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Over schepen die niets kosten

Het kortgeleden verschenen eerste ver
slag van British Shipbuilders, het over
koepelende orgaan van de genationali
seerde scheepsbouwindustrie in het Ver
enigd Koninkrijk, toonde zich nogal in
genomen met de tot dusver bereikte re
sultaten en inderdaad hebben de werven 
daar wel voor nieuws gezorgd. Het laat
ste is dat er nu zes vrachtschepen voor 
de Shipping Corporation of India voor 
niets zullen worden gebouwd, een won
derlijke geste, die door de opdrachtgeef
ster op prijs zal worden gesteld. De or
der wordt namelijk betaald uit de fond
sen voor de ontwikkelingshulp en de 
Engelse regering motiveert het besluit 
hiertoe door te zeggen, dat de opdracht 
anders de Britten ontglipt en naar Japan 
gegaan zou zijn. Vooral de reders van 
het Verenigd Koninkrijk zijn helemaal 
niet gelukkig met deze beslissing, die 
genomen schijnt te zijn om, hoe dan 
ook, de werven aan de gang te houden. 
Hun organisatie, de General Council of 
British Shipping (GCBS), heeft opge
merkt, dat India, voor wat zijn koop
vaardijvloot betreft, zeker niet tot de 
ontwikkelingslanden mag worden gere
kend. De Shipping Corporation had, al
dus GCBS, gemakkelijk geld tegen een 
aantrekkelijke rente en looptijd kunnen 
lenen en zelfs dan was zij ten opzichte 
van het westen nog in een aanmerkelijk 
voordeel geweest. De kwalijkste kant 
van de zaak is volgens de reders echter, 
dat de zes schepen straks de eigen 
scheepvaart van Engeland concurrentie 
gaan aandoen. Datzelfde argument gold 
trouwens destijds al voor de 22 Poolse

schepen, die op vrijwel dezelfde voor
waarden naar Groot Brittannië zijn toe
gehaald.
Wij van onze kant kunnen alleen maar 
stellen, dat het geval illustratief is voor 
de diepe ellende waarin de wereld- 
scheepsbouw verkeert. Hoewel toch vele 
vooraanstaande in binnen- en buitenland 
blijven betogen, dat zwaar gesubsi
dieerde nieuwbouw of speculatiebouw 
de problemen voor alle betrokkenen al
leen maar zullen verzwaren, wordt er op 
hoog niveau toch niet geaarzeld om een 
kortzichtige politiek voort te zetten. 
Zwaar, heel zwaar weegt daarbij de aan
drang van de zijde van de vakbonden om 
de bedrijfstak gaande te houden, ook al 
is er sprake van een schadelijke overtol
ligheid. Voor deze aandrang is de En
gelse regering door de knieën gegaan, 
waarschijnlijk omdat zij meent, dat de 
problemen op wat langere termijn, die 
door de reders zijn aangestipt, tegen die 
tijd misschien wel zullen loslopen, ter
wijl de werkgelegenheid op de werven 
een veel meer klemmende aangelegen
heid is. Natuurlijk is dat een foutief 
standpunt en de gevolgen daarvan zullen 
zich dan ook zeker laten gelden. Wat in 
het bijzonder te betreuren valt is, dat een 
dergelijke politiek wellicht door andere 
landen worden overgenomen en dan is 
het hek helemaal van de dam. Om ons 
nog even met de neus op de feiten te 
drukken, is het goed kennis te nemen 
van de allerjongste statistieken van 
Lloyd’s Register over de wereld 
scheepsbouw. In het vierde kwartaal van 
het afgelopen jaar is de orderportefeuille

over de wereld (de Sowjet-Unie, de Chi
nese Volksrepubliek en Roemenië niet 
meegerekend) met 5,4 miljoen ton ge
krompen tot 36,7 miljoen ton (bruto). 
Daarvan is 20,9 mln ton in aanbouw, 
terwijl aan de overige 15,7 mln ton nog 
moet worden begonnen. Het totaalcijfer 
is het laagste kwartaalresultaat sinds juni 
1967, de deeltotalen liggen resp. 2,5 en
2,9 mln ton lager dan het voorafgaande 
kwartaal. Sinds de 133,4 mln ton die in 
maart 1974 werden geregistreerd, is dit 
de vijftiende opeenvolgende maal dat het 
totaal over een kwartaal is gedaald. Van 
de huidige orders in portefeuille moet 
meer dan 67 procent vóór het eind van 
1978 worden opgeleverd. Iedereen zal 
het erover eens zijn, dat 1977 een bij
zonder slecht jaar voor de wereld- 
scheepsbouw was; Lloyd’s heeft vastge
steld, dat er dat jaar elf miljoen ton 
nieuwbouw is bijbesteld: op zichzelf nog 
niet eens zo slecht cijfer dat ongetwijfeld 
de situatie ten goede zou zijn gekomen,
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ware het niet dat de elf miljoen ton wel 
zeer ongelukkig over de werven verdeeld 
zijn geweest. Bedrijven, die er nog rede
lijk voorstonden, kregen er zowaar wat 
bij, terwijl andere werven, die om 
nieuwbouworders schreeuwden, het na
kijken hadden. Het goochelen met de 
ontwikkelingsgelden, zoals in Engeland 
is gebeurd met de bestelling uit India -  
en niet alleen daar -  is een voorbeeld 
van zo’n ongelukkige verdeling. Er is 
het afgelopen jaar veel gepraat met Ja
pan, ook in Europees verband, en met 
name in de EEG is de noodzaak van een 
gezamenlijke politiek aan de orde ge
weest, maar tot veel resultaten heeft het 
allemaal niet mogen leiden. Kijken wij 
naar Japan, dan zien wij hoe ook daar de 
spoeling dun wordt. Het vierde kwartaal 
van 1977 zag een vermindering met 2,4 
mln ton van de totale orderportefeuille 
van dat land, waar nu nog maar 9,9 mln 
ton voorradig is. Het in Japan in aan
bouw zijnde deel van de portefeuille 
bleef in de laatste vier maanden van het 
jaar tamelijk stabiel op vijf miljoen ton, 
maar het deel waaraan nog moet worden 
begonnen, kelderde met 1,6 miljoen tot
4,9 miljoen ton. Ervan uitgaande dat de 
eerdergenoemde vijf miljoen ton straks 
afgebouwd is, dan kunnen wii voor het 

einde van het eerste kwartaal van 1978 
in Japan rekenen op een totale porte
feuille van ongeveer dezelfde omvang, 
vijf miljoen ton dus, en wij behoeven er 
in deze kring niet op te wijzen, dat dit 
wel eens anders is geweest. Het is ove
rigens merkwaardig dat de wereldrang
lijst onder de druk van deze depressie 
per kwartaal allerlei kronkelingen ver
toont: de Verenigde Staten staan nu na 
Japan weer op de tweede plaats (3,5 mln 
ton), Brazilië is zelfs opgeklommen tot 
de derde (2,9 mln ton). Wie had dit en
kele jaren geleden durven denken? 
Zweden, ooit op de tweede plaats, is nu 
zwaar getroffen. Het land figureert op de

lijst van Lloyd’s met ruim twee miljoen 
ton, waarvan al 1,6 miljoen ton in 
daadwerkelijke aanbouw, een omineus 
verschijnsel. Toch waaide ons uit het re
centelijk gepubliceerde jaarverslag van 
de Zweedse scheepsbouwers nog een re
delijk stuk optimisme tegemoet, hetgeen 
in deze dagen bepaald verkwikkelijk 
aandoet. Naar het schijnt worden in 
Zweden hoge verwachtingen gekoesterd 
van de verdere bundeling van de wer
ven, hetgeen in de praktijk wel op afsto
ting van enkele daarvan zal neerkomen. 
Spanje, Polen, West-Duitsland, Zuid- 
Korea, Italië, Noorwegen en Finland 
maken de lijst van Lloyd’s Teading 
countries’ vol, waaraan Lloyd’s, mis
schien om gevoelens van piëteit, de laat
ste drie landen heeft toegevoegd, hoewel 
ze geen van drie een orderportefeuille 
van een miljoen of meer bezitten. De 
’miljonairs’ onder de scheepsbouwers 
nemen natuurlijk ook af en het ziet er 
zelfs naar uit, dat ook Spanje, West- 
Duitsland en misschien Zuid-Korea aan 
het einde van het volgende kwartaal on
der deze drempel zullen verdwijnen. De 
forse vermindering van de Spaanse por
tefeuille (met 766.000 tot 1,8 mln ton), 
wordt door Lloyd’s toegeschreven aan 
een aantal contracten voor „gesubsi

dieerde nieuwbouw die nog niet hele
maal rond zijn. Nederland had op 31 de
cember jl. een orderportefeuille van 
534.839 brt ( l i l  schepen), tegenover 
597.966 ton (127 schepen) aan het einde 
van het derde kwartaal. Het december- 
totaal was verdeeld over 68 schepen van 
355.136 ton waaraan werd gewerkt en 
43 van 179.703 ton waaraan nog moest 
worden begonnen. De vraag waar het op 
aan komt is: hoelang blijft de reders de 
schrik nog in de benen zitten? De terug
houdendheid bij de nieuwbouw kan niet 
uitsluitend worden geweten aan de 
vraag- en aanbodsituatie. Er is, om nu 
maar eens iets te nemen, voldoende ton-

Michael Casey. directeur van British Ship 
buil de is, heeft zich tevreden getoond. De ge 
nationaliseerde Engelse werven hebben hee 
wat nieuwe orders bemachtigd; zij wordei 
echter geheel of gedeeltelijk door de Britsi 
gemeenschap gefinancierd: een voorbeeli 
van een soort dubbele nationalisatie.

nage op zee, die al lang aan vervanging 
toe is. Het pas gepubliceerde rapport vat 
de heer Van Poelgeest meldt, dat er it 
de tankersector alleen honderden sche 
pen varen die eigenlijk een gevaar voo: 
de veiligheid zjin. In ware tjiden vat 
nood zoals nu zou de wereld eigenlijk 
eens tot internationale afspraken moeten 
komen over wat mag en kan varen en 
wat niet. Terwijl de sloperijen zich dan 
bezig zouden houden met het opruimen 
van dergelijke ’drijvende tijdbommen’, 
kunnen de werven aan de slag om in de 
plaats daarvan goede, betrouwbare sche
pen te bouwen. Een tweede mogelijkheid 
om tot ordening te komen zou zijn, wan
neer duidelijke richtlijnen worden ge
trokken over de mate waarin nieuwbouw 
voor ontwikkelingslanden valt binnen de 
fondsen die de rijke landen voor hen 
hebben gereserveerd.

De J.

Leading Countries Under construction Orders not commenced Total Order Book
T O N S T O N S T O N S

•

Japan ............... ...............................  5 ,004,317 ( - 777,290) 4,905,191 ( -1 ,623,894) 9,909,508 ( - 2 ,401,184)
U.S.A. ................................ 2 ,670,348 ( - 187,169) 929,288 ( - 70,130) 3,599,636 ( - 257,299)
Brazil............... ...............................  808.111 ( - 85,281) 2,107.407 ( 49,879) 2,915,518 ( - 135,160)
United Kingdom ...............................  1,602,158 ( - 57,053) 596,792 ( 1 18,037) 2,198,950 ( - 39,016)
Sweden ...............................  1,609,460 ( - 252,726) 485,000 ( - 259,350) 2,094,460 ( - 512,076)
France ...............................  1,023,828 ( - 90.623) 1,024,100 ( 194,500) 2,047,928 ( - 285.123)
Spain ............... ...............................  1.467.622 ( - 418,181) 398,902 ( - 348,373) 1,866,524 ( - 766,554)
Poland ...............................  691.801 H 11,964) 1,153,499 ( - 31,693) 1,845,300 ( - 19,729)
Germany, Federal Republic of ... 733,143 ( 178,744) 386,822 ( 189,414) 1.119,965 ( - 368,158)
Korea (South) ................................ 476,120 ( - 91,932) 625,596 ( i 144,600) 1.101,716 ( 1- 52,668)
I t a l y ............... ...............................  591,022 ( - 140,983) 325,820 ( - 18,680) 916,842 ( - 159,663)
Norway ...............................  408.894 ( - 10,494) 384,618 ( 82,109) 793,512 ( - 92,603)
Finland .............................. 539,233 ( - 13,658) 205.220 ( - 22,(XX)) 744,453 ( - 35,658)

Lloyd’s lijst van vooraanstaande scheepsbouwlanden met de totaalcijfers per 31 december 1977. De drie onderste landen behoren niet meer tot de
’miljonairs’, waar de orderportefeuille boven het miljoen uitkomt. Hoe zal de situatie er eind maart weer uitzien?
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Economische implicaties voor het vervoer na de opening 
van de Rijn-Main-Donau verbinding*

Angst voor het oosten is een te negatieve factor door Jac de Jong**

Het Westen heeft troefkaarten in handen.

Omstreeks de zomer van dit jaar kwam het 
bericht binnen dat in de Zhebrijanni baai, 
in de onmiddellijke omgeving van een van 
de drie armen die samen de delta van de 
Donau vormen, door de Russen facilitei
ten worden gebouwd voor de behandeling 
van lichtermoederschepen. Van de twee 
methodieken die hiervoor worden toege
past, zijn die van LASH (lighter aboard 
ship) het bekendst; het wat afwijkende 
type van de Seabees is echter het systeem 
dat door de Russen zal worden gebruikt. 
Al ruim een jaar geleden kwam er een 
'deal’ tot stand tussen de Verenigde Staten 
en de Sowjet-Unie, waarbij het een van de 
pioniers van de lichtervaart, de Ameri
kaanse rederij Lykes Brothers door de re
gering in Washington werd toegestaan om 
de tekeningen van hun ’Seabee’-schepen 
aan de Sowjet-Unie ter beschikking te stel
len. Dat was in de tijd toen er nog veel 
meer ’deals’ tussen de Big Brothers wer
den gesloten; zoals het akkoord over de 
graanaanvoeren van de Verenigde Staten 
naar Rusland met de daarbij horende clau
sules over de verdeling van het vlagaan- 
deel in het vervoer. Maar goed, met de 
tekeningen van de Seabees in hun handen, 
konden de Russen officieel bij de Finse 
werf Valmet een order plaatsen voor twee 
van deze kapitale carriers.

Europa- Wasserstraße 
Rhein- Main- Donau

KOMtNPlAN

De wereld vroeg zich ondertussen af 
waarvoor de Sowjet-Unie deze schepen 
zou gaan gebruiken; de hernieuwde be
langstelling voor dit type was immers bij
zonder opvallend, omdat juist omstreeks 
deze periode van diverse zijden werd ver
klaard, dat het LASH- en Seabee-type ei
genlijk zijn tijd had gehad.

Onder anderen door John Alioto van de 
Pacific Far East Line -  ook al een pionier -  
die plotseling verklaarde, dat hij de drie 
lichtermoederschepen die hij op het 
Midden-Oosten had varen -  dat waren er 
dan van het LASH-soort -  zou laten ver
bouwen tot volcontainerschepen. Met 
containerschepen kon je beter uit de voe
ten, zei Alioto.

Sleutelpositie
Het lag voor de hand, dat de Russen echter 
met hun Seabees een gecombineerde vaart 
opzochten, die ergens de Zwarte Zee als 
sleutelpositie zou hebben. Welnu, de 
bouw van het terminal in de buurt van de 
Donaumonding geeft op de meeste vragen 
antwoord. In de Zhebnjani haai zouden 
de carriers hun basishavens vinden. De 
bakken zouden vandaar de Donau worden 
opgetrokken, in principe tot het Duitse 
Regensburg toe, want de 2860 km lange

Donau is voor meer dan 2570 km daarvan 
bevaarbaar. De beladen bakken worden 
uiteindelijk door duwkonvooien terug 
naar de Donaumonding gesleept, daar aan 
boord van de moederschepen geladen en 
vervolgens naar andere bestemmingen 
gebracht.
Welke? De berichten suggereerden er di
verse: de Levant, het centrale, misschien 
zelfs het westelijk deel van de Middel
landse Zee en de Rode Zee kwamen alle
maal in aanmerking.
Ja, de Russische ’Seabees’ zouden hun 
bakken ook naar Rostof aan de monding 
van de Don kunnen vervoeren, vanwaar ze 
door sleepboten de Don op zouden worden 
getrokken of geduwd om via het Don- 
Wolgakanaal de beneden Wolga te berei
ken -  bij Wolgograd, het vroegere Stalin- 
grad. Daarna volgt de reis de Wolga af tot 
Astrachanj, waar dan weer een tweede 
moederschip de lichters aan boord neemt 
en daarmee de Kaspische Zee oversteekt 
naar Noord Perzië.
Een unieke route, met een weergaloze 
combinatie van rivier-zee-rivicr-kanaal- 
rivier en zeetransport, en ongetwijfeld van 
groot belang voor verschepers naar Perzië 
en andere delen van het Nabije en Midden 
Oosten, vooral wanneer hiervoor uiterst 
concurrerende vrachtprijzen worden ge
boden.
En op het stuk van concurrerende vracht
prijzen kennen de Russen -  men weet het -  
inderdaad nauwelijks hun gelijken.
Ik ben even bij deze mogelijke verbinding 
stil blijven staan, omdat zij illustratief is 
voor de grote belangstelling, die door Rus
land en trouwens door de andere Oost- 
blokstaien voor het Europees rivieren- 
iransport aan de dag wordt gelegd. 
Sommige tongen beweerden dat de Rus
sen hun Seabeetransport trouwens niet tot 
de Donau wilden beperken; als HET KA
NAAL er komt, kunnen de bakken zelfs 
de Rijn worden afgesleept. Misschien lijkt

Tekst van de lezing gehouden op 29 Sept. 
1977 voorde Afd. Groningen van de Ned. Ver. 
v. Technici op Scheepvaartgebied.

** Hoofdredacteur van het Dagblad Scheep
vaart.

1. Deze tekening laat liet te overwinnen hoogteverschil zien van het RMD-kanaal. Het bergpla
teau is dat van de Frankische Jura.
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Wasserstraße
Rhein-Main-Donau

Rhain-Main-Donau AO. 8 München 4Q UopoldttraB« 28

I—

2. Het tracé van de Rijn-Main-Donau

dat niet zo interessant, omdat LASH- 
bakken uit het westen, vanuit Rotterdam, 
al tot Bazel doordringen, maar dan moeten 
wij niet vergeten, dat dit anders-geaard 
verkeer is.
W ant Rotterdam behandelt zijn bakken in 
het verkeer met lichtermoederschepen op 
de Atlantic, met name op het gebied van 
de G olf van Mexico, terwijl de Russen 
zich baseren op de Zwarte Zee, de Levant, 
de Kaspische Zee, enfin zij zijn zojuist 
opgenoemd, en men weet, dat is wat uit
gaande lading betreft een uitermate be
langwekkend gebied.

Oeverstaat
De feiten liggen zo en zij I iegen er niet om. 
Dank zij de verovering doorStalin in 1938 
is de Sowjet-Unie in het bezit geraakt van 
het vroegere Roemeense Bessarabië en is 
daarmee een oeverstaat van de Donau ge
worden. De verovering werd na de oorlog 
door de opvolgers van Stalin zeker niet 
ongedaan gemaakt, integendeel, maar het 
merkwaardige feit doet zich echter wel 
voor, dat de Russische Donau-oever van 
Sulina aan de monding van de Chilia -  een 
van de drie Delta-armen -  tot de Roe
meense stad Galati -  niet meer is dan 120 a 
130 km en dat is een ongelooflijk klein 
stukje van de bijna 2900 km lange Donau. 
De Russen bezitten de grootste rivier van 
Europa, de Wolga, waarvan zij de gehele 
loop over hun eigen - territorium hebben, 
en zij hebben nu ook een 130 km lange 
vinger in de pap voor wat de op een na 
grootste rivier van Europa, de Donau, be
treft.
Met deze 130 km lange strook, die gena
deloos juist aan de monding van de rivier 
ligt en dus een soort sleutelfunctie heeft, 
heeft de Sowjet-Unie het gehele Donaure- 
giem na de oorlog naar haar hand gezet. 
Zij maakt van alle Oostblokstaten uit, wat 
er met de tarieven op de Donau moet ge
beuren en de status van een oeverstaat 
wordt door de Sowjet-Unie volledig uit
gebuit om intensieve vracht- en passa- 
giersdiensten te onderhouden en eisen te 
stellen wat betreft het toekennen van la- 
dingquota.

Ik vertel u dit allemaal maar even om de 
situatie te schetsen en de bezorgdheid te 
begrijpen, die er in het westen heerst over 
de mogelijke penetratie van de Oostblok
staten in het Centraal- en Westeuropese 
rivieren- en kanalenstelsel wanneer het 
Rijn-Main-Donaukanaal is voltooid. Of 
deze bezorgdheid gerechtvaardigd is zul
len we gaan bekijken, maar er kan geen 
twijfel bestaan over de reden daartoe. 
Met deze korte en voor een groot deel

aardrijkskundige uiteenzetting is dan ver
der geconstateerd hoe geweldig glad het 
ijs is onder de voeten van iemand, die 
zich, zoals mijn opdracht luidt, moet be
zighouden met de vervoersproblematiek 
in de Europese binnenvaart NA opening 
van het Rijn-Main-Donaukanaal.
Dat is stoeien met een indrukwekkend 
aantal imponderabilia, die niet alleen van 
economische aard zijn -  was dat maar 
waar -  maar ook van politieke aard en over 
de ontwikkeling in politieke zin is maar 
heel weinig positiefs te zeggen, zeker niet 
als we de gehele situatie projecteren op het 
midden of het einde van het volgende de
cennium, wanneer, naar wordt aangeno
men, de gehele verbinding gereed is.

3500 km
Tot goed begrip van de situatie, wat onder 
de Rijn-Main-Donauverbinding wordt 
verstaan, deze omvat eigenlijk de gehele 
sectie van Mainz aan de samenloop van de 
Rijn tot Passau aan de Duits-Oostenrijkse 
grens. De afstand tussen de Rijn en de 
Donauntonding via deze verbinding is 
3500 km. De verbinding volgt de Main tot 
Bamberg vandaar tot Dietfurt ongeveer 
het bestaande Ludwigskanaal en vandaar 
tot Kelheim, de rivier de Altmühl, waarde 
aansluiting op de Donau plaatsvindt.
In 1972 was het noordelijk deel van het 
stuk tussen Bamberg en Kelheim, dat het 
Europakanaal wordt genoemd, gereed ge
komen en was Neurenberg, voor de eerste 
maal in haargeschiedenis, een rivierhaven 
geworden. De aanleg van het zuidelijk 
stuk van het Europakanaal, van Neuren
berg naar Kelheim -  is tevens het moei- 
lijkste.

De afstand tussen Neurenberg en Regens- 
burg is 133 km lang en het kanaal moet 
hier het hoogteverschil van de Frankische 
Jura overwinnen. Het ligt in de bedoeling 
om de gehele sectie van Mainz tot Passau 
bevaarbaar te maken voor de zogenaamde 
klasse IV van de Europa-schepen, vaar
tuigen tot 1500 ton, en voor duwkon- 
vooien van 4000 ton deadweight.
De voorgeschiedenis van het kanaal is snel 
verteld. Al in 1921 werd met de werken 
begonnen; in dat jaar sloten het Duitse 
Rijk en Beieren een verdrag over de bouw 
van deze als internationaal betitelde vaar
weg. Nog voor het einde van de tweede 
wereldoorlog werden de Main tot Würz- 
berg en de Donau tot Passau verdiept en 
door een aantal sluizen voor grote rivier
schepen toegankelijk gemaakt.
Op initiatief van de Beierse regering werd 
het verdrag over het kanaal in 1966 met de 
Bondsregering vernieuwd. Sindsdien is 
men met de kanalisering op basis van een 
tweederde/een derde regeling Bonn/Beie
ren voortgegaan.
De verbinding tussen de beide rivieren 
heeft natuurlijk al eeuwenlang de fantasie 
aangesproken. Karei de Grote was al ge
fascineerd over een aansluiting van twee 
van de allergrootste rivieren van Europa 
die geografisch gezien nog geen 150 ki
lometer van elkaar verwijderd liggen. Het 
is met de Rijn en Donau eigenlijk een 
beetje geweest als met het Suezkanaal, de 
nabijheid van de Middellandse Zee ten 
opzichte van de Rode Zee schreeuwde als 
het ware om zo’n verbinding en meteen 
werden daaraan de grote droombeelden 
verbonden die zo’n doorbraak opwekken. 
Om ons te beperken tot Rijn en Donau,
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hoeveel keren wordt niet gezegd, dat deze 
verbinding werkelijk van de allergrootste 
betekenis zal zijn. De Noordzee komt in 
directe communicatie met de Zwarte Zee, 
het zal mogelijk zijn om vanuit Rotterdam 
rechtstreeks naar Constantza te varen, een 
ronduit fantastisch gebeuren.

Deelvaart
Of is het misschien helemaal niet zo spec
taculair? Voor de binnenvaart -  en daar is 
het tenslotte toch om begonnen -  is het 
varen van Noordzee naar Zwarte Zee of 
omgekeerd niet of nauwelijks interessant; 
die binnenvaart moet het immers van deel- 
stukken hebben en, voor zover het de 
nieuwe verbinding betreft, van de deelsec- 
ties die tot dusver buiten haar bereik la
gen, zoals bijvoorbeeld van Rotterdam 
naar Wenen, van Linz naarFrankfurt, van 
Keulen naar Boedapest, van Belgrado 
naar Neurenberg, allemaal stukjes dus, 
waar een deel Donau met een deel Rijn, 
Main of Europakanaal wordt samenge
pakt.
De gehele verbinding van de Noordzee 
naar de Zwarte Zee zal waarschijnlijk al
leen de passagiersvaart aanspreken. In 
plaats van een Rijn-vakantie zullen de 
liefhebbers nu een Rijn-Donau-vakantie 
kunnen maken, als ze tenminste de tijd 
kunnen vrijmaken, want de route is erg 
lang. Dit aspekt komt niet zoveel aan de 
orde, maar het is misschien niettemin inte
ressant om het even aan te stippen.
Over zo'n acht jaar kunnen we dan wel
licht het reisje langs de Rijn-Rijn-Rijn

combineren met een tocht over de 
Donau-zo-blauw, als die tenminste dan 
nog blauw is.
Hoe is het nu eigenlijk precies gesteld met 
die belangstelling? Laten we maar eerlijk 
zijn, hier in het westen houden wij er niet 
van over. Ja, er wordt wel reikhalzend 
naar de verbinding uitgekeken op de plaats 
waar het allemaal begonnen is, in Beieren, 
en ook in Oostenrijk. Als het waar is wat 
sommige boze tongen beweren, dat de 
Beiers er alleen maar een prestige-object 
in zien, dan moet daar direkt aan worden 
toegevoegd, dat men best trots mag zijn op 
zijn verbinding, ook al zeggen de milieu- 
verontrusten dat de enige geïnteresseerden 
in het Europakanaal de politici van Beie
ren zijn, die toevallig ook bestuurslid zijn 
van de in 1921 opgerichte Rhein-Main- 
Donau AG.
Zo ongenuanceerd is het denken in Duits
land nu echter ook niet. Maar veel in
stemming met de verbinding komt vooral 
uit Oostenrijk. Een groot voorstander is 
bijvoorbeeld dr. Franz Pisecky, voorzitter 
van de Österreichischer Kanal- und 
Schiffahrts-verein. Hij heeft verklaard, 
dat het een grote vergissing zou zijn om de 
situatie terug te draaien -  ja, de oppositie 
tegen het kanaal is al zover gevorderd, dat 
sommigen van mening zijn, dat we er 
maar beter mee op kunnen houden.

Voortgang
Dr. Pisecky zegt dat een dergelijke hou
ding in het geheel geen rekening meer 
houdt met de voortgang naar de geïnte

greerde verkeersstructuur van Europa, 
met andere woorden, met de opvattingen 
van het moderne vervoer. Hij vindt voorts, 
dat men de betekenis van dit kanaal niet 
alleen moet meten naar het belang van de 
handel. De eerste Continentale waterweg 
van zee tot zee is even betekenisvol vanuit 
het gezichtspunt van een geïntegreerd Eu
ropees vervoerssysteem, als gezien vanuit 
de hoek, die uitzicht geeft op wederzijds 
economische uitwisselingsmogelijkhe- 
den.
Nu komt men er al licht toe om zich ten 
aanzien van de Rijn-Main-Donau in 
gloedvolle en zelfs idealistische bewoor
dingen uit te drukken. De zakelijke kant 
van het project is echter belicht door een 
instituut in München, dat op grond van de 
voorhanden zijnde gegevens en trends tot 
de conclusie komt dat de internationale 
vaarweg rond 1986 wel 20 miljoen ton per 
jaar zal kunnen verwerken, waarvan het 
centrale deel, namelijk tussen Neurenberg 
en Regensburg alleen rond 14 miljoen ton 
voor zijn rekening neemt.
Veel van dit verkeer zal zich concentreren 
op Oostenrijk. Wij moeten tenslotte niet 
vergeten, dat Oostenrijk tot dusver met 
een deel van Duitsland in de, zeg het, 
unieke situatie heeft verkeerd, dat trans
porten over water slechts in de richting of 
komende van de Zwarte Zee konden wor
den afgewikkeld. Voor de Duitsers gold 
dit in mindere mate, omdat in dat land ook 
de Rijn ter beschikking staat.
Met de totstandkoming van de Rijn- 
Main-Donau-verbinding zal het een Oos
tenrijkse firma voor het eerst mogelijk 
worden goederen over water naar een van 
de havens in het westen af te wikkelen, of 
op deze wijze in Oostenrijk in te voeren, 
en dat is een hoogst interessante zaak, 
vooral omdat hiervan vooral de Belelux- 
havens zullen profiteren. Het is voorals
nog niet aan te nemen, dat de Oostenrij
kers over water de wat omslachtige weg 
naar Hamburg zullen nemen.
Dr. Mönkemeier, de directeur van de ha
ven van Hamburg, heeft mij onlangs toe
vertrouwd, dat hij niet veel voor zijn haven 
van de Rijn-Main-Donau-verbinding ver
wacht. Weliswaar bezit Hamburg nu een 
aanmerkelijk verbeterde waterverbinding 
naar het achterland door middel van het 
Elbe Zijkanaal -  het kanaal waarvan in 
1976 de bodem het begaf, maar dat nu 
weer is hersteld -  maar de weg Donau - 
Europakanaal - Main - Rijn - Mittelland- 
kanaal - Elbe Zijkanaal - Hamburg is nau
welijks meer economisch voor Oostenrijk, 
en nogmaals, het lijkt er dus op of Rotter
dam, Amsterdam en Antwerpen ervan 
zullen profiteren.

?. Een Comecon-binnenschip met als naam. hoe kan het ook anders, de 'Freundschaft'. De foto 
werd op de Donau in Tsjechoslowakye gemaakt.
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Benelux
Aan de andere kant is het moeilijk te schat
ten welke extra verkeer van en naar Oos
tenrijk voor de Benelux havens zal ont
staan. Wij weten dat Oostenrijk op het 
ogenblik verreweg de meeste transitola- 
ding verwerkt over Rijeka, in Joegoslavië, 
Hamburg en Bremen, Triest en in mindere 
mate over de Oostzeehavens Szczecin en 
Rostock en de Beneluxhavens.
Daarnaast gaat er ook nog Oostenrijks 
transito via de Zwarte Zee, maar dat is een 
te verwaarlozen percentage. Het moet mij 
voorkomen dat er toch nog een flink deel 
van de Oostenrijkse transito naar en van 
het westen zal worden geleid, en dat zal 
zeker ook het geval zijn voor ladingen van 
en naar München, Neurenberg en andere 
centra in Beieren.
Omdat de Duitse haven Neurenberg al op 
het 'ne t' is aangesloten, hebben we in dit 
geval dus te maken met een haven die 
eventueel tot maatstaf kan dienen, maar 
een binnenvaartman zei mij onlangs, dat 
hij in Rotterdam van de Neurenbergse la
ding niet wakker ligt. Dat zal wel zo zijn, 
het is natuurlijk erg moeilijk en waar
schijnlijk weinig praktisch om het belang 
van het kanaal te meten als een veelvoud 
van wat dit voor slechts een enkele stad 
betekent.
Toch staan we hier voor een aspekt van 
grote betekenis, naar mijn smaak. De 
meer idealistisch getinte geesten onder 
ons hebben het alsmaar gehad over het 
vervoer tussen Oost- en West-Europa. 
Daaraan zou de Rijn-Main-Donauver- 
binding in de toekomst zijn grote beteke
nis ontlenen: Boedapest en Rotterdam 
zouden aan een vaarwater komen te lig
gen, om nog maar te zwijgen over het 
varen tussen Noordzee en Zwarte Zee.

Maar de betekenis van de Rijn-Main- 
Donau bijvoorbeeld voor het vervoer 
Oostenrijk-Noordzee v.v. krijgt minderde 
aandacht dan het verdient.

Wij spreken dan over het intra-stateiijke 
verkeer in wat je zou kunnen noemen de 
westelijke arm van de Rijn-Main-Donau, 
een stuk verlenging als het ware van het 
Rijn-stelsel met een redelijk groot deel van 
de Donau, waar de vervoerders in wezen 
weinig moeite zullen hebben, omdat dit 
deel in politieke zin tot het westen behoort 
en waar het ladingaanbod zo op het oog 
aantrekkelijk lijkt, veel aantrekkelijker in 
elk geval dan het oostelijk deel van Rijn- 
Main-Donau, althans voor ons in het wes
ten.
Want, om nog even bij de Oostenrijkers te 
blijven, wie zal zeggen, dat zij het niet

zullen toejuichen, dat zij na de opening 
van Rijn-Main-Donau niet langer voor 
hun rivier/zeevervoer afhankelijk behoe
ven te zijn van de Russen, die wat tarieven 
betreft, op de Donau de dienst uitmaken? 
Het zal u bekend zijn, dat de Oostenrijkse 
Donaumaatschappijen, evenals vracht
prijzen, die sinds het akkoord van Bratis
lava in 1956 niet meer mochten worden 
verhoogd. Terloops zij hier nog vermeld, 
dat er juist dezer dagen een voorlopig ak
koord met de andere Donaustaten is ge
troffen over de lang verwachte aanpassing 
van deze tarieven, weliswaar niet van 
spectaculaire aard, maar niettemin een 
doorbraak.
Maar afgezien daarvan, de Duitse Bayeri- 
sche Lloyd en de Oostenrijkse Erste Do
nau Dampfschiffahrts-Gesellschaft heb
ben de Donau vaart alleen met zware 
staatshulp kunnen volhouden, omdat dit in 
de economische zin al lang niet meer mo
gelijk was. Deze confrontatie van het wes
ten met het oosterse stelsel is op zijn 
zachtst uitgedrukt een akelig voorteken 
voor het westen, wanneer het zijn rivieren 
en kanalen via het Europakanaal open
gooit voor de Comecon-vloten, maar 
daarover straks meer.

N aar 't Westen
Is het, wanneer we de gehele situatie over
zien, logisch te verwachten, dat Oosten
rijk (ik kom weer even op dat land terug, 
omdat het in dit vervoersstelsel zo’n sleu
telpositie inneemt), dat Oostenrijk zijn ge
regelde rivier/zeeverbindingen na de ope
ning van Rijn-Main-Donau, meer op het 
westen zal richten en die in oostelijke rich
ting alleen nog in naam zal onderhouden? 
Zal men dan het lied van de ’Erste Donau 
Dampfschiffahrtsgesellschaftskapitan' 
voortaan, behalve in Wenen, ook in 
Frankfurt en Arnhem kunnen beluisteren? 
Wij weten het niet, vast staat, dat de moge
lijkheden van Rijn-Main-Donau erg groot 
moeten zijn -  het watervervoer blijft ten
slotte toch aanmerkelijk goedkoper dan 
het vervoer per spoor en over de weg, 
waarover veel van het verkeer op Oosten
rijk wordt afgewikkeld. Trouwens, we 
hebben al een duidelijke indicatie, want 
juist in Oostenrijk wordt het belang van de 
verbinding vele malen bezongen en uit 
Oostenrijk kwamen dan ook weerde felste 
protesten toen de Westduitse regering in 
1975, vermoedelijk onder de druk van de 
wereldcrisis, het idee opperde om het ka- 
naalprofiel te vernauwen en de sluizen on
der Regensburg kleiner uit te voeren dan 
aanvankelijk was voorzien.
In Oostenrijk protesteerde men fel en te
recht, want waarom ga je  eerst een duur

kanaal bouwen om vervolgens het centrale 
gedeelte in te snoeren zodat je plannetjes 
om de moderne 1500 tons binnenschepen 
er door te laten gaan, schipbreuk zullen 
lijden?
Maar goed, ga je er nu van uit, dat Rijn- 
Main-Donau eigenlijk alleen een leuk ka
naal is, als alleen Oostenrijk en Zuid- 
Duitsland op het westelijke Rijn-net wor
den aangesloten, dan bezondig je je na
tuurlijk wel aan een miskenning van de 
grote internationale Oost-West betekenis 
van de vaarverbinding, men weet wel, die 
geïntegreerde Europese vervoerssymbo- 
liek waarover dr. Pisecky het had.
Is dat trouwens wel zo erg? In fysieke zin 
blijft de oostelijke arm van de verbinding 
natuurlijk tot de westelijke behoren, om
dat Rijn-Main-Donau na de aansluiting 
van de rivierenstelsels verder gaat dan 
Wenen. Het kan echter ook zo worden 
uitgelegd, dat je besluit om de Rijn en de 
Main met de Boven-Donau te verbinden, 
om zodoende Zuid-Duitsland en Oosten
rijk in het geïntegreerde vervoersnet te be
trekken, en datje  daarbij het risico, dat nu 
ook het verkeer van de Oostelijke Donau- 
landen tot het Westen kan doordringen 
bewust incalculeert en datje tijdig maatre
gelen treft om de gevaren daarvan in te 
dammen.

Dat is dan iets heel anders dan het hemel
hoog juichen over de 3500 km lange 
vaarweg van oost naar west, van Con- 
stantza tot Rotterdam. Integendeel, je zet 
je  er juist tegen af. Goed zegje, we hebben 
nu de langverwachte verbinding van de 
Rijn naar Neurenberg, Regensburg, Pas- 
sau. Linzen Wenen en daar zijn we erg blij 
mee, maar we moeten er wel voorzorgen, 
dat we ons niet in de vingers snijden met 
het Donauvervoer ten oosten van Wenen. 
Dat geeft aan de hele zaak een geheel 
ander cachet.

Duidelijker
Maar de zaak wordt er wel duidelijker 
door. Nu immers zeg je niet langer: we 
willen een vaarweg van West- naar Cen
traal Europa binnen het gebied dat poli
tiek/ideologisch bekend staat als het wes
ten. Laten we blij zijn dat we die hebben en 
laten we nu eens gaan kijken, hoe we ons 
het best kunnen verdedigen tegen het risi
co, dat we met de aanleg van deze verbin
ding hebben opgelopen, namelijk het be
reikbaar maken van de op vrije marktbe- 
ginselen stoelende westerse internationale 
binnenvaartwegen voor de Comecon- 
vloten, die geopereerd worden volgens 
gans andere, met ons a priori strijdige 
principes.
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Slagen wij er in desondanks met de autori
teiten uit het Oosten tot een vergelijk te 
komen, en blijkt dat de regeling die wij 
hebben getroffen voor het westen niet 
schadelijk is, des te beter. Dan kunnen we 
immers een nog groter nut op ons conto 
schrijven.
De grote, de kardinale vraag is echter of 
we daartoe in staat zullen zijn, of we niet 
alleen het gevaar van de oostelijke pene
tratie kunnen neutraliseren, of we zelfs in 
geldelijke zin kunnen profiteren van de 
oostelijke arm van de Rijn-Main-Donau, 
of we, samen met de instanties in het oos
ten tot een vergelijk kunnen komen, waar
door dit mogelijk wordt.

Eigenlijk is dit geen oostelijke arm. we 
spreken over de bestaande toestand, zoals 
deze nu reeds is, met dien verstande dat de 
Donau in westelijke richting nu ook toe
gang verschaft tot het Europakanaal en 
vandaar via de Main tot de Rijn en het 
gehele Westeuropese binnenvaartnet. In 
deze laatste betiteling ligt in feite de clue 
van waar het om gaat.
Ik geloof namelijk dat de belangstelling 
onder het westen voor de mogelijkheid om 
na 1985 het gehele oostelijke Donauge- 
bied per schip rechtstreeks te bereiken in 
het geheel niet opweegt tegen de boven
matige interesse die in Centraal en Oost- 
Europa aan de dag wordt gelegd voor de 
mogelijkheid om via de Donau de Rijn te 
bereiken. Sterker, het westen is in de be
reikbaarheid van de oostelijke Donau zeer 
matig, en misschien wel helemaal niet 
geïnteresseerd en koestert daarentegen 
juist een grote vrees over het feit, dat het

oosten wel het westen kan binnendringen. 
Het is maar een liefde van een kant, en 
daarom geen echte liefde.

Wissel
De vraag is hoe men hier nu tegenover 
moet staan. Het lijkt mij toe, dat wij in de 
allereerste plaats naarde positieve punten 
moeten zoeken. Als er goede afspraken 
worden gemaakt en er bestaat een goed 
controle-apparaat zijn die positieve punten 
niet onwaarschijnlijk. Wij moeten echter 
een zware wissel trekken op de werkelijke 
bereidheid om twee totaal verschillende 
marktsystemen met elkaar in overeen
stemming te brengen, zonder dat er bij

beide partners schade ontstaat, en sommi
gen zijn van mening, dat deze wissel te 
zwaar is.
Niet de al eerder genoemde Oostenrijkse 
dr. Pisecky, die zo’n modus vivendi wèl 
ziet zitten en daarbij wijst op de zeer om
vangrijke handelscontacten die werelden 
met gescheiden politieke en economische 
opvattingen en regiems met elkaar verbin
den.
In wezen behoeft de scheiding van poli
tieke geesten natuurlijk geen beletsel te 
vormen, ware het niet dat juist in het spe
cifieke gebied waarover wij het vanavond 
hebben, al een naargeestig voorbeeld te 
vinden is van hoe FOUT het kan gaan, 
wanneer oost en west zich op het terrein 
van het internationale vervoer elkaar ont
moeten.

Zeevaart
En dan behoeft het nauwelijks betoog, dat 
ik hier in het bijzonder doel op de interna
tionale lijnvaart op zee, waar het westen 
sinds jaar en dag klaagt over de zware 
vrachtonderbiedingen waaraan de Come- 
con-vloten en met name de Russische zich 
schuldig maken. Het valt buiten het bestek 
van het betoog om daar nu diep op in te 
gaan; ik zou er alleen dit van willen zeg
gen, dat vooraanstaande westerse reders- 
organisaties er bij herhaling op wijzen, 
dat de door de Sowjet-Unie bij het vaststel
len van vrachtprijzen een politiek volgt, 
die niets maar dan ook niets te maken heeft 
met de commerciële overwegingen zoals 
het westen die kent.
Hiermee willen de reders duidelijk maken, 
dat zij in feite niet met het oosten kunnen 
concurreren en dat het daarom noodzake
lijk is, dat hun respectieve regeringen op 
het niveau van internationaal overleg 
maatregelen treffen om aan deze concur
rentie een einde te maken. Doen zij dat 
niet, dan zullen de westerse reders bij hun 
overheid moeten aankloppen voor een 
soort subsidiesteun, waardoor zij zelf hun 
vrachtprijzen kunnen laten zakken op het 
niveau van de Comecon, om daardoor 
concurrerend te worden.
Het nare van deze ontwikkeling is echter, 
dat de westersen door op dit stuk subsidie 
van de overheid aan te nemen, zelf halve 
of hele staatsrederijen worden, met alle 
gevolgen van dien. De uiterste consequen
tie zou dan zijn dat er straks over de hele 
wereld, naast de Oostcuropese, ook uit
sluitend Westeuropese staatsrederijen 
werken, een situatie die voor de vrije 
marktbeginselen waarop onze democra
tieën mede stoelen volstrekt onaanvaard
baar is.
Men zal zeggen, goed dat is de situatie, zo 
ver is het in de internationale binnenvaart 
nog niet. En dat is dan niet helemaal juist, 
want nu al zijn er twee westerse binnen- 
vaartrederijen, erg grote bovendien, die 
door het toedoen van de Russen al zo 
zwaar gesubsidieerd worden, dat men ze 
nauwelijks anders als staatsbedrijven kan 
betitelen. Dat zijn de Duitse Bayerische 
Lloyd en de Oostenrijkse Erste Donau 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
Ja, dit zijn in feite de enigen die door 
respectievelijk Duitsland en Oostenrijk in 
stand moesten worden gehouden, omdat 
men niet zo ver gedreven wilde worden, 
dat de Duitse en Oostenrijkse vlaggen niet 
meer op de Donau voorbij Wenen zouden 
worden aangetroffen. Al het andere moest 
worden opgeofferd.
Op de Donau vaart als enige en grootste 
onder de geregelde Comecon-vloten de

4. De Donau bij Boedapest, straks misschien het beeld van een intensief scheepvaartverkeer?
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Sowjetskoje Doenavskoje Parochodstwo, 
de SDP. Dat is uiteraard een staatsonder
neming, maar als we dan bedenken, dat de 
Bayerische Lloyd en de Donau Dampf- 
schiffahrts Gesellschaft dat in feite ook 
zijn geworden, dan is hiermee het beeld 
geschetst waarvoor men ons met name in 
de internationale zeevaart heeft gew aar
schuwd: zowel het oosten als het westen 
opereren alleen met staatsondernemingen; 
het oosten omdat alleen dergelijke bedrij
ven worden toegelaten, het westen omdat 
het niet anders kan. Men voelt wel dat een 
dergelijke dwangpositie angst verwekt bij 
de binnenvaarders van het westen.

Geen angst
Nu behoeven we niet bij de geringste ver
wijzing naar de Rijn-Donau-vaart als es
penbladen te gaan beven. Anders dan inde 
zeevaart, zijn wij, voor de internationale 
binnenvaart zo’n beetje baas in eigen huis. 
Als het westen het niet wil, komt er geen 
enkel schip onder de Comecon-vlag 
voorbij Regensburg. Als de Oosteuropea- 
nen dan bij wijze van represaille het wes
ten de toegang ontzeggen tot de Donau 
voorbij W enen, dan kunnen wij hier be
trekkelijk gemakkelijk de schouders over 
ophalen.
Zolang wij maar op Zuid-Duitsland en 
Oostenrijk kunnen blijven varen en m och
ten de Oostenrijkers eveneens onder de 
Russische boycot vallen, dan draaien zij 
hun Erste Donau Dampfschiffahrts- 
Gesellschat't maar rechtsom keert en gaan 
zij ermee op de Rijn varen; wij hebben het 
er zojuist al over gehad.
Dat is een hele sterke troefkaart van het 
westen en natuurlijk m oeten we hem maar 
niet botweg op tafel gooien; wij moeten 
hem als het goed is, helemaal niet spelen, 
maar wel achter de hand houden en als 
goede spelers er a f en toe mee dreigen. 
Daarbij kunnen we ter versteviging van 
ons spel, ervan uit gaan, dat het de Russen 
en de andere Comecon-staten heel wat 
meer gelegen is om naar het westen te 
kom en, dan het westen om naai- het oosten 
te gaan.

Hoewel de opening van Rijn-Main-Donau 
nog een aanzienlijke tijd zal aanlopen 
worden thans reeds de eerste zetten op het 
politieke schaakspel gezet. Als zodanig 
moet van Oosteuropese zijde worden geïn
terpreteerd de, naar men mag aannem en, 
officiële Russische positiebepaling over 
het Rijn-M ain-Donaukanaal ten aanzien 
van het volkenrecht. De Sowjet-Unie 
stelt, dat de gehele verbinding -  let wel, zij 
spreekt niet over het Europakanaal alleen 
-  de status heeft van een internationale

rivier. De definitie daarvan zal u bekend 
zijn.

Status
Deze status wordt, naar het Russisch den
ken, ook aan de Rijn-Main-Donau toege
dacht, omdat in het verdrag van Versailles 
van 1919 in artikel 331 wordt gezegd, dat 
de ’Rijn-M ain-Donauverbinding’ indien 
deze gebouwd mocht worden als een in
ternationale vaarweg wordt beschouwd. 
Maar ja , dit verdrag stelde wel meer vast 
waaraan men zich nooit heeft gehouden. 
Het westen heeft inmiddels hierop al ge
reageerd en wel op een niet mis te verstane 
wijze. In de Bondsdag heeft de W estduitse 
staatssecretaris^ 'voor verkeer Wrede in 
antwoord op vragen van de CDU ver
klaard, dat Bonn het Europakanaal tussen 
Donau en Main (een subtiel maar belang
rijk verschil dus met de Russische verwij
zing naar de gehele verbinding) be
schouwt als een nationale vaarweg, waar
over alleen de W estduitse regering de ju 
risdictie uitoefent.
Men kan het daarmee in Oost-Europa niet 
eens zijn, en dat zal ook wel niet, als de 
Duitsers op hun standpunt blijven staan, 
dan valt er niets aan te veranderen. Wat de 
andere W esteuropese regeringen betreft, 
zij zullen het Duitse standpunt zeker niet 
betwisten, dat is in het geheel niet in hun 
belang om dit te doen.
Slechts kan hier en daar in een der parle
menten van W est-Europa een vraag wor
den gesteld door iemand die meer bewo
gen wordt door Jtfealisme dan door realis
me.
Nu heeft de Duitse staatssecretaris er on
middellijk aan toegevoegd, dat, hoewel de 
Bondsregering het Europakanaal als een 
nationale vaarweg beschouwt, zij aan de 
andere kant internationale gebruikers de 
toegang tot dit kanaal zeker niet wil ont
zeggen, en de federale regering staat daar
voor nu al open om bilaterale verdragen te 
sluiten met staten, die zich in de toekomst 
van deze vaarweg willen bedienen.
En om verder elk misverstand uit te slui
ten, de Bondsregering zal haar handteke
ning alleen onder deze bilaterale verdra
gen plaatsen, wanneer er duidelijke af
spraken zijn opgenomen ten aanzien van 
de omvang van het vrachtvervoer tussen 
de betrokken staten en over de daarvoor te 
berekenen tarieven.
De regering van W est-Duitsland zal hier
mee willen voorkom en, dat er op de Rijn 
een ruïneuze concurrentieslag ontstaat, 
aldus staatssecretaris W rede. Kijk, hier
mee hebben we te maken met een om stan
digheid, welke het verschil uitdrukt tussen 
de zeevaart en de internationale binnen

vaart. in hun beduchtheid voor Oosteuro
pese penetratie.
In principe is het voor de binnenvaart 
makkelijker om zich te verdedigen dan 
voor de zeevaart, omdat men in de bin
nenvaart beschikt over een uitmuntend 
middel om zich te weer te stellen, namelijk 
de slagboom die desgewenst kan worden 
neergelaten.

Slagboom
Als dit dan zo is, zo zal men zich afvragen, 
waarom is men in het westen dan toch nog 
zo voor het oosten beducht? Dat is een 
vraag die niet zo moeilijk te beantwoorden 
is. Als we er namelijk van uit gaan, dat op 
basis van de zojuist genoemde bilaterale 
verdragen afspraken worden gemaakt 
over de hoeveelheid lading die door elk 
der beide partners vervoerd mag worden 
en over de tarieven die daarvoor berekend 
mogen worden, dan is nog niets gezegd 
over de mogelijkheid van de beide part
ners om elk van de hen toegewezen delen 
lading te bemachtigen.
Voor de staatsrederijen van het Oostblok 
is dit geen probleem: zij kunnen immers 
profiteren van het mechanisme dat wij in 
het westen zelf hebben geschapen, de vrije 
markteconomie.
Zij kunnen met hun vervoersdiensten 
vrijelijk adverteren, en mits zij zich aan de 
verdragsregels houden, staat het hen vrij 
van wie dan ook vervoersopdrachten te 
accepteren. Hoewel de Sowjet-Unie in
tern niet veel met dit soort acquisitie te 
maken heeft, is zij er in het westen zeer 
bedreven in, zoals de verladers in de zee
vaart kunnen bevestigen.
En wat staat er voor het westen tegenover? 
W estelijke vervoerders zullen vervoers
opdrachten van en naar bestemmingen 
voorbij Wenen alleen maar krijgen wan
neer zij door staatsorganisaties uit de Co
mecon landen verstrekt worden.
Dat betekent om te beginnen al dat de keus 
van opdrachten voor het westen veel ge
ringer is dan voor de Comecon; in het 
oosten zijn maar een paar instanties die 
bevoegd zijn tot het verstrekken van ver
voersopdrachten en van concurrentie tus
sen de instanties onderling is in het oosten 
in het geheel geen sprake, in tegenstelling 
tot het westen waar de Russen en anderen 
geheel op westerse wijze kunnen werken. 
Het westen heeft trouwens al enige erva
ring van dit werken; met de Duitse Demo
cratische Republiek en Polen heeft de 
Bondsrepubliek verdragen gesloten op bi
laterale basis, waarbij het deze staten is 
toegestaan op de rivieren en kanalen van 
W est-Duitsland te varen en lading te ver
werven, uiteraard binnen bepaalde quota
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en tegen vastgestelde tarieven.
Maar hoewel het Wesl-Duitsland is toe
gestaan ook op soortgelijke wijze gebruik 
te maken van het Oostduitse en Poolse net, 
blijken in de praktijk de geneugten van dit 
verdrag veel meer ten goede te komen aan 
de DDR en Polen, en wel om de redenen 
die ik net uiteenzette.
Het blijkt dus dat het sluiten van een bila
teraal verdrag met allerlei clausules over 
contingenteringen en noteringen het ge
vaar van extra-concurrentie in het geheel 
niet wegneemt. Hoe men het ook bekijken 
wil, de opening van het Rijn-Main- 
Donau-kanaal voorde Comecon zal leiden 
tot een verheviging van de concurrentie, 
zelfs als alle regels in acht worden geno
men, en dit extra vervoerspotentieel dat 
naar het westen komt zal met name ongun
stig werken op de situatie op de Rijn, waar 
van een groot overschot aan tonnage 
sprake is en waar het met kunstmatige 
regelingen, zoals stillegfondsen en sloop- 
premies moet worden gewerkt, om de si
tuatie in de hand te houden.
Ja, tenzij de toestand op de Rijn rond 1985 
wanneer de verbinding een feit is, weer 
florerend is, maar durft iemand hiervoor 
zijn handen in het vuur te steken?

Akte van Mannheim
Gezien de omstandigheden is door velen, 
o.a. Mr. De Meester van het Centraal Bu
reau voor Rijn- en Binnenvaart en door 
enkele Kamers van Koophandel in het 
Westduitse rivierengebied al gesteld, dat 
de bekende Akte van Mannheim, die de 
vaart op de Rijn voor iedere natie vrijstelt, 
gewijzigd moet worden.
Het grote bezwaar dat men tegen deze 
maatregel kan aanvoeren is van ideologi
sche aard. Men weet, de akte werd destijds 
gezien als de verwezenlijking van een 
groot goed. Moeten wij nu de verworven 
vrijheden weer prijsgeven -  d.w .z. sanc
ties gaan stellen ten opzichte van de deel
nemers aan het Rijnverkeer- omdat alleen 
daardoor de vrijheden zelf gewaarborgd

kunnen worden?
Het is in wezen een miserabele vertoning, 
maar we kunnen er toe gedwongen wor
den, tenzij er tijdig nog een andere rege
ling tot stand komt, die de echte vrijheden 
zelf ongemoeid laat. We kunnen tenslotte 
ook onze gedachten laten gaan over een 
regeling, die iets meer omvat dan een bila
terale basis, bijvoorbeeld een akkoord tus
sen de EEG en de Comecon, waarbij uiter
aard ook Zwitserland, Oostenrijk en Joe
goslavië moeten worden betrokken. Met 
name de Sowjet-Unie prefereert echter het 
sluiten van bilaterale verdragen.
Met al dit praten over de Rijn-Main- 
Donau mogen we ook niet vergeten, dat 
dit tenslotte maar de eerste transcontinen
tale verbinding van Europa wordt. Om
streeks dezelfde tijd hoopt men het nieuwe 
Rijn-Rhönekanaal gereed te hebben, 
waardoor het Zuideuropees verkeer tot 
Rijn en Donaubekken kan doordringen. 
Dan staat er in het oosten nog een verlen
ging op het programma, die een aanslui
ting van deze rivier voorziet met de Donau 
bij Bratislava, dat tussen haakjes, de be
langrijkste sleutelhaven van het oosten 
lijkt te gaan worden. In de verte is ook 
gedacht aan een verbinding tussen Elbe en 
Oder in Tsjechoslowakije en de Grieken 
en de Joegoslaven hebben een kanaal van 
de Donau en zijrivieren naar de Aegeïsche 
Zee bij Thessaloniki aan de orde gesteld. 
Misschien dat in het eerste decennium van 
de eenentwintigste eeuw Europa doorsne
den zal zijn van vele imposante transcon
tinentale rivieren- en kanalenstelsels, 
waarover miljarden tonnen goederen per 
jaar worden verplaatst. Het zou er in kun
nen zitten, een groot prae voor het binnen
vervoer is immers, dat het relatief goed
koop is.
We hebben het nu echter gehad over de 
Rijn-Main-Donauverbinding, die lange 
waterweg waarvan Karei de Grote reeds 
droomde hoewel hij er in zijn tijd mis
schien op politiek gebied heel wat gemak
kelijker mee zou hebben gehad. Hij zou

wellicht hel gehele kanaaltracé tot zijn ei
gen rijk hebben verklaard, dan ben je van 
al dat geharrewar af.

Schaakspel
We staan dan wel niet bepaald aan de 
vooravond van de aansluiting van twee 
machtige Europese rivieren, maar aan de 
hoeveelheid tekst die er nu al over gespro
ken en geschreven wordt, zou je dat haast 
wel denken.
Dat kan echter geen kwaad, want dan le
ren we de problematiek tijdig onderken
nen. Wij verkeren dan niet in tijdnood als 
we ons moeten bezinnen over de volgende 
zet in dit bij uitstek politieke schaakspel, 
dat gespeeld moet worden als we het over 
de consequenties van de gehele Rijn- 
Main-Donau, van Noordzee tot Zwarte 
Zee, hebben.
Wij kunnen natuurlijk ook zeggen, Rijn- 
Main-Donau betekent voor ons in het wes
ten niets meer of beters dan de aansluiting 
van Zuid-Duitsland en Oostenrijk tot het 
zogenaamde westerse stelsel. Willen we 
daarvan volledig de voordelen kunnen 
plukken, dan houdt de verbinding wat ons 
betreft bij Wenen op. Dat lijkt een uiterst 
egocentrische benadering en het heeft 
elementen van een koude oorlog-sfeer. 
Zolang ons echter uit het oosten niets hart
verwarmends bereikt, is een koude sfeer 
onvermijdelijk. Het heeft echter, naar mijn 
smaak, zin om het Oosten voor te houden, 
dat het Westen desnoods kan volstaan 
met de Rijn-Main-Donau tot Wenen. Dat 
is een argument dat indruk maakt en dat de 
andere partij wellicht toe kan brengen om 
meer concessies te doen, dan men op dit 
moment, gezien de opgedane ervaringen, 
in gemoede mag verwachten.

Kortom we moeten niet aarzelen om hard 
te zijn, want het mag dan een grote vol
doening scheppen om iets grandioos te 
verrichten, er blijft weinig van deze vol
doening over wanneer blijkt dat we ons
zelf de nek hebben omgedraaid.
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Latest State of Development for Medium-speed 
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After a brief presentation of the S u l z e r  medium-speed diesel engine 
programme, the specific design features o f the AS25/30, Z40/48 and 
65/65 engines are discussed. The characteristics o f the rotating piston—a 
specific feature o f the large medium-speed S u l z e r  engines—are dis
cussed in detail. The most recent test bed results illustrate the continuous 
progress o f development towards improved reliability o f the engine and 
the increased specific outputs.

Design features

The m edium -speed diesel engine has consolidated  its position 
in a m ultitude o f  application  fields, such as sta tionary  instal
lations, em ergency pow er stations and m arine propulsion. 
D uring recent years, S u l z e r  has carried ou t augm ented and 
system atic w ork in order to  m eet such dem ands w ith a suita
ble m edium -speed engine program m e. The purpose of this 
article is to  show the specific features o f and  the latest de
velopm ents in connection with the S u l ze r  m edium -speed en
gine.

The pow er range between 620 kW  (840 bhp) and  15900 kW 
(21600 bhp) is mainly covered by three engine types:
-  A engines fo r ou tpu ts up to  3600 kW  (4860 bhp)
-  Z engines for ou tpu ts up  to  9600 kW  (13050 bhp)
-  65/65 engines for ou tpu ts up to  15900 kW  (21600 bhp)

The first two types have now reached an advanced develop
ment stage, which is based on the service and test-stand ex
perience over the last ten years. The 65/65 engine— a joint 
development o f Sulzer and M A N — is in a stage of intensive 
development.

The ASV 25/30 engine (Fig. I )  has a cylinder bore of 
250 m m  and a stroke o f 300 m m . Its principal features: a 
simple and  robust design, good accessibility to  the parts sub
jec t to  wear, and  easy m aintenance.

The incorpora tion  of a  high pow er reserve for fu ture de
velopm ent steps is a com m on feature o f our engine develop
m ent policy. I t  allows us to  in troduce an engine w ith a rea
sonably safe o u tp u t level to  the m arket so th a t we can gain 
service experience in order to  p repare  fo r fu rther pow er in 
creases in the future. A t the sam e time, tests are also carried 
ou t with m uch higher ratings on ou r test stand. The original 
cylinder o u tp u t o f  the A S 25/30 engine, nam ely 135 kW /cyl. 
(184 bhp/cyl.), was increased during  the subsequent develop
ment stages to  the curren t 200 kW /cyl. (270 bhp/cyl.), co r
responding to  a m ean effective pressure o f 16.32 b a r  and a 
speed o f  1000 rev/m in. As a  result o f  extensive endurance 
tests a t 220 kW /cyl. (300 bhp/cyl.), a fu rther uprating  is en
visaged for the  early future.

The Z40/48 engine (Fig. 2) has a bore of 400 m m  and  a 
stroke o f 480 mm. T he ro tating  piston and  cylinder head with 
cooled valve insert are the ou tstand ing  design features. The 
engine, which was in troduced initially as a tw o-stroke version 
with 330 kW /cyl. (450 bhp/cy l.) at a speed o f 450 rev/m in, 
has now — as a  four-stroke engine— a cylinder ou tp u t o f 
535 kW /cyl. (725 bhp/cyl.) a t 530 rev/m in, corresponding  to 
a m ean effective pressure o f  20.02 bar. A high-speed version 
w ith 550 kW /cyl. (750 bhp/cyl.) a t 600 rev/m in will be pu t 
in to  production  in  the near fu ture. The nom inal speed is 
600 rev/m in for sta tionary  and  560 rev/m in for m arine app li
cations. The pow er reserve still available has been verified 
experim entally th rough  tests on the stand with cylinder out-

* Extract from a paper presented at the Cl MAC Congress held in Tokyo, 
May 1977.
** Diesel Engines and Marine Installations Dept. Sulzer Brothers Ltd. 
Winterthur.
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V 65/65

3 V65/65 engine.

puts far beyond the service rating of up to 647 kW/cyl. 
(880 bhp/cyl.).

The cylinder unit of the 65/65 engine (Fig. 3) with a bore 
and stroke of 650 mm develops at present an output of 
1325 kW/cyl. (1800 bhp/cyl.) a t 400 rev/min and 18.43 bar 
mean effective pressure. A t the moment, this engine is under
going tests on the development test bed. M any technical solu
tions, which have proven their service reliability in the Z 40/48 
engine (e.g. the rotating piston) have been adopted for the 
65/65 engine. The large dimensions of the engine, however, 
have led to deviations from  the Z 40/48 philosophy, for ex
ample, the welded crankcase with bolted-on cast iron cylinder 
blocks, and the constant pressure turbocharging arrangement.

A  com parison of the engine cross-sections (Figs 1-3) in
dicates num erous com m on features, e.g. the robustness of the 
running gear and the casing. Nevertheless, the different di
mensions of the engines, as well as their respective applica
tions, have led to a num ber of noteworthy differences in de
sign.

In the case of the smaller A S25/30 engine, the call for sim
plicity and easy maintenance were the guiding design princi
ples. With the larger Z 40/48 and 65/65 engines, additional 
emphasis was placed on reducing the thermal stress and tem
peratures. The requirements in respect o f reliability, economy 
with heavy oil operation, low wear rates and oil consum ption 
led to  unconventional design features.

Specific design features

Engine casing

From  the very beginning, a high safety factor had to  be in
corporated into the frame in order to perm it further develop
ment w ithout the need for m ajor modifications. Figure 4 
shows the very similar casings of the ASV25/30 and Z40/48 
engines.

The underslung crankshaft solution enables the forces 
induced into the bearings to be transm itted directly to the 
cylinder head. Tie rods transm it the horizontal forces of the 
bearing loads from  the bearing caps into the frame. The low 
stress level is reflected in the maximum am plitudes of 
± 2 4  N /m m 2 at full load.

A different solution had to be found for the 65/65 engine. 
To counteract the fabrication problem s resulting from  the 
large dimensions of the engine, the crankcase is o f welded 
design. The cylinder blocks are made of cast iron and a t
tached to the crankcase by means of tie rods. The danger of 
fretting corrosion in the jo in t surfaces of the bearing cap is 
one of the specific problems associated with large-bore en
gines. It is due to  the large deform ations induced into the 
structure by the gas and mass forces.

With the conventional arrangem ent of the horizontal tie 
rods (Fig. 5, right), the effective shear stress occurring under 
load is greater than the transmissible shear stress resulting 
from the pre-loading force of the vertical tie rods. Since the 
shear force cannot be transm itted safely, there is a danger of 
fretting damage in the jo in t faces. Consequently, the hori
zontal tie rods are repositioned in the immediate vicinity of 
the joint faces. The calculation for the arrangem ent shown in 
Figure 5 (left) indicates an appreciable reduction o f the shear 
stress into the jo int. This modification enabled the risk of

Stress am plitudes for 535 kW /cyl. 
a t 530 rev/m in (ZV 40/48)

4 Engine casing designs.

Stress am plitudes for 200 kW /cyl. 
a t 1000 rev/m in (ASV 25/30)

1 Pressure ap on th e  jo in t face under peak pressure
2 M axim um  transm issible shear stress aP n  (ji — fric tion  coefficient)
3 Effective shear stress r

5 Calculations for two different horizontal tie rod arrangements (65/65 
engine).

M easure
m ent positions

M easure
m en t positions
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6 Comparison of the cylinder liner designs.
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fretting  corrosion to  be elim inated. The additional tie rods 
positioned a t the bo ttom  o f the casing (Fig. 3) m ake the 
fram e o f the 65/65 engine exceptionally rigid and  minimize 
the deform ations induced by the ship’s foundation.

Cylinder liner

T he call for adequate strength, uniform  deform ation  and 
effective cooling led to  various design solutions (Fig. 6).

T he cylinder liner o f the  A S 25 engine is supported  by a 
sym m etrical cooling jacket. This sym m etrical support facili
ta tes uniform  d istribu tion  of the stress during  the preloading 
stage. It also m eans th a t only four studs are required for tigh t
ening the cylinder head. A s a  result o f the sym m etrical de
fo rm ation , optim al running  conditions are realized for the 
piston rings and their tightness against gas leakage. The bore- 
cooling system developed by S u l z e r  m any years ago had  to 
be em ployed for the larger Z40/48 and  65/65 engines in order 
to  solve the therm al problem s arising with the increasing 
thickness o f the com bustion cham ber walls. In this case, the 
w ater is led closely to  the com bustion cham ber walls. The 
characteristic  tem peratures o f  the liner running  surface are 
thus kept at the necessary low level and , namely, indepen
dently of the wall thickness o f the liner.

Cylinder cover and exhaust valves

The design principle o f a doub le-bottom  cylinder cover has 
been adop ted  for all S u l z e r  m edium -speed diesel engines. 
T he cylinder cover o f the Z40/48 engine (Fig. 7) is the result 
o f careful optim ization w ork:
-  The bo ttom  plate is th in  and cooled intensively. Figure 7 

show s the low tem perature  level o f the bo ttom  plate for 
m ean effective pressure o f up to  23 bar.

-  T he central bore o f the bo ttom  plate incorporates a press- 
fitted jacket, which provides for add itional relief o f this 
critical zone from  excessive com pression stress due to  
therm al d ilatation.

The exhaust valve is one o f  the m ost critical parts o f the me- 
dium -speed engines. As the size o f  the valve increases, both  
the fabrication process and  service behaviour w ith heavy fuel 
becom e m ore problem atic. The service behaviour o f  the valve 
is also influenced to  a m ajor degree by the cover design. A

conventional, press-fitted non-cooled valve seat has been 
provided for the sm aller A S 25 engine.

The valve seat solution for the larger Z40/48 engine is the 
result o f a careful evaluation, which was purposed to  finding 
the best design for an  engine with high reliability, and capable 
o f burning heavy fuels up  to  3500 s R edw ood I with high 
sodium  and vanadium  content. O ur investigations showed 
th a t the conventional design, i.e. with valves cages, would not 
constitu te the best so lu tion fo r an engine o f  the  size o f the 
Z 40/48. The cylinder cover has been provided w ith press- 
fitted valve seat inserts (Fig. 8 ). This design offers the follow 
ing advantages:

-  The sym m etrical shape o f the valve seat insert in conjunc
tion w ith the sym m etrical flow o f the cooling w ater ensures 
optim al sealing conditions. Figure 8  shows the low tem 
peratures and  the sym m etrical tem perature  d istribu tion  
a round  the seat. The valve seat tem peratu re  a t full load 
conditions is 100 °C lower than  the eutectic tem peratu re  
o f the V20 s/N a2S04  com plex. O n the o ther hand, the 
u tilisation  o f a conventional valve cage w ould generally 
result in  unsym m etrical seat deform ation  when the cage 
is fitted in  the cylinder head.

-  Efficient and  simple cooling o f  the flame p late is realized 
th rough  the provision o f  radial cooling w ater passages 
a ro u n d  the  valve seat inserts o f the Z 40  engine.

-  Larger cross-sectional areas are possible fo r the gas pas
sages com pared  w ith cylinder covers w ith valve cages.

Furtherm ore, the  valve’s resistance to  w ear and  corrosion 
during heavy fuel operation  was im proved appreciably  by 
m eans o f a  specially developed plasm a coating  fo r the seat.

Using the above m entioned design features o f the cylinder 
head, it was possible to  extend the inspection and  overhaul 
period for the inlet and  outle t valves to  the sam e interval as 
is custom ary  fo r the pistons. Based on the operating  experi
ence w ith heavy fuel, an  inspection is now  recom m ended 
every 12000 to  18000 running  hours. Even from  the m ainte- 
nance-effort s tandpo in t, no advantage could  therefore have 
been gained w ith the valve cage design. In add ition , the 
Z40/48 engine is equipped with suitable tools w hich enable 
the cylinder cover to  be rem oved quickly and  w ithout diffi-
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'  Valve scat tem pera- 
555°C 555 *C ture at 535 kW/cyl

O u te r sleeve in n e r sleeve

T em peratu res  m easured  a t  n =  530 rev/m in 
M ean effective p ressure 20 bar

8 Exhaust valve seat (Z40/48 engine).

T em peratu re  d istribution  
a round  valve seat

D esign a

9 Valve seat insert temperatures (Z40/48 engine).

culty whenever a periodic inspection is carried out.
Figure 9 shows a specially developed valve seat for the 

prevention of low-temperature corrosion, which occurred 
prim arily with a num ber of two-stroke Z40 engines that 
operated for long periods with fuels having an exceptionally 
high content of sulphur. In such cases, sulphur corrosion ap
peared on the undercooled lateral surfaces of the valve seat 
sleeve as a result of the low tem peratures of around 100 °C 
(Fig. 9a). With a view to preventing corrosion, an additional 
press-fitted inner sleeve was introduced. This provided an 
insulating air gap between the undercooled region of the 
sleeve and the gas passage (Fig. 9b). As a result o f this, the 
tem perature of the critical region was raised to 200-250 °C, 
in o ther words far above the dew-point tem perature of the 
sulphuric acid. However, the tem perature o f the valve seat 
surface is as low as that encountered with the original design.

The ensuing tests with heavy fuels containing m ore than 3.5% 
sulphur and the modified valve seat design showed no evi
dence of corrosion attack.

The 65/65 engine ( Fig. 10) is also equipped with a double
bottom  cylinder. The much higher weight of the cylinder 
cover (5.5 t com pared with 0.8 t for the Z40/48 engine), how 
ever, necessitated the use of valve cages in order to  keep the 
maintenance time low. Furtherm ore, due to  the large valve 
size and the associated valve m anufacturing and service p ro b 
lems, shorter service intervals were deemed a pre-requisite 
for the 65/65 engine.

The valve cage of the 65/65 engine is shown in Figure JO.

-  The upper p art o f the cage is supported by symmetrically 
arranged legs (to ensure as far as possible uniform  de
form ation possible under preloading).

-  The support is effected in the area of the more rigid inter-

R ota ting  piston

Z4 0 /84  278°C 321°C

Piston with gudgeon pin

222°C AS 25/30

^  166°C 330 °C 250 °C 240 CC 

120 °C 

140 °C -

T em peratu res m easured  at 535 kW /cyl., 
530 rev/m in

T em peratu res m easured  a t 
200 kW /cyl., 1000 rev/m in

0 5 10 15
A ngle o f  inc lina tion  (°)

S haded a rea : m axim um  load  
fo r gudgeon p in  bearing  

■■ G as  load  
(535 kW /cyl.)

— — — M ass forces 
(600 rev/m in)

10 Exhaust valve cage 11 Piston designs. 12 Specific load of the
(65/65 engine). upper connecting rod bear

ing (Z40/48 engine).
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m ediate plate of the cover. This elim inates the transm ission 
of deform ations occurring in the thin flame plate to  the 
valve seat.

-  The cooling spaces have been b rough t as near as possible 
to the valve seat, and  thus result in low valve tem pera
tures. So far, the behaviour o f the valve w ith this arrange
m ent has been very satisfactory.

Piston

In view o f the large power and application range covered by 
the Sulzer medium-speed engines, two different piston de
sign philosophies have been adopted:

The requirem ents o f a simple design have led to  a light 
alloy gudgeon pin piston for the A S 25 engine (Fig. I I ) .  In 
the case of heavy fuel applications, a two-piece piston  with 
light alloy skirt and steel crow n is provided.

Since separate cylinder lubrication  systems are not com 
m on to  engines with the dim ensions o f the A S 25 engine, the 
piston skirt is lubricated  by m eans o f splashing oil. The lube 
oil consum ption am ounting  to  1.35 to  2 g /kW  • h a t full 
load is determ ined chiefly by the behaviour o f  the piston 
rings.

Due to  the larger deform ations, there is a  g reater risk of 
piston seizure or blow -by with the pistons of larger engines. 
The danger o f  seizure is aggravated by the dem and fo r low 
lubricating oil consum ption and the m ore frequent use of 
low quality heavy fuels. T o  prevent such difficulties, the well- 
know n Su l z e r  ro tating  piston has been adopted for the 
Z40/48 engine (Fig. I I ) .  The advantages o f the ro tating  
piston are:

-  Local overheating o f the running  surface is prevented 
through the continuous ro ta ting  m ovem ent. Tem perature 
is d istributed  uniform ly over the piston periphery.

-  The spherical shape o f the upper connecting rod  bearing 
results in sym m etrical deform ation of the piston skirt under 
the influence of the gas forces.

In this way, ideal running conditions are obtained , and 
the danger o f  seizure is reduced considerably. The lube-oil 
consum ption m echanism  is controlled  in a different way to 
the sm aller A S25/30 engine. Here, a special cylinder lubri
cating system is em ployed. The quan tity  o f oil reaching the 
running surfaces is also controlled in accordance w ith the 
load. This enables optim al conditions to  be realized over the 
com plete load range and  also facilitates m axim um  econom y.

T he oil scraping ring is positioned at the lower p a rt o f  the 
skirt and thus operates in a region where the cylindrical form  
of the liner is undisturbed  by gas pressure or tem perature.

-  The uniform  piston sk irt deform ation finally perm its a 
sm aller clearance th an  in the case o f  a classical gudgeon- 
pin piston. T he quan tity  o f oil required for lubrication 
and for dam ping the piston slap is therefore relatively low.

As a result, very low lube-oil consum ption is achieved through
out the whole o f  the engine’s life (to tal consum ption less than  
1.35 g/kW h). A p art from  this, the ro tating  piston offers high 
m echanical reliability:

-  The m axim um  specific loading o f the spherical shaped 
bearing by the gas forces is abou t 30 to  40%  less than  with

the upper connecting rod bearing o f a conventional gudg- 
eon-pin p iston : the load is also d istributed in a m ore-uni
form  m anner (Fig. 12). The specific loading o f  the spheri
cal shaped bearing through the m ass forces is also low. 
Suitable design o f  the lower bearing shell (Fig. 12) ensures 
sym m etrical d istribu tion  o f the load and  helps to  prevent 
local pressure peaks.

-  Loading of the ro tating  m echanism  is very low. The oscil
lating m ovem ent o f the connecting ro d  shaft causes the 
ra tchet ring to  ro tate  in term ittently  (Fig. 13). O n the o ther 
hand , periodic acceleration and deceleration o f  the heavy 
piston skirt has to  be avoided in o rder to prevent dam age 
to  the ro tating  m echanism  due to  high inertia  forces. F o r 
this purpose, the in term itten t m otion  o f the ra tchet ring 
is transm itted  to  the piston by way o f a circular spring. 
The spring stores the energy transm itted  periodically by 
the ro tating  m echanism  and  supplies it sm oothly to  the 
p iston . A s is shown in Figure 13, the  variable angular ve
locity of the ratchet ring (a>r) is transfo rm ed  in to  an alm ost 
steady ro ta tional m ovem ent (ay) o f the  piston a round  its 
axis. This is also a ttribu tab le  to  the p iston ’s high m om ent 
o f inertia  and  the low friction coefficient o f  the  lubricated  
surfaces. D ue to  the elim ination o f inertia  forces, the forces 
induced a t the periphery o f the ra tche t ring are very low 
(abou t 100 to  200 N).

Connecting rod

The call fo r rapid and  sim ple d ism antling has led to  different 
designs fo r each o f the three m edium -speed engines in our 
production  program m e (Fig. 14). T he com paratively small 
connecting rod  of the AS 25 engine is sp lit d iagonally and  can 
be rem oved via the cylinder liner bore. The hydraulically 
tightened connecting rod  bolts were in troduced  a t a later de
velopm ent stage in  o rder to  take up  the higher mass forces of

13 Piston rotating mechanism (Z40/48 engine).
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14 Comparison of the three connecting rods.

M easured stress am plitudes in th e  connecting rod 
b o lts  for:
A S 25/30 (aa)i =  ±  23 N /m m 2 (1000 rev/m in) 
Z40/48 (<7fl)2 =  ± 2 0  N /m m 2 (600 rev/min)
65/65 (aa) j  =  ± 2 4  N /m m 2 (400 rev/m in)

the high-speed version of the AS 25 engine with a speed of 
1000 rev/min. This design replaces the original standard 
bolts, which were tightened mechanically, used for the 
750 rev/min engines.

In the case of the Z40/48 engines, the well-proven ‘marine 
head’ solution has been adopted for the big end.

A new solution was sought for the connecting rod of the 
65/65 engine in order to simplify the overhaul work / Fig. 14). 
The shaft is extremely short and this allows us to  reduce the

dismantling height o f the piston to  a m inimum. The big end 
is bolted to the shaft by means o f eight hydraulically tightened 
bolts, which are readily accessible.

The shape of the connecting rod head was carefully opti
mized. M easurements on a running engine revealed maximum 
stress amplitudes of less than ± 2 5  N /m m 2 for the AS 25/30, 
Z 40/48 and the 65/65 engines, which represent a safety m ar
gin of more than 2.0 .

Latest test results ( Figs 15-18)

Tests with the A S 25130 engine

The main efforts here were concentrated on im proving the 
reliability and performance, in view of the uprating from  the 
initial value of 135 kW/cyl. (184 bhp/cyl.) to  220 kW/cyl. 
(300 bhp/cyl.). To meet the requirements for increased cyl
inder output, a cylinder cover with four valves was in tro
duced instead of the original head with two valves. This also 
enabled the dem and for good gas-changing a t increased 
speed to be met.

The quality of com bustion was matched to  the higher re
quirements through optimizing the injection, the com bustion 
cham ber geometry and the generation of an air swirl in the 
cylinder.

Figure 15 shows the propeller and generator curves obtained 
with the 16AS25/30 prototype engine. The fuel consum ption 
still remains below 218 g/kW h (160 g/bhp ■ h) up to  a mean 
effective pressure of 18 bar, and the curve is very flat. The 
firing pressure is 115 bar at full load, the exhaust tem perature 
is less than 550 °C, while the exhaust smoke is below the visi
bility limit for the complete output range.

The good test results up to  a mean effective pressure of 
18 bar, as well as the favourable test bed and service ex-

F iring  pressure (bar)

Scavenging a ir 
p ressu re  (bar)

E xhaust tem pera tu re  
tu rb in e  in le t (°C)

Specific air delivery 
(kg/kW h)

Specific fuel con 
sum ption  (g/kW h)

200 kW /cyl. a t  1000 rev/m in 
M ean efFective pressure 16.32 bar

 C onstan t speed
— — P ropeller law

15 Test results for the
16 ASV25/30 engine.

“100 200 300 400 500 600 
O u tp u t (kW /cyl.)

  515 kW /cyl. a t 500 rev/m in
M ean effective pressure 
20.49 bar 
C on stan t speed 

— — 535 kW /cyl. a t 530 rev /m in  
M ean effective pressure 
20.02 bar 
P ropeller law

16 Test results for the 
Z40/48 engine.

O u tp u t (kW /cyl.)
—  588 kW /cyl. a t  600 rev/m in 

M ean effective p ressure 
19.51 b a r
C o n stan t speed- -

— — 588 kW /cyl. a t  575 rev/m in
M ean effective p ressure 
20.35 bar 
P ropeller law

17 Test results for the 
Z 40/48 engine with increased 
speed.

18 Test results for the 
12V65/65 engine.

O u tp u t (kW /cy l.)
1325 kW /cy l. « t 400 rev /m in  
M ean effective p ressu re  18.42 b a r  
C o n s tan t speed

S. en W. -  45e jaargang no. 5 -  1978 135



perience using diesel and heavy fuels w ith a  m axim um  vis
cosity of 1000 s R edw ood I have justified the further increase 
in the cylinder ou tpu t, nam ely to  220 kW /cyl. (300 bhp/cyl.), 
p lanned for the near future.

Tests with the Z  40/48 engine

The keypoints in the further developm ent o f the Z 40 engine 
were as follows:

-  Increase o f  the output from  370 kW /cyl. (500 bhp/cyl.) to 
present ra ting  of 535 kW /cyl. (725 bhp/cyl.) with a mean 
effective pressure of 20.2 bar. The test results are shown in 
Figure 16. W ith a m inim um  o f 202 g/kW h (148 g /bhp  • h), 
the consum ption curve is flat and rem ains below 204 g/kW h 
(150 g /bhp  • h) for a load between 25 and 95% . The exhaust 
tem peratures are less than  570 °C a t full load conditions. 
The sm oke figure is below the visibility limit over the entire 
ou tpu t range.

-  Turbocharging system : The pulse turbocharg ing  system 
was preferred in the case of the Z 40/48 engine because of 
the following considerations:
-  im proved scavenging at p a rt load
-  better acceleration behaviour, which is im portan t in the 

case of emergency pow er-generation applications
-  im proved suitability fo r two-stage turbocharging, which 

constitutes a fu rther planned stage o f developm ent for 
the Z40/48 engine

(In this case, a  high-pressure stage with pulse tu rbo-charg
ing and  a low-pressure stage with constan t pressure tu rb o 
charging will be em ployed as the  m ost suitable therm o
dynam ic solution.)

-  Engine tests at 600 rev/min: As already stated, a high-pow er 
reserve has been incorporated  in the Z 40/48 engine. Since 
the m ean effective pressure of 20.2 bar— corresponding to 
the cylinder ou tp u t o f  535 kW /cyl. (725 bhp/cyl.)— was close 
to  the cu rren t lim its o f one-stage turbocharging, an up-
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rating  by means o f increased engine speed was taken into 
consideration. W ith a view to  stationary  applications for 
bo th  50 and  60 Hz, the new nom inal speed has been fixed 
a t 600 rev/m in.
The new nom inal rating for test-stand investigations was 
fixed a t 588 kW /cyl. (800 bhp/cyl.). This corresponds to 
a  speed o f 600 rev/m in, a m ean effective pressure of 
19.89 b ar and  a m ean piston speed o f 9.6 m /s.
The following factors have enabled us to  solve all the p ro b 
lems associated w ith an  increased engine speed.

-  Due to  the em ploym ent o f the ro ta ting  position , as well as 
the separate cylinder lubrication  system, the w ear and lube- 
oil consum ption  are m uch better under control.

-  T hanks to  the robust design and the m ore o r less com plete bal- 
ancing of the masses, v ibration problem s could be avoided.

-  The com paratively high strokejbore ratio  o f 1.2 fo r the 
Z 40/48 engine provides im proved conditions to  achieve 
a rap id  and com plete com bustion at increased engine speed. 
The results o f the engine tests w ith an engine speed of 
600 rev/m in and  up to  a cylinder ou tp u t o f 647 kW /cyl. 
(880 bhp/cyl.) are shown as continuous lines in Figure 17. 
T he exhaust tem perature  a t full load is even lower than 
th a t for the original rating o f 535 kW /cyl. (725 bhp/cyl.). 
This is a ttribu tab le  to  the 18%  increase in the valve over
lap. The pulse tu rbocharg ing  system  perm its a good scav
enging— as can be seen from  the results in Figure 19. The 
exhaust is clear over the com plete ou tp u t range also at 
600 rev/m in.

-  A fter the basic tests, a heavy fuel endurance test with a 
to ta l running tim e o f 1230 h was carried  out. T he specifi
cation o f the fuel used is given in Table 1 (running time 
with heavy fuel 722 h).

The endurance test also included a  running tim e o f 60 h with
a cylinder rating  o f 647 kW /cyl. (880 bhp/cyl.), as well as
low-load periods dow n to 10% . The results can be sum m ed

C ylinder p ressu re
— — —  E x h au st pressu re  
— — —  Scavenging  p ressu re  
588 kW /cy l. a t 600 rev/m in 
M ean  effective p ressure 
19.51 b a r

C ra n k sh a ft angle (u

19

Exhaust o p en s  In le t opens E xhaust closes

Low-pressure diagram (Z40/48 engine).

In le t closes

Table I: Specification o f  the heavy fu e l em ployed fo r  the endurance lest

Minimum Maximum

Specification gravity at 20 °C (kg/1) 0.967 0.968
Viscosity at 100 °F (s Redwood 1) 3857 4550
Conradson (%) 8.20 9.20
Sulphur (%) 2.76 3.45
Ash (%) 0.038 0.092
V (ppm) 49 92.5
Na (ppm) 40.5 218
Mol. ratio Na20 /V ;Os 1.0 3.8

20 Rotating piston after an endurance test 
(Fuel 4000-4500 s Redwood I).
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up as follows:

-  C om bustion: clear exhaust over the whole output range 
and during the complete endurance test

-  Valve behaviour very good: no cracks, ‘je t’ channels or 
corrosion attack observed on the valve seat

-  Lube-oil consum ption: adjusted to 1.1-1.2 g/kW h 
(0.8-0.9 bhp • h) and remained absolutely constant

-  Liner wear: maximum 0.013 mm/1000 h (measured after a 
running period of 1230 h, whereby this is a running-in 
value)

-  Extremely clean rotating piston at the end of the endurance 
test ( Fig. 20)

The piston ring wear after 1000 running hours was as follows:

-  top  ring 0.04 mm
-  second ring 0.01 mm
-  third ring 0.01 mm

This wear figure is also characteristic for the running-in pe
riod. According to experience, the figure decreases appreci
ably during the subsequent running hours.

Similar wear rates were also established for the lower 
engine speed of 530 rev/min and the same num ber of run
ning hours. Consequently, we can expect a wear rate of
0.025 mm /1000 h for the top ring with a speed of 600 rev/min 
and heavy fuel service after completion of the running-in 
period.

A low-load run (16 h at 10% load) did not present any 
problems, but heavy deposits were formed especially on the 
exhaust valves. These deposits were burned off completely 
during the subsequent higher load.

During the endurance test, fuels having various contents 
of sodium and vanadium  were employed. The sodium con
tent proved to  be the decisive factor for turbine fouling. With 
a sodium content of less than 40 ppm, contam ination did not 
occur even with exhaust tem peratures of 630 °C. With a so
dium  content of more than 80 ppm, heavy deposits were en
countered in the turbine even at a tem perature of 345 °C. 
This necessitated periodic washing of the turbine. W ith a so
dium  content of over 100 ppm, the intervals between washing 
remained the same, irrespective of whether the temperature 
was 550 or 590 °C. (This does not confirm previous opinions 
that a tem perature limit o f 550 °C is decisive for heavy fuel 
operation.)

The endurance test results have delivered valuable infor
m ation concerning the reliability of the Z 40/48 engine with 
ratings of up to  588 kW/cyl. (800 bhp/cyl.) and a speed of 
600 rev/min. In order to provide a sufficient safety margin 
under adverse service conditions, the planned production 
outpu t has been fixed at 550 kW/cyl. (750 bhp/cyl.) for the

time being. For marine applications, the nominal engine speed 
has been fixed at 560 rev/min, which corresponds to  a mean 
piston speed of 8.96 m/s. The output is also 550 kW/cyl. The 
test results according to the propeller law are shown by means 
of dotted lines in Figure 19.

Giving due consideration to the power reserve of the 
Z40/48 engine, tests with two-stage turbocharging are incor
porated in our development programme. Theoretical investi
gations have indicated a cylinder ou tpu t in the range of 
735 kW/cyl. (1000 bhp/cyl.) as being a reasonable figure for 
engine tests.

Tests with the 65/65 engine

The 12 V65/65 prototype engine is now being subm itted to  an 
extensive test program m e. In contrast to  the A S 25 and Z40 
engines, the constant pressure turbocharging system has been 
adopted because the rapid acceleration and quick load ac
ceptance are not im portant requirements in the power range 
covered by the 65/65 engine.

Figure 18 shows the first test results. W hereas the exhaust 
tem perature at full load remains under 530 °C, the specific 
fuel consum ption is below 204 g/kW h (150 g/ghp ■ h). Due to 
the use of a rotating piston, the lube oil consum ption figure 
was 1.1 g/kW h (0.8 g/bhp • h) and lower from the very begin
ning. Despite the favourable results, optim ization of the com 
bustion and turbocharging system was not completed a t the 
time of going to  press. Further investigations—purposed to 
improve the part load behaviour—are currently being carried 
out.

Conclusions

The purpose of this article was to present a num ber of p rob
lems which are associated with the development of medium- 
speed engines in a wide range of power and application.

The major principles for the developm ent o f Sulzer m e
dium-speed engines are great robustness, large power reserve 
and high reliability.

The AS 25 and Z40 engines have reached a high state of 
development and have now consolidated their position as 
successful medium-speed diesel engines. A num ber of un
conventional solutions, such as the ro tating piston and  the 
cylinder cover with press-fitted, well-cooled valve seat inserts, 
ensure that the Z40/48 engine—a key poin t o f our engine 
program m e—is extraordinary reliable and very economical in 
operation.

With a view to its planned introduction, the 65/65 engine 
is currently undergoing a program m e o f intensive testing.

Sulzer Technical Review 2/1977.
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Brandblusboot voor rivieren en havens

1. Inleiding
Sinds 1972 wordt gezocht naar een oplossing rond de rampen 
bestrijding op onze grote rivieren,
De sterke toenamen van het transport van brandbare vloeistoffen, 
(1972; 4,7 Miljoen Ton, waarvan 2,8 Miljoen Ton vloeibare 
brandstof) en de overslag en opslag in diverse havens in ons land, 
kunnen de brandweer ingeval van brand voor onverwachte pro
blemen zetten.
Eveneens is het groeiende personen- en goederenverkeer met 
steeds grotere en snellere schepen voor de verantwoordelijke 
veiligheidsorganen, reden geweest aan te dringen bij de centrale 
overheid om met spoed over te gaan tot aanschaf van blusboten 
ten behoeve van bestrijding van branden op schepen van Rijn en 
binnenvaart.
Op dit moment staan 28 rubberboten ter beschikking voor de 
bestrijding van branden op de grote rivieren.
Het bestrijden van calamiteiten, waarbij een met gevaarlijke 
stoffen beladen schip is betrokken, staat dan ook op dit moment 
nog gelijk met zelfmoord, aldus de woorden van mr. Geertsema, 
commissaris van de koningin in Gelderland.
Reeds begin 1975 werd bij scheepswerf HEERMANS & ZONEN 
bv. te Hedel, begonnen met de ontwikkeling van een snelle en 
veilige blusboot, waarvan de bediening en het onderhoud zo 
eenvoudig en goedkoop mogelijk zouden zijn.
Om zeker te zijn van snelheid, stabiliteit en bestuurbaarheid 
werden onderzoeken gedaan naar rompvorm en afmetingen 
waarna uit praktijk proeven met het prototype van de romp 
verrassende resultaten naar voren kwamen.
Nu in 1977 is men gestart met de bouw van Nederlands eerste 
snelle rivierblusboot, waarmee men binnenkort op de Maas bij 
Hedel de eerste demonstratie hoopt te kunnen geven.

2. Ontwerp
Allereerst moest een onderzoek worden gedaan naar de romp
vorm en de hoofdafmetingen van het vaartuig, hetgeen aan de 
volgende criteria moest voldoen:
a. Zo groot mogelijke stabiliteit, ook bij het dwars liggen op de 

golven.
b. Goede koersstabiliteit bij hoge en lage snelheden.
c. Goede bestuurbaarheid bij hoge en lage snelheden.
d. Grote snelheid, (snel een brand bereiken)
e. Kleine diepgang, (dicht bij de wal komen)
f. Hoog voortstuwingsrendement. (laag geïnstalleerd vermo
gen)
g. Relatief lage bouwkosten. (Standaardisering)
Na vergelijking van diverse scheepsvormen werd gekozen voor 
een Catamaran, (dubbelrompsschip) die uitstekend aan bovenge
noemde punten voldeed, n .1.:
-  Grote stabiliteit, wanneer het waterschuim kanon hoog boven 
het wateroppervlak wordt opgesteld, zullen door reaktie krachten 
van de straal op de spuit tijdens het blussen, grote momenten op 
het schip worden uitgeoefend, daarom is het dan ook noodza
kelijk dat het vaartuig deze stabiliteit bezit.
-  De bestuurbaarheid, bij lage snelheden van belang voor de 
veilige uitvoering van het bluswerk en het naderen van andere 
schepen.
-  De snelheid, van het schip dient hoog te zijn om zo snel 
mogelijk op de plaats van de brand te kunnen zijn.

Volgens de berekeningen levert de catamaran een APK. bespa
ring op boven een bepaalde snelheidsgraad.
Bij verdeling van de verplaatsing over twee rompen, zal altijd een 
snelheidsgraad zijn waarboven de Catamaran een kleinere weer
stand heeft.
De wrijvingsweerstand neemt kwadratisch en de restweerstand 
met een hogere macht toe met de snelheid.
De catamaran heeft een grote wrijvingsweerstand en een kleine 
restweerstandcoëfficient t.g .v . de grotere slankheid, zodat de 
totaal weerstand en het gebied waar de restweerstand sterk over
heerst, kleiner kan zijn dan die van het enkelromps vaartuig.

Weerstand
Na wekenlange proefnemingen met het prototype casco op de 
Maas bij Hedel, onder diverse beladingstoestanden, ontstonden 
uit computer berekeningen van de meetresultaten de volgende 
weerstandkrommen.

 =  17,5  Ton.

 4 2 =  16 Ton.

 A j  * 12.5  Ton.

S N E L H E ID : I c m  = 5  H m /uur.

Stabiliteit
Stabiliteitsproeven en berekeningen hebben aangetoond dat met 
een horizontale spuithoogte van 10 mtr. boven het wateropper
vlak, een slagzij werd verkregen van 5 graden.
De stabiliteitsgegevens van het schip kunnen worden afgelezen in 
de grafiek van statische armen.

Hoofdafmetingen
lengte over alles .......................................................  12.95 mtr
lengte romp ..............................................................  12 mtr
breedte op de spanten ............................................ 4 .46 mtr
holte  ..................................    1.65 mtr
diepgang (schroeven omhoog) .............   0 .85 mtr
diepgang (varend) ..................................................  1.30 mtr
snelheid m ax.............................    40 km/uur
waterverplaatsing   17 ton

3. Algemeen
Het schip is ontworpen als dubbelrompsschip, aangedreven door 
twee motoren met Z-drive, hydraulisch gestuurde schroeven. 
Het kan dienst doen als:
-  Brandblusboot
-  Duwer voor kleine drijvende voorwerpen
-  Transporter van personeel
-  W erkplatform
-  Oliescherm lanceerboot
-  Snelle patrouille boot
-  W ater leverant aan de wal
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Het hoofddoel is het bestrijden van branden en het redden van 
mensenlevens.
Daarom is het schip uitgerust met een brandbluspomp van 5.000 
ltr./m in., waarmee een schuimwater monitor wordt gevoed van 
3.180 ltr./min. water of 22.700 ltr./min. schuim.
Het schuimvormend middel is opgeslagen in een roestvrij stalen 
tank van 1.500 Itr.

De stuurcabine en het verblijf zijn uitgerust als overdruk cabine, 
zodat geen gassen kunnen binnendringen.
De frisse luchtvoorziening geschiedt dan door middel van venti
latoren die lucht zuigen boven de als internationaal aangenomen, 
’Gasgrens’ van 3,5 mtr boven de waterspiegel.
Hierdoor kan het schip bij ongevallen ondanks het voorhanden 
zijn van gassen, hulp bieden.
Ook zijn perslucht maskers aanwezig ter beveiliging van perso
neel en eventuele passagiers.

6 0 0 7 0 0 8 0 °  9 0 °  

i p  i n  g r a d e n ^

De verbrandingslucht van de motoren wordt eveneens afgezogen 
boven de ’Gasgrens’.
In de aanzuigleidingen zijn smoorkleppen geplaatst die het op hol 
slaan van de motoren bij een eventuele gasinademing kunnen 
voorkomen en een ontsnapping uit het gasgebied kunnen waar
borgen. (voordeel bij uitvoering met twee voortstuwingsmoto- 
ren).

Ook van de Nautische kant is gedacht een zo groot mogelijke 
personeelsbesparing te verkrijgen. Door de afstandbediening van 
de motoren, de schuimmonitor en de analoge en akoestische 
beveiliging worden de belangrijkste funkties van het hele schip 
bewaakt.
Via een gesloten T. V. circuit is het mogelijk direkt bij de stuur- 
stand de radar af te lezen, hetgeen belangrijk is bij hoge snelheden 
en men kan tevens met een afstand bediende camera, op een 
hydraulische mast, de omgeving afzoeken en de water of schuim-
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straal volgen om zo vanuit de cabine de aktie te volgen en te 
begeleiden.
Aan deze uitvoering is het te danken dat een personeelbezetting 
van 2 tot 3 personen voldoende is om de bestrijding van branden 
ter hand te nemen.
Natuurlijk kunnen speciale gevallen de inzet van meer mensen 
verlangen, maar de geweldige slagvaardigheid van deze mobile 
brandbestrijdings eenheid maakt het mogelijk dat de kapitein met 
een stuurman het schip volledig kan beheersen en dat eventueel 
een derde man ter beschikking staat voor werkzaamheden aan 
dek.

Vaargebieden
Het moet mogelijk zijn het schip in te zetten in onbeperkte 
binnenwateren, d .w .z . het schip voldoet aan de toekomstige 
veiligheidsvoorschriften, gesteld voor rijksvaartuigen die de on
beperkte binnenwateren bevaren.
En wel voor vaargebied 2A, ruime binnenwateren, te weten: 
Dollard, Eems, Waddenzee met inbegrip van de verbindingen 
naar de Noordzee, IJselmeer en Zeeuwse wateren, tevens alle 
andere Nederlandse rivieren, kanalen en kleine meren.
Het schip wordt derhalve ook door Scheepvaart Inspektie ge
keurd en zal een ADNR-certificaat krijgen ingevolge rand num
mer 10.105.
Het zal dan ook voldoen aan de 'Extra eisen te stellen aan 
rijksvaartuigen die aanleggen aan de z.g. ADNR schepen’. 
Categorie III. (calamiteitenvaartuig).

4. Technische onderdelen

Hoofdmotoren
Twee Volvo Penta AQD70c/750 met een vermogen van elk 280 
Pk/2500rpm , geven het schip een max. snelheid van 40 kin./uur. 
De hydraulische besturing van de staartstukken is geheel dubbel 
uitgevoerd en omschakelbaar in verband met de veiligheid. 
Voor het eenvoudig wisselen van de schroeven en het bevaren 
van ondiepe wateren is het mogelijk de schroeven hydraulisch te 
liften.

H oofdw 'aterpomp
Het schip is uitgerust met een Wortington Horizontal Splitcase 
pomp met een capaciteit van 5.000 Itr./m in. bij een druk van 8 
kgf./cm 2.
De pomp wordt aangedreven door een Volvo Penta diesel motor, 
type TM D 40 A. met een vermogen van 115 pk bij 3600 rpm.

NB. De hoofdmotoren worden met buitenboordwater gekoeld en 
zijn tevens uitgevoerd met een water injectie uitlaatsysteem, ter 
voorkoming van vonkvorming.

Schuim Water Monitor
Een hydraulisch op afstand bediende Slimjet Schuim Monitor, 
merk ’Chubb’ met een 'B y Pass’ schuim inductie systeem, wordt 
geplaatst op een hoogte van 4,5 -  6,5 intr boven het water 
oppervlak. De bediening kan geschieden vanuit de bestuurders 
cabine.

Capaciteit:
•  Vertikale straal 24,5 mtr.
•  Horizontale straal 6 0 .-  mtr.
De M onitor kan schuim leveren tot 22.700 ltr./m in. en 3.180 ltr 
water per minuut, (schuimmiddel consumptie; 90 ltr./m in.).

Hand Monitoren
Op het voorschip komen twee handmonitoren met elk een capaci
teit van l.(KX) ltr./m in. bij 7 kgf/cm 2.

Schuim Produkt
Een roestvrij stalen tank m eteen  3% schuimmiddel van 1.500 ltr 
inhoud, wordt midscheeps geplaatst.

Blussers
Verder is het schip voorzien van diverse blussers, n . 1.;
2 st. Chubb fire PA/BCF 1,4 kg BCF 
2 st. Chubb fire PS9 9 kg. droge poeder 
1 st. Mobiele blusser Chubb fire 25 kg BCF.

5. Veiligheids voorzieningen aan boord
Ter voorkoming van vonkvorming bij het aanleggen o f langszij 
komen van schepen is rondom het schip een rubber fender aange
bracht.
O nder deze fender zijn sprinklers aangebracht die een bescher
mende nevel rond het schip leggen.
Ook de cabine wordt door een sprinkler installatie beschermd. 
Hierdoor is het mogelijk een brand dicht te benaderen.
Aan boord is een rvs tank aangebracht met 130 ltr 3% AFFF 
FLUOROFILM , die dmv. een inline inductor via het sprinkler 
systeem een vlucht-bescherming kan geven voor ±  4,5 minuut.

De dienstruimtes kunnen gasdicht gesloten worden en onder 
overdruk gehouden, hetgeen het instromen van gas kan voorko
men.
In de cabine wordt een ringleiding met snelkoppelingen aange
bracht, waarop beademingslucht uit flessen is aangesloten. 
Hierop kan de bemanning zich in noodgevallen aansluiten via 
maskers met slangen, zodat zij mobiel blijven.
Ook eventuele evacuees kunnen de aan boord zijnde maskers 
aansluiten, wanneer de druk in de cabine weg zou vallen.
De verbrandingslucht voor de motoren wordt aan gezogen van 
boven de 'G as G rens’ en zijn voorzien van smoorkleppen, zodat 
het op hol slaan van de motoren, zoals al meerdere malen bij 
ongevallen op de Rijn gebeurd is, voorkomen kan worden.
Ter kontrole op de aanwezigheid van een gasmengsel buiten het 
vaartuig is een gasdetector ingebouwd op het voorschip, ter 
hoogte van de frisse luchtaanzuig en de luchtinlaat van de moto
ren.

6. Navigatie
Voor navigatie is het schip uitgerust met een door Radio Holland 
geleverde radio, radar en tv apparatuur.

Radar
Kelvin Hughes precisie radar, type; 17/12 RB met een dubbele 
antenne snelheid i.v.m . de hoge scheepssnelheid.
De radar heeft 7 schaalbereiken tussen 600 en 10.000 mtr.
De beeldoverdracht vindt plaats via een gesloten T. V. circuit om 
de aflezing voor kapitein en bestuurders te vergemakkelijken bij 
het snelle varen.

M arifoon
Een marifoon installatie, fabr. S.P. Radio (Sailor) type RT 144 B 
voorzien van de kanalen 1 t/m  28 en 60 t/m 88 .
Verder zullen nog enige direkte radioverbindingen worden ge
maakt, aangepast aan de eisen van Brandweer en Rijkswaterstaat.
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DE AMSTERDAMSE SCHEEPSBOUW

Standpuntbepaling gemeentebesturen Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer en 
gedeputeerde staten van Noord-Holland met betrekking tot de Amsterdamse scheepsbouw

Op 3 februari 1978 heeft een delegatie van de gemeentebesturen 
van Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer alsmede G e
deputeerde Staten van Noord-Holland een gesprek gevoerd met 
de Beleidscommissie Scheepsbouw over de situatie met betrek
king tot de Amsterdamse scheepsbouw- en scheepsreparatiewer- 
ven. Daarbij is zowel ingegaan op het concept-herstructurerings- 
plan van de Beleidscommissie voor de nieuwbouwwerven voor 
grote schepen als op het voorstel voor de herstructurering van de 
nieuwbouwwerven voor baggermaterieel en op de adviezen aan 
de Beleidscommissie Scheepsbouw met betrekking tot de Am
sterdamse scheepsreparatiesector. Dit gesprek is gevoerd aan de 
hand van een gezamenlijke schriftelijke stellingname van de 
betreffende gemeentebesturen, waarvan de hoofdlijnen als volgt 
luiden:

-  In de Amsterdamse scheepsbouw (nieuwbouw en reparatie) 
zijn thans rechtstreeks ongeveer 5.500 werknemers werkzaam 
(enkele jaren geleden nog 7.000 a 8.000). Hiervan is niim  25% 
woonachtig in Amsterdam-Noord, 40% in de rest van Am ster
dam , en ongeveer 35% elders in de provincie, vooral in de 
gemeenten Zaanstad. Purmerend en Landsmeer.

-  Hier moet aan worden toegevoegd de indirect aan deze werven 
verbonden arbeidsplaatsen. Dit betreft zowel de via onderaan
nemers ingeschakelde arbeidskrachten, als de uitbesteding van 
gedeelten van het werk, aan bijvoorbeeld constructiebedrijven 
in Zaanstad, alsook de toelevering van materiaal en dergelijke.

-  De economische structuur van Amsterdam en omliggende 
regio kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid. Thans doen 
zich in verschillende onderdelen van de regionale economie 
problemen voor, die deze veelzijdigheid dreigen aan te tasten, 
zonder dat daar tegenover, als compensatie, in andere sectoren 
voldoende nieuwe arbeidsplaatsen tot stand komen. Aantas
ting van een belangrijke bedrijfstak als de scheepsbouw zou 
leiden tot de onaanvaardbare verschraling van de economische 
structuur van de regio, juist in de huidige zwakke werkgele
genheidssituatie.

-  Binnen de randstad is de laatste jaren m eeren  meer sprake van 
een onevenwichtigheid tussen het zuiden en het noorden van 
dit gebied. Onder meer als gevolg van de sterke trekkersfunctie 
van de Rotterdamse haven is het noordelijk gebied relatief 
verzwakt en komt binnen dit deel van de randstad het zwaarte
punt steeds meer in het zuidelijk gedeelte daarvan te liggen. De 
scheepsbouw is nu juist een sector die van oudsher ten noorden 
van het Noordzeekanaal is gevestigd. Deze heeft een duide
lijke relatie met gemeenten als Zaandstad, Purmerend en 
Landsmeer zowel als belangrijke werkgever, als door het uit
besteden van werk.

-  Voorts is gewezen op het definitieve karakter van een even
tuele afbouw van de Amsterdamse scheepsbouw. Als de 
scheepsnieuwbouw en/of scheepsreparatie in onze regio ver
dwijnt, gaat daarmee de gehele know how en de infrastructuur 
van deze bedrijfstak voorgoed verloren.

-  De NDSM is ten onrechte ingedeeld in de groep werven voor 
nieuwbouw van grote schepen (zogenaamde W erf groep 1). Tot 
het eind van de jaren zestig heeft de NDSM voornamelijk 
middelgrote koopvaardijschepen en marineschepen gebouwd. 
De hellingen zijn, gezien de lengte, ook daarop ingericht. De 
tankers, die vervolgens zijn gebouwd, moesten in twee helften 
worden gebouwd, met de nadelen van dien, waar het de kosten 
betreft. Daarom dient de NDSM  eerder in de groep van werven 
voor middelgrote schepen te worden ingedeeld, dat wil zeggen 
de categorie met de beste vooruitzichten.
Tegen de prioriteit die op grond van voorstellen van de zoge
naamde Commissie II aan Van der Giesen-de Noord is gege
ven voor de bouw van middelgrote schepen, hebben burge
meester en wethouders van Amsterdam reeds in een brief aan 
de minister van Economische Zaken van 17 oktober 1975 
bezwaar gemaakt.

-  In het concept-herstructureringsplan is aangegeven hoe de 
totaal voor de groep nieuwbouwwerven voor grote schepen 
voorgenomen afslanking (tot 62 1 / 2%) moet worden verdeeld 
over de verschillende werven van deze groep, met andere 
woorden welke nieuwbouwwerven geheel zouden moeten slui
ten en welke capaciteitsvermindering bij de andere werven zou 
moeten plaatsvinden. Voor de NDSM betekent dat een ver
mindering van 2 naar 1,3 miljoen manuren per jaar. Daarnaast 
zijn de, voorheen omvangrijke, uitbestedingen van de 
NDSM-nieuwbouw vrijwel geheel beëindigd. Dit maakt het 
voortbestaan van de NDSM -nieuwbouw nog wel mogelijk. 
Een verdere afslanking zou de structuur van de NDSM- 
nieuwbouw echter aantasten en in feite leiden tot een gefa
seerde afbouw.
In het herstructureringsplan wordt terecht onderkend, dat voor 
het voortbestaan van de NDSM investeringen vereist zijn in de 
orde van grootte van ƒ 100 miljoen. Deze investeringen moe
ten dan ook op korte termijn daadwerkelijk tot uitvoering 
komen, zodat hierover geen onzekerheid kan bestaan!

-  De mogelijkheid bestaat dat de Beleidscommissie het uit
gangspunt van een afslanking tot 6 2 lh %  zou (moeten) gaan 
loslaten in verband met de nog slechter wordende wereld- 
scheepsbouwmarkt. In een bijlage van het concept-herstructu
reringsplan wordt de noodzaak overwogen om alsdan de grote 
scheepsnieuwbouw geheel in het W aterweggebied te concen
treren.
In een brief van burgemeester en wethouders aan de Beleids
commissie van 30 december 1977 is deze mogelijkheid reeds 
als onaanvaardbaar aangemerkt. Dit zou ernstige gevolgen 
hebben voor de werkgelegenheid en de regionale economie. 
Bovendien zou dit in strijd zijn met de in het rapport Winse- 
tnius gegeven garanties, terwijl ook op bedrijfs-economische 
gronden (efficiency) geen redenen voor sluiting van de NDSM 
zijn te vinden.
Indien en zodra de Beleidscommissie inderdaad het oorspron
kelijke uitgangspunt van een afslanking tot 62 ' / 2% zou willen 
verlaten, dient nieuw overleg daarover plaats te vinden!
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-  In het voorstel voor de herstructurering van de groep werven 
voor baggerwerktuigen (de zogenaamde Werfgroep III) wordt 
gesproken over handhaving van de huidige 600 arbeidsplaat
sen in de nieuwbouwsector van IHC-Verschure en wordt een 
investeringsprogramma van ƒ 45 miljoen voor dit bedrijf 
voorgesteld. Deze investeringen dienen dan wel snel geëffec
tueerd te worden.

— In de loop van 1977 heeft de heer Nelissen in opdracht van de 
Beleidscommissie een onderzoek ingesteld naar mogelijke 
samenwerkingsvormen in de Amsterdamse scheepsreparatie- 
sector. Vervolgens heeft hij in zijn rapport aan de Beleids
commissie een voorstel gedaan tot integratie van ADM en 
NDSM tot een, juridisch zelfstandige, reparatiemaatschappij 
in RSV-verband.

Dit voorstel is, met name voor wat de juridische zelfstandig
heid van deze reparatie-eenheid betreft, door RSV afgewezen. 
Vervolgens heeft de ADM besloten op eigen kracht verder te 
gaan en verdere integratieplannen af te wijzen.

In een brief van burgemeester en wethouders van Amsterdam 
aan de Beleidscommissie van 18 november 1977 is reeds naar 
voren gebracht, dat noch in het voorstel-Nelissen. noch in het 
RSV-voorstel regionaal economische overwegingen zijn be
trokken. In aansluiting op deze brief hebben burgemeester en 
wethouders van Amsterdam consultaties gevoerd met alle be
trokkenen, en aanbevolen om ook ten aanzien van de scheeps- 
reparatie een nationale aanpak te kiezen. Het zou namelijk 
onjuist zijn om financiële en capaciteitsproblemen, die zich in 
de gehele Nederlandse scheepsreparatiesector voordoen, al
léén door sanering binnen de Amsterdamse regio aan te pak
ken.
Op zeer korte termijn behoeven waarschijnlijk geen specifieke 
stappen ten aanzien van de (Amsterdamse) scheepsreparatie
sector worden gezet, nu ADM en NDSM elk hun eigen weg 
zijn gegaan. Als een van beide werven in de nabije toekomst 
door financiële en/of capaciteitsproblemen genoopt wordt zich 
tot de overheid om steun te wenden, is een actieve aanpak dooi
de Beleidscommissie nodig, en dient nieuw overleg plaats te 
vinden.

Measures to ease shipping crisis suggested in new report

The Shipping Committee which, under the chairmanship of Bank 
of Norway Director, Mr. Hermod SkSniand, has been consider
ing the problems facing the Norwegian shipping industry has 
recently delivered its report to the Commerce and Shipping 
Minister, Mr. Hallvard Bakke. The report generally emphasized 
the important role which the shipping industry continues to play 
within the Norwegian economy. It will now go to the Govern
ment and the Storting for further consideration and eventual 
decision-making.
The report states that in the long term a major reduction of the 
Norwegian merchant fleet would also mean that the environment 
which has been built up around the shipping industry in charter
ing in the sale and purchase of ships, in shipping technical 
research and development etc. would be weakened and it could 
mean that the remaining fleet would have to operate on an 
impaired working-base. It is both the expertise and experience of 
Norwegian shipping which has kept it in the forefront of interna
tional shipping, the report adds.

One of the general conclusions is that use be made of the already 
established Guarantee Institute for Ships and Drilling Vessels 
(GI) and that a new guarantee regulation should be linked to the 
GI. The current market situation demands a much more compre
hensive reorganization of debts than has so far been possible 
through the work of the GI and this will require much greater 
incentives than the GI at present, has control over. Simulta
neously the affected shipowners because of reduced liquidity, 
equity capital etc. have less possibility of offering the counter
guarantees which the rules of the GI require. A new ’section' will 
therefore have to be established within the Institute which will be 
based on a special state guarantee and through this means, the GI

should be in a position to offer guarantees at current market value 
for ships according to the same criteria for the maintenance of the 
preservation value as otherwise applies for the GI.

The question as to how much the state should invest in this 
exercize of limiting the effects o f the international crisis on 
Norwegian shipping must be judged in the context of to what 
extent generally, the state wants to get involved in the support of 
industry. The Committee limit themselves to pointing out that 
neither shipping’s present position nor its importance for the 
country’s economy, demand other criteria in determining support 
measures than would be applied to the rest of Norwegian indus
try. The report considers that 1978 and 1979 will be the most 
critical years for shipping prices and if there are no new orders, 
the market should be back in balance by about 1982.

Welcoming the report, the Norwegian Shipowners’ Association 
say that in addition to the new guarantee regulation, they support 
the report’s suggestion of using taxable revenue deductions for 
capital with a view to maintaining ships worth preserving, under 
the Norwegian flag. Both this and the GI support could become 
efficient sources of the new capital the industry needs so much. 
They also support the view that reconsideration should be given 
towards allowing greater access for Norwegian companies to 
register abroad. They also express their support for the Commit
tee’s view that there should be a severe limitation of international 
shipbuilding. Although the report says little on the problem of 
costs -  the Association felt that this was an area where they could 
have contributed to the ongoing debate on industrial costs in 
general.
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THE SWEDISH SHIPBUILDING INDUSTRY DURING 1977

The international market
The GNP of the entire OECD area was estimated to increase by 
3.5 percent, which meant that in most industrialized countries the 
economic development was weaker in 1977 than in 1976.

Because of the persistent economic recession and the still large 
deliveries of earlier orders from the world’s shipyards demand for 
new tonnage has been weak. Therefore, the tonnage of ships on 
order at the world’s shipyards continue to decrease; at the end of 
the third quarter 1977 total orders amounted to 42.2 million tons 
gross -  the same figure as in the middle of 1968.

Production, orders on hand, etc.
Launchings at Swedish yards in 1977 total 35 ships o f 2.1 million 
tons gross, and 37 ships of together 2.2 million tons gross were 
delivered.
The value o f ships delivered in 1977 amounts to about 4,800 
million SKr, of which about 3,900 million SKr was for export. 
For export were 26 ships of together 1.9 million tons gross.
In 1977 36 new contracts were signed for a total of about 0.4 
million tons gross: 2 tankers, 13 ro/ro ships, 5 dry cargo ships, 
and 6 refrigerated cargo ships.
At the end of the year ships on order totalled 81 ships of 2.4 
million tons gross, or about 6% of the world total.
The value of ships on order is estimated at about 6,700 million 
SKr, of which about 3,800 million is for export. The export 
share, calculated in tons, is about 70%, of which about 32% is for 
Norway and the remainder for four other countries.

The value of ship repairs is estimated at about 500 million SKr, or 
about 9% of the total turnover of the yards.

The following main engines, steam turbines and auxiliary engi
nes have been constructed during the year:

Number Type
22 main engines (diesel)

4 main engines (turbine)
20 auxiliary engines (diesel)

Power 
354,672 kW 
117,680 SHP 
13,900 kW

Other production of the yards during 1977 is estimated at about 
500 million SKr, and total turnover is thus estimated at about 
5,800 million SKr.

Launchings and deliveries from the large Swedish shipyards are 
shown in the following table, indicating the number of ships and 
tons gross. The yards are listed in alphabetical order.
Figures in brackets give 1976 results.

Shipyard

Eriksbergs Mek. 
Verkstads AB

Götaverken:

Arendalsvarvet
Öresundsvarvet

Launchings Deliveries

4 307,884 (7 425,357) 5 196,889 (5 387.980)

8 573,158 (9 717.950) 8 628.542 (6 474,858) 
5 285,332 (5 326,334) 4 259,299 (4 263,334)

Kockums varv AB 4 713,615 (4 699,999) 4 713.615 (5 863,809)

Uddevalla- 
varvet AB 3 193 ,427(4  358,285) 4 258 ,531(5  472,407)

Tonnage launched — merchant ships

1000 Tons G ross G ross value o f  deliveries

Mill. Kr.
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Ships launched were o f the following types:

Type Number Tons Tons
Gross Deadweight

Tankers 15 1,660,819 3,314.109
Bulk carriers 9 353,997 648.860
OBO-ship 1 65.000 123,685
Product tanker 1 18,452 32,368
Ro/Ro ships 7 14,552 22,746
Dry cargo ships 3 10,650 18,616
Pontoon 1 1,853 3,800
Service vessel 1 325 _

Tug 1 310 _

Car & passenger ferry 1 200 -

Total 35 2,126,158 4,164,184

Distribution among different countries of ships delivered:

Country Number Tons Tons
Gross Deadweight

Norway 9 923,557 1,817.508
Sweden 11 247,338 469,995
Iraq 3 243,684 465,600
Liberia 3 227,422 466.000
France 4 211,071 403,625
Finland 1 8 1,348 155,200
Greece 1 76,088 155,300
Australia 1 64,921 122,600
Great Britain 3 55.445 95,806
Algeria 1 18,013 31,191

Total 37 2,148.887 4,182,825

General rules and safety regulations
The General rules and safety regulations for ships lying in ship
yards for repair, maintenance or reconstruction have been revised 
during the past year in order to bring them into line with the 
General conditions applicable to repair, maintenance and recon
struction of ships, which were adopted by the Swedish Shipbuil
ders’ Association in 1976.

The labour force
At the end of the year about 18 ,400 'shipbuilding workers and 
6,500 staff and foremen were employed by the Swedish yards, as 
against 20,200 and 7,500 respectively in 1976.

Standardization
Since 20 years the common standardization work of the shipyards 
is carried out by The Swedish Shipbuilding Standard Centre 
(VIS).
The Standard Centre had a very active year in 1977 with particu
lar emphasis on Nordic and international co-operation.
During the year the Standard Centre has been partly re-organized 
and will act as secretariat of the newly formed Standardization 
Committee for Shipbuilding of the Swedish Standards Institution 
(SIS).

The future
The surplus capacity of the world’s shipbuilding industry is large. 
Measures to achieve a reduction of the shipbuilding capacity are 
being discussed within OECD’s Working Party 6 , and attempts 
are made to follow the capacity situation through an exchange of 
information and statistics among the member countries.

In comparison with the previous year there was a 10% decline in 
the output of the world’s shipyards in 1977 calculated in compen

sated tons, which is in principle a way of counting the number of 
man-hours. But the reduction of capacity is a slow process 
because of the unemployment problems already facing most of 
the shipbuilding countries. Capacity reduction in Western Eu
rope and Japan is partly offset by the expansion of shipbuilding in 
Brazil and South Korea, among others. The rate of expansion in 
these two countries is, however, somewhat slower than had been 
expected. Japan plans to cut back her shipbuilding output with 30 
35% by 1980. The EEC Commission has recently issued a Direc
tive to reduce production with over 40% by 1980.
In order to facilitate a gradual reduction of shipbuilding capacity 
in a manner acceptable from the employment point or view most 
shipbuilding countries have heavily increased government assis
tance to domestic shipowners who place orders with domestic 
shipyards.

The surplus capacity and low freight rates of the tanker market 
have continued throughout 1977, but there has been a tendency 
towards improvement. The tanker fleet has begun to decline 
during the latter part of 1977 as scrapping of tonnage has ex
ceeded deliveries of new tonnage. This trend is expected to 
continue in 1978. Less than 6 million dwt tanker tonnage o f  the 
present world order book are contracted for delivery after the end 
of 1978. However, no significant improvement of the tanker 
market is expected before 1979. The outcome of I MCO’s Interna
tional Conference on tanker safety and pollution prevention to be 
held in February 1978 may mean a boost of the future demand for 
tankers, if the requirements for segregated ballast tanks (SBT) in 
existing tankers are adopted. USA’s express interest in a speedy 
introduction of SBT in existing tankers is o f great importance in 
this connection.

Long-term prospects are that the demand for tonnage will in
crease considerably because the developing countries are going 
to need more sea transports and because a large part of the tanker 
and bulk tonnage built in the 1960s will become obsolete. 
Moreover, large LNG projects are scheduled for the 1980s.

Ships on order December 31

1960 1965 1970 1975 1980
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SUPER-TRAWLER ’SPRUT’ Built for the Russian owners SUDOIMPORT by 
the Gdansk North Shipyard

The change of fishing grounds and chang
ing catching methods have induced own
ers to take an interest in large catchers. 
To meet the ow ners’ demands, the 
Design-Construction-Technological Bu
reau o f the Gdansk North Shipyard, de
signed the B-4Q0 supertrawler which at
tracted the interest o f Soviet owners. A 
contract for the building of a series o f 
these units for the Soviet Union was drawn 
up between CENTROM OR and SU
DOIMPORT.
The B-400 unit is a fishing factory stern 
trawler with extended freeboard, two con
tinuous decks, a long forecastle, a widen
ed stern slip, one rudder and one adjusta
ble pitch porpeller.
Her principal parameters are: deadweight 
-3 ,5 5 0  tons; lenght o . a -  117,5 m; b e a m - 
17.4 m; depth to trawl deck -  I 1.0 m; 
speed at a draught of 6 .50 m and full 
engine power -  about 16 knots.
She is designed to operate in all climatic 
zones employing both bottom and pelagic 
trawls, also to process fish into frozen 
blocks, canned fish, fish meal and liver 
oil. The vessel is built according to the 
rules and regulations o f  the USSR Ship’s 
Register and conforms to international re
gulations and conventions.
The fishing gear is designed to work bot
tom and pelagic pair trawls, in both nor
mal conditions and in crushed ice. On the 
main deck, are two trawl winches with a 
nominal pull o f  20 tons and rope length of
5.000 m /rope diam 32.5 mm/ each and a 
haul-in speed o f 120 m /m in. It is thus 
possible to trawl at considerable depths 
/max. 2.200 m /. Apart from this, the ves
sel is fitted with 6 trawl hoists with a total 
pull capacity of 80 tons, which enables the 
hoisting of large catches.
The fish are delivered to one of 5 process
ing lines where they undergo eviscerating, 
heading, skinning, filleting and are trans
ferred to the freezing compartment.
There is a separate line for the production 
o f 12.000 cans o f fish per 24 hours. Most 
of the processing installations are Polish 
made, some are imported from the Soviet 
Union, theG D R and the FRG (Baader 188 
and Baader 150). They enable the proces
sing o f up to 107 tons o f fish per 24 h. (50 
tons into frozen products, 50 tons -  fish

meal, 5 tons -  liver oil and 2 tons -  canned 
fish). The processing compartments cover 
an area of 600 sq.m .
The vessel's reefer plant covers the freez
ing of 50 tons o f fillets at -28°C  in the 
holds (capacity -  3.800 cu.m ), fish meal 
at up to +  15°C (capacity -  700 cu.m ) and 
canned fish at up to + 15°C (cap ac ity - 150 
cu .m ), cold storage of provisions and pro
duction o f scale ice. The capacity o f holds 
(incl. liver oil tanks o f 50 cu.m ) totals 
4,700 cu.m .
Her propulsion consists o f two ZGODA- 
SULZER 6 ZL 40/48 type medium-speed 
engines working trough a transmission to 
which two 2,000 kv A shaft generators and 
an emergency unit are attached. Electric 
pow'er supplied by the generators totals
6,000 kvA. The vessel has tw;o boilers, 
one of them being fuel-heated and the 
other a waste-heat unit.
The engine-room has extensive automatic 
systems. Complete fuel, oil, fire or bilge 
installations are specially monitored by 
automatic devices controlled from the 
control cabin. The engine-room automa
tion conforms to class A2 of the USSR 
Ship’s Register.
The unit is provided with a PR IB O J-101 a 
system o f vertical and horizontal fish find
ers. The ’P ribo j-lO l’ echo-sounder can 
detect an object with a diam. of 200 mm at 
a depth o f 1,200 m at a steaming speed o f

Photo: Model o f B-400 super-trawler.

up to 10 knots (up to sea state 6 ) the 
’Priboj-101 ’ sonar can detect objects 4 m 
in diam. over an area of 3,000 m from the 
transducer. In addition to these, the B-400 
supertrawler is provided with a 
SARGAN-E navigation-fishing echo- 
sounder and two net echo-sounders, one 
of them being a SKOL (acoustic transmis
sion) and the other an 1G1EK-UM (with 
cable winch). The ’Skol’ echo-sounder 
determines the vertical opening of the 
trawl from 3 to 45 m with an accuracy of 
up to I m and the position o f  the trawl 
between the water surface and bottom, 
enabling the position o ffish  shoals above 
and under the trawl at a distance o f up to 
35 m to be determ ined, measuring the 
water temperature at the trawl site from 
()°C to +3Q°C with an accuracy of up to 
0.5°C at a speed of up to 2.6  knots.

The crew (98 men +  2 reserve) is accom 
modated in airconditioned single- and 
double-berth cabins. There are also re
creation room s, mess-rooms, reading- 
room s, doctor’s surgery and a sick-bay. 
The ship’s endurance being 110 days. Fire 
safety appliances conform to the USSR 
Ship’s Register class F.
In O ctober 1977, the launching o f the 
prototype B-400 unit -  which was named 
Sprut -  took place at the North Shipyard of 
Gdansk.
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CUTTERZUIGER HAM 217’

Gebouwd door. Machinefabriek Vos en 
Zonen B.V. ie Sliedrecht voor Atrcus 
Shipping Cy S.A. Panama, dochtermaat
schappij van de Hollandse Aanneming 
Mij. B.V. te Rijswijk.

Hoofdkenmerken
Lengte van het casco: 66 m ., Breedte van 
het casco: 16 m .. Holte in de zijden: 5 m ., 
Max. cutterdiepte: 23 m ., Buiswijdte: 85 
cm ., Totaal geïnstalleerd dieselvermogen: 
11500 pk.

De zuiger is ontworpen voor het werken in 
harde tot zeer harde grond.
Het totale vermogen is verdeeld over de 
aandrijving van een baggerpomp op de 
ladder, twee baggerpompen binnenboord 
en voor generatorbedrijf.
De pomp op de ladder wordt gedreven 
door een ’onderwater- electromotor van 
1350 pk.; de beide pompen binnenboord 
door elk een dieselmotor van 3000 p k .. 
De hoofdboordnetgenerator en de beide 
cuttergeneratoren worden eveneens aan
gedreven door een dieselmotor van 3000 
pk ., terwijl een hulpboordnetgenerator 
aangedreven wordt door een dieselmotor 
van 900 pk..
Een dieselmotor van 1500 pk. drijft de 
generator voor de onderwaterpompmotor 
aan.
De ladderlier, de beide voorzijlieren, de 
neuring- en de geilieren worden aange
dreven door gelijkstroommotoren, waar
toe een omvormerset is geïnstalleerd.
Een zogenaamde Christmastreelier wordt

hydraulisch aangedreven.
De zuiger is uitgerust met een hydraulisch 
bewogen spudwagen. De beide spuds 
worden gehesen door hydraulische cilin
ders.
Pompkamer, machinekamer en genera- 
torkamer zijn door w.d. schotten van el
kaar gescheiden.
Over het topdek rijdt een electrische kraan 
met een hefvermogen van 15 ton.
Ook in de pompkamer en in de machine
kamer zijn rijdende kranen geïnstalleerd. 
De zuiger is voorts uitgerust met een me
chanisch ventilatiesysteem, met aircondi

tioning voor de verblijven, het bedie- 
ningshuis en de engine-controlroom, 
waarin de bediening en bewaking zijn ge
concentreerd .
De zuiger is voorts voorzien van uitge
breide electronische apparatuur voor een 
automatisch baggerproces en optimale 
producties.

De zuiger werd op 17 november 1977 te 
Rotterdam opgeleverd en zal worden in
gezet, vanaf begin 1978 gedurende ±  2 'h  
jaar, in het Suezkanaal voorde verbreding 
en verdieping van een bepaald traject.

Nieuwe uitgave

NO CURE NO PAY 
door M. Williams
uitgave: de Boer Maritiem, Unieboek Bussum 
Afm: 25 x  18 x  2,5 cm ., 210 blz.
Gebonden in linnen band 
Prijs ƒ 39,50.

De Engelse auteur Mare Williams heeft het Nederlandse 
Sleepvaart- en bergingsbedrijf 'Smit Internationale’ uitgekozen 
voor zijn ’story of salvage at sea’ onder de titel 'No cure -  No 
Pay’, benaming van de internationale regeling voor hulploon bij 
berging.
Hij geeft daarvoor drie redenen: ten eerste de alomvattendheid 
van dit bedrijf, dat over de gehele wereld opereert in een grote 
verscheidenheid van activiteiten, ten tweede het feit dat Smit

ondanks zijn wijdvertakte organisatie de mensen van het bedrijf 
het gevoel weet te geven tot een grote familie te behoren en 
tenslotte vanwege zijn persoonlijke belangstelling voor het bergen 
van de supertanker ’Pacific Glory’ in 1970 voor de zuidkust van 
Engeland.
Williams geeft een nauwkeurig verslag van deze spectaculaire 
bergingsoperatie aan de hand van de radiocommunicatieversla- 
gen, waardoor de lezer de gebeurtenissen van minuut tot minuut 
kan volgen. In de andere hoofdstukken laat de auteur een aantal 
mensen van de Smitfamilie aan het woord, die verschillende 
activiteiten van het bedrijf belichten.
Deze hommage aan de Nederlandse sleepvaart en berging heeft 
een meeslepend boek opgeleverd, dat mede door het fotomate
riaal een belangri|ke documentaire is geworden.

Kr.
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t
NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED  
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

Neddrill- ontwerp-, bouw- en operatio
nele ervaring*
door de heren H. J. Heyblom, Deputy 
Chief Naval Architect; H. Kwint, Opera
tion manager Neddrill en Cliff L. Collier, 
Technical Advisor Neddrill 
I4 mrt. ’78 (di) Delft 
(voor afd. Rotterdam)
17 mrt. ’78 (vr) Amsterdam 
23 mrt. ’78 (do) Groningen

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

Algemene ledenvergadering
26 apr. ’78 (wo). Amsterdam

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

Fluidized bed combustion**
18 mei ’78 (do) Rotterdam 
Spreker nader op te geven

N .B.

De excursie naar KLM -helikopters is 
voorlopig uitgesteld tot het najaar 
1978.

Het programma is voorlopig. W ijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs.
**Lezing in samenwerking met The 
Institute of Marine Engineers (Nether
lands Branch).

C O N T R IB U T IE B E T A L IN G

De leden die hun contributie voor 1978 nog niet hebben voldaan worden beleefd verzocht aan hun verplichtingen te vol
doen, waardoor onnodige adm inistratieve overlast wordt voorkomen.

Verenigingsnieuws

Afdeling Groningen
In de vergadering van de afdeling Gro
ningen, gehouden op 31 januari 1978, is 
de heer E. Botje om gezondheidsredenen 
als voorzitter van de afdeling Groningen 
afgetreden.
In zijn plaats werd als voorzitter gekozen 
de heer ing. A. J. van Lohuizen.
In de vakature, ontstaan door het aftre
den van de heer E. Botje, werd gekozen 
de heer ir. H. E. I. Bodewes.

Onderhoudshewaking van de m achi
nekamer
De dagbijeenkomst op 16 februari 1978 
georganiseerd door de Sectie Scheeps
techniek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, in samenwerking met het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’Wil- 
liam Froude’ en de Nederlandse Vereni
ging van Technici op Scheepvaartge
bied, werd bezocht door 120 leden van 
deze verenigingen.
Nadat het symposium om 10.00 uur door 
de voorzitter van de Sectie Scheepstech
niek, Dr. ir. M. W. C. Oosterveld was 
geopend, hield Prof. ir. M. W. J. Ge- 
raerds van de TH Eindhoven zijn voor
dracht over de ’Ontwikkelingen in on- 
derhoudsfilosofieën’ (zie hiervoor het ar

tikel 'D evelopm ent in Maintenance Phi
losophies’ in ’Schip en W erf' no. 15 van 
22 juli 1977, blz. 465/469), waarna de 
heer P. Schneider van Sulzer Brothers, 
W interthur, het onderwerp ’Condition 
monitoring van langzaamlopende die
selmotoren door middel van het Sulzer 
Engine Diagnostic System’ (SEDS) be
handelde, (zie hiervoor het artikel 
Diagnostic System for Diesel Engines’ 

in ’Schip en W erf’ no. 10 van 13 mei 
1977, pag. 308/312).
Vervolgens werd door de heer A. Genot 
van SEMT Pielstick te St. Denis het on
derwerp ’Condition monitoring van mid
del snel lopende dieselm otoren’ behan
deld.
Na de lunch kwamen achtereenvolgens 
aan het woord de heer ir. A. de Mooy 
van het Instituut voor W erktuigkundige 
Constructies van TNO over de ’Ervarin
gen met ’Condition monitoring’ van 
Scheepsmachines in Nederland’ en de 
heer ir. W. de Jong van Lloyd’s Register 
o f  Shipping te Rotterdam over het on
derwerp ’Classificatie Surveys en Condi
tion M onitoring'.

De dag werd besloten met een paneldis
cussie onder leiding van de heer ir. C. 
van der Weele van de Koninklijke Ne
derlandse Stoomboot Maatschappij te 
Amsterdam.

Gezien de geanimeerde discussie waarin 
een zeventiental vragen werden behan
deld, mag worden geconcludeerd, dat 
deze dagbijeenkomst aan veler verwach
tingen heeft voldaan.
De dag werd o in 16.45 uur door de 
voorzitter besloten met een dankwoord 
aan de sprekers en de organisatoren, 
hetwelk door de deelnemers met een har
telijk applaus werd bezegeld.
De teksten van de lezingen van de heren 
Genot, De Mooy en De Jong, zullen 
t.z .t. in 'Schip en W erf’ worden gepu
bliceerd.

P.A .L .

Personalia

Ir. H. Th. P. Bierman
De heer ir. H. Th. P. Bierman aan
vaardde met ingang van 26 januari 1978 
de functie van directeur Volvo Car Pro
ductie Sint Truiden N .V . Hij volgde in 
die functie de heer L. E. Dietz op, die 
tot directeur Volvo Car Productie Born 
B.V. werd benoemd.

J. R. Madiol
Op 31 januari 1978 werd de heer J. R. 
M adiol, superintendent bij North Sea
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Ferries, Noordzee Veerdiensten B.V. te 
Amsterdam gepensioneerd.
Na als scheepswerktuigkundige bij de 
Rotterdamse Lloyd te hebben gediend, 
werd hij als hoofdwerktuigkundige bij de 
Hollandse Stoomboot Maatschappij 
N .V . te Amsterdam belast met het toe
zicht op de nieuwbouw. De laatste jaren 
werden vier schepen voor Noordzee 
Veerdiensten onder zijn toezicht ontwor
pen en gebouwd.

M. Rietveld
Tijdens een receptie op 28 februari 1978 
nam de heer M. Rietveld, chef van de 
scheepsreparatie-afdeling van Van Riet
schoten en Houwens te Rotterdam, af
scheid van zijn vele vrienden en relaties, 
ter gelegenheid van zijn pensionering.

De Rotterdamsche Droogdok Maat
schappij B.V. Scheepsbouw Maat
schappij Nieuwe Waterweg B.V.
Met ineana van 1 februari 1978 werden 
de navolgende benoemingen van kracht: 
de heer G. J. de Jongh, Hoofd van 
Dienst afdeling Reparatie RDM en NW, 
de heer C. J. Stok, plaatsvervangend 
Hoofd afdeling Reparatie RDM, de heer 
A. Rothman, algemeen bedrijfsleider 
Productie afdeling Reparatie RDM en 
zal als zodanig leidinggeven aan de afde
lingen Reparatie Werktuigbouw, Scheeps
bouw. Machinefabriek en Dok en Haven, 
de heer J. Schilt, bedrijfsleider afdeling 
Reparatie Werktuigbouw en de heer B. 
van 't Hof, bedrijfsleider afdeling Repa
ratie Scheepsbouw.

Koninklijke Adriaan Volker Groep
Bij besluit van de Algemene Vergade
ring van Aandeelhouders, gehouden op 
10 februari 1978, zijn de heren Ir. D. 
Noordhof en Dr. J. M. Goudswaard be
noemd tot commissaris van Koninklijke 
Adriaan Volker Groep B.V.
De heer Ir. D. Noordhof bekleedt de 
functie van Vice-President Raad van Be
stuur van Philips Gloeilampenfabrieken 
nv. de heer Dr. J. M. Goudswaard is 
Vice-Voorzitter Raad van Bestuur van 
Unilever NV.
Het ligt in de bedoeling dat de heer 
Noordhof in de loop van dit jaar het 
voorzitterschap van de Raad van Com
missarissen op zich zal nemen.

Bos Kalis Westminster 'Koninklijk'
Hare Majesteit de Koningin heeft de Bos

Kalis Westminster Group N.V. te 
Papendrecht het recht verleend het pre
dikaat 'Koninklijke' te voeren.
De oorkonde waarin dit besluit is vervat 
werd op vrijdag 3 februari jl. door de 
Commissaris van de Koningin in de Pro
vincie Zuid-Holland. mr. M. Vrolijk, in 
het Provincie Huis te Den Haag, uitge
reikt tijdens een korte plechtigheid waar 
onder meer enige bestuursleden en oud- 
bestuursleden van de vennootschap en 
direktieleden, een gepensioneerde en 
vertegenwoordigers van de onderne
mingsraad van de oudste Nederlandse 
werkmaatschappij de Baggermaat- 
schappij Bos & Kalis B.V. aanwezig 
waren.

Proeftochten

'Laura Christina’
Op 25 januari 1978 heeft met goed ge
volg proefgevaren het koelschip 'Laura 
Christina', bouwnummer 392 van B.V. 
Nieuwe Noord Nederlandse Scheeps
werven te Groningen, bestemd voor de 
heer Johan Dammers in Driebergen.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,57 m; 
breedte 14,00 m; holte 8,00/5,35 m.

In dit schip werd één 4-tact, enkelwer- 
kende Deutz-motor van het type 
SBV6M540 met een vermogen van 3000 
pk bij 600 omw./min. geïnstalleerd.
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 
E 4"haute mer RMC>i<AU I'-OS.

'Pechudo'
Op 28 januari 1978 vond vanuit Harlin- 
gen op de Waddenzee de proefvaart 
plaats van het m.s. 'Pechudo', nadat van 
te voren de doopplechtigheid was ver
richt door mw. Wildeman-Salomons. 
Het schip is gebouwd voor rekening van 
de rederij Wildeman e.a. te Groningen 
door scheepswerf Ton Bodewes B.V. te 
Franeker, een van de leden van de 
Conoshipgroep. De afmetingen van dit 
vaartuig zijn als volgt:
Lengte over alles 65.70 m; lengte lood
lijnen 60.- m; breedte op spant 10.70 m, 
holte 5,85 m; draagvermogen ca. 1530 
ton; ruiminhoud graan 69.800 ft.-*; ruim- 
inhoud balen 68.500 ft.3: bruto tonnage 
999.3 ton.
Klasse: Bureau Veritas en Ned. Scheep
vaartinspectie onbeperkte vaart.
Het schip is voorzien van een viertact 
enkelwerkende NOHAB-POLAR die

selmotor. type. F26.R-D825 met een 
vermogen van 1320 pk bij 825 omw/min, 
welke het schip een snelheid geeft van ca. 
12 kn. Hel schip is bestemd voordez .g .n . 
wilde vaart en geschikt voor alle soorten 
lading. Teneinde onafhankelijk te zijn van 
havenkranen etc. is het schip voorzien 
van eigen laad- en losgerei met 2 stuks 
5 tons bomen.
Het schip is niet op gebruikelijke wijze 
gebouwd en te water gelaten, doch in ca. 
150 tons zware secties in de grote 
scheepsbouwhal gebouwd.
Daarna werden de secties met behulp 
van de eigen drijvende bok te water ge
plaatst. Eerst drijvend in het water, wer
den de scheepsdelen tot één geheel aan 
elkaar gelast. Tijdens de proefvaart, 
waarbij ruimschoots aan de door de rederi j 
gestelde eisen werd voldaan, werd het 
schip door de rederij overgenomen.
Het schip werd gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 1 3/3 
E 4* Haute Mer.

'Umm-Elzcinour
Op 10 februari 1978 heeft met goed ge
volg proefgevaren de cutterzuiger 
'UM M -ELZEM OUL', bouwnummer CO 
897 van I.H .C . Gusto B.V. te Schie
dam, bestemd voor Abu Dhabi National 
Oil Company te Abu Dhabi.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 70,00 m; 
breedte 18,00 in; holte 4,70 m.

In dit schip werden de volgende motoren 
voor de baggerinstallatie geïnstalleerd: 
twee 4-tact Mirrlees motoren van het 
type KMóMajor met een vermogen van 
3330 pk bij 600 omw./min; een 4-tact 
Mirrlees motor van het type KM8Major 
met een vermogen van 4770 pk bij 600 
omw/min. een Blackstone motor van het 
type ESL 6 met een vermogen van 775 
pk bij 1000 omw./min.
De cutterzuiger werd gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse: 1 3/3 'i ' Drague -  Haute mer.

’AL-Khatem’
Op 2 en 3 februari 1978 heeft met goed 
gevolg proefgevaren de cutterzuiger 
’AL-KHATEM’, bouwnummer CO 898 
van l.H .C. Verschure B.V. te Amster
dam, bestemd voor Abu Dahbi National 
Oil Company te Abu Dhabi.
De cutterzuiger 'AL-KHATEM' is een 
zusterschip van de c.z. ' UMM-  
ELZEMOUL', bouwnummer CO 897 
van l.H .C . Gusto B.V. te Schiedam.

(Gegevens zie boven)
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Verkochte schepen

Door bemiddeling van Maritiem Bureau 
J. E. den Brave b.v. te Amsterdam wer
den in november en december 1977 de 
volgende schepen verkocht:

in.s. ’Achilles’
gebouwd in 1959, verlengd in 1966, 
7680 tdw, toebehorend aan de Kon. Ne- 
derl. Stoomboot Mij, naar Griekenland, 
m .s. 'Hermes'
zusterschip van m.s. Achilles, gebouwd 
in 1962, verlengd in 1966, 7658 tdw. 
eveneens van de KNSM te Amsterdam, 
nyar Port of Spain, 
m .s, ’Neptunus’
toebehorende aan de KNSM te Amster
dam, gebouwd in 1967, 9660 tdw naar 
Maracaibo. 
m .s. ’Avenir’ 
motorcoaster, naar Florida. 
m .s. ’Roi Leopold III' 
gebouwd in 1956 bij Cockerill te Hobo- 
ken. Passagiersschip op de veerdienst 
Oostende-Dover, cap. 1700 passagiers, 
naar het Midden Oosten, 
m.s. 'Koningin Elisabeth’ 
zusterschip van m.s. Roi Leopold Hl, 
gebouwd in 1957 eveneens bij Cockerill 
te Hoboken naar het Midden Oosten.

Diversen

Nieuwbouwopdrachten scheepsbouw  
1977
In het statistisch bulletin no-12 publi
ceert het CBS gegevens omtrent de in 
1977 door de Nederlandse scheepsbouw 
ontvangen nieuwbouwopdrachten.

Voor zeevarende handelsschepen werden 
252 300 bruto registertonnen aan nieuwe 
orders ontvangen tegen 104 800 brt in 
1976. Het merendeel van deze orders 
werd in het eerste halfjaar ontvangen 
namelijk 226 300 brt tegenover 25 900 
brt in het tweede halfjaar.

De ontvangst van nieuwe orders voor de 
bouw van baggermaterieel en drijvend 
materieel voor offshore activiteiten ver
minderde ten opzichte van het voor
gaande jaar: 102 900 kubieke meter wa- 
terverplaatsing in 1977 tegenover 142100 
kubieke meter in 1976.

Ook de ontvangst van nieuwe opdrach
ten voor de bouw van binnenvaartuigen 
en sleepschepen en van sleep- en duwbo
ten was lager dan in het voorgaande jaar.

Keppel’s Shipyard Singapore
In januari 1.1. werd bij de Tuas Yard van 
Keppel’s Shipyard in Singapore een 
nieuw gegraven dok met een capaciteit 
van 150 000 dwt in gebruik genomen. 
Het dok heeft een lengte van 301,70 me
ter, een breedte van 52 meter en een 
diepte van 10,20 meter. Aan beide zij
den zijn kranen opgesteld met een hijs
vermogen van 50 ton bij een reikwijdte 
van 50 meter. Verder beschikt de Tuas- 
werf over goed uitgeruste werkplaatsen 
en een kadelengte van 860 meter.
De scheepsreparatie-capaciteit van Kep- 
pel’s Shipyard in Singapore werd hier
door aanzienlijk vergroot.

De vakbeurs Elektrotechniek '78
Van 9 tot en met 14 oktober 1978 wordt 
in de vernieuwde en vergrote Bernhard- 
hal van de Jaarbeurs te Utrecht de vak
beurs ELEKTROTECHNIEK '78 ge
houden.

Deze 2-jaarlijkse beurs -  de vierde in de 
cyclus -  omvat apparatuur en materiaal 
voor opwekking, transport en distributie 
van elektriciteit in de ruimste zin des 
woords. Maar ook diverse toepassingen, 
kontrole-systemen, beheersingstechnie- 
ken zullen op deze manifestatie te zien 
zijn. Het beursprogramma wordt gekom- 
pleteerd met een belangrijk aanbod van 
instal latiemateriaal.

ELEKTROTECHNIEK '78 gaat een 
unieke manifestatie worden, die de be
zoeker een vrijwel kompleet aanbod on
der één dak zal geven van de nieuwste 
ontwikkelingen, produkten en diensten 
in de elektrotechnische sektor.

Electronic ship operational control sys
tem
Lloyd’s Register of Shipping and the 
Netherlands Maritime Institute have 
joined forces in the development of a sys
tem for ship operational control and the 
investigation of its potential. The project 
is planned to take place over a three year 
period and Lloyd Register’s Rotterdam of
fice will co-ordinate the exercise with the 
various Dutch maritime interests which 
will be involved.
Three different types o f Dutch ships will 
be fitted with instrumentation for the pro
ject. A container ship, a bulk carrier and 
an oil tanker have been chosen because 
they have different operational require
ments and therefore present different sets 
of circumstances requiring to be examined. 
The following ship response variables will 
be considered- I . Pich angle 2. Roll angle

3. Vertical accelerations in forward hold
4. Bottom forward pressure 5. Bow flare 
pressure 6 . Midships stresses 7. Quarter- 
length stresses 8 . Hatch distortion 9. 
Forecastle deck pressure. In addition, 
buoy sensors will be used at certain times 
to measure, simultaneously, the sea state 
to provide a check on the prediction pro
cess used in the system.
A processing capability within the system 
will convert the measurements into a suit
able form to provide the necessary infor
mation from which improved course or 
speed alterations may be carried out. This 
information will be displayed and updated 
every two minutes while the device is 
working. It will be possible to calibrate the 
system so that is can Team’ from its own 
predictions and enhance its data bank in
formation by its own measurements. 
When fully developed, the proposed sys
tem will be able to augment a ship’s offi
cer’s previous experience, particularly on 
new types of ships where practical service 
experience is limited. The potential eco
nomies in building and operating costs 
arising from the use of such a system will 
also be studied.

New Quality assurance scheme for ma
chinery
Lloyd’s Register of Shipping has initiated 
a Quality Assurance Scheme formachinery 
which will apply to individual and series 
produced items manufactured under clo
sely controlled conditions.
Under traditional procedures, Lloyd’s 
Register surveyors witness tests and exa
mine components at prescribed stages of 
manufacture. The new scheme allows 
surveyors to carry out regular surveillance 
at all significant phases during approved 
manufacturing and quality control proce
dures.
The requirements are based on quality as
surance techniques which, after approval 
by LR. may be adopted as an alternative to 
direct survey methods.
LR will encourage very high standards 
and only approve those manufacturers 
who employ first class and comprehensive 
quality control methods. After experience 
has been gained, it is intended to include 
these requirements in the Rules and Regu
lations for the Classification of Steel 
Ships.
The Scheme is intended tocovermachinery 
and associated components for marine use 
which require LR certification.
L R ’s scheme for the Certification of Batch 
and Line produced machinery, in opera
tion for some years, will not be affected by 
the new Quality Assurance Scheme.
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Classification agreement
Lloyd's Register of Shipping has signed 
an agreement with the Biro Klasifikasi, 
Indonesia, covering the classification of 
ships holding, or intended to hold, the 
classification of both Societies. This will 
help promote, to the fullest extent, the 
interests o f shipowners, shipbuilders and 
underwriters who are concerned with 
ships having such dual classification. The 
agreement became operative on Decem
ber 1. 1977.
The two organisations will maintain the 
same high standards of classification and 
maintenance of ships and will exchange 
certain classification particulars. New 
construction plans for dual classification 
will be approved by both Societies. 
Mutual co-operation during survey work, 
to reach uniform classification recom
mendations, means that surveyors from 
each Society will assist each other in 
establishing classification criteria.

Reduction in capacity suggested for 
shipbuilding in Norway
The latest series of recommendations to 
help the Norwegian shipbuilding industry 
to cope with the current international re
cession in their branch have been produc
ed by a committee established to consider 
the industry’s problems. The shipbuilding 
committee under the chairmanship of 
chief county administrator, Mr. Ingvald 
Ulveseth divided on its main proposal to 
cut back newbuilding capacity by 6 000 
jobs in the next three years; the present 
number of employees amounts to 20 000. 
A minority of two in the 13-strong com
mittee wanted a more rapid and radical 
cut-back -  the elimination o f 8 000 jobs 
by the end of 1979. If the majority’s sug
gestion is accepted it will mean that the 
newbuilding capacity of Norwegian yards 
will have been reduced by 40 per cent in 
the period 1975-80. It is envisaged that the 
industry will undergo basic reorganization 
and concentrate more on supplies to offs
hore work.
The committee states that in spite of such 
reductions, there will still be a strong case 
for state support and the committee major
ity claim that for new orders to be placed 
and to cover investment needs, the 
Government will have to aid the industry 
with up to 1 930 million NOK over the 
3-year period. So far this year, the yards 
have orders which cover 80 per cent of 
total capacity but have only orders for 30 
per cent of capacity in 1979. The commit
tee’s first report which was published a 
year ago has helped to pave the way for 
orders worth a total o f 5.8 billion going to

Norwegian yards up to the end of Novem
ber 1977.
The recommendation to cut back on new
building capacity is in line with OECD 
policy and a larger reduction would create 
too many problems. It is felt that the 6 000 
can be absorbed within industry generally. 
The chairman and five members of the 
committee support the idea of state repre
sentation on the boards of those firms with 
large Government support.
The report has been positively received 
generally by the unions, the oil sector etc.

BSRA examines the case for catama
rans
Catamarans may be superior to single
hulled vessles for certain applications, ac
cording to a report by the British Ship 
Research Association (BSRA). Their 
chief advantages include large deck areas 
in relation to displacement, good trans
verse stability, good manoeuvrability, and 
very good course-keeping qualities ahead 
and astern.
The BSRA report, at present confidential 
to members, examines the type of opera
tion where these characteristics might use
fully be exploited, as well as summarising 
current design knowledge and information 
regarding the performance of catamarans 
in service. The feasibility of building 
large, high-speed, ocean-going catamaran 
ships is discussed, together with the pos
sible evolution of novel ship types based 
on a catamaran configuration.
This is one of a number of projects cur
rently being carried out by the association, 
which since 1944 has been the main re
search arm of the UK shipbuilding indus
try. It is now being retained by the 
recently-nationalised British Shipbuilders 
as the main agency for executing its re
search and development programme. The 
association also plans to continue to 
develop and expand its services to marine 
industries all over the world.
BSRA’s current research programme falls 
within four main headings: SSDS (Ship 
Structural Design System), Shipbuilding 
Technology (which includes ATS -  Ad
vanced Technology Shipbuilding -  and 
marine standardisation), Ship Technology 
(with two main streams of activity 
embraced respectively by Naval Architec
ture and Engineering), and Computing 
Technology (grouping the association’s 
computer hardware and supported by 
software engineering expertise).
Another o f the association’s current inves
tigations is into the use of lasers in ship
building.
Level and alignment instruments using

laser beams have made a notable impact in 
civil engineering works in recent years. 
Now BSRA, which first used lasers on an 
experimental basis in 1970. has begun an 
investigation into the use o f some com 
mercially available laser surveying in
struments for hull construction measure
ments as part o f its ATS project. 
Depending on findings from early investi
gations. the study will be extended into the 
use of lasers for alignment measurements 
on building berths and precision align
ments associated with main engine shaft
ing.

Norwegian underwater institute
Norway’s famous fjords can come to good 
use in deep water technology in the future. 
Their depths and protected locations offer 
ideal and unique possibilities for study and 
research, according to Head o f the new 
Norwegian Underwater Institute (NUI), 
Mr. Bjorn Vedeler. The fjords offer 
unlimited research opportunities for un
derwater research, he added.
For these reasons plans are underway in 
making NUI a centre for an international 
research cooperative effort within the In
ternational Energy Agency (IEA). The 
Ministry of Industry has entered into talks 
with the IEA, which has clearly indicated 
its interest in making NUI headquarters 
for researchers from a number of member 
countries. Deep water technology for ex
ploitation o f oil and gas from the ocean 
bed will be researched primarily. 
Although the project is still in its initial 
phase, it is expected that participant coun
tries will finance research projects. NUI 
will, however, carry out parallel research 
on its own should the cooperative agree
ment come into effect. NUI awaits as
signments from private and public firms 
and service institutions. Twenty-five mil
lion NOK has been channelled into NUI 
for the establishing phase by Det norske 
Veritas and the Norwegian Council for 
Scientific and Industrial Research.
NUI will have at its disposal next spring, 
when the new plant at Laksev&g is ready, 
an air pressure chamber system without 
comparison in Europe. Constructed by 
Kvaemer Gruppen A /S, according to 
NUI’s specifications, it will be possible to 
simulate dives up to 650 m in the water 
tank. It can also simulate tropical as well 
as arctic conditions.

Offshore confidence rising
Hints of a strong market for offshore ma
rine equipment in 1978 are contained in 
the quarterly European market report from 
London shipbrokers Eggar Forrester’s
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offshore department.
Significant UK Government moves in the 
last quarter of 1977 to control offshore 
activity may affect operators’ future 
development plans. Nevertheless, laid-up 
marine equipment is more than 30 per cent 
lower now than one year ago and there has 
been a considerable rise in the amount of 
equipment employed.
Contined firming of rates for large anchor 
handling supply vessels (7000 BHP or 
more) has been the most notable feature of 
the charter market, according to Eggar 
Forrester.
Major oil companies are increasing their 
'exploration rig cover" back to 1975 le
vels . Although charterers confidence is not 
yet reflected in day rates available to mo
bile platform owners, a significant reduc
tion in long-term rig availability since last 
February’s peak supports Eggar Forres
ter’s prediction of a fabourable outlook in 
1978 for owners.

More home aid for shipping needed
The President of the Norwegian Ship
owners' Association, Mr. Charles Berge- 
sen said that although the current crisis 
facing the shipping industry was an inter
national one, the extent to which Norwe
gian shipowners would weather the storm 
lay in the hands of the Norwegian authori
ties. He pointed out that there was no 
policy of strengthening the shipowners’ 
competitive viability in relation to other 
shipping nations. Commenting on the in
formation that a third of the country's 
shipowners will have difficulties in coping 
with the next two years if the crisis conti
nues, he said that Norwegian ships faced a 
poorer competitive situation than was ne
cessary. Mr. Bergesen said that if ship
ping was to remain an important element 
of the economy, then the shipping compa
nies would have to have the same competi
tive conditions and freedom of movement 
that other industries had.

He said that the first task would have to be 
to control the explosion of costs. This 
called for moderation, economic disci
pline and a major degree o f reticence when 
it came to loading the industry with new 
costs involved in novel and expensive re
search projects. Among other things he 
mentioned in this respect, the demand for 
new regulations regarding cabins in the 
merchant fleet. He wanted the authorities 
to remove the special forms of capital 
taxation regarding ships which operate at a 
loss or which are laid up.
The President went on to say that the present 
high level of costs could be alleviated so
mewhat if the Norwegian authorities 
would be willing to allow more Norwe
gian ships to be registered under foreign 
flags -  at least for a limited period. He 
would also like to see state support for the 
scrapping of elderly ships and much less 
subsidies being granted by state authori
ties in shipbuilding countries.

’SARA’ decides how machines should take over from men
by John Stansell*

The prelude to any large scale automation project is a detailed examination o f what the 
people to he replaced by machines actually do, fo r  fe w  employees work precisely to their 
job  specification. Most add something here or cut corners there.
The working o f  a merchant ship, whether it is a large tanker on regular runs or a round 
the world tramp, involves many unplanned operations, which makes it especially 
important that some vital but unspecified task should not be overlooked when automotive 
equipment is installed.

Recording and Analysis
The prevention of such an oversight is one 
of the purposes of a monitoring equipment 
package called SARA, which is an acro
nym for System for Activity Recording 
and Analysis. The device was designed by 
the British Ship Research Association 
(BSRA).
SARA consists ofasmallcontrolunitlinked 
to a conventional reel-to-reel tape recorder 
on which an observer can record up to 36 
different activities at the same time. For 
example, if used on the bridge of a ship 
during berthing, SARA could record the 
commands given by the pilot and the 
speed and accuracy of the responses from 
the helmsman, from the engine room and 
from the mooring parties on the bow and 
stern.
The data produced by SARA then can be 
used to evaluate alternative procedures, or 
to decide how equipment might be sited to 
improve efficiency and safety. Eight o f 
SARA’s channels can be linked to machi
nes and equipment, allowing an operator

to determine the extent to which the equip
ment is used.

Computer Control
In the same way an operator can decide 
how different elements, for example en
gine temperature and rated fuel use, 
should be used to govern a computer con
trolled operation. Comparison of these 
two factors could give a continuous record 
of efficiency of fuel consumption at parti
cular speeds and so improve a vessel’s 
performance. SARA would help engi
neers to find the best answers.
Once a full recording has been taken it is 
played back to a decoder which converts 
the stored information to digital form and 
stores it again, this time on computer 
compatible magnetic tape. The data then 
is ready for analysis in detail on a suitable 
computer.
Part of SARA is a program -  written in 
Fortran computer language -  that checks 
for recording errors, converts the informa
tion into the form required for analysis,

and then makes further checks for accura
cy. The computer will automatically cor
rect certain mistakes.

Analysis Programs
One program, for example, operates on a 
time period base and gives the frequency 
of each activity, together with its actual 
duration, the average duration, and the 
difference between the two. Another pro
gram provides a minute by minute account 
of the total activity in a particular part of 
the ship over the entire period being analy
sed.
One of the first uses that the BSRA will 
make of SARA -  which is available for 
sale or hire to interested organisations -  is 
in a ship automation development project. 
The first phase will produce a design for a 
highly automated petroleum products tan
ker, and to achieve the high level of safety 
required the designers will need to know 
all about modem tankers and what their 
crews do. SARA will provide this infor
mation.
Although SARA has been designed for 
marine work, it could have applications 
wherever complicated work operations 
need to be studied with automation in 
mind.

^Technology news editor ’New Scientist’ 
London
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