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Als alle orders eens gelijk verdeeld waren . . .

Een behartenswaardig rapport over de we- 
reldscheepsbouw is gepubliceerd door 
Fairplay*). Daarin wordt o.m . bericht, dat 
er het afgelopen jaar toch nog nieuwbou- 
wopdrachten voor 510 schepen bij de Ja
panse werven zijn binnengekomen. De 
naaste concurrent, W est-Duitsland, moest 
het met slechts 108 schepen doen. W at de 
tonnage betreft, is het verschil zelfs nog 
opvallender: de schepen die de Duitse 
werven zullen bouwen hebben samen een 
deadweight van 717.000 ton; de ruim 500 
vaartuigen op de Japanse hellingen verte
genwoordigen echter bijna 10 miljoen ton. 
Behalve Japan was er geen enkel ander 
land ter wereld dat 1 miljoen ton dead
weight (o f meer) nieuwbouw ontving, uit
gezonderd de Verenigde Staten, maar de 
bijna twee m iljoen ton daar omvatten drie 
tankers van samen 1,8 miljoen ton en die 
zijn voor rekening van de magnaat Tik- 
koo, die trouwens nog niet verder is ge
komen dan een intentiebrief.
Nederland kwam vrij goed uit de bus met 
opdrachten voor 65 schepen (4,88 pet van 
het wereldtotaal) van samen 382.145 dwt 
(1,84 pet van het wereldtotaal). In het 
vorige rapport van Fairplay werd voor 
1976 een totale nieuwe oogst van 1827 
opdrachten genoteerd; in 1977 kwam het 
totaal op 1332, waarmee de algehele ge
deprim eerde stand van zaken goed wordt 
weergegeven. Was het totaal eerlijk over 
de rond 500 scheepswerven in wereld ver
deeld geweest, dan kwam men op een 
gem iddelde van nog geen drie nieuw- 
bouwopdrachten per werf. Helaas is de

F 100*) 'The Newbuilding Market 1977’, sa
mengesteld door Fairplay International Re
cords & Statistics, I Pudding Lane, London 
EC 3, prijs in Europa 45 dollar).

distributie in het geheel niet volgens deze 
regels geschied en het huidige beeld is, dat 
e r nog maar een paar succesrijke werven 
zijn, die nog over goedgevulde order
portefeuilles beschikken, terwijl andere 
scheepsbouwbedrijven worden gecon
fronteerd met bankroet o f  sluiting. Een 
vrij grote groep is er net in geslaagd, om 
dankzij een order die op het nippertje 
binnenkwam, inkrimpingen van het per
soneelsbestand te vermijden.
Een analoge situatie heerst in de scheeps- 
bouwlanden, terwijl somm ige landen er 
nog redelijk tot goed voorzitten, zijn er 
andere waar de nieuwbouw praktisch af
gelopen is. Frankrijk bijvoorbeeld ontving 
in 1977 m aar opdrachten voor viernieuw e 
schepen. De scherpste daling in hetorder- 
pakket gold de bulkcarriers. ’Fairplay’ 
kon over 1976 nog melden, dat er 393 
schepen van dit type waren besteld; het 
afgelopen jaar waren het er m inder dan de 
helft van dit aantal (178). Het lijkt waar
schijnlijk, dat de reders, gewaarschuwd 
door wat er twee jaa r geleden in de tank- 
vaart plaatsvond, nu de tekenen van een 
naderende overtonnage beter hebben be
grepen en dienovereenkomstig hun 
nieuwbouw drastisch hebben beperkt. Af
gezien van het feit, dat Japanse reders 
meer bulkers bestelden dan alle anderen 
(1,5 mln dwt), is de overgebleven 4 ,4  
miljoen ton ruim over een groot aantal 
naties verspreid.
Qua type schip ging het afgelopen jaar de 
meeste belangstelling uit naar het lijnschip 
voor droge lading, waartoe uiteraard ook 
verschillende soorten multi-purpose car
riers moeten worden gerekend. De 740 
nieuwbouwopdrachten in deze sector ver
tegenwoordigden niet minder dan 56 pro
cent van het totaal, en ofschoon de gem id

delde grootte van de vaartuigen kleiner is 
dan voor tankers en bulkers, neemt deze 
categorie toch nog een derde van de totale 
tonnage voor haar rekening. Het heeft 
enige verrassing gewekt, dat bijna even
veel tankem iim te werd besteld als 
bulkcarrier-tonnage (bijna 6 m iljoen dwt, 
verdeeld over 123 schepen). Ook op dit 
totaal is echter de order van Ravi Tikkoo 
van 1,8 miljoen ton van duidelijke invloed 
gew eest, evenals een bestelling van twee 
U L C C ’s van samen 640.000 dwt d o o rS ig  
Bergesen. Terloops zij hier gem eld, dat de 
oplevering van één van deze schepen voor 
een jaar is uitgesteld op verzoek van de 
reder, die er nog geen em plooi voor heeft 
kunnen vinden.
Naarmate de opdrachten in het algemeen 
schaars worden, lijkt de tendens zich te 
ontwikkelen naar de verdere opbouw  van 
de in eigen land geregistreerde landen. 
Nederland was daar een goed voorbeeld 
van; het leeuwendeel van de nieuwbouw  
over 1977 werd imm ers gestim uleerd door 
de investeringen in het kader van het M ari
tieme Plan. M aar ook landen als Japan,
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Z uid-K orea en T aiw an houden hun w er
ven bezig m et nationale n ieuw bouw , nu er 
elders w einig werk te krijgen is. O fschoon 
deze V erre O osten-landen  de po ten tië le 
klanten ’rock -bo ttom ' prijzen kunnen b ie
den , gaat nu toch ook de factor m eete llen , 
dat de duurdere w erven  van W est E uropa 
m eer en m eer in staat zijn om  het prijsver
schil te overb ruggen  m et regeringssubsi- 
dies en gelden  uit specia le  fondsen . Nu het 
prijsverschil dus een m inder p rom inente 
factor w ord t, m oeten de w erven van het 
V erre O osten  het vooral hebben van kor
tere bouw tijden . A an de andere kant m oet 
w orden aangetekend , dat de n ivellering  
van de prijzen voor de Europese w erven 
op zich z e lf  geen reden behoeft te zijn 
w aarom  zij m eer tonnage kunnen bem ach
tigen. De orderstroom  binnen het N eder
landse M aritiem e Plan is volgens opgave 
uit rederskringen  in het tw eede ja a r  o pge
droogd , om dat het ze lfs op  basis van ’Ja 
pan se’ bouw prijzen  voor N ederlandse re
ders m oeilijk w ordt om  een schip  rendabel 
in de vaart te houden.
’F airp lay ’ besteed t ook  ruim e aandacht 
aan de prob lem atiek  van de scheepsfinan- 
cieringen . G econsta teerd  w ordt da t het af
gelopen ja a r  een  der ’m eest trau m atisch e’ 
is gew eest, om dat reders, scheepsbouw ers 
en bankiers in een  draaiko lk  van ram pza
lige gebeurten issen  terech t zijn gekom en , 
m et als som ber hoofdm otief w aar alles om 
draait: de slappe vrach tenm ark ten . H ier
door kunnen  de reders niet genoeg verd ie
nen om  alreeds bestelde n ieuw bouw  te 
betalen . D aaruit kunnen allerlei nare ver
w ikkelingen  on tstaan , vooral w anneer 
banken en w erven er op  gaan staan , dat 
b innen een bepaalde term ijn geld  op tafel 
kom t. V ooral de toch al zo verzw akte 
scheepsbouw ers kunnen het zich n au w e
lijks perm itteren  om  op een eeuw ig  lijkend 
krediet te w erken . M aar van hun kant zijn 
de bankiers evenm in  bereid  om  in deze 
harder w ordende w e re ld , w aar de co n cu r
ren ten  over e lkaar heen tu im elen , de 
barm hartige Sam aritaan uit te hangen. 
R eeds zijn enkele scheepvaartm aatschap
pijen in betalingsm oeilijkheden  geraakt 
om dat hun bankiers e r  genoeg  van had
den. A nderzijds zijn er genoeg  harte loze 
reders die trach ten  de e llende op de arm e 
scheepsbouw er a f  te w entelen . H oeveel

gevallen  hebben zich im m ers het vorig 
ja a r  niet voorgedaan , waarbij een  reder die 
voo r zijn nieuw e schip m oest betalen , 
w eigerde dit vaartu ig  in on tvangst te ne
m en onder het doorzich tige voorw endsel, 
dat het technisch n ie t in orde w as? C on
tractbreuk  w as de beschuld ig ing  die de 
scheepsbouw ers dan u itspraken w anneer 
zij de zaak v o o rd e  rech ter b rachten , m aar 
veel w erven hebben ook bezw aren  gehad 
tegen de kostbare rom pslom p van gerech
telijke acties en zijn e r  toe overgegaan  om  
dan in vredesnaam  de door hen gebouw de, 
en door de oorspronkelijke reder gew ei
gerde schepen aan de hoogstb iedende te 
verkopen , iets w aarvan zij in deze m oei
lijke m ark tsituatie  ook al niet bepaald  rijk 
van zullen  zijn gew orden .
’F a irp la y ’ zeg t, dat de bank iers eigenlijk  
helem aal niet zo gelukkig  zijn m et de ge
m akkelijke k red ie trege lingen , zoals die 
zijn vastgelegd door de O rganisatie  voor 
E conom ische Sam enw erk ing  en O ntw ik
keling  (70 procent k red ie t, a f  te lossen in 
zeven  ja a r  tijds). Z ij, de bank iers, zien 
liever een con tan te  betaling  van vijftig 
procent bij de bestelling , w aardoor zij hun 
ris ic o ’s in een  vaak onvoorspelbare  m arkt 
belangrijk  zouden kunnen indam m en. 
M aar ook de overheden  m aken de toestand 
er doo r hun optreden niet eenvoud iger op. 
V oor vele regeringen  is het behoud van de 
bedrijfstak een essen tië le  factor, die ook 
po litieke consequen ties heeft; de rege
rende partijen hebben im m ers op zich ge
nom en de w erkgelegenheid  in een  uiterst 
arbeidsin tensieve industrie in stand te 
houden . M aar dat betekent daarom  nog 
niet, dat de overheid  m aar m et grote 
scheppen subsid ies gaat u itde len , ze lfs al

Orders recorded by FIRS during 1977 
by Vessel Type

w ordt zulks in ee rs te  instantie doo r de'
vakorgan isaties toegeju ich t. T enslo tte  is 
de openbare pot niet onuitpu ttelijk . Bo
vendien krijgen regeringen  d o o r hun sub
sid iepolitiek  de gehele  bedrijfstak  z o ’n 
beetje in handen , een soort verkap te na
tiona lisatie  dus. E ch ter, w orden niet m eer 
renderende sectoren  van de scheepsbouw  
m et alle gew eld  staande gehouden , dan 
draait het land ju is t doo r toedoen van de 
overheid , z ichze lf de nek om .

De. J.

by number

Orders recorded by FIRS during 1977 
by Country of Build

by number

For purposes of clarity

N W Europe includes: W Germany,G Britain, 
Sweden, Norway, Denmarlc.H ol land.Be I g i u m,
France.
E Bloc includes: USSR.E Germany, Poland^ 
Bulgaria^Romania.
Far East includes: S KorearSinoapore,Taiwan.

S Europe includes: Greece^Spain,ltaly,Tur*ey. 
Portugal.
Others includes: Yugoslavia,USA,Canada,China,
Brazi|,ArgentinaJndia.Pakistan,Malta.
Philippinestlceland.
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ALLOWANCE FOR IMPERFECTIONS IN SHIP STRUCTURAL DESIGN* 

by R. A. Goodman B.Sc, Ph. D. C. Eng** and G. A. Mowatt. B.Sc, Ph. D. C. Eng**

1. Introduction

In all fields of structural engineering the subject o f  the ‘quality o f 
construction’ and ‘dim ensional accuracy’ em ployed in steel con
struction is under review. W hilst tolerance standards and quality 
control procedures have always been in operation in shipbuild
ing, the standards have, in the main, been based on shipbuilding 
experience and the guidance o f the representatives o f the C lassi
fication Society in the individual yards.

The traditional methods o f shipbuilding have seen some radical 
changes over the last two decades, and in many cases the produc
tion m ethod has changed from a craft orientated to the machine 
intensive line production system com m on to other disciplines. In 
a craft orientated environm ent, control o f tolerances was the 
prerogative o f the individual craftsm an and his supervisor, sub
ject to the satisfaction o f  the Classification Society, and the 
frequency o f  occurrence o f  an unacceptable tolerance was usually 
low and random . In a line production environm ent, tolerance 
levels are to  a great extent present and as such, becom e consistent 
and, therefore, warrant much closer attention. The main purpose 
o f  this paper is to describe a rational m ethod o f  investigating the 
effect o f changes in tolerance levels on structural design.

The Japanese and European yards were am ongst the first to 
introduce the concept o f production line systems in shipbuilding 
and hence, are am ongst the most machine intensive. The Japa
nese first published standards in 1964, entitled ‘Japan Shipbuild
ing Quality Standard’ JSQS (1); these standards are revised every 
other year in the light o f continuing experim ental and theoretical 
studies. In 1973 the JSQS was extended to include quality control 
criteria for manufacturing standards. In Europe, Shipbuilding 
standards have been published by the Swedish Standards C om 
m ission (2). In addition to these, m ajor shipbuilders in both areas 
have published their own standards for construction tolerances. 
W here tolerances are to be assessed then in deciding w hether they 
are correct from a ship structural design point o f view , it should 
be possible to investigate in a rational way:
I The consequences of relaxing or tightening the tolerances.
II The consequences o f  varying the tolerances depending upon 

location.

As far as structural design is concerned, the main effect o f 
altering tolerance standards is to either increase, or decrease, the 
load carrying capacity o f the structure, thus altering the level o f 
safety and reliability.
Irrespective o f the type o f structural configuration, the areas to  be 
covered in any quality control standards which will affect the risk 
o f failure o f the structure may be categorised under:
I D imensional control
II M isalignm ent
III Deform ation
IV W elding or cutting distortion

The importance o f the increased risk associated with these ca te
gories depends upon the consequences o f the failure, and the

acceptable levels o f criteria are naturally to  be set accordingly. 
Ships rank am ongst the most com plex o f structures and for 
certain types, such as liquified petroleum  gas and liquified natu
ral gas carriers, the consequences o f structural failure could be 
considerable and for these vessels quality control is com prehen
sive.

It must be rem em bered that when standards for quality are set, too 
rigid a tolerance may be prohibitive in cost. The possibility of 
attaining cost savings by introducing a reduction in non-essential 
tolerance requirem ents should, therefore, be considered. T hus, it 
is important that the effect o f changing a tolerance on the perfor
mance and reliability o f  ship structural arrangem ents be assessed.

In addition to the changes in the m ethods o f  production described 
previously, the design procedure itself is changing, from  one 
solely based on the codes o f  practice (3), to that o f  a com bination 
o f the codes and logical design procedures (4), (5). In the form er 
case the em pirical nature o f the codes reflects the safe perfor
m ance o f a structure for a given life, and implicit within the codes 
is the influence o f  the effects o f the tolerances adopted in con
struction. Unfortunately with such an approach the effects o f 
change in tolerance levels requires time to assim ilate.

W ith the latter type o f  approach, considerable em phasis is placed 
on the ability to determ ine accurately the loading acting on the 
structure, its response to that loading and the capability  o f  the 
structure to m eet that response.
Therefore, the strength model should be capable o f taking into 
account the influence o f  tolerances adopted in construction , re
presented by im perfections in the initial structural geom etry. 
Thus, by m aking a com parison between the response and capabi
lity of the structure, the effect o f im perfections on the safety can 
be assessed in a quantitative m anner as required.

In practice neither the load, response or capability o f  the structure 
is determ inistic, since variations occur in the loading, m aterial 
and geom etric properties o f  the structure, which subsequently 
affects both the response and capability o f  the structure. To 
enable the effect o f these variations on the safety and reliability  of 
the structure to be studied, a reliability assessm ent system  has 
been developed at L loyd 's Register (6).
The main purpose o f the reliability system  is to determ ine the 
effect o f variations around a mean value in the param eters w hich 
describe the load, response and capability o f a structure. If the 
mathem atical model developed to  represent the structure includes 
param eters which describe the im perfections, then by varying 
those param eters the effect o f changing the tolerances associated 
with those im perfections can be studied.

»Publication by permission of ‘Lloyd’s Register of Shipping'. The paper 
was read at the Conference on ‘The Influence of Residual Stresses and 
Distortions on the Performance of Steel Structures’, Institution of Me
chanical Engineers, Birdcage Walk, London, in October 1976.

»»Lloyd’s Register of Shipping
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The rem ainder o f  this paper briefly  describes the reliability  sys
tem  developed  at L loyd’s R egister and illustrates how  the m etho 
dology  m ay be used to assist in the appraisal o f quality  control 
standards fo r geom etrical variables w hich , in addition  to overall 
structural d im ensions, includes im perfections and m isalignm ent. 
In add ition , the effects o f  varia tions, and hence to le rances, o f  the 
m aterial p roperties o f  the structure can be assessed.
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M ODULE FLOW CHART FOR STRUCTURAL RELIABILITY

2. Structural reliab ility

2.1 System  C oncep t

Structural reliab ility  is defined as the probability  that the structure 
will perform  its intended functions for a specified  tim e period , or 
n um ber o f  cyc les , w hen subjected  to the operational loading 
conditions. T he concept behind a re liab ility  study , is to introduce 
a quantita tive m easure in term s o f  w hich the safety and reliability  
o f  various parts o f  the structural system  can  be defined and 
com pared . In th is m anner, a uniform  standard  o f  safety o f  the 
structural system  can be set. T he nature o f  the analysis m ethod 
requ ires , in con junction  w ith the specified  scantlings o f  the 
structu re , the effects o f  inital im perfections to be considered  and 
the re fo re , the effec ts  o f  variations in these param eters can be 
assessed  in a quantita tive w ay w ith in  the reliability  fram ew ork  
(7). T hus, a system  devised  to  pred ic t reliab ility  can be used to 
help  determ ine w hat constitu tes an acceptab le to lerance.
W hilst the application  o f  the reliab ility  concep t has been possib le 
in ship structures for m any years, inadequacies have, until recen t
ly , ex isted  in accurately  determ in ing  the loading caused by the 
confused  sea sta tes in w hich  ships operate and , the re fo re , the 
concept has not been generally  considered . This situation  
im proved considerab ly  w ith the developm ent o f  new  analytical 
procedures based on statistical m ethods and strip theory , and a 
num ber o f  papers have been published  on the concept o f  re liab 
ility as applied  to ship structures (8 ), (9 ), (10), (11), (12).

T he specification  for the L loyd’s R eg iste r system  (13) w as to 
c reate a structural reliab ility  m odel w hich  w ould  enable general 
structural arrangem ents to  be assessed. In itia lly , on ly  ductile 
m odes o f  failure are being covered , w ith the possib ility  o f  an 
extension  to  o the r m odes o f  failure p lanned  as fu ture develop
m ent as requirem ents d ic tate and experience w ith the system  
accum ulates.

T he m ain flow -chart fo r the system  is show n in figure 1. A s can 
be seen , the system  is d iv ided into four d istinct phases w hich 
consist o f  a num ber o f  individual m odules. In th is , Phase I, is the 
d a ta  base input stage for the system , the rem ain ing  three phases 
consist of:
P hase U C apability  assessm ent 
Phase III L oading  assessm ent 
Phase IV R eliability  assessm ent

2 .2  C apability  S im ula tion
If w e initially  concen tra te  ou r attention  on  the m odules o f  the 
system  related to capability  assessm en t, P hase II, then we can 
consider the procedure show n in figure 2. T he m ethodology 
considered  can be d iv ided  into a num ber o f  sequential steps:

S tep  1 Identify  the design  variables:
a) L oads
b) M aterials
c) G eom etry

S tep  2 D eterm ine for each variable the type o f  d istribu tion , 
central tendency  and dispersion.

S tep  3 D eterm ine the capability  d istribu tion  based  on design 
form ulae (S trength  A nalysis):
a) U se o f analytical expression  to determ ine strength .
b) A lternative m odes o f  failure to  be considered .
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2) Plot density function____________________________

Figure two CA PA BILITY A SSESSM EN T Mow a *r'G oodm an

Step 3 in the procedure is the establishm ent o f  the capability 
distribution, and the relevant design equation is adopted in con
junction with the param eters defining the distributions'-of the 
relevant variables. A random generation routine creates a value 
from each o f  the distributions, which is then used to create one 
value in the capability distribution. Thus, in an exhaustive m an
ner, the capability distribution can be com piled as shown in 
figure 3.

2.3 Load Simulation

The determ ination o f the dem and distribution is a com plicated 
problem due to the nature o f  the environm ent in which the ship 
operates. The m ain com ponents which com prise the dem and 
distribution may be considered as:

a) A slowly varying still water bending stress
b) A relatively low  frequency wave induced bending stress.
c) Randomly occurring high frequency hull vibration stresses, 
either steady-state (springing) o r transient (slam m ing and w hip
ping).

For the purpose o f the present reliability m odel, the effects o f  
steady-state and transient vibrations have been neglected. The 
problem , therefore, reduces to  that o f defining statistically the 
wave induced and still water loads. To define the still water stress 
statistically the pattern o f service that the vessel will encounter 
has to be specified. Once the operational param eters are 
established, then the probability density function for the still 
w ater stress can be obtained (14), (15).

TABLE ONE

W ith regard to Step 1, the activity is self-evident.
From  the design equations, those variables which exhibit a distri
bution around a mean value are identified and the relevant data 
assim ilated.

The next step, Step 2, is to determ ine, from  the data, the type o f 
distribution, its central tendency and dispersion. In short, to 
determ ine the statistical parameters which will define the data. 
Typically, in engineering applications it is generally assumed 
that the probability density distribution o f the variables used in 
the stress', or strength analysis, approxim ates to a normal statisti
cal distribution. However, this is not always the case, and in 
practice the resulting capability distribution may not be norm al, 
even if its constituent variables are.. The m ethodology, therefore, 
allow s for distributions other than normal. One of the main 
advantages of the reliability assessment system developed is the 
freedom to choose any o f the types o f distribution shown in table 
one for each different variable used in the strength or dem and 
analysis.

DISTRIBUTION

,(25)

E x p o n e n t i a l *

R a y l e ig h

Log Normal

Normal

FREQUENCY DISTRIBUTION f ( x )

f ( x )  -
b ( x - x  ) b-l

(x. - v

f(x) " T v ^ T ” p }

2 ( x - x 0 )
f ( x )  -  ------------------exp  { r )  }

<*.-*«) ( * o)

f ( x )  -
(x -x  ) o / T tt

exp { -  ---------------- *-------  >
2 o

f  (x)  -  ——  exp { )
2 o

Both  t h e  E x p o n e n t i a l  and  R a y l e i g h  d i s t r i b u t i o n  o c c u r  a s  s p e c i a l
c a s e s  o f  t h e  W e i b u l l  d i s t r i b u t i o n ,
w h e r e :

x -  o f f s e t  o
xa -  c h a r a c t e r i s t i c  l i f e
b -  s h ap e  f a c t o r
m -  Normal ,  mean : L ognorm a l ,  median
a -  Normal ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  : L ognorm al ,  s t a n d a r d

d e v i a t i o n  o f  t h e  l o g a r i t h m  o f  t h e  v a r i a t e
x -  f r a c t i l e
f ( x )  -  p r o b a b i l i t y  d e n s i t y  f u n c t i o n
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Figure three
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W ave loads are es tim ated  by w ay o f  tw o basic o pera tions. F irstly , 
the determ ination  o f  sh ip  response to regu la r w aves in the fo rm  of 
transfer functions, i .e . ,  response per unit w ave heigh t, given 
w ave length , ship heading and speed. S econd ly , the pred ic tion  o f 
short-term  and long-term  response using the transfe r function 
d a ta , w ave energy  spectra  and  long-term  w ave statistics (16). 
T h e  suite o f  p rogram s w hich perfo rm s these  ca lcu la tions is des
cribed  fully in reference (17).

O nce  the individual p robability  density  functions fo r the wave 
induced  and still w ater loads are ob ta ined , then  they have to  be 
com bined  to ob ta in  the p robability  density  function  fo r the com 
bined loads (7), (18).

2 .4  R eliab ility  A ssessm en t

T h e next stage is to use the capab ility  and dem and d istribu tions to 
determ ine the reliab ility  o f  the com ponen ts w hich com prise the 
hull structure in p robab ilistic  term s. The degree o f  sophistication  
o f  this stage o f  the system  is variab le , depend ing  upon the 
num erical p rocedures in troduced  fo r pred ic ting  the loading and 
capab ility  d istribu tions. R eliab ility  can be rela ted  to  e ith e r a 
dam age or co llapse cond ition , depend ing  upon the design  criteria  
used w ith in  the analysis m odel to  define  the capab ility  d istribu 
tion . O nce the d istribu tion  o f  in terest is determ ined , then re lia
b ility  can  be assessed  at th ree levels.

L eve l one:  -  E valuation  o f  a  standard  safety  factor as in the case at 
p resen t. (The m ean values o f  the dem and  and capab ility  d istribu
tions include the effects o f  the sta tistica l nature o f  the variables 
involved).

L eve l tw o: -  A safety  fac to r o r  safe ty  m argin can be es tab lished , 
based  on the charac teristic  values o f  the dem and and capability  
d istribu tions as show n in figu re 4.
T he characteristic  values o f  a d istribu tion  are set such that the 
probability  o f  an  occurrence ou tside the range o f  the  charac teris
tic values is accep tab ly  low . A safety  factor estab lished  in  this 
m anner, therefo re , reflects a specified  probability  o f  failure. 
Such an approach w as reported  fo r the civil eng ineering  p ro fe s
sion  by B aker (19) and has found application in the se tting  of 
co d es o f  p ractice for concrete .

L eve l three:  -  E valuation  o f  the re liab ility  index from  the overlap  
area  o f  the respective ta ils o f  the tw o  d istribu tions. T h is step  is the 
m ost com plex  since it requ ires the in tegration  o f  the region 
crea ted  by the overlap  o f  the dem and  and capab ility  d istribu tions 
w hich can be o f  d iffe ren t types. A num ber o f  so lu tions to  the 
problem  are ava ilab le , the m ost general o f  w hich is to  use a 
num erical m ethod fo r the in tegration .

2 .5  F actors A ffecting  System

T he factors w hich affect the system  m ost are:

a) T he accuracy  o f  the param eters defin ing  th e  geom etric  and 
m ateria l variab les in the p roblem . A considerab le am ount o f  
in form ation  is requ ired  to  enable frequency d istribu tions fo r  the 
specified  variab les to  be estab lished , since at the present tim e, 
there is a paucity  o f  useful in form ation  on this subject.
F o r a  reliab ility  assessm en t, the co llec tion  o f  in fo rm ation  m ust be 
o f  the right param eters in an accep tab le useful fo rm at. T o  d e ter
m ine w hich variab les in form ation  should  be gathered  on requires

6 6



Figure four EVALUATION O F SEMI-PROBALISTIC SAFETY M A R G IN S Mowott/Goodmon

a sensitivity study to establish w hether the variable has any 
significant effect in either the capability or dem and m odel.

F or the purposes o f  studying w hat constitutes allow able im per
fections, a param etric study would be carried out to study the 
effect o f changes in the tolerances and the interaction betw een the 
tolerances associated with the variables in the design equations.

b) Accuracy in predicting the capability distribution o f  a struc
ture in an econom ic m anner. To achieve this, sim plified procedu
res are required. U nfortunately this is contrary to the increased 
com plexity  involved when im perfections are considered in a 
structural analysis. W here a sim plified technique is, o f  necessity, 
adopted, then an indication o f the uncertainty associated with the 
accuracy o f  the technique is required. The uncertainties associa
ted with the decision can then be accounted for in the final 
appraisal in the m anner described by Ang (20).

c) Defining what is an acceptable probability o f failure. The 
m odules 1 to 9 form  the reliability assessm ent system . As such, 
they enable a theoretical estim ate o f the reliability, or its conver
se , the probability o f failure, to be determ ined. H ow ever, it must 
be rem em bered that this is a m athem atical model and therefore, 
in som e areas assum ptions will be made. Correlation o f  the 
results from the system  with service experience is, therefore, 
essential. To this end , the Society is in the fortunate position o f 
having a large am ount o f  inform ation on dam age and defect 
statistics available with which to  correlate results. This inform a
tion also highlights the areas prone to dam age and so identifies

the regions where improved design procedures, research and 
m ore rigorous quality control may be required.

3. Application o f  reliability to assess allow able im perfections

As an exam ple o f  how the m ethodology adopted in the reliability 
model can be applied to determ ine acceptable tolerance criteria, 
consider the tolerances associated with a plate panel which form s 
part o f a deck structure of, for exam ple, an LPG carrier. Typical 
plate dim ensions are given in table 2. To illustrate the procedure, 
the problem  can be sim plified and the panel considered as a plate 
sim ply supported on all boundaries and subjected to uniaxial 
com pression. The m odes o f failure to  be considered for this 
problem  can , therefore, be taken as:

a) Plate buckling (assum ing no initial im perfection).
b) P late collapse (assum ing initial im perfection present).

The variables which may affect the strength o f the plate can be 
considered under material and geom etric variables and again, 
typical values for the distribution o f  these variables are given in 
table 2.

W ith regard to the initial deform ations to be considered, it is 
stated in the introduction to the JSQS standard that, based on 
observations taken on ships building in Japan, 95%  o f the defor
m ations present were within the range o f deform ations specified 
by the JSQS standard. In addition to a standard range tolerance, 
the JSQS specifies a m axim um  perm issible tolerance and the



TABIE TWO

COMPONENT : DECK PANEL 
SUB COMPONENT

: PLATE
ENGINEERING PROPERTIES STRUCTURAL RELIABILITY PROPERTIES

ITEMS DESIGN
SPECIFICATION

MAXIMUM
TOLERANCE DISTRIBUTION DISTRIBUTION PARAMETERS

1. MATERIAL PROPERTIES
E -  Modulus of 2 

e la s t i c i t y  Kg/ram 21,000 Normal m -  21000 s .d .  “ 580

ay -  Y ie ld  s t re ss  
Kg/mm^ 24 Normal m -  24 s .d .  -  1.92

2. GEOMETRY
Thickness mm 
Breadth mm 
Length mm

14
830

4,150

Normal
Normal

Constant

m “ 14 s .d .  ■* 0.25 
m “ 830 s .d .  *■ 1.87

3. DISTORTIONS
Normal de f lec t ion  mm

JSQS standard 0 + 4 6 Weibull Shape Factor b — 1.63
Offset  xQ = 0
Characte ris t ic  L i fe  x_ **a 2.04

Comparison

c-to 10.5 Weibull Shape Factor b “ 1.63 
Offset  xQ -  0 
C haracte ris t ic  L i f e  xa = 3 .58

observations further indicated that 99 .7%  o f  deform ations w ere 
less than th is extrem e value. For unfairness in strength deck 
p la ting , the JSQ S standard  specifies a standard  range o f  0-4m m  
w ith a m axim um  tolerance lim it o f  6m m  for all p late th icknesses. 
T hus 95%  o f all deform ations should  be less than 4m m , and 
99 .7%  should be less than 6m m .

M easurem ents taken o f  actual deform ations in p lating indicate 
that the d istribu tion  o f  deform ations is skew ed (21). U sing the 
data given in reference 21 in the reliability  appraisal system  
outlined in section 2 , show s tha t, o f  the op tions availab le , the 
W eibull distribution  (25) best described the data . T herefo re, the 
relevant W eibull param eters w hich com ply w ith the JSQ S stan
dard  stated above w ere used to  describe the d istribu tion  o f  defo r
m ations and are show n in table 2.

T o  show  the effect o f  increasing the to lerance, a study w as also 
carried  out relating the perm issible range o f  defo rm ations to  the 
plate th ickness. As a com parison , it was assum ed that 95%  o f the 
deform ations should be less than half the plate th ickness, w hich , 
fo r the plate considered im plied a range o f  deform ations betw een 
0 and 7m m . T his am ounts to  an increase o f  75%  in the JSQ S 
standard . Increasing the m axim um  tolerance lim it by 75%  results 
in the requirem ent that 99 .7%  o f all deform ations are less than 
10.5m m . For the com parison it w as assum ed that the W eibull 
d istribution  w ould again be used to describe the da ta , and the 
resu lting  param eters are show n in table 2.

The results o f the analysis are show n in table 3. Case one, tw o and 
three relate to the effec t o f  variations in the m aterial and general 
d im ensional properties o f the p la te , w hilst cases four and five 
show  the effect o f  variation in the initial deform ation o f  the plate. 
W ith regard  to  the results o f  case one, it can be seen that the m ean 
strength o f  the plate is 16.88 k g /m m 2 com pared  w ith a value o f
17.33 kg /m m 2 if it w ere assum ed that no variations in the m ate

rial or geom etric param eters occurred , and the m ode o f  failure 
was plate buckling corrected  for p lasticity  accord ing  to the 
Johnson-O stenfeld  hypothesis (22). In cases tw o and th ree , the 
effects o f  constra in ing  the plate th ickness and yield strength  o f  
the m aterial to  the ir respective m ean values, w hilst allow ing  the 
rem ain ing  variables show n in tab le tw o to be active , are show n. 
From  th is , it can be concluded  that tigh ter to lerances on yield 
strength w ould  provide the g reatest im provem ent in the strength 
o f the plate for the specific m ode o f  failure considered .

W ith regard  to  the effect o f  initial deform ations on plate strength , 
the results are show n for cases fou r and five in table 3. F or 
these cases the p la te  co llapse strength  w as taken as the failu re 
m ode, and the calcu lations w ere based on the results ob ta ined  by 
M oxham  (23).

In case four, w hich represents the JSQ S standard , the effec t o f  
assum ing all the variable param eters show n in table 2 to  be 
constant at the ir m ean value , w ith the exception o f  the inital 
defo rm ation , results in a m ean strength  o f  17.17 kg /m m 2.
T he effect o f  increasing the range o f  deform ations up  to h a lf  the 
plate th ickness (7m m ), in conjunction  with a m axim um  tolerance 
o f  10 .5m m , is show n by case five in table 3. W ith regard  to the 
variab les active in the p rob lem , this is sim ilar to case  fou r and 
therefo re , a d irec t com parison o f the effect o f  increasing  the 
range o f  perm issib le  deform ations can be m ade, and it is show n 
that the m edian strength o f the p la te  is 15.68 k g /m m 2. A lso , the 
shape o f  capability  d istribu tion  changes from  norm al to  W eibull.

It should be noted that the m edian o f  the W eibull d istribu tion  is 
directly  com patib le  with the m ean o f the norm al d istribution  
since, for the la tte r d istribu tion , the m ean and m edian coincide.

For a reliability  analysis, the capability  d istribu tions show n in 
table 3 w ould be considered  in conjunction  w ith a statistical



TADLE THREE

C o nd i t ion
Demand
Kg/mm3

(1)

C a p a b i l i t y S a f e ty  F a c to r s
P r o b a b i l i t y

of
F a i l u r e

(7)
D i s t r i b u t i o n

(2)
Param eters

Kg/»«2
(3)

C h a r a c t e r i s t i c
S t r e s s *
Kg/mm2

(4)

Based on Mean 
C a p a b i l i t y  S t r e s s

(*) - - $ ■

Cased on 
C h a r a c t e r i s t i c  

C a p a b i l i t y  S t r e s s

‘« - • f i t

Caso 1: No Deformation 
V a r i a b l e :  E , t , b ,O y

12.4 Normal Mean -  16.83
s . d .  -  .92

15.37 1.36 1.24 4 . 9  x l < f 7

Case 2:  No Deformation 
V a r i a b lo :  E,b,Oy
F i x e d : t

12 .4 Normal Mean -  16.96 
s . d .  -  .89

15 .50 1 .37 1 .25 1.4 x I O '7

Case 3:  No Deformation 
V a r i a b l e :  E , b , t  
F ix e d :  ov

12 .4 Normal Moan -  17.21 
s . d .  -  .31

16.70 1 .39 1 .35 < I O '11

Case 4 :  Deform ation V a r iab lo  
.?SQo S ta nda rd  
Ilan^o - 0 - *  4mra 
Maximum T o le ran ce  -  6mm

12.4 Normal Mean -  17 .17 
s . d .  -  1.52 14.67 1 .38 1 .18 7.B x 10"1

Caso 5 :  Deformation Var iab lo  
Com pa r i s o n  
llangc -  O -*■ 7nm 
Maximum T o lerance  ■■ 10.5mm

12.4 Welbull

O f f s e t  -  11 .27 
C h a r a c t e r i s t i c  

L i f e  -  16 .35 
Shape

F a c to r  -  2 .61  
Median -  15 .63

12 .90 1.26 1.04 O.OIBO

• 5% (IF CAPABILITY DISTRIBUTION WILL BE LESS THAN CHARACTERISTIC STRESS

estim ation o f the load distribution as described in section 2, and 
the effects o f the tolerances assessed. Again, to sim plify the 
exam ple, it can be assum ed that the load distribution is static and 
a representative point value would be 12.4 kg /m m 2.

The normal procedure adopted in a structural appraisal w ould be 
to com pare this dem and stress with the ‘ideal" plate strength of
17.33 kg/m m 2 on the assum ption that no im perfections, either 
m aterial or geom etrical, are present. Thus a safety factor o f 1.4 
w ould be obtained for the arrangem ent.

H ow ever, im perfections are present, and the com parison should 
be between the dem and and the capability of the structure with 
im perfections. Thus, for this exam ple, the results shown in cases 
four and five o f table 3 should be used in the structural appraisal. 
Com paring these results with the applied load would result in 
safety factors o f 1.38 and 1.26 respectively. These safety factors 
relate to the m ean, or equivalent, strength of the capability 
distributions. Using the sem i-probabilistic concept outlined in 
section 2 and reference 19, the characteristic strength o f the 
distribution can also be used to determ ine safety factors based on 
a probability o f occurrence. The characteristic strengths shown in 
table 3 were set such that there is a probability of 5%  o f  a value o f 
strength occurring le»s than the characteristic strength. From 
table 3 , it is shown that the sem i-probabilistic safety factor 
associated with the JSQS standard is 1.18, whilst the increased 
tolerance standard adopted for com parison reduced the safety 
factor to 1.04.

For cases four and five the probabilities o f  the plate having a 
strength less than the applied stress o f  12.4 kg/m m 2 can also be 
determ ined as 7 .9  x  10-4 and. 0 .2  respectively. Thus a quanti
fiable assessm ent o f  changing the tolerance has been obtained, 
and this can be used in conjunction with other inform ation to 
assess the acceptability o f  the proposed tolerances.

In practice, the plate would not be an individual com ponent, but 
would form part of a highly redundant structure and a more 
com plex capability model would have to be adopted. How ever, 
the interpretation o f  the final results would follow the procedure 
described.

4. Service experience

The reliability system described provides a m athem atical tool 
which may be used to  give a quantifiable assessm ent o f the effects 
o f changes in tolerances for a num ber o f problem s.

In addition to this theoretical study, it is necessary to consider 
service records to ascertain if  standards adopted in construction 
have any detrim ental effects which may not be covered in the 
m athem atical appraisal. Thus, feedback from service experience 
is essential.

L loyd’s Register operates a Technical Records database, which 
contains the relevant inform ation on all dam ages to ship structu
res reported to the Society. The basic form at o f  this data base is:

I L loyd’s Register classification num ber
II S hip’s name
III Date defect occurred or first observed
IV Section of ship affected (e.g . Am idships to forward)
V Com partm ent affected (e.g. Peak tanks)
VI Com ponent affected (e.g . Side shell structure)
VII Type o f defect (e.g . Buckled, fracture)
VIII Cause (e.g . Heavy weather, initial m isalignm ent, incorrect 
welding).

In addition to this com puter database, inform ation is available in 
the form  presented to the Society by the surveyor after inspection 
o f a vessel. N aturally, considerably more detail is recorded in 
these reports, than that obtainable from the database. Damage 
cases o f particular note are also com piled and the relevant details 
and correction procedure is made available to all surveyors.

From the database, information on dam age statistics can be 
requested by way of:

I Dam age by zone .
II Dam age by type J or as a com bination 

III Dam age by cause ’ o f  items



If, fo r ex am p le , in fo rm ation  on all d am ag es, irrespective o f  from  the database cou ld  be in terpreted  using  the m ethodo logy  
cau se , w as requested , then the sta tistica l in fo rm ation  ob ta ined  show n in figure 5.

0

F i gur e  f i v e  C L A S S I F I C A T I O N  A N D  I N T E R P R E T A T I O N  O F  D A M A G E  R E C O R D S
M ow aft/ Goodman



The first step o f the investigation is to ascertain the total num ber 
o f dam ages reported in relation to the possible num ber o f  dam a
ges. and thus an indication o f  the probabilities o f  failure can be 
m ade. N ext, the inform ation is classified by cause. As show n in 
figure 5 , the principal causes may be categorised  as:

a) O peration m alpractice
b) Service conditions
c) U nclassified
d) Constructional defects
e) D etail design defect

O f these, categories ‘b ’ and ‘d ’ are m ost inform ative. From  class 
‘b ’, an assessm ent o f  the rule scantlings and loadings can be m ade 
(24). The prim e in terest in the context o f  this paper is category 
‘d ’ . From  the frequency o f  occurrences in this class, the probabi
lity o f a structural incidence related to  a  constructional defect can 
be established. Further, the type of defect i.e . m isalignm ent, or 
inadequate w elding, can be determ ined and, thus, the tolerance 
associated with the defect m ay be identified. This w ould indicate 
that further appraisal o f  the tolerance in operation in that zone 
may be required and, therefore, a reappraisal o f standard necessa
ry. For such an appraisal, recourse to the original dam age records 
provided by the surveyors o f the Society could be necessary , and 
those o f  interest w ould be indicated on the database output.

5. C onclusions
A num ber o f  quality control standards are in ex istence at the 
present tim e for civil, structural and shipbuilding application. In 
m any instances, these standards are related to  past experience and 
engineering judgem ent, and although such m ethods have been 
very successful up to the present, they m ay prove to  be inade
quate in the face o f  a more rapidly changing technology than 
hitherto. Thus it becom es increasingly necessary , when consider
ing standards, to be able to quantify the effects on  structural 
design and reliability  o f  change in the to lerance specified  for 
quality control in conjunction w ith the scantlings o f  the structure, 
e ither by experim ent or theoretical study.

In th is paper it has been suggested  that the statistical m odel which 
has been form ulated for structural reliability assessm ent could  be 
used to  help determ ine what constitutes a perm issible tolerance.

The system  under developm ent at L loyd’s R egister w ill enable 
com plex structural arrangem ents to be considered. H ow ever,

som e further developm ent w ill be necessary to increase the appli
cability  o f  the system .

T aking into account the technology available at the present tim e, 
it is believed tha t the application o f the reliability m ethodology is 
the correct approach to the setting o f  quality control tolerance 
standards for allow able im perfections, and a typical application 
has been shown. Irrespective o f  the com plexity o f  the m odels 
used to  synthesize the load and dem and distributions, the m etho
dology outlined can be adopted.

In most o f the standards o f  allow able im perfections, the values 
are related to  a structural arrangem ent o r detail, irrespective o f 
the location o f  the detail w ithin the overall structural configura
tion. Such an approach would appear incorrect if  one considers 
the differences in severity o f loading w hich can act on sim ilar 
details in different parts o f  the structure. In addition, the conse
quence o f failure o f a detail, or arrangem ent, on  the overall 
behaviour o f the structure, varies with the location o f  the failure. 
It is, therefore, suggested that the concept o f  relating allow able 
im perfections to the location in which the detail is to  be fitted , as 
w ell as the detail itself and associated scantlings, should be 
considered. Such an approach would be feasible w ithin the m e
thodology suggested in this paper.

In addition to the setting o f  acceptable criteria for the tolerance 
levels it is necessary, in som e circum stances, to  estab lish  a set 
procedure for the m easurem ent o f those tolerances and the datum  
from  which the m easurem ents are to  be taken to ensure un iform i
ty-

T o conclude, the decision regarding acceptance o f  a specific 
sh ip ’s structure for C lassification purposes is the responsibility  o f 
the Socie ty’s surveyor in the shipyard.
O ne o f  the objectives o f  the w ork described in this paper is to  help 
provide the surveyor with the necessary inform ation on w hich to 
base that acceptance. As such, w hat constitu tes acceptable to le 
rances for constructional standards is m ost im portant and , there
fore, continually^under review .
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Provisional rules for process plant ships approved

T he Technical C om m ittee o f  L loyd’s Register has approved new 
Provisional Rules for process plant ships for publication in Ja 
nuary 1978, subject to ratification by the G eneral C om m ittee. 
T he official title o f the Rules is 'p rovisional rules and  regulations 

fo r  the construction and  classification o f  sh ips with installed  
process p lan t fo r  chem icals, liquefied  gases and  rela ted  p ro 
d u cts’, and -  as C hapter 2 Part 7 o f  the new  style 1978 Ship Rules 
-  will be distributed to  subscribers to those Rules. In addition 
they will be available separately  as an Extract.
The R ules apply to the follow ing categories o f  self-propelled or 
non-self-propelled ships which carry  plant for processing chem i
ca ls , liquefied gases and related products.

A Ships which have plants operable while navigating at sea.
(Class notation -  I00AI ’C hem ical Process F actory’)

B Ships w hich have plants operable at sea -  but only w hile the
ship is attached or linked to an offshore m ooring facility . 
(C lass notation -  100A1 (T) ‘M oored (Oil A m m onia etc .)
Processing (Tanker, barge etc .) for service a t  ’)

C  Ships which can navigate at sea but the plants o f  w hich are
intended to  be operated only while the ships are in harbour 
o r protected w aters.
(C lass notation -  I00A  (T) 'C hem ica l process p lant installed 
-  for operation  only when m oored in harbou r’)

D Specialised ships, including pontoons, barges etc, designed 
to transport non-operative process plants but w hich are 
constructed to be fully  supported  by the sea bed w hen the 
plants are operative.
(C lass notation -  A ‘Chem ical process p lan t/pontoon  -  to 
be operated only w hen grounded on  prepared foundations
a t ................’).

The Rules are fram ed on  the understanding that classed ships will 
not operate in w eather m ore severe than the lim its proposed in the 
design subm itted for approval by L loyd’s R egister.

C lassification requirem ents cover the hull, con tainm ent system s 
for stored products, propulsion and essential auxiliary m achine
ry. The process p lant on board the ship w ill not be classed but 
classification o f  the com plete vessel is dependent on certification  
o f  the process p lant by L loyd ’s R egister Industrial Services. A 
note to the effect that this has been done will be added to the class 
notation in the R egister Book.
C lassification o f  the ship will require the norm al periodic sur
veys, and the process plant certification will also require renewal 
after survey to ensure m aintenance o f  the ship in class. (It should 
be noted that a valid  certificate for the process plant is in no way a 
recom m endation  or an approval o f  the actual process or processes 
being used).



HET RICHTEN VAN GELASTE SPANTPROFIELEN 
VOOR GROTE SCHEPEN Door: Ing. J. H. Nieland'

H et richten van gelaste profielen geeft nog steeds enige proble
men. D oor het lassen ontstaan m ateriaalspanningen, die tot ver
vorm ing van het spantprofiel leiden, zowel naarde X- als naarde 
Y-as. Dergelijke spanten moeten op richtm achines gericht w or
den, waarbij proeven hebben aangetoond, dat deze richtwerk- 
zaam heden op twee m anieren kunnen geschieden.
Geval 1: D ruk afhankelijk richten, waarbij getracht werd de 
opgetreden m ateriaalspanningen door rekken van het spant te 
com penseren.
Geval 2: H et wegafhankelijk richten, waarbij de richtplunjer op
een bepaalde slagdiepte afgesteld, het spant gaat richten.
Beide m ethoden werden beïnvloed door de keuze van de hulp
m iddelen. Deze hulpm iddelen zijn gereedschappen voor het 
drukrichten, waarbij de lengte van het drukgereedschap in ver
binding met deform atie van de profielen een belangrijke rol speelt 
en klem platen, welke het lijf van het profiel bij de richtwerk- 
zaam heden volgens de X-as klemmen.
De proeven werden uitgevoerd m et een hydr. spantenbuig- en 
richtm achine, Fabr. N ieland, type SBK-375, met een vertikale 
en een horizontale cylinder.

M achinegegevens:
V ertikale cylinder 
Horizontale cylinder 
B uigschoenenafstand, verstelbaar 
Aut. transportinrichting, 
trappenloos instelbaar

Spantprofiel:
G egevens profiel A (Zie fig. 1.)

M ateriaal: St. 52 Wx
Lijfhoogte: 580 m m . Wy
Lijfdikte: 12 mm. ex
Flenshoogte: 190 mm. Eq
Flensdikte: 32 mm.

PI =  125 
P2 =  375 

A =  800-2000

ton
ton
mm.

S =  0 -6 0 0 0  mm.

2451 cm 3 
971 cm 3 

41 cm
5,3 cm

Gegevens profiel B (zie Fig. 2)

M ateriaal: St. 52 Wx =* 3800 cm 3
Lijfhoogte: 750 mm. Wy =  170 c m ’
Lijfdikte: 15 mm. ex =  50 cm
Flenshoogte: 200 mm. g = 1 3 0  kg/m
Flensdikte: 25 mm.

Vervorming Profiel A
X-as 26 m m ., op 10500 mm. lengte
Y-as 100 m m ., op 10500 mm. lengte.

Vervorming P rofiel B 
X-as 2 ,7 m m ., op 5000 mm. 
Y-as recht.

lengte

K ichtproef naar geval 1
Drukrichten:
Profiel A :
Tussen beide buigschoenen werd een aam beeld aangebracht met 
afm . 6 8 0 x 3 1 5 x 1 6 0  m m . (zie fig. 3).

P ro e f I 
Perskracht 
Transportw eg 
Richtgereedschap

P2 =  375 ton 
A =  200 mm. per slag 

=  300. mm. lang

Resultaat:
Volgens de x-as werd het profiel zuiver recht en volgens de y-as 
bleef een krom m ing van 25 m m . over de gehele lengte.

f i g - 2

* Ing . B ureau N ieland  G ron ingen
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P ro e f 2:
Een profiel m et dezelfde afm etingen en dezelfde vervorm ing 
w erd eveneens getest.
Persdruk ( P2 =  350 ton
Transportw eg 
R ichtgereedschap

A =  200  m m . per slag 
=  300  m m . lang

R esultaat:
V olgens de x-as b leef een krom m ing van 7 m m . 
volgens de y-as b leef een krom m ing  van 28 m m .
H ieruit is vast te stellen  dat volgens p ro ef 2 de rich tkrach t voor 
het rekken van het m ateriaal te gering is en daardoor een krom 
m ing aanw ezig  bleef.

P ro e f 3:
De richtkracht w erd verhoogd tot; P 2 = 3 7 0  ton 
V olgens de x-as b leef een krom m ing van 5 m m .
V olgens de y-as b leef een krom m ing van 25 m m .
Om  de invloed van het rich tgereedschap te testen  werd een richt- 
stem pel m et een lengte van 200 m m . voor de volgende p roef to e
gepast.

R esultaat:
G een verandering.

B etreffende het drukafhankelijk  richten m oet gezegd w orden, dat 
het richtgereedschap  zo kort m ogelijk gekozen m oet w orden, 
waarbij erop  gelet m oet w orden, dat de indrukkingen in het m a
teriaal zo gering m ogelijk m oeten zijn.

De drukkracht m oet zodanig  gekozen w orden , dat het profiel 
d irect bij de eerste  bew erking recht w ordt. D aar de profielen 
zeer verschillend zijn, m oeten deze instelw aarden doo r de w er
ven ze lf verzam eld  w orden. Profielen m et dezelfde vervor
m ingen en uit dezelfde serie geleverd , kunnen  m et dezelfde druk
kracht gericht w orden. V erder is bew ezen  dat door rekken de 
d oo r het lassen ontstane spanningen , het profiel in één richt- 
bew erk ing , zow el vo lgens de x- als volgens de y-as gericht kun
nen w orden.

R ichtproeven  n aar geval 2
W egafhankelijk  richten;
Bij deze proeven werd ook het uitknikken en plooien van de lijven 
in verhouding tot grootte van k lem platen  en buigafstand getest.

P rofie l A :
V ervorm ing volgens y-as 25 m m ., op  10500 m m . lengte. 

P ro e f I
D e m achine w erd op de flensbreedte van het profiel ingesteld , 
waarbij tevens rekening  w erd gehouden m et de terugvering  van 
het m ateriaal.
Schoenafstand A =  800 m m .
T ransportw eg  S =  200 m m .

Resultaat:
H et profiel werd in één bew erking gericht. De perskracht hierbij 
bedroeg P 2 =  1 15 Ton. Er volgden nu proeven m et verschillende 
klem platen  en schoenenafstanden .

P r o e f 2:
Instelling  van de m achine:
V ertikale c ilinder PI = 9 6  ton
S choenafstand A =  1400 m m .
G rote k lem platen L x  B =  2 5 0 x 2 5 0  m m .

R esultaat:
Bij drukkracht P2 =  90 ton ging de lijfplaat aan beide zijden van 
de k lem platen plooien.

P ro e f 3:
K lem platen vergroot op  afm . 1000 x  400  m m .
V ertikale cilinder PI =  96 ton 
H orizontale cilinder P2 =  250 ton

R esu ltaa t
Bij deze w aarden begon het m ateriaal te vervorm en. O v er de ge-



hele lengte werd het profiel ca. 5 mm. door zijn middenlijn heen 
gebogen. G edurende het buigen plooide het profiel naast de 
klem platen , doch kwam na de buiging in zijn oorspronkelijke 
stand terug.

geleid tussen de buigschoenen en de lijfplaten van:

ad = '
260000 , , 

32 x  1 .5 =  5400 k & c m ~

P ro e f 4:
De klem platen vergroot L =  1500 mm. lengte. Alle waarden als 
voorheen.

R esultaat:
Het profiel plooide niet m eer en kon bij deze klemming goed ge
richt en gebogen worden. Bij de eerste bewerking werd een buig- 
straal gem eten en berekend naar:

R =  - 8 .f =  33 mtr.

Verdere proeven:
K lem platen L =  1500 mm
V ertikale cilinder PI =  96 ton
H orizontale cilinder P2 =  210 ton

D ezelfde resultaten werden bereikt; Het materiaal liet zich 
richten en buigen zonder te plooien. H ierna de schoenenafstand 
vergroot op A =  1700 mm. Hierbij bleek dat bij dezelfde richt- 
w erkzaam heden, zoals beschreven, een drukkracht van P 2 =  
100 ton benodigd is.

P roeven m et pro fiel B
V ertikale cilinder PI = 9 6  ton
Schoenénafstand A = 2 0 0 0  mm.
K lem gereedschap L = 1 5 0 0  mm.

De slaglengte w erd, rekening houdende met de terugvering van 
het m ateriaal, op de lijfhoogte ingesteld en het profiel werd ge
richt. H ierna werd nog een proef met doorbuiging 5 mm. ge
houden en vastgesteld dat bij een richtdruk van P 2 = 2 6 0  ton het 
m ateriaal begon te vloeien. H ieruit werd een drukspanning af-

Uit deze proeven is a f  te leiden dat grote profielen met een door
buiging aangenom en op 1/100 L ., bij de ju iste keuze van klem 
platen zonder plooien gebogen en gericht kunnen worden.

Bij de richt- en buigw erkzaam heden aan kraagprofielen zijn de 
buig- en vloeispanningen van het m ateriaal; 0 ,6 x 5 2 0 0 = 3 1 0 0  
kg/cm 2.
De afstand van de buigschoenen moet ca. 2 ,5  tot 3 maal de lijf
hoogte van het profiel bedragen om de buig- en drukkrachten zo 
gering mogelijk te doen zijn om daarbij de indrukkingen aan het 
profiel op een minimum te beperken.
Hetzelfde geldt bij de keuze van de drukstem pel. Hierbij is het 
aan te bevelen op  de drukstem pel een gedeelte aan te brengen van 
ca. 1 m m . hoog en 60 m m . breed, m et een radius van ca. 120 
mm. H ierdoor wordt de richtkracht eveneens gereduceerd, wat 
echter kleine lichte indrukkingen van het profiel veroorzaakt. 
Profielen m et een lijfhoogte groter dan 800 m m . vervorm en door 
het lassen slechts zeer weinig.

V erdere proeven ondernom en om de w rijvingscoëfficiënten vast 
te stellen van verscheidene m aterialen. Bij klem platen vervaar
digt uit norm aal St. 37 w aarvan de oppervlakte ruw gelaten , gaf 
een wrijvingscoëfficiënt van p  — 1.

Bij andere klem platen uit materiaal C 45, waarbij de oppervlakte 
geslepen, gaf een w rijvingscoëfficiënt van p  = 0 ,5 . Een derde 
proef met gekartelde oppervlakken, gaf een w rijvingscoëfficiënt 
van p  =  0 ,7 .

Hieruit is de conclusie te trekken, dat hoe g ladder de oppervlakte 
van de klem gereedschappen zijn, hoeveel geringer de w rijvings
coëfficiënt p  en daardoor eveneens de benodigde perskracht voor 
het richten.



Tewaterlating m.s. ’Nedlloyd Bahrain’

NEOU-O*

O p 17 decem ber 1977 w erd bij Van der G iessen -  De N oord te 
K rim pen a .d . IJssel het m .s. N ed llo yd  B ahrain  met goed gevolg  
tew atergelaten .
De doopplechtigheid  werd verricht door m evrouw  A. Draaijer- 
S toker.

O p I I m aart 1977 w erd het contract getekend tussen N edlloyd 
L ijnen, R otterdam  en van der G iessen-de N oord, K rim pen aan 
den IJssel, voor de bouw  van twee m ulti purpose vrachtschepen 
van elk ca. 21 .500  ton draagverm ogen.

D it con tract kreeg een vervolg in een opdracht op 22 april 1977 
voor de bouw van nog tw ee zusterschepen.
De op levering van de N ed lloyd  B ahra in , bouw num m er 913 zal in 
mei 1978 plaatsvinden. Het schip zal onder N ederlandse vlag 
gaan varen. O ok de zusterschepen , N ed lloydB a ltim ore  (bouw nr. 
914) en  N edlloyd  B angkok  (bouw nr. 915), zullen nog in 1978 
w orden opgeleverd , terwijl het laatste schip van de serie de 
N edlloyd  B arcelona  (bouw nr. 916) begin 2e kw artaal 1979 g e
reed zal zijn.

T yp e schip
H et scheepstype is een enkelschroef multi purpose m otorvracht- 
schip geschikt voor het vervoer van stukgoed, zw are stukken, 
containers en stortlading.
H et schip heeft 4  laadruim en w elke allen vóór de m achinekam er 
liggen , waarbij vóór ru im  1 een W .B . dieptank is gesitueerd. 
D eze laadruim en zijn onderverdeeld door tw ee tussendekken.

C ontainers kunnen w orden vervoerd in de ruim en (zonder con- 
tainergeleidingen) en in 3 lagen op alle bovendeksluiken en op 
het bovendek naast de laadhoofden.
O p het bovendek zijn 24 aansluitingen t.b .v . koelcontainers. 
A lle ruim en kunnen w orden bediend door het scheepslaadgerei 
bestaande uit dekkranen , laadbom en en een zw are S tülcken m ast 
van 225 ton.

Hoofdgegevens
Lengte over alles: 173,02 m. Lengte tussen loodlijnen: 165,00 m. 
Breedte: 27 ,10  m . Holte tot bovendek: 16,00 m. Holte tot le 
tussendek: 12,00 m . Holte to t 2e tussendek: 7 ,45  m. O ntw erp- 
d iepgang: 10,00 m. D eadw eight bij ontw erpdiepgang: ca. 21 .500  
ton a 1000 kg. M axim um  diepgang: 11,60 m. D eadw eight bij 
m axim um  diepgang: ca. 27 .500 ton a 1000 kg. Ruim inhoud 
(bale): ca. 34 .700  m 3 ( 1.225 .000  cub ft.). A antal containers van 
2 0 ' x  8 ' x  8 ' -6" : 646 stuks. M otorverm ogen: 16.800 pk 
P roeftochtsnelheid bij een diepgang: van 10,00 m. en een verm o
gen van 14.300 pk: ca. 17,8 knoop
Classificatie: Bureau V eritas, N ederlandse S cheepvaartinspec
tie , H avenarbeidsinspectie en Solas 1960.

C A SC O
De dubbele bodem  loopt van het d ieptankschot tot achterpiek- 
schot. In de dubbele bodem  is aan SB en BB zijde een ductkeel 
w aarin diverse leidingen en kabelbanen.
D eze ductkeel loopt vanaf voorzijde m achinekam er tot aan de 
achterzijde van ruim  2 w aar ter plaatse een cross-over verbinding.

7 f i



Het roer is van het sem i-balans type.
V erder heeft het schip een bulbsteven, bakdek en 2 lierendekhui
zen en kraandekhuizen.
Vertikale wegering is aangebracht in de zijden van alle mim en en 
tussendekruim en.
De tanktop is verzwaard voor stortlading te lossen d .m .v . grij
pers. Alle tussendekken zijn geschikt voor berijden met vorkhef

tru c k s . O p alle dekken zijn de m im en 1 en 2 voorzien van een 
enkele rij en de ruimen 3 en 4 van een dubbele rij luiken.
Het totaal oppervlak aan luiken bedraagt 3 .500 m2.
De bovendeksluiken zijn van het folding type, waterdicht en 
hydraulisch bediend.

De tussendeksluiken zijn van het folding type, flush, niet water
dicht en mechanisch bediend door het laadgerei d .m .v . staaldra
den. De laadm im en word'en geventileerd met afzuigfans (6 
luchtw isselingen op het lege ruim per uur) en natuurlijke toevoer. 
Alle m im en zijn (evenals de machinekam er) beveiligd door een 
C O 2 brandblussysteem  met een rookm eldinstallatie op de brug.

Uitrusting
De stuurm achine is van het elektrisch-hydraulische rotary vane 
type.
Het anker- en verhaalgerei om vat de volgende elektrische pool- 
om schakelbare draaistroomlieren:
-  een ankerlier met 2 kettingstoppers en 4 automatisch^ verhaal- 
lieren op bakdek.
-  4 autom atische verhaallieren op achterdek.
Capaciteit van de verhaallieren 8 ton x  24 m /m in., respectieve
lijk 4 ton x  48 m /m in.
Het laadgerei om vat van vóór- naar achterschip:
-  een mast m et twee 15-tons laadbomen op bakdek t.b .v . laad- 
hoofd 1.
-  een dubbeldekkraan tussen laadhoofden I en 2, cap. 2 x  75 
ton.
-  een Stülcken patent mast m et een 225-tons laadboom en vier
15-tons laadbom en tussen laadhoofden 2 en 3, waarbij de zware 
boom deze beide laadhoofden kan bedienen.
-  een dubbeldekkraan tussen laadhoofden 3 en 4, cap. 2 x  25 
ton.
-  tw ee laadpalen met elk een 15-tons laadboom achter laadhoofd 
4 en aan voorzijde van de opbouw.
Elektrische (W ard Leonard) dubbeldekkranen met een hijsver
mogen van 2 X 25 ton, sprei 23 m.
De 15 tons laadbomen kunnen zowel enkelzwaaiend als gekop
peld w orden gebruikt.
V oor de bediening van het laadgerei zijn totaal geïnstalleerd de 
volgende draaistroom  elektrische lieren:
-  8 laadlieren, trekkracht 5,5 ton, poolomschakelbaar.
-  8 hangerlieren, trekkracht 6,1 ton,
-  8 buitengeilieren, trekkracht 2,5 ton,
-  4 m iddelgeilieren. trekkracht 2,5 ton,
-  2 hangerlieren. trekkracht 22 ton, poolom schakelbaar voor 
Stülcken boom . inclusief autom atische draadgeleiding.

Aan de achterzijde van de opbouw op het bovenbrugdek zijn aan 
SB en BB zijde een electrisch/hydraulische dekkraan geïnstal
leerd voor het behandelen van proviandlading en reservedelen, 
capaciteit 3 ,5 ton, sprei 12 m.

De uitrusting om vat verder de wettelijk vereiste reddingsm idde
len (2 m otorreddingboten onder davits, 3 opblaasbare redding- 
vlotten enz .), 2 alum inium  statietrappen.

Accommodatie
De accom modatie is ingericht voor gezagvoerder, 3 hoofdoffi
cieren, 6 officieren en 2 assistent w erktuigkundigen, 4 onderoffi
cieren en 15 bem anningsleden, waarbij ieder bem anningslid een 
eigen hut met toiletruimte heeft.
Totaal dus 31 man waarbij tezamen met 2 reservehutten met elk 2 
kooien, loodsenhut en kooi in hospitaal het aantal slaapplaatsen 
37 bedraagt.
De accom m odatie om vat verder onder m eer 2 rooksalons, 2 
messrooms +  duty m ess, radiohut, 3 kantoren, gecom bineerde 
onderzoekkam er/ apotheek, gecom bineerde koinbuis/pantry, 
wasserij en sportzaaltje.
De uitvoering en inrichting van de accom m odatie is gebaseerd op 
de Giessennoord standaard waarbij o .a . gebruik is gem aakt van 
zelfgebouwde prefabricated sanitaire units behorende tot de 
G iessennoord standaard uitrusting.
Tevens is in verband met de geluidseisen van de rederij, welke 
overeenkom en met de jongste aanbevelingen van de Nederlandse 
Scheepvaartinspectie, veel aandacht besteed aan flexibele opstel
lingen, toepassing van zwevende vloeren en een goede isolatie. 
De gehele accom m odatie is airconditioned (incl. MK controle
kamer) m et m echanische ventilatie voor kom buis, sanitaire ruim 
ten etc. De proviandkoel- en vriesruim te met een totale inhoud 
van 165 m 3 is onderverdeeld in 6 ruimten waarbij de minimum 
temperaturen variëren van -2 3  ° C / + 12 °C.
Een elektrische personen/goederenlift voor 6 personen o f  500 kg. 
bevindt zich tussen het sloependek en het m achinekam ertussen- 
dek met totaal 5 stopplaatsen.
Aan de achterzijde van de opbouw bevindt zich een zw em bad.

Elektrische en nautische uitrusting
De stroom soort is 3 x  440 Volt. 60 Hertz.
Het hoofdschakelbord en de m achinekam erlcssenaar bevinden 
zich in de geheel geïsoleerde m achinekam er-controlekam er. 
Deze lessenaar is evenals de bruglessenaar in het stuurhuis zo 
economisch mogelijk ingedeeld in nauw overleg tussen rederij en 
werf.
De nautische uitrusting omvat de radioinstallatie, 2 V H F installa
ties, radiorichtingzoeker, echolood, 2 radars, Decca Navigator 
gyrokom pas, autom atische piloot, elektrom agnetisch log, m ag
netisch kom pas, weerkaartenschrijver etc.

M achinekam erinstallatie
De voortstuwing geschiedt door een Schelde-Sulzer 2-takt,
7-cilinder, enkelw erkende, scheepsdieselm otor van het type 7 
RND 76 M, maximum continu vermogen 16.800 pk bij 122 
toeren. De hoofdm otor is ontworpen voor het gebruik van zware 
olie onder alle condities.
V oor de stroom opwekking zijn geïnstalleerd 3 diesel- 
generatorsets van elk 700 KW bij 720 toeren en een nooddiesel- 
generatorset van 200 KW bij 1800 toeren.
Stoom opwekking geschiedt d .m .v . een oliegestookte ketel voor 
gebruik in de haven en een uitlaatgassenketel voor zeebedrijf. 
De M .K . installatie is ontworpen voor onbem ande vaart, wat 
onder m eer inhoudt dat de hoofdm otor vanaf de brug bediend kan 
worden en dat essentiële alarmen worden doorgem eld naar de 
brug.
Er is ook een brandm eldinstallatie voor de m achinekam er en 
accom modatie.
De alarm installatie is van het 'A lphaprom ' type wat inhoudt dat 
de alarmen zichtbaar gem aakt worden op een T .V . m onitor 
waarop voor een aantal alarm punten ook de m om entele waarde 
weergegeven wordf.
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DE SCHEEPSBOUW IN HET PARLEMENT

Het missen van een scheepsbouworder

Het lid van de T w eede K am er de heer Van A ardenne (V .V .D .)  
heeft aan de M inister van Econom ische Zaken op  7 juni 1977 de 
volgende schriftelijke vragen gesteld.
1. H eeft de M inister kennis genom en van de m ededeling van de 
voorzitter van de raad van bestuur van RSV inzake het m issen van 
een order voor tw ee rij-op/rij-af-schepen van de N edlloyd lu iden
de: ’Wij hebben ons geheel aan de spelregels gehouden , m aar bij 
de slo tonderhandelingen van de rederij met het M inisterie van 
E conom ische Zaken zijn wij niet betrokken gew eest. Er m oet 
toen iets niet goed zijn gegaan. O ns zijn daarover geen details 
bekend gew orden . A an ons heeft het beslist niet gelegen , dat de 
Japanners m et deze aantrekkelijke o rder zijn gaan strijken .?
2. Kan de M inister aangeven wat er in deze 'n ie t goed is ge
gaan ’?
3. Kan de M inister bij benadering  de gevolgen voor de w erkge
legenheid van het m issen van deze o rder aangeven?

De M inister van Econom ische Z aken , drs. R. F. M . L ubbers, 
heeft deze vragen als volgt beantw oord.
1. Ja.
2. Een voorstel m ijnerzijds is niet door de N edlloyd aanvaard. 
Dit voorstel was erop gericht om -  in overleg  m et R SV  -  door een 
pakket van m aatregelen  (onder andere verliesparticipatie) een 
zodanige prijs aan te bieden dat het verschil tussen  de uiteindelijk 
door N edlloyd te betalen prijs bij bestelling  in N ederland (na 
aftrek investeringsprem ie zeescheepvaart) en de uiteindelijk  door 
de N edlloyd te betalen prijs bij bestelling  in Japan (eveneens na 
aftrek investeringsprem ie) gerechtvaardigd zou w orden door de 
im m ateriële voordelen verbonden aan de bouw  in N ederland 
(gem akkelijker com m unicatie  bijvoorbeeld).

N edlloyd heeft ech ter de o rder in Japan geplaatst voordat volgens 
de daarvoor vastgestelde procedure de oordeelsvorm ing  kon 
w orden afgesloten  ov er de vraag o f  er inderdaad op deze wijze 
een concurrerende offerte uit N ederland voorlag.
3. Een rij-op /rij-af schip , zoals door de N edlloyd gew enst, bete
kent ongeveer 570 m anjaren werk in de directe sfee r voor de, tot 
het R S V -concem  behorende, V erolm e Dok- en Scheepsbouw  
M aatschappij te R ozenburg.

De toekomst van de NDSM
De leden van de T w eede K am er de heren K eja en Jacobse (beiden 
V .V .D .)  hebben aan de M inister van E conom ische Zaken op  29 
jun i 1977 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

NIEUWE UITGAVE  

PROCEEDINGS OF RO-RO 77
Presenting  curren t v iew s on m any crucial aspects o f  Roll- 
on /R o ll-o ff technology and trad ing , the P roceedings o f  the Ro- 
Ro 77 C onference, are now  available.
M ore than 700 delegates attended the C onference w here they 
heard and d iscussed  the various com m ercial and technical pa
pers, and participated  in the special panel sessions on M iddle E ast 
activ ities and on the S tandardisation o f T erm inal R am ps. Each o f 
the m ain non-panel sessions -  ship operations and econom ics, 
R o-R o term inals and port handling system s, and ship design and

1. H eeft de M inister kennis genom en van het feit, dat het ge
m eentebestuur van A m sterdam  in een schrijven aan de RSV - 
leiding haar verontrusting  heeft u itgesproken over de toekom st 
van de N DSM  in A m sterdam -W ?
2. Is de situatie w at betreft de orderportefeuille binnen het 
R SV -concem  in ongunstige zin gew ijzigd sedert 22 septem ber 
1975, toen de M inister dezerzijdse vragen over de toekom stige 
w erkgelegenheid  bij de NDSM  vrij geruststellend beantw oordde?
3. Is het m issen van de orders voor twee rij-op/rij-af-schepen van 
de N edlloyd ook van invloed op  de orderportefeu ille  van de 
N D SM ? (zie het hierboven gestelde)
4. W at is er terechtgekom en van de m aatregelen w elke de RSV- 
leiding volgens de M inister heeft genom en om de w erkgelegen
heid bij de N DSM  zeker te stellen?
5. W elke m ogelijkheden ziet de M inister om de w erkgelegen
heid bij de N DSM  binnen het kader, zoals aangegeven door de 
B eleidscom m issie S cheepsbouw , veilig  te stellen?
De M inister van E conom ische Z aken , drs. R. F. M. Lubbers, 
heeft deze vragen als volgt beantw oord.
1. Ik heb kennis genom en van de verontrusting  van het gem een
tebestuur van A m sterdam  over de toekom st van de N D SM .
2. In septem ber 1975 kon vrij geruststellend geantw oord w orden 
op vragen betreffende de toekom stige w erkgelegenheid  bij de 
ND SM  voor zover het 1976 betrof. A chteraf is dat ook  ju ist 
gebleken. V oor de verdere toekom st kon toen niet concreet 
worden aangegeven hoe de N D SM  van w erk voorzien  zou kun 
nen w orden. Intussen is de w erkgelegenheid  bij de N D SM  weer 
voor geruim e tijd verzekerd doordat in het kader van het B ele id
splan voor de scheepsbouw  en het M aritiem  P lan een o rder voo r 2 
containerschepen kon w orden verkregen.
3. H et antw oord op deze vraag kan ontkennend luiden. Indien 
deze schepen door RSV  gecontracteerd  zouden zijn zouden zij bij 
de V D SM  gebouw d zijn, die reeds een opdracht heeft voor tw ee 
vrijw el identieke schepen voor dezelfde opdrachtgever.
4 . Bedoelde m aatregelen zijn ten volle u itgevoerd. In verband 
hierm ede is on langs het tw eede voorsch ip  voor de bij de V D SM  
in aanbouw  zijnde containerschepen te w ater gelaten . G ew erkt 
wordt aan de geannuleerde tanker, die m om enteel w ordt afge
bouw d.
5. Deze vraag kan ik nog niet beantw oorden. In w erfgroepering  
1 van de B eleidscom m issie Scheepsbouw  w ordt nog overleg 
gepleegd over de u itw erk ing  van de herstructureringsplannen. 
D aarna zal de B eleidscom m issie ze lf  defin itief haar standpunt te 
dien aanzien bepalen.
Dit standpunt w ordt daarna aan mij voorgelegd. Pas dan lijkt mij 
het m om ent aangebroken om  m ijnerzijds een standpunt in te 
nem en.

equipm ent -  contains fou r or m ore papers and is  preceded by the 
v iew s o f  its respective chairm an.
A ll the presentations and d iscussion periods w ere recorded and 
the transcrip t o f  the m eeting , toge ther w ith the w ritten papers, 
illustrations and statistical data have been edited  into an indispen
sable reference w ork. The volum e also lists the nam es and affilia
tions o f  all a ttendees at the m eeting.
The ’P roceedings o f R o-R o 7 7 ’ are available from  B M L  B usiness 
M eetings L td ., 2 S tation R oad , R ickm ans w orth , H erts W D3 
1QP, England. Price: £ 4 0 .0 0  including surface m ail.



NIEUWE UITGAVE

Major Changes and New Format for 1978 rules of Lloyd’s Register

The latest edition ot the ’Rules and Regulations for the C lassifica
tion o f  S h ips’ will be issued later this year and becom e effective 
on January 1st, 1978. In addition to the many m ajor technical 
Rule changes which have been m ade, subscribers will see a great 
difference in the appearance of the publication.
A com plete restructuring exercise has transform ed the form er 
bound volum e into a loose-leaf A4 size style in which the Rules 
are organised in seven basic parts with 61 individual chapters. 
Annual publication will cease and will be replaced by a system  of 
issuing am ended sections to subscribers in January and June of 
each year.
A m ajor change in philosophy is em bodied in the 1978 Rules and 
this recognises the need to verify scantlings by direct calculation 
in certain areas on a wide range o f ship types and com ponents. It 
has thus been necessary to docum ent many more o f  L loyd’s 
R egister’s calculation procedures and refer to them directly in the 
Rules. W here direct calculations are required to be carried out, 
the loads to be applied and the perm issible levels o f  design 
criteria are presented to  the user. As a com plem entary operation, 
L loyd’s Register has installed Hewlett Packard 9830A desk top 
com puters at twelve plan approval offices throughout the world. 
Program s covering both Rules and direct calculation procedures 
are available for these machines and for com patible machines 
owned by clients. Subscribers to this service autom atically re
ceive updated program s on cassettes em bodying any Rule chan
ges as they are incorporated into the Rules.
Bryan H ildrew . M anaging Director o f L loyd’s Register, referred 
to another important change,
'In the new  Rules we hove adopted a m odular system o f grouping  
together a ll technical information on specific ship types.
’W ithin this new form at a separate chapter relates to the midship  
section o f  each ship type. This is most important fo r  designers as 
they need to  prepare the m idship section as quickly as possible to 
enable them  to get out estim ates o f  steel weight and  costs fo r  
tenders. In addition, where the designer is using L lo yd ’s R egis
ter’s own direct calculation procedures, he know s that his p lans  
will be approved with the minimum  o f  delay’.

The m odular system o f grouping together inform ation on specific 
ship types also m akes it easier to introduce changes without 
rew riting or affecting other sections of the Rules.
As regards the section on materials for ship and machinery 
construction , the new  Rules have been rearranged in a more 
logical sequence with chapters dealing with different product 
form s. N ew  sections have been added to cover the Q uality A ssu
rance Schem e for M aterials and, in addition, detailed require
m ents for low tem perature steels, austenitic stainless steels and 
special quality plates with specified through thickness properties, 
have been added.
On the m achinery side o f  the Rules, the requirem ents for pum 
ping and piping system s have been com pletely rewritten and 
updated. The Rules for main propulsion shafting have been 
am ended leading to some reductions in allowable shaft diam e

ters, in particular for som e propeller shafts, and lengths o f  bush 
bearings. In addition, requirem ents for keyless propellers have 
been included and the m anufacturing requirem ents for gearing 
have been expanded.
A nother im portant change is that the Rules for m arine refrigera
ted cargo installations have been ‘com pletely revised to take 
account o f advances in refrigeration engineering technology and 
changing patterns o f refrigerated cargo transportation.
The section on fire detection, prevention and extinction has been 
com pletely rewritten.
A major revision o f the Rules such as this has involved the 
co-ordination o f  an im m ense am ount o f  effort in technical edito
rial and production departm ents. A steering com m ittee was esta
blished in 1974 to study the form at o f the Rules and to make 
recom m endations for their im provem ent. It has also m et weekly 
since January 1976 to provide direction and m onitor progress. 
M r. H ildrew said.

’ We recognised the need to  present the Rules in a m ore logical 
sequence to m ake them easier fo r  subscribers to use a n d  whilst 
there have been substantial changes to the 1976 Rules (no  Rules 
were issued in 1977 -  deliberately), the Society  hopes the restruc
turing o f  the 1978 Rules will enable the user to m ore effectively  
expedite his designs’.

The Rules are now organised in seven basic parts with 61 indivi
dual chapters as follow s -  
Part 1 C lassification regulations
Part 2 R equirem ents for m aterials used for ship and m achinery 
construction, including requirem ents relating to steel p lates, cas
tings, forgings, pipes and tubes and w elding consum ables.
Part 3 The basic structural design philosophy o f hull construc
tion, longitudinal strength, aft-end structures, superstructures, 
etc.
Part 4 Hull construction requirem ents for specific ship types, 
e .g . tugs, ferries, bulk carriers, oil tankers and container ships. 
(Two new class notations have been introduced -  M00A1 Bulk 
Carrier’ and ’ 100AI Container Sh ip’.)
Part 5 M ain and auxiliary m achinery including shaft vibration 
and alignm ent and piping system s for oil and chem ical tankers. 
Part 6 Autom ation and control system s, electrical system s, refri
geration system s and fire prevention system s.
Part 7 Highly specialised ships to which the form at o f  the rest o f 
the Rules cannot easily be applied -  e .g . nuclear ships.

The com plete set o f  the 1978 Rules will cost £ 90 w hich includes 
the service o f  providing updated sections for a period o f five 
years. H ow ever, 'E x trac ts ' from the Rules will continue to be 
available at prices from £ 1 to £ 17, depending on the size and 
content o f  each extract. The price includes an updating service.

G erm an, French and Spanish editions o f  the new  Rules will be 
available early next year.
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Now mechanised 
scrapping

Shipbreaking has hitherto been 
regarded as a piecemeal labour-intensive 
industry, quite unsuited to mass “ reduc
tion'' or mechanised methods. Mitsui 
Engineering and Shipbuilding Co (note 
the recent reversal of priorities in the 
title), whose Rotas ship section fabrica
tion system used at the Chiba shipyard is 
unique and one of the most advanced in 
the world, have, in anticipation of mass 
VLCC scrapping in the not too distant 
future, published a brochure describing 
their fully-mechanised shipbreaking 
system.

One can only admire these Japanese 
shipbuilders for their resilience in the face 
of total collapse of the large tanker 
market.

Principal component of the ship re
cycling system as they call it, consists of a 
short floating dock spanned by a 
travelling gantry crane and fitted with  
mechanical side shores. This, and a 
number of flotation rollers support the 
forward (or after) section of the vessel 
being cut up, the rest of the ship 
remaining afloat. This is linked to the 
recycling barge by swinging arms to 
accommodate relative rise and fall of the 
two main components of the system.

As the ship is cut up into manageable 
pieces by remote-controlled burners the 
hulk is hauled forward on to the dock. 
This sequence is followed until the whole 
ship is broken up.

The sections of scrap are transported to 
the recycling barge by conveyor where 
they are sorted according to the means of 
disposal or sheared and pressed for 
despatch to the steel mill. This avoids the

Fully mechanised 
cutting gantry

familiar site of mountains of scrap piling 
up on shore.

The Mitsui ship recycling system is 
highly automated to improve the safety of 
this somewhat hazardous occupation and 
to reduce man power. The method

adopted avoids pollution of the sea, since 
any oil which escapes from the hull is 
collected progressively, as the ship is cut 
up. Moreover since the dock and 
recycling barge are floating the entire 
enterprise is mobile.

1 Monorail cranes
2  Control cabin
3 Burning heads
4 Conveyors

From: Shipbuilding & Marine Engineering Intern. Jan/Feb. 1977

Assembly of the 
mobile plant

1 Floating dock
2 Cutting and conveying 

equipment
.3 Pin-jointed connecting links
4 Recycling barge
5 Hull being scrapped
6 Air-cushions
7 Supporting frame for 

forebody
8 Roller conveyor
9 Trimming floats

10 In-haul tackle

8 0



Nieuwe Uitgave

M aritim e Transport 1976 Annual Report of the OECD

-  M any difficulties for liner conferences
-  The effect o f  energy policies upon the demand for oil carriers
-  A probable significant surplus o f  dry bulk carriers before 1980
-  The dangers inherent in the world shipbuilding crisis
-  M alaise in the world freight markets and record levels o f  ship 
scrapping

The annual repoit o f the OECD M aritim e Transport Com m ittee, 
just published under the title ’M aritime Transport 1976', discus
ses these and many other topics o f current importance to ship
ping. It covers developm ents o f  interest in the field of shipping 
during 1976, and w herever possible, the early part o f 1977 and 
sets recent developm ents within the fram ework o f  longerterm 
trends in international shipping and trade.

The review  o f international shipping developm ents (Chapter I) 
highlights the m ajor problem s which have come before the M ari
time T ransport Com m ittee in 1976. More and more developing 
countries introduced or extended flag preference legislation, and 
the governm ental control o f international shipping, particularly 
in W est A frica, has given the Com m ittee increasing uneasiness. 
A lthough econom ic conditions have im proved, the lines o f ship
ping conferences have faced a variety o f  difficulties, such as: -  
taxation of their profits in ways which have vitiated double 
taxation agreem ents;
shippers ' organisations which have becom e more organised, 
effective and m ilitant;
more serious outsider com petition from the lines o f state trading 
and developing countries; and the opening o f investigations in the 
United States concerning the conduct o f certain shipping lines in 
the North A tlantic trades.
In addition, port congestion has continued to ham per the growth 
o f  trade in the Persian G ulf and Africa.

Dem and for shipping services (Charpter II) saw some recovery 
during 1976. If expressed in ton-m ile transport perform ance, it 
grew by 4 per cent for dry cargo but by 16 per cent for seaborne oil 
transportation. The surprising increase in dem and for oil trans
portation was prim arily caused by falling production and rapidly 
rising consum ption in the United States, some stock-piling in 
anticipation o f  price rises at the end o f  1976 and a continued 
increase in average haul length. Special sections o f the chapter 
consider the im plications of the ’W orld Energy O utlook’ (publis
hed 1977) for m aritim e transport; they also assess the dem and for 
dry bulk shipping till 1980. Com paring the forecast pattern o f 
dem and for oil shipping, based upon present energy policies, 
with the available and future supply o f oil-carrying tonnage, it 
appears that a m arket equilibrium  would not be reached before 
1983 at the very earliest. If how ever more vigorous energy policy 
m easures are taken as regards both indigenous supply expansion 
and conservation, this will worsen the world oil carrier situation 
and prolong the shipping surplus beyond the middle of the eigh

ties. As regards the future dem and for dry bulk shipping it is 
concluded that the expansion of the bulk carrier fleet is appre
ciably in excess o f  the growth o f dem and that can reasonably be 
expected till 1980.
On the supply side (Charpter 111), the world fleet m aintained its 
steady growth, faster than in any year except 1975, in a con ti
nuing context o f crisis and over-capacity in both the shipping and 
the shipbuilding industries. Between m id -1975 and m id-1976 the 
carrying capacity o f  the world fleet increased by 10 p ercen t and 
the tanker fleet by 13.6 per cent. In spite o f  extensive scrapping 
and further cancellations o f new orders, the oil carrier surplus at 
the end o f the year was still 60/70 million dwt and the chapter 
assesses the gloom y outlook for the fleet over the next year. The 
fleet o f medium sized dry bulk carriers is expected to  increase by 
25 per cent in the next two years, also greatly in excess o f  
dem and. This surplus is related in a section o f  the chapter to  the 
growing crisis in shipbuilding, pointing to the danger that m easu
res to assist shipbuilding m ay, without international agreem ent, 
exacerbate the shipping crisis and noting som e o f  the problem s 
associated with program m es for accelerated scrapping.

A review of the freight markets (Chapter IV) shows how  the 
rising demand interacted with the growth o f  availability in both 
tankers and dry cargo shipping to produce a period in the freight 
markets o f high volumes and low rates. The m oderate econom ic 
recovery and rapidly growing oil im ports into the United States 
brought the charter market for both oil and dry cargo up from  its 
lowest levels, but for most classes the rates paid were below  total 
operating costs with virtually no chance o f  servicing capital or 
m aking a profit. In the dry cargo m arket, continuing high dem and 
for iron ore and grain cargoes, as period charters ran out and were 
not renewed with the uncertainties of future requirem ents, led to 
large amounts o f  voyage and ’trip ' chartering but the prospects 
for 1977 suggest a growing surplus and a new depression in rates 
for bulk carriers. In the oil carrier m arket m ore than 300 m illion 
tons were fixed, 80 per cent more than in the previous year, as 
ships cam e out o f lay up, term inated tim e charters and w ere 
delivered from the shipyards. The liner trades benefitted from  the 
econom ic recovery but were faced with continuing com petition 
from the shipping com panies of state trading and developing 
countries, and grow ing resistance from more efficient sh ippers ' 
organisations.

As usual, the report is com plem ented by a statistical annex which 
brings together from a wide num ber o f sources the essential 
elem ents o f seaborne trade, the developm ent o f  the world fleet by 
flag, size and type, and the indices which illustrate the various 
shipping freight m arkets, both in general for the long term  and in 
detail for the last two or three years.

'M aritim e Transport 1976’
148 pages, O ECD , Paris, 1977 Price $ 8.00 A vailable from: W. 
P. van Stockum , Buitenhof 36, Den Haag, tel. 070-656808
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Herstructurering scheepsbouw

Het lid van de T w eede K am er de heer Engw irda (D ’66) heeft aan 
de M inister van Econom ische Zaken op 28 oktober 1977 de 
volgende schriftelijke vragen gesteld.

1. Is de M inister niet van m ening, dat in afw achting van de 
afronding  van het definitieve herstructureringsplan door de Be
leidscom m issie Scheepsbouw  en de besluitvorm ing daarover 
door Regering en parlem ent, door de overheid geen stappen 
m oeten worden genom en, die op een dergelijke besluitvorm ing 
vooruitlopen en de indruk wekken a lso f de Regering reeds tot 
sluiting van de w erf G usto  besloten zou hebben?

2. Zo ja ,  hoe verklaart dan de M inister, dat:
a. in mei 1977 het toekennen van een bijdrage in het verlies aan 
G usto voor de bouw van een cutterzuiger door het M inisterie van 
Econom ische Zaken afhankelijk werd gesteld van de voorw aar
d e , dat dit zou bijdragen tot een ordelijke ’afbouw ’ van Gusto;
b. het M inisterie van E conom ische Zaken zich in zake de bouw  
van een booreiland voor Polen wel bereid heeft getoond om 
hiervoor een verliesparticipatie aan R ijn-Schelde-V erolm e toe te 
kennen, m aar niet aan G usto?

3. Is de M inister bereid  de in de vorige vraag bedoelde bijdrage 
in het verlies voor de bouw  van een booreiland voor Polen alsnog 
ook aan G usto toe te kennen en geen verdere discrim inerende 
m aatregelen ten aanzien van G usto te treffen, totdat de in vraag I 
bedoelde besluitvorm ing heeft plaatsgevonden?

4. W anneer kan het definitieve herstructureringsplan van de 
B eleidscom m issie Scheepsbouw  w orden verw acht.

De M inister van Econom ische Zaken heeft deze vragen als volgt 
beantw oord.

I . In afw achting van de afronding van het definitieve herstructu
reringsplan voor één van de w erfgroeperingen door de B eleids
com m issie Scheepsbouw  en de besluitvorm ing daarover door 
regering en parlem ent, m oeten naar mijn m ening geen stappen 
door de O verheid w orden genom en die de indruk w ekken alsof 
het besluit to t sluiting van een bepaalde w erf reeds vast zou staan. 
D it standpunt behoeft echter niet m et zich m ee te brengen dat niet 
op een verstandige wijze gebruik gem aakt zou m oeten w orden 
van de beschikbare begrotingsm iddelen. D at betekent dat p e r 
verliesparticipatie niet alleen bezien w ordt het w erkgelegen
heidseffect m aar ook de vraag o f  het h ie r gaat om  de orderporte
feuille op de zeer korte o f  op de w at langere termijn.
Daarbij kunnen zich keuzeproblem en voordoen (zie ook het ant
w oord op vraag 2 en 3).
V oor een w erf daarentegen w aarvan alle betrokken partijen v in
den dat deze een belangrijke rol d ient te spelen in het m odernise
ringsproces, is deze op  zichzelf verstandige m ondjesm aatpolitiek 
(anders zou im m ers de herstructurering onnodig vertraagd w or
den) niet de ju is te  weg. In zo ’n geval is de creatie van een langere 
orderportefeuille dan strikt noodzakelijk wijs beleid. 
A anvankelijk is het u itgangspunt zelfs gew eest alleen aan die 
w erven verliesparticipatie te verstrekken w aarvan het voortbe
staan ook in de definitieve herstructureringsplannen aan alle 
partijen redelijk w aarschijnlijk leek. Dit u itgangspunt, hoe aan

trekkelijk op zich ook, bleek niet te handhaven, toen het herstruc
tureringsproces m eer tijd vergde dan verwacht. De B eleidscom 
m issie Scheepsbouw  heeft mij toen echter verzocht in bepaalde 
gevallen erop te  wijzen dat de verlening van een verliesparticipa
tie niet zonder m eer betekende dat voor de betrokken w erf naar 
alle w aarschijnlijkheid een rol w as w eggelegd in een gem oderni
seerde N ederlandse scheepsbouw .
Het beleid gevoerd  ten aanzien van de w erf G usto past volledig in 
het h iervoor geschetste beeld.

2. De form ulering onder 2a roept een onjuist beeld op. In w erke
lijkheid heb ik het volgende aan de I .H .C . berich t:’De B eleids
com m issie Scheepsbouw  heeft mij geadviseerd de participatie in 
het verlies door bouw nr. 897 ( . . . )  slechts te verstrekken als de 
betrokken cutterzuiger een orderlijke afbouw  van de w erf G usto 
vergem akkelijkt. Ik heb geen redenen kunnen vinden van dit 
advies a f  te w ijken, w eshalve dit advies als een  voorw aarde 
gebonden aan deze participatie fungeert. W el m aak ik daarbij de 
aantekening dat indien de Beleidscom m issie op grond van de 
herstructureringsplannen in het kader van de z .g . ’groep 1’ tot 
een andere overtuiging m ocht kom en, dit uiteraard ook zijn 
w eerslag zal vinden in deze voorw aarde.’
D eze w at om slachtige form ulering sluit aan bij hetgeen ik in het 
antw oord op vraag 1 in zijn algem eenheid heb betoogd. W el m oet 
ik er nog op wijzen dat het hier gaat om een cutterzuiger. De 
indeling van G usto in w erfgroepering 1 door het B eleidsplan (dat 
ook door regering en parlem ent is aanvaard) zou de bouw van een 
dergelijk object door G usto eigenlijk m oeten u itsluiten. Daaruit 
m oge blijken hoeveel w aarde eraan w ordt gehecht alle opties 
open te houden in afw achting van een definitieve besluitvorm ing.

Op het m om ent dat de verliesparticipatie inzake de bouw  van een 
booreiland voor Polen aan de orde kw am , w as deze order voor de 
orderportefeuille van G usto niet (m eer) noodzakelijk  in het kader 
van de in vraag 1 genoem de m ondjesm aat-politiek. D it standpunt 
is ingenom en in overleg m et de Raad van B estuur van I.H .C . 
O verigens is deze verliesparticipatie n ie t zonder m eer aan RSV 
toegekend m aar slechts indien de bouw  zou plaatsvinden op de 
V D SM , een w erf w aarvoor het zin heeft, conform  het gestelde 
onder vraag 1, een langere orderportefeuille te creëren.

I
3. H et lijkt mij niet in het belang van de N ederlandse scheeps
bouw , nu RSV in een vergevorderd stadium  van onderhandelin- 
gen verkeert ten aanzien van het genoem de booreiland, waarbij 
zeer sterke concurrentie wordt ondervonden, alsnog een verlies
participatie aan G usto toe te kennen. Dit zou leiden tot dubbel 
werk o f w ellicht zelfs tot onnodige onderlinge concurrentie. 
Zoals ik heb uiteengezet is er geen sprake gew eest van discrim i
nerende m aatregelen ten aanzien van G usto zodat ik op dat punt 
geen geruststelling m eer behoef te geven.

4. R eeds in ju li 1977 heeft de Beleidscom m issie Scheepsbouw  
de hoofdlijnen voor de herstructurering in w erfgroepering 1 voor
lopig vastgesteld in afw achting van de noodzakelijke nadere 
uitw erking. O p 22 novem ber is het rapport m et het totale her
structureringsplan door de gespreksleider van w erfgroepering 1 
aan de B eleidscom m issie voorgelegd. D eze heeft besloten het 
rapport vrij te geven voor de discussies in de achterban. De 
B eleidscom m issie verw acht nog in 1977 het com m entaar van de 
d iverse achterbannen te ontvangen, w aarna de definitieve vast
stelling van het herstructureringsplan zal volgen. In dit rapport 
w ordt nog steeds, zoals ook bij de hoofdlijnen het geval w as, 
uitgegaan van de sluiting van G usto.
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The Norwegian Shipbuilding industry

N orwegian shipbuilding yards em ploy to 
day around 34,000 persons and, addition
ally, 12,000 -  15,000 persons in sub
contractor industries.
The shipbuilding industry is, naturally, 
located along most o f the coast line o f  
2,655 kilom etres, and in many local 
com m unities it represents a substantial or 
even dom inating part o f the working force 
at hand.
Shipbuilding in Norway has been carried 
out by generation after generation, from 
the building o f  the first longship on the 
island o f  Stord in the year 500 A.D. to 
V L C C 's o f  today -  tankers o f  285,000 
t.dw . O f the total num ber o f workers in 
Norw egian industry, the shipbuilding in
dustry represents 8 .7 per cent. The indus
try consists mostly o f  smaller yards 
capacity-w ise and in relation to the num
ber o f em ployees, with only a few yards 
considered as ’b ig ' on an international 
scale.

All kinds o f  ships are on offer, from small 
fishing vessels to tankers of more than
300,000 t.d w ., but an increasing num ber 
of yards are now specializing in specially 
designed product carriers and other types 
of special-purpose ships.
In recent years a certain change has taken 
place so that the activities related to con
struction o f  ships have been shifted to 
other types of activity, mainly production 
o f offshore equipment to meet the de
mands o f the rapidly growing oil-industry 
in the Norwegian and British sectors o f  the 
North Sea.
This change, together with a reduction in 
working hours, has reduced the capacity 
on new constructions in the Norwegian 
ship building industry by more than 20 per 
cent.
The total em ploym ent, distributed among 
different types of activity in the shipbuild
ing industry is shown in table I .

T able 1

N um ber o f em ployees

Building of Offshore Repair
new ships equipm ent activities

19,700 4 ,700 4,000

O ther

5.000

Share o f  total 
capacity in per cent 59 14 15

As can be seen from table 1,7 3  per cent o f 
the capacity o f  the industry (measured in 
the num ber of em ployees), is related to 
new -buildings and offshore-installation 
constructions.

Looking at the production value o f the 
ships delivered from Norwegian 
shipbuilding yards in the I970’s, a steady 
increase can be registered even in the un
favourable year o f 1976 (see table 2).

Table 2
1972 1973 1974 1975 1976

M illion NOK Production value of new
ships delivered from 2,572 3,124 3,738 4,390 5,200
Norw egian yards

In 1975, with the industry still running at 
full capacity , 139 ships with a total o f 
1 ,072,869 g .r.t. were delivered. O f this, 
44 .7  percen t went to foreign ship-owners. 
Export shares in the period 1970-76 vary 
between 30 and 35 per cent.
The export value represents a relatively 
greater part o f the deliveries, the export 
value in 1975 being 54 per cent and in 
1976 48 per cent o f the value o f ships 
delivered from N orw egian yards.
Am ong the country’s shipbuilding yards 
two groups may be singled out as being of

special importance -  the Kvaerner and 
Aker Groups.
The Kvaerner Group, the biggest engineer
ing com pany in N orw ay, has two major 
yards, the Moss and the Rosenberg, build
ing ships up to 160,000 t.dw . At present 
activities are centred around their own 
LN G-tanker design, o f  which the licence 
has been sold to most major ship
building nations including USA, Japan 
and BRD.
The A ker Group delivered 182 newbuild- 
ings in the period from its form ation in

1960 until the end o f  1974. This figure 
includes both ships and oil-drilling rigs. In 
the sam e period the annual capacity fo r 
new -buildings was increased from 49 ,000  
to 900,000 t. d v \. In recent years the 
G roup’s share o f  N orw egian-built tonnage 
has been about 45 per cent. The G roup 
consists o f  six yards, A .S , Bergens Mek. 
V erksteder, T rondhjem s mek. Verksted 
A /S, N ylands V erksted, Tangen Verft 
A /S , Stord Verft A /S and Aker Verdal 
A /S , the latter being a special yard for 
offshore installations.
The A ker G roup has concentrated upon 
building ships in series in o rder to rationa
lize production as far as possible. This 
principle has also been adopted and devel
oped for the building o f  Aker H-3 drilling  
rigs. Apart from  building big tankers up to
285,000 t.d w ., the G roup has its ow n de
sign for various types o f  product carriers, 
including a special refrigeration sh ip , o f 
which the G roup had delivered 30 by 
1976. In addition to the irow n  design in oil 
drilling-rigs, the G roup also delivered the 
com plicated steel deck constructions for 
the C ondeep concrete oil production plat
forms.
At present Norwegian yards, like every 
yard in the world, are feeling the effects o f 
the econom ic slum p. To keep up activity  
the N orwegian G overnm ent has issued a 
num ber o f stim ulating m easures to  secure 
new orders. So far new contracts from 
countries in South-East A sia, A frica and 
South-A m erica have been the im m ediate 
results, and the N orw egian shipbuilding 
yards have thus so far been able to  m ain
tain their present level o f  activity th roug 
hout 1978. The greater part o f these new 
contracts has gone to the sm aller N orw e
gian yards situated on the W est C oast, 
m ainly because m ost o f  the ships ordered  
have been sm aller vessels for coastal traf
fic and therefore suitable for these sm alle r 
yards.
M r. Jan Ryver, D irector o f  the W est N or
way Shipbuilders’ A ssociation w hich 
consists o f 54 small shipyards on the w est 
coast o f  N orw ay, com m ents on the situa
tion by stating that flexibility is the key
word to the successful efforts o f th e  sm a l
ler yards. The uncom plicated nature o f  the 
small yards makes it easier for them  to 
vary from one type o f  ship to another, and 
they are thus better able to explo it the 
m arket requirem ents. In addition it would 
seem , according to Mr. R yver, that the
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The Stord Shipyard o f  the A ker G roup

com petition , especially  from  the Far East, 
is m uch m ore noticeable in connection 
with the bu ild ing  o f large vessels.
The W est N orw ay S h ipbuilders’ A ssocia
tion can trace its roots back to 1937 and 
has a tw ofold  ta sk . On one hand it operates 
as an E m ployers ' A ssociation . But on the 
o ther hand it also functions as a  com bined 
sales organisation  fo r the m em ber yards. 
T he m em ber yards orig inally  sustained 
them selves by build ing vessels for the 
fishing fleet. D ependence upon th is, how 
ever, m eant that an unsuccessful fish ing 
season autom atically  created problem s for 
the yards. Tow ards the end o f  the I9 5 0 ’s 
therefore, they began to diversify  am ong 
various types o f  vessels and sizes, but not

in excess o f  10-12,000 t.dw . At the sam e 
tim e they began to  focus their sights on 
export, as the dom estic m arket w as no 
longer big enough.
The A ssociation  has bu ilt up a netw ork o f 
contacts th roughout the w orld, and is 
function ing  far m ore effectively  than the 
individual sm all m em bers could  have on 
their ow n.
M em bersh ip  by no m eans involves a com 
plete lim ita tion  o f  the m em ber y ards’ in
dependence . T hey  have every right to seek 
and obtain  o rders on the ir ow n initiative. 
A sked about the future situation for the 
sm aller N orw egian yards, M r Ryver 
thinks it is rea listic  to  foresee a certain  
de-escalation  an d /o r restructuring. This

process has already begun in m ost o f  the 
m em ber yards with a stronger concentra
tion on the repair sector, besides having 
gone in for som e degree o f  industrial p ro
duction . ’If, how ever’, adds M r. R yver, 
’we com e up against the situation w here 
excessively  high cost cause us to  lose the 
export m arket, w hich norm ally constitutes 
40-50 p e rc e n t o f total production , a d ras
tic reduction o f  capacity  will have to  take 
place. Personally  I am a cautious optim ist 
and do not think this will be necessary ’.

C om m enting further on the prospects fo r 
the future N orw egian shipping and sh ip 
build ing , M r. C harles ft. Bergesen, P resi
dent o f the S h ipow ners’ A ssociation , un 
derlines the fact that in the years to  com e 
N orw egian yards will have a h igher level 
o f  cost to  w ork w ith than its com petitors, 
p robably only excluding Sw eden, who is 
at about the sam e high level as N orw ay at 
present. The greatest th reat to  a m arket 
adaptation  by shipping -  a balance be
tw een supply and dem and -  lies according 
to B ergesen, in the different countries ea
gerly  leaping into a subsidy race to  the 
advantage o f their dom estic shipyards 
while show ing m uch less enthusiasm  for 
the need to  force through drastic reduction 
in w orld shipbuild ing capacity . This will 
turn both shipping and shipyard crises into 
perm anent conditions. B ut, concludes 
M r. B ergesen, N orw ay’s shipping env i
ronm ent has survived fairly intact through 
the recent difficult years. T he collective 
insight into all aspects and phases o f  m o
dern m aritim e transport and sh ipbuild ing 
concentra ted  in this environm ent g ives a 
very strong starting point for the years 
ahead also.

Nieuwe uitgave

International sh ipp in g  and sh ipb u ild 
ing directory
The 1977 edition  o f the ‘International 
Shipping and S hipbuild ing D irectory’ was 
recently  published by Benn. Publications 
L td.
This com prehensive reference book co n 
tains in one single volum e all the neces
sary data for the shipping industry. It is 
constantly  being am ended and expanded 
to  keep pace w ith new  developm ents.

T he 88th  ed ition  has been updated and the 
c lassification  societies section has been 
further extended . The all-im portant con
ta iner services section has also  been ex 
panded and am ended  to  tie toge ther the 
m ain con tainer consortia. The S hipbuil
d e rs ’ section  includes rig and platform  
builders.

All changes in the d irectory  have resulted 
from  u se rs’ suggestions, and opinions are

actively sought in p lanning to increase the 
usefulness o f the book.
T he directory is now  in constant use to 
settle countless queries in the com plicated 
daily  ro u n d  o f  bu ild ing , repairing and op e
rating ships.
D im ensions — 23 x  29 x  4 ,5  cm . 892 
pages. Price: £  2 3 , -
A vailable from : Benn Publications L im i
ted , 25 N ew  S treet Square, London EC4A 
3JA.



Polish-built vessels for Hungary

Photo: The launching o f  general cargo carrier Sa jo

Although H ungary has no direct access to 
the sea, she ow ns a fairly large fleet to 
which new vessels are system atically add
ed.
The G dansk S hipyard 's order-book for 
this year includes three small universal 
general cargo carriers (single-deckers) for 
the Hungarian ow ner Mahart.
The prototype unit in the series is the m .s. 
Bodrog  launched in July this year. The 
subsequent units launched were the 
m .s X d r d s  and m .s . Sajd. Each o f  them is 
of 3 ,700  tons d .w ., 2 .080 tons gross.

They are designed to carry general cargo, 
as well as bagged grain in holds w ithout 
partition walls. The vessel can also carry 
light cargo, such as e .g . tobacco, w ool, 
tim ber and palletized cargo in 20 ' contain
ers. The capacity o f hold totals 4 ,854  
cu.m  (grain).
The vessel’s principal characteristics 
being as follows: length o. a. -  9 4 .(K) m, 
length b.p. -  86.64 m, beam -  13.60 m , 
d ep th - 6 .9 4  m , d raugh t- 5 .5 8  m. sp e ed -
13.4 knots.
The sh ip’s propulsion consists o f a HCP-

Fiat B 3012 SS type m ain engine devel
oping 2 ,500 h.p.
The loading gear com prises tw o 5-ton ro
tary cranes (lifting height - 1 4  m) and a 
5-ton derrick.
The above-m entioned vessels are covered 
by the first contracts concluded w ith H un
gary. Polish shipyards, which are well- 
known for their high standards, reliability  
and up-to-date constructional solutions o f  
the vessels built, can now expect H ungary 
to be added to their list o f  regular custom 
ers.



D e nieuwe uitbreiding van M otorenbedrijf <6 M achinefabriek 
Paul D inges B .V . in Delfzijl

PAUL DINGES B.V. UITGEBREID.

Na gedurende 40 jaren als m otorenbedrijf en m achinefabriek te 
hebben gew erkt, is Paul Dinges B .V . in Delfzijl uitgebreid met 
de afdeling Paul D inges Engineering.
De burgem eester van Delfzijl verrichtte op 8 decem ber 1977 ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de ondernem ing de 
nieuwe afdeling aan de Zylvest 14 te Delfzijl.
D irecteur P. J. D inges onderstreepte in zijn verhaal over verle
den, heden en toekom st van de ondernem ing het belang van het 
bedrijf v o o rd e  regio te land en buitengaats. W aren het de eerste 
25 jaar voornam elijk de reders in en rond Delfzijl voor wie het 
bedrijf op de bres stond, de laatste 15 jaren  behoorden ook het 
uitrusten en het onderhouden van de op het land ontw ikkelde 
industriële ’nederzettingen ' tot de activiteiten van Paul Dinges 
B .V . Het is dan ook een logische ontw ikkeling, dat het opzetten 
van een volledig uitgeruste en goed bem ande afdeling Engineer
ing tot de noodzakelijkheden ging behoren en alle aandacht 
opeiste om ook in de toekom st een functie te hebben. V oor de 65 
m edew erkers van Paul D inges B .V . worden de doelstellingen 
voor de toekom st als volgt omschreven:
-  het installeren, onderhouden en repareren van w erktuigbouw 

kundige scheeps- en fabrieksinstallaties;
-  het ontw erpen, aannem en en uitvoeren van autom atiserings- 

en m echanisatieprojecten;
-  het adviseren en bijdragen tot beslissingen bij investeringen, 

die het oprichten o f  uitbreiden van industriële- en scheepsin- 
stallaties ten doel hebben; en

-  het optreden als agent voor N ederlandse en buitenlandse toele
veringsbedrijven om zodoende directe garanties voor leverin- 
gen en voorzieningen te kunnen w aarborgen.

Scheepswerf Welgelegen te Harlingen

De leden van de Tw eede K am er de heer Van A ardenne, de heer 
Evenhuis en M evrouw  V eder-Sm it (allen V .V .D .) hebben aan de 
M inister van Econom ische Zaken op 28 septem ber 1977 de 
volgende schriftelijke vragen gesteld:
1. Is het de M inister bekend, dat door de dreigende sluiting van 
de scheepsw erf W elgelegen te Harlingen de w erkgelegenheid 
voor ruim  170 m ensen in gevaar kom t en het w erkloosheidsper
centage aldaar tot boven de 10% zal oplopen?
2. Ziet de M inister m ogelijkheden de (reparatie)w erf W elgele
gen in de plannen van de Beleidscom m issie Scheepsbouw  mee in 
beschouw ing te nem en?
3. Is de M inister bereid in afw achting van het rapport van de 
B eleidscom m issie o f  van nadere studies in de branche scheepsre- 
paratie zodanige m aatregelen te treffen, dat de hiervoor nodige 
tijd wordt overbrugd en het de w erf W elgelegen mogelijk wordt 
gem aakt te blijven functioneren?

De M inister van Econom ische Zaken, drs. R. F. M. Lubbers, 
heeft deze vragen als volgt beantwoord:

1. D oor scherpe internationale prijsconcurrentie op  de reparatie- 
en onderhoudsm arkt van zeegaande schepen is de reparatiew erf 
W elgelegen te Harlingen in financiële m oeilijkheden gekom en. 
Met instem m ing van sociale partners is inkrim ping van het per
soneelsbestand van 225 naar 170 w erknem ers gaande. Om met 
het beperkte personeelsbestand niet verliesgevend te werken is 
enige verbetering van het prijsniveau onontbeerlijk. Sluiting op 
korte termijn van de w erf zou het w erkloosheidspercentage in de 
regio H arlingen, rekening houdende m et van de w erf afhanke
lijke toeleveringsbedrijven, naar verwacht wordt doen oplopen 
tot totaal tussen de 7 en 10%.
2. De Beleidscom m issie Scheepsbouw  heeft het initiatief geno
men tot een onderzoek naar de situatie op  de ’noordelijke’ repara- 
tiem arkt. D it onderzoek is inm iddels door het M inisterie opge
dragen aan de E T I’s van G roningen en Friesland gezam enlijk.
3. In afw achting van de rapportering en adviezen van de B e
leidscom m issie Scheepsbouw , c .q . van de uitkom sten van stu
dies in de betreffende scheepsreparatiesector, welke rapportering 
en adviezen door mij m edio 1978 worden tegem oet gezien, is 
inm iddels door het M inisterie aan de betrokken ondernem ing,
c .q . de 100% aandeelhoudster, de A m sterdam se D roogdok 
M aatschappij te A m sterdam , een voorstel gedaan voor de verlies- 
financiering van de W erf W elgelegen tijdens de overbruggings- 
periode.



SBC in een nieuw gebouw

19 O ktober 1977 heeft prof. mr. 1. A. D iepenhorst officieel 
geopend en ingebruikgesteld hel gebouw van de Stiching Bijzon
dere Cursussen te Zwijndrecht. De Stichting Bijzondere Cursus
sen (SBC) is een m odem  industrieel opleidingsinstituut ten be
hoeve van de overheid en het bedrijfsleven. Het bijzondere komt 
tot uitdrukking in de vele en uitgebreide opleidingsaktiviteiten, 
die liggen op het gebied van techniek, kadervorm ing en training 
en talen en in de toegespitstheid van de kursussen op de behoeften 
van bedrijf en kursist. Het doel van de SBC is om telkens die 
opleiding te bieden op lager, midden- en hoger niveau, waaraan 
een direkte behoefte bestaat. H aar streven daarbij is de snelle 
ontwikkelingen en veranderingen op technisch en sociaal
m aatschappelijk gebied bij te houden en de leemten aan kennis 
tussen het schoolse onderwijs en het bedrijf, tussen verworven en 
thans noodzakelijke kennis op te vullen. De SBC tracht haar 
doelstelling te verwezenlijken door het geven van bijzondere, 
bedrijfs- en situatiegerichte kursussen in de vorm van 
applikatie-onderwijs, bijscholing, om scholing, training en vor
ming. Behalve in Zwijndrecht worden kursusaktiviteiten gehou
den in ca 50 plaatsen in Nederland en België en bovendien bij tal 
van bedrijven en overheidsinstellingen ’op lokatie’.

Techniek
De meeste opleidingsaktiviteiten vinden plaats op het gebied van 
de techniek. D it opleidingsgebied is dan ook onderverdeeld in 
een vijftal afdelingen n.1.: De afdeling Elektrotechniek Elektro- 
nika en Besturing stechnologie. De nieuwste ontw ikkeling bij 
deze afdeling is een kursus ’m ikro-coinputers’, die dit ja a r van 
start gaat.

De afdeling M eet- en regeltechniek. Procestechniek en M ilieu
techniek Tot deze afdeling behoren ook de kursussen op het 
gebied van ’Vervoer Gevaarlijke S toffen’, terwijl thans in ont
wikkeling is een kursus op het gebied van ’Levensm iddelenm i- 
krobiologie’ .

De afdeling M echanische Technieken. Naast ’Pneum atiek’ en 
’H ydrauliek’ ressorteren onder deze afdeling kursussen als 
'K oudetechniek ', ’K lim aatbeheersing’ en ’K raanbesturen’.

De afdeling Scheepsautom atisering. Deze afdeling verzorgt een 
aantal kursussen, speciaal gericht op scheepswerktuigkundigen.

D e afdeling D iagnostische D okw nentatie O ntw ikkeling. Deze 
afdeling leen het vervaardigen van funktionele. diagnostische, 
doelm atige en overzichtelijke dokum entatie in de vorm  van 
instruktie- en onderhoudshandboeken voor gekom pliceerde 
technische installaties en mede gericht op het snel lokaliseren van 
storingen.

K adervorm ing en -training
In deze sektor worden opleidings- trainings- en vorm ingsaktivi- 
teiten verzorgd ten behoeve van het lager-, m idden- en hogerka- 
der van bedrijven en overheidsinstellingen op het gebied van: 
leidinggeven; personeelsbeoordeling; werkoverleg; onderne
m ingsraad; schriftelijk rapporteren; w erkvoorbereiding; pro
bleem oplossing en besluitvorm ing en gespreksvaardigheid.

Talen
Taalonderricht wordt verzorgd in de talen: A rabisch, D uits, En
gels, Frans, Indonesisch, Italiaans, N ederlands, N oors, Portu
gees en Braziliaans Portugees, R ussisch, Spaans, Zw eeds en 
desgewenst andere talen. De kursusm ogelijkheden zijn zowel 
individueel als specialistisch, praktijk- o f  bedrijfsgericht. Bij het 
talenonderricht wordt gebruik gem aakt van een talenprakticum .

Historie en cijfers.
De in 1966 opgerichte stichting ging van start met 10 m edew er
kers welk aantal thans is uitgegroeid tot 100 m edew erkers(sters) 
in vaste dienst en ruim 500 in parttim e verband.
In de 11 jaar van haar bestaan volgden ruim 25.000 cursisten een 
opleiding bij het SBC en werden ruim 70 cursussen in de diverse 
vakgebieden ontw ikkeld.

NIEUWE UITGAVEN 

NEW I.M.E. PUBLICATION

Another publication in the M arine Engineering Design Series, 
M ARINE STEAM  TURBINES by KM D Donald BSc CEng 
M IM echE FIM arE, is announced by The Institute of Marine 
Engineers.
W ritten primarily for sea-going engineers who rarely get the 
chance to look inside the casing of the steam turbines they 
control, and for designers o f steam turbines who never have the 
opportunity to operate their propulsion m achinery in service, the 
book is also a valuable reference for shipow ners, engine builders

and all who m anage and operate ships.
The contents, arranged in two main sections, cover the steam  
turbine revival, main types in use or available, im m ediate pros
pects, developm ents to com e, faults, b lade, wheel and rotor 
vibration, modal balancing o f  flexible rotors, lim its o f  v ibration 
and some case histories. There are 13 chapters supported by 
illustrations and photographs.
The book is now available from the Institu te 's publishers: M arine 
M edia M anagement Limited 76 Mark Lane London EC 3R  7JN 
England 
Price: £  6,25
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È NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED  
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

O n derh oud sb ew aking in de m ach ine
kam er*
D agbijeenkom st op donderdag 16 februari 
’78 te D elft (zie V erenigingsnteuw s).

M ittelschnei laufende Ma K-diesel m o
toren
door Dr. Ing. H. R. L em bcke, G eschäfts
führer M aK  M aschinenbau G m bH , Kiel 
2I febr. ’78 (di) Rotterdam
23 febr. ’78 (do) G roningen
24 febr. ’78 (vr) A m sterdam

O n tw ikkeling van de n avigatie in de 
scheepvaart
door de heer ir. J. A. Spaans van het N e
derlands M aritiem  Instituut 
2 m rt. ’78 (do) R otterdam

N eddrill- on tw erp-, bouw- en op eratio 
nele ervaring*
door de heren H. J. H eyblom , D eputy 
C h ief N aval A rchitect; H . K w int, O pera
tion m anager N eddrill en C liff  L. C ollier, 
Technical A dvisor N eddrill 
14 m rt. ’78 (di) D elft 
(voor afd. R otterdam )
17 m rt. ’78 (vr) A m sterdam  
23 m rt. ’78 (do) G roningen

Jaard in er A m sterdam  in G rand H otel 
K rasnap olsk y, 18 m aart '78  (za)

A lgem ene ledenvergad ering
26 apr. '78  (wo).

R o/ro  schepen*
spreker(s) nader op te geven
20 apr. ’78 Rotterdam
21 apr. ’78 A m sterdam  
27 apr. ’78 G roningen

E xcursie naar K L M -helikopters te 
Schiphol-oost
m ei 1978, vertrek  van R otterdam  en A m 
sterdam

N .B
H et program m a is voorlopig . W ijzigin
gen en aanvullingen  kunnen nog w or
den verw acht.
* L ezingen in sam enw erking m et de 
Sectie Scheepstechniek  van het K onink
lijk Instituut van Ingen ieurs.

Verenigingsnieuws

‘ O n derh oud sb ew aking in de M achine
kam er
Dit sym posium , georganiseerd  door de 
Sectie  Scheepstechniek van he t K oninklijk  
Instituu t van Ingenieurs, de N ederlandse  
Vereniging van Technici op Scheepvaart
geb ied  en het Scheepsbouw kundig  G ezel
schap ' W illiam  F roude’ , w ord t gehouden 
op donderdag 16 fe b ru a r i 1978 in het A u
d ito rium  van de TH  aan de M ekelw eg 1 te 
Delft.
A anvang: 0 9 .3 0  uur.
A anm elding voor deelnem ing vóór 27 ja 
nuari 1978 bij de heer A. C. P ijcke, N eder
lands M aritiem  Instituu t, Postbus 1555 te 
R otterdam , telefoon 010-11 47 68. 
Program m a:

9 .3 0  -  10.00 uur:
R egistratie

10.00 -  10.05 uur:
O pening door Dr. Ir. M. W . C . O oster- 
ve ld , voorzitter van de Sectie voor 
Scheepstechniek

10.05 -  10.50 uur:
’O ntw ikkelingen  in onderhoudsfiloso- 
f ie ë n ',  door Prof. Ir. W. M . J. Ge- 
raerds, Technische H ogeschool E ind
hoven 

1 0 .5 0 -  11.15 uur:
K offie-pauze

1 1 .1 5 -  12.00 uur:
'C ond ition  m onitoring ' van langzaam -

lopende dieselm otoren door m iddel 
van het Sulzer E ngine D iagnostic 
S y s te m ', door Mr. P . Schneider (Sulzer 
Brothers L td , W interthur)

12.00 -  12.30 uur:
'C ond ition  m on ito ring’ van m iddel- 
snellopende d ieselm otoren’ , 
doo r M r. A. G enot (S .E .M .T . Piel- 
stick-St. Denis)

12.30 -  14.00 uur:
Lunch-pauze 

1 4 .0 0 -  14.30 uur:
'E rvaring  en ontw ikkeling  van ’con
dition  m onito ring ' van scheepsm a
ch in es’,
doo r Ir. A . de M ooy (Instituut voor 
W erktuigkundige C onstructies, Delft) 

1 4 .3 0 -  15.00 uur:
’C lassificatie surveys en ’condition 
m onito ring”
door Ir. W . de Jong (L loyd ’s 
R egister o f S h ipp ing , R otterdam )

15.00 -  15.20 uur:
Thee-pauze

15.20 -  16.00 uur:
Paneldiscussie
onder leiding van Ir. C . van der W eele 
(K oninklijke N ederlandsche S toom 
bootm aatschappij , A m sterdam )
Leden van he t Panel zijn de inleiders.

Bijzonderheden:
V oorafgaand  aan de eigenlijke voordracht 
v ind t uitreiking van de b ijbehorende tek-

sten en inschrijving van de deelnem ers 
plaats tot uiterlijk 09 .55  uur. H et inschrij
v ingsgeld  bedraagt ƒ  3 5 , -  (leden W illiam  
Froude ƒ 1 5 ,-) . H ieronder zijn begrepen 
de kosten  van de teksten van de lezingen 
en van koffie , thee en lunch in de kantine 
van de A ula van de T H -D elft.

N ieuw e donateur
Als donateur is toegetreden  de S cheeps
w erf H eerm ans en Z onen B .V ., M aasdijk 
8 te H edel.
D e d irectie w ordt gevoerd  door de heren
A . J. H eerm ans en ing. J. C. H eerm ans.

Personalia
M . M eeu w igt
Op 13 januari 1978 overleed  op 82-jarige 
leeftijd te L aren de heer M . M eeuw ig, 
oud-chef T echnische D ienst S toom vaart 
M aatschappij ’N ederland’ N .V .
De heer M eeuw ig , o ffic ie r in  de orde van 
O ranje N assau, w as ru im  30  ja a r  lid van de 
vereniging.

E . M . D udock t
O p 15 januari 1978 overleed  op 75-jarige 
leeftijd te Papendrecht de heer E. M. D u
dock , oud-E ngineer S urveyor van L lo y d ’s 
R egister o f  S hipping.
De heer D udock w as 28 ja a r  lid van de 
vereniging.



Ir. H. E. I. Bodewes
De heer ir. H. E. I. Bodewes is m et ingang 
van 1 januari 1978 benoem d tot directeur 
van de Scheepsw erf Hoogezand B. V. Hij 
volgt in deze functie zijn vader, de heer 
Jac. H . G. Bodewes op.

Koninklijke Adriaan Volkers Groep
De heren W . T. J. Dijkman (36), J. Th. 
Oostman (41) en Ir. A. M. A. Peerdeman 
(44) zijn met ingang van I januari 1978 
benoemd tot directeur van de Adriaan 
Volker Beton- en W aterbouw Divisie, 
deel uitm akend van Koninklijke Adriaan 
Volker G roep bv. G enoem de heren waren 
tot die datum  adjunct-directeur.

Aan de heerM r. Dr. J. J. G oudsm it(52) is 
met ingang van 1 januari 1978 de titel 
verleend van Stafdirecteur Juridische Za
ken van Koninklijke Adriaan Volker 
Groep bv.

Nieuwe opdrachten 

IHC Holland
Kort voor het einde van het afgelopen jaar 
ontving IHC Holland twee opdrachten 
voor baggerm aterieel uit Latijns Amerika: 
een 6000 m3 sleepzuiger voor Venezuela 
en een kleine sleepzuiger met grijperbag- 
ger installatie voor Trinidad & Tobago.

De eerste sleepzuiger is bestemd voor het 
Tnstituto Nacional de C analizaciones’, 
waaraan tot dusver reeds zeven cutterzui
gers van het type IHC Beaver werden ge
leverd. Het nieuwe schip krijgt een lengte 
van ruim  120 m eter en een breedte van 
bijna 20 meter. Het totaal geinstalleerd 
verm ogen zal ruim 16.000 pk bedragen. 
De sleepzuiger wordt onderm eer voorzien 
van zeer geavanceerde apparatuur voor 
het autom atisch overboord zetten en op de 
ju iste baggerdiepte brengen van de twee 
zuigbuizen. De maximale baggerdiepte 
bedraagt 22 meter. De opgebaggerde spe
cie w ordt gelost door het openen van de 2 
x  13 IHC bodem schuiven o f door het zelf 
naar de wal persen.
De sleepzuiger wordt gebouwd bij IHC 
Smit en moet eind 1978 worden opgele
verd.

De tweede sleepzuiger is bestemd voorde 
Port Authorities o f Trinidad and Tobago. 
Dit schip, met een laadruiminhoud van 
750 m 3, wordt voorzien van twee zuigbui
zen, waarm ee tot op een diepte van m axi
maal 16.75 m eter gebaggerd kan worden. 
Om ook te kunnen werken vlak langs ha
venhoofden en kaden wordt op het schip

een grijperkraan geïnstalleerd. Het laad
ruim wordt voorzien van IHC bodem
schuiven. Op het dieselelectrisch aange
dreven schip worden twee hoofddieselm o
toren geplaatst van 1750 pk elk.
De sleepzuiger zal worden gebruikt voor 
baggerwerk in de toegangsgeulen naar de 
havens en de haveningangen zelf. Het 
schip wordt gebouwd bij IHC Verschure.

Tezamen met de opdracht voor een grote 
standaard snijkopzuiger van het type IHC 
Beaver 8000, die Bos & Kalis eind okto
ber bestelde, is bijna 70 miljoen gulden 
aan de orderportefeuille toegevoegd.

G .E .M . breidt silo-capaciteit Euro
poort uit.
In januari werd in de Europoort een aan
vang gem aakt met de bouw van een 
tweede silocomplex voor de graan Eleva
tor Maatschappij (G .E .M .) B.V.

Het bestaande silocomplex -  in totaal
30.000 ton opslagruim te -  zal met 35.000 
ton worden uitgebreid.

De opdracht tot de bouw van het nieuwe 
silocomplex is voor wat het civiele ge
deelte betreft, gegund aan Dirk Verstoep
B.V . te Gouderak, welk bedrijf deel uit
m aakt van Bos Kalis W estm inster Group 
N. V. H et silocomplex zal in maart 1979 in 
gebruik worden genomen.

’O ffshore Thrusters BV ’
SS Offshore Thrusters B.V. in The Ha
gue, Holland, joint venture o f Schottel 
and Stone M anganese M arine, received an 
order from Stolt Nielsen Rederi A /S in 
Haugesund, Norway for the supply o f four 
2000 hp steerable retractable thrusters 
with controllable pitch propellers. 
Delivery scheduled for April, 1978.
The units will be installed o/b the 20.000 
tons dynam ically positioned vessel ’Sea
way Sandpiper’, which is presently con
verted at Rosenberg W erft, Stavanger and 
will be used for covering the Ekofisk -  
Emden pipe line.

Tewaterlatingen

’Sertan’
Op ,12 januari 1978 is met goed gevolg 
tewatergelaten het vrachtschip ’SE R 
T A N ’, bouw num m er 362 van Scheeps
w erf ’Friesland’ B.V . te Lem m er, be
stemd voor Rederij van Nievelt G oudriaan 
& Co. B.V . te Rotterdam. 
Hoofdafm etingen zijn: lengte 74,09 m; 
breedte 13,60 m; holte 7 ,80 /5 ,90  m.

In dit schip wordt één 2-tact, enkelw er- 
kende Bolnes m otor, van het type I6V- 
DNL met een verm ogen van 2400 pk bij 
600 om w /m in geïnstalleerd.
Het schip wordt gebouw d onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse :I 3/3 E ^ , 
HAUTE MER.

'Prinses Beatrix’
H .K .H . Prinses Beatric verrichtte op 14 
januari 1978 de doop en tew aterlating van 
het passagiers- en autoveerschip 'P R IN 
SE S BEATRIX '.
Het schip wordt in opdracht van de 
Stoom vaart M aatschappij Z eeland, Ko
ninklijke Nederlandsche Postvaart N .V ., 
door de Verolme Scheepsw erf H eusden, 
behorende tot R ijn-Schelde-V erolm e M a
chinefabrieken en Scheepsw erven N .V ., 
gebouwd. Na overdracht zal het schip 
worden ingezet op de route Hoek van 
Holland-Harwich.
De belangrijkste gegevens van het schip 
zijn:
lengte oa. ±  131 m eter, breedte 22 m e
ter, tonnage ±  9000 BRT, dienstsnelheid 
±  21 mijl p.u.
De voortstuwing zal geschieden door 2 
verstelbare schroeven, elk aangedreven 
door twee S tork/W erkspoor d ieselm oto
ren, type 8 TM  410, met een totaal verm o
gen van 22.000 pk.

Proeftochten

’Jytte D anielsen’
O p 28 decem ber 1977 heeft met goed ge
volg proefgevaren het vrachtschip 'Jytte 
D anielsen' bouw num m er 531 van Bode
w es’ Scheepsw erven B .V . te H oogezand, 
bestem d voor Rederiet O tto D anielsen I/S 
te Kopenhagen.

H oofdafm etingen zijn: lengte 74 ,50  m , 
breedte 15,00 m , holte 8 ,0 0 /6 ,4 0  m.
In dit schip werd één 4-tact enkelw er- 
kende MaK m otor van het type 8 Mu 452 
AK, met een verm ogen van 2400 pk bij 
500 om w /m in geïnstalleerd.

H et schip werd gebouw d onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 
E.|« Haute mer -  G lacé III.

Verkochte schepen

'H am burger Flagge’
Phs. van Om m eren (Nederland) BV. te 
Rotterdam  en een groep banken hebben 
overeenstem m ing bereikt ten aanzien van 
het formeren van een jo in t venture voor de 
aankoop en exploitatie van de H am bur
ger F la g g e '. Dit schip is op 11 januari
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1978 bij openbare verkoop te Rotterdam  
ten behoeve van voornoem de jo in t venture 
aangekocht.

De 'H am burger F lagge’ is een gespeciali
seerde bulkcarrier, voorzien van lange 
ru im en, grote luiken en m odern laadgerei. 
Naast de conventionele bulkladingen is 
het schip geschikt voor bijzondere ladin
gen zoals pijpen, constructiem ateriaal 
voor bouw projecten en houtproducten, 
voor w elke ladingen goede verw achtingen 
bestaan. Het schip zal onder N ederlandse 
vlag gebracht w orden en Van O m m eren 
zal het m anagem ent voeren.

De 'H am burger F lagge’ , gebouw d in 
1973 door V erolm e Scheepsw erven te Al- 
b lasserdam , heeft een laadverm ogen van 
ca. 32 .600  ton, lengte over alles 181,67 
m , grootste breedte 25,73 m , d iepgang 
11,24 m , 5 ruim en en een snelheid van ca. 
16 knopen. Het laadgerei bestaat uit 6 
bom en van 10 ton en 3 bom en van 35 ton.

” M .I. T ransporter I ”
V ia bem iddeling van Supervision Ship- 
ping T rading T ading C om pany, R otter
dam  is de in Curaçao geregistreerde che- 
m icaliëntanker ' M . l . Transporter I ' , e i
gendom  van M arine International N .V . 
te W illem stad , verkocht naar E nge
land, laadverm ogen 1.215 tons, 1967 in 
Z w eden  gebouw d, uitgerust m et speciale 
tanks voor het vervoer van zeer agressieve 
lading.

De overdracht heeft inm iddels te R otter
dam  plaatsgevonden en het schip is her
doopt 'Y a rro w ’.

TECHNISCHE INFORMATIE

D raaistroom -generator m et konstante  
spanning en frequentie by w isselende  
toerentallen
G oppel E lectro-A ggregaten  BV te Rijns- 
burg heeft na een lange periode van expe
rim enteren  een draaistroom -generator ge- 
konstrueerd , die direkt kan w orden aan
gedreven door een krachtbron m et sterk 
w isselende toerentallen. T ijdens het ge
hele toerentalbereik  (variërend van ca 750 
tot 3000 om w entelingen per m inuut) blijft 
daarbij de spanning èn de frequentie van 
de generator nagenoeg konstant.

D at im pliceert dat het niet langer noodza
kelijk is om  een aandrijfbron m et één be
paald vast toerental te gebruiken. Binnen 
bepaalde grenzen kunnen nu aandrijf- 
bronnen m et w illekeurige toerentallen 
funktioneren waarbij echter wel het toe

rental van de aan te drijven generator-as 
bepalend is voor het beschikbare elektri
sche verm ogen.
O p deze wijze toegepast zal deze nieuwe 
generator in de toekom st een potentiële 
oplossing kunnen betekenen voor veel be
drijfssituaties o .a . in de scheepvaart.
In deze sektor is im m ers dikw ijls sprake 
van verbrandingsm otoren die prim air an 
dere (hoofd)funkties hebben. D oor ge
bruik te m aken van de ALVA 20, zoals de 
nieuw e generator is genoem d, is een 
krachtstroom -voorziening direkt te ver
w ezenlijken en behoeft geen afzonderlijke 
aandrijfbron voor de generator gem on
teerd te w orden.
O p het systeem  van de ALVA  -20 is reeds 
ruim  een  jaa r geleden internationaal oc
trooi aangevraagd.
In ontw ikkeling is een kom pleet diesel- 
elektro-aggregaat m et de A L V A -20 gene
rator, waarbij het toerental van de aan- 
drijfm otor vol-autom atisch , belasting- 
afhankelijk w ordt ingesteld.

In principe kan hiertoe elke norm ale die
selm otor gebruik w orden. De enige eis is, 
dat verm ogen en toerental ’passend’ zijn. 
H et type A LV A -20 (ca 5 /20  KW ) zal in de 
toekom st w orden gevolgd door een type 
A LVA  50 , met een getaxeerd verm ogen 
van 16/36 KW  bij 1500 tot 6000 om w ente
lingen per m inuut.
N adere inform atie: G oppel E lectro A g
gregaten BV V inkelw eg R ijnsburg 70 
01711-10686.

Diversen

A parte ballasttanks voor tankschepen
’W anneer tankschepen verplicht w orden 
aparte ballasttanks aan boord te hebben 
gloort er een gunstiger perpectief voor de 
tankvaart, zeevarenden, scheepsw erven 
en een schonere zee’ , m eent mr. J. A. 
R eus, d irecteur van de R .S .H .V . Hij zei 
dit tijdens een bijeenkom st bij de N D SM  in 
A m sterdam  ter gelegenheid van de doop 
van de ’Schelderix’ een 230 .000  tons 
m am m oettanker van de RSH V  ’S chelde
rix ’ te R otterdam .

Mr. Reus bleek in zijn toespraak een voor
stander te zijn van aparte ballasttanks in 
tankschepen w aarin nooit olie opgeslagen 
m ag w orden. Resten olie zullen de w e
reldzeeën  dan niet m eer vervuilen. H et 
v raagstuk van de olievervuiling kom t 12 
februari te Londen in een IM CO - 
vergadering w eer aan de orde, zei hij.
De rederij van de ’Schelderix’ heeft beslo
ten dit schip nog niet van ballasttanks te 
voorzien. D it is nog niet gedaan, volgens

m r. R eus, om dat de eisen hieraan te stel
len volgens internationale regels nog niet 
bekend zijn. B ovendien zou dat een inves
tering van 1,6 m iljoen gulden betekenen 
terwijl het een verlies aan draagverm ogen 
van 18 procent m et zich m ee zou brengen. 
W anneer er een w ettelijke regeling zou 
kom en die aparte bal lasttanks voorschrijft 
voor alle bestaande (en toekom stige) tan- 
kruim te kan dit van verstrekkende beteke
nis zijn.
H et draagverm ogen van de w ereldtanker- 
vloot zou m et circa 50 m iljoen ton ver
m inderen, w at m eer is dan er op dit m o
m ent aan tankertonnage is opgelegd nam e
lijk 40  miljoen ton. H et betekent tevens 
dat de totale geschatte overcapaciteit van 
100 m iljoen ton zou w orden gehalveerd. 
A ls gevolg daarvan zou de wereld- 
scheepsbouw  een stim ulans krijgen door 
het inbouw en van de aparte ballasttanks. 
H et zou ook de slechte tijd voor de 
scheepsbouw  sneller overbruggen. De 
w erkgelegenheid  voo r de zeevarenden 
zou door deze m aatregel verruim d w or
den. V olgens mr. Reus zou het tevens de 
desastreuze tankervrachtenm arkt van 
vandaag door zijn d ieptepunt helpen, wat 
verm oedelijk de kosten van het aanbren
gen van de aparte ballasttanks zou kunnen 
com penseren.
M r. Reus wijst er dan op dat w anneer er 
kosten gem aakt w orden aan een schip dit 
e r  toe leidt dat de transportkosten  hoger 
w orden.
V olgens hem  zullen die extra investerin
gen voor de ballasttanks en het verm in
derde draagverm ogen de transportkosten 
m et tw ee procent doen stijgen w at hij bij
zonder w einig achtte. O nder gelijkblij
vende om standigheden van vandaag kan 
het nog ja ren  duren voor de om vang van 
de w ereldtankvloot in overeenstem m ing is 
m et de vraag naar olietransport. V olgens 
spreker m oeten alle belangen zorgvuldig 
w orden afgew ogen. N ederland kan zeer 
spoedig zijn stem  in internationaal ver
band laten horen.

D. S. 9 - l - ’78

N ieuw e sch eep sw erf in Bahrein  heeft 
voldoende werk
Sinds enkele m aanden beschikt Bahrein 
over een nieuw e scheepsbouw - en repara- 
tiew erf die w ordt om schreven als een van 
de m eest stoutm oedige industriële avontu
ren  die m en to t dusver in het gebied van de 
A rabische G o lf is aangegaan. In totaal 
w ordt door zeven A rabische landen in  het 
p roject deelgenom en.
D e investering van ongeveer 340 m iljoen 
do lla r lijkt ech ter geen slechte te zijn als 
m en bedenkt dat het dok al geruim e tijd



is volgeboekt. De gunstige ligging van de 
Arab Shipbuilding and Repair Yard blijkt 
uit het feit dat het het enige droogdok is 
tussen Lissabon en Singapore.
De vergroting van de capaciteit van het 
Suezkanaal in de tachtiger jaren zal een 
grotere concurrentie van werven uit het 
M iddellandse- Zeegebied doen ontstaan. 
Toch bestaan er plannen om in de ko
mende twee of drie jaar een tweede dok te 
bouwen. Bovendien bestaan er plannen in 
Dubai voor een werf die midden 1979 
gereed moet zijn en wil ook Iran een 
scheepswerf in Bandar Abbas bouwen. 
Van een onderlinge afstem m ing van capa
citeiten tussen de Arabische landen blijkt 
geen sprake te zijn.
Als men echter in aanm erking neemt dat er 
ongeveer 800 tankers regelmatig op de 
Arabische G olf varen en dat elke tanker 
eens in de tw ee ja a r  wel even in dok moet, 
lijkt er voorlopig een goede markt te zijn 
voor de nog verder te ontwikkelen dienst
verlening waarbij tevens gebruik kan wor
den gemaakt van goedkope energie.

E. D.
22-12-’77

Steeds m eer tankers naar schroothoop
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
tankvaart worden m eer schepen tot 
schroot verwerkt dan bijgebouwd. Deze 
bevinding werd naar buiten gebracht door 
de wereld redersorganisatie, Intertanko. 
In een rapport over het afgelopen jaar stelt 
Intertanko vast dat de aanwas van nieuwe 
tonnage onder het niveau van het vorige 
jaar is gebleven. Het aantal opleveringen 
van nieuwe tankers is scherp teruggelopen 
en valt bijna samen met het punt van het tot 
schroot verwerkte tonnage. Met name in 
oktober 1977 b leef de schrootom vang bo
ven het tonnage van de nieuwbouw.
De totale tankervloot heeft op het ogenblik 
een omvang van 329,2 mln ton (cijfers 
voor novem ber 1977). De verwachting is 
gerechtvaardigd dat dit tegen 1980 is te
ruggelopen tot 328 mln ton. Daarna gaat 
het w eer bergopw aarts, want Intertanko 
voorspelt dat in ’82 de vloot een omvang 
heeft van 335 mln ton. In het rapport 
wordt ook gem eld dat de olie-im porten 
van de V .S . in dit jaar 25 procent hoger 
lagen dan in het voorgaande jaar.

E. D.
28-12-T 7

Ontwerp en Constructie in K unststof
fen en Rubbers
De Stichting Opleiding Rubber en Kunst
stoffen organiseert in het voorjaar 1978 
wederom de cursus ’O ntwerp en Con
structie in Kunststoffen en R ubbers’.

Deze cursus op HTS-niveau is bestem d 
voor constructeurs, tekenaars, ontw er
pers, en al diegenen, die te maken hebben 
m et vormgeving en ontwerpen in kunst
stoffen en rubbers.
De cursus bestaat uit 3 delen:
Deel A behandelt de basiskennis over de 
materiaaleigenschappen  en de vormge- 
vingsmogelijkheden.
Deel B is gericht op de procesindustrie, 
waarin o.m . worden behandeld leidingen, 
vaten en apparaten.
Deel C is bestem d voor de constructeurs in 
de machine- en electro-technische indus
trie en behandelt o.m . de m ateriaalkeuze 
met betrekking tot enkel- en massafabri- 
cage, geeft rekenvoorbeelden en be
spreekt de econom ische aspecten.
Naar keuze kan deel B o f deel C worden 
gevolgd.
De cursus duurt 13 dagen, waarvan:
-  10 dagen met verblijf in een conferen
tieoord en
-  3 dagen aan de Technische H oge
school Tw ente te Enschede, waar verw er
kingstechnieken, controles en keuringen 
in de praktijk gedem onstreerd worden. 
Inlichtingen en docum entatie aan te vra
gen bij: Stichting Opleiding Rubber en 
Kunststoffen, Balistraat 97/Postbus 
85806, 2508 CM  ’s-Gravenhage (tel. 
070-469444).

M oderne produktiebeheersingstech- 
nieken in de praktijk
Het M etaalinstituut TNO organiseert op 
woensdag 15 februari 1978 een voorlich
tingsdag met als onderwerp de praktische 
toepassing van m oderne produktiebeheer- 
singstechnieken in kleine en middelgrote 
machinefabrieken en constructiewerk- 
plaatsen. De dag wordt gehouden in het 
TNO-com plex Apeldoorn.
Een doeltreffende produktiebeheersing 
ontstaat bij een ju iste onderlinge afstem 
ming van produkt, inkoopprocedures, 
produktiebesturing en voorraadbeheer. 
H et M etaalinstituut heeft daarvoor op 
groepentechnologie gebaseerde technie
ken ontwikkeld, die toegankelijk zijn via 
het M ICLASS-software-pakket.
Op de voorlichtingsdag van 15 februari 
zullen centraal staan de mogelijkheden die 
deze system atiek de bedrijfsleiding biedt 
voor het verbeteren van de produktiebe
heersing op korte termijn en het opstellen 
van een ’strategisch p lan’ voorde produk- 
tie op langere termijn. In het kader van 
beide onderwerpen worden beslissingen 
genom en welke grote consequenties kun
nen hebben, met name voor het investe
ringsbeleid.

Voor nadere inform atie: M etaalinstituut , 
TN O , Postbus 541. A peldoorn, tel. (055)
77 33 44, toestel 2170.

M orelisse lastechniek buiten fusie ACF
Bij een onjuiste interpretatie van het pers
bericht van 13 decem ber jl. van ACF Hol
ding N .V . in A m sterdam  ter zake van de 
voorgenom en fusie met M orelisse Hol
ding B .V . in Edam , kan de m ening ont
staan dat M orelisse (Lastechniek) B .V . bij 
deze fusie is betrokken.
M orelisse Lastechniek met vestigingen in 
Edam , Rotterdam  en Brussel, is per 1 ja 
nuari 1975 van M orelisse Holding B.V . 
afgescheiden en is dus niet bij deze fusie 
betrokken.
M orelisse Lastechniek is een zelfstandige 
ondernem ing, die de afgelopen jaren  een 
zeer sterke m arktpositie heeft kunnen op
bouw en, niet alleen op de thuism arkt -  de 
Beneluxlanden - ,  m aar tot ook ver daar
buiten.

W eer m iyoenen aan subsidie voor 
N oorse scheepsw erven
De Noorse regering heeft eind oktober 
voorgesteld de m aatregelen uit te breiden 
ter ondersteuning van de scheepsbouwin- 
dustrie door middel van subsidies, lenin
gen en garanties. De voorstellen om vatten 
een verhoging van de subsidies voor de 
scheepsbouw en andere kapitaalsgoederen 
ten behoeve van ontw ikkelingslanden van 
in totaal 500 tot 750 m iljoen NOK. Ten 
behoeve van de reorganisatie van de 
scheepsbouw voor het behoud van arbeid
splaatsen zal het leningenbedrag worden 
verhoogd van 100 tot 200 m iljoen NOK, 
terwijl de credietgaranties voor het bou
wen van schepen ten behoeve van Noorse 
afnem ers van 400 m iljoen op 420 m iljoen 
NOK worden gebracht. De bevoegdheid 
tot het geven van credietgaranties bij 
Noorse buitenlandse leningen zal volgens 
de voorstellen een ja a r  worden verlengd 
tot eind 1978. In totaal betreft dit voorstel 
een bedrag van 1 700 m iljoen N O K. Tens
lotte wordt nog voorgesteld een extra- 
crediet van 1,5 m iljoen NOK te verlenen 
voor exportbevorderende m aatregelen. 
Dit bedrag m oet de kosten dekken die de 
autoriteiten bij onderhandelingen maken 
bij hun hulp aan scheepsw erven.

Prijs voor afstudeerprojecten H .T .S .
De afstudeeropdracht is een belangrijk 
deel van het eindexam en van de H .T .S . 
Langs deze weg krijgt de schoolleiding 
een beeld van de kennis, die de student in 
de opleiding heeft vergaard ten aanzien 
van de techniek en ten aanzien van zijn 
algem ene vorm ing. Beide zijn van belang



voor de toekom stige m aatschappelijke po
sitie van de aankom ende H .T .S .- 
ingenieur.
Het bedrijfsleven moet op de hoogte zijn 
met de opleiding en het moet de scholen 
op de hoogte stellen van de ontw ikkelin
gen. In de opleiding kan daarm ee vervol
gens rekening worden gehouden.
Het niveau van de afstudeerprojecten in 
het hoger technisch onderwijs is zodanig, 
dat het voor het bedrijfsleven nuttig is 
daarvan kennis te nemen. Ook kan het 
bedrijfsleven met de scholen sam enw er
ken bij het opstellen van studieopdrach
ten. Studieprijsvragen kunnen de contac
ten tussen bedrijfsleven en onderwijs ver
beteren. Via zijn afstudeeropdracht maakt 
de student weer op andere wijze dan tij
dens de stageperiode kennis met het be
drijfsleven; het onderwijs w ordt via de af
studeeropdrachten van uit het bedrijfsle
ven gevoed; de student kan het bedrijfsle
ven vaak nuttige ideeën aan de hand doen. 
Het bedrijfsleven weet overigens nog on
voldoende de weg naar het hoger tech
nisch onderwijs, dat in ons land dertig 
scholen om vat, waaraan veel studierich
tingen verbonden zijn.
Met het uitschrijven van studieprijsvragen 
onder de eindexam enkandidaten van de 
hogere technische en hogere agrarische 
scholen wil de Nederlandse ingenieurs- 
vereniging Niria de identiteit van de aan
kom ende ingenieur bevorderen, de con
tacten tussen hem en het bedrijfsleven 
verbeteren en de m aatschappij attenderen 
op de in het onderwijs verkregen resulta
ten.
De prijs werd dit jaar voor het eerst uitge
reikt en wel aan een team studenten van de 
H .T .S . te ’s-H ertogenbosch tijdens een 
ledenraadsvergadering van Niria te 
Utrecht. Bovendien werden nog vier eer
volle verm eldingen uitgereikt aan de af
studeerders van respectievelijk de
H .T .S .’en van A lkm aar, Rijswijk, Rot
terdam (avond H .T .S .) en Amsterdam 
(Europa-boulevard).
De inzendingen werden beoordeeld op de 
volgende criteria; O riginaliteit, D iep
gang, Realiteitszin, Inzicht en Presenta
tie.
Op de inzending van de H .T .S . te ’s- 
Hertogenbosch is inmiddels octrooi aan
gevraagd.

C hinese scheepsw erf in H ong Kong
De onderhandelingen die de overheid van

Hong Kong momenteel voert met een on
dernem ing uit de Volksrepubliek China 
over de bouw van een scheepswerf op het 
eiland Tsing Yi zijn in het stadium van 
afsluiten. Zoals de kaarten nu liggen zal 
de overheid een rechtstreekse overeen
kom st sluiten met de Yiu Lian M achinery 
Repairing W orks.
Het gaat om een terrein van 110.000 vier
kante m eter op Tsing Yi en het stuk zee 
daarvoor. Er is nog geen begin gem aakt 
met bebouwing om dat daarvoor eerst de 
tekening van het kontrakt wordt afge
wacht.
Yiu Lian is statutair gevestigd in H ong 
Kong. De ondernem ing voert m om enteel 
voorts besprekingen met Japanse agenten 
voor de levering van een droogdok dat in 
staat moet zijn schepen te behandelen tot
30.000 tdw.

Com puterized navigational training
At a recent conference o f the Scandina
vian M aritime Colleges concerned with 
exchanging inform ation on maritime edu
cation, the Norwegian electronics firm , 
N orcontrol, introduced an entirely new 
type of radar and navigational sim ulator 
which will allow the com puterized train
ing o f navigators. W ith this new equip
m ent, a teacher can from the instructor’s 
console, project on to the classroom  radar 
screens, the English Channel for instance, 
and allow up to four ships sim ultaneously 
to navigate individually in these w aters, 
each with a potential captain on an im agi
nary bridge. The instructor can sim ulate 
up to 40 other ships in order to create 
traffic situations from  which the pupils 
must extricate themselves.
All the geographical points o f  each chart 
are stored in the com puter and can be 
retrieved instantaneously. W ith up to an 
accuracy o f  ±  12.5 m. the coastline can be 
continuously shown, com plete with rocks 
and buyos.
The new technique avoids problem s rela
ting to drift and other inaccuracies that 
severely handicapped the analogue sim u
lation m ethod that was previously em 
ployed. Apart from changing the overall 
traffic situation, the instructor can also 
vary the course, speed and density o f  the 
traffic. Changes in current and wind con
ditions can also be sim ulated. It will thus 
permit pupils to develop abilities equiva
lent to several years o f practical seagoing 
experience.

Radical cure for tanker crisis suggested
W ith a capital investm ent o f  about 
five billion nok, it should be possible 
through purchase, pooling systems and a 
chartering policy to  establish effective 
control over a tanker tonnage of 100 mil
lion t.dw . or about a third o f the w orld’s 
tanker tonnage. This was the view expres
sed recently ny the head o f  the Norwegian 
Guarantee Institute for Ships and Drilling 
V essels, Mr. Haakon Nygaard in a speech 
to the Polytechnic Association in Oslo. If 
such control could be affected he said, 
then it would be able to counter current 
adverse tendencies in this market and pro
duce tanker rates which would not only 
help the present fleet to cover instalm ent 
and interest paym ents but would also al
low the financing o f  ships for break-up.

He felt that the m oney was available on the 
international loan market and that the most 
difficult part o f  the problem  would be to 
get together a group o f  shipping and ban
king experts with enough international 
confidence, to attract serious consider
ation for the project. He said that a sim ilar 
form o f voluntary control with sales o f  
tonnage had been carried out with success 
in the refrigeration ship fleet and there 
appeared to be no reason why the tanker 
fleet could not do likewise. Such a scheme 
would o f course, be a privately organized 
one.

Mr. Nygaard went on to say that there was 
a limit as to how long the shipowners and 
their creditors would be able to accept the 
giant transfers o f  capital from them selves 
to the large oil com panies and producers. 
By the above-outlined schem e, the drain
ing o f reserves from  shipping to the oil 
com panies could be avoided. In Norway 
alone for exam ple, an investm ent o f five 
billion kroner would produce a sim ilar 
am ount in returns plus a profit o f between 
5-10 billion nok in increased value o f 
purchases.

Seascape 78
The one day C onference ’Seascape 7 8 ’ is 
to be held on 20th April 1978 in the U ni
versity o f N ewcastle upon Tyne, England. 
The theme o f the Conference is: ’Sh ip 
building M anagem ent fo r  the 1980' s ' . 
The conference is organised by The North 
East Coast Institution o f Engeneers and 
Shipbuilders.


