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Wereldvloot

wordt

In de altijd lezensw aardige studies van het
Institut für Seeverkehrsw irtschaft uit Bremen kom t ditm aal een stand-van-zaken
rapport voor over de w ereldhandelsvloot
per1 april van dit jaar. Schepen van m inder
dan 300 brt buiten beschouwing gelaten,
kom t het instituut op een w ereldkoopvaardijvloot van 32.375 schepen, die tezam en
366.525.081 brt vertegenwoordigen. Q ua
tonnage staat de Liberiaanse vlag onbe
tw ist bovenaan m et 74,7 miljoen ton, ver
deeld o ver 2409 schepen, hoewel onder
Japanse vlag 4067 schepen varen, w aar
van de totale inhoud echter iets m eer dan
de helft van de Liberiaanse is. Dit grote
verschil wordt uiteraard verklaard door het
feit dat de Liberiaanse vloot vooral bijzon
der rijk aan grote tankers en bulkcarriers is,
terwijl de Japanse koopvaardij voor een
zeer groot gedeelte bestaat uit lijnvaartui
gen, coasters en vissersschepen. Op de
derde plaats van de lijst kom t Griekenland
met 29,8 mln ton nog m aar net boven de
29,7 mln die onder de Britse vlag zijn gere
gistreerd en het is dus nog m aar de vraag
of de claim van Chandris, dat Griekenland,
wanneer het eenm aal lid van de Europese
G em eenschap is, gelijk de grootste koop
vaardijvloot zal inbrengen, nog kan worden
gehandhaafd. Hoewel het wel zo is, dat de
EEG -vloot door de toelating van G rieken
land zeer aanzienlijk wordt vergroot.
Voor Nederland registreert het Brem ense
instituut een totaal van 700 schepen van
4,9 miljoen brt, de registraties in de N eder
landse Antillen inbegrepen; hierm ee kom t
ons land op de zeventiende plaats van de
w ereldranglijst, onm iddellijk gevolgd door
de V olksrepubliek China (I). Het is m erk
waardig dat slechts drie landen van de
'Flags of Convenience' een vloot hebben
die groter is dan de Nederlandse: behalve
de reeds genoem de Liberiaanse, is dat de
Panam ese en die van Singapore. Vooral
dit laatste 'goedkope land' heeft de afgelo
pen tw a a lf maanden een enorm e vlucht
genomen; niet alleen heeft Singapore uit
m untende ontduikende faciliteiten te bie
den, als handelsplaats heeft het zich ook
tot een centrum van w ereldform aat ontw ik
keld, zoals o.m . blijkt uit het toenem end

doorgelicht
aantal congressen en tentoonstellingen op
maritiem gebied die daar worden geho u
den. In een recente publikatie van het bu
reau Statistieken van het W estduitse m inis
terie van verkeer werd nog de aandacht
gevestigd op de groei in betekenis van de
vlag van Singapore in het havenverkeer
van Hamburg. Het bureau had geconsta
teerd, dat in het verloop van zes jaar (tus
sen 1970 en 1976), de W estduitse vlag in
de jaarcijfers relatief aan betekenis had in
geboet, terwijl daarentegen juist de goed
kope vlaggen aan belang hadden gew on
nen. Deze opkom st was echter met name
te danken gew eest aan de kolossale vlucht
die de registratie van schepen in Cyprus en
Singapore had genom en. Het bijzondere
van S ingapore is trouwens, dat naast de
daar in geschreven tonnage uit alle we•relddelen, ook nog een als ’norm ale’
scheepsruim te door ingezetenen is gere
gistreerd, zoals de vaartuigen van de na
tionale lijn Neptune O riënt Line. In de tijd,
dat S ingapore zich gordde om buiten
landse reders naar binnen te lokken, was
ook Hongkong op dit gebied zeer actief,
zeker onder de leiding van de Chinese
scheepsm agnaat Pao, die geen gelegen
heid onbenut liet om de geneugten van een
H ongkong-registratie aan te prijzen. M aar
terwijl de inspanningen van Singapore er
toe hebben geleid, dat dit land is opge
klommen tot de veertiende plaats op de
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wereldranglijst, is Hongkong niet veel ver
der gekomen dan de 42ste, hoewel een
daar geregistreerde vloot van 82 schepen
van samen 855.309 brt toch altijd nog aan
zienlijk is.
Japan, de beide Duitslanden, Cyprus,
Zuid-Korea, Turkije en de Filippijnen beho
ren tot de landen met een relatief hoog
aantal schepen tegenover een minder om 
vangrijk volum e in bruto register tonnen,
met andere woorden: in die landen ligt de
kracht van de vloot kennelijk m eer in de
m iddelm aat dan in de grote categorieën.
Gaan we de lijst verder doornem en, dan
zien wij dat het instituut van Bremen komt
tot een indrukwekkend totaal van 134
koopvaardijvlaggen, w aarvan als laatste
Jordanië wordt genoemd met een 'vloot'
van één schip ter grootte van 496 brt. G i
braltar heeft er overigens ook m aar één,
m aar dan wel een schip van bijna 10.000
ton, hetgeen dit gebied dan toch altijd nog
een 104de plaats op de lijst bezorgt. A n
dere kleine en jonge landen, die werken op
basis van een éénschipvloot zijn C am bod
ja, Montserrat, Gambia, Turks & Caicos en
de Seychellen. Ook Oman, dat zich des
tijds heeft ingespannen om een goedkope
vlag te vergaren, is nog niet verder dan drie
schepen van samen 3259 ton; niet ieder
een is duidelijk te porren voor een goed
kope registratie in een ver-van-huis-land,
zelfs niet als het gaat om de exotische Sey
chellen, waarvan de toenm alige prem ier
ooit eens naar G riekenland is gereisd om
daar te verkondigen o ver de belasting
voordelen ten gunste van buitenlandse re
ders, m aar die zich in plaats daarvan wel
hebben mogen verheugen, niet alleen op
de destijds verbannen Makarios, m aar ook

in de aanwezigheid van ons aller Sylvia
Kristel.
Verder speurend door de statistieken van
het instituut, zien wij dat de w ereldtankervloot per 1 april een om vang had van 332,8
miljoen ton deadweight, verdeeld over
7093 schepen. N ederland staat op déze
lijst een stapje hoger, op de 16de plaats,
maar voor het overige is de vlagverdeling
vrijwel gelijk aan die van de gehele wereldvloot. Van de 74,7 miljoen brt, die in Liberië
is geregistreerd, is ruim meer dan de helft
(48,3 mln ton) tankertonnage, wat e r op
nieuw op wijst hoe dom inant dit segm ent in
de vlootopbouw van dit land is. Na de 58ste
plaats (Ecuador) is het Brem ense instituut
voor de tankschepen m aar niet aan een
even rigoureuze verdeling van de overige
vlaggen toegekom en als voor de grote lijst
is gedaan; de overige landen zijn nu sa
m engepakt in een groep van 141 schepen
van ruim 760.000 dwt.
De w erelvloot van droge en vloeibare
m assagoed-schepen had in januari van dit
jaar een omvang van 509.842.000 dwt,
verdeeld over 7546 schepen; tankers ne
men hiervan 331,9 mln en bulkcarriers
129,6 mln voor hun rekening, terwijl de
overige deadweight naar de gecom bi
neerde schepen gaat. Van beide catego
rieën is de groep die in de jaren 1971 tot
1975 w erd gebouwd het talrijkst, daarna
treedt e r vooral voor de jaren 1976 en 1977
een ernstig verval in. In 1977 werden er
maar 142 tankschepen gebouwd. Ver
deeld naar grootte zien wij dat e r in januari
105 tankers van samen 38,5 mln dwt in de
vaart waren, m aar de grootste om vang treft
men aan in de categorie 250.000 tot

Ravi Tikkoo, droomt van olievervoer van Alaska naar Groenland

300.000 dw t (308 schepen van 82,7 mil
joen ton). Aan de hand van deze gegevens
blijkt er reden tot bezorgdheid te zijn als het
er op aan komt om deze schepen aan het
werk te houden, Intertanko, de interna
tionale organisatie van tankvaartreders (en
anderen), heeft zich bijvoorbeeld kort
geleden gewend tot de A m erikaanse re
gering met het verzoek of zij niet wilde
overw egen grote ULCC's in te zetten in het
vervoer van de olie uit Alaska naar de A m e
rikaanse raffinaderijen of hun terminals. Op
het ogenblik w ordt de ruw e olie van de
vindplaatsen in de Prudhoe Bay door de
T rans-A laska Pipeline naar de haven van
Valdez aan d e zu idku st gepompt. In Valdez
laden Am erikaanse tankschepen de olie
voor de reis naar de Verenigde Staten;
slechts een klein deel lost aan de W est
kust, de meeste gaan echter door het Panamakanaal naar de Gulf of de Atlantische
kust van de USA. Het is nogal een kostbare
aangelegenheid, die m isschien in de wat
verdere toekom t kan worden verm eden als
er een pijpleiding van Alaska naar Canada
en de Verenigde Staten is gelegd. Inter
tanko heeft echter berekend, dat het trans
port via Kaap Hoorn heel wat minder duur
is, om dat dan gebruik kan worden gem aakt
van het relatief goedkope vervoer per
ULCC. De scheepsm agnaat Ravi Tikkoo
zag de oplossing meer zitten in de bouw
van VLCC ’s met ijsversterking; deze m oes
ten de olie rechtstreeks van Prudhoe Bay
via de Noordelijke vaanweg naar G roen
land transporteren, waarna kleinere tan
kers de olie naar de eindbestem m ingen
konden brengen. Deze m ethode schakelt
e ch te rd e T ra n s-A la ska Pipeline geheel uit.
De J.

Yueh Kong Pao. promotor van schepenregistratie in Hongkong

ONDERZOEK NAAR DE POREUSHEID BIJ HET LASSEN OP SHO PPRIM ERS*
door M.J.A. Koning** en N.M.J. Romyn.**
VOO RW O ORD
Bij de keuze van de voor een te bouw en s c h ip toe te passen sh o p p rim e r w o rd t in de p ra ktijk de m o g e lijkh e id van h e t optreden van
poreusheid b ij h e t lassen n ie t b ij de o verw egingen betrokken. Voor de sch e e p sb o u w e r kom t h ie r n o g b ij d a t de p rim e r vaak d o or de
opd rachtg eve r w o rdt opgegeven, z o d a t voor hem slechts een keuze van d e electrode m o g e lijk is. Om aan het o ptreden van po re u s
heid en aan de m ogelijkheden tot voorkom ing daarvan m eer gerichte a a n d a ch t te besteden is b ij RSV een reeks vergelijkende p ro e 
ven uitgevoerd m et enige p rim er-electrodencom binaties.
In overleg m et de C EB O SINE-W erkgroep I V " is daarop een tw e e d e serie proeven gevolgd. De resultaten van alle experim enten
w orden in d it rapp ort beschreven. Alle w erkzaam heden werden uitgevoerd do o r RSV Research a n d Developm ent. De uitvoering van
de tw eede serie proeven is b e ko stig d uit het Fonds voor Collectieve R esearch als o n d e rd e e l van h e t research-program m a 1977 van
het NMI.
Nederlands Maritiem Instituut
Stafbureau Research Coördinatie
SAM ENVATTING
M et als basis een d o o r het D eutscher Verband fü r S chw eisstechnik voorgestelde h o e klasproel is een onderzoek uitg e vo e rd naar het
optreden van pore u sh e id b ij het lassen m et be kle de elektroden op g e p rim e d e plaat. In d it onderzoek zijn 6 prim ers en 13 elektroden
betrokken, w aaronder 4 m e t basische bekleding. Uit het onderzoek is gebleken d a t z o w e l b ij de elektroden als b ij de prim ers een
duidelijk ond ersch eid optre e d t in de mate van poreusheid. H oew el in het algem een d e basische elektroden m eer pore u sheid geven,
zijn er gevallen waarin ze tussen de rutielelektroden g e ra n g sch ikt kunnen worden. H et b lijkt d a t de volgorde van de elektrode p e r
primer, g e ra n g sch ikt naar h e t o p p e rvlaktepercentage van de poreusheid, verschillend kan zijn. D esondanks is het m ogelijk een d u id e 
lijke voorkeur u it te spreken voor b e p a a ld e com binaties van elektroden en prim ers, d a a r b ij deze kom binaties weinig poreu she id o p 
treedt.
1. INLEIDING
In het M erkblatt DVS 0501 van m aart 1976 (’Richtlinie fü r das
Prüfen der Porenneigung beim überschweissen von Fertigungsbeschichtungen auf Stahl') w ordt een overlapproef voorgesteld
voor het onderzoeken van de neiging tot porievorm ing bij het
lassen op een plaatje dat is voorzien van een shopprimer.
Gebleken is, dat bij toepassing van de richtlijnen voor het uitvoeren
van de proef m eer poreusheid optreedt dan in het algemeen in de
praktijk het geval is, w aardoor een beter onderscheid in het poreusheidsgedrag van verfsoorten en lasm aterialen verkregen
wordt. Met deze richtlijnen als basis is een onderzoek uitgevoerd,
In afwijking van deze D VS-richtlijnen zijn de proeven gelast met

t
beklede elektroden. Bovendien is het voorbew erken en het verven
van de plaatjes uitgevoerd op een in de praktijk gebruikelijke wijze.
Het onderzoek bestaat uit tw ee series proeven. De eerste serie
betreft een eerder door de RSV uitgevoerd intern onderzoek met 5
shopprim ers en 7 elektroden. De keuze van de 2 shopprim ers en
de 9 elektroden voor de tw eede serie is gedaan door de Cebosine
W erkgroep IV 'Lasprocessen in de scheepsbouw' en is gericht op
hoeklassen met een a-hoogte van ongeveer 4 mm. De resultaten
van beide proeven series worden gegeven en besproken,
De auteurs danken de heren G. Adkins, C.J. Olierook, J. Plaisier
en J.J. Tim s, die het experim entele werk hebben uitgevoerd.
2. Beschrijving van de proef
De proef is grotendeels uitgevoerd in overeenstem m ing m et de
richtlijnen van D VS -M erkblatt 0501 van Maart 1976. In figuur 2.1.
w ordt de proefopstelling getoond. De plaatjes w orden opgespan
nen in een m achineklem die onder 45° is geplaatst, w aardoor 'in
het gootje' w ordt gelast. De geverfde plaatjes zijn genomen uit een
20 mm dikke plaat (kwaliteit St. 41), w elke gegrit en opgespoten is
met de te onderzoeken shopprim er. De dikte van de verflaag is
opgem eten aan glasplaatjes, die bij het opspuiten op de proefplaat
zijn gelegd. De niet geverfde plaatjes zijn gezaagd van blank
platstaal, kwaliteit St. 37 K. In verband m et de grote beenlengte
van enkele lassen is hiervoor, in afwijking van het Merkblatt, een
dikte van 15 mm gekozen.
Na visuele inspektie op oppervlakteporeusheid is de las openge
broken. De op het breukvlak zichtbare gasholten zijn over een

F ig.2.1. Proefopstelling

“Rapport no R.77 van het Ned. Maritiem Instituut.
**R.S.V. Research en Development.
*** CEBOSINE-Werkgroep IV
'Lasprocessen in de scheepsbouw':
Ir. C.J. van Heel (Voorzitter) - Van der Giessen-de Noord B.V.; Ir. L.
Heemskerk - RSV; Ing. W. Kraan - Rijn-Waal Scheepswerven G.A.; Ir.
D.E.D. Romijn - Dept.v.Defensie (Marine); J A. Schaar (t/m december
1977) - v/h de Groot en van Vliet N.V.; Ir. C. van Sevenhoven - Dept. v.
Defensie (Marine); Ing. A.A.C. Simons (Secretaris) - CEBOSINE; Ir. M P.
Sipkes - Metaalinstituut TNO; Ing. C.J.J.M Verweij - AGA Gas B.V.; G.
Westdijk - IHC Gusto; Ing. G. Zoethout - adviseur.
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TABEL 3.1. Gegevens van de onderzochte shopprimers.

bekleding
type *

dia
meter
mm

ahoogte
mm

proe
ven
serie

ko
de
ring

benaming

fabrikant

Geofors

Smitweld

R

5

4

C23G

Philips

R

5

4

C57

Philips

B

5

-

BH

Varios

B

5

-

LB 52V

Kobe

B

5

-

1/ z
1
1
1
1

360

Philips

B

5

-

1

6

Gonia 135

Smi tweld

R

5

-

1 / 2

7

Soudorecord

Soudometal

R

5

-

2

8

C23

Philips

R

4

-

2

9

HR 140

Varios

R

4

-

2

10

HP

Varios

R

5

-

2

11

C57

Ph i1i os

B

4

-

2

12

Autocon 27

Kobe

Z

5

4,5

2

13

Regina 150

Hilarius

R

4

-

2

14

1
2
3
4
5

* R * r u t i e l, B=basisch, Z=zuur.

TABEL 3 .2 . Gegevens

uan

de onderzochte e le ktro d en .

laslengte van 100 mm opgem eten bij tien-voudige vergroting. In
de beoordeling zijn niet opgenom en:
- proefstukken, die niet over de gehele lengte m idden door de las
gebroken zijn
- de eerste 60 mm en de laatste 40 mm van de las
- gasholten, waarvan de grootste as kleiner of gelijk is aan 0,5
mm.
Voor de berekening van het oppervlak is nam elijk een gasholte als
ellips beschouwd, w aarvan de tw ee hoofdassen zijn opgem eten.
Van elke las zijn bepaald:
- het aantal gasholten
- het gem iddelde oppervlak per gasholte in m m 2
468

- het totale gasholteoppervlak in m m 2.
Om het aantal proeven per com binatie van prim er en elektrode te
beperken, zijn de m eetresultaten statistisch verw erkt. M et een
betrouwbaarheid van 80% zijn de afwijkingen van de gem iddelde
m eetuitkom sten bepaald. De proeven zijn in eerste instantie in
tw eevoud uitgevoerd. A ls kriterium voor het aksepteren van de
resultaten is gesteld, dat de spreidingsgebieden van het totale
gasholteoppervlak van de duplo’s elkaar m oeten overlappen. In
bepaalde gevallen zijn extra proeven uitgevoerd om aan het ge 
stelde kriterium te voldoen. Voor de beoordeling is het ongunstig
ste resultaat van de elkaar overlappende duplo’s gebruikt.

Primer

Elektrode
Nuplate
A

Interzinc

Proferral
EV

Weldakote
EV

Molifast

Geofors
a =4

Al

BI

Cl

01

El

C23G
a=4

A2

B2

C2

02

E2

C57
0 5

A3

B3

C3

03

E3

BH
0 5

A4

B4

C4

D4

E4

LB 52V
0 5

-

-

C5

-

-

36D
0 5

-

-

-

D6

-

Gonia 135
0 5

-

-

-

-

E7

(- = niet onderzocht)

TA3EL 3 .3 a . O n d erzo ch te k o m b in a tie s van p r im e r s en e le k tr o d e n
(e e r s te p r o e v e n s e r ie ).

3. O nderzoekprogram m a en laskondities
H et onderzoekprogram m a bestaat uit tw ee proevenseries. In de
eerste serie zijn 5 shopprim ers en 7 elektroden betrokken. De
tw eede serie betreft 2 shopprim ers en 9 elektroden. In tabel 3.1 en
3.2 zijn de onderzochte prim ers en elektroden beschreven. In tabel
3.3 a en b is een overzicht gegeven van de onderzochte kom bina
ties van verfsoorten en elektroden. Eén van de shopprim ers (W eldakote EV) van de eerste serie is ook in de tw eede proevenserie
betrokken. H iervoor zijn echter opnieuw platen opgespoten, De
tw eede proevenserie is geheel gericht op hoeklassen met een
a-hoogte van ca. 4. mm. A lle lassen zijn met de hand uitgevoerd.
De voortloopsnelheid en de stand van de elektrode zijn bij de
zw aartekracht en veerdrukelektroden aangepast aan de daarvoor
gebruikelijke w aarden. De laskondities zijn verm eld in tabel 3.4.
Alle elektroden zijn m et w isselstroom gelast.

Primer

Elektrode

Nuplate
69/100

Weldakote
EV

Soudorecord
0 5

F8

D8

C23
0 4

F9

09

Gonia 135
0 5

F7

07

HR 140
0 4

F10

010

HP
0 5*

Fll

OU

C57
0 4

F12

012

Geofors
a=4

F1

01

Autocon 27
a=4,5

F13

013

Regina 150
0 4

F14

014
Verf

TABEL S. 3 b .

Onderzochte kom binaties van prim ers
(tweede proevenserie).

Elektrode

Elektrode
1e n g t e
mm

Rende
ment

%

strooms terkte
A

voortloop
snelh e i d
cm/min

u it t r e k lengte
mm

Geofors
a =4

600

160

250

30

780

C23G
a=4

600

C57
0 5

450

155

270

30

12
24

1,10
0,82

0,77
0 ,5V

0,66
0,33

7.9
7.9

4.6

C23G

9
0

1,14
0

0,51
0

0,46
0

4,1
0

4.5

C57

3
0

2,57
0

1,65
0

0,33
0

10,0
0

6,1

BH

5
7

2,16
2,01

1,33
1,68

2,25
2,66

11,2
18,6

5,5

10
12

1,70
1,76

0,92
0,95

1,22
1,31

12,2
15,7

4.6

5
8

1,42
1,38

0,86
0,62

0,96
0,67

4,8
5,4

4,5

C57

12
16

2,17
2,00

1,26
0,78

2,16
1,23

26,9
19,7

6,1

BH

16
23

2,56
2,16

1,36
1,16

2,74
1.98

43,8
45,4

5,5

16
17

1,95
1,75

0,82
0,76

1,25
1.04

20,0
17,6

4,6

7
0

1,23
1,53

0,83
0,68

0,80
0,82

5,6
6,5

4,5

C57

3
10

3,08
2,12

1,44
1,15

3,48
1,92

10,5
19,2

6,1

BH

32
21

2,27
3,16

1,09
1,92

1,94
4,77

62,0
100,2

5,5

LB 52 V

20
10

3,27
3,64

1,20
1,58

3,27
4,50

65,4
45,0

5,4

Geofors

7
16

1.46
1,40

0,58
0,60

0,67
0,66

4,7
10,5

4,6

C23G

8
0

1,35
0

0,57
0

0,60
0

4,8
0

4,5

C57

0
2

0
3,48

0
2,23

0
6.10

0
12,2

6,1

BH

17
22

2,05
1,86

1,39
1.14

2,23
1,65

37,9
36,4

5,5

36D

14
32

1,75
1.42

0,86
0,51

1.19
0,57

16,6
18,1

6,2

30

Geofors

LB 52V
0 5

450

95

250

25

360

360
0 5

450

100

220

20

300

115

220

20

Interz Inc

450

450

340

C23G
Proferral
EV

G o n i a 135
0 5

450

Soudorecord
0 5

450

C23
0 4

45 0

155

200

26

420

HR 140
0 4

45 0

140

200

23

400

C57
0 4

Geofors

760

BH
0 5

HP
0 5

135

90

280

230

35

23

580

440
Weldakote
EV

45 0

90

155

45 0

230

200

23

23

mm?

mm

440
Geofors

25
46

1,32
1,22

0,63
0,47

0,65
0,45

16,2
20,9

4,6

C23G

17
9

0,86
1.24

0,38
0,64

0.25
0,62

4.3
5,5

4,5

C57

9
4

1.24
3,02

0,71
1,33

0,69
3,15

6.2
12,6

6.1

BH

11
13

2,18
2,76

1,89
1,34

2,03
2,90

22,4
37,7

5.5

Gonia 135

27
21

1,22
1,15

0,56
0,61

0,54
0,55

14.6
11.6

4,3

380
Mol 1fast

A u t o c o n 27
a=4,5

700

115

180

19

660

R e g i n a 150
0 4

45 0

150

200

24

390

TABEL 3 .4 . L a s k o n d itie s.
Q

250

Breukvlak
hoogte

oppervlak
mm?

C23G

135

Totale
oppervlak

breedte
mm

Nuplate
A

Elektrode

Afmetingen van de
gasholten (gem.)
hoogte
mm

Geofors

laskondities

Aantal
gasholten

o n \AJ _ i l l t c t ü i a a r n a n n n r

17 _

1Q 7R

TABEL 4.1 .

M eetresulta ten a era te procoenaeria.
469

EUMrodw:

4 .'tfe £ p re k in g van d e re su lta ten
%r

De resultaten van de metingen zijn sam engevat in tabel 4.1 en 4.2.
Vermeld worden:
- het aantal gasholten
- de gem iddelde hoogte van de gasholten
- de gem iddelde breedte van de gasholten
- het gem iddelde oppervlak van de gasholten
- het totale oppervlak van de gasholten
- het aanwezig zijn van oppervlakteporeusheid
- de hoogte van het breukvlak fa -h o o g te ’).
Uitgaande van verschillende kriteria zijn de meetresultaten gra
fisch w eergegeven in de figuren 4.1 tot en met 4.6
Hierin zijn de volgende twee variabelen op verschillende manieren
uitgezet:
- procentuele reduktie in breukoppervlak, % F
- gem iddelde hoogte van de gasholten als percentage van de
breukvlakhoogte fa -h o o g te 1), % a.
’Bovengenoemde variabelen zijn als relatieve waarden uitgezet
om een vergelijk mogelijk te maken en de verschillen in a-hoogte
te verwerken. Geconstateerd is dat in het algemeen de gasholten
in kontakt staan met de spleet onder de las (’root ). Dit houdt in dat
alleen oppervlakteporeusheid kan optreden indien de hoogte van
de gasholte gelijk is aan de breukvlakhoogte (% a =1 0 0 )
Ten overvloede zijn met verschillende elektroden steekproefsge
wijs proeven uitgevoerd op plaatjes, waarvan de verflaag is afge
slepen. In geen enkel geval is op het breukvlak van deze proeven
poreusheid w aargenom en bij het beoordelen met de gebruikelijke
vergroting.
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3-C57

%r

4 . OH
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4.1 Eerste proevenserie
Bij geen enkele kom binatie is oppervlakteporeusheid waargeno
men. In figuur 4.1 zijn alle onderzochte elektrode-prim er kom bina
ties uitgezet in volgorde van afnem ende reduktie van het breuk
vlak. Het blijkt dat de relatieve hoogte hierm ee geen verband
houdt; deze verloopt willekeurig.
Overeenkom stig de praktijkervaring vertonen de rutiel elektroden
een gunstiger beeld dan de basische elektroden. In figuur 4.2 zijn
per elektrode de primers gerangschikt; in figuur 4.3 is dit per prim er
gedaan voor de elektroden. Van de rutieielektroden heeft de
C23G(2) de minste poreusheid. In de basische groep valt de
0 5 7 (3 ) gunstig uit voor wat betreft de breukvlakreduktie. De rela
tieve hoogte van de gasholten vertoont m inder onderscheid. Zo
wel met de basische als met de rutiel elektroden geeft de primer
Nuplate A(A) de beste resultaten (fig. 4.2).
Om de rangschikking van de elektroden en de primers te verduide
lijken worden in tabel 4.3 de 'plaatsingscijfers’ genoemd voor de
kom binaties van 4 elektroden en 5 primers. Voor de elektroden
loopt de klassering van 1 (beste) naar 4 (slechtste), voor de pri
mers van 1 naar 5. Het blijkt dat, op één uitzondering na, de
volgorde van de elektroden hetzelfde is bij alle primers. De volg
orde van de primers is echter vrij w illekeurig wanneer deze op de
vier elektroden w ordt betrokken. Alleen Nuplate A geeft konsekwent de beste resultaten. Om een betere indruk te verkrijgen van
de onderlinge verhouding van de resultaten zijn de percentages
breukvlakreductie per elektrode en per primer opgeteld. Het resul
taat wordt verm eld in tabel 4.4.

Afmetingen van de
gasholten (gem.)

Plaatsingscijfer bij primer:

Elektrode

Verf

1

C23G

Proferral
EV

Inter
zinc

Nuplate
A

1

Weldakote EV

Mol i fast

Totaal

1

1

1

5

2

11

C57

2

3

2

2

Geofors

3

2

3

3

3

14

BH

4

4

4

4

4

20

a) p la a tsin g sc ijfe rs voor de elektroden.

Geofors

C23G

C57

Totaal

BH

Nuplate A

1

1

1

1

4

Weïdakote EV

2

2

2

3

9

Molifast

5

4

3

2

14

Interzinc

3

3

5

4

15

Proferral EV

4

5

4

Weïdakote
EV

5

18

C57
Geofors
BH

Onderlinge
verhouding

13,0

2,2

\ 16,2

2,7

0,64
0,65

0,65
0,48

7.1
4.8

Gonia 135

23
30

1.04
1,00

0,59
0,53

0,49
0,41

U.2
12.4

4,5

5
3

0,82
1,12

0,49
0,69

0,32
0,60

1,6
1,8

4,5

HP

10
7

0,97
0,91

0,48
0,97

0,36
0,69

3,6
4,9

4,0

C57

23
19

1,29
1,73

1,20
1,09

1,22
1,48

27,9
28,1

5.0

Geofors

26
21

1,03
0,99

0,64
0,55

0,51
0,43

13.4
8,9

4,8

43,7

7,4

Onderlinge
verhouding

12,3

1.6

Molifast

14,7

1,9

17,1

Proferral

27,1

EV

4,5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4,0

Regina 150

7
4

0,72
0,77

0,58
0,78

0,33
0,47

2,7
1,9

4.5

6
10

1.04
1.05

0,81
0,56

0,66
0,46

3,9
4.6

3,5

3
6

0,95
0,91

0,54
0,49

0,41
0,35

1.2
2.1

4,5

24
26

1,61
1,70

0,80
0,76

1,01
1,01

24.3
26.3

4.5

4
4

0,87
1,06

0,43
0,49

0,29
0,41

1.2
1.6

4.5

Nuplate
69/100

14
15

0,85
0,80

0,55
0,56

0,37
0,36

5.2
5,5

4.0

2,05
3,42

1,80
2,02

2,90
5,42

17,4
27,1

5,0

12
8

1,54
1,76

0,66
0,60

0,80
0,84

9.6
6.7

4.8

Autocon 27

0
1

0
0,93

0
0,57

0
0,4

0
0.4

4.0

Regina 150

2
2

1.00
0,90

0,39
0,81

0,30
0,57

0,6
1.1

4,5

HP

6
5*

C57

M eetresultaten tueede proeveneerie.

d a a r v a n 1 doorlopend naar oppervlak.

1

Weldakote EV

Interzinc

3,5

Autocon 27

Geofors

7,6

ran

1,30
0,94

TABEL 4 .2 .

Nuplate A

9,9
14,8

mm?

11
10

Gonia 135

1

Totaal percentage voor de
vier standaardelektroden

Primer

0,76
1,85

C23

HR 140

5.9

0,99
1,51

nreukvlak
hoogte

13
8

C23

TABEL 4.3. P la a tsin g sc ijfe rs voor het standaardprograrma van
4 elektroden en S prim ers.

C23G

oppervlak
mn>2

Soudorecord

Soudorecord

Totaal percentage voor de vijf primers

breedte
mm

■

b) p la a tsin g sc ijfe rs voor prim ers.

Elektrode

Totale
oppervlak

hoogte
mm
0,98
1.56

HR 140

Plaatsingscijfer bij elektrode:

Primer

Aantal
gasholten

Elektrode

2,3
t

3,6

TABEL 4.4. Som van de percentages b reukvlakredu ktie voor het
standaardprograrma.
Het onderlinge verschil is bij de elektroden g roter dan bij de pri
mers. De elektrode C57 kom t als basisch type zeer gunstig naar
voren, zelfs gunstiger dan de rutiel elektrode Geofors, De relatieve
hoogte van de gasholten is voor de C57 bij 4 van de 5 prim ers
echter groter dan die van de rutiel elektroden, hetgeen een grotere
kans op oppervlakteporeusheid kan inhouden.

resultaat. Alleen bij de elektroden G onia 135 en Soudorecord is
e r een w ezenlijk verschil tussen de prim ers
- de elektroden Autocon 27, HR 140 en R egina 150 geven op
beide prim ers m inder dan 1 % poreusheid.
In tabel 4.5 worden de plaatsingscijfers genoem d voor de tw eede
proevenserie; in tabel 4.6. w ordt de som van de percentages
breukvlakreduktie per elektrode en per prim er verm eld. O ver het
geheel genom en is er weinig onderling verschil tussen de beide
primers. Tussen de elektroden is echter een duidelijk onderscheid
aanwezig.

£ l« k tro d » n :

l«G*ofors
7-Gonla 135
8 'S o u d o rtco rd
9*023
10.HR 140
11 -HP
12-C57
13-Autocon 27
H 'lU q litè ISO

4.2 Tw eede proevenserie
Zoals aangegeven is in tabel 4.2. is slechts bij één proef oppervlak
teporeusheid in het m eetgedeelte opgetreden (C57 - 0 4 op Nuplate 69/100).
In figuur 4.4 zijn alle onderzochte elektrode-prim er kom binaties
uitgezet in volgorde van afnem ende reduktie van het breukvlak.
De kom binatie met de grootste relatieve poriehoogte (F12) is
degene, die ook de oppervlakteporeusheid vertoont. Van de elek
troden geeft de Autocon 27(13) de beste resultaten. In de figuren
4.5 en 4.6 zijn de m eetresultaten voor beide kriteria uitgezet in
volgorde van afnem ende grootte, beoordeeld naar het oppervlak
van de gasholten is uit deze figuren het volgende af te leiden:
- bij vele elektroden geven de beide prim ers een vrijwel gelijk

0 -M lO a k o t» (V
F .N u p la U 69/100

JL.T ] [ pT t h I c I r I [ £ ]
t

di p td i F m IM n nr
7

9
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F ig.4.5. Volgorde van de primers per elektrode - tweede proevenserie.

C 1êttro a«n -.

l»6*ofon

7o F

1•'jo n I • IJS
8«Soudor*coni

n

»«C2J
iO-HR 140
U-MR
12-C57

U-Autocon 21

4.3. Vergelijking van de beide proevenseries
Twee com binaties van primer en elektrode zijn in beide proeven
series opgenomen, te weten W eldakote EV met Geofors en W eldakote EV met C57. Hierbij dient te worden opgem erkt dat de
elektrode C57 in verschillende diameters is gebruikt. In de eerste
serie is alleen met O 5 mm gelast en in de tw eede serie is voor de
volledigheid zowel met O 4 mm als met O 5 mm gelast. In tabel 4.7
worden de percentages breukvlakreduktie voor bovengenoem de
kom binaties vergeleken. Het volgende blijkt:
- de verflaag geeft in beide series vrijwel hetzelfde resultaat
- de dunnere elektrode C57 geeft meer poreusheid.

D-U« I d jk o l# CV
f'N u p U t» 4 9 /100

H-R.glnj ISO

11 1M hm «S

~ÏÏTri~rTTri-!^ii_

Elektrode
F

Ie serie

ig .4 .6 . Volgord» van de elektroden per primer - tweede proevenserie.
Geofors
a=4
Elektrode

Plaatsingscijfer bij primer:
Weldakote
EV

Totaal

Nuplate
69/100

Autocon 27

1

1

2

HR 140

2

3

5

Regina 150

3

2

5

C23

5

4

9

HP

4

6

10

Soudorecord

8

5

13

Geofors

7

7

14

Gonia 135

6

9

15

C57

9

8

17

TABEL 4.5. P la a tsin g sc ijfe rs voor de elektroden.

Elektrode

Totaal percentage
voor de 2 primers

Onder1inge
verhouding

Autocon 27

0,1

1

HR 140

0,8

8

Regina 150

0,8

8

C23

2,1

21

HP

2,6

26

Geofors

4,8

48

Soudorecord

5,5

55

Gonia 135

8,6

86

11,0

110

C57

Primer

Totaal percentage
voor de 9 elektroden

Onderlinge
verhouding

Nuplate 69/100

17,1

1

Weldakote EV

19,2

1,1

TABEL 4.6. Som van de percentages breukvlakreduktie voor de
tweede proevenserie.
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percentage breukvlakreduktie
2e serie

2,3

2,8

C57
0 4

-

5,6

C57
0 5

2,0

1,5

TABEb 4.7. Vergelijking van de twee proevenseries.
Het is nu ook mogelijk de eerder uitgevoerde rangschikkingen uit
te breiden door com binatie van de beide proevenseries. In tabel
4.8 is dit gedaan voor de primers bij de elektroden Geofors en
Gonia 135, Ook nu blijkt dat de volgorde van de prim ers bij beide
elektroden verschillend is. In tabel 4.9. zijn de elektroden gerang
schikt voor de primer W eldakote EV, daar deze in beide proeven
series toegepast is. De basische elektroden zijn apart genoemd.

% oppervlak

Elektrode

Primer

Geofors
a=4

Nuplate A
Nuplate 69/100
Weldakote EV
Interzinc
Proferral EV
Molifast

1.7
2,0
2.8
3.4
4,3
4.5

Gonia 135
0 5

Weldakote EV
Molifast
Nuplate 69/100

2,8
3,0
5,8

reduktie

TABEL 4.9. Rangschikking van primers u it de heide
proevenseries.
5. Nabeschouwing
Gebleken is dat onder gekozen beproevingsom standigheden een
duidelijke voorkeur voor bepaalde kombinaties van elektroden en
primers uitgesproken kan worden. De elektroden vertonen een
grotere differentiatie dan de primers. Deze w ordt echter kleiner
w anneer de rutiel en basische elektroden als groep worden verge
leken. In het algem een is het percentage poreusheid vrij laag. Er
zijn slechts twee kombinaties die meer dan 10% poreusheid ge
ven, te weten:
- Proferral EV en BH
- Proferral EV en LB52V.
Het is niet bekend in welke verhouding de gevonden waarden
staan tot de in de praktijk te verwachten poreusheid. De gebruikte
hoeklasproef heeft alleen tot doel tot een differentiatie van eiektro-

% oppervlaktereduktie

Elektrode
Autocon 27
a=4,5

0

HR 140
0 4

0,4

Regina 150
0 4

0,6

C23G
a=4

1,1

9

1,2

HP
5

C23
0 4

1,6

Geofors
a=4

2,8

Gonia 135
5

9

2,8

So u dorecord
0 5

4,2

9
9

C57
5

2,0

360
5

2,9

C57
0 4

5,6

BH
0 5

6,9

Het is algemeen bekend dat een toenam e in dikte van de verflaag
m eer poreusheid tot gevolg heeft. Van de laskondities heeft vooral
de voortloopsnelheid een aanzienlijke invloed op de mate van
poreusheid (1,2). Dit is ook gebleken bij het uitvoeren van de
beschreven hoeklasproef. Figuur 5.1 toont het resultaat van en
kele lassen, uitgevoerd met de elektrode C23 op een zinkepoxy
primer. Ook de hoogspanning blijkt een ongunstige invloed te
hebben (1); de stroom sterkte heeft niet veel effekt. Tenslotte kan
volgens publikaties de lasstand een belangrijke invloed hebben
(2), met name het vertikaal neergaand lassen op shopprimers kan
veel poreusheid opleveren.
6. Referenties
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tabel 4.9. Rangschikking van elektroden uit de beide proevenseries
met de prim er Weldakote EV.

den en primers te komen. Door het lasinstituut in Duisburg zijn met
een overeenkomstige opstelling proeven uitgevoerd met basische
elektroden (1). Ook hierbij is waargenomen dat de volgorde van
primers per elektrode en van elektroden per prim er sterk kan
verschillen. De waarden van de hoeveelheid poreusheid die in (1)
worden vermeld, mogen niet m et die van het in dit rapport be
schreven onderzoek vergeleken worden, aangezien de voorbe
werking van de proefplaatjes en de wijze van aanbrengen van de
verflaag verschillen. De oppervlakteruwheid kan een aanzienlijke
invloed hebben op het resultaat van de proef (1). Naarmate het
oppervlak ruwer is, zijn meer mogelijkheden voor gasafvoer aan
wezig en w ordt minder poreusheid in de las gevonden. Hetzelfde
wordt bereikt door vergroting van de spleet tussen de plaatjes.
Naast de voorbewerking zijn er nog diverse faktoren die invloed
hebben op de mate van poreusheid bij een bepaalde kombinatie
van primer en elektrode. De belangrijkste zijn:
- de dikte van de verflaag
- de laskondities
- de lasstand.

Fig. 5.1. Invloed van de voortloopsnelheid
op de mate van poreusheid.

NOSTALGIE NAAR EEN NABIJ VERLEDEN
MET HET OOG OP DE TOEKOMST
door: G. J. Frans Naerebout*

De beroem de klippers uit de negentiende eeuw; schepen die
sneller voeren dan menige stoom boot of hedendaags motorschip,
nostalgische verschijningen, waarvan de nog bestaande zeilende
schoolschepen een flauwe afspiegeling zijn.
In het begin van de twintigste eeuw verschijnen de viermastbarken
en volschepen waarvan de vijfm aster 'Preussen' wel het hoogte
punt van efficiënte vervolm aking was. Vele van deze schepen
verdwenen in de w ereldoorlog veertien achtien om nooit weer
terug te keren. Na deze tijd voerde het m otorschip als onbetwist
leider de wereldkoopvaardijvloot. Ook het stoom schip nam be
langrijk in aantal af, maar het grote vrachtzeilschip verdween ge
heel na de grote crisis in de dertiger jaren, de handelszeilvaart was
teneinde.
Geheel nieuwe problemen van onze tijd zoals de oliecrisis en de
enorm e vervuiling van de oceanen door de m otorschepen die zo'n
twee miljoen ton afgewerkte stookolie in zee pompen vestigen
w eer de aandacht op het m ilieu-vriendelijke zeilschip. Maar er is

fig. 1: H et ’D yna’ schip 17000 ton.
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meer, de m oderne techniek, de sterke lichte materialen, de com 
puter en de weersatellieten zijn basis gegevens voor het ontwikke
len van een geheel nieuw type zeilschip, het zeilschip van onze
tijd.
Het Dyna schip
Voorlopig op papier, m aar enorm in de belangstelling, staat het
Dyna-schip een ontwerp van de Duitse ingenieur Prölls. (zie fig. 1.)
Een m am m oet van zeventienduizend ton, met vier enorme masten
van ruim vijftig meter hoog, draaibare masten met vaste aëro
dynam ische raas en naar de m ast toe inschuivende zeilen door
één man in twintig seconden te stellen. De raas zijn opklapbaar
tegen de masten zodat een obstakelvrij schip met grote luik
hoofden in de haven klaar ligt om geladen of gelost te worden, (zie
fig. 2). Een indrukwekkende zeiler met gem iddelde snelheden die
hoger liggen dan de econom ische vaart van het motorschip.
Enorme winst aan lading ruimte door het verdwijnen van de machi-

* scheepvaartkunstschilder te Vlissingen
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fig. 2: Detail van het zeiltuig van een 'Dyna' schip.
nekamer, nog slechts een bescheiden hulpm otor voor varen bij
volkom en w indstilte en voor haven o f nauwe vaarw ateren. Een
ideaal schip zeker niet de m indere van een gelijk groot motorschip
en met een kleinere bem anning, bestuurd door com puter op w eersatelliet en volautom atisch. In bouw niet veel goedkoper, in de
vaart tien a elf procent voordeliger Op m eer dan de helft van alle
w ereldscheepvaartroutes inzetbaar, als bulklading-vervoerder
onovertroffen. V olgens onderzoekingen van het scheepsbouw 
kundig instituut van de Ham burgse universiteit en bevestigd door
uitgebreide tests van de International O ceanographic Foundation
te Miami, kan dit schip ook in grotere vorm, m ogelijk tot veertigdui
zend ton toe de volw aardige concurrent van het m otorschip w or
den. Niet alleen in Duitsland of Am erika w erken universiteiten en
scheepvaart-instituten aan een nieuw type zeilschip. Ook Enge
land heeft twee universiteiten te Southam pton en Newcastle die
onderzoek plegen en een sym posium in 1976 georganiseerd door
het Royal Institution of Navel Architects in Londen deed opval
lende uitspraken over de m ogelijkheden van het geavanceerde
zeilschip. Een uitspraak van de Lloyd's assuradeuren in Lloyd's
List zegt dat de kom ende tien jaren het grote zeilschip een gewone
verschijning op de w ereld-handelsroutes wordt.
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Andere ideeën
Andere ideeën komen uit Zweden waar Gösta Ehrenvard hoogle
raar aan de Universiteit van Lund, in zijn boek 'Before and After’
een pleidooi voor het grote zeilschip houdt. In dit boek brengt hij
een aantal nieuwe ideeën naar voren. Zo onderzoekt hij de m oge
lijkheid van 'jaloezie-’zeilen die naar winddruk door middel van een
com puter afgesteld worden, (zie fig 3). W at afm etingen van het
zeilschip 'eigen stijl’ betreft vindt hij dat in de eerste plaats met
tw intigduizend tonners gevaren moet worden om een redelijke
ervaring op te doen voor grotere schepen, hetgeen hij niet uitgeslo
ten acht. Ook in Frankrijk bestaat een levendige belangstelling
voor de mogelijkheden van het grote zeilschip. Nuchter denkend
als de Fransen zijn accepteerden zij direct alle moderne lichte
materialen en hulpm iddelen evenals hun geavanceerde electrotechniek, en stelden zich tot ideaal een groot vierm ast zeilschip, de
ruim drie en zeventig m eter lange S pirit o f Am erica, door één man
bediend in een race over de Atlantische Oceaan de brengen. Het
schip w as uitgerust met draaibare tripod-m asten vol-autom atisch
met zeilen te stellen naar de geprogram m eerde w eer- en wind
gegevens via w eersatelliet naar computer. Het werd een com pleet
succes in 1976 in de vijfde Royal W estern/O bserver Single Handed Transatlantic race. Het bewijs was geleverd dat zeilschepen
met moderne materialen en electronica met een zeer kleine be
m anning zeker tot de mogelijkheden behoren.
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Fig. 3: H et Z w eedse ontw erp m et jaloezietuig.

Mogelijkheden
W elke mogelijkheden zitten er in de bouw van zeilschepen stijl
1980 zullen vele werven zich afvragen. In de eerste plaats vanaf
w elke maat maken deze schepen een goede m ogelijkheid op de
markt. Uitgaande van de periode waarin het zeilschip nog een rol
van betekenis in de handelsvaart speelde, moet het mogelijk zijn
een modern ontwerp te creëren voor vrijwel iedere tonnage. Als de
Fransen bewijzen dat een jacht van zeventig meter lang door één
man over de N oord-Atlantische Oceaan te brengen is, betekent
dit, dat het mogelijk is een schip van zeventig meter lang gebouwd
als vrachtvaarder zonder al deze super-electronica met een nor
male bemanning te 'runnen' tegen veel lagere kosten dan een ge
lijksoortig motorschip, zonder dat deze bemanning zich bijzondere
inspanning behoeft te getroosten. Mogelijk zullen het meer (vak)zeelui zijn of door de praktijk worden. Hetzelfde geldt voor de
schepen tussen de drie- en vijfduizend ton; ook deze schepen
kunnen met een zeer bescheiden electrische uitrusting efficiënt
varen, ook hier de opwerking naar echte zeelui. Grotere schepen
zullen uiteraard gezien de grotere form aten van tuigage meer
geavanceerd uitgerust moeten worden, wat autom atisch weer tot
een kleinere bemanning leidt. Voor al deze schepen geldt echter
dat ze in ieder geval in de vaart aanm erkelijk voordeliger zijn. In
ons land zit e rv o o r de vele kleine en middelgrote werven perspec
tief in het moderne zeilschip, mits de overheid de research wil
sponsoren. W at de export van kleinere schepen betreft is er over
de gehele wereld een groeiende markt te vinden. V oor vele jonge
naties waar nog zeilvaart bedreven w ordt is dit type schip gebouwd
door onze gespecialiseerde werven met mogelijk hun mensen hier
bij onze Maritieme instituten opgeleid een mooie tussenfase naar
een nautische toekomst.

Maróoni to develop new ship simulator
M arconi Radar System s is to develop a new type o f ship handling
sim ulator for the UK Department o f Industry. It w ill incorporate
TEP1GEN, the com pany’s computer-generated imagery system .
TEP1GEN, which has already been used in the gunnery aimer
trainer field, and which is currently being developed for flight
sim ulation, is a new training aid which uses life-like television
pictures to simulate actual visual conditions in a variety o f human
tasks ranging from ship handling to gun aim ing. The television
pictures are synthesized from a computer without the use o f TV
cam eras, m odels, video tape or film . Scenery produced in this
way can be manipulated freely and quickly to give a view which
changes as the observer alters his direction o f heading.
The size, location, orientation, visibility and colour o f objects in
the pictures, are controlled by the computer in response to the
scene details set up for that particular exercise, and fully interac
tive to the operator’s response to the displayed scene. M oving
objects such as ships, aircraft and vehicles are free to m ove
anywhere in the ’playing' areas under the control o f an instructor
and the scene details can be changed readily. The principal
advantages claimed for a TEPIGEN system over conventional
simulators are its realism , flexibility and sim plicity o f operation.
It is the only wholly British computer generated imagery system
currently available, and according to Marconi is a world leader in
the sim ulation field.
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The new trainer is being developed by Marconi Radar for ship
handling applications requiring realistic scenery and correct si
mulation for all weather operation by day or night. TEPIGEN
interfaces with a simulator o f the ship’s bridge and instruments,
by computer to computer link, and this provides a com plete
training system for all types o f ship handling. This includes the
training o f deck officers, initial training in pilotage, exercises in
handling dangerous situations, studying the handling o f unfam i
liar ships, familiarization with special effects such as shallow
water or passing at close quarters, research for ship design and
planning o f ports and channels.
The TEPIGEN system includes a number o f general features
using visual applications to cover all weather operations by day
and night. A number of other ships can be shown, with som e o f
these under control during an exercise so that their courses and
speeds can be changed. A large number o f lights are sim ulated, to
cover the case of fishing fleets or confusion o f harbour lights by
shore lights.
Other features include coasts and islands, foreshore and harbour
entrances, buildings and landmarks, buoys, bow w aves and sea
surface corresponding to sea state.
Sm ooth variation o f light level from noon to twilight is also
simulated, as are gradual loss o f lights and shapes with reduction
of visibility by fog, navigation lights o f ships, flashing and
occulting lights, shore lighting and stars as background.

Tewaterlating van schepen op PTFE
door: P. Mosterd*
en
J. de Nachtegaal**

Inleiding
Kunststof glijlagers zijn in de werktuigbouw reeds meer dan 20 jaar
met succes toegepast. In de bruggenbouw heeft men voor dit
materiaal toepassing gevonden bij het verschuiven van kom plete
brugliggers en bij het detailleren van oplegpunten. De laatste jaren
maakt ook de offshore konstruktiebouw gebruik van deze lagering
t.b.v. het verplaatsen van grote objecten en het te water laten
daarvan op zee vanaf een ponton. Vroeg of laat moest dus ook in
de scheepsbouw belangstelling komen voor deze transporttech
niek, m et name bij het verplaatsen van sekties over een bouwvloer
en bij het te water laten van scheepscasco’s. Onbekendheid met
het nieuwe materiaal en het reeds beschikken over sleden, goten
en stophout zullen veel bedrijven hebben w eerhouden van het
toepassen van kunststof glijlagers. Anders w ordt het wanneer er
een nieuwe helling moet worden ingericht en wanneer men bereid
is te zoeken naar de voorwaarden, w aaronder het nieuwe glijmateriaal optimaal kan functioneren. Beide omstandigheden
waren in 1977 aanwezig bij de BV v/h Scheepswerf Gebr. van
Diepen te W aterhuizen (Gr.). Als laatste fase in het m oderniseringsplan van deze werf is een langshelling gebouwd, waarop het
casco w ordt sam engesteld uit modulen van de gehele scheepsbreedte. De lengte van zo’n blok is gelijk aan een plaatlengte en
het gew icht kan max. 80 ton zijn. De lasloodskranen brengen de
ze ringsekties naar de bovenzijde van het helling plateau, waar ze
worden geplaatst op een tweetal lorries, (zie foto 1).
Door het laten vieren van een lierdraad w orden de lorries naar
beneden gereden, w aar de sekties m.b.v. keggen, spanners en
vijzels in positie w ordt gebracht t.o.v. de voorgaande sekties:
vervolgens kan het koppelen en aflassen beginnen. Het lorriesysteem was slechts ontworpen voor het aanvoeren van de sekties.
Voor het verplaatsen van het kom plete casco werd de voorkeur
gegeven aan een glijsysteem.
2. Gebruikseisen
Aan he tto e te passen glijlager werden de volgende eisen gesteld:
a) vóór de tewaterlating moet het alle statische krachten kunnen
verwerken, die het scheepsgewicht uitoefent op de bouwhelling;
b) tijdens de tewaterlating moet het alle dynam ische krachten

--- •

1. Een sectie in de kraan.
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kunnen verwerken, alsm ede alle baanoneffenheden;
c) het systeem moet eenvoudig aan te brengen zijn met minimale
arbeidsinspanning. Zo mogelijk m oet het vóór de casco m on
tage reeds geplaatst kunnen worden, teneinde op deze onder
steuning te kunnen bouwen;
d) het reconditioneren na gebruik t.b.v. een volgend gebruik moet
weinig arbeid vragen;
e) de aanschafprijs moet redelijk zijn in verhouding tot conventio
nele systemen;
f) de glijders moeten het schip tijdens de tewaterlating zo min
m ogelijk extra diepgang geven en ze moeten na de tew aterla
ting eenvoudig verwijderd kunnen worden.
Bij de bepaling van de keus tussen een houten vetgotensysteem
en een kunststoflagering hebben vooral de punten c) en d) een
belangrijke rol gespeeld. Dit heeft geleid tot het toepassen van een
glijlagerstelsel, waarbij glijderbekledingen van poly tetra fluor etyleen (PTFE) glijden over banen van roestvrijstaal.
3. Gebruiksm ogelijkheden
Dit glijsysteem bezit een aantal eigenschappen, waarm ee in tech
nisch opzicht interessante resultaten bereikt kunnen worden
zoals:
1. Het glijmateriaal kan tijdelijk een 3 a 4-voudige belasting op
nemen, zonder dat er direkt ernstige slijtage of schade zal ont
staan.
2. D oordat de gem iddelde toe te laten vlaktedruk minstens het
10-voudige bedraagt van die bij de parafine glijbaan kan er met
kleine draagvlakken worden gewerkt, resulterend in korte glijders
op bepaalde onderlinge afstanden. Grote gewichtsconcentratles
kunnen dus effektief ondersteund worden m et meer glijders per
lengte eenheid.
3. Het uit kleine eenheden op te bouwen glijdersysteem is vrij snel
en met weinig m ankracht aan te brengen.
4. Door het toepassen van veerelem enten in de ondersteuning
van het casco kan een kontinu positieve baanbelasting worden
bereikt, rekening houdend met baan oneffenheden van ± 5 mm.
5. Men kan zonder bezw aar werken met een helling afschot 1 : 1 8
= 5.56% om dat de w rijvingscoëfficiënt in de beproevingsm achine
niet hoger bleek te liggen dan 2,5% .
6. Tijdens deze beproeving bleek, dat door warm teontwikkeling
de samenstelling en de kwaliteit van het PTFE niet was achteruit
gegaan.
7. Door een bijzondere wijze van m ontage van de verschillende
slede-elem enten kunnen de te verwachten belastingskoncentraties op effektieve wijze worden opgevangen. Met name kan men
de stevendruk tijdens het opdrijven van het achterschip geleidelijk
van één slede op een volgende slede laten overgaan, door deze
sleden op verschillende hoogten te monteren. Zodoende kan prak
tisch elke belasting en hoekverdraaiing probleem loos verw erkt
worden.
8. Het glijm ateriaal kan ookgedurende een langere periodeonder
volle belasting staan, zonder dat de glijeigenschappen merkbaar
veranderen. Dat houdt in dat men alle glijders kan klaarzetten,
vóór dat de casco montage begint. De kosten van aanbrengen zijn
dan uiterst laag te houden.
9. De in pt. 4 genoem de veerelem enten kunnen per slede afzon
derlijk voorgespannen worden. Het casco w ordt daarmee van de
* Bedrijfsleider BV. v/h Scheepswerf Gebr. van Diepen te Waterhuizen.
** Projektmanager Navalconsult Holland BV. te Rotterdam.

onderstoppings gelicht en vervolgens kunnen deze blokken zon
der moeite worden afgevoerd.
4. G lije ig e n s c h a p p e n P T F E

Over de toelaatbare vlaktedruk en de w rijvingsw eerstandseigenschappen bij langzam e verplaatsingen (enkele cm per minuut)
was in de loop der jaren reeds het nodige gepubliceerd. Niet
bekend w as hoe het materiaal zich gedraagt bij hoge belastingen
en hoge verplaatsingssnelheden (enkele m. per sekonde). Aan de
hand van dynam ische proeven, op ons verzoek voor deze gele
genheid uitgevoerd in het laboratorium van 'ISTAG AG' te Eglisw il/S chw eiz kon worden bepaald, dat toepassing van PTFE op
gepolijst roestvrijstaal zonder gebruik van een smeermiddel zou
leiden tot wrijvingsweerstanden van 4-6 % ,, hetgeen te hoog
geacht werd. Bij toepassing van siliconenvet als sm eerm iddel en
matige glijsnelheid (5,7 m per minuut) werd een wrijvingsweerstand van 1,6-0,8% gemeten, afhankelijk van de vlaktedruk. Bij
het opvoeren van de snelheid tot 9,2 m per seconde bleef de
wrijvingsweerstand onder de 2,5% ; wel werd er een tem peratuur
stijging van 30-35°C geconstateerd, doch sporen van slijtage de
den zich niet voor. Nadat deze gegevens bekend waren is definitief
d ekeus gevallen op ditglijsysteem , waarbij een gem iddelde belas
ting van 30 kg /cm 2 is aangehouden. Er werd een max. afloopsnelheid van 3,5 m per sekonde berekend.
5. Te w aterlatings-hulpm iddelen
Voorheen had de werf de casco’s dw arsscheeps te w ater gelaten.
Met de ingebruiknam e van de nieuwe langshelling moest een

2. Het doorsnijden van de koppelplaat na de doophandeling.
geheel nieuwe tew aterlatingsuitrusting worden aangeschaft. Bij
het ontwerp van deze hulpmiddelen golden dus geen eisen van
aanpassing aan bestaande situaties. Van deze gelegenheid is
dankbaar gebruikgem aakt om het geheletew aterlatingsgebeuren
ope e n nieuwe leest te schoeien en daarbij uit te gaan van de eisen
die het kunststof lagerm ateriaal stelt.
Gezien de grotere belastingsconcentraties, mogelijk • bij

3. Het mom ent van de m axim ale afloopsnelheid. (Tewaterlating m.s. Valkenier)
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PTFE-lagering is afgezien van een gelijkm atig ondersteunde
doorlopende slede. In plaats daarvan is gekozen voor een beperkt
aantal hoogbelaste sleden van kleine lengte. Uitgaande van een
gekozen nom inale belasting w orden de sleden over de scheeps
lengte verdeeld, afhankelijk van de gew ichtsconcentraties en de
scheepskonstruktie. De Standaardslede is van staal gemaakt,
voor een nom inale belasting van 80 ton. In de slede is een rubbervering opgenom en, w elke m.b.v. hydraulische vijzeltjes kan w o r
den voorgespannen. De sleden worden in draagbare delen onder
het schip aangevoerd en gem onteerd, vervolgens vóórgespannen, aangekegd en ontspannen. Elke slede is voorzien van twee
glijders, w elke naast elkaar op een onderlinge hartafstand van 750
mm liggen en w aarm ee een redelijke dw arsstabiliteit verkregen
wordt. Deze glijders zijn bekleed met 3 mm PTFE en ze bew egen
overeen tw eetal glijbanen, bekleed m et gepolijst roestvrijstaal. Als
sm eerm iddel w ordt siliconenvet toegepast. T eneinde de eerder
genoem de laboratorium proef in de praktijk te kunnen toetsen is op
ware grootte een proef genom en met het verschuiven van een 80
tons ringsektie, waarbij het m ateriaal geheel aan de verw achtin
gen bleek te voldoen. De sleden werden twee aan tw ee onderling
gekoppeld en langs het vlak en de huid opgehangen aan het dek.
De voorste slede w erd tegen verschuiven geborgd d.m .v. een aan
de voorsteven gelaste hak, die tevens kon dienen als drukpunt
voor de afdrukcilinder, ingeval de aanvangskleef groter zou zijn
dan de afloopkracht. Uit een analyse van de geregistreerde afloopsnelheid kon voor dit praktijkgeval een w rijvingscoëfficiënt
worden berekend. In norm ale gevallen w ordt als laatste beletsel
een klinkm echanism e toegepast, werkend op de dooslopendesle
de. De hier toegepaste korte sleden zijn niet in staat om de h o ri
zontale klinkdruk op het schip af te geven. Een koppeling van
m eerdere sleden was niet aantrekkelijk, een koppeling van de
klinkslede aan de huid w as niet acceptabel. Daarom werd gekozen
voor een trekstangen stelsel, dat de voorsteven aan de centrale
hellingbalk koppelt en w aarm ee elk risico van vroegtijdig loskomen
werd uitgesloten. Na het verrichten van de doop handelingen is de
koppelplaat met een snijbrander doorgesneden, (zie foto 2)
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T er verkrijging van extra dw arsstabiliteit vóór het moment van
opdrijven is o p d e helling een stel slagbedden aangebracht. Na het
loskomen van de afloopbaan werd het schip afgerem d met een
tweetal ketting peur en, verbonden aan het casco ter hoogte van de
achterschouders. Daarm ee kon de rem weg van dit 1350 ton w e 
gende casco w orden beperkt tot 80 m, hetgeen toelaatbaar werd
geacht in dit deel van het W intschoterdiep.
Foto 3 toont het schip bij m axim ale afloopsnelheid van 3,65 m /sec.
6. Conclusies
H ettew aterlaten van schepen op kunststofglijders kan m et succes
worden toegepast onder de volgende om standigheden:
1. alle glijvlakken tesam en m oeten gelijkm atig belast zijn en blij
ven en m et een belasting van 3 0 -70 k g /c m 2
2. baanoneffenheden tijdens het aflopen mogen niet leiden tot
overbelasting van het glijm ateriaal, vandaar de behoefte aan
een elastische ondersteuning van het casco op d e glijders.
3. een vorm vaste baanondersteuning is van essentieel belang
om voor de kunststof glijder een m inim ale glijw eerstand te ver
krijgen.
4. extra aandacht m oet worden besteed aan het schoonhouden
van de glijbanen, nadat de glijders zijn aangebracht; het ve r
dient aanbeveling de ruim te tussen de glijders afgedekt te
houden tot vlak vóór de tewaterlating.
Door een intensieve sam enw erking tussen de werf en de adviseur
kon op basis van deze nieuw e uitgangspunten een tew aterlatingsm ethode worden ontwikkeld, die zijn bruikbaarheid heeft be
wezen bij de tew aterlating van het BNr 1013 (m.s. Valkenier) van
BV. v/h Scheepswerf Gebr. van D iepen te W aterhuizen op 30 juni
1978. De tew aterlatingsberekeningen w erden uitgevoerd volgens
het Prelikon P rogram m a NV 220 op de U nivac 1100/20 com puter
door N avalconsult Holland te Rotterdam, w elk bureau tevens als
adviseur betrokken was bij alle voorbereidingen. Als glijderm ateriaal werd gekozen Klingerflon Duplex PTFE, 3mm dik. vervaar
digd door Richard Klinger Ltd., en geleverd door Klingerit BV. te
Rotterdam.
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LIFE-SAVING ARRAGEMENTS ABOARD SHIP
In connection w ith the start of w ork on K ockum s S hipyard’s first
133,000 m 3 LNG carrier, it w as decided th a t a study w ould be
m ade of th e life-saving arrangem ents aboard this type of ship with
reference to the special properties of the cargo. In the course of
th is study, it w as established that the requirem ents for life-saving
equipm ent aboard an LNG carrier can also be applied to several
o ther types of vessels. Thus, the view point and conclusions in the
following paragraphs are applicable in principle aboard all types of
large ships.
M arine accidents can be traced to a num ber of causes, such as
collision and grounding resulting from faulty navigation, foundering
due to rou ghw e ather, explosions o r fire in dangerous cargo, etc. In
a typical situation, the natural course of action aboard ship is to a
com bat the d a ng er and to attem pt to restore th e ship to a se a w o r
thy, or at least to a controliable, condition.
In order to accom plish this, the crew m ust be certain that in the
event that their efforts to save the vessel are in vain, and the
conditions aboard ship deteriorate rapidly, they have access to
life-saving equipm ent that can protect them and allow them to be
reserved.
E xperience has show n that ships are often abandoned unneces
sarily, due to the fact th a t conventional lifeboats and liferafts m ust
be launched before a fire or a list has progressed too far. It should
also be pointed out that conventional life-saving equipm ent be
com es com pletely useless if the dam age spreads to o rapidly.
An A m erican study of accidents involving m erchant ships has
show n th a t lifeboats are used in 21 %, and liferafts in 2 4 % , of the
cases in w hich vessels are abandoned. D irect tra n sfe r of person
nel to other ships or helicopters occurred in 4 3 % of th e cases
studied, w hile personnel attem pted to save them selves by jum ping
overboard in a n o th e r3 7 % . It should be noted that several m ethods
of abandoning ship m ay have been used aboard one and the sam e
vessel, and that the m aterial studied includes both successful and
unsuccessful attem pts at abandonm ent.
T he reader of the Am erican report cannot help being struck by the
fact that the lifeboat, w hich is the backbone of the life-saving
equipm ent aboard ship, was used in so few cases, and not always
successfully, as well as by the fact that direct assistance occurred
in a relatively large num ber o f cases. This m eans that there is good
reason to question the design of the equipm ent now in use, with
special reference to lifeboats.
The design
The design of the m odern lifeboat w as already established during
the age of sail. During that period, special sea routes w ere used to
a far lesser extent that they are today. T here w as nu possibility of
com m unication betw een ships that w ere out of sight of each other.
In order to allow the people aboard to save them selves if the ship
w ere to sink, life-saving equipm ent w as designed fo r the transport
o f people across great distances. T he lifeboat was developed on
the basis of the old ship's boat, w hich could be launched relatively
quickly by m eans of a system of davits. The lifeboat w as designed
to carry a large nu m ber of people and was equipped with m eans of
propulsion in the form of oars and a sail, and in m odern tim es with
an engine.
In general, lifeboats today resem ble the lifeboats of the previous
century. On the other hand, ships have undergone significant
changes. From the point of view of life-saving, they have de velop
ed both draw backs and advantages. The fo rm e r include the enor
m ous increase in the size o f ships, w hich entails a greater stopping
distance and a greater height betw een the deck and the surface of
the w ater (freeboard). In addition, inflam m able and explosive car
goes such as oil and gas have becom e m uch m ore com m on and
are being shipped in increasingly g re a te r quantities.
The advantages of m odern ships include a greater degree of
safety, as a result of both technical developm ent and the contribu
tions of classification societies, shipping authorities and profes
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sional seam en tow ard m aking the design of the ship safer for both
the environm ent and personnel aboard the vessel.
In recent years, land-based rescue services and equipm ent such
as radio, radar, rescue vessels and search p lanes have developed
rapidly, and this developm ent is still in progress. This m eans that
the a bility to rapidly locate and effectively save distressed people
at sea is continously improving. For exam ple, the m axim um tim e
required to effect a rescue in the A tlantic O cean is norm ally 4-6
hours, thanks to the w idespread use of the A M W E R system .
R equirem ents
The goal of a life-saving system aboard ship should be to provide
all the people aboard with a reasonable chance of being saved in
all conceivable distress situations. The e ffectiveness o f a rescue
o peration d e p e n d s on the design a n d lo ca tio n a b o a rd ship o f the
life -sa vin g equipm ent, as w e ll as on the e q u ip m e n t u se d b y the
re scu e se rvice a n d its c h a n ce s o f co m in g into p h y s ic a l c o n ta c t
with the sh ip w re cke d .
However, the fact is th a t th e life-saving equipm ent now in use does
not alw ays allow lives to be saved. This has been dem onstrated in
difficult distress situations such as foundering in rough weather,
explosions that rapidly send a ship to the bottom , intense fires
aboard or around a ship, etc.
A ccidents involving gas or chem ical cargoes are accom panied by
the risk of clouds of poisonous or suffocating g ases being form ed,
so that no one can rem ain on deck and th e use of lifeboats o r
liferafts becom es im possible.
The rescue stations
Special attention m ust be paid to the circum stances m entioned
above order to achieve an im provem ent in life-saving.capabilities.
Thus, a basic requirem ent is th a t no equipm ent be placed in an
area that is exposed to the risk o f collision, fire or heavy seas.
A no th e r requirem ent is th a t the crrew should be able to man a
life-saving vessle from their quarters, so that th e y w ould be p rovi
ded with projection in the event or a fire or leakage of LNG. A third
requirem ent is that the crew should be able te reach th e life-saving
vessel quickly, that a m inim um of tim e is needed to prepare the
vessel fo r launching and that it can be launched p assively if the
ship should sink rapidly.
In addition the crew should be able to rem ain aboard and com bat
the dan g e r and then to abandon ship if necessary. For exam ple,
with a m odern fire-fighting system , a fire aboard ship can be fought
effectively. It is highly probable that fire s in the e ngine-room or the
cre w ’s quarters can be extinguished or, in the case o f m ore exten
sive blazes, successfully controlled and thus delayed.
It has been show n that m eeting all of the above requirem ents with
a single life-saving a rrangem ent is rather difficult. O ne solution is a
com bination of a shelter and a lifeboat that can be launched.
The sh e lte r can detach itself from the ship and rem ain floating on
the surface if the ship sinks, even if the vessel is listing heavely. It
can turn in relation to th e deckhouse so that the floor of the shelter
is alw ays close to the horizontal. The sh e lte r can be entered
regardless o f the list a n d /o r trim o f the ship. An a ppropriate loca
tion fo r the shelter w ould be next to the cre w 's quarters, w ith direct
access from both inside and outside the deckhouse. It is also
conceivable that the shelter could be divided into a fixed section in
the deckhouse and a m ovable section outside the deckhouse. For
exam ple, the fixed section could form part o r all of the deckhouse
stairw ell, and w ould be fitted with insulation ag a inst fire and w ith a
ventilation system , am ong other things.
A com plete life-saving system w ould include the follow ing:
1. One o r m ore shelters, providing enough room for th e entire
crew.
2. O ne o r m ore lifeboats, w hich w ould hold all of the crew and
w ould be specially adapted for use in rescuing the crew s of other in
distress.

3. Liferafts in the forward part of the ship and on the cargo-hatch
deckhouse, if there is one.
4. Radio equipm ent, life-jackets, etc.
In the a rrangem ent d e scrib e d above, the shelter w ould b e used
as a ce n te r in w hich the c re w a sse m b le d in ca se o f accident. This
routine alone w ould ensure the protection of the crew. The shelter
would function as a base for planning and implem enting action,
such as com bating the danger or abandoning the ship by means of
the lifeboat.
Installing a lifeboat along the edge of the deck does not allow for
m aximum safety. A lifeboat that is installed as far astern as possi
ble, near the sh ip ’s centerline, is least exposed the explosions and
fire and is also better protected against w ind and sea.
Establishing physical contact with the shipwrecked is an important

part of a rescue operation. At present, this often occurs at sea,
w hen the crew has already taken to lifeboats or liferafts or is
floating in the w ater (or on ice floes). Helicopters can rescue the
crew in these cases, o r they may be taken directly off the ship. At
other times, surface vessels are used. The life-saving arrange
ment described above involves physical rescue from either the
lifeboat or the shelter. The deck-m ounted shelter would be desig
ned to facilitate rescue by helicopter.
The use of a shelter would entail adapting the design of the
deckhouse while a new building is in the design phase, so that a
shelter with a fixed section w ould be part of the general safety
system. The design of the deckhouse would contribute to an
installation that provides satisfactory protection, prim arily against
the heat radiated by fire on the w ater around the ship.
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Plan for life-saving

Produktie van roestvrijstalen buizen
G ranges-N yby, één van de grootste Z w eedse fabrikanten van
roestvrijstalen producten investeert m om enteel in een nieuw pro
ces voor de vervaardiging van roestvrij stalen buizen. Dit proces is
gebaseerd op poederm etallurgie en ASE A ontving opdracht voor
de levering van een staalverpoederings installatie en een isostatische Q uintus pers. Met dit proces w ordt een betere en m eer
hom ogene kw aliteit buis vervaardigd, bovendien is het grondstofverbruik veel kleiner, een bekende eigenschap van poederm etal
lurgie.
De opdracht voor ASE A bedraagt ca. ƒ 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,-, de totale
investering van G ranges-N yby is ca. ƒ 2 5 .0 0 0 .0 0 0 ,- terwijl gere
kend w ordt op een produktie van 4500 ton buis per jaar. Fabricage
begint over 2 jaar, G ranges-N yby is dan één van de voornaam ste
producenten van roestvrijstalen buizen.
A S E A en G ranges-N yby zijn ook overeengekom en, dit proces
sam en verder te ontw ikkelen, ook voor verkoop aan derden. Het
A S E A -N Y B Y proces is een com binatie van A S E A 's ervaring op
het gebied van poederproductie en hogedruk-isostatisch persen
en G ranges-N yby’s kennis van het extruderen van roestvrijstaal.

H e t A S E A -N Y B Y p ro c e s
De conventionele m ethode voor het vervaardigen van roestvrijsta
len buizen is als volgt: gegoten knuppels w orden uitgew alst tot
stangen, die in stukken gezaagd w orden en gedraaid op een
draaibank. Daarna ondergaan deze stukken een oppervlakte
behandeling, w orden verhit en uiteindelijk geëxtrudeerd tot buis. In
het A S E A -N Y B Y proces w ordt het m ateriaal eerst gesm olten en
dan door middel van een gasstroom verpoederd. Dit poeder wordt
in stalen containers sam engeperst m et een d ruk van 5000 bar. De
aldus ontstane staven w orden verhit tot 1200 °C. en geëxtrudeerd
tot buis. Het grote verschil m et de conventionele m ethode ligt in de
vervaardiging van de knuppels. Poederm etallurgie geeft een bui
tengew oon hom ogeen eindproduct. Al het beschikbare poeder
w ordt in zijn geheel gebruikt, hetgeen een belangrijke m ateriaalen energiebesparing betekent. B ovendien is het bij het A S E A N YBY proces eenvoudig, afw ijkende alliages sam en te stellen
w aardoor het m ateriaal van de buis optim aal aangepast w ordt aan
het gebruik, w a t van groot belang is voor de p ro ce s- en chem ische
industrie.

*

♦ ♦
O peenvolgende phases van het A S E A -N Y B Y proces (zie fig.)
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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V ervaardigen van poeder
Vullen van poeder in container
Isostatisch persen in Q uintus pers
Voorverw arm en
V erhitten in inductie oven.
E xtrusie tot de buis

♦

M.S.

’EEMS’

SHELTERDEKVRACHTSCHIP

GEBOUWD DOOR SCHEEPSWERF
HOOGEZAND B.V.

D e voortstuw ing geschiedt door een 3000 pk D eutz hoofdm otor
type R B V 6M 540 die via een reduktiekast de vaste schroef aan
drijft. In een aparte hulpm achinekam er staan 3 V olvo hulpm otoren met een verm ogen van 223 pk elk. In de bak staat in een aparte
ruimte een havenset, eveneens V o lvo, van 115 pk.
Het laadgerei bestaat uit 3 laadbomen van 25 ton met Hydraulik
De hoofdgegevens van het schip zijn:
Lengte o.a.: 8 1 .45 m , lengte 1.1.: 7 4 .5 0 m , breedte: 14.50 m, Brattvaag lieren.
holte tot bovendek: 8.85 m , holte tot tussendek: 6 .4 5 m , diep Het schip heeft een onder- en bovenruim zonder tussenschotten,
gang: 6.13 m . deadweight: 3720 ton, graan inhoud: 200000 Cbft, desgew enst kan echter tussen ruim 2 en 3 een houten dwarsschot
bale inhoud: 1 8 5 0 0 0 Cbft, bruto tonnage: 1599 B .R .T ., snelheid geplaatst worden.
D e accom m odatie is voorzien van airconditioning en heeft zw e
13.5 kn.
Het schip is speciaal ontworpen voor het vervoer van stukgoed, vende vloeren voor het tegengaan van geluidshinder.
containers en fruit. Voor het fruitvervoer heeft het schip dubbel D e ' F.cm s' is gebouw d onder klasse Bureau Veritas I
uitgeruste ruim ventilatoren voor een 30-voudige ruim ventilatie 3/3L»ï«Haute M er en Scheepvaart Inspectie voor onbeperkte
vaart m et nul-m ans w achtbezetting voor de m achinekam er.
van het lege ruim.
Op 26 m ei is door Sch eepsw erf H oogezand B .V . na een g e
slaagde proefvaart het nieuw e 3700 tons shelterdek-vrachtschip
'E e m s ' aan de rederij B .V . Scheepvaart- en Expeditiebedrijf C.
B os en Zonen overgedragen.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

V oorstel voor lezingen en evenem enten seizoen 1978/1 9 7 9
De w atergekoelde dieselm otoren van
K lö ckner-H um bo ld t Deutz A.G.
door D ipl.-lng. W. V orm stein, directeur
K lö ckner-'H um boldt Deutz A.G. te Köln
21 sept. (do) Rotterdam
22 sept. (vr) Am sterdam
26 sept. (di) G roningen
S alvage*
S preker van IME (nader op te geven).
5 okt. (do) Rotterdam
S cheep sb in n en hu isarchitectu u r
door G. de Jong, Interieur architect C en
traal Staal, G roningen
12 okt. (do) G roningen
Discussieavond
13 okt. (vr) A m sterdam
M ijnenbestrijdingsvaartuig**
Spreker(s) nader op te geven.
17 okt. (di) Delft voor de afdeling R otter
dam
Viering IVe lustrum van de afdeling
G roningen
17 nov. (vr) G roningen.
A lp h ap ro m ’
A lphanum eriek
bew a
kingssysteem vo or m ach in ekam er- en
koelinstallaties
door P. G. Kem pers, directeur CSI, V laardingen
23 nov. (do) Rotterdam
24 nov. (vr) Am sterdam
28 nov. (di) G roningen

S cheepsontw erp**
S preker(s) nader op te geven
14 dec. (do) Rotterdam
15 dec. (vr) A m sterdam
19 dec. (di) G roningen
N ieuw jaarsbijeenkom sten
3 jan. (wo) Rotterdam
4 jan. (do) Groningen

19 jan. (vr) A m ste rd a m ? ?
25 jan. (do) G ro n ingen??
T echn ische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord
van schepen**
D agbijeenkom st op 13 februari (di) te Delft.
O nderhoudsvoorspelling aan de hand
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NB
Het program m a is voorlopig. Wijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog woi
den verw acht, o.m . w o rd t een tweet;
excursies voorbereid in het najaar 197
en voorjaar 1979

va n trillin g s a n a ly s e

? ? V o o rs te lle n te r z a k e w o rd e n inge

door ir. C.A.J. Trom p, Lector aan het Kon.
Instituut voor de M arine te Den H elder
22 febr. (do) Rotterdam
23 febr. (vr) A m sterdam
27 febr. (di) G roningen

w acht.

R o-R o veerschepen
door J.R. Madiol, oud -C h e f T echnische
D ienst N oordzee Veerdiensten
22 mrt. (do) R otterdam
23 mrt. (vr) A m sterdam
29 mrt. (do) G roningen

*Lezingen in sam enw erking m et het Ir
stitute of M arine Engineers (Nethe
lands B ranche)
“ Lezingen in sam enw erking m et d
Sectie Scheepstechniek van het Kc
ninklijk Instituut van Ingenieurs en h<
S cheepsbouw kundig G ezelschap 'Wi
liam Fro ud e’.

NIEUWE OPDRACHTEN
De heer Pronk, die grote bekendheid g e 
noot in de kringen van S cheepvaart a ssu 
radeuren, was jarenlang voorzitter van de
V ereniging O ranje, w erd voor zijn verdien
sten onderscheiden als officier in de orde
van O ranje Nassau.
Hij w as bijna 20 ja a r lid van de N ederlandse
V ereniging van Technici op S cheepvaart
gebied.

PERSONALIA
B. Pronk f
O p 13 juli 1978 overleed te E zinge op de
leeftijd van 72 ja a r de heer B. Pronk, e re 
voorzitter van de V ereniging O ranje te
G roningen.

Tankcleaning by crude w ashing*
S preker van IME (nader op te geven)
17 mei (do) Rotterdam

C onversion of m erchant ships fo r s p e 
cial p urposes*
S preker van IME (nader op te geven)
18 jan. (do) Rotterdam

VERENIGINGSNIEUWS
C lubavond
Op dinsdagavond 26 septem ber a.s. w ordt
door de C lubcom m issie w e e r een gezelligheidsavond in de C lub georganiseerd, m et
biljart, bridge en klaverjas.
Bij het begin van het nieuwe seizoen ve r
w acht de C lubcom m issie een goe d e o p 
kom st in de C lubzaal van de sociëteit 'N edlloyd '7 0 ’ aan het W estplein 9, Rotterdam .

S chottel voortstuw ers
door ir. O. Bussem aker, a djunct-directei
S chottel Nederland B.V., Den Haag
19 apr. (do) Rotterdam
20 apr. (vr) Am sterdam
24 apr. (di) G roningen

R otterdam sch Zand straal- en S childerbedrijf
Tot president-directeur van het R otter
dam sch Z andstraal- en S childerbedrijf is
benoem d de heer L. de Bruyn. Hij volgt in
deze functie de heer ing. W. T im m er op.

V erolm e S cheep sw erf H eusden B.V.
R ijn-S chelde-V erolm e M achinefabrieke
en S cheepsw erven N.V. heeft van TES'
(N V. Texels Eigen S toom boot Ondern«
m ing) te T exel de opdracht ontvangen vo<
de bouw van een dubbeldeks veerboot.
H et schip zal w orden gebouw d bij de t<
RSV behorende Verolm e Scheepsw e
Heusden B.V. (VSH), die m et de bouw va
deze veerboot de ontw ikkeling als bouv
w e rf van gespecialiseerde vaartuige
voortzet.
De oplevering van het schip zal eind janua
1980 plaatsvinden.
De voornaam ste technische gegever
zijn: lengte over alles 88,40 m, lengte op d
w aterlijn 86,00 m, breedte over de spante
18,44 m, holte tot onderrijdek 6,95 m, holl

tot bovenrijdek 9,80 m, diepgang 3,80 m,
snelheid: 13 knopen, draagverm ogen: 575
ton, voortstuwing: 2 Voight S chneider pro
pellers, elk aangedreven door tw ee electromotoren van 1000 kw.
Het schip w ordt uitgerust m et tw ee m achi
nekamers, in elke m achinekam er worden 3
dieselgeneratorsets, elk met een verm o
gen van 1050 kw opgesteld.
Bediening en controle vindt plaats vanaf de
brug.
Classificatie: Bureau Veritas I 3 /3 E
small coasting trade.
IHC B eaver zuigers voor China
IHC Holland heeft in de loop der jaren een
groot aantal baggerwerktuigen geleverd
aan de V olksrepubliek China.
Onlangs werd opnieuw een opdracht ont
vangen voor levering van 6 snijkopzuigers
van het type IHC Beaver.
Hierdoor is het totale aantal baggerw erk
tuigen geleverd sedert 1963 gekom en op
50, w aarm ee China een van de grootste
afnemers van IHC Holland is.
Van de nu bestelde 6 zuigers hebben 4
stuks een totaal geïnstalleerd verm ogen
van ca. 4600 pk en 2 stuks ca. 2600 pk. Alle
zuigers zijn van het modernste type en
worden uitgerust met slijtvaste dubbel
wandige IHC baggerpomppn.
Een der zuigers van het type IHC Beaver
4600 zal worden uitgerust met de allerm o
dernste apparatuur voor volledig autom a
tisch baggeren.
De zuigers zullen in de kom ende 10 m aan
den worden gebouwd en afgeleverd door
werf IHC De Klop in Sliedrecht.
Met deze opdracht is een bedrag gemoeid
van m eer dan 40 miljoen gulden.

land' B.V. te Lemm er (Amels) bestem d
voor Rederij Nievelt Goudriaan & Co. B.V.
te Rotterdam.
Hoofdafm etingen zijn: lengte 74,09 m,
breedte 13,60 m, holte 5,90/7,80 m.
In dit schip w ordt één Bolnes motor, 2-tact,
enkelwerken van het type 16V DNL
150/600 met een vermogen van 2400 pk bij
600 om w ./m in. geïnstalleerd.
Het schip M id sla n d w ordt gebouwd onder
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse:
1 3 /3 E Hh Haute mer.
Nedlloyd Rotterdam
Op 22 juli j.l. werd te Rozenburg bij Verolme Dok- en Scheepsbouw Maatschappij
B.V., behorende tot RSV M achinefabrie
ken en Scheepswerven N.V., het rollo n /ro ll-o ff motorschip N edlloyd R otterdam
tewatergelaten.
Dit geavanceerde schip is in aanbouw voor
Nedlloyd Lijnen, een divisie van de Konin
klijke Nedlloyd Groep te Rotterdam.
De doop werd verricht door mevrouw H . W.
Tuijnm an-Tichelm an, echtgenote van de
M inister van V erkeer en W aterstaat.
De technische gegevens van het schip
zijn: lengte o.a. 196,50 m, lengte t.l.l.
183,20 m, breedte 32,24 m, holte tot upperdeck 23,25 m, diepgang 10,00 m, snel
heid 20 knopen, rijbaanlengte 4690 m, ac
com m odatie voor 40 personen.
Deadweight (bij 10 m diepgang): 21 500
ton.
Voortstuwing: Sulzer 8RND90M, 19500
kW (26800 pk) bij 122 o/m .
2 D warsschroeven (voor en achter) van
1150 kW (1600 pk) elk.

TEWATERLATINGEN
Hugo Brinkman
Op de S cheepsw erf Bodewes-G runo te
Foxhol w erd op 2 juni j.l. de eerste van twee
door Scheepvaart en H andelsonderne
ming Brinkman bij Scheepswerf 'Voor
waarts' te Hoogezand bestelde nieuwbouw
coaster te w ater gelaten.
De afbouw van het casco zal plaatsvinden
bij de Scheepswerf 'Voorwaarts' te Hooge
zand, w elke ook deel uitm aakt van de
Conoship-G roep.
De belangrijkste karakteristieken van het
schip zijn: lengte over alles 65,80 m, lengte
loodlijnen 60,00 m, breedte op spant 10,70
m, holte 5,10 m, diepgang 4,30 m, deadweight 1550 ton.
De voortstuw ing zal geschieden door een
'Bolnes' dieselm otor, type 8 DNL 150/600,
verm ogen 1200 pk bij 600 om w ./m in.
Het schip is gebouwd onder klasse Lloyd’s
R e g is t e r t 100 A1.
Midsland
Op 29 juni 1978 is met goed gevolg tew atergelaten het vrachtschip M idsland,
bouw num m er363 van Scheepswerf 'Fries
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PROEFTOCHTEN
Jawa
Op 27 en 28 juni 1978 heeft met goed ge
volg proefgevaren de hopperzuiger Jawa,
bouw num m er CO. 1102 van IHC Verschure B.V. te Am sterdam , bestem d voor
Ministry of Transport, Com m unications
and Tourism te Djakarta.
Hoofdafm etingen zijn: lengte 85,50 m,
breedte 16,00 m, holte 8,00 m.
In dit schip werden geïnstalleerd:
- 2 Bolnes motoren, 2-tact, enkelwerkend, type 14V-D NL 150/600 van 1900 pk
bij 600 om w ./m in.,
- 2 Bolnes motoren, 2-tact, enkelwerkend, type 3 DNL 150/600 met een verm o
gen van 450 pk bij 600 om w ./m in.,
- 1 Bolnes motor, 2-tact, enkelwerkend,
type 6 DNL 150/600 m et een verm ogen
van 900 pk bij 600 om w ./m in.
De hopperzuiger werd gebouwd onder
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3 /3 E *ï< Drague porteuse de déblais,
Haute mer. Dragage a moins de 15 milles
des cötes.

VERKOCHTE SCHEPEN
Nedlloyd M aas’
Via bem iddeling van Supervision Shipping
& Trading Com pany, Rotterdam, is het m.s.
N edlloyd M aas, toebehorend aan N edl
loyd Lijnen B.V. te Rotterdam, verkocht
naar kopers in Hong Kong, gebouwd door
de Rotterdam sche D roogdok Mij. in 1956,
11.715 tons dw., uitgerust m e te e n 10.500
pk Stork hoofdm otor, w elke het schip een
snelheid geeft van 16,5 mijl.
De oplevering heeft te Singapore plaats
gevonden.

TECHNISCHE INFORMATIE
Doxford 760 bore, 3000 b hp /cyl. engine
W hat is believed to be the highest specific
cylinder output of any 760 m m -bore diesel
engine has been attained by a Doxford
76J4-type opposed-piston engine which
recently com pleted testbed trials at Pallion,
Sunderland before being installed in the
first of two bulk carriers for C om ben Longstaff.
This engine (760 mm borex 2 1 8 0 mm com 
bined piston stroke) com pleted success
fully testbed trials at its m aximum conti
nuous rating of 12 000 bhp, equivalent to
3000 bhp/cylinder at 123 rpm with a
b.m.e.p. of 10.87 bar. The previous rating
was 2 500 bhp/cylinder at the sam e run
ning speed.
A specific fuel consum ption was recorded
of 147 g r/b h p -h r at full-load and using fuel
of 10 135 Kcal/gr.
This 4-cylinder engine is the first Doxford
production engine to have constantpressure-charging
instead
of
the
im pulse-pressure-charged principle used
on Doxford engines hitherto.
Results have more than justified expecta
tions. Mr. Henry Henshall, technical direc
tor of Doxford Engines Ltd., explains that a
power of 12 000 bhp would previously have
required a 5-cylinder engine so that this
4-cylinder w ell-balanced engine obviates
the cost, w eight and maintenance of an
extra cylinder and brings a very substantial
econom y in fuel consumption.
The overall weight of the main engine is
also reduced substantially.
Mr. Henshall says that the recent advance
in turbocharger efficiency has made it pos
sible to adopt the constant-pressure sys
tem which benefits the opposed-piston en
gine m ore than most other designs. A zero
lead’ crankshaft is used with both pistons in
phase and a larger proportion of the stroke
effective, bringing tem peratures w hich are
generally lower as a result of the improved
therm al efficiency. The turbochargers can
be som ew hat sm aller than previously and
in som e cases it will be possible to reduce
the num ber of turbochargers required.
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A considerable advantage is that irrespec
tive of the num ber of cylinders, it is easier to
turbocharge the engine.
Other developm ents w hich have led to the
enhanced perform ance of the engine are
improved piston design and exhaust belt
gas flow passages, plus heavier transverse
beams which, with the zero-lead crank
shaft, virtually elim inate out- of-balance
forces.
All future Doxford engines are being
constant-pressure turbocharged, this in
cluding the new com pact 580 m m -bore
3-cylinder 58JS3 series of which seven
have been ordered. These, and the two
76J4s for the C onsolidated Golfields Group
have Napier turboblowers but several sub
sequent 76J4s will have M.A.N. turbochar
gers.

DIVERSEN
K ursussen rubber en kunststoffen
Bij de Stichting O pleiding R ubber en
Kunststoffen (SORK) is het opleidingspro
gram m a voor het seizoen 1978/79 ver
schenen.
In dit program m a w ordt een groot aantal
theorie- en praktijkkursussen beschreven
die gegeven worden op verschillende niveau’s.
De kursussen zijn bestem d voor het persoTree/i w t ’KZêfêrm in tte rdttoe r- en 'Kuns'tsto'tfenindustrie, alsm ede voor diegenen die in
andere Sektoren rubbers en kunststoffen
verwerken of bewerken.
Het opleidingsprogram m a is verkrijgbaar
bij: SORK, Postbus 85806, 2508 CM 'sG ravenhage, tel.: 070 - 469444.
Visserij in cijfers 1977
Evenals voorgaande jaren heeft de afde
ling Visserij en Bosbouw van het
Landbouw-Econom isch Instituut een rap
port uitgebracht over de voorlopige be
drijfsresultaten van de zeevisserij in 1977.
Aan het rapport is het volgende ontleend.
Mede door de saneringsregelingen is de
Nederlandse trawler- en kottervloot in de
laatste jaren in omvang verm inderd. In
1977 is hieraan een einde gekom en en
bleef zowel van de kleine als van de grote
zeevisserij de vloot onveranderd. De garnalenvloot gaf echter een kleine verm inde
ring te zien.
De aanvoer van de grote zeevisserij en van
de garnalenvisserij liep in 1977 terug, die
van de kleine zeevisserij, nam toe. In de
grote zeevisserij nam de aanvoer van m a
kreel sterk toe en die van haring liep als
gevolg van vangstbeperkingen aanzienlijk
terug. Door een stijgend prijsverloop is de
totale besom m ing van de grote zeevisserij
enigszins gestegen: die van de kleine ze e 
visserij bleef praktisch gelijk. De ve rb e 
terde gang van zaken in de garnalenvis
serij - concurrentie uit W est-Duitsland
w aar de garnalenaanvoer eveneens sterk
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terugliep - leidde tot een belangrijke stij
ging van de prijzen en van de besomm ing.
In de grote zeevisserij steeg de besom 
ming per schip, w aardoor de nettotekorten
van de vrieshektrawlers veranderden in
overschotten. Ook voor de kleine zeekotters waren de besom m ingen in het alge
meen hoger en de netto-resultaten m inder
ongunstig. Zow el in de grote als in de kleine
zeevisserij waren de inkom ens van de o p 
varenden in 1977 hoger dan in het vooraf
gaande jaar.
In de garnalenvisserij had, als gevolg van
de aanzienlijk hogere besom m ingen per
schip, gem iddeld een netto-overschot.
Slechts in de groepen Harlingen en Termunten bleef de verbetering van het resul
taat beperkt en werd gem iddeld nog een
netto-tekort geboekt. Het gem iddelde in
komen van de opvarenden van de garnalenvloot w as in 1977 2 6 % hoger dan in het
voorafgaande jaar.
Joint R.I.N.A. and I.M.E. C onference
Mr. M aclver Robinson OBE CEng FRINA
Surveyor G eneral, Marine Division, D e
partm ent of Trade, will chair a Joint C onfe
rence on the e ffe ct o f the 1978 IM C O tan
ke r safety a n d pollution prevention co n fe 
rence on ship design a n d operation arran
ged by The Royal Institution of Naval Archi
tects and The Institute of Marine Engineers
for Thursday, D ecem ber 7 1 9 7 8 at the Insti*ti/re 'Conference C entre, 76 M a rk Lane,
London EC3R 7JN to discuss problem s
facing shipow ners resulting from the IMCO
C onference involving ship design and ope
ration, safety, pollution prevention, segre
gated ballast, cargo pum ping system s,
crude oil washing, steering gear, the struc
tural design of ships, inspection and certifi
cation.
Seven papers will be presented; an infor
mative debate is anticipated. Details and
application form s may now be obtained
from: The C onference Officer, The Institute
o f Marine Engineers, 76 Mark Lane London
EC3R 7JN England.
Exceptional growth in North Sea d eve
lopm ent
Evidence o f a predicted new pattern of rig
em ploym ent in the North Sea oilfields is put
forward in the quarterly report, Eggar For
rester Offshore. D evelopm ent has become
the keynote instead o f exploration.
Full em ploym ent of sem i-subm ersible ve s
sels is anticipated by August. Growth in
production and construction support servi
ces described as 'exceptional1 has m eant
that the num ber of sem i-subm ersibles in
non-drilling roles is rapidly approaching
that em ployed in drilling.
The February prediction by consultants
Term inal O perators that an annual m axi
mum of up to 20 sem i-subm ersible rigs will
drill in the UK sector seem s justified. A
surprising 15 rigs are being used in this
sector alone for accom m odation o f 7 000

personnel. Eggar Forrester conclude that
supply of equipm ent and m anagem ent are
therefore the real regulating factor on Bri
tish activity in the North Sea.
Demand is expected to grow for ferries in
personnel transfer and fo r large anchor
handling supply vessels. Vessels for fire
fighting, pollution and diving are also in
demand. A lthough the m arket has re
mained rather quiet in 1978’s second quar
ter, ow ners are still optim istic for the future.
Safety of platform deck gratings
G uidance on safety factors to be consi
dered in the design, construction, installar
tion and m aintenance of North Sea plat
form deck g ra tin g s is contained in a letter
sent by the Departm ent of Energy to all
continental shelf operators. The United
Kingdom Offshore Operators’ Association,
the Petroleum Industry Training Board, the
International Association of Drilling Con
tractors, and all the certifying authorities.
Future Collaboration Navire Cargo Gear
- A nkerlokken Marine AB
NAVIRE C ARGO GEAR and AN K E R 
LOKKEN M ARINE AB have, with im m e
diate effect, signed an agreem ent concern
ing future collaboration.
This m eans that N avire’s product range will
be further extended with the best of the
Ankerlokken’s products.
A rikerlokken M a rin e AB will com pletely
discontinue its present activities as far as
hatch covers and R o/R o equipm ent are
concerned and the com bined program will
in the future be marketed through the NCG
organization. Ankerlokken Marine in C o
penhagen will be responsible for m arketing
within Denmark.
Furtherm ore Navire Cargo G ear will with
im m ediate effect assume full responsibility
for the com pletion, delivery, guarantee and
service matters as far as Ankerlokken s
present orders are concerned and will also
provide after sales service and spare parts
to ships equipped with Ankerlokken hatch
covers.
Coal firing diesel engines
Sulzer Brothers Limited, W interthur, S w it
zerland, are presently conducting deve
lopm ent projects aimed at the utilization of
coal and coal-based fuels in slow -speed
diesel engines. Tests perform ed under a
cooperative agreem ent with the Therm o
Electron C orporation of W altham, M assa
chusetts, USA, have shown the prom ising
potential of coal-fueled diesel engines.
Therm o Electron is particularly concerned
with applying such engines to the cogene
ration of electricity and process heat in in
dustry.
S ulzer and Therm o Electron, under con
tract from the U.S. Departm ent of Energy,
are investigating the use of liquid coal de
rivatives and m icro-slurries of extrem ely
fine pulverized coal dust and diesel oil in

slow-speed tw o-stroke cycle diesels.
These studies are the first phase of a conti
nuing project sponsored by the U.S. De
partment of Energy aimed and direct fue
ling of diesel engines with solid coal deriva
tives, and eventually, finely ground coal it
self.

Gloom ier outlook for shipbuilders
Decline of 35 per cent in the w orld’s ship
building order book at the end of June is
suggested in the latest sale and purchase
market report from Londen shipbrokers
Eggar Forrester.
Although the shipbuilding outlook is des
cribed as going from bad to worse, the re
port notes that considerable tim e and effort
are being devoted to lay-up schemes,
scrap and build programmes, and other
measures as alternatives to governm ent
support for the industry.
With a qualified argum ent in favour of the
scrap and build’ concept, Eggar Forrester
nonetheless estim ate that the deadweight
of new orders for ships in the first half of
1978 is barely half that for the same period
last year. Appreciation of the yen against
the dollar does nothing to assist the hardpressed Japanese yards nor the scores of
shipowners with yen exposure.
Joint venture to build offshore plat
forms
The creation of a new joint venture to build
offshore platform s has recently been an
nounced by Howard Doris Ltd, of north
west Scotland, and NAPM International
NV, of Vlissingen, Netherlands.
’This new organisation - HDN Offshore
Structures - will bring together a com pre
hensive service of design and engineering
to build gravity structures in steel, concrete,
or a com bination of both for use anywhere
in the world,' a Howard Doris spokesm an
told LPS.
Howard Doris, which recently com pleted
the w orld's largest platform for installation
in the Ninian field, has concentrated on
constructing concrete gravity structures,
while NAPM has considerable experience
of steel construction and fabrication work.
The British firm ’s construction yard at Kishorn, W ester Ross, and the Dutch com pa
ny’s Vlissingen yard will be used jointly to
build steel jackets, gravity platforms,
decks, and under-sea assemblies. Kishorn’s present steel fabrication area will be
extended, and further capital will be inves
ted to enable and concrete structures to be
built in tandem.
'The new partnership is in the unique posi
tion of being able to undertake turnkey pro
jects from design, engineering, procure
ment, fabrication and installation to hook
up and com m issioning.’ says Howard Do
ris. A tender has already been subm itted
for the main steel jacket for the S hell/E sso
Fulm ar oil field developm ent.
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D ivers’ rescue cham ber plan
The British Governm ent is to spend
£ 180,000 to back to the design and co n 
struction of a prototype rescue cham ber for
divers involved in the offshore oil and gas
industries.
Seaforth M aritime, which is heavily invol
ved in the diving and diving support indus
tries centred around the North Sea, plans
to produce a lifeboeat rescue cham ber
which will enable a full team o f up to 12
divers, living under pressure in a large sa
turation diving com plex offshore to escape
to safety. The lifeboat is expected to cost
around £ 360,000 to design and build.
Divers in com pression cham bers on the
decks of oil platform s are particularly vulne
rable in the event o f a blow -out or fire.
Because of the need for slow and control
led decom pression, it is not possible to
m ove them rapidly without serious and
even fatal results.
Com pression cham bers are too heavy to
be lifted by helicopter, and if the divers
rem ained in place during and em ergency
they could face death by fire.
Seaforth M aritim e will be designing the
new lifeboat cham ber to form and integral
part of the diving system. It will be provided
with quick connection couplings and flo ta 
tion cham bers, and in an em ergency the
divers within the cham ber will be able to
disconnect it and lower it to the sea.
Life support system s on board will maintain
constant atm osheric conditions inside the
cham ber for 24 hours allowing it either to be
placed on the deck of a rescue vessel or
tow ed to the shore.
The lifeboat cham ber will be approxim ately
6.4 m etres long, 2.1 metres in diam eter and
will be provided with three entrances, four
viewing ports and a service lock. It will
weigh about 30 tonnes.
W hen used as a decom pression chamber,
it will accom m odate four divers and provide
bunks, seats, table, toilet and show er facili
ties.
Norwegian oil sector activity this year
W ork on the Norwegian sector of the North
Sea has continued to be very active in the
course of 1978, so far. In the first six
months of this year, 14 million tonnes of oil
and gas were produced by this sector. In
com parison for the w hole o f last year only
16 million tonnes were produced. The Ekofisk field was responsible for the m ajor part
of the production and the average am ount
produced daily w as 296 000 barrels of oil.
The am ount is lower than predicted
(360 000 bbl earlier this year) because of
repair w ork on the Teesside pipeline and
de buoy-loading system. Production is now
well over Norway's possible annual con
sumption of hydrocarbons.
Excitem ent is growing as the drilling vessel
Ross R ig approaches possible oil and gas
layers in the so-called gold block. W ork has
now been proceeding for four w eeks and

has been going at a rapid pace. There have
been no unforeseen problems so far; in fact
drilling has probably been quicker and
sm oother than in many other cases and it
should be clear w ithin the next few weeks
w heter there is oil an d /o r gas in block
34/10. Statoil, Norsk Hydro and Saga Pe
troleum are all partners in the block and
Statoil is responsible for the drilling. It is not
often that there is so m uch excitem ent
about finds not only among the oil com pa
nies but am ong the political authorities.
There are, however, m any who would like
to lessen this enthusiasm, pointing out that
too m any gold blocks’ in the past have
shown little evidence of 'gold'. The first re
sults should be available in A ugust and it is
reckoned that this will be about half way
through, in the exploration phase.

Radar study of the sea surface
A long-distance radar study of the beha
viour of the surface of the sea over a large
part of the North Atlantic Ocean has begun.
A team from the UK Science Research
Council’s Appleton Laboratory started
tests aimed at assisting w eather forecas
ters and predicting the m ovem ent of pollu
tion slicks.
The first tests will com prise an intensive
survey of the area around Rockall, some
250 miles w est of the coast of Scotland. But
eventually it is planned to cover a huge
sector bounded by lines drawn from the UK
to Newfoundland in the north and to a point
som e 700 miles off the mouth of the River
Amazon in Brazil to the south.
Radio waves norm ally em ployed in radar
system s follow ’line-of-sight1paths, so that
the horizon restricts the range of surface
radar. For this project, however, the A pple
ton scientists are using frequencies in the 2
to 30 m egaherz short-w ave range, occu
pied m ainly by long-distance ship-shore
com m unications, radio am ateurs and in
ternational broadcasting such as the BBC ’s
W orld Service.
These short waves travel vast distances
round the earth because they are reflected
by the ionosphere, though this itself intro
duces snags for radar. The signal from the
transm itter and the ’echoes’ returning from
the crests of the sea do not always follow
the shortest reflected path, giving rise to
’m ulti-path’ propagation w hich causes er
rors in m easurem ent of range and direc
tion.
This is a problem, however, w hich the A p
pleton Laboratory is particularly suited to
tackle with its long experience of research
into the propagation of radio waves.
Information about the sea and surface
w inds over oceans is norm ally obtained
from satellites, weather-reporting ships
and oceanographic buoys. It takes consi
derable tim e to gather at a w eather forecas
ting centre.
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But short-wave radar, it is hoped, could
scan most of the North Atlantic and analyse
and process the information by com puter to
give a map of sea conditions and surface
w inds all within about one hour.
Moreover, oceanographic buoys measure
currents a few metres below the surface, so
there is no means at present of gathering
w ide-scale information of currents at the
surface where pollution slicks travel.
The Appleton group, under Mr Peter A
Bradley, is collaborating with a team led by
Professor E. D. R. Shearman at Birm ing
ham University, where experimental work
in this field has been going on for several
years. If the present tests prove successful,
the full system will go on to produce charts
of wave direction and size together with
surface winds and currents.
Leasing arrangem ent agreed for drydocks at Hull
Four of the drydocks at Hull owned by the
British Transport Docks Board are leased
to Brigham & Cowan (Hull) Limited as
from 31 st July, 1978. The drydocks, which
have been under threat of closure for some
time, will now be able to continue, and pro
vide the kind of comprehensive shiprepairing service that shipowners are entitled to
expect in a port the size of Hull. The docks
involved are the two drydocks in King
George V Dock and the tw o drydocks in
Queen Alexandra Dock all of which are
being leased on a long-term basis.
Mr. Donald Akrigg, Managing Director of
Brigham & Cowan (Hull) Limited, part of
British Shipbuilders' Tyne Shiprepair
Group, said: T h is agreem ent with the Bri
tish Transport Docks Board has saved
these drydocks with all that this means to
employm ent in this area.' He appealed to
all local shipowners and all other owners
who trade into Hull and use the port as a
terminal to support by drydocking their
vessels at Hull, thereby ensuring a long
term future for the drydocks. Hull is a sub
stantial UK port and it is right that is should
have its own shipreparing facilities, but the
support is needed of all shipowners who
use this port.
Until now, Brigham & Cowan (Hull) Limited
and other users of the docks have had to
hire drydock space from the British Trans
port Docks Board on a ship-by-ship basis
and because of this have not always been
able to give owners the guarantees of dry
dock availability that they require.

Lloyd's register's enhanced com puter
capacity
Lloyd’s Register’s Computer Services De
partm ent has installed additional systems
and hardware which further improve its
service to clients. The new facilities include
the adoption on its main com puter of the
APL interactive terminal system, which has
made it possibl.e for non-sDecialist users to

gain direct access to the computer. In addi
tion, eight IBM 3350 disc drive storage
units have been installed, each with a ca
pacity of three hundred million characters,
and main storage capacity has been in
creased to three megabytes. These en
hancements provide greatly improved faci
lities for terminal handling.
APL is a highly flexible system. It offers
users a variety of term inals and facilities
suitable to different types of work, and ca
pable of a variety of functions. These in
clude performing calculations using pro
grams stored in the computer; direct ac
cess to data retained in the IBM 3350 units;
and also operating as a remote job entry
(RJE) terminal. It can be used to make
propeller shaft alignment calculations, to
analyse the motions of articulated structu
res such as flare stacks and mooring co
lumns, and many other sim ilar calculations.
It can also be used to extract details from
the Society’s large files of information on
ships and to produce typed material. Many
types of term inals can be connected to the
system with various operating speeds some of them with graphic capabilities.
One of the system ’s major advantages is
that it provides direct access to com puter
facilities for an increased number of users,
without interfering with the long running
jobs constantly in operation. The terminals
can be linked directly with the computer, or

mission. Mr Igor Averin, Head of the Fo
reign Relations Department of the Soviet
Merchant Marine Ministry will also be a
speaker.
Topics to be discussed include: relations
with the US and non-EEC European ship
ping nations, pollution, sub-standard ships
and the search for a common EEC position
on a code of conduct for liner shipping. The
Sem inar will also air at some length the
controversial question of the Soviet
Union’s present penetration of the W est's
shipping market in general and Europe's in
particular.
The European view is that the Soviet Union
is following a policy of uneconom ic price
cutting in an effort to damage the W est-’s
shipping industry. Last month, the EEC
countries agreed that steps should be ta
ken to m onitor the behaviour of state tra
ding countries and flag of convenience
ships in EEC ports. And there have been
suggestions that quotas could be introdu
ced to counter the Soviet's present price
cutting.
The Soviet Union’s case is that they are
actively participating in the market in the
normal way and are doing so at economic
prices, without state subsidies.
O ther speakers at the Seminar include Mr
Sven H. Salen, Chariman of Saleninvest
AB of Sweden; Mr. Jacques Ribiere,
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phone lines. The system perm its calcula
tions, and the editing and retrieval of small
amounts of stored information to be carried
out im mediately, eliminating the delay in
volved in subm itting work on a batch basis
or via RJE.
The increased storage capacity, together
with the adoption of the APL system, will
mean greater speed and efficiency in pro
cessing w ork for clients.

C om pagnie Générale Maritime of France;
Mr Daniel du Bois, Chief Executive Officer,
Dart C ontainerize; Mr H. O. Karsten, direc
to r - Marketing Policy, Overseas Contain
ers Limited; Mr J. Groenendijk, Executive
Board Member, Royal Nedlloyd Group; Mr
K arl-Heinz Sager, Deputy Chairman,
H apag-Lloyd AG and Mr J. Mulheim,
Chairman, Standing Committee of Euro
pean Shippers’ Council
F or inform ation: Seatrade, Fairfax House,
C olchester C 01 IRJ, Essex, England.

European Sem inar looks at the search
for a common EEG policy on shipping
issues
W ith the EEC Council of Ministers schedu
led to meet in November to continue its
search for a comm on EEC position on vital
shipping policy issues, Mr Richard Burke,
the m em ber of the Commission with spe
cial responsibility for shipping will, for the
first time in a public speech, give a global
view of the EEC's relationship with the
shipping industry. He will be addressing a
Seatrade sem inar entitled T o w a rd s a
Shipping Policy for the EEC’ to be held in
Brussels on Septem ber 11 and 12. Despite
the fact that the EEC represents some 20%
of the world's fleet is has, as yet, no cohe
sive shipping policy.
Also speaking at the Seminal will be lea
ding shipping experts from Europe and se
nior representatives from some of the
EEC’s trading partner. A US view will be
given by Mr Thomas Moakley, ViceChairman of the Federal Maritime C om 
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