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Wetsontwerp onder redersvuur

Nog niet zo lang geleden konden wij in 
brede kringen (behalve onder de reders) 
vernem en, dat de door de regering in 1976 
ingestelde regeling voor de investerings- 
premies de N ederlandse koopvaardij dan 
toch m aar in staat had gesteld om uitvoe
ring te geven aan de zo broodnodige ver
jongingskuur. Die kuur stelde de koop
vaardij in staat om  zich op zee met meer 
kracht en verm ogen onder de internatio
nale concurrenten te begeven. In het eerste 
jaar van het M aritiem e Plan leek de aan
bouw van nieuwe tonnage onder de ge
neugten van de prem ies inderdaad op volle 
toeren te draaien; maar nog vóór het 
tweede jaar begon, liep de belangstelling 
voor aldus ge-sponsorde nieuwbouw terug 
om tenslotte geheel op te houden. Geen 
nood, zeiden de optim isten, de Neder
landse reders zijn nu aan hun vereiste 
nieuwbouw -kw antum  toe. Elders echter 
kon m en beluisteren, dat er evenwel nog 
genoeg in het vat zat, m aar dat de N eder
landse reders er weinig voor voelden om 
er dit onder de h uidige om standigheden uit 
te halen, om dat zelfs met gesubsidieerde 
nieuwbouw schepen niet lonend m eer kon 
worden gevaren. V oorzitter Groenendijk 
van de redersvereniging vertelde ons zelfs 
rond de jaarw isseling waar het allemaal 
precies aan schortte: de teruglopende 
vrachtenm arkt, de druk van overtollige 
tram pvaarders op de internationale lijn
vaart en niet te vergeten, de exorbitant 
hoge loonkosten in N ederland, die de re
ders dw ongen om op somm ige trades 
voortaan uitsluitend met A ziatische gezel
len te varen.
Nu de regeling voor de investeringspre- 
mies in de zeevaart op 1 juli a .s . afloopt, is

de W IR aan de orde gesteld, het w etsont
werp investeringsrekening. D iezelfde re
dersvereniging is het echter in het geheel 
niet eens met de inhoud van deze follow- 
up en haar bezwaren w orden voor w at de 
kleine handelsvaart betreft, gedeeld dooi
de daar optredende tw ee w erkgeversorga
nisaties. Zij allen m enen, dat de voorge
stelde investeringsfaciliteiten onvol
doende zijn. De KNRV wil daarbij nog 
aantekenen, dat althans voor de grote han
delsvaart de regeling met de investerings- 
premies ’duidelijk niet heeft beantwoord 
aan haar doelstellingen’, namelijk het in
vesteren onder N ederlandse viag w eer 
voldoende aantrekkelijk maken. Van de 
circa twee miljard gulden aan bouw op
drachten, die sindsdien zijn geplaatst, is 
nog steeds veertig procent, zonder pre
mie, bestem d voor registratie onder bui
tenlandse vlag. Toch w ordt in het ’blauw 
boek’ over de grote handelsvaart (getiteld: 
’Schepen in de W IR, reders in de w ar?’) 
verklaard, dat de N ederlandse rederijen 
gezamenlijk in de afgelopen drie jaar de 
uitdaging tot stiuctuurverbeterende ver
vanging van de vloot hebben w aarge
maakt, omdat in die periode zestig procent 
werd gerealiseerd van de investerings- 
schatting voor vijf jaar.

In concreto stelt het rapport, dat voor zee
schepen hetzelfde uitgangspunt moet 
gelden voor de berekening van de basis
premie als voor alle andere investerings- 
objecten, te weten de sinds m edio 1976 
van kracht zijnde faciliteiten. V olgens de 
memorie van antwoord komt de basispre
mie voor zeeschepen dan op 19 procent. 
Er is geen enkel argum ent aan te voeren,

aldus de K N RV , om  de structurele onder
steuning van de zeevaart onder N eder
landse vlag op dit m om ent terug te schroe
ven tot een basisprem ie van 15 procent. 
De gedachte van de regering ten gunste 
van een andere bedrijfstak, de N eder
landse scheepsbouw , om  de conceptie van 
het M aritiem e Plan voort te zetten , kan in 
de conceptie van de W IR nim m er leiden 
tot een korting op de basisprem ie van de 
N ederlandse scheepvaartondem em ingen. 
Het is in dit verband interessant om het 
betoog te lezen van de V ereniging van 
w erkgevers in de K leine H andelsvaart en 
het Koninklijk Z eem anscollege 'D e  G ro 
ninger E endracht’ over dit onderw erp. Bij 
de KHV gold im m ers de overw eging, dat 
de reders daar, langer dan in de G H V , van 
het M aritiem e Plan hebben geprofiteerd  
en dat de vooruitzichten van déze bedrijf
stak er, in het algem een genom en, beter 
uitzagen dan het geval was in de G rote 
H andelsvaart.
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De Investeringsprem ieregeling Z ee
scheepvaart heeft, aldus deze beide orga
nisaties, een aanzet gegeven tot de zo ge
wenste structuurverbetering  van de N eder
landse K leine H andelsvaart. In de periode 
I juli 1976 tot 31 decem ber 1977 werd 
door 75 schepen de prem ie toegekend, 
terwijl voor 17 schepen een voorlopige 
toekenning van de prem ie -  in afw achting 
van het bouw contract -  plaats vond. Het 
totale bedrag van de investering bedroeg 
869 m iljoen gulden. De prem ieregeling 
be tro f in 68 van de 75 toekenningen nieuw 
te bouw en schepen; hiervan w erden er 65 
bij N ederlandse w erven gecontracteerd. 
Het aantal ingediende aanvragen is echter 
de laatste zes m aanden sterk teruggelo
pen, toch iets anders dan bij de G H V , w aar 
in het geheel geen nieuw e aanvragen m eer 
zijn binnengekom en. De herstructurering  
van dc KHV in de periode 1969/77 heeft 
het m ogelijk gem aakt, dat N ederlandse 
reders naast reders uit o .m . de Duitse 
Bondsrepubliek w eer een positie in deze 
m arkt innem en. D esondanks is de N eder
landse vloot qua leeftijdsopbouw  sterk 
achtergebleven bij de voornaam ste W est- 
europese concurrenten. V an de Europese 
vloten vindt verrew eg het grootste deel 
em plooi in de algem ene vrachtvaart 
(tram pvaart). V oor alle participanten -  
ook voor de N ederlandse reders -  geldt, 
dat de vrachtprijzen op deze m arkt als ge
geven beschouw d m oeten w orden. Van 
enige invloed op de prijsvorm ing is geen 
sprake.

Een relatieve verlaging van de loonkosten 
zou m ogelijk zijn door schaalvergroting, 
m et nam e een verlegging van de thans 
geldende m axim ale lengtegrens voor 
K H V -schepen van 75 m eter-loodlijnen 
naar 85 m -loodlijnen, een criterium  w aar
voor reeds in de jaren  ’6 8 -’69 op goede 
gronden werd gepleit.
O ok de ’k le ine’ reders vinden de basis
prem ie van 15 procent ten enenm ale on
voldoende. De Duitse basisfaciliteiten 
kom en, in W IR -term en om gerekend en 
rekening houdend met het fiscale regiem  
in D uitsland, neer op een basisprem ie van 
circa 26 procent. V oor het behoud van de 
m arktpositie w elke thans door de N eder
landse K leine H andelsvaart wordt inge
nom en, is het volgens de w erkgeversvere
nigingen noodzakelijk dat in N ederland de 
basisprem ie m instens op een vergelijkbaar 
niveau kom t. De structurele veranderin
gen van het vervoerspatroon in het recente 
verleden hebben to t een snellere econom i
sche veroudering van bestaande schepen 
geleid. Om de m ogelijkheid to t snelle 
aanpassing van w ijzigingen in het m arkt- 
beeld open te houden, zou een desinveste- 
ringstennijn  van m axim aal zes ja a r  (hui
dige term ijn voor de Investeringsprem ie
regeling) dienen te gelden. Tussen op
dracht tot bouw  en aflevering van een 
K H V -schip ligt bovendien veelal slechts 
één jaar. De in de W IR voorgestelde ter
mijn van tien ja a r  zal sterk rem m end w er
ken bij de noodzakelijke aanpassing van 
het scheepstype. In de D uitse B ondsrepu

bliek geldt een term ijn van vijf ja a r  na 
oplevering. Een extra aansporing tot m o
dernisering van de KH V -vloot zou bereikt 
kunnen w orden met het terugbrengen van 
de desinvesteringsterm ijn van tw aalf jaar 
naar zes jaa r voor de schepen gebouw d 
tussen ’72 en 1 ju li 1976. Als de W1R- 
basisprem ie voor de zeescheepvaart op 
m instens 19 procent wordt gesteld, vinden 
de w erkgevers, dat bovendien een extra- 
prem ie van tenm inste zeven procent voor 
de K leine H andelsvaart moet w orden toe
gekend. De K oninklijke N ederlandse Re- 
dersvereniging blijft van m ening, dat ook 
de N ederlandse scheepsbouw industrie 
m eer gebaat zou zijn m et w at een geobjec
tiveerde regeling w ordt genoem d, w aar
m ee w erven -  ook m et potentiële buiten
landse opdrachtgevers -  com m ercieel 
zouden kunnen onderhandelen , ’dan met 
een kunstm atige poging de potentiële Ne
derlandse opdrachtgevers tot een captive 
m arket te verk la ren .’ De afgeleide w erk
gelegenheid van de N ederlandse zeevaart 
w ordt in een rapport van het Nederlands 
Econom isch Instituut voor 1972 geraam d 
op 13.000 m anjaren; een groot gedeelte 
daarvan ligt uiteraard in de scheepsbouw 
industrie. De redersvereniging zegt altijd 
een open oog te hebben gehad voor de 
gen tlem an’s agreem ent, dat N ederlandse 
w erven zou verzekeren van de m ogelijk
heid om  m ee te dingen naar het verkrijgen 
van orders uit het binnenland. M oge dit 
begrip ook bij een goede W IR  zo blijven!

De J.



Classification surveys, condition monitoring and planned 
maintenance*

Synopsis
In this paper an attem pt is made to consider whether periodical classification surveys 
might he affected by condition monitoring techniques and  planned  m aintenance sys
tems. The purpose o f  a periodical classification survey is explained and  com pared with 
the objectives o f  condition m onitoring techniques. Recent changes in classification  
Rules which m ight have an effect on periodical su n ’ey routines are m entioned. A new  
survey m ethod fo r  turbine m achinery incorporating condition m onitoring techniques is 
described. Am ple attention is given to the existing possibilities to incorporate periodical 
surveys in p lanned  m aintenance systems.

1. Periodical C lassification Surveys
When considering alternative periodical 
survey m ethods, such as those using c.m . 
techniques, it is necessary to try to estab
lish what the Classification Society’s ob
jectives are in requiring such periodical 
surveys in the first place. The Rules and 
Regulations o f  the various classification 
societies do not explain the purpose o f  
such surveys, they m erely refer to the re
quirements for periodical surveys to be 
carried out at specified intervals o f tim e in 
order that class can be maintained.
In L loyd’s R egister o f Shipping Rules this 
important detail iscovered by the following 
clause (Part 1, C hapter 2, clause X. 1.2. o f 
the 1978 Rules):

'Ships will continue to be classed so long 
as they are found, upon exam ination at the 
prescribed surveys, to be m aintained in 
accordance with the requirem ents o f  the 
Rules for both hull and m achinery’ .
The periodical surveys are to be carried 
out at specified intervals which are de
pendent on the subject surveyable item 
and which range roughly from one to five 
years.

The m achinery items for which the use o f 
condition m onitoring procedures and 
techniques are being contem plated are 
usually surveyed on a so-called Continous 
Survey basis, which means that all items 
o f surveyable m achinery are to be exam in
ed for survey in rotation to ensure that the 
interval between consecutive exam ina
tions o f each part w ill not exceed 5 years. 
From the above quoted Rules extract it 
appears that the Classification Society is 
attem pting to establish that the ship re
mains in ’a fit and efficient condition’ by 
requiring periodical surveys to be held.

This requirem ent for periodical surveys 
should perhaps be read in conjunction

with clause 1 .1 .6 o f  the same C hapter and 
Part o f  the 1978 Rules, which reads: 
’The Rules are fram ed on the understand
ing that ships will be properly loaded and 
hand led .’

W ith regard to m achinery this clause im 
plies that machinery should be operated 
within its design lim its and that it should 
be properly m aintained.
W hen com bining these two Rule para
graphs one could perhaps conclude that 
the periodical surveys are basically in
tended to verify that the equipm ent is 
being properly operated and m aintained 
and that the intervals have been specified 
on the probability that the equipm ent may 
be expected to function statisfactorily du
ring the period between consecutive sur
veys provided, it is properly operated and 
m aintained.

In practice o f  course this is only partly 
true, not all failures are due to  im proper 
operation or lack o f m aintance. U nfortu
nately failures do also occur due to  design 
faults, m isalingm ent, m aterial faults and 
heavy w eather, for exam ple. It is also the 
purpose o f  a periodical survey to bring 
incipient faults o f  this nature to light. 
Sim ilarly, periodical surveys are being re
quired by National A uthorities whose R e
gulations are usually based on the SOLAS 
Convention. Regulation lO o fC h a p te r lo f  
the 1974 SOLAS Convention (an identical 
clause was included in the I960 SOLAS 
(safety o f  Life at Sea) Convention) e .g  
reads:

’The hull, m achinery and equipm ent o f 
cargo ships shall be surveyed on com ple
tion and thereafter  in such m anner and at 
such intervals as the A dm inistration may 
consider necessary in order to ensure that 
their condition is in all respects satisfacto

ry-
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T he survey shall be such as to ensure that 
the arrangem ents, m aterial, and scantlings 
o f the structure, boilers and other pressure 
vessels and their appurtenances, main and 
auxiliary m achinery, electrical installa
tions and other equipm ent are in all res
pects statisfactory for the service for 
which the ship is in tended .’
It is clear from the above that periodical 
classification surveys are required for a 
specific purpose: to ensure that at any sur
vey a recognized standard is being m ain
tained and that the essential m achinery 
may be expected to operate with safety 
and reliability in o rder that A dm inistra
tions and other interested parties such as 
Shipow ners, U nderw riters, Shippers, 
C harterers, etc. can within reason put their 
faith in a sh ip ’s class certificate.
On the other hand it should be realized 
that:
-  Periodical Surveys are not required to 
establish that all m achinery on board a 
ship continues to  operate at a high therm al 
and m echanical efficiency.
-  Periodical Surveys are not intended to 
replace a m aintenance schem e, although 
provision can be made for the require
m ents for periodical surveys to be built in 
to such a schem e.
-  Periodical Surveys are not intended to 
reduce down tim e.
-  Periodical Surveys are not intended to 
predict trends.
-  Periodical Surveys are not applicable to 
dom estic m achinery which might be es
sential to crew com fort, or to cargo hand
ling equipm ent.
So far the C lassification Societies have 
achieved their aim by requiring certain 
surveys o f  the essential m achinery peri
odically in accordance with practical ex
perience. From tim e to tim e the periods 
between the various surveys have been 
am ended as necessary in the light o f  expe
rience. W ith L loyd’s R egister o f  Shipping 
this situation has existed since 1834 i.e . 
the year that our first Technical Rules 
were published, which at tha ttim e already

* Tekst van de lezing, gehouden te Delft, op 
16 februari 1978 t.g.v. het Symposium 'On- 
derhoudsbewaking van de Machinekamer'.
** Lloyd’s Register of Shipping.



included requirem ents for periodical sur
veys.
In m ore recent years, how ever, certain 
am endm ents have been m ade to our peri
odical survey regulations in o rder to re
cognize developm ents in m aintenance 
procedures and the use o f  new m ainte
nance tools such as condition m onitoring 
equipm ent.
In 1967 a schem e was launched which 
perm itted approved sh ips’ C h ief Engi
neers to carry  out the surveys o f  certain 
item s o f  m achinery in cases w here the 
C ontinuous Survey system  had been adopt
ed and when the ship was at sea or in a 
rem ote port at the time a survey was 
required. Later in this paper, dealing with 
planned m aintenance system s, more atten
tion will be given to ’C h ief Engineers S ur
veys’ and the relevance o f  th is schem e to 
m odern m aintenance procedures.
In 1971, Rule paragraph C 602, which at 
that tim e dealt with periodical m achinery 
surveys, was extended with the follow ing 
paragraph, reading:
’In certain instances, upon application by 
the O w ner or where indicated by the M a
k er’s servicing recom m endations, the 
C om m ittee will give consideration  to  the 
circum stances where deviation from these 
detailed (periodical survey) requirem ents 
is w arranted, taking account design, ap 
propriate indicating equipm ent (e .g . vi
bration indicators) and operational re
co rd s’.

This paragraph is included in the 1978 
Rules as part o f clause 10.2 .10 C hapter 3 
of Part 1.
This Rule paragraph w as the first refer
ence in our Rules to what is now called 
’condition m onitoring ' and on the basis o f 
this paragraph turbines have been passed 
for survey w ithout opening up.
In our 1978 Rules the clause referring to 
condition m onitoring was given a firm er 
basis by the introduction o f  Rule para
graph 3.5.21 o f  C hapter 2 o f  Part 1, which 
reads:
’W here condition m onitoring equipm ent 
is fitted, the C om m ittee, upon application 
by the O w ner, will be prepared to am end 
applicable periodical survey requirem ents 
w here details o f the equipm ent are subm it
ted and found statisfactory. W here m a
chinery installations are accepted for this 
m ethod o f  survey, it will be a requirem ent 
that an Annual Survey be held, at which 
tim e m onitored records will be analysed 
and the m achinery exam ined under w ork
ing conditions’ .
Later in this paper an attem pt will be made 
to  analyse how these m ethods allow ed for

in our present R ules m ay be used by Ship
ow ners.

2 . C ondition m onitoring techniques  
and their purpose
The m achinery installations o f most m o
dern ships are now  being provided with 
fairly extensive alarm  and m onitoring 
equipm ent. The purpose of the provision 
o f this equipm ent is twofold:
I) T o  release engine room staff from 
watch keeping duties.
II) To arrange for the safe and efficient 
operation o f the plant by introducing au
tom atic contro l, alarm s and safety shut
dow n system s.
The m onitoring equipm ent fitted in this 
context provides for a supervision o f the 
operation  o f the m achinery but does not so 
much m onitor the actual condition  o f the 
m achinery item s.

Functions as lubricating oil pressures, 
cooling w ater tem peratures, operation o f 
auxiliaries, e tc. are m onitored but these 
functions m ainly concern external para
m eters. It is hoped that the m achinery op
erates satisfactorily  and that its condition 
is in order w hen these external param eters 
are within specified lim its. T he m onitor
ing equipm ent tries (as was intended) to 
replace the w atchkeeping and supervising 
engineer. The provision o f  m onitoring 
equipm ent does not substantially in
fluence the m achinery m aintenance 
schem e. M ore recently , how ever and, as 
som e believe as a further step to an engine- 
room  being m ore and m ore controlled by 
instrum entation, interest grew  in m ainte
nance system s using condition m onitoring 
techniques. In connection  with the subject 
o f  this paper it m ight be interesting to 
m ention som e o f  the reasons which ac
cording to various publications, are res
ponsible for this developm ent.

1. To avoid  sudden breakdowns. 
Particularly for large bore, slow speed 
diesel m achinery th is w as initially the 
m ain reason for the developm ent o f condi
tion m onitoring techniques.
C onventional instrum entation for assess
ing the influence o f therm al loading dur
ing actual running o f  disel engines appear
ed to be insufficient. The greatest part o f 
m aintenance and repa ir cost is spent on 
therm ally loaded parts.
T he concept o f  using a fixed num ber o f 
running hours betw een overhauls is not an 
ideal one. A geing, varying running condi
tions and process irregularities, which oc
cur at random , have caused m any 
unpleasant surprises.

This m otive to  apply condition m onitoring 
techniques has basically no bearing on 
m aintenance or periodical survey proce
dures and one could perhaps say that it is 
based on the sam e philosophy which led to 
the m onitoring o f  lubricating oil pressures 
for exam ple.

II. To obviate the opening up o f  m achin
ery in order to establish its condition. 
This is one o f  the main reasons for the 
introduction o f condition m onitoring 
techniques for turbine m achinery, al
though at the sam e tim e the equipm ent 
may be used to  provide tim ely indication 
o f  decreasing condition and the avoidance 
o f sudden breakdow ns.
Such a schem e not only offers a direct 
econom ic advantage, it also avoids the 
very act o f dism antling  and re-assem bling 
sophisticated m achinery. W hen one has 
this m otive it will be evident that one likes 
to use the selected condition m onitoring 
procedures also for periodical surveys.

III. To serve as an extra m aintenance ca
tegory in a p lanned  m aintenance system  
In a conventional m aintenance system  
m aintenance is generally determ ined by 
the follow ing means: calendar periodicity , 
hours, run and breakdow ns. This often 
leads to a too early  or too late a m ainte
nance (e .g . after a breakdow n).
In such a schem e the condition m onitoring 
by sophisticated equipm ent is used as an 
additional and, if  possib le, a main m ethod 
o f  determ ining when m aintenance should 
be done.
It is obvious that one m ight also wish to 
incorporate periodical surveys into such 
schem es.

IV. To establish machinery> operating ef
fic ien cy .
In such a system  one uses condition m oni
toring techniques to establish w hether the 
m achinery operates at an acceptable ther
mal and m echanical efficiency and use 
this inform ation w hen determ ining 
w hether repair or m aintenance is ju stified  
for econom ic reasons. T his relates predo
m inantly  to  fuel econom y and is used to 
determ ine w hen, for exam ple condensers 
have to be overhauled o r when it could be 
justified  to have the sh ip ’s hull cleaned.

The above reasons indicate w hat caused 
m anufacturers and ow ners to introduce 
condition  m onitoring. It is evident that if 
one d icedes on account o f one o f these 
reasons to install such equipm ent or in tro
duce such a  schem e, then one also tries to 
adapt it fo r o ther purposes.
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W hat condition m onitoring techniques are 
being applied on merchant ships? To start 
with one may say that in fact more has 
been said and written about such systems 
than, in reality have been installed and 
tested under operational conditions. Much 
attention has been paid to the development 
of systems for large bore, slow speed die
sel engines; a num ber o f  systems are cur
rently available on the market and a few 
ships are o r have been sailing with such 
condition m onitoring systems in opera
tion. Reliable information regarding re
sults obtained with these systems is as yet 
insufficiently available. The systems in
clude monitoring for e .g . temperatures o f 
cylinder liners and covers, fuel pressures, 
com bustion pressures, piston ring behav
iour, exhaust gas tem peratures and scav
enge air tem peratures. Sometimes a com 
puter system is used to process the measu
red data to calculate trends, deviations and 
efficiencies and to determ ine an optim um  
fuel injection tim ing. M onitoring is re
stricted to the therm ally loaded parts.
For the following reasons it is not expect
ed that such system s will replace periodi
cal surveys in the foreseeable future:

I Essential parts such as crankshafts, 
bearings, bedplates, connecting rods, etc. 
are not being monitored and it is not yet 
seen how these parts can be satisfactorily 
and econom ically included in such sys
tems.

II Even when the condition monitoring 
systems will prove to  be satisfactory for 
cylinder units (and this is still open to 
question), it is doubtful whether there is 
any advantage to be gained by seeking 
dispensation from physically surveying 
them, as it is usual to open out such units 
for normal m aintenance and repairs a 
number o f tim es within the stipulated 5 
years survey period.

For rotating m achinery, particularly tur
bines, condition monitoring systems are in 
operation em ploying vibration m easure
ment techniques. By the use o f  portable or 
permanent measuring equipm ent vibra
tion levels are m easured at regular inter
vals and under specified conditions to de
tect unbalance, bearing faults, misaling- 
ment or other potential causes for failure. 
It will be show n later in this paper that 
vibration techniques may be used in lieu o f 
surveys for turbines provided certain addi
tional checks are made and trials w itness
ed under normal running conditions. 
Com prehensive condition monitoring sys
tems for engineroom  auxiliaries, such as

pumps and auxiliary engines have not 
been developed as yet and, although it is 
understood that some research projects are 
being prepared in this field, there is no 
indication that such systems are going to 
have any serious effect on periodical sur
veys in the foreseeable future due to tech
nical and economical considerations. 
Some owners apply a lim ited am ount of 
condition monitoring in this field, in com 
bination with a planned m aintenance sys
tem. Usually with such schemes an en
deavour is made to assess conditions by 
performance checks under defined condi
tions, pressure tests and vibration m ea
surements for example.

3. Periodical turbine surveys with use 
of vibration m easuring techniques
In 1971 Lloyd’s Register made provisions 
in the Rules for relaxation o f detailed sur
vey requirem ents for main propulsion 
steam turbines provided appropriate indi
cating equipment (vibration indicators) 
were fitted and suitable operational re
cords were kept. By this method it is in 
principle possible to dispense with the 
com plete opening out of main propulsion 
steam turbines where the installation con
sists o f more than one ahead unit, at the 
first periodical survey for advancem ent of
C .S .M . (Continuous Survey M achinery) 
provided certain requirem ents are fulfill
ed. On a few ships such surveys have 
meanwhile been carried out and the pro
cedures to be followed in such cases 
generally include the following:

a. Vibration records o f the turbines are in 
principle to be kept from the date o f  build 
although in the case o f existing ships a 
vibration history o f a least 12 months prior 
to the survey date may be found accepta
ble. These vibration records are to be 
available for analysis. Details o f the vibra
tion monitoring equipm ent used on board, 
including docum entary evidence regar
ding calibration and accuracy, details of 
the m easurem ent locations and interval 
between recordings should be available. 
In addition to these vibration records, 
which may be taken by the Owners, a 
com plete set o f  vibration readings are to 
be taken under the supervision o f  a Sur
veyor. These vibration readings should be 
taken at full power and at selected reduced 
speed conditions. The m easurem ents are 
to be taken at the forward and aft bearings 
of each rotor, in the horizontal, axial and 
vertical directions. The vibration pick-ups 
(accelerom eters or velocity transducers) 
should be firmly secured to the bearing 
housing. The signal output from the

pick-ups may be recorded by a pen chart 
recorder, an ultraviolet chart recorder, o ra  
m agnetic tape recorder. A propeller shaft 
speed pick-up will also generally be 
required.
The history o f  vibration records should 
com m ence with a ’base line vibration sig
nature ' taken under the conditions m en
tioned above and this should take the form 
o f a detailed discrete frequency analysis. 
A sim ilar vibration signature is required at 
the tim e o f the survey so that a direct 
com parison o f the results may be m ade. At 
regular intervals between the 'base line 
signature’ and the 'survey  signature’ the 
vibration levels o f the turbine should be 
recorded (e.g. m onthly) either by using 
simple portable m onitoring equipm ent or 
the fixed vibration indicating equipm ent 
fitted to the turbines. These readings 
should be suitably logged so that any 
trends in vibration levels may be 
determ ined. It should be appreciated the 
foregoing are the m inim um  requirem ents 
and that analyses taken over the frequency 
range o f  the turbines at regular intervals 
are more advantageous and this should be 
aim ed for.

F ig. 1 shows a vibration signature m eas
ured on the H .P . turbine o f  the s .t.t .  ’B ri
tish Scientist’.
According to the O w ner o f  this ship this 
signature is characteristic o f the results 
obtained from a num ber o f  their V L C C ’s. 
The vertical axis shows the vibration velo
city in m m /secs peak and the horizontal 
axis the frequency in cycles per m inute. 
The vibration value m easured in the hori
zontal direction at the fundam ental turbine 
frequency (4612 c .p .m .)  indicates a small 
am ount o f  unbalance o f  the turbine rotor. 
The history of vibration readings thus ob
tained is used to detect any deterioration in 
the condition o f the turbine. Tw o factors 
are im portant in this respect when decid
ing w hether at a certain m om ent the vibra
tion level is acceptable or not:

1. The absolute level o f  the vibration 
which should not exceed lim its specified 
by the M anufacturer, and N ational ore In
ternational Standards such as:
ISO 2372-1974: 'M echanical vibration of 
m achines with operating speeds form 10 
to 200 rev/s. Basis for specifying evalua
tion standards’ .

BS 4675: Part 1:1976: Indentical to ISO
2372-1974.
or
VD1 2056-1964: 'C riteria  for assessing 
mechanical vibrations of m achines’.
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f ig . I . Machinery vibration signature

II. Com parison o f the vibration levels 
over a period o f  tim e to detect any change. 
It is generally considered that this trend 
param eter is much m ore im portant than 
the absolute level m entioned under I 
above. M axim um  allow able deviations 
from earlier vibration levels, preferably 
the as new values m easured during sea- 
trials or m aiden voyage, or after a m ajor 
overhaul should, where possible, be de
term ined in consultation with the M anu
facturer for a given type o f  m achinery. 
As an exam ple it may be m entioned that in 
R ef (3) Mr. Glew describes a m aintenance 
scheme o f the Canadian Royal Navy in 
which the acceptable rise in vibration level 
was determ ined as a factor 2. W here the 
trend in the vibration levels exceeds that 
figure appropriate action is taken. It goes 
w ithout saying that, w here levels m eas
ured over a period o f  time are being 
com pared, it is o f the utm ost im portance 
that the m easurem ents are taken under the 
sam e conditions.

b. In addition o f the vibration m easure
m ents the follow ing is to be done:

I. Rotor position indicators are to be per
m anently installed on each turbine and 
readings should be available for analysis.
II. Rotor bearings, thrust bearings and 
flexible couplings are to be opened out, 
exam ined and proved statisfactory.
III. The turbine reduction gearing top cas
ing is to be lifted and the gearing found to 
be satisfactory.
IV . The em ergency arrangem ents for 
operation with one turbine out o f  action 
are to be verified and available for im
m ediate fitting in an em ergency.
V. A full pow er trial is to be w itnessed to 
show that the turbines are in good w orking 
order. Usually this will be com bined with 
the m easuring o f the vibrations.
During full pow er trials sufficient infor
m ation should be recorded for com parison 
o f  the plant perform ance data with design 
and trial data. Readings o f  the plant data 
should include the shaft horse pow er 
developed by the turbines, the steam  con
ditions at the inlet and outlet o f  each turbi
ne, the boiler perform ance data, conden- 
sor vacuum , sea tem peratures and the 
steam conditions o f any other m ajor steam

consum ing auxiliary.
VI. It has to be exam ined that the boiler 
w ater level control system s are in good 
w orking order and, as far as can be ascer
tained from the sh ip ’s records, that there is 
no evidence o f carry over.
VII. As far as practical a visual exam ina
tion o f the LP ro tor final stages and astern 
rotor should be carried out through inspec
tion ports in the turbine casing.

In many instances the Shipow ner may not 
have access to the specialised equipm ent 
necessary for the recording and analysis of 
the com prehensive vibration signatures 
needed for such surveys. In such cases it is 
possible to request assistance from 
L loyd’s R egister Technical Investigation 
D epartm ent which is well equipped to 
carry out vibration m easurem ents and ana
lysis.

4 . Planned m aintenance schem es and 
periodical classification surveys
It is evident that a Shipow ner will want to 
avoid having m achinery items opened out 
or dism antled for survey purposes only
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aed far a n q  ® aau iaa toeBSwe feat she 
ia tervsl f a s s s a  «aasscsfam e q m m h -  
f a s  does aar « so se i 5 years, However, 
sometim es an item  is dism antfed fo r  m ain
tenance some tim e before the survey is due 
(e.g. 4 years after the last survey). To 
avoid that the item  in question would have 
to be dism antled again after one year it is 
of course possible to present the subject 
item for survey after 4 years and to  com 
mence a new period o f  5 years as from that 
date. Further, and m ore im portant for a 
successful operation o f a m aintenance 
scheme, our Rules do allow that certain 
surveys m ay be carried out by experienced 
C hief Engineers, as stated in clause 3 .5 .20  
of Chapter 2 o f  Part 1 o f  the 1978 Rules, 
which reads:

’Upon application o f  an O w ner, the 
Com m ittee m ay agree to an arrangem ent 
whereby, subject to certain conditions, 
some items of m achinery may be exam i
ned by the C hief Engineer of the ship at 
ports where the Society is not represented, 
or, where practicable, at sea, follow ed by 
a limited confirm atory survey carried out 
at the next port o f  call when an Exclusive 
Surveyor is av a ilab le .’
These C hief Engineers should hold a  first 
class certificate o f com petence or equiva
lent and in general have been in the O w n
ers’ service for at least 3 years since ob
taining this certificate. The follow ing 
parts o f m achinery may be exam ined by 
these C h ief Engineers under this scheme:
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stsuafeer o f  g en era to r  s e a  i s  su ch  t t e f  a ll  
se r v ic e s  e s s e a lte l  t o  t t e  -propilsicss a d  
safety o f  the ship, also the preservation o f  
refrigerated cargo, can be supplied when 
any two sets are not w orking. O ne o f  these 
sets can then be overhauled while the other 
rem ains as ’s tand-by’.

W hen carrying out such surveys at sea it 
should as a m atter-of-course, be ensured 
that with regard to stand-by units such as 
auxiliary engines and main lubricating oil 
pum ps, that items are only opened up un
der favourable conditions so that no haz
ard, including fire , to  the ship or cargo 
would result from breakdown o f a w ork
ing unit. Sufficient stand-by generating 
capacity should also rem ain available 
when auxiliary generator sets are being 
surveyed at sea.
A fter a survey by the C hief Engineer, a 
confirm atory survey has to be carried out 
at the first port where an exclusive sur
veyor is available.
For auxiliary engines this confirm atory 
survey, for exam ple, includes the follow 
ing:
At least one main bearing and one bottom 
end bearing to be selected, opened up and 
inspected together with the journal and 
crankpin. In engines having m ore than 
four cylinders at least tw o main journals, 
crankpins and their bearings are to be 
exam ined. T he deflections o f  the crank
w ebs are to be m easured and com pared

with I t» «  recorded by Ac Chief Engi
neer,
T te « f « e  is to fee euMfaed ma»ng un
der load and operation o f  the governor and 
fe a tsM rd fo A  breaker tested. A ll  safety 
devices, lesaate eowrels, and automatic 
a b a s  to he tested.
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It is hoped that the fcwegfeag f a  dessoa- 
jnated feat periodical ssrv'ep ami cendt- 
?t«s sssowfssisg w e, indeed c a tp fa a t-  
tary Tte peteM Rales afa tt suffideM 
IfexibiSfy far experimesfisg wife new 
^sterns asd n e A fa . It B d » tw a d n a d  
f a t  satTteieaf safeguards f a r  bees istslt 
a  to o a n e  f a  Ae getnfaed d e m a f a  
m eA fa ate. af feast as effective as e tn m -  
f a d  sarveys. fa o a t M a g ,  it ssay fee 
sad f a  far d fa d  p R f a b f a  s j s w k  
CQsditios m faoriag t a M g e  casaof 
fee expected to have asy sizeable effect on 
p e fa fa d  a n ^ s  «  fee foRteeafa 
f a t e ,  f a  feat far «m s pspeisM  ftsifei- 
aes cosfaoB « n f a r a g  servey iiynfM1 
are already in operation , and that far snst 
aaxii»y cqtojMseat a fall e s « f a »  awst- 
swing system will he diffleelt fartedfakal 
aad ecoasrroas! seasass- 
G n d f a i  iBHritowg tH fa p e f  can « -  
etode vibration m easurem ents and  analy
sis including the shockpulse m easurem ent 
method for ball and roller bearings, lubri
cating oil analysis, use o f  introscopes, fi
bre optics and sim ilar m ethods enabling 
engineers ’to look around the co rner', cal
culations o f therm o-dynam ic perform an
ce, perform ance tests and normal visual 
inspections.
For certain auxiliary equipm ent such as 
auxiliary turbines, and som e large rotating 
pum ps, it is perhaps feasible that in future 
sim ilar system s as described for main tur
bines may be attractive and acceptable. 
Finally it may be w orthwhile to suggest 
that equipm ent designers should perhaps 
consider the trend tow ards condition mo
nitoring techniques and provide rotating 
machinery with strategically located open
ings for use o f  introscopes or sim ilar 
equipm ent, and that O w ners should en
deavour to collect and store all possible ’as 
new ’ perform ance data  and vibration chart 
signatures for the purpose o f record. 
These data should be m easured on board 
after installation and with the ship operat
ing under normal conditions i.e . for 
exam ple during seatrials o r m aiden voya
ge.
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die een kw art eeuw  lang, van 1653 tot 1678 in de bloeiperiode 
van de V .O .C . gouverneur-generaal van N ederlands O ost-Indië 
is gew eest. Prof. Boxer analyseert de eigenschappen van Jan 
C om pagnie. Tevens geeft hij een verhelderend beeld van het 
sociale en intellectuele leven in de vestigingen van de V .O .C .. in 
de 17de en 18de eeuw . Rijkdom  en luxe hebben ook hier op den 
duur tot verslapping en corruptie geleid, w elke tezam en met een 
groeiende concurrentie de m acht van de V .O .C . hebben onder- 
m ijnd. V ele, deels niet eerder gepubliceerde, illustraties verle
vendigen deze beknopte geschiedenis van de V .O .C . die een 
belangrijke aanw inst voor onze kennis van de Oostindische 
Com pagnie m ag w orden genoem d.
Op b lz. 7 staat een storende zetfout. Het jaartal 1956 zal wel 1596 
moeten zijn. Een leidraad voor aanvullende literatuur is opgeno
men.
O verigens aanbevolen!

Prof. ir. J. H. Kr.



Veilig hijsen met de ’Antispin’*

H e t draaien o f  het spinnen van lasten aan een kraanhaak tengevolge van windkrachten  
kan niet alleen lastig m aar ook gevaarlijk zijn. Ook kan de last z e lf  o f  de om geving waar 
hij neerkomt er beschadiging door oplopen.

Het spinnen m aakt het verder erg moeilijk 
om een last ongeveer in de goede richting 
op zijn plaats te doen aankom en, bijv, 
balken, bouw elem enten, bekistingen, ge- 
velplaten.
Daarnaast zou het insteken van lasten in 
overdekte ruim ten, zoals in verdiepingen 
van in aanbouw zijnde constructies o f ge
bouwen, door m iddel van bijv. een balk 
met contragewicht o f een ander daartoe 
strekkend gereedschap, uit efficiency 
overwegingen zeer aan te bevelen zijn; 
’Een last zonder om wegen van de grond 
naar zijn plaats in de bouw ’.
Door het spinnen of het niet gericht zijn 
van de last worden echter halsbrekende 
toeren boven gapende afgronden vereist 
om die werkwijze mogelijk te maken. 
Daarom wordt zij tot nu toe m aar spora
disch toegepast.
Zou men het spinnen o f het niet gericht 
zijn echter kunnen voorkom en, dan zou 
deze werkwijze wel mogelijk worden en 
zou ook het gewone hijsen, vooral van 
lange lasten, vlotter en veiliger kunnen 
verlopen.
Tot de gesignaleerde problem atiek wil 
deze inzending een bijdrage leveren.

De oorzaak van het spinnen
Het spinnen ontstaat doordat de wind een 
draaimoment op de last uitoefent. Dit mo
ment is, behalve van de w indkracht, af
hankelijk van de positie die de last ten 
opzichte van de w indrichting inneemt. 
Tijdens een om w enteling treden positieve 
en negatieve m om enten op. De resultante 
daarvan is m eestal een betrekkelijk klein 
moment. O m dat de kraanhaak veelal vrij 
om een verticale as kan draaien, is de 
weerstand tegen dat resulterende wind- 
m oment gering en treedt spinning o f 
draaiing gem akkelijk op.

Voorbeeld
Stel een bouw elem ent, lang 5 m eter, hoog 
3 meter en dik 0,15 m eter hangt aan de 
kraan. Het weegt ongeveer 3 X 5 x 0,15 
X 2200 = 5000 kg. De heersende wind 
geeft aan het elem ent een spin van 10 
om wentelingen per m inuut na 60 secon
den.

H et moment dat de wind daartoe heeft 
moeten leveren kan berekend worden met 
de volgende formule:

Moment =
M assatraagheidsmoment x

hoekversnelling

H et massatraagheidsmoment =
JL x massa x lengte2

Voor dit bouwelement wordt dit dan

J_x  5QQ0 x 52 =  + 1000 KgMsec.2 
12 g

(g = versnelling van de zwaartekracht =
10 M /sec.2)

De hoekversnelling =
277 x aant. omw./mln. _

60 x 60

* 16 =  0,0175 rad./sec.
60 x 60

D aaruit volgt dat het w indmoment was: 

Mwjnd =  1000 x =  17,5 KgM.

Afrem m en
Zou men over een tegenm om ent kunnen 
beschikken dat dit m om ent benadert, dan 
zou men het spinnen van het elem ent be
langrijk kunnen afrem m en.
Zou z o ’n moment groter zijn, dan zou men 
het spinnen zelfs kunnen voorkomen.
In het volgende zal een voorstel worden 
gedaan hoe een en ander gerealiseerd zou 
kunnen worden.
Vele kranen zijn uitgerust, o f kunnen uit
gerust worden met een schijvenblok en 
eventueel een kat zoals schem atisch is 
aangegeven in fig. la  en lb . Daarin is A 
de hartafstand tussen de kabelparten, K de 
lengte van de kabelparten en L het lastge- 
w icht. De kraanhaak kan daarbij gem ak
kelijk draaien door een druklager D.

De oplossing w ordt nu gevonden door het 
draaien van de kraanhaak af te rem m en of 
te blokkeren. D it rem - o f blokkeerm om ent 
is echter aan een m axim um  gebonden om 
dat het schijvenblok anders te veel zou 
gaan m eedraaien o f  zelfs om slaan.

door: Ir. W. A. M. Pompe
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Fig. 1. -------------------------------------

In fig. 2 wordt het probleem  schem atisch 
weergegeven:
Het kabelblok 1 m et kabelafstand A draait 
over een h o e k a te n  opzichte van de kat 2 
tengevolge van het rem m om ent M op de 
kraanhaak. 3 zijn de kabels m eteen  lengte 
K.
De krachten in de kabels zijn gelijk en 
worden ontbonden: 
in verticale richting: R 
loodrecht op de kat: Q 
evenw ijdig aan de kat: P

*In deze bijdrage beschrijft de auteur een 
door hem ontworpen vinding die het spin
nen van lasten aan een kraanhaak voorkomt
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O is te berekenen uit de v erh o u d in gr̂v
A

sin a  I v a
-  dus O — — sin a .

K 4I<
p

P uit de verhouding ^ -  =K
A A
r ~ T COSa ,  _  L x A ( l - c o s a ) .

K aus r  -  4K

H et tegenw erkend koppel wordt dan:

M =  2 x (P x - y  sin a  + Q x - y  cos a )

F A2Na invoering van P en  Q: M =  sin a
4K

Als a  =  90° is dit m om ent m aximaal; dan 
slaat het kabelblok om en de kabels slaan 
dubbel. Dit mag niet kunnen gebeuren. 
Niet m eer dan 30° kan w orden toegestaan: 
sin 30 =  '/ï-
Conclusie: T oelaatbaar blokkeer- of rem - 
m om ent is:

Dit m om ent is dus om gekeerd evenredig 
m et de lengte van de kabelparten en recht
evenredig met het lastgew icht en met het 
kw adraat van de afstand van de kabelpar
ten.
H et is dus zaak deze laatste zo groot m oge
lijk te kiezen.

Voorbeeld
Stel we hebben een kraan met een hijs
hoogte van 40  m eter. Dan is de K m axi
m aal 40  M. V erder is er een schijvenblok 
aangebracht met een A van 1,5 m eter. De 
kraanhaak is afrem baar.
G ehesen w ordt het genoem de bouw ele
ment van 5000 kg.
Het m axim aal toelaatbare rem m om ent 
w ordt dan volgens voorgaande form ule:

X*   5000 x 1,52   ic
"  8 'x 4 0 ~~ "  35 KgM '

M et dit tegenkoppel lijkt het dus mogelijk 
het spinnen van het elem ent te voorkom en 
daar het groter is dan het gem iddelde 
w indkoppel van 17,5 KgM .

Van de regen in de drup?
H et nu gehesen bouw elem ent kan dus niet 
gaan spinnen. D oor de w indkrachten en 
door het draaien  van de kraan gaat het nu 
ech ter om het verticaal slingeren en het 
lijkt a lso f we nu van de regen in de drup 
gekom en zijn.
H et tegendeel is echter w aar w ant van die 
slingering kan gebruik gem aakt w orden 
om  de last in een gew enste positie te bren
gen o f  te richten.

K raanm achinist
A ls de kraanm achinist over de m ogelijk
heid  zou kunnen beschikken om de rem 
m ing naar believen in  o f  uit te schakelen, 
kom t er voor hem  een m ogelijkheid bij om 
m et de last te m anipuleren, zoals hij nu al 
doet, als hij gebruik m aakt van de gew one 
slingering om  de last stilhangend op zijn 
plaats te krijgen.
Zou hij de b lokkering uitschakelen rond 
het m om ent w aarop de rotatiesnelheid het 
grootst is, dan wil de last die snelheid 
behouden en draait door. Schakelt hij de 
blokkering daarna w eer in dan treedt w eer 
slingering op. Schakelt hij hem  dan w eer 
uit terwijl de last in een  uiterste slingerpo- 
sitie is (dan dus stilhangt), dan blijft hij 
stilhangen.
D oor die m om enten goed uit te kiezen kan 
hij de last richten in een positie die hij w il. 
H oe m eer de last daarbij slingert hoe beter

dat lukt. Hij kan dit bevorderen door zijn 
kraan w at extra te draaien. O ok kan de 
aanpikker de last een ’ze t’ geven.

A ntispin  kabelblok
In ftg . 3 w ordt schem atisch aangegeven 
hoe een voor het gegeven doel gecon
strueerde en gerem de kraanhaak zou kun
nen functioneren. A llereerst w ordt de vrij 
draaiende kraanhaak vervangen door een 
verticale spil met een ju k . D aardoor kan 
het slingerm om ent beter w orden opge
vangen. V ervolgens w orden aan dat juk 
een paar evenw ijdige verticale kabels be
vestigd m et een afstandstuk m et 2 haken 
w aaraan de last kan w orden opgehangen 
(en een centrale haak voor gew oon hij
sen). D oor deze kabels, die voor de slinge
ring dezelfde d ienst doen als de hijskabels, 
w ordt de slingering vergem akkelijkt; 
vooral als het kabelblok zich in zijn hoog
ste stand bevindt. Zij voorkom en tevens 
dat hoofden gestoten kunnen worden 
tegen het kabelblok bij het aanpikken van 
de last o f bij het losm aken.
V ervolgens w ordt een rem inrichting op de 
vrij draaibare en door schotelveren axiaal 
verplaatsbare verticale spil aangebracht. 
H ier (als w illekeurig voorbeeld) een stel 
dubbelw erkende pom pcilinders die door 
bolvorm ige excentrieken w orden bew o
gen.



Als de spil draait pom pen deze cilinders 
olie door een veerbelast overstroom ven- 
tiel. De veer van dit ventiel wordt inge
drukt door de verticale verplaatsing van de 
spil tengevolge van het lastgewicht, waar
door de schotelveren worden ingedrukt. 
Door deze constructie is de druk in het 
pompcircuit, dus het rem m om ent, even
redig met het gew icht van de last.
Door een ju iste keuze van de veer, die 
daartoe uitw isselbaar is , kan het maximaal 
toelaatbare rem m om ent worden bepaald 
afhankelijk van de m axim um  kabellengte. 
Controle daarop vindt plaats door een w il
lekeurige last, bijv. een balk, aan de kraan 
te hangen.
Als men deze ronddraait m ag het kabel- 
blok niet m eer dan ongeveer 30° m ee
draaien, ook al draait men de balk hele
maal rond.

Schuif
Door de hydraulische schuif, rechts boven 
in fig. 3, te openen of te sluiten kan de 
machinist de rem m ing resp. uit o f inscha
kelen. Het is nu de vraag hoe hij dat m oet 
doen.
Een mogelijkheid is er een elektrom agneet 
op aan te brengen en deze via een elektri
sche kabel en een schakelaar op het bedie
ningspaneel al o f niet te bekrachtigen. Een 
draadloze verbinding is ook mogelijk, 
evenals een m echanische bediening door 
een met de hoofdkabel m eelopende hulp- 
kabel.
Er kan echter ook gebruik gem aakt wor
den van de snelheid waarm ee de kabel 
door het kabelblok loopt en van haar loop- 
richting.
Een voorbeeld daarvan wordt gegeven in 
fig. 4.
Daarin wordt gebruik gem aakt van een 
regulateurm echanism e dat aangedreven 
wordt door een kettingoverbrenging vanaf 
één van de kabelschijven in het blok.
De regulateur kan de schuif openen o f 
sluiten. De ingebouwde veer is zodanig 
bemeten dat de schuif open blijft bij lang
zame hijs- o f viersnelheid. Er treedt dan 
geen remm ing op.
Bij wat hogere snelheid w ordt de schuif 
echter gesloten en er wordt gerem d. Die 
remming blijft gehandhaafd na een snelle 
beweging in één richting, bijv. hijsen. Een 
grendel (fig. 4a) draait dan achter aansla
gen, terwijl dit in andere richting niet ge
beurt.

Resultaat
Het resultaat is dat remm ing niet optreedt 
tijdens het aanpikken en het daarop vol
gende voorzichtig hijsen. Daarna vinden 
snelle bewegingen plaats zoals hijsen, 
katrijden en vieren. De rem m ing is dan 
autom atisch ingeschakeld. De last kan dan 
gaan slingeren. De m achinist kan dat be
vorderen door op de ju iste momenten de 
kraan wat heen en w eer te laten draaien. Is 
de last dan na snel vieren in de buurt van 
zijn bestem m ing aangekom en, dan is de 
blokkering uitgeschakeld en de last hangt 
te draaien.
Even snel hijsen betekent dan weer (blij
vende) blokkering. De last hangt dan te 
slingeren. Even snel vieren betekent de
blokkering en de last gaat w eer draaien o f 
hangt stil, afhankelijk van het mom ent 
waarop hij dit doet. Zo doende kan hij de 
last richten in de richting die hij wil. 
Daarna laat hij de last zakken op de plaats 
van bestem m ing, terwijl de aanpakker de 
last kan bijrichten om dat dan de rem m ing 
weer is uitgeschakeld.
Het is uiteraard niet altijd nodig dat er 
gericht m oet kunnen worden o f  het spin
nen bedwongen, bijv. bij lasten m et ge
ringe horizontale afm etingen, zoals be- 
tonkübels. Door de kleine m assatraag- 
heidsm om enten hebben dit soort lasten 
echter een geringe slingerneiging. Er kan 
daarom met hetzelfde blok gew erkt w or
den. M ocht toch blijvende uitschakeling 
van de rem m ing gew enst zijn, dan kan 
bijv. een extra hydraulisch schuifje uit
komst bieden.

Fig.

Z elfstandige eenheid
ln fig. 3 wordt schem atisch aangegeven 
hoe het beschreven kabelblok er in grote 
lijnen uit zou kom en te zien. Ook is aan
gegeven hoe de kabelafstand in de kat 
door een aanhangsel aangepast kan w or
den aan de kabelafstand van het kabel
blok.
Op deze wijze zou de installatie als een 
zelfstandige eenheid geproduceerd kun
nen w orden en op bestaande kranen w or
den aangebracht.

Fig. 5.

Uil: De V eiligheid 54  (I97X).
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HET GEBRUIK VAN EEN CHEMISCHE 
IN WATER BALLAST TANKS

In een poging, om de problem en w elke zich bij het gebruik van 
olie-lanoline basis produkten, w elke als een korrosie protektie 
worden toegepast, te overkom en, heeft MMI enige jaren  geleden 
een onderzoek ingesteld om  hiervoor een aanvaardbare oplossing 
te vinden.

Een van de grondstoffen, welke voor dit onderzoek in aanm er
king kwam , was Calcium  Sulphonate, wat al reeds jaren  bekend 
staat als een goede korrosiebescherm er op m etalen. Sulphonaten 
worden vrij veel en regelm atig toegepast als een roest bescherm er 
in sm eeroliën, w asoliën, kerosine, koelsystem en e.d . alsm ede 
voor het opbergen van reserve delen en equipm ent. Afgezien van 
het feit dat e rreeds veel form ules bestaan gebaseerd op Sulphona
ten wilde m en bij MMI proberen een produkt te form uleren, dat 
een nog betere bescherm ing op econom ische wijze mogelijk 
maakte.
D aarvoor werd de wijze waarop sulphonaten werkten bestudeerd 
en geïsoleerde adsorptie filmen van sulphonaten op roestvrij- en 
koolstof staal nauw keurig geanaliseerd. H et penetratie gedrag 
van deze film vonnende lagen suggereerde dat de sulphonaat 
m oleculen zich in een mono m oleculaire vorm  vastlegden. Het 
positief geladen deel van het sulphonaat m olecuul zet zich nam e
lijk vast op het metaal terwijl het negatieve koolw aterstof deel 
vrijstaat van het m etaal.
Door dit fenom een ontstaat een film vorm ing niet ongelijk aan de 
wijze w aarop ’schubben ' de huid van een vis bescherm en, het
geen zonder twijfel belangrijk bijdraagt tot de bescherm ende 
eigenschappen.

Na een lange periode van beproeving en ontw ikkeling met su l
phonaten, bracht MMI een produkt op  de m arkt, 'M A G N A K O - 
T E ’ genaam d, dat aan alle korrosie bescherm ende eisen voldeed 
en nu door een patent in de V .S . bescherm d is. De grondslag voor 
het gebruik ligt in het benutten van de physische reactie tussen de 
tankcoating en het korroderende m etaal. Eenvoudig gezien be
staat ’MAGN A K O T E ’ uit een oplossing van kw aliteits sulphona
ten in stollende oliën, zonder solvent basis.
De oliën zullen dus een integraal deel van de coating vorm en, 
hetgeen de korrosie bestrijding bevordert, zonder dat het gevaar 
bestaat dat de oliën oplossen in het ballast w ater. D it kom t dus ten 
gunste van produkt verlies na de aanbrenging en zal tevens geen 
milieu verontreiniging met zich m ee brengen.

Een ander belangrijk punt, met betrekking tot de form ulering was 
de eventuele noodzakelijke preparatie van het te behandelen 
metaal oppervlak, w elke nodig is voor de aanbrenging van een 
chem ische bescherm ing. Met dit in gedachten , besliste M M I, dat 
aangezien de w erking op de polarisatie berustte, de oppervlak 
preparatie van het te bescherm en m etaal to t een m inim um  beperkt 
gehouden kon w orden, terwijl dit een positieve reactie niet nade
lig zou beïnvloeden.
In het algem een, verw ijdering van de z .g . roestplakken en los 
bezinksel zoals slib en m odder uit de tank, is voldoende. En zelfs 
dit is niet strikt noodzakelijk, m aar het verm indert de hoeveelheid 
w elke noodzakelijk is om het ongekorrodeerde metaal een goede 
bescherm ing te  geven. De tankcoating zal, door zijn viscositeit.

’TANKCOATING’

door E. Terry*

opgenom en worden in het aanw ezige vuil en roest en zal tevens 
door de roestplakken dringen, om  dan een film  op het onaange
taste metaal te vormen.

In som m ige gevallen is gebleken, dat op deze wijze korrosie 
produkten zoals roest, w elke bij het schoonm aken van de tank 
niet verwijderd w aren, alsnog van het onaangetaste metaal los 
kw am en, hetgeen het effect van ’tank descaling’ tew eeg bracht. 
Dit kwam  echter alleen voor in die tanks, welke niet op de juiste 
wijze geprepareerd w aren voor het aanbrengen van de coating. 
Er bestaan twee m anieren om de coating in een tank aan te 
brengen, namelijk door een sproeim ethode en door m iddel van 
flotatie. In het eerste geval zal te allen tijde een betere en ekono- 
misch voordeliger coating aangebracht kunnen worden.

A angezien de tankcoating in een solventvrije basis olie verwerkt 
is, zullen er geen speciale m aatregelen getroffen behoeven te 
worden voor de bescherm ing tegen vergiftiging van het personeel 
welke de coating in de tank verwerkt. O ok behoeven niet meer 
dan de norm ale ventilatie methoden in acht genom en te worden. 
Er bestaat dus geen gevaar voor opeenhoping van gevaarlijke 
gassen, w elke het dragen van speciale adem halingsapparatuur 
noodzakelijk m aken. H et is wel wenselijk dat door het verw er
kende personeel in de tank een m ondm asker o f  filter gedragen 
wordt, om het inadem en van het produkt te voorkom en.
H et is uiteraard niet altijd m ogelijk, om  de tankcoating in de tank 
te sproeien. In zulke gevallen kan door middel van de ’float-in’ 
m ethode een bescherm  film w orden aangebracht. D at dit echter 
onder stabiele kondities moet gebeuren is duidelijk. De beweging 
van een varend schip zal de uniform e verdeling van het produkt 
niet bevorderen. Een optim ale korrosie bescherm ing kan dus pas 
verkregen w orden w anneer het aanbrengen van de coating volle
dig gecontroleerd kan blijven.
’M A G N A K O TE’ zal na het aanbrengen nat blijven, zodat de 
eerste 36 tot 48 uur na applicatie voor goede ventilatie gezorgd 
dient te w orden, om  een goede ’curing’ te verkrijgen. N a deze 
periode zal men bem erken dat de coating wel wat kleeft en ook 
doorzichtig is gew orden. D it laatste voorkom t dat er ’schoon
heidsfoutjes’ verborgen worden.

D oor de wijze van film vorm ing, het z .g . -  v issch u b b en -p a tro o n  
dus, heeft en behoudt ’M A G N A K O TE’ een grote m ate van 
flexibiliteit, w aardoor de coating door de w erking van het schip 
in de zeegang, niet zal breken, bladderen of schilferen. N adat een 
film is gezet kunnen de norm ale ballast en ont-ballast methoden 
w orden toegepast.

Z oals reeds eerder opgem erkt, is de coating w at betreft de milieu 
verontreiniging wel het dichtst bij de benadering van een volko
m en pollutie vrij m ateriaal, w ant zelfs de basis olie is van bio
chem isch afbreekbare aard. N iettegenstaande het voorgaande, 
kan niet catagorisch worden verklaard dat enig produkt volkom en 
milieu veilig is, gezien de verscheidenheid van de regels wel
ke in veel landen enorm  verschillen. Er bestaat echter slechts

* Magnus Maritec London.



een hele kleine kans dat de coating, door het uitpom pen van 
ballast, als een verontreiniger opgem erkt w ordt, om dat wanneer 
de 'curing ' com pleet is, geen coating op zal lossen in het ballast- 
water.

Er bestaan met het gebruik van ’M A G NA K O TE’ op schepen, 
welke opgelegd zijn, nog aanm erkelijke voordelen, doordat de 
vochtigheid in lege ballasttanks van weinig of geen invloed zal 
zijn op het bescherm ende metaal. De dichtheid van de film zal het 
doordringen van vocht belem m eren, hetgeen het voortzetten van 
een korrosie proces moeilijk maakt.

Aangezien de coating na applicatie een bepaalde slijtage onder
gaat, zal men na enige tijd bij tankinspecties op kunnen m erken, 
dat in tankdelen, w aar een groter korrosie potentieel heerst, 
roestvorming plaats vindt. Dit komt doordat de eerst aanwezige

coating als het ware geconsum eerd is door adsorbsie van de 
korrosie produkten. Men kan echter het korrosie proces weer 
onder controle brengen door deze plaatsen nogm aals te sproeien. 
H ierdoor verkrijgt m en w eer een com plete bescherm ing. De 
hoeveelheid 'M A G N A K O T E ' benodigd voor de bescherm ing 
van een oppervlak is afhankelijk van de tank konditie op het 
tijdstip van applicatie. M en kan daardoor stellen dat voor oudere 
m etaaloppervlakken een hoeveelheid van 1 liter voor iedere 7 m 2 
benodigd is. Voor relatief nieuw m etaal kan dit 1 liter voor 13 m 2 
zijn. Wij gaan er bij deze waarden van uit, dat het m ateriaal door 
sproeien wordt aangebracht.

Normaal is de dikte bij de applicatie ongeveer 3 m il., in tegenstel
ling tot een olie-lanoline coating w elke tussen de 8 en 12 m il., 
dikte ligt.

Ro-Ro Installatie in Eemshaven

Terminal Eem shaven B .V ., een volle dochter van Lommerts 
N. V. te Delfzijl, heeft een roll-on ro ll-off installatie in de Eem s
haven bij Delfzijl in gebruik genomen.
De brug met onderw aterponton voor de verbinding tussen wal en 
schip voor het ro-ro verkeer werd gebouwd op de w erf van Jos. L. 
Meyer, Papenburg aan de Em s.; de m ontage vond plaats op 13 
maart.
Het opvallende verschil m et soortgelijke, reeds bestaande instal
laties is, dat de geleidepalen, die de brug voor afdrijven zouden 
moeten behoeden, ontbreken. Daartoe past men een verankering 
toe, gecom bineerd met een hydraulisch systeem.
Op de havenbodem  zijn op 14 m eter diepte twee betonblokken 
gestort op de plaats, w aar het schip met zijn achterzijde zal 
aanleggen. Elk betonblok heeft een gewicht van 160 ton. Ver
minderd met de opw aartse druk van 60 ton geven zij elk een 
onderwatergewicht van 100 ton.
Met het gewicht van deze blokken wordt de brug niet alleen op 
zijn plaats gehouden, m aar ook naar beneden getrokken. De 
ponton blijft onder water. Bij belasting van de brug zou de ketting 
zich willen ontspannen, was het niet, dat de drijfkracht van de 
ponton hem strak houdt.

De verschillen in belasting en in waterniveau door eb, vloed en 
golfslag worden tevens door middel van het hydraulisch systeem  
opgevangen. Het gew icht van de brug is 165 ton, de lengte is 35 
m eter, de breedte aan landzijde 8 en aan aanlegzijde 12 meter.

v - i  I ' M
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SHIPS’ WHICH WORK UNDER WATER

Subm ersibles in m any shapes and form s are playing an ever 
increasing role in the developm ent o f  offshore oil and gas reser
ves. The North Sea experience has been fortunate for Britain in 
that she now  has a num ber o f com panies in the forefront o f  this 
technology with collective experience o f  the design, fabrication 
and operation of both m anned and unm anned craft.
The w hole aim and purpose of subm ersibles is to operate in an 
arduous underw ater environm ent and as work requirem ents move 
into depths and regions where it would be im possible to use 
divers these craft will com e more and more into their own.
T he whole area o f  subm ersibles technology is currently m oving 
very fast, so a steady stream  of new  equipm ent can be confidently 
predicted, expanding both the range and the com plexity o f tasks 
that can be perform ed. So far, British com panies such as V ickers, 
B AC and U LS, have been ahead o f the field and a series o f recent 
developm ents show s that they are determ ined to m aintain this 
position.

M ajor Em ployer
Largely because it was the first industry to require large am ounts 
o f  w ork to  be done under w ater, at depths o f 90-180 m , the 
offshore oil industry is currently the m ajor em ployer o f  subm er
sibles. In one sense this is just an accident o f  chance, b u to v e rth e  
next decade or two it is virtually certain that many other industries 
w ill be em ploying subm ersibles in everydag operations. A pprop
riate activities which spring to mind include deep w ater salvage 
o f wrecks (ships or aircraft), location and observation o f  fishing 
grounds and other renew able m arine resources, and location and 
exploitation o f coral beds, m ineral deposits and sand and gravel 
beds.
Subm ersibles differ from  subm arines in having no w ater ballast 
tanks which on the latter craft are flooded or blow n to dive or 
surface. Instead, subm ersibles have a strong but relatively light
w eight pressure hull the buoyancy o f  w hich supports both itself 
and the contents; being neutrally buoyant, therefore, they have to 
be weighted dow n to depth disposable ballast.
M odern subm ersibles are m uch sm aller than subm arines and 
have lim ited pow er/range. They are also dependent on a m other
ship for launching and recovery. There are tw o broad types 
(m anned and unm anned) w hich can be sum m ed up characteristi
cally as follows.
A m anned subm ersible is a relatively expensive piece o f  capital 
equipm ent. H ow ever it o ffers the advantage of a m an on the spot 
able to  analyse a given situation and respond, but with the need to 
be launched and recovered and to  carry a life support system . In 
com parison the unm anned subm ersible (or telechiric) is usually 
cheaper to build but incurs two disadvantages in that the pilot is 
rem ote from the craft itself and that although the c ra ft’s pow er 
requirem ents are supplied through an um bilical cable from the 
surface the cable is a m ajor restriction on its use and m obility.

M ain D evelopm ents
T he principal developm ents in m anned subm ersibles have been 
concerned with their translation from  being passive observation 
tools equipped with underw ater cam eras and o ther recording 
equipm ent to the present status where they m ake active interven
tion possible either by m eans o f  tools and m anipulators controlled

by Chris Skrebowski*

from within the craft o r by locking-out divers to  perform  the work 
required.
A m ajor step forw ard in the technology has com e with the w orld’s 
first glassfibre reinforced plastics (grp) subm ersible, designed 
an d b u iltin  Britain by V ickers-S lingsby, part o f  V ickers O ffshore 
Engineering G roup. This lightweight form  o f hull makes a vastly 
increased payload possible -  som e 910 kg com pared with the 180 
kg capacity o f the older Pisces vessels operated  by V ickers 
Oceanics.
The com plexity o f this achievem ent can be gauged from  the fact 
that the builder spent seven years and £ 1 m illion to develop the 
technology to a point at which it becam e possible to fabricate a 
craft able to  m eet L loyd 's  standards for operations under North 
Sea conditions. The grp construction m eans that more pow er is 
available, giving the craft greater range and endurance and, 
perhaps m ost im portant to the operator, m ore w orking power. 
O ther benefits given by grp are a hull life o f  10-15 years and a 
higher level o f com fort for the the operator due to better therm al 
insulation properties com pared w ith steel, w hich m akes the grp 
vessel w arm er at depth.

Eg- I
The Vickers-Slingsby glass-fibre reinforced plastics manned submersi
ble.

* editor 'Offshore Services’
Kingston upon Thames Engeland

198



Two Com pleted
So far, two grp subm ersibles have been com pleted and are being 
operated by V ickers Oceanics on North Sea development work. 
The first one is the LR2, (fig I), which has already performed 
over 200 dives to depths o f more than 183 m. is 7 m long, 2 ,5 m 
high and 3 m wide and is capable o f  operating down to 365 m. 
The second craft, the LR3, is slightly larger and can operate down 
to 457 m. Both vessels carry one pilot and one observer. 
However, it is w ith a third grp submersible (LR4) that the builder 
may claim  to have created ’the w orld’s most advanced subm ersi
ble’. This craft, w hich is to be delivered to Fred Olsen Oceanics 
A/S, a jo in t venture between the Norwegian company and Vic
kers O ceanics, is a diver lock-out submersible having a length of 
9,7 m and able to carry three crew and two divers down to 457 m. 
So far, V ickers has been understandably secretive about the 
capacibilities o fL R 4 . But com bining as it does the advantages of 
providing a diver lock-out facility and the greater power endu
rance capabilities o f  a grp design it must be a major advance in 
submersibles technology.

Efficient Operation Essential
Before passing to a discussion o f the design and development of 
telechirics in Britain it is worth stressing that any submersible is 
only as good as its operator. Britain is particularly fortunate in 
having a num ber o f experienced operators o f submersibles, such 
as Vickers O ceanics, Intersub and P & O Subsea, each o f which 
has a fleet o f various types (including diver lock-outs) which have 
been involved in installation work in the North Sea.
Seaway D iving operates the remote ’eyeball’ camera equipped 
telechiric RCV 225 and Land and M arine Pipelines a towed 
submersible (TM  IV) which is used for pipe burial. Sperry 
Gyroscope has a subm ersible for m oving divers between worksi
tes -  the divers sit astride the vehicle -  called DTV 2 (DTV stands 
for diver transit vehicle).
Sonarmarine operates the unmanned submersible TROV SM T 1, 
a telechiric which has two manipulators controlled from the 
surface, plus m onitoring television cam eras. By using its propel
lers and thrusters the craft can be accurately manoeuvred in all 
planes right down to a maximum operating depth of 365 m.

Built By Aerospace Firm
Unmanned subm ersibles designed and developed in Britain in
clude two by the British Aircraft Corporation (BAC) -  Consub 1 
and Consub 2. The first was first built in 1974 and is 2,74 m long, 
1,83 m wide and 1 ,52m  high. It weighs some 1360 kg in air, can 
operate at 610 m and travel at 2,3 knots underwater. Equipped 
with two television cam eras, two still-photograph cameras, ligh
ting, a m anipulator and a rock drill, Consub 1 has been used for 
pipeline inspection work where it ’flies’ the pipeline and produ
ces a videotape record.
The more highly developed Consub 2 is larger, with greater 
capabilities, and is in com mercial service with Sub Sea Surveys 
of B arrow -in-Furness, northwest England. This craft is 3 ,65 m 
long, 2,13 m wide and 1,67 m high and at 2950 kg is over twice as 
heavy as Consub 1 as well as being considerably more pow erful. 
Although its depth and speed capabilities are similar to those o f  
Consub 1 it has a more sophisticated navigation system, two 
television cam eras, a ciné cam era and a still-photograph camera. 
Another m ajor advance is that the tw o m anipulators it carries 
have 6 degrees o f m ovem ent.

fig  2
The CETUS (Computerised Exploration and Technical Underwater Sur
veyor) for use at depths impossible for human divers; it steers itself 
automatically and possesses a pair of manipulators with four functions, 
two television cameras and a camera for still photographs.

Uses Computer
After using the subm ersible TROV in the North Sea in 1976, ULS 
M arine, o f Stonehouse in G loucestershire, western England, 
decided to  incorporate the experience gained in a new unm anned 
subm ersible called CETUS (Com puterised Exploration and 
Technical Underwater Surveyor) (fig 2). The craft was desig
ned and built in record tim e, going on show for the first tim e in 
Decem ber 1976. In the follow ing M arch it was dem onstrated in 
trials o ff  the Orkney islands.
Designed in the form o f a main frame with bolt-on m echanical 
and electronic m odules for flexibility, reliability and ease o f  
service, CETUS has a particularly outstanding feature in that its 
perform ance and functions are under the control o f a digital 
com puter. A separate com puter controls navigation with a trans
ponder system and the inform ation is integrated on to a graphics 
display unit. The CETUS can operate down to 457 m. It has tw o 
m anipulators, television and still-photograph cam eras and can 
lift 158 kg.
Heriot-W att U niversity, Edinburgh, has an unm anned subm ersi
ble -  Angus 001 -  able to operate in 305 m o f water which was 
designed primarily as a research vehicle. It has ju s t been superse
ded by a more rugged craft, the 002. Lessons learnt are being 
incorporated in an new com m ercial unm anned subm ersible ca l
led Boctopus currently being built by the British O xygen C om 
pany (BOC)
Another British developm ent in the unm anned subm ersibles field 
is the prototype inspection unit or SRV (Structurally Reliant 
Vehicle) which has been announced by Com ex-John Brown. 
This unit, which is shaped like half a grapefruit, is designed to 
’w alk’ up and down concrete structures in order to inspect them . 
The ’w alking’ is achieved by m eans o f  hollow  ’fee t', on the flat 
bottom  side o f the vehicle, through which water is sucked causing 
the unit to press itself against the platform  as the feet are turned on 
and o ff in appropriate sequence. The vehicle is used to je t off 
marine growth and photograph the platform  surface.

S. en W.— 45e jaargang no. 7 -  1978
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The ’Flex platform’

A new idea concerning offshore platform s 
has recently been presented by Gotaver- 
ken A rendal. The yard has designed a plat
form , the basic construction o f  which m a
kes it suitable for several different purpo
ses (fig. 1 ) and it can easily be fitted with a 
wide range o f  equipm ent, for exam ple oil 
drilling or for living accom m odation pur
poses.
This platform is part o f the new offshore 
program m e being presented by the two 
large shipyards in G othenburg, the repair 
facilities known as G otaverken Cityvarvet 
and the yard for new vessels know n as 
Gotaverken Arendal (fig. 2).
Gotaverken has already experience from 
different types o f  offshore products. T o 
gether with the new type of platform  
designed to be built at G otaverken Aren
dal the tw o yards in G othenburg now can 
offer a wide range o f offshore products. 
The Arendal ’Flex p latform ’ is a m odifica
tion o f  the Friede & G oldm an sem i-sub- 
m ersible ’North S ea’ type. The main di
m ensions are as follows:

Length, overall: 79 .4  in ., w idth (outside 
pontoons): 61 .0  m ., height to main deck: 
33.8 m height to lower deck: 29.3 m .C o
lum ns, diameter: 9 .75  m ., pontoons, 
height: 6.1 m ., operational draught (stan
dard): approx. 18.3 m ., transit draught: 
approx. 5 .2  m ., displacem ent at operatio
nal draught: approx. 19 000 tonnes, d is
placem ent in transit: approx. 10.500 ton
nes.
The rig itself is designed to fill m any d iffe
rent dem ands. The 46 x  63 m m ain deck is 
reinforced so that it can carry large con
centrated loads and also a drilling tower. 
The large, uncluttered deck area can easily 
be fitted with several different types of 
special equipm ent. Exam ples o f this 
equipm ent include workshop and stores 
buildings, cranes for up to 300 tonnes, 
diving equipm ent, pipe-handling equip
m ent, fire-extinguishing equipm ent, ac
com m odation m odules with room for up 
to 650 people, drilling equipm ent, deck 
m achinery for anchoring, equipm ent for 
dynam ic positioning, a helicopter deck

with hangars, etc. and bridges for connec
tion with other platform s.
The rig is o f the self-propelling type and is 
fitted with two propellers driven by elec
tric motors which are pow ered by four 
diesel generators.
The continued developm ent o f  the oil field 
in the North Sea is to be carried out in 
deeper w ater and more exposed areas, this 
m aking even severer dem ands than on the 
equipm ent at present in use. W ith a versa
tile platform  o f the standard type, G ota
verken A rendal intends, how ever, not 
only to m eet the dem ands for an even 
higher level o f safety and better working 
and living environm ents but also to meet 
the needs for new and varied purposes. 
G otaverken Cityvarvet has designed and 
is now building the first residential ac
com m odation platform  in the world. The 
contract was signed in Septem ber 1977 
and delivery will be already during sum 
m er 1978. This platform  is to include 
living quarters, canteens, kitchens, re
creational facilities, etc. with a high stan

fig. 1 3 Fire fighting 6 Drilling
1 Basic Rig Structure 4 Construction/Maintenance 7 Mooring
2 Diving 5 Accomodation 8 Dynamic Positioning
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fig. 2 The new flexiplatform is designed to be built with one pontoon in each dock. The inner parts 
of the docks can be used for ordinary shipbuilding and the quay for fitting out work on 
barge-mounted plants.

dard for about 600 people. The actual li
ving quarters consist o f  container-like 
modules, each of which includes two dou
ble cabins.
The offshore program m e o f Gotaverken 
Cityvarvet also includes drilling vessels 
and diving support vessels, two types of 
which the yard already has experience. 
The yard delivered the drilling vessel 'N a
vi for Norse’ in 1976 which has functioned 
extremely well since then. Gotaverken C i
tyvarvet has also built one o f the largest 
diving support vessels in the world known 
as ’Samson D iver’. This vessel consisted 
of the conversion o f a tanker and included 
an operation as unusual as shortening the 
hull o f a ship.
The developm ent of natural gas and other 
resources in difficult or rem ote locations 
around the world has led to the concept o f 
assembling and delivering by sea, com
plete process plants which can be put into 
production soon after reaching the site. 
Gotaverken and the Danish engineering 
company H aldor Topspe A /S have com 
bined their experience, technologies and 
resources to design turnkey barge- 
mounted plants. In 1977 the two com pa
nies together presented a detailed project 
for a barge-m ounted am m onia plant (fig. 
3), utilizing natural gas or associated gas 
from offshore w ells, a project which has 
attracted a w orldwide interest. The am
monia plant is so far the design which has

been presented most in detail, but Gota- 
verken/Tops0e have also designed other 
sim ilar barge-m ounted plants including 
urea plants and NGL-plants for offshore or 
onshore location.
The product range also includes a vessel 
used to com bat oil spill designed by G ota
verken Finnboda which can be built in 
different sizes for use in ports and along

coasts or for offshore activities. This ves
sel has an extrem ely large capacity to take 
up oil spill out at sea but can also be used 
for the reception and separation o f  oil- 
contam inated w ater, for exam ple ballast 
w ater. The vessel is equipped with loose 
container tanks w hich m eans that when it 
is not needed for work on oil spill, it can be 
utilized for conventional transport.

fig. 3 An artist's impression of a barge-mounted ammonia plant.



A4 NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma lezingen, excursies enz. seizoen 1977/1978

A lgem ene ledenvergadering
26 apr. ’78 (wo). A m sterdam  a/b. rader
boot ’K apitein K ok’ (zie inlegvel).

D iscussieavond*
O nderwerp: nader op te geven
20 apr. ’78 Rotterdam
21 apr. ’78 A m sterdam
27 apr. ’78 G roningen

Fluidized bed com bustion**
18 mei '78  (do) Rotterdam  
Spreker nader op te geven

N .B .

De excursie naar K L M -helikopters is 
voorlopig uitgesteld tot het najaar 1978.

Het program m a is voorlopig. W ijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog w or
den verw acht.
* Lezing in sam enw erking met de Sec
tie Scheepstechniek van het Koninklijk  
Instituut van Ingenieurs.
** Lezing in sam enw erking m et The 
Institute o f  M arine E ngineers (N ether
lands Branch).

VERENIGINGSNIEUWS 

Afdeling Rotterdam
De lezing van 14 m aart 1978 te Delft
De voorzitter van het Scheepsbouw kundig 
G ezelschap ‘W illiam  Froude’ m ocht als 
gastheer voor deze avond een Hink aantal 
leden en in troducé’s van de drie vereni
g ingen w elkom  heten voor een tweetal 
voordrachten over het onderw erp: 'N edd- 
rill. O ntwerp, Rouw  en O perationele E r
varing' .
De eerste voordracht door de heer H. J. 
H eyblom , Deputy C hief Naval A rchitect 
van N cddrill, behandelde in zijn voor
dracht het ontw erp en de verbouw ing van 
de tw ee bulkcarriers, die werden ver
bouw d tot boorschepen, waarbij hij veel 
aandacht schonk aan de speciale eisen 
w elke w erden gesteld aan de stabiliteit, de 
schroefontw erpen en de plaatsing van de 
acht thrusters. Zijn voordracht werd beslo
ten met een film  over de verbouw ing van 
de bulkcarrier Schouw en  tot bootschip 
N eddrill I.
De tw eede voordracht door de heer C liff 
L. C ollier handelde over het com puter be
stuurde ’dynam ic positioning sy stem ’ en 
het opereren met de N eddrill 2.
Deze voordracht werd besloten met een 
film over het bedrijf aan boord van het 
boorschip N eddrill 2.
Na een, vanw ege het late uur kort gehou
den , discussie, besloot de voorzitter van 
’W illiam  Froude’ deze interessante en 
leerzam e avond m et een dankw oord aan 
beide sprekers.

P. A. L.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon  
lidm aatschap  voorgedragen aan de 
Ballotage-Com m issie:

S. C. BOM M ELJÉ
M arine Superintendent Texaco O lie M ij., 
Rotterdam
O osterpark 3a, O ostkapelle (Z ld.) 
V oorgesteld door G . Koedijk

J. DALHU1JSEN
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepsw erktuigkundigen, A m sterdam , 
H TS-structuur; Scheepsw erktuigkundige 
N .V , S toom vaart Mij. ’O ostzee’, Am 
sterdam
K ruisw eg 582, H oofddorp 
V oorgesteld door J. den Arend

P. HARTOG
O ud-Scl]eepsw erktuigkundige (m et di
plom a B); M arine Sales E ngineer Texaco 
Olie M ij., Rotterdam  
D rom hille 3, O ud-Beijerland 
V oorgesteld door G . Koedijk

Ing. J. C. HEERM A N S 
A djunct-directeur S cheepsw erf H eerm ans 
& Zonen B. V .,
M untm eesterstraat 2, 5321 VB Hedel 
V oorgesteld door Prof. ir. J. H . K riete- 
rneijer

H. H O LLA N D ER
Leraar Scheepsw erktuigkunde H ogere 
Z eevaartschool, A m sterdam  
A tjehstraat 71, Haarlem 
V oorgesteld door S. J. K uiper

A. DE JO N G
M arine Sales E ngineer Texaco Olie M ij., 
Rotterdam
Dr. van V uurestraat 70 , Dussen (N .B r.) 
V oorgesteld door G. Koedijk

A. M A A SK A N T
D irecteur M achinefabrieken M aaskant,

S tellendam /B ruinisse 
’t H oefje 16, Bruinisse 
V oorgesteld door J. H. T im m an

Drs. H. VAN DER MEER 
M arine Sales M anager Texaco Olie Mij. 
Pr. Julianalaan 82, Rotterdam  
V oorgesteld door G. Koedijk

M. J. v. d. M EULEN 
O ud-Scheepsw erktuigkundige (m et di
p lom a B); Sales R epresentative Golten 
Service
D oklaan 111 b, Rotterdam  
V oorgesteld door ir. P. N ienhuis

R. ROM1JN
O ud-H oofdw erktuigkundige (m et di
plom a C2) Shell T ankers B .V .; Lid Exa
m encom m issie Z eevaartd ip lom a’s 
B rikstraat 12, Zaandam  
V oorgesteld door J. Schoen

J. A. SM IT
D irecteur Scheepsw erf Ferus Sm it B .V ., 
Foxhol
K am perfoeliew eg 37, Patersw olde 
V oorgesteld door A. J. K raaijenbrink

lng. J. F. STIJV E 
H oofdbedrijfsleider W erktuigbouw  
Scheepsw erf en M achinefabriek Boele, 
Bolnes
R otterdam sew eg 290, Zw ijndrecht 
V oorgesteld door M. Krijgsman

W. VAN DER W AL 
A ssistent M anager M arine Sales Dept. 
T exaco Olie M ij.. Rotterdam  
O ranje N assaulaan 36, Rhoon 
V oorgesteld door G. Koedijk
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Ing. J. W ERNSING
Hoofd V aartuigendienst Gem. Havenbe
drijf, Rotterdam  
Du Perronhove 15, Zoeterm eer 
Voorgesteld door ing. R. W. P. Uiter- 
markt

P. M. J. Z IM M ERM A N
Directeur Staalbouw  Rotterdam B .V .,
Rotterdam
De M anning 61. Heerjansdam  
Voorgesteld door A. A. Schallenberg

A. A. ZIJD ERLA A N  
H oofdwerktuigkundige (met diplom a C2) 
Zanen Verstoep
W aagm eesterstraat 8 , Schoonhoven 
Voorgesteld door A. E. van Dodeweerd

Voorgedragen als JUNIOR-L1D:

H. J. EGBERTS
Studerend N oordelijke Hogere Zeevaart
school, Delfzijl, H TS-structuur 
Kustweg 89, Delfzijl 
Voorgesteld door A. Schom aker

J. J. HOPM AN
Student a. d. TH Delft, afd. Scheeps- 
bouwkunde
Van Heem straweg 26, W assenaar 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

Eventuele bezw aren, schriftelijk, binnen 
14 dagen aan het A lgem een Secretariaat 
van de N VTS, Heem raadsingel 193, 3023 
CB Rotterdam .

Personalia

Ir. J. E. de V riest
Op 8 februari 1978 overleed te P esse(D r.) 
op 79-jarige leeftijd de heer ir. J. E. de 
Vries, oud-leraar aan de Hogere T echni
sche School te H aarlem .
De heer De Vries was 20 jaa r lid van de 

‘vereniging.

Technische H ogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraalexamen  
scheepshouwkundig ingenieur:
R. P. D allinga, G odlinze en S. Veem an, 
Delft.

B.V . Scheepsw erf W aterhuizen J. 
Pattje
Op 2 februari jl .  w as het 200 jaar geleden 
dat Jannes Pieters Pattje, schipper zijnde, 
zijn schip verkocht en een scheepsw erf in 
Sappem eer begon. Zijn zoon W ycher Jan
nes Pattje vestigde zich in M artenshoek en 
zijn kleinzoon Jannes W ichers Pattje

stichtte in 1820 de huidige w erf in W ater
huizen.
Ter gelegenheid van dit 200-jarig bestaan 
hield het scheepsbouwbedrijf op 10 maart 
jl. een receptie in het Familiehotel te Pa
ters wolde.

Nieuwe Opdrachten

Phs. van Om meren
Phs. van Om m eren (Rotterdam) B .V . is 
met ingang van 20 februari 1978 benoem d 
tot projectexpediteur voor het nederzet
tingenproject van Ballast-Nedam (totale 
aanneemsom 4 ,7  miljard gulden) op di
verse plaatsen in Saoedi-Arabië.
In Europa zal het projectteam  van Van 
Ommeren werken vanuit het opslag- en 
groupagecentrum van deze maatschappij 
aan de W aalhaven (M ABI) te Rotterdam . 
In Saoedi-Arabië zal Van O m m eren, sa
men met haar partner Rezayat Trading 
Com pany L td ., onderdeel van de Alireza 
Group of Com panies, projectexpeditie- 
teams voor Ballast-Nedam  sam enstellen 
in Dammam en Jeddah.
De opdracht van Ballast-Nedam aan Van 
Ommeren omvat alle werkzaam heden als 
projectexpediteur, te weten de lading- 
technische, de adm inistratieve en de logis
tieke handelingen van het voor dit project 
benodigde materiaal.
De keuze van transportm iddelen zal 
Ballast-Nedam ze lf maken.

Grote reparatie-opdracht
Begin januari 1978 heeft de s.t. 'Brazilian  
M arina’, 319.226 dw t, een ernstige bo- 
dem schade opgelopen toen het schip aan 
de grond liep in de Braziliaanse wateren. 
H et schip, dat in 1976 werd gebouwd op 
de werf van V erolm e Dok- en Scheeps
bouw M aatschappij B .V ., liep over de 
volle lengte (336 meter) bodem schade aan 
bakboordzijde op. Bij het vlot trekken is 
verdere schade aan het schip ontstaan, zo
dat voor het repareren van de mammoet- 
tanker enige honderden tonnen staal nodig 
zullen zijn. De reparatie kan ca. 8 weken 
in beslag nemen.

IHC-Holland
a. Een order voor vier sleepzuigers voor 
Iran
De afmetingen van deze grote sleepzui
gers zijn: lengte over alles 95.30 meter, 
breedte 17.50 m eter, holte 7 .80  m eter, 
tonnage 4700 dwt.
De M W M  m otoren zullen de volgende 
taken krijgen:
2 x 2250 pk voor de voortstuwing 
2 x 1850 pk voor de baggerpom pen

2 x 645 pk voor de generatorsets
1 x 330 pk voor de hulpset
1 x 110  pk voor de noodset
De voortstuw ingsm otoren zullen het 
schip, in geladen toestand, een snelheid 
geven van 12,5 knoop.
De actieradius van het schip bedraagt 25 
dagen, w aarna nog eventueel 200 uur lang 
de geladen m assa via een zellleegzuigsys- 
teem  aan de wal gepom pt kan w orden. 
Een volle lading kan bij een SG van 1,2 m 
in een uur gelost worden.
Het lossen van de lading voor tw ee rijen 
enkele bodem deuren is een kw estie van 
enkele minuten.
De m anoeuvreerbaarheid van het ,dub- 
belschroefs-dubbelroer vaartuig wordt 
nog verder vergroot door een elektrisch 
aangedreven boegschroef van 500 pk. 
Een 15 tons rijdende dekkraan bestrijkt het 
gehele schip, waarop een geheel aircon
ditioned accom m odatie voorzien is voor 
66 man.
De vier zuigers zijn bestem d voor de 
'Ports and Shipping O rganization o f  the 
M inistry of Roads and Transportation o f  
Iran’. De thuishaven w ordt K horram shar. 
De zuigers zullen gebruikt worden in de 
delta van de grensrivier Shatt-A l-A rab, 
w aar aan de Iraakse zijde al vier sleepzui
gers w erken, die in de afgelopen tw ee jaar 
door IHC Holland aan dat land geleverd 
zijn.

h. Een ertsbaggermolen  
De in het ontw erpen en bouwen van w erk
tuigen voor de alluviale mijnbouw gespe
cialiseerde werkm aatschappij van IHC 
H olland, M ining and Transport E ngineer
ing B .V . te A m sterdam , heeft opdracht 
gekregen van de O ffshore Mining O rgani- 
sation in Thailand voor de levering van 
een  zeegaande tinbaggerm olen m et erts
behandelingsinstallatie.
O M O beheert nam ens de Thaische rege
ring de offshore tinafzettingen voor de 
w estkust van Thailand en w erkt daartoe 
onder meer samen m et de N ederlandse 
Billiton M aatschappij.

De thans bestelde baggerm olen zal door 
OM O zelf worden geëxploiteerd op een 
van haar concessies voor de kust van Zuid 
Thailand.
De molen wordt uitgerust met een hydrau
lische bufferinrichting in de ladderophan- 
g ing, die het mogelijk m aakt door te w er
ken onder ongunstige w eersom standighe
den.
Dit door M TE ontw ikkelde systeem  is ook 
toegepast op de grootste ertsbaggerm olen 
ter w ereld, die thans in S ingapore in aan
bouw  is voor de Billiton M aatschappij
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en die bestem d is om  in Indonesië te gaan 
werken.
Al in de vijftiger jaren  m aakten hoge 
transport- en verzekeringskosten het 
noodzakelijk dit m aterieel zo d icht m oge
lijk bij de w ingebieden te bouw en.
Ook deze opdracht, die de grootste is die 
M TE tot nu toe heeft verw orven, zal w or
den uitgevoerd in sam enw erking met een 
scheepsw erf in Singapore.

T w ee chem icaliëntankers
A. VUYK & Z O N E N ’S S C H E EPS
W ER V EN  B. V. te Capelle aan den IJssel 
heeft een opdracht verkregen voor de 
bouw  van twee chem icaliëntankers, welke 
onder de bouw num m ers 887 en 888 op 
haar n ieuw bouw w erf te Capelle aan den 
IJssel zullen w orden gebouw d.
De opdracht is verstrekt door Schiffs- 
com m erz V olkseigener A ussenhandelsbe- 
trieb te Rostock en de schepen zullen gaan 
varen voor de D eutsche Seereederei te 
Rostock.
De schepen, een eigen ontw erp van 
scheepsw erf V uyk, dienen voor het trans
port van natronloog.
Na hun op levering , welke gepland is in het 
eerste halfjaar van 1979, zullen deze zee
gaande natronloogtankers w orden ingezet 
op traject W ism ar -  V lissingen.
Met deze aanvulling van de orderporte
feuille is de w erf in 1978 en begin 1979 
vrijwel geheel van werk voorzien.

Enige technische gegevens  
De ladingtanks van deze tankers zijn voor
zien van een speciale bekleding en worden 
verw arm d om de kw aliteit van het natron
loog constant te houden.
De hoofdafm etingen zijn als volgt: Lengte 
ca. 73 .50  m ., breedte 12.00 m ., holte
6 .0 0  m ., d iepgang ca. 4 .75  m ., draag
verm ogen 1750 t.
De snelheid is 12 kn.
De voortstuw ing vindt plaats door middel 
van een M aK. hoofdm otor van 2250 pk. 
De accom m odatie biedt plaats aan 17 per
sonen.
De schepen w orden gebouw d onder 
DSRK klasse KM I. Eis 1, A U T 24.

Diversen

’A bex-D enison N .V .’
A bex-D enison, fabrikante van hydrauli
sche apparatuur, heeft haar N ederlandse 
vestiging verplaatst van het V erzam elge
bouw  te R otterdam  naar het Industrieter
rein D ordtse Kil te D ordrecht. Deze 
nieuwe vestiging is gelegen aan de Kamer- 
lingh O nnesw eg 22 . te l. 078 -  79900.

De nieuwe bedrijfsruim te, w elke per 1 fe
bruari 1978 werd betrokken biedt een aan
zienlijk grotere capaciteit, w aardoor de 
groei van de ondernem ing onbelem m erd 
kan worden voortgezet.

N oorse K oopvaardijvloot
Aan het eind van het jaa r bestond de 
Noorse koopvaardijvloot uit totaal 
27 209 (XX) brt, verdeeld over 2 790 
schepen, aldus een overzicht van Det 
Norske V eritas. In totaal 339 tankers w a
ren goed voor m eer dan de helft van de 
tonnage, nam elijk 15 405 000 brt. De 
koopvaardijvloot in 1977 nam m et bruto 
2 247 000 brt toe, in totaal 138 schepen. 
Hierbij waren 26 tankers m et tezam en 
I 084 000 ton. De bruto afgevoerde tonna
ge beliep 2 713 000 brt.

R otterdam  M aritiem  '78
Het N ederlands M aritiem  Instituut organi
seert in sam enw erking met de gem eente
lijke en rijksoverheid, bedrijfsleven en in
stel lingen de presentatie " Rotterdam  M ari
tiem ’78. H et is de bedoeling dat de N eder
landse bevolking visueel in kennis w ordt 
gesteld van de betekenis van de zee, de 
scheepvaart en de haven voor de nationale 
econom ie. V ooral de jeugd  m oet hierbij 
betrokken worden.
Spektakelstuk van het gebeuren is een 
v lootschouw  van zaterdag 20 m ei, w an
neer varend N ederland zich uitbundig zal 
presenteren.
Vrijwel alle nog in ons land bestaande 
stoom schepen -  16 in totaal -  zullen sa
m en m et zeilschepen in tw ee tegenoverge
stelde varende linies ’paraderen’ langs de 
Parkkade en W esterkade, w aar tiendui
zenden het schouw spel kunnen volgen. 
’R otterdam  M aritiem  ’7 8 ’ gaat precies een 
w eek eerder van start. O p zaterdag 13 mei 
zal dan namelijk aan de W ilhelm inakade 
het grootste passagiersschip ter w ereld, de 
’Q ueen E lizabeth  2 ’ van C unard passa
giers komen ophalen voor een eenm alige 
overtocht naar New Y ork. En schuin 
tegenover die kade, aan de Parkkade, ligt 
die dag de Engelse schoener 'S ir  W inston  
C h u rch ill', en onze N ederlandse schoener 
de ’E endrach t’. De eerste 'm aritiem  d ag ’ 
w ordt afgesloten met een dem onstratie 
van een helikopterbeloodsing. Het w eek
einde erna begint op vrijdag 19 mei met 
een concert van de M arinierskapel van de 
K oninklijke M arine op het S tadhuisplein. 
D aarna volgt de volgende dag een vloot
schouw  langs Parkhaven, W esterkade, 
W illem skade en V eerhaven, w aaraan 
o .m . zal worden deelgenom en door de 
W estduitse driem astbark  'G orch  F o ck ’, 
de 'E endrach t', de bekende schoener

’C harlotte R hodes’ uit de 'O nedin L ine’ 
en het 65-jaar oude, voorm alige Spaanse 
stoom -passagiersschip ’Viero y  C lavyo’, 
schepen van de m arine, Rijksloodswezen, 
K on. O nderw ijsfonds en vaartuigen van 
het Zeekadetkorps N ederland.
A an de varende show  nem en o .m . deel 
vijftig p latbodem jachten, tien w achtsche
pen en vijftig lelievletten van Scouting 
N ederland, zestien stoom  sleepboten, bo
ten van de havendiensten , douane, rivier
politie, sleepdiensten en Rijnvaartrede- 
rijen. O p de Parkkade w orden vorktruck- 
w edstrijden gehouden. De reddingsm aat- 
schappijen geven dem onstraties ter hoogte 
van de Parkkade.

D .S . 14-3-1978

N ieuw e ondernem ing voor de coördina
tie van olie-activiteiten  buitenlands
Als gevolg van een initiatief van het 
Noorse O ntw ikkelingsagentschap (NO- 
R A D ), zal een nieuw e ondernem ing wor
den gesticht die de Noorse aardolie- 
activiteiten buitenslands zal gaan coördi
neren. De ondernem ing, die ’O ildeco’ 
w ordt genoem d, zal w orden betrokken bij 
hulpprojecten als bijvoorbeeld de olie- 
expioitatie in Jam aica. In het bedrijf zullen 
deelnem en: Saga Petroleum , Saga Petro- 
jem i, Norsk H y d ra’s aardoliedivisie, 
G eco-S tatex , N orw egian Contractors, 
A ker Engineering en K vaerner Engineer
ing. Te verw achten valt dat ook Kongs- 
berg V apenfabrikk en Statoil zullen gaan 
deelnem en, naast een aantal research
instituten die als geassocieerde leden zul
len toetreden.
Behalve op het gebied van hulpprojecten 
w ordt ook verw acht dat ’O ildeco’ zich zal 
gaan bezighouden in grote industriële pro
je c te n en  in de ontw ikkeling van scholings- 
en train ingsprogram m a’s.

H ong Kong reder gelooft niet in spoedig  
herstel van w ereldgoederentransport
De heer C. H. T ung, één van Hong 
K ong’s m eest vooraanstaande reders heeft 
onlangs gezegd dat het waarschijnlijk nog 
jaren  zal duren voordat de scheepvaart
m arkt over de gehele linie uit het dal zal 
zijn geraakt w aarin ze zich m om enteel be
vindt. De heer T ung, de zoon van 
scheepsm agnaat C. Y. T ung, zei dit tij
dens zijn afscheidsrede als voorzitter van 
de V ereniging van R eders in Hong Kong. 
Hij heeft zijn funktie overgedragen aan 
John M arden, voorzitter van de raad van 
bestuur- van de W heelock M arden Groep 
van O ndernem ingen die grote belangen in 
de scheepvaart heeft.
De heer Tung stelde voorts dat de over
capaciteit w aarm ee de scheepsw erven he



den ten dage worden gekonfronteerd en de 
weinig opwekkende staat waarin de ver
schillende nationale econom ieën zich be
vinden, faktoren zijn die voldoende reden 
zijn om nog vele jaren met het nodige 
pessimisme tegen het wereldgoederen- 
transport aan te kijken. Tung noem de in 
dit verband in het bijzonder Japan en West 
Duitsland.
Hij voegde er evenwel aan toe dat -  on
danks de moeilijke m arktsituatie -  de re
ders in Hong Kong niet veel te klagen 
hadden al was het alleen m aar vanwege de 
groeiende erkenning vanuit het buiten
land. ’In dit verband’, zo zei de heer 
Tung, ’denk ik vooral aan de financiële 
draagkracht en de flexibilite it.’

’Alles over verf’ vernieuwd verschenen
Op 16 maart j l .  presenteerde Sigma 
Coatings tijdens een bijeenkom st in het 
Jaarbeurs Congrescentrum  te Utrecht 
de derde druk van het boek ’Alles over 
V e rf , waarvan de eerste druk in 1966 het 
licht zag, in 1969 gevolgd door de tweede 
druk.
Dit naslagwerk bleek in een grote behoefte 
te voorzien, zowel bij allen direct o f  indi
rect betrokken bij het toepassen van verf- 
systemen, als bij in die richting studeren
den.
Het vele materiaal dat werd opgenom en in 
de vorm van tabellen, tekeningen, kleu
renfoto’s en produktbeschrijvingen -  in 
totaal ruim 650 pagina’s -  noopte tot ver
groting van het formaat: de pocket werd 
paperback.
’Alles over V erf -  en andere afwerkings- 
systemen’ zoals de titel van het boek thans 
luidt, zal zich ongetwijfeld in een grote 
belangstelling mogen verheugen.

Conference on latest lm co safety/pollu
tion regulations
What will be the im pact o f the new regula
tions agreed at the 1978 IM CO Tanker 
Safety and Pollution Prevention M eeting 
which am ended the 1973 M AROL and the 
1974 SOLAS C onventions, and what are 
the far reaching im plications for ship de
sign, the shipbuilder and shipowner?
To examine and discuss the effects of 
these latest rulings a ONE DAY CO N FE
RENCE IN LONDON on Thursday De
cember 7 1978 has been organised jointly 
by The Royal Institution of Naval A rchi
tects and The Institute o f M arine Engi
neers, at which authors presenting papers 
will concentrate on the principles, pro
blems and solutions related to design and 
operation o f  existing and new ship con
struction.
Further information may be obtained

from: The Conference O fficer, The Insti
tute of Marine Engineers, 76 Mark Lane. 
Londen EC3R 7JN England.

V L C C ’s as storage in North Sea
The Swedish state owned shipbuilding 
group Svenska Varv AB. is establishing a 
new com pany to supply oil field operators 
with com plete systems for crude oil stor
age adjacent to offshore oil fields and 
tanker transportation to refineries. 
Storage facilities with a net capacity of 
over 1,300,000 barrels will make it possi
ble for the many oil fields which are not 
served by pipelines to avoid the loss o f oil 
production which occurs when a ferry ves
sel is prevented from m ooring at offshore 
loading points during bad weather. The 
realization o f total recoverable reserves 
from a field will also be improved where 
continuous flow at an optim um  rate is 
maintained.
The system will give an oil com pany the 
flexibility o f m oving the storage terminal 
to  other locations and re-using the m oor
ing and ships. Sim ple, inexpensive con
version o f the m ooring to a conventional 
loading point is also possible where stor
age is not required.
Tank testing was com pleted at the Sw e
dish Ship Research Institute, G othenburg, 
for this new m ooring system which allows
250,000 dwt tankers to be perm anently 
moored in North Sea conditions. The new 
system , developed by H. E. A nderson, an 
American engineer, is based on a com 
pliant connection between the m ooring 
and the ship. M ooring forces are low and 
ship motions and m ovem ents are easily 
accom m odated.
Existing V LC C ’s will be converted by 
Svenska Varv to be used as storage ves
sels. The ships, which are crewed and 
under power, are able to m oor-up and cast 
o ff the mooring unassisted. In the case o f 
an em ergency this would be an important 
safety factor.

Floating storage will elim inate further ex
tension o f the onshore tank farm term i
nals, such as that at Sullon Voe, since oil 
ferry vessels will trade directly between 
the oil field and refineries.

Call for papers
A call for papers is now made for presenta
tion at a two-day conference on propul
sion shafting -  statics, dynam ics and in te
raction with the ship  organised jointly  by 
the O rganisation, International C o
operation of M arine Engineer Systems 
(ICM ES) and The Institute o f M arine En
gineers to take place in LONDON on

W ednesday and Thursday May 3 and 4, 
1979.
The Conference aims to show how the 
influence o f a contem porary approach can 
affect the design and dynam ics of shaft 
alignm ent, em phasis being placed on 
practical aspects o f the subject, a com m on 
language being essential if designer and 
shipow ner are to discuss installation pro
blem s on an equal footing.
O ffers of papers dealing with case histo
ries, ship ow ners’ experiences, design of 
stem  tube bearings, new developm ents, 
hydrodynam ics, installation and align
ment should be made not later than May 
30 1978 accom panied by a 300 word sy 
nopsis to: M rR . G. Boddie, The Institute 
of M arine Engineers, 76 Mark Lane 
LONDON EC3R 7JN England.

Subterranean LNG Storage
At the request o f W P-System  A B, of 
S tockholm , L loyd’s Register Industrial 
Services is providing advisory and con
sulting services, design appraisal, shop 
inspection and quality control o f  site w ork 
for a prototype underground LNG storage 
facility at Botcle Udd in Sweden. The 
project is intended to provide the neces
sary technical inform ation and data to 
enable future LNG storage facilities o f 
200 ,(KM) m 1 capacity to  be built under
ground.
The prototype facility com prises a rock 
cham ber 15 m below  ground level with 
access tunnels and vertical shafts to house 
pipework connecting the cavern to the gas 
handling equipm ent on the surface. The 
inside surfaces o f the cavern are covered 
with a multi layer foam plastic insulation 
applied in situ with a sealing layer o f  elas
tom er between each layer o f  foam . On 
com pletion the cham ber will be sealed o ff 
and tested with liquid nitrogen at a tem pe
rature of m inus 196°C before filling the 
cavern with liquid natural gas at m inus 
161°C.
L loyd’s Register will provide full certifi
cation covering safety and com pliance 
with the requirem ents o f the specification. 
The main contractor for the work is Cryo 
Cavern AB.

M oss Rosenberg patent suit against se- 
ner refused
Some time ago there appeared in the Spa
nish and international Press reports o f  the 
w orldwide dispute between the N orw e
gian shipyard M oss Rosenberg V erft and 
the Spanish consulting engineers Sener, in 
connection with the sophisticated techno
logy relating to LNG marine containm ent 
systems.
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As a consequence o f  this technical and 
com m ercial confrontation, a com plex le
gal dispute developed in connection with 
the validity o f the patents o f  both com pa
nies.
In this confrontation Moss Rosenberg 
started proceedings in the territorial courts 
o f Burgos in Spain, seeking the invalida
tion o f S ener’s Spanish patent on the 
grounds that the technology patented was 
anticipated by earlier patents owned by 
M oss Rosenberg.

On February 14, 1978, the Burgos court 
issued a verdict in the patent nullity suit in 
which it totally rejected the argum ents put 
forward by M oss Rosenberg and refused 
the claim . The court also confirm ed the 
com plete validity o f the Sener Spanish 
patent.
In its decision the court adopted various 
technical reports including one com m is
sioned by the court from the official C ol
lege o f  Naval A rchitects which concluded 
that the Sener technology em bodied a

structural solution essentially different 
( ’ le  corresponde una solucion estructural 
esencialm ente diferente’) to that incorpo
rated in the M oss Rosenberg patents and 
decided for that and other reasons that the 
Sener patent had sufficient ’legal novelty’ 
(novedad legal’).
This result will undoubtedly have consi
derable significance in the evaluation by 
present and potential licensees o f  Sener 
about the security o f Sener’s legal posi
tion.

Nieuwe uitgaven

NORTH SEA O IL AND GAS REQ UIREM ENTS 1978-82
Europe should see expansion o f dem and for supply vessels in the 
offshore oil and gas industry in 1979-80. Even firm er recovery in 
the early eighties is anticipated in Term inal O perators’ new 
review North Sea O il arid Gas Requirem ents 1978-82, published 
in February.

The num ber o f fields producing in the North and Celtic Seas is 
forecast to double by 1982 from the present 30 (half o il, half gas). 
N on-associated gas developm ents will slacken but the num ber o f 
oil fields being developed will continue to r i s e -  particularly if the 
potential o f  marginal fields can be im proved, Term inal Operators 
suggest. The ’centre o f  g ravity’ of developm ent is shifting very 
much into the UK sector.

Rising safety and amenity standards will be reflected in dem and 
forcustom -builtaccom m odationand storage units instead ofadapt
ed mobile platform s. Both repair and m aintenance vessels and 
firefighting vessels shouls more than double in num ber by 1982.

Terminal O perators’ view o f  exploration activity envisages an 18 
per cent drop in 1978 in the num ber of rigs em ployed in the North 
and Celtic Seas although a moderate recovery is projected for the 
following four years. Only extraordinary influences -  dram atic 
new discoveries o r deliberate governm ent policies -  will stim u
late exploration activity back to  1976-77 levels, although cash
flow o f com panies with succesful developm ents may help to 
sustain exploration at the end of the decade.

'N orth Sea Oil and  Gas Vessel Requirem ents 1978-82' is pu
blished by: Term inal Operators Lim ited, Rodwell House, 
M iddlesex Street, London El 7HJ, price £ 55.

’D IESEL ENG INES FOR TH E W O R L D ’
1977/78 edition, sam engesteld door D. T. Brown B S c., uitge
geven door W hitehall Press Ltd, Earl H ouse, M aidstone, Kent, 
U .K .
Afm. 21 X 3 0 cm ., 152 pag. Prijs, ingenaaid, met geplastificeerd 
kaft, inclusief porto £ 10.- .

Diesel Engines for the world 1977/78 is de eerste uitgave van een 
verzam elwerk op het gebied van Europese dieselm otoren, waar
van het in de bedoeling ligt ieder jaar een up to date editie het licht 
te doen zien. H et is tot stand gekom en met behulp van gegevens, 
die door 148 fabrikanten uit zowel W est- als Oost-Europese 
landen werden verstrekt.
Aan de opsom m ing van de hoofdgegevens van de diverse motor
typen gaan enige beschouwingen van algem ene aard vooraf, 
zoals uit de inhoudsopgave valt op te maken:
Pollution control: the continuing s tru g g le -  Injection equipment 
for residual fuelburning m edium speed engines -  Factors affect- 
ing the design andoperation  o f thin shell bearings for the modern 
diesel engine -  G eneral inform ation (o.a . typen, standaards voor 
prestatiem eting, brandstoffenclassificaties, nonnen uit Enge
land, Duitsland, USA en ISO norm en, die op motoren betrekking 
hebben) -  SI eenheden -  Tabellarische opgave van de motoren 
van Europese fabrikanten -  Adreslijst van de Europese motorfa- 
brikanten -  Adressen van leveranciers van m otoronderdelen en 
toebehoren -  Opgave van leveranciers van generatorsets -  Be
schrijving van een groot aantal m otortypen door diverse fabrikan
ten -  Idem van onderdelen en toebehoren.
De opnem ing van de beschrijving (die tegelijk het karakter van 
adverteren hebben!) is blijkbaar afhankelijk gew eest van daaraan 
verbonden kosten, aangezien deze belangrijkste sector van het 
boek beslist onvolledig is. Ook aan de volledigheid van de 
tabellarische typenopgave ontbreekt nog al wat.
G ehoopt moet w orden, dat de volgende edities in dit opzicht een 
vooruitgang zullen vertonen.
De grafische verzorging van het werk laat niets te wensen over. 
Het is een aan te bevelen boek voor de technicus, die beroeps
halve geïnteresseerd is in wat er op de dieselm otorenm arkt ver
krijgbaar is van Europees fabrikaat.

J.N .J.

208


