse Bondsrepu

bliek, Frankrijk, Italië en Engeland. In 
Nederland worden deze staalprodukten 
niet vervaardigd.
De pijpconstructies worden uitgevoerd 
door Machinefabriek Breda, W ester Pijp
leidingen en N .D .S .M ., alle divisies van 
het R .S.V .-concern.

De pijpassemblages worden in meer dan 
2500 containers van 13 m lengte van Rot
terdam naar Iran verscheept.

Naast het door Eurostaal verworven deel, 
is door Parsons in Engeland en Italië elk 
een gelijk gedeelte van de opdracht ge
plaatst.
Het succes van het verwerven van deze 
belangrijke opdracht is mede toe te schrij
ven aan de know how van Eurostaal derge
lijke projecten uit te voeren. De in 20 jaar 
opgedane ervaring heeft geleid tot grote 
opdrachten van internationale aardgas en 
olie exploratie en productie ondernemin
gen voor het leveren van pijpleiding instal
laties en voor-gefabriceerde componen
ten, die bij montage op de bouwplaats snel 
en eenvoudig geassembleerd en gelast 
kunnen worden en veel arbeidsuren bespa
ren door het vermijden van constructie 
moeilijkheden, waardoor de kosten aan
merkelijk worden gereduceerd.

Het voordeel van prefabricage in de fa
briek is, dat de bewerkingen en warmte
behandelingen van het staal, materiaal-, 
las- en drukproeven efficiënter kunnen 
worden uitgevoerd en gecontroleerd. 
Eurostaal is gespecialiseerd in het ontwer
pen, berekenen en uitwerken van fabri
cage-, las- en keuring methodes voor 
pijpleiding componenten.

1HC Holland
In de afgelopen maanden boekte IHC Hol
land een aantal bouw- en engineeringop- 
drachten met een totale waarde van ruim 
85 miljoen gulden:
a. Het ministerie van transport, verbin
dingen en toerisme van Indonesië bestelde 
een dubbelschroefsleepzuiger met een 
laadruiminhoud van 2900 m 3.
De waarde van deze opdracht overschrijdt 
de dertig miljoen gulden. Het schip zal 
gebouwd worden bij IHC Verschure in 
Amsterdam.
b. Voorts zijn vier snijkopzuigers van het 
gestandaardiseerde type IHC Beaver ver
kocht. De zuigers hebben elk een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 3300 pk. Drie 
ervan zullen de, in 1974 geleverde, zes
tien stuks in de Volksrepubliek China 
gaan aanvullen. De vierde is bestemd voor 
de Ivoorkust in Afrika.
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Eveneens uit Afrika en wel uit Ruanda 
Burundi kwam de bestelling voor een 
klein baggervaartuig van het type 1HC 
Amphidredge H400/4.
Hiermede zal turf gewonnen gaan wor
den, als brandstof ten behoeve van de 
energie opwekking vooreen theeplantage. 
In totaal is met deze opdrachten, die alle 
bij 1HC De Klop in Sliedrecht gebouwd 
zullen worden, een bedrag van ruim 20 
miljoen gulden gemoeid.
c. Negen moderne splijtbakken van het 
type IHC Omnibarge werden verkocht, 
waarvan vier aan Nederlandse aannemers, 
twee aan een Franse en drie aan een Ita
liaanse aannemer. Deze splijtbakken ver
tegenwoordigen een waarde van 20 mil
joen gulden.
Vijf van deze bakken worden in het kader 
van een ruiltransactie betrokken uit Polen, 
de overige vier zijn uit voorraad geleverd.
d. In de sektor ’engineering’ vallen de 
volgende opdrachten te melden: 
onderdelen en tekeningen zullen geleverd 
worden aan de Whyalla Shipyard. die 
twee 500m3 splijtbakken gaat bouwen 
voor het Department of Marine and Har- 
bours in Adelaide, Australië.
Onderdelen en engineering worden gele
verd aan Davie Shipbuilding in Quebec, 
Canada. Deze werf gaat een 1800 m3 
sleepzuiger bouwen voor het gouverne
ment van Cameroun in het kader van de 
Canadese ontwikkelingshulp. In samen
werking met Whangarei Engineering and 
Construction zal in Nieuw Zeeland een 
sleepzuiger met een grijper, voor het gou
vernement van dat land gebouwd worden. 
De begeleiding van bovengenoemde op
drachten berust bij Smit Engineering in 
Kinderdijk.
Ook M .T .E ., een engineeringbureau van 
IHC Holland, dat vanuit Amsterdam 
werkt, wist een zodanig aantal opdrachten 
in de sector alluviale mijnbouw te verkrij
gen, dat het totale pakket engineering, dit 
jaar geboekt, de 18 miljoen gulden te bo
ven gaat.

Indumy Motoren B.V.
Onlangs ontving Indumij Motoren B.V. 
de opdracht voor levering van 2 stuks 
S .E .M .T. -  P1ELSTICK dieselmotoren 
voor het vervangen der bestaande motoren 
van de onderzeeboot Hr. Ms. Tonijn van 
de Potvisklasse.
De motoren zijn van hetzelfde type als 
welke geleverd worden voor de in aan
bouw zijnde ’S’-fregatten, maar worden 
aangepast aan de speciale omstandighe
den welke in een onderzeeboot gelden. 
S .E .M .T. -  P1ELSTICK heeft daarvoor 
tezamen met Hispano Suiza een drukvul-

groep ontwikkeld welke door middel van 
tandwielen vanaf de krukas wordt aange
dreven in plaats van door de uitlaatgassen. 
Elke motor zal een Smit-Slikkerveer gene
rator aandrijven van 960 KW bij 1300 
om w/min.
De motoren worden gebouwd in de moto- 
renfabriek van Alsthom-Atlantique te 
Montoir (bij St. Nazaire) in Frankrijk, 
waar eveneens de samenbouw en beproe
ving plaats vindt.
Medio 1978 zullen de aggregaten bij De 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
worden ingebouwd.

Tewaterlatingen

’Silvia Alpha’
Bij Ti 11e Scheepsbouw B.V. te Kootster- 
tille werd op 16 september het m.s. Sylvia 
Alpha gedoopt en te water gelaten.
Dit schip is het eerste uit een serie van zes 
identieke schepen, te bouwen door vier 
Conoship werven voor de rederij ’Sylvia’ 
te Hoogezand.
Van deze serie worden er drie bij Tille 
Scheepsbouw B.V. gebouwd, één bij 
Scheepswerf Appingedam Niestem Delf
zijl B .V ., één bij Scheepswerf Bijlholt te 
Foxhol en één bij Scheepswerf Ferus Smit 
te Foxhol.
Het eerste schip zal opgeleverd worden in 
oktober 1977 en het laatste in april 1978. 
Het ontwerp is gemaakt door het Conoship 
ontwerp bureau, de constructietekeningen 
en voorbewerking van het staal door Cen
traal Staal, de motorkamer inbouw wordt 
uitgevoerd door Wolfard & Wessels, de 
electrische installatie door Alewijnse en 
Eekels gezamenlijk.
De belangrijkste gegevens van het schip 
zijn als volgt:
Lengte over alles 81,70 m, lengte tussen 
de loodlijnen 74,50 m, breedte 14,00 m, 
holte 6,60 m, geladen diepgang ong. 5,50 
m, draagvermogen ong. 3170 ton, laad- 
ruiminhoud (graan) ong. 136.000 cb. ft., 
laadruiminhoud (balen) ong. 125.000 cb. 
ft., bruto register tonnage onder 1600r.t., 
hoofdmotor 2000 h .p ., geladen proeftocht 
snelheid 12,6 kn, water ballast cap. ong. 
825 m 3, drinkwater cap. ong. 24 m3, 
brandstof cap. ong. 168 m 3.

’Valiant’
Op 20 augustus 1977 is met goed gevolg 
tewatergelaten het vrachtschip Valiant, 
bouwrummer 275 van Scheepsbouw en 
Reparatiebedrijf Gebr. Sander B.V. te 
Delfzijl, voorde heren J ., P., en HJ. Beek 
te Groningen.
Hoofdafmetingen zijn: 76,850 m lengte.

13,40 m breedte, 6,72 m holte.
In dit schip werd geïnstalleerd één 2-takt,
e .w ., Brons-niotor, van het type 16-GV- 
D, met een vermogen van 1500 pk bij 320 
omw./min.
Het vrachtschip wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klas
se: 1 3/3 E Haute mer. lceClass I.A.

Proeftochten

’Feiya’
Op 31 augustus 1977 heeft met goed ge
volg proefgevaren het vrachtschip Fenja, 
bouwnummer 206 van Barkmeyer 
Stroobos B.V. Scheepswerf en Machine
fabriek te Stroobos, voor Rederij H. & P. 
Holwerda te Heerenveen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,56 m, 
breedte 14,00 m, holte 6,45 m.
In dit schip werd geïnstalleerd één 4-takt,
e .w ., opgeladen B. & W. Alpha motor, 
van het type 16V23L-VO, met een ver
mogen van 2320 pk bij 800/omw./min. 
Het vrachtschip werd gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3 E Haute mer Ice Class IA.

’Jumeira Bay’
Op 18 en 19 augustus 1977 heeft met goed 
gevolg proefgevaren de cutterzuiger Ju
meira Bay, bouwnummer CO 890 van
l.H .C . Verschure B.V. te Amsterdam, 
voor Gulf Cobla te Dubai, U.A.E. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 68 m, 
breedte 16,50 m, holte 5,25 m.
In dit schip werden geïnstalleerd: één 
4-takt, e .w ., opgeladen Werkspoor motor 
van het type 8 TM 410, m eteen vermogen 
van 5100 pk bij 600 om w./m in.; één 
4-takt, e .w ., opgeladen Werkspoor mo
tor, van het type 8 TM 410, met een ver
mogen van 4400 pk bij 570 t/min; één
4-takt, e .w ., opgeladen Blackstone mo
tor, van het type ESL 6, van 775 pk bij 
1000 omw./min.
De cutterzuiger werd gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse: I 
3/3 •ï* Drague -  Service cótier.

Verkochte schepen

Via bemiddeling van Supervision Ship- 
ping & Trading Company, Rotterdam is 
de Nederlandse Motorsleepboot Husky, 
eigendom van Overseas Shipping Corpo
ration N.V. te Curafao onderdeel van de 
Heerema Engineering Group, kocht 
naar Argentinië, gebouwd bij Scheeps
werf Hoogezand in 1969 en uitp,*-'st met 
een 2 SOO nk M W M hoofdimnor.
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Het schip is inmiddels te Vlaardingen 
overgedragen en is naar Buenos Aires ver- 
trokken, alwaar het dienst zal gaan doen 
als haven- en kustsleepboot.

Technische Informatie
Scanter 8000
Dannebrog Elektronik AS, Marine Divi
sion, T&strup, Denmark are launching an 
ergonomically designed radar system, the 
SCANTER 8000, with provision for in
stantaneous switching between X-band 
and S-band radar installations.
The SCANTER 8000 is a navigation radar 
system combining novel styling and ease 
of operation with up-to-the-minute de
sign.
The control panel is planned on the basis 
of ergonomic principles. In co-operation 
with leading experts and research into ap
propriate and ergonomically correct 
bridge planning Dannebrog engineers 
have created a radar display that is right 
from both a navigation and a operation 
point of view. The display is tillable so as 
to enable both seated and standing opera
tion at the amount of tilt that the individual 
operator finds convenient.

Precise and rapid operation of the radar 
installation and the consequent reduced 
risk of mistakes in critical situations were 
the key-words during development of the 
radar system.

The radar system employs modular con
struction with each individual radar func
tion located in its separate plug-in module. 
Over and above the advantages resulting 
from greatly simplified -  and hence chea
p e r -  service, the module system permits 
expanding the installation by simply plug
ging in a number of functional modules. 
The installations are developed to meet 
international demands on specifications 
and performance. All units are autonomic, 
meaning that they have built-in individual 
power supplies. Each unit therefore plugs 
directly into the ship 's mains.
The 16-in. indicators have fixed-mounted 
coils in the deflection system. This means 
that deflection and rotation are purely 
electrical, thus avoiding the traditional ro
tating coil around the picture tube neck. 
Faults due to mechanical wear are thereby 
eliminated. The system is developed for 
maximum flexibility. A great number of 
options are available for adapting the sys
tem to specific requirements.
The system can be equipped with true mo
tion, gyro stabilized picture and a number 
of other facilities.

The installation is available both as 
X-band and S-band installations and can 
be installed singly or combined as desired.
S-band and X-band intallations can be 
connected via a novel instantaneously ac
ting interswitch, offering the advantage 
that the installations do not have to be 
taken out of operation for a period during 
and after switcing.
For additional information please contact: 
Nautisch en Technisch Bureau Venteville
B .V ., Annastraat 2a, Rotterdam, tel. 
010 - 14 04 II .

Nieuwsberichten
Normalisatie:
Gemeenschappelijk belang van konsu- 
nient en ondernemer
Op dinsdag 11 oktober organiseert het 
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) 
de jaarlijkse Normalisatiedag in de Jaar
beurs Congreszaal te Utrecht.
Het thema van de dag luidt: 'H et maat
schappelijk en bedrijfseconomisch effect 
van normalisatie’, met als ondertitel 
'Normalisatie: gemeenschappelijk belang 
van konsument en ondernemer’ .
Stonden op vorige normalisatiedagen spe
cifieke normalisatie-activiteiten centraal, 
zoals de vereenvoudiging van handelsdo
cumenten en -procedures en de opheffing 
van handelsbelemmeringen, dit jaar wordt 
ingegaan op het wezen en de voordelen 
van normalisatie.
Het eerste programma-onderdeel bevat 
twee voordrachten over:
-  het maatschappelijk effect van normali
satie, door prof. dr. J. M. Dirken, hoogle
raar voor industriële vormgeving van er
gonomie (produktontwikkeling) aan de 
Technische Hogeschool Delft en voorzit
ter van de Consumentenbond;
-  het bedrijfseconomisch effect van nor
malisatie, door ir. H. M. van Dantzig, 
directeur Smit Slikkerveer B .V ., een 
werkmaatschappij van HOLEC N.V. 
Deze twee centrale voordrachten zullen 
worden omlijst door de presentatie van 
praktijkvoorbeelden waarmee verschil
lende sprekers het nuttig effect van de 
toepassing van normalisatie zullen aange
ven.
Bovendien zal er in en rond de hal van de 
Congreszaal een expositie worden gehou
den waar men een aantal concrete voor
beelden van succesvol genormaliseerde 
produkten en werkwijzen aantreft.
De dag wordt georganiseerd door de 
NNI-bestuursadviescommissie Bedrijfs- 
normalisatie (Cobeno). De Cobeno over
koepelt de zogenoemde Regionale Con
tactgroepen Bedrijfsnormalisatie in Ne

derland, waarvan de leden bedrijfstypen 
van klein tot groot uit zoveel mogelijk 
verschillende takken van handel en indus
trie vertegenwoordigen.
Deze Normalisatiedag 1977 staat mede 
onder auspiciën van:
-  de gezamenlijke consumentenorganisa
ties
-  Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
-  Nederlandse Maatschappij voor Nijver
heid en Handel
-  N1VE, Nederlandse Vereniging voor 
Management
-  Rijksnijverheidsdienst van het ministe
rie van Economische Zaken
-  Vereniging voor de Metaal en Elektro
technische Industrie FME 
Belangstellenden kunnen zich voor deel
name aanmelden door middel van storting 
van ƒ 7 5 ,-  per deelnemer (inclusief kof
fietafel) op postrekening 2 53 01 van het 
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) 
te Rijswijk (ZH); één en ander voor 3 ok
tober en onder vermelding van ’Normali
satiedag’, alsmede: naam, voorletters, 
functie, bedrijf/instelling en adres/plaats. 
Voor nadere inlichtingen kan men zich 
wenden tot de afdeling Public Relations 
van het NNI, telefoon (070) - 90 68 00, 
toestel 224.

Nieuwe behuizing expertise- en taxatie
bureau Verweij & Hoebee
Met ingang van 18 augustus 1977 luidt 
het nieuwe adres van bovenstaand exper
tise- en taxatiebureau: Ruimzicht 101, 
1068 CR Amsterdam, telefoon: 020-
- 10 72 60/10 72 61. Telex ongewij

zigd: 17127.

Holland-Bolinder Technisch Bureau
B .V ., Rotterdam
Bovenstaande vennootschap heeft de im
port van de SCG-keerkoppelingen op zich 
genomen. Deze worden gefabriceerd door 
'S elf Changing Gears L td .’ te Coventry, 
Engeland.

E. Bronda N .V .
Op 7 september j.1. vierde Bronda N.V. 
haar 50-jarig bestaan. Op dezelfde dag 
werd het nieuwe gebouw aan de Stock- 
holmstraat te Groningen officieel geopend 
door Mr. E. H. Toxopeus, commissaris 
der Koningin van de provincie Groningen. 
Het nieuwe adres luidt: E. Bronda 
N .V ., postbus 124, Groningen, telefoon: 
050 - 13 42 45*.

Eerste WEGEMT Summer School 1978 
in Newcastle upon Tyne
Zoals u zich wellicht zult herinneren, 
heeft de Afdeling der Scheepsbouw- en
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Scheepvaartkunde van de Technische Ho
geschool Delft in 1974 een Presentatie- 
Oriëntatiedag georganiseerd, om de be
hoefte aan de opleiding in de maritieme 
techniek te peilen en de optimale oplos
sing voor de toekomst te vinden. Op deze 
dag, waarbij vele persoonlijkheden uit de 
Nederlandse scheepsbouw- en scheep
vaartindustrie aanwezig waren, is geble
ken dat er grote belangstelling bestaat 
voor het postakademisch onderwijs en 
verder dat een Westeuropese samenwer
king de beste oplossing zou zijn om de 
gewenste resultaten te bereiken en om de 
wereldwijde konkurrentie het hoofd te 
bieden.
Op initiatief van de Technische Hoge
school Delft zijn daarna West-europese 
instellingen waar maritieme techniek 
wordt gedoceerd in Delft uitgenodigd; 14 
universiteiten uit 10 Westeuropese landen 
hebben deelgenomen. Onder de naam 
'W est European Graduate Education in 
Marine Technology’ (WEGEMT) zijn een 
permanent Executive Committee en een 
Conference ingesteld. Tijdens bijeenkom
sten in Delft, Newcastle upon Tyne, Ge
nua en Parijs zijn plannen uitgewerkt, zo
dat met de postakademische opleiding kan 
worden begonnen. Daaraan zullen men
sen uit de industrie, die hun kennis willen 
opfrissen, uitbreiden en up-to-date bren
gen, kunnen deelnemen. 
Achtereenvolgens zullen in verschillende 
plaatsen kursussen worden gegeven over 
scheepsontwerp, ocean engineering, 
scheepvaartkunde, werfbedrijf en 
scheepswerktuigkunde. De eerste W E
GEMT kursus, met als thema 'Advanced 
Ship Design Techniques’ vindt plaats in 
Newcastle upon Tyne in september 1978. 
De organisatoren hopen op een goede 
deelname, tot voordeel van alle betrokke
nen.
Voor nadere inlichtingen en de prospectus 
kan men zich wenden tot de voorzitter van 
het WEGEMT Executive Committee: 
Prof. dr. ing. C. Gallin van de afdeling der 
Scheepsbouw en Scheepvaartkunde der 
TH. Mekelweg 2, Delft.

Posidonia ’78
In Piraeus wordt van 5 t/m 10 juni 1978 
voor de zesde maal de belangrijke interna
tionale vakbeurs op het gebied van 
scheepvaart, scheepsuitrusting en 
scheepsbenodigdheden POSIDONIA 78 
gehouden.
Het Nederland Centrum voor Handelsbe
vordering heeft dan ook besloten een Ne
derlandse collectieve inzending te organi
seren op de komende POSIDONIA.
Het NCH heeft voor deze collectieve in

zending een expositieruimte weten te ver
krijgen van 400 m2 netto.
De minister van Economische Zaken 
overweegt om via de Economische Voor
lichtingsdienst met voor dit doel als uit
voerende stichting het NCH een financiële 
ondersteuning aan het bedrijfsleven te ge
ven voor bepaalde tentoonstellingsprojek- 
ten -  alwaar het Nederlandse bedrijfsleven 
door middel van collectieve NCH- 
inzendingen zal participeren. Voor
noemde projekten zullen worden geselec
teerd in overleg tussen EVD en NCH. 
Het ligt in het voornemen, dat ook de 
Nederlandse collec' ve inzending op de 
POSIDONIA voo. deze overheidssubsi
die in aanmerking komt tot een maximum 
van Hfl. 100.000,-.
Nadere inlichtingen: Nederlands Centrum 
voor Handelsbevordering, Afd.: Tentoon
stellingen, Spui 3, Den Haag. (070- 
- 46 93 92).

Tech-Transfair ’78
Internationale beurs voor Technologische 
Kennisoverdracht
Van 8 t/m 12 mei 1978 organiseert de 
Jaarbeurs in Utrecht een internationale 
beurs voor Technologische Kennisover
dracht.
Kenmerkend voor dit nieuwe initiatief is 
het ontbreken van produkten, zoals men 
die op de gebruikelijke vakbeurzen aan
treft.
Het aanbod beperkt zich tot uitsluitend 
technologische kennis door bedrijven, in
stellingen en personen, die deze kennis 
willen aanbieden in de vorm van licenties, 
joint-ventures, know-how overeenkom
sten, e.d.
Nieuw voor deze beurs is ook, dat de be
zoekers worden uitgenodigd zich van te
voren ter registratie te melden en hun inte
ressegebied kenbaar te maken. Op basis 
van het aldus geregistreerde vraag/aanbod 
potentieel, zal een kommunikatie- en in
formatiecentrum worden ingericht, ten
einde vraag en aanbod ter beurze op effi
ciënte wijze te kanaliseren en te bevorde
ren.
Aanvragen voor deelname en bezoek zijn 
nu reeds ontvangen uit Oost- en West- 
Europa, het Nabije en Verre Oosten, Aus
tralië en de Verenigde Staten van Ameri
ka.
Met de United Nations Industrial Deve- 
lopment Organisation (UNIDO) wordt 
nauw samengewerkt met betrekking tot 
het bezoek uit de ontwikkelingslanden.
In het kader van de beurs wordt tevens van 
9 t/m 11 mei 1978 een internationale kon- 
ferentie gehouden, waarvan de organisatie 
in handen is van de Licensing Executives

Society (L .E .S.).
Deze konferentie, die ook toegankelijk is 
voor niet-leden, heeft als thema: 'Y our 
licensee, your competitor?’.
TNO zal simultaan aan de Tech-Transfair 
een seminar organiseren dat -  afhankelijk 
van de belangstelling -  enige keren zal 
worden herhaald met als thema: 'Indus
triële innovatie door het kopen van ken
nis’.
Voor nadere informatie over Tech- 
Transfair en de L.E.S.-konferentie kan 
men zich wenden tot de Koninklijke Ne
derlandse Jaarbeurs, postbus 8500. 3503 
RM Utrecht.

Nieuw surveillance systeem voor de ha
ven van Hong Kong ontwikkeld
Een speciale studiecommissie van haven
deskundigen en overheidsvertegenwoor
digers buigt zich momenteel over de mo
gelijkheden in de haven van Hong Kong 
een nieuwe surveillance systeem aan te 
brengen, waardoor het risiko voor botsin
gen en strandingen van schepen nog ver
der verkleind wordt.
Vooruitlopend op een definitieve beslis
sing concepiëren marine autoriteiten mo
menteel nieuwe richtlijnen voor het ver
keer in de haven. Een van de nieuwe eisen 
zal onder meer zijn de inbouw van VHF- 
radiotelefoons in alle schepen boven de 
300 ton.
De nieuwe richtlijnen zullen begin vol
gend jaar van kracht worden, maar nu 
reeds is bekend gemaakt dat schepen zes 
maanden de tijd krijgen voor de installatie 
van de radiotelefoons. Er nog geen besluit 
genomen ten aanzien van het type systeem 
dat in gebruik genomen zal worden. Ook 
is nog niet gekozen op welk principe (ra
dar, gesloten televisie-circuit, al of geen 
infrarood capaciteit) het nieuwe systeem 
gebaseerd zal moeten zijn.

Standaardisatie verfsystemen
Op grond van vaak voorkomende misver
standen tussen applicatiebedrijven en op
drachtgevers heeft de Vereniging van Me- 
taalbeschermingsbedrijven besloten een 
’Commissie Standaardisatie Verfsyste- 
men’ in het leven te roepen om de com
municatie tussen opdrachtgever en appli
catiebedrijf te vereenvoudigen.
De VMB heeft de medewerking gezocht 
en gevonden van de Vereniging van Verf- 
en Drukinktfabrikanten, De VVVF.
De daaruit gevormde commissie heeft 
gewerkt aan een verantwoorde vereen
voudiging van het aantal verfsystemen 
met een codering (aanduiding) teneinde te 
komen tot een ’Esperanto’ voor opdracht
gevers en applicatiebedrijven, zowel bij
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offertes als bij opdrachten.
De commissie heeft het eerste deel van 
haar werkzaamheden nu afgesloten. Deze 
betrof de nieuwbouw, het onderhoud van 
staalconstructies onder normale omstan
digheden.
Dit eerste werkstuk is thans ter kritiek 
gepubliceerd. Wanneer er lezers van het 
bulletin 'Metaalbescherming’ zijn die van 
deze gelegenheid tot kritiek gebruik wil
len maken dan kunnen zij zich voor toe
zending van het eerste ontwerp wenden 
tot het secretariaat van de VMB, Soest- 
dijkseweg 246 zuid, Bilthoven, telefoon 
030-787111, telex 47232.
Bron: Metaalbescherming

Deense Scheepsbouwers aktief in Hong 
Kong
Euro-Asia Dockyard Ltd zal in de ko
mende jaren een kompleet nieuwe 
scheepswerf en reparatiedok in Hong 
Kong gaan bouwen, waar een investering 
van meer dan ƒ 50 mln mee gemoeid is. 
De hellingen van Euro-Asia Dockyard 
zullen gaan verrijzen op Tsing Yi lsland, 
een eiland aan de buitenzijde van Hong 
Kong dat door de overheid speciaal is 
ontwikkeld voor de zware industrie. Ook 
buitenlandse chemische en machine
fabrieken hebben zich recentelijk daar ge
vestigd. Het is evenwel de eerste keer dat 
een Deense onderneming daar een projekt 
realiseert.
Euro-Asia Dockyard is een joint venture, 
waarin de Deense scheepsbouwgroep 
Burmaister & Wain een vijftig procent be
lang heeft. De resterende aandelen wor
den gehouden door een tweetal Hong 
Kong bedrijven: lsland Navigation, een 
onderdeel van de grote C. Y. Tung groep 
(ondermeer rederijen) en Chung Wah 
Shipbuilding and Engineering Company 
Ltd.
Als de onderhandelingen tussen Euro- 
Asia Dockyard en de overheid van de 
Britse Kroonkolonie zullen zijn afgelo
pen, zal de onderneming de beschikking 
hebben over een bouwterrein van meer 
dan 100.000 m 2 plus een zee-oppervlak 
voor de kust van ca 16.000 m 2 voor de 
bouw van een drijvend dok. De overheid 
heeft Euro-Asia Dockyard een opmerke
lijke subsidie verleend.
Het bedrijf zal zich -  naast de gebruike
lijke werkzaamheden als scheepsbouw, 
scheepsreparatie en machinebouw -  in het 
bijzonder richten op het verbouwen van 
schepen, met name het verlengen daar
van.
Men verwacht tussen nu en zeven jaar 
gereed te zijn met de aanleg van de werf en 
het reparatiedok.

Raytheon’s new Mariners Pathfinder 
Radars
An advanced new line of commercial ma
rine radars with exclusive daylight vie
wing capability and low-priced relative 
and true motion/anti-collision operation 
has been introduced by Raytheon Marine 
Company. The new American-made ra
dars feature several exclusive operating 
improvements including the marine indus
try’s first computerized signal processor 
for unparalleled picture brightness and re
solution.
With the introduction of this new genera
tion of marine radar, Raytheon has ended 
its policy of licensing manufacturers 
around the world to produce its line of 
commercial marine radars.
The antennas rotate at either 27 or 33 RPM 
to update courses and targets approxima
tely every two seconds. This rapid upda
ting of targets, in conjuction with the 
bright picture produced by the signal pro
cessors, results in a longer lasting display 
with the most brilliant presentation avai
lable on any commercial radar.
The bright scope presentation can be seen 
easily, even in normal daylight, without a 
viewing hood, curtains or darkened bridge 
compartments. This enables simultaneous 
viewing by several of the ship’s officers 
free from the glare and eye strain caused 
by constantly switching from bright day
light to the darkness of the viewing hood. 
The true motion/anti-collision system 
electronically plots the true and relative 
courses and speeds of as many as eight 
selected targets entered into the system’s 
computer with the joystick. This electro
nically plotted data is then automatically 
updated and displayed during the change 
of range scales so that no valuable plotted 
data is lost when changing range. Trial 
manoeuver simulation may be made for 
any one target with the result being 
automatically applied to all other targets 
being plotted.
Raytheon offers the new Mariners Path
finder Radars in 24 different configurati
ons. Using the interswitch option, the re
quirements of all classes of vessels can be 
met. Ship operators may select from either 
high definition X-band (3 cm) or all- 
weather S-band (10 cm). The 12- and 16- 
inch displays have identical controls and 
both offer a standard off-center feature for 
navigation in rivers and estuaries. Anten
nas from 6 feet to 12 feet in length are 
available in addition to accessories (some 
standard) that include reflection plotters, 
electronic bearing line, north stabilizing 
and true bearing kits, performance moni
tors and radar interference rejection unit.

More powerful than existing commercial 
radars, the new S-band radars employ 60 
KW/54 watts transmitters, the industry’s 
most powerful. The X-band systems use 
50 KW/45 watts transmitters. These hig
her power levels provide detection of 
small targets at greater ranges than is pos
sible with the more common 25 KW sys
tems. By incorporating modern solid-state 
power supplies, the new Raytheon radars 
eliminate the need for noisy and expensive 
motor alternators.
Raytheon radars are now manufactured at 
the firm ’s modern production facility in 
Manchester, New Hampshire, U .S.A. 
Raytheon’s worldwide service network, 
which has served the industry for more 
than 30 years, will continue to provide 
service and spare part on all models of 
Raytheon radars from more than 250 loca
tions around the world.

DnV Produces ’Guidelines and Requi
rements for towing Declarations’
In view of the growing number of towing 
operations, particularly associated with 
offshore activity, Det norske Veritas has 
recently issued a publication entitled 
’Guidelines and Requirements for Towing 
Declaration’. The publication contains the 
requirements which the agency has laid 
down for vessels or structures to be towed, 
for tugboats and the towing arrangements 
equipment and communication systems 
needed for towing permission to be gran
ted.
Towing has traditionally been reserved for 
a relatively limited number o f companies 
and the determination of the tugboats’ pul
ling power and fittings as well as the to
wing arrangement fastenings, have in the 
past been based largely on experience.
Jn light of increased towing operations, 
especially in connection with offshore in
stallations and towing over great ocean 
distances a large number of shippers have 
gradually moved into this area of activity. 
Accordingly, tugs on the market today 
vary greatly both in construction and po
wer from traditional vessels.
Towing of drilling-rigs, bases for produc
tion platforms, pipelines and ship sections 
as well as barge transport o f modules and 
larger units have become almost a daily 
occurrence. The enormous value which 
these tugs represent, has warranted a tho
rough appraisal of the entire operation on 
behalf o f both operators and insurers be
fore the tugs are put to sea.
Copies of the publication can be obtained 
by contacting Det norske Veritas, Post- 
boks 300, 1322 H^vik, Norway.
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