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Emplooi vinden, een nijpend probleem

Ook de jongste uitspraken van gerenom
meerde gezagsdragers over de vooruit
zichten van de tankvaart en de bulkcarrier- 
trades getuigen van weinig hoop op een 
spoedige verbetering, De scheepvaart- 
commissie van de Organisatie voor Eco
nomische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) heeft in een recent rapport zelfs 
geconstateerd, dat de vaart met droge 
massalading in een zelfde impasse dreigt 
te geraken als de tankvaart. Voor een deel 
wordt dit verklaard door het feit, dat in de 
eerste maanden van de crisis in de tank
vaart vele reders alleen dan van hun in 
opdracht gegeven nieuwbouw konden af
komen, wanneer zij bereid bleken de order 
tijdig te wijzigen in een bestelling voor een 
bulkcarrier. Ook het verschijnsel van het 
groeiende aantal zogenaamde gecombi
neerde carriers is er debet aan, dat de cri
sis in de tankvaart tot de belendende secto
ren in de scheepvaart is doorgedrongen. 
De OESO-commissie komt voorts tot de 
conclusie, dat er nu over het algemeen 
vaak beneden kostenpeil moet worden 
gewerkt, met het gevolg dat er weinig of 
geen gelegenheid wordt geboden om tot 
een bevredigend resultaat te komen, laat 
staan om winsten te boeken. De vrachten 
in de tankersector konden meestel nog 
geen eens de brandstofkosten en haven
gelden dekken.
Dit zijn natuurlijk keiharde feiten, die de 
reders nauwelijks tot veel activiteiten in 
deze branches kunnen verlokken. Het zijn 
echter hoofdzakelijk de zogenaamde on- 
afhankelijken die het meest van de situatie 
te lijden hebben. De grote oliemaatschap
pijen slagen er doorgaans wel in om de 
tering naar de nering te zetten, zoals de 
afgelopen weken bleek uit het betoog van 
drs. D. de Bruyne, president-directeur van 
de NV Koninklijke Nederlandsche Petro
leum Maatschappij.
Op de in Den Haag gehouden algemene 
vergadering van aandeelhouders zei hij, 
dat er op het ogenblik geen Shell-tankers 
zijn opgelegd. Maar de inkomsten uit de 
zeetransportsector zijn echter afhankelijk 
van het functioneren van de tankermarkt 
en het groeiende aantal schepen van onaf

hankelijke reders, waarvoor de vooruitzich
ten slecht zijn, zal de reeds gedrukte markt 
geen goed doen.
De Shell-chef twijfelt er niet aan, dat het 
probleem van het tankeroverschot in de 
wereld er een is waarmee men nog wel 
enkele jaren zal moeten leven en waarvan 
de gevolgen tot ver buiten de olie-industrie 
voelbaar zullen zijn. Meer dan een derde 
van de wereldtankertonnage is overtollig 
geworden, nu steeds grotere hoeveelhe
den ruwe olie beschikbaar komen uit min
der afgelegen, nieuwe produktiegebieden. 
De stijging in de afzet van olie buiten 
Noord-Amerika is vergezeld gegaan van 
een welkome, zij het nog onvoldoendr ver
betering van de marges, aldus Drs. De 
Bruyne. Hier in Europa was er een meer 
stabiele markt met name in het tweede 
kwartaal van '77, toen in Rotterdam voor 
lichte produkten een seizoenprijsstijging 
optrad, zonder dat de stookolieprijzen een 
overeenkomstige daling te zien gaven. 
Hoe het ook zij, het is altijd verheugend om 
uit de pot van sombere berichten er een te 
plukken, waaruit meer opgewekte klanken 
opstijgen. Die zijn dan van Frank Chao, de 
voorzitter van de redersgemeenschap van 
Hongkong, die dezer dagen als zijn mening 
te kennen gaf, dat het dieptepunt in de 
scheepvaartcrisis gepasseerd was en dat 
er voldoende aanwijzingen waren voor een
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herstel. Of deze woorden nu meer het ka
rakter van een opbeuring hadden, dan dat 
zij op reële indicaties stoelden, is niet dui
delijk geworden, temeer niet omdat Chao 
uiterst vaag bleef over welke dan wel die 
aanwijzingen waren.
Terloops stipte hij aan, dat de graanvrach- 
ten de laatste tijd weer aanmerkelijk waren 
verbeterd, en mogelijk had hij ook een 
lichte opleving van enkele spot-prijzen in 
de tankermarkt voor ogen, maar het zijn 
allemaal te weinig zwaluwen om er een 
zomer van te maken. De Hongkongse re- 
dersgemeenschap is meer op trampvaart 
georiënteerd en daarmee zal in het Verre 
Oosten door locale scheepvaartbedrijven 
nog wel wat geld te verdienen zijn; mogelijk 
ook wil Chao, dat er meer reders naar de 
aantrekkelijke vestiging Hongkong komen, 
iets waarin hij tot dusver van harte is ge
steund door de nagenoeg klankgelijke 
scheepsmagnaat en ex-bankier Pao, dè 
promotor van de Hongkongse vlag. 
Problemen zijn er ook voor onze zuiderbu
ren. Een verontrustend artikel in het vak
blad ’Lloyd Anversois' meldde onlangs, dat 
de Belgische reders 'met hun rug tegen de 
muur' staan. Zij vinden bij de rijksoverheid 
weinig gehoor voor hun problemen. Met zo 
goed als geen subsidie op zak, kunnen zij 
het nauwelijks bolwerken tegen de alsmaar 
scherper wordende internationale concur
rentie, en het trieste is, dat Brussel meer

blemen van de scheepsbouwers. Maar 
zelfs deze laatste groep weet, dat het ook 
in hun belang is als er geld op tafel komt 
voor hun cliënten.
Er is op het ogenblik ruim 81.000 dwt onder 
Belgische vlag opgelegd en dat zal nog wel 
meer worden, want de grootste rederij van 
het land, de Compagnie Maritime Beige, 
ziet zich geconfronteerd met de noodzaak

om emplooi te vinden voor dertien van haar 
conventionele lijnvaarders, die na afloop 
van een vervoerscontract met enkele 
Westafrikaanse staten, plotseling zonder 
werk zijn geraakt. En aangezien dat em
plooi er vermoedelijk voor deze klasse van 
schepen niet meer in zit, is het waarschijn
lijk, dat zij of naar het buitenland worden 
verkocht, opgelegd worden of gesloopt. 
De Belgische koopvaardijvloot telt op het 
ogenblik 92 schepen van 1,5 miljoen brt en 
deze is, paradoxaal genoeg, te klein naar 
verhouding tot de lading van en naar Bel
gië. Het streven om de nationale scheep
vaart uit te breiden heeft dan ook altijd hoog 
in de banieren van de reders gestaan; ook 
de overheid leek voor deze zaak gepor
teerd, hoewel zij toch niet de enig juiste 
consequenties uit dit verlangen heeft ge
trokken door het de scheepvaartmensen fi
nancieel wat gemakkelijker te maken.
Als men in aanmerking neemt, dat er de 
komende jaren nog 400.000 dwt onder 
Belgische vlag moet worden opgeleverd, 
waaronder ook een LNG-carrier, dan ziet 
het er op het eerste oog nog wel naar uit, 
dat aan deze drang tot expansie tegemoet 
wordt gekomen. Maar deze omvang is na
tuurlijk weinig reëel als daarbij ook reke
ning wordt gehouden met het aantal op te 
leggen of te verkopen schepen.
De Belgen zijn altijd grote voorstanders 
geweest van de UNCTAD-Code, niet in de

.tantrUr priLontr ,Vi*iv vitsui«(juir
'rechtvaardig' aandeel in de diverse ver- 
voerstrades onder eigen vlag zou worden 
verzekerd. Maar de vraag is in de eerste 
plaats, of die Code er ooit wel zal komen; 
zelfs al is men er principieel niet helemaal 
op tegen, dan zijn vooral de praktische be
zwaren tegen de ladingverdeelformule, 
nagenoeg onoverkomelijk. Het getuigt dus 
van werkelijkheidszin als de Belgen zich

niet teveel aan deze zaken binden.
Dan schuilt er wellicht meer in een ontslui
ting van nieuwe vaargebieden. Een goed 
voorbeeld daarvan is ons thans geleverd 
door de oprichting van het Antwerp 
Bulk/Container Line (ABC), die met ingang 
van medio september aan een non- 
conference lijn op Australië begint. Hierbij 
zal gebruik worden gemaakt van nieuwe, in 
België gebouwde schepen, welke zowel 
containers als massagoed kunnen vervoe
ren. Op het traject van Europa naar Austra
lië zullen containers worden meegenomen, 
en vanaf Australië gaat de reis over de 
Pacific naar de Amerikaanse Gulf, waarbij 
de schepen zullen zijn geladen met erts uit 
Australië. In de Gulf gaat deze erts er uit en 
komen opnieuw containers aan boord, dit
maal bestemd voor de startplaatsen in Eu
ropa. Deze rond-de-wereld-dienst wordt 
financieel mogelijk gemaakt door een le
ning van de Belgische staat ten bedrage 
van tachtig procent van de nieuwbouwprijs, 
en vervolgens door een contract met een 
looptijd van vijftien jaar voor het transport 
van Australisch erts naar Amerika, waar
door, zo wordt door het bedrijf meege
deeld, ongeveer veertig procent van de 
vervoerskosten van de 113 dagen durende 
driehoeks-rondreis wordt gedekt.
Een interessante nieuwkomer dus, die bo
vendien, op de reis Europa-Australië een 
hap doet in de koek die al meer dan tien 

jttvn- uOur iWevr giuwpwir venr uuiTifeiyituw'- 
rederijen op deze trade wordt gegeten. Om 
de zaak lonend te maken moet ABC onge
veer vier procent van dit pakket verwerven 
en de directie van de nieuwe onderneming 
is hoopvol gestemd, dat het haar inderdaad 
zal lukken. In Europa worden Hamburg, 
Zeebrugge en Southampton aangelopen.

De J.

De Shell-tanker Macoma' van 209.995 dwt, kon ondanks de oliecrisis het 
afgelopen jaar ononderbroken in de vaart blijven.

De 'Mokaria' van 10.898 brt. is een van de dertien schepen van de Com
pagnie Maritime Beige, waarvoor straks geen werk meer is.
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MARINE STEAM PROPULSION AND THE FLUIDISED BED*
by D.E.V. Watson"

At a time there are indications o f a marked deterioration in the quality o f marine fuels likely to be immediately available, and the 
possibility, in the foreseeable future, o f a complete discontinuity in the supply of liquid fossil fuels for energy conversion, interest is 
being shown in a new form o f combustion, that of fuels in a fluidised bed.

The practical applications o f anew  technology can only be refined after extensive research and development based on the foundation 
of a known principle.

Much data regarding fluidisation of particles is available from the petrochemical and other industries where fluidisation techniques are 
used for refining and catalytic cracking. However, data relating to combustion in a fluidised bed has to be obtained from the results of 
tests in models o f sizes increasing up to full scale.

This paper describes the principles o f fluidisation, and reviews superficially the history of fluidised bed combusters. The different 
cycles that may be used are described, and their application in some recent land installations presented. Finally, the ways in which the 
advantages o f fluidised combustors techniques can be gained in marine technologie are discussed, and details of a number o f current 
proposels in advanced states o f development are given.
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In the foreseeable future it may be necessary to utilise new techni
ques in marine engineering, to achieve an improvement in the 
efficiency of marine steam propulsion auxiliary services. One of 
these techniques is that of fluid bed combustion (FBC), a term 
which covers a whole range of oxidisation reactions taking place in 
a fluid bed.

FLU ID ISA T IO N
To concentrate the scope of the first part of this Paper the term 
refers here to the process of combustion in a fluid bed used solely 
to produce heat energy, the process being controlled to obtain a 
predetermined energy conversion. This is mainly to differentiate 
between this application and one in which the heat produced is 
only a by-product, e.g. the roasting of pyrites in the smelting 
industry to obtain treated particles, or the production of vapour in a 
chemically active fluid bed (catalytic synthesis or cracking) which 
are endothermic reactions requiring the addition of heat.

Fluidisation occurs where solid particles are supported by the 
dynamic effect of a stream of the fluidising medium (liquid or gas) 
passing through them. For fluid bed combustion the fluidising 
medium will invariably be a gas, usually air.

At its simplest the fluidised bed consists of a quantity of granular 
material of uniform particle size contained in an enclosure, the 
lower boundery of this enclosure formed by a pierced plate. If air or 
gas in increasing quantities is forced up through the plate the 
pressure drop increases with flow but, up to a certain velocity filters 
through the particles without affecting them. The maximum velo
city at which the particles remain quiescent is dependant upon the 
gas viscosity and the density and size of the particles. When this 
velocity is exceeded, the lifting force of the gas exceeds the gravi
tational force of the particles and the quiescent mass, which pre
viously obeyed the angle of repose for granular masses, begins to 
exhibit the attributes of a fluid (Fig. 1). The mass is carried by the 
gas flow and stability is reached when the pressure drop is con
stant and equal to the weight of the bed mass. The pressure drop 
remains almost constant but the bed height increases with further 
increase in gas velocity until an escape velocity is reached at which 
the particles are carried away by the gas stream. During fluidi
sation the bed material acts like a fluid in many ways, it does not 
maintain an angle of slope, it exerts a hydro-static type pressure on 
the enclosure walls, and two containers joined together follow the

* Paper read for the members of the Institute of Marine Engineers (Nether
lands Branch) and the Netherlands Society of Marine Technologists in 
Rotterdam on 18th May 1978.
** Senior Marine Project Engineer, Babcock & Wilcox, London.
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principles of communicating vessels with a common surface. The 
fluid bed can be let out of the container by providing an opening in 
the enclosure below the surface level

Various conditions of fluidisation can occur.

A boiling fluid bed where small evenly distributed bubbles pass 
upwards is the condition most used in fluid bed combustion.

A bubbling fluid bed, where large bubbles pass upwards, causing a 
wide departure from the average density in the bed and, on explod
ing at the surface, assist particles to reach escape velocity.

A. spouting fluid bed, or aerofountain, where a single jet blown 
through the bed entrains particles, carrying them upwards. In the 
disengagement area above the bed the velocity decreases and the 
particles fall back. This type encourages mixing.

Many physical and chemical processes are intensified in the bed.

Although mathematical models have been built up to predict the 
relationship of the basic parameters, i.e. pressure drop across the 
bed, fluidising velocity, escape velocity, bed voidage, particle size, 
shape, height of bed, these need to be modified to take account of 
the effects of abrasion and elutriation (the escaping of small 
abraded particles) and of volatiles from fuel about which less is 
known. Experimental results from working models are necessary 
to refine predutive formula. The position at the present time is 
analogous to that when conventional furnaces were first introdu
ced without the benefit of the theories relating flame and combus
tion used today. The optimisation of these processes came later. It 
is to be hoped that it does not take as long a time to optimise fluid 
bed combustion.

History
The first practical use of the fluid bed principle was made in 1920 in 
the development of the Winkler gas generator -  a form of spouting 
fluid bed. The fluidising medium as a steam/oxigen mixture pass
ed through coal to produce hydrogen for use in synthetic petrol 
manufacture. This gained importance in Germany and Europe 
during World War II. Also in World War II catalytic cracking of 
petroleum for production of petrol was developed in the USA. It is 
claimed that in 1927 in the USSR a form of fluid bed combustion 
was proposed using chopped peat. In 1945, after release of data 
relating to fluid bed operation in the petroleum industry, pyrites 
roasting in fluid bed reactors was introduced replacing fixed bed 
roasters and rotary kilns.

In the early 1950’s when Europe was in the throes of a fuel 
shortage, investigations were made into the use of fluidising bed 
combustors for low grade fuels -  brown coal, lignite, etc. In Ger
many, both BASF and Lurgi produced boiler designs based on fluid 
bed combustion principles and incorporating submerged heat 
transfer surfaces. The Lurgi design led to the use of three experi
mental combustors in conjunction with existing boilers and fuels as 
low in grade as oil shale were succesfully burned. However, these 
promising developments were abandoned with the importation of 
large quantities of cheap Middle East fuel oil in the late ’50’s and 
the ’60’s.

A French development -  Godel’s Ignafluid Firing System (Fig. 2) 
gained wider application. In the Ignafluid furnace low grade fuels or 
fines are burnt on a narrow inclined chain grate, which acts as a 
slag extractor, the slag being burnt out with tertiary air at the end of 
the conveyor. Fuel is introduced into the furnace by a mechanical 
feeder, and cascades on to a fuel bed that is maintained in a 
fluidising condition by pulsating air streams injected below the 
grate. Some fuel is burnt in suspension in the bed, the remainder 
on the sloping slides of a unfluidised bed held at an angle of repose 
between the furnace side walls and the grate. The bed does not 
contain submerged heating surface, so it is really a gasifier. Se
condary combustion takes place in the furnace or freeboard. The 
furnace operates with crushed coal or coal dust between 0 -  2.0 
mm and 0 -1 0 .0  mm in size and a calorific value above 18,000 
kj/kg. An arrangement for recycling fines (returning elutriated par
ticles to the bed) is fitted. The furnace is in reliable use for units of 5 
-1 2 0  tons/hr, but larger units up to 400 tons/hr. could be accom
modated. Advantages accrue from the comparison with the ex
pensive grinding and drying processes used with pulverised fuel 
and the ability to burn low volatile content fuels such as anthracite. 
Ash is extracted in a semi molten state and usually normal com
bustion temperatures are obtained in the freeboard. In this respect, 
the Ignafluid system differs from the fluidised bed combustors and 
loses some of the advantages offered by the latter.

The reasons that led to the abandonment of the German pro
gramme provided the impetes for renewed investigation on the 
part of the British. The National Coal Board (NCB), realising that 
cheap Middle Eastern oil offered a threat to its existence, com
menced a collaboration with the Central Electricity Generating 
Board (CEGB). A number of fundamental discoveries were made, 
including the observation that a fluidised bed combustor can ope
rate with an extremely low combustible content in the bed. After the 
decline of CEGB involvement in this work, NCB and Coal Utilisa
tion Research Ltd. (CURL) activities resulted in the commissioning
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fig. 2 Sectional views illustrating the operating principle of Ignafluid firing
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of two extremely important FBS’s for research viz the CURL Shell 
boiler and the 3ft2 rig at NCB Coal Research Establishment (CRE). 
The oil crisis of the early '70’s has shown how far sighted this effort 
was.

In 1973 Combustion Systems Ltd. (CSL), an off shoot of the 
National Research & Development Corporation (NRDC), was 
formed to combine the fluidising bed combuster efforts of three 
major research groups NCB, CURL, and British Petroleum (BP) 
under the aegis of the NRDC. The intention was that CSL should 
commercialise the combined fluidised bed combuster knowledge 
of the three parties.

In 1976 Babcock Combustion System Ltd. (BCSL) was formed 
when Babcock & Wilcox Ltd., and CSL formed a joint Company to 
market and manufacture FBC boiler plant.

‘Present State
From the above resume of earlier developments it can be seen that 
there are two main techniques used in the operation of solid fuel 
fired fluid beds, the slagging method (as in the Ignafluid furnace) 
and the nonslagging method. It is the temperature of the bed which 
determines which category a fluid bed combustor falls into. Above 
approximately 1,000 °C the bed is of the slagging type and the 
advantages of fluidisation are only exploited to the point where fuel 
particles agglomerate into larger pieces and are then removed the 
bed. In the non-slagging bed which operates at below 1.000 °C, the 
bed remains fluidised at all times during controlled combustion. 
Recent developments are all based on non-slagging beds.

A further sub-division is between single and two stage combustion. 
In the single stage fluid bed combustor, combustion is complete (or 
almost complete) in the bed. A stream of fluidising air provides the 
total air required for combustion.

In the two stage fluid bed combustor, the fluidising air is less than 
that required for complete combustion. The fuel particles are gasi
fied in the bed and the gas subsequently burnt, with the addition of 
secondary air, in the combustion chamber of a boiler. This method 
allows a wider range of control of the combustion, but does not 
exploit all of the advantages of fluidised bed combustion to the full. 
So it is generally on single stage combustion that research has 
concentrated.

A further division is made regarding the pressure at which the 
fluidised bed combustor is operated. The containment for an At
mospheric Fluid Bed Combustor (AFBC) is not specially streng
thened to withstand internal pressure, but the Pressurised Fluid 
Bed Combustor (PFBC) containment is a pressure vessel desig
ned to withstand operating pressures of 6 -  8 bar. The use of 
pressurised fluid bed combustors allows even greater reduction in 
heating surface due to the higher heat transfer rates obtained.

Review of Conventional Furnace
It may be opportune to review the conditions that obtain in conven
tional furnace arrangements before proceeding further.

In the conventional boiler, combustion is accomplished in a very 
large water cooled combustion chamber or furnace. The heat flux 
in different parts of the combustion chamber varies widely. Only 
half of the heating surfaces in the chamber walls are exploited, and 
the configuration of the chamber frequently affects that of associa
ted convection surfaces. The high temperatures in the furnace 
encourage the production of nitrous oxide, and sulphur in the fuel is 
liberated to form pollutants. The degree of efficiency of combustion 
in the chamber is affected by time, turbulence, and temperature.

Potential Advantages of Fluid Bed Combustion
Having in mind the above statements concerning conventional 
furnaces, we can consider the potential advantages of fluid bed 
combustion.
1) Fuel flexibility and the ability to handle low grade fuels:
A fluidised bed combustor can accept a much wider range of fuels 
than conventional combustion processes due to the low combus
tion temperatures, the rapid mixing of fuel and air, and the inherent 
thermal inertia. Fuels having low calorific values as well as those 
with more usual characteristics can be succesfully burnt. Assu
ming that appropriate feeding arrangements are made and suita
ble ash withdrawal facilities are provided, a wide variety of vegeta
ble wastes, prepared muniicipal and industrial refuses, wast oils, 
sewage sludges, process gases etc., as well as a wide varity of 
coals, washed, unwashed, high ash, low ash etc., can be used. 
Washing wastes and coal slurries can also be dealt with.

However, it appears that it is in the field of coal firing that the 
fluidised bed combustor will make its greatest impact, so the major 
part of recent research has developed in this area.

2) Reduction in the amount of fuel preparation required:
A typical coal sizing for feeding a fluidised bed combustor operat
ing with a 2.5 m/sec. fluidising velocity would be 100% passing 
through a 6 mm mesh. The proportion of larger material is limited 
by the requirement for fluidisation, whilst the presence of very fine 
material is undesirable as this leads to an excessive loss of com
bustible material from the bed by elutriation. One approach is 
therefore to screen, crush and reblend. An alternative under con
sideration is to virtually dispense with preparation altogether, and 
accept the fuel known as Power Station smalls, with provision for 
the segregation and removal of oversize material.

No fuels, apart from municipal refuse, require special cleaning. At 
any given moment, with the feed size range suggested above, the 
combustible content of the bed is less than 1 %. Thus the presence 
of inert material in the fuel is no disadvantage, and it can often part 
of the bed itself. Generally, coals with 18-20%  ash content will not 
require the addition of inert material to maintain the bed height. 
Below this figure, and with liquid and gaseous fuels, an inert 
additive will be required. It has been found that graded sand is 
suitable for this purpose, minus 0.5 mm to plus 1 mm mesh for 
example, but if sulphur retention is required, then it is necessary to 
operate with almost 100% limestone.

Liquid fuels need not be heated to atomising temperatures for 
admission to a fluidised bed combustor, but obviously are required 
to be of a pumpable viscosity.

3) Potential reduction in atmospheric pollution
One of the prime advantages of the fluidised combustor is the 
potential reduction of stack emission of SO2 and NOX. The addi
tion of limestone or dolomite to a fluid bed, between certain tempe
rature limits, can result in the reduction of SO2 by up to 90%, SO3 
emission under the same conditions can be zero. Limestone is the 
likely feed stock where SO2 reduction is required. The quantity 
required varies with the fluidising velocity, bed depth, bed tempera
ture, efficiency of the fines recycling system, the fuel sulphur con
tent, and SO2 emission limit, all of which are predictable. The 
quantity required is fairly large (typically, a coal containing 4% 
sulphur would require 0.2 kg of limestone per kg of fuel for a 50% 
SO2 reduction, with a 2.5 m/sec. fluidising velocity) but if legislation 
enforces strict sulphur emission control, the only other alternative 
to low sulphur is stack gas scrubbing. The latter also consumes 
large quantities of limestone and has the added disadvantages of 
high cost and energy absorption, the production of a wet stack 
plume and slurry difficult to handle. Research continues into more 
efficient limestone utilisation and regeneration, but altogether, 
sulphur retention is unlikely to be practiced until legislation de



VARIATION IN CONVECTIVE COMPONENT OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT (He) BED-TUBE
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mands it However, fluidised bed combustors offer the possibility of 
relatively low cost conversion at a later stage. Low NOX emissions 
areinherent in the fluidised bed combustor without the requirement 
of an additive, resulting from the low combustion temperatures in 
the bed. Typical figures obtained in practice on a volume/volume 
basis are propane -  15 ppm, oil -  70/120 ppm, coal -  205/450 
ppm. These compare with the US Federal limits currently 150, 
225 and 520 for gas, oil and coal respectively.

Particulate clean up from the fluidised bed combustor poses no 
difficulties. Typically, 60 -  70% of the coal ash leaves the bed as 
fine particles, but the range of sizes tends to be larger than with 
pulverised fuel fired systems. For example, some 70% of pulver
ised fuel ash is in the minus 200 mesh range, whereas on fluidised 
bed combustors this figure is about halved. Particulate removal 
could therefore be readily achieved by a combination of devices 
e.g. a multi-cyclone followed by an electrostatic precipitator.

4) Low combustbn temperatures
Low combustion temperatures obtain in a fluidised bed and, in 
addition to contributing towards the advantages in NOX pollutant 
discharge, result in the non-fusion of fuel ashes and hence in less 
abrasive material. The distillation of alkaline metal salts from fuel is 
much reduced. Thus erosion of submerged surfaces does not 
occur and fouling of the later convection banks can be ruled out.

Finally, the gas temperatures leaving the combustion zone are 
cooler than in conventional practice. This leads to a simplification 
of the convection surface layout, and the use of less high priced 
materials for surfaces and supports etc.

5. High heat transfer rates. (Fig 3)
High heat transfer rates are obtainable in the bed and can result in 
some reduction in overall boiler size.

The two components, convection and radiation , are dependant 
largely on bed particle size and the bed temperature respectively, 
with radiation making up 25 -  35% of the ranges generally found in 
boiler design.

Providing the bed is fully fluidised, the heat transfer coefficients are 
independent of the fluidising velocity, operating pressure, bed 
height, and bed density, other than by their effect on bed particle 
size.

Some typical figures for an immersed tube with a surface tempera
ture of 250° C, a bed sizing corresponding to a feed size of minus 6 
mm, and with fluidising velocities of 1.2 and 2.5. m/sec., the bed to 
tube coefficients are 420 and 340 watts/m2 °C respectively. With 
tube surface temperatures of 450 °C, these become 437 and 358 
respectively, demonstrating only a small dependence on bed tem
perature. The heating effect within the bed is very even with none 
of the peaks associated with conventional furnace firing methods. 
Thus although the overall heat flux could be up to 284,000 
watts/m2, water treatment requires to be only up to normal boiler 
standards. Overall, some 45 -  50% of total boiler heat absorption 
occurs within the bed.

6) Alkali metal retention
The final potentional advantage is the capability of the fluidised 
bed combustor to absorb sodium, vanadium and potassium in the 
bed material.

In one series of tests with the vacuum residue containing 120 
parts/million vanadium and 75 parts/million sodium, no less than 
97% of the former and 85% of the latter were retained. Advantage 
could be taken of this feature to minimise the consequent danger of 
severe corrosion or fouling when residual fuel oils have to be 
burned.
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RECENT UNITED KINGDOM DEVELOPMENTS
Apart from numerous laboratory rigs there have been two boiler 
plants in the U.K. operating solely on fluidised bed combustor 
principles and these are the CURL Shell Boiler at Leatherhead and 
the converted cross type boiler at Babcock, Renfrew.

Shell Boiler at CURL
The Shell boiler at CURL {fig. 4) was commissioned in 1969 and is 
formed from a wet back fire tube boiler up ended with the water 
chamber at the top. From 1969 -  70 it was fired by coal and in 1971 
-  76 largely with oil. During this period BP and CURL cooperated 
closely on the development of an oil firing system. The system, 
employing what is known as the climbing film technique, is a 
method by which an oil/air premixture is injected into a highly 
fluidised area of the bed.

Work carried out includes alkaline metal retention work, perfor
mance of sand, limestone and other bed materials, and material 
corrosion checks. The boiler is presently capable of full load of 
3750 kg./hr. at 7 bar on coal or oil with start-up on gas.

The Babcock, Renfrew Fluidised Bed Combuster Conversion
A main works boiler at Renfrew is of the cross tube type. (Fig. 5). 
Built in 1946 as a demonstration unit for the spreader stoker it was 
converted to fluidised bed combustion in 1975. The conversion 
involved removal of water cooled side walls, clinker boxes, stoker, 
spreader and ash hopper. The necessary equipment for preparing, 
feeding and distributing the fuel was installed, together with start
up burners. Submerged heat exchange surfaces with associated 
pups and pipework was arranged for operating in the bed. Chang
es in auxiliary machinery and in controls were necessitated by the 
conversion. The remaining parts of the boiler were unaltered -  the 
economiser and gas clean up system remaining. Permission was 
granted by the local authority to operate with a dirty stack for the fig. 4 8000 1b steam/h Shell boiler (BCURA Laboratories, Leatherhead)

Coarse 
grit-— ■ 
arrester

Economiser

PRAT-DANIEL
precipitator

Oil L.U. 
burner

Circulating
pumps

Coal 1 
injection

'Ash removal

fig. 5 Schematic arrangement of Babcock Cross Type Boiler converted 
to Fluidised bed firing



periods of the tests. The boiler was designed for a steam capacity 
of 20,000 kg/hr at 30 bar pressure, 293 °C.

The fluidised bed combustor programme was in two major secti
ons, the first at 1.25 m/s fluidising velocity and the second at 2.5 
m/s. The 1.25 m/s work covered a variety of coals and the 2.5 m/s 
work, which started mid 1976, has reached the stage of burning oil 
and will later burn gas as an alternative fuel.

In order to facilitate control the windbox is divided into four com
partments allowing fuel and air to be shut off to parts of the bed 
leaving the rest of the bed active. This arrangement is known as 
bed slumping and provides a means of reducing the evaporation of 
the boiler.

Four start up oil burners are placed above the bed so that flame 
plays on to the active bed surface. Each burner can handle 136 
kg/hr of a light oil fuel.

Grit refiring facilities allow all or a proportion of the grits collected in 
both the interceptor and the grit collector to be returned to the bed. 
The grits are pneumatically transported and reinjected into the bed 
using injectors similar to those used for raw coal.

Valuable experience, information and practical confirmation of 
laboratory and mathematical predictions has been obtained.

Two methods of load control have been employed, by bed temper
ature variation and by bed slumping.

A reduction in the bed temperature by decreasing the supply of air 
and fuel to the minimum consistent with good combustion and 
sulphur retention, results in a fall in output. Depending on the fuel 
used, a 25% or so stepless reduction in output can be obtained in 
this manner, assuming that the bed temperature is maintained at a 
minimum of 725 °C. A greater reduction in load requires a bed to be 
taken out of service or slumped, an action analogous to the shut
ting down of a burner on a conventional boiler.

Claims made for fluidised bed combusters in reducing erosion, 
corrosion and fouling of heat exchange surfaces have been sub
stantiated. Sootblowers have not been needed since the conver
sion took place some 4,000 steaming hours ago. Even the extend
ed surfaces of the economiser at the gas outlet have remained 
clean, although with a combuster the grit burden is substantially 
higher than with a stoker.

A sample of bed tubing was removed after 3,000 hours of opera
tion. No metal loss was detectable, although the Scottish Coal 
being used produces an abrasive ash.

Applications to Energy Production
For the designer, there are many cycles available for use with fluid 
bed combustors: -

Cycles with atmospheric fluid beds (Fig. 6). Pressures in these 
beds, are only of the order of 1,250 mm w.g., resulting from the 
normal system resistances over heating surfaces and through the 
bed.

(a) The simplest cycle is where the fluid bed acts as a combustor 
for steam generation. Prototype designs include bed containment 
walls of the fully water cooled membrane type, the evaporative 
surfaces, the superheater and, if applicable, reheater surfaces 
being immersed in the beds. It will usually be necessary to place 
some heat exchange surfaces in convection zones after the bed to 
cool the products of combustion before they pass through an 
economiser. fig. 7
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(b) Other atmospheric fluidised bed cycles include alkaline me
tal/steam cycles. These are similar to conventional alkaline metal 
cycles, the atmopheric fluidised bed combustor acting as a vapour 
generator and the steam supply to the turbines deriving its heating 
source from the condensation of the alkaline metal vapour. Other 
closed cycles can be similarly adapted to fluidised bed combus
tion.

Cycles with pressurised fluid beds (Fig. 7). Where higher rates of 
heat transfer are required these may be achieved by pressurised 
combustion in the fluidised bed. The whole fluidised bed and heat 
transfer surface is contained in a pressure vessel. Some test 
facilities are operating at pressures between 6 - 8  bars. The 
advantages of pressurised combustion can best be realised in a 
cycle including a gas turbine. The pressurised fluid bed takes the 
place of the usual gas turbine combustor in this application.

(c) A simple open cycle gas turbine utilises the gas, at tempera
tures between 720 °C -1 0 0 0  °C, from a pressurised fluidised bed 
combustor, where fuel is burnt with a large amount of excess air. 
No heat transfer surface is included in the bed. Gas cleaning 
equipment is required between the bed and the turbine to clean all 
the gas. (Fig. 8).

B A S I C  P R E S S U R I S E D  F. B.C.

(d) Some advantage is gained by subdividing the gas turbine 
compressor discharge flow. Only a portion of the air is used to 
fluidise the bed, the remainder being heated in tubes submerged in 
the bed and combined again before entering the turbine. This ar
rangement reduces the amount of excess air required in combus
tion and the quantity of gas requiring cleaning. (Fig. 9). Heat recov
ery equipment can be installed in the gas outlet duct from the 
turbine. (Fig. 10).

A I R  C Y C L E  ♦ W. H. R E C O V E R Y

S. en W. -  45ste jaargang nr. 18 -  1978

(e) Further gains in cycle efficiency are obtained by arranging 
additional tubes in the beds to supply steam to a steam turbine. 
The feed water is preheated in an economiser in the gas turbine 
exhaust stream. (Fig. 11).

COMBINED CYCLE

(f) Combined cycles with alkaline metal vaporiser are possible 
and further complex gas/air steam cycles can be conceived for 
increased overall efficiency.

It should be noted that turbine cycles with pressurised fluidised bed 
combustors are not economically competitive with conventional 
gas turbines where light fuel oil is readily available. However if 
legislation is introduced to limit the use of petroleum in power 
generation, allowing it to be used only for feed stock, then the 
fluidised bed combustor presents a more attractive proposition 
than a conventional coal fired unit, as pollutant control is less 
costly.

Other Developments

Many research and development contracts have been placed by 
the American Electric Power Research Institute (EPRI) in the U.K., 
prompted by speculation that before 1980 legislation will be intro
duced in the USA to make it compulsory to burn coal as fuel in 
medium sized power plants, but as progress of the necessary bills 
through Congress is slow, 1980 may be a premature date. How
ever, eventually legislation will certainly appear on the Statute 
Book.
In the U.K., unless sulphur retention becomes enforced by law, or 
cheaper low grade coal becomes available, fluidised bed combus-

B A S I C  A I R  C Y C L E
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tors are unlikely to come into general use as far as power plant 
boilers are concerned. It has, however, been estimated that 50 
million tons of colliery tailings and waste, potentially convertable to
4,000 MW power is available at pit heads. Small power stations 
utilising fluidised bed combustors could be sited at major pits to 
take advantage of this fuel supply.

Some large scale plants have been built or enviasaged: -

RIVESVILLE ATMOSPHERIC FLUID BED COMBUSTOR
In the U.S. the Energy Research and Development Administration 
(ERDA) financed a 30 MW atmospheric pressure unit at Rivesville, 
West Vir. (Fig. 12). This ranks as the largest of the world's growing 
family of test installations. The boiler was designed by Pope Evans 
& Robins Inc., of New York and built by Foster Wheeler Energy 
Corpn., New Jersey with some $ 20 million of ERDA funding, The 
plant has been operating commercially in the test mode since May 
1978, being taken off load according to test requirements.

The Rivesville unit features an arrangement of four fluidised bed 
combustor cells measuring in total about 12ft wide x 39ft long x 20 
ft high. Burning 13.75 tonnes/hr. of coal would raise 136 tonnes/hr. 
of steam at 495° C and 90 bar for electricity generation. Limestone 
serves as a disposable sulphur absorbent in the unit. The unit 
supplies one of its four cells with particles collected in a cyclone 
that cleans the gas from the other three cells. These particles, 
which contain up to 30% unburnt carbon, undergo complete com
bustion at approximately 1150 °C in excess of oxygen (this is a 
form of fines recycling). The steam output expected at Rivesville 
would more than satisfy many industrial requirements. However, 
large utility installations will have to wait until the demonstration 
unit proves fluidised bed combustors operate reliably on a large 
scale.

GRIMETHORPE PRESSURISED FLUID BED COMBUSTOR
(Fig. 13)

The N.C.B. in the U.K. has embarked upon a £ 17 million experi
mental facility and are acting as operating Agents for the sponsors, 
the Governments of U.K., U.S.A., and F.G.R. under the auspices 
of the International Energy Agency.

The thermal capacity is approximately 85 MW consuming 10 ton
nes/hr of coal. The operating range of the 2 m x 2 m bed is 6 - 1 2  
bar.
The plant is designed to provide facilities for work on combustion 
efficiency, heat transfer, control system characteristics and gas 
cleaning.

Marine Applications

The above historical review and brief account of fluidised bed 
combustion and its development gives some indication of how the 
technique can be applied to the marine environment

IMPROVEMENT TO EFFICIENCY -  VERY ADVANCED PRO
PULSION (VAP)

In Marine applications the factors affecting the choice of steam 
cycle are: -

1. The initial steam pressure and temperature accepted by the
H.P. turbine. At the present time these are conventionally 62 bars, 
510 °C.

2. The number of feed water heating stages. An increase in num
bers has a diminishing affect on cycle efficiency. Conventionally, 
low feed cycles with no H.P. feed heaters after the feed pump give 
a temperature of about 170 °C and high feed cycles with two H.P. 
feed heathers give a feed temperature of 210 0

3 The conclusion of a steam reheat stage, where heat is added 
after initial expansion in the H.P. turbine, thereby reducing the 
proportion of heat rejected in the condenser.

A consideration of these factors, each of which has an effect on 
boiler design, will provide an introducion to the first of the Marine 
application of fluidised bed combustors.

The use of higher steam temperatures is limited by the currently 
available materials for superheater tubes. 2,25% chrome 1 % mo
lybdenum alloys allow steam temperatures up to 510 °C. Steam 
pressures are limited by the requirements of natural circulation,
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fig. 13 Diagram of pressurised fluid bed combustion test facility to be built 
at Grimethorpe i

conventionally used in current designs. Pressures above 130 bars 
require special investigation.

The second factor, the number of feed heating stages, determines 
the feed temperature of the boiler and therefore whether 
economiser or gas airheater surface is used for final heat recovery.
Bearing in mind the necessity to limit sculphurous corrosion, the 
final gas temperature on the low feed cycle including an 
economiser with extended cast iron surface is maintained at a 
minimum of approximately 150 °C, giving a boiler efficiency of 
88.8%. With a high feed cycle including regenerative airheater a 
temperature of 117 °C can be safely obtained, giving an efficiency 
of 90.6%.

The third factor -  the adoption of a reheat stage needs a complete 
reappraisal of boiler design. Additional surface must be included 
and control affected either by seperately firing the reheater or by 
proportioning the gas from the furnace between the reheat and 
other convection surfaces. Precautions against damage must also 
be taken when there is no steam flow through reheater tubes 
during astern manoeuvring.

The conventional boiler (Fig. 14) is a simple box shape formed of 
four membrane panels. It is devided into two separate chambers 
by a gas tight screen wall (another membrane panel) with an 
opening at the bottom through which the gases leave the furnace.
Burners are arranged in the roof, the long flame path allows com
plete combustion in the furnace and hot gases leave the furnace 
flowing upwards over superheater and economiser surfaces. The 
design is well proven and in use on many ships at sea. It has been 
reliable enough to be included in single boiler arrangements where 
plant specificatons take advantage of the simplicity of control of 
single boiler plant with the reduction in duplication of boiler auxil
iaries and accessories. fig 14 Radiant Boiler, type MR
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The conventional reheat boiler {Fig. 15) is similar in construction to 
the above boiler except that the convection chamber is devided by 
a further panel into two parallel gas passes. Gas can flow through 
both passes. Each pass accommodates a superheater section 
followed in one pass by the reheater and in the other pass by a bare 
tube economiser. The proportion of gas flowing in each pass is 
regulated by dampers. The extra surface required to control reheat 
temperature obviously increases the initial cost of the boiler.

Reverting again to the steam cycle, it has been seen that cycle 
efficiency can be improved by adopting the reheat cycle and im
proving the steam conditions.

Life cycle costing by a major Turbine Manufacturer has indicated 
that optimum conditons for a 20 MW plant is 126 bar at 600 “C for 
the H.P. turbine inlet and after reheating 28 bar at 600 °C at I.P. 
turbine inlet. The cycle (Fig. 16) includes five feed heating stages 
with a rotary airheater giving heat regeneration to combustion air. 
For flexibility, seperate turbine auxiliaries have been selected 
operating at full boiler pressure.

This plant is claimed to achieve an all purpose fuel rate of 238 
kg/MW hr. (175 gr./ shp.hr. metric) an improvement of 11 kg/MW 
hr. over reheat plant operating at 535 °C -  an increase of 4.4% 
{Fig. 17).

Fuel rate

fig. 15 Reheat Boiler, type MRR
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fig. 16

As can be seen, a steam temperature of 600 °C is necessary to 
achieve this efficiency and this is above the limits imposed when 
using 2'U" chrome 1 % molybdenum alloy for high temperature 
steam tubes. So a conventional reheat boiler cannot be used.

Recent research in fluidised bed combustors has indicated the 
possibilities of their use in achieving a steam temperature of 600 
°C. If, by using the techniques described in the early part of this 
Paper, the bed temperature is raised to above 600 °C, fuel may be 
introduced and ignited. The temperature at which combustion 
takes place can be controlled by removing heat from the bed. This 
is done by submerging steam carrying tubes in it. It can be arran
ged to raise the steam temperature to 600 °C whilst maintaining a 
bed temperature of 850 °C. This combustion temperature is only 
about half that which would obtain in the furnace of a conventio
nally fired boiler and combined with the scrubbing action of the bed 
material significantly reduces the risk of corrosion occurring on the 
hot tubular surfaces. In addition the action of the bed with its rapidly 
moving particles gives a uniform distribution of heat and very high 
heat transfer coefficients to the submerged tubes.

In the advanced propulsion concept (Fig. 18) conceived by the 
Turbine Manufacturer, the fluid bed is used only as a tertiary 
superheater and reheater. Steam is generated in a conventional
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fig. 18

non-reheat boiler which includes superheater surfaces providing 
steam at 500 “C. Experience has shown that boilers of this type can 
offer high availability at this steam temperature.

Steam from this unit passes the superheater tubes immersed in a 
fluidised bed (Fig. 19), where, by burning fuel, the steam tempera
ture is raised to 600 °C. The steam then enters the high pressure 
turbine which discharges it at reduced pressure and temperature 
to a reheater, which also consists of tubes immersed in fluidised 
bed, where the burning of fuel restores the steam temperature to 
602 °C before admission to the I.P. turbine. The manoeuvring 
valve is positioned after the conventional boiler and controls 500 
°C ahead steam to tubes in the fluid bed. Steam to the astern 
turbine does not pass through the fluidised bed superheater or 
reheater which are not fired during manoeuvring. At sea, when full 
way, the fluidised beds are brought into operation to steadily raise 
the steam temperature to 602 °C.

Products of combustion from fluidised beds at a maximum tempe
rature of 900 °C are led to the convection pass of the adjacent main 
boiler and join the products of combustion from the furnace before 
passing over superheater, economiser and airheater surfaces of 
that boiler. (Fig. 20)

As the heat transfer coefficient in the fluid bed is high and only 
topping duties performed, the size and cost of the bed is relatively 
small.

Shore Test Facilities at Örebro
In parallel with the designing of the fluid bed combustor for the 
Advanced Propulsion project, a test facility of similar tube length to fig. 20 Integrated boiler -  superheater -  reheater, with fluidised beds
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the superheater section but with half the number of elements has 
been designed and installed at the power station in Örebro, Swe
den. A long run test of over 1000 hours duration has recently been 
completed (May 1978). Extensive data relating to heat transfer, 
control, corrosion, elutriation and stack emission has been ob
tained and is being evaluated.

Coal Fired Installation
Due the possibility of fuel oil being in short supply in the 1990's 
some consideration has been given to the use of coal firing at sea. 
Adopting conventional land practices when using pulverised coal 
as fuel would require on-board pulverising mills, but the 6 mm 
smalls used in fluidised bed combustors could be bunkered direct.

In a boiler consisting mainly of fluidised bed combustors, wherein 
the superficial area of the beds is dependant on the fluidising 
velocity, at 4th/sec. a typical 35 MW plant would require a total bed 
area of 92.5m2. This, as a single unit, could not conviniently be 
arranged in a ship, but the available head room could be utilised by 
arranging for a number of smaller beds to be stacked one above 
the other. A unit with two stacks, each four beds high, having a 
common gas pass is being proposed. (Fig. 21). The top two beds at 
each side are arranged with primary superheater surface submer

ged in them, whilst the bottom two beds on one side and the bottom 
bed on the other have generating surface. The remaining bed has 
some primary superheater and some generating surface. The 
boundaries of the beds, the enclosure walls and gas passage are 
formed from membrane tube wall panels. Products of combustion 
pass via the gas passage to a secondary superheater arranged 
above the top beds and then onward to a bare tube economiser 
and a rotary airheater.
There is a large degree of flexibility in the possible arrangement of 
beds when floor area and head room are taken into account. For 
lower powers (10 MW) a stacking arrangement of beds is not 
thought to be necessary and head room can be conserved by 
arranging fluid beds on one plane. (Fig. 22)

Combustion air temperatures used with pulverised or stoker fired 
coal is of necessity limited, but fluidised bed combustion is best 
accomplished with very hot air. In the design under consideration 
the rotary airheater is sized to give an air temperature to the beds 
of 330 CC. Material collected by the grit collectors will be refired with 
the raw coal into the lower two beds.

Preliminary investigation into the arrangements entailed by the 
firing of coal in marine boilers has already been made. More
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temperature and the bed temperature and must therefore be of 
heat resisting steel. The low bed temperature reduces the tempe
rature differential between gas and tube, but as the heat transfer 
coefficient is between 10 and 20 times that found in a conventional 
arrangement, the overall effect is to reduce the amount of tubing to 
between 1/5 and 1/3 of that normally required.

The cooled gases from the bed upwards through a disengagement 
zone to an exhaust fan which discharges them back into the main 
uptakes. Control is effected by a powered damper at the entrance 
to the plenum chamber normally set on commissioning to ensure 
that the unit takes off the designed quantity of gas.

Diesel exhaust gas carries dirty particles and it is therefore neces
sary to clean the distributor plate. This is done by using stainless 
steel brushes below the plate which are traversed when the pres
sure drop exceeds a predetermined level. The gases on the ma
rine plant are from a Sulzer diesel engine running on 3,500 sec 
Bunker oil, which with an additional injection of lubricating oil into 
the cylinder head, produces a fine sulphurous ash which congeals 
on the distributor plate. This is completely removed by the stain
less steel brushes after a period of between 4 and 20 hours 
depending on the engine load and lubrication sequence. Inside the 
bed itself the agitated particles keep the fin and tube surfaces 
clean and there is no problem of dirt build-up, other than a thin coat 
of carbon over all the particles and surfaces which assume the 
appearance of having been slightly polished.

fig. 21 Coal fired boiler for V.A.P.

detailed studies are being made in anticipation of a reduction of 
available residuel oil fuels in the late 1980’s.

Waste Heat Recovery
The most recent practical marine application, albeit not a fired 
installation, has been in the Shell ship ’FJORDSHELL’, which 
during trials has succesfully produced 8,5001 b/hr. of steam at 200 
psi from the exhaust gas of a 12,000 shp Sulzer diesel. (Fig. 23).

The technique used is commonly known as shallow bed operation. 
This limits the pressure drop to that permissible in the exhaust duct 
from a diesel. Gas is induced from the main diesel exhaust ducting 
by a hot gas fan which discharges it to a plenum chamber and 
through a distributor plate into the fluid bed. The distributor plate is 
a closely demensioned slotted plate made of heat resistant stain
less steel which supports the fluid bed. The bed is stacked in three 
banks with parallel gas streams.

The bed material is fused aluminium oxide particles which are 
completely inert and normally about 50 mm deep when unfluid- 
ised
Extended surface tubes are immersed in this bed. Because of the 
very high heat transfer coefficients the fins on the mild steel tubing 
must be continuously welded. With this simple bed arrangement, 
the exhaust outlet temperature is the same as the bed temperatu
re. Hot gases forced through the distributor plate suspend the 
particles of aluminium oxide and are immediately cooled. Thus the 
thin tube material can never be subjected to high temperature, 
enabling the use of low temperature materials. The distributor 
plate is subjected to a temperature part way between the gas inlet

INSULATION

fig. 23
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Conclusion
An attempt has been made to trace the development of fluid bed 
combustors up to the present state of the art in Marine applica
tions.

Current projects tend to exploit only the most obvious attributes of 
combustors, namely the high coefficient of heat transfer, to 
achieve a reduction in the amount of high quality materials used, 
the lower corrosion rates at high metal temperatures and the 
advantages gained from uniform temperature distribution trough- 
out the heat transfer environment.

However, the technique of F.B.C.'s will have a much wider in
fluence in the Marine sphere when premiums are placed on liquid 
fuels for energy consumption making solid fuels a more economic 
proposition. The advantages of F.B.C. over other forms of coal 
fired installations can then be fully realised.

Acknowledgements to:
1. Stal Laval for the V.A.P. project.
2. Pope Evans & Robins, New York for the Rivesville project.
3. National Coal Board (I.E.A.) for the Grimethorpe project.
4. Stone Platt Fluid Fire for the Fjordshell project.

Cargo access equipment for merchant shipsNieuwe uitgaven

door I. L. Buxton, R. P. Daggitt en J. King, verschenen bij E & F. N. 
Spon Ltd., London. Afm. 15,5 x 24 cm; 366 pag. +  index.
ISBN 0 419 11490 4; prijs gebonden £ 15.

In het kader van één van zijn doelstellingen: de internationale 
bevordering van research en de opleiding in maritieme transport 
en ladingbehandeling en de voorziening in literatuur op dit gebied, 
heeft de Henri Kummerman Foundation aan de schrijvers de sa
menstelling van het onderhavige boek opgedragen.
De initiatiefneemster, een te Basel gevestigde stichting, draagt de 
naam van de welbekende president van de International MacGre- 
gor Organisation, die baanbrekend werk heeft verricht op het 
gebied van de scheepsbouw.
Bij de officiële presentatie van het boek heeft Henri Kummerman 
een terugblik in de geschiedenis van de ontwikkeling van de luik- 
hoofdafdichtingen gedaan die waard is hier te worden vermeld. 
Sinds 1925 werden Robert en Joseph MacGregor in toenemende 
mate verontrust door de enorme verliezen van de vloot van zgn. 
colliers, die het kolenvervoer vanuit het NewCastle district ver
zorgden. Tussen 1922 en 1925 gingen niet minder dan 45 van 
deze schepen verloren, d.w.z. één per 3 weken, meestal met man 
en muis.

Uit naspeuringen werd gaandeweg duidelijk dat de oorzaak moest 
worden toegeschreven aan het inslaan van de gebruikelijke hou
ten luiken in ruw weer.
In 1931 werd in een lezing van L.C. Burrill voor het Institution of 
Naval Architects gepleit voor toepassing van stalen luiken bij der
gelijke schepen, doch de Britse reders stonden nog afwijzend 
tegenover dit revolutionaire idee! Eerst de lezing van J.G. Bucha- 
nan, senior surveyer van Lloyds Register of Shipping, van 1937, 
die er op wees, dat weliswaar de luikhoofden van staal moesten 
zijn, doch dat allen/vege was verzuimd om dit materiaal ook voorde 
afdekking voor te schrijven, had meer succes, zij het dat vele 
scheepsbouwers zich nog steeds tot aanhangers van de be
proefde houten luiken verklaarden.
Nadat de gebroeders MacGregor sinds het eind van de jaren 1920 
reeds talloze patenten op stalen luiken hadden aangemeld is de 
toepassing ervan toch eerst na de 2e wereldoorlog goed op gang 
gekomen. In 1945 ontmoetten zij de heer Kummerman, waarmede 
de MacGregor organisatie gestalte kreeg en de ontwikkeling van 
luiken, deuren, zijpoorten, beweegbare dekken, rijbanen voor 
roll-on roll-off belading en vele andere hulpmiddelen voor ver
plaatsen en stuwen van lading een niet meer te stuiten verloop 
nam.
Het onderhavige boekwerk geeft hiervan een fascinerend beeld en 
beperkt zich geenszins tot de strict technische facetten. Integen
deel, er worden naast deze ook de economische aspecten van het 
zeetransport, de eigenschappen van veel voorkomende bulkla- 
dingen, laadgerei, containers, en aanverwante zaken behandeld. 
Op boeiende wijze worden de karakteristieke eigenschappen van 
luiken, ramps, dekken, deuren e.d. beschreven, verduidelijkt door 
zeer vele uitstekend weergegeven tekeningen, schema’s en fo
to’s.

Terwijl het werk bedoeld is als hulpmiddel bij het hoger- en univer
sitair onderwijs gaat de betekenis dit doel duidelijk ver te boven. 
Het is een standaardwerk geworden op zijn gebied en mag dan 
ook (ondanks de vrij hoge prijs) op geen tekenkamer, ontwerpbu
reau of rederijkantoor ontbreken!

Sterk aanbevolen.
J.N.J.

StuPOC-Rapporten
In 1974 is door de Industriële Raad voor de Oceanologie, de 
Afdeling voor Onderwatertechniek van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en het Ministerie van Economische Zaken de 'Stuur
groep Problematiek van Offshore Constructies’ (StuPOC) inge
steld.

Onder auspiciën van deze stuurgroep zijn de laatste jaren een 
aantal studies uitgevoerd op het gebied van het ontwerpen, de 
bouw en het plaatsen van vaste platforms in zee.
De eindrapporten van deze studies komen nu ter beschikking en 
kunnen tegen de kosten voor aanmaak besteld worden bij het 
Bureau IRO, Postbus 215, 2600 AE Delft tel (015) - 569330, 
toestel 3078.

Verschenen zijn:
-  StuPOC 1-1-1 Funderen van gravity structures (Cyclische be
lasting van klei) Summary (engels), ƒ 7 ,-
-  StuPOC-l-7 Axiale draagkracht van stalen buispalen (De bete
kenis van conusweerstanden in zandlagen op geringe diepte on
der de zeebodem) Rapport, ƒ 4 1 Samenvatting, ƒ 3,50.
-  Stupoc-II-2 Meetmethoden voor de oneffenheid van de zeebo
dem, Rapport, ƒ 2 1 Samenvatting, ƒ 3,50.
-  StuPOC-ll-6 Golf- en stroomkrachten op jacket-constructies, 
Rapport, ƒ 43,-
-  StuPOC-ll-8 Het afglijden van gravity structures in de laatste 
fase van het afzinken, Voorstudie, ƒ 9,50; Samenvatting, ƒ 3 ,-
-  StuPOC-lll-3 Vermoeiing van beton (Constante amplitude 
proeven en programmabelastingproeven op ongewapend beton) 
Rapport, 3 delen, ƒ 99,-; Samenvatting, ƒ 5,50
-  StuPOC-lll-3-1 Vermoeiing van beton, veiligheidsbeschou- 
wing; Rapport, ƒ 32,50
-  StuPOC-IV-4 Vermoeiingseigenschappen van verbindingen in 
jacket-constructies; Rapport, 3 delen, ƒ 210,50; Samenvatting, 
ƒ 8 , -
-  StuPOC-V-5-3-1 Inventarisatie van ongevallen met offshore 
constructies gedurende de periode 1966 -1975; Rapport, ƒ 17,50
-  StuPOC-V-5-3-2 Inventarisatie van ongevallen met vaste plat
forms in de Noordzee gedurende de periode 1966 -  1975; Rap
port, ƒ 7,50
-  Nederlandse organisaties en verenigingen, overheidsinstellin
gen, stichtingen en universitaire instellingen, direct of indirect 
werkzaam op oceanologisch en/of offshore gebied; Overzicht 
(nederlands/engels), ƒ 2 0 ,-
De genoemde prijzen zijn excl. 4%  BTW.
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DE MACHINEKAMERSIMULATOR VAN TNO

Onlangs is bij het Instituut voor Werktuigkundige Constructies van 
TNO in Delft een machinekamersimulator in gebruik genomen, die 
is ontwikkeld in samenwerking met Esso.
De machinekamersimulator is de eerste in zijn soort in Europa en 
biedt uitgebreide onderzoek- en trainingsfaciliteiten voor het wer
ken onder normale omstandigheden alsook in noodsituaties van 
oa. supertankers, bovendien zal de simulator worden gebruikt om 
de scheepsofficieren te onderrichten in verschillende technieken 
van brandstofbesparing. De installatie is, wat vorm en werkwijze 
betreft, een nauwkeurige nabootsing van de hoofdinstrumenten
panelen en de elektrische panelen waarmee scheepswerktuig- 
kundigen in de controlekamer van een karakteristieke supertanker 
(vlcc) werken. In een aangrenzende ruimte zijn met behulp van 
graphic displays de voornaamste machinesystemen schematisch 
weergegeven waardoor de 'trainees' in staat worden gesteld de 
nodige informatie te verkrijgen en te reageren op voorvallen in de 
machinekamer buiten de zgn. 'controlroom'.
De machinekamersimulator is een simulatie-motjel van de machi- 
neinstallatie van de turbinetanker Esso Wilhelmshaven, 250.000 
tons VLCC, gebouwd in 1970. In de machinekamer van dit schip 
staan o.m. opgesteld een Babcock & Wilcox Marine Radiant ketel 
met een stoomproductie van 100 ton/hr bij een druk van 64 kg/cm2 
en een stoomtemperatuur van 513° C, en een hulpketel met een

stoomproductie van 20 ton/hr verzadigde stoom bij een druk van 
20 kg/cm2 en een temperatuur van 213° C. De turbineinstallatie 
omvat een General Electric turbine van 32.400 APK. De elektri
sche energieopwekking wordt verzorgd door een turbogenerator 
van 1565 kVA, één dieselgenerator van 1125 kVA. De ketelcon- 
trole- en bewakingsinstallatie is van Askania; de turbinecontrole 
en bewakingsinstallatie is van Siemens. De simulator is een ge
trouwe weergave van de machinecontrolepost van het schip (zie 
foto), waarin het gehele proces van de voortstuwingsinstallatie via 
een computerprogramma wordt nagebootst.
Vanaf een apart directiepaneel kunnen verschillende storingen in 
de machineinstallatie worden ingevoerd, zoals het uitvallen van 
ketelventilatoren, brandstofpompen, smeeroliepompen, voeding- 
pompen etc.; waardoor de verschillende noodmaatregelen in de 
installatie kunnen worden beoefend.
Verder kunnen met de simulator, de gehele opstookprocedure, het 
manoeuvreren, het economisch bedrijf en de crashstopprocedure 
worden beoefend. De installatie is bedoeld om de scheepswerk- 
tuigkundigen van een turbinetanker voor te bereiden op hun taak 
aan boord. De instructie wordt gegeven aan groepen van 6 perso
nen. Het instructieteam bestaat uit ervaren hoofdwerktuigkundi
gen. De voorbereidende instructie en analyse vindt plaats in een 
klaslokaal. De cursus duurt 5 dagen.

De machinekamersimulator van TNO.
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Simulatie aktiviteiten van TNO
TNO is betrokken geweest bij de simulatie van scheepsbewegin
gen en het manoeuvreren met behulp van wiskundige modellen op 
een rekenmachine, sedert 1965. Het is bewezen dat simulatie een 
nuttige, flexibele en relatief goedkope methode is voor het ontwer
pen van schepen en regelsystemen en ook voor het trainen van 
navigatie officieren. TNO’s betrokkenheid bestaat uit het ontwikke
len van wiskundige modellen, het ontwikkelen van simulatorsys- 
temen, het ontwerp en de fabrikage van simulatoren en het ont- 
werD van hand- en automatische besturingssystemen. Bovendien 
betreffen de activiteiten studies om het voortstuwingsvermogen 
van schepen te bepalen, het voorspellen van het gedrag van schip 
en regelsysteem onder verschillende uitwendige omstandigheden 
en het trainen van kapiteins, stuurlieden en loodsen.
Enige jaren geleden besloot TNO zijn simulatie aktiviteiten op het 
gebied van de scheepvaart en offshore uit te breiden. Een van de 
resultaten van deze beslissing is de machinekamersimulator die 
vanaf 1 juni 1978 in gebruik is voor training.
Wanneer verdere bemanningsvermindering op schepen voorzien 
wordt door een integratie van de functies van navigatie officier en 
scheepswerktuigkundige, zou een combinatie van manoeuvreer- 
simulator en machinekamersimulator gebruikt kunnen worden 
voor onderzoek op het gebied van hand- en automatische- 
besturingssystemen, optimale bedieningskamer ontwerp en in
richting, verbeterde conditiebewaking en voor het trainen van offi
cieren met de gecombineerde taak.
De manoeuvreersimulator en de machinekamersimulator kunnen 
een belangrijk middel zijn om het onderwijs en de training van 
scheepsofficieren effectiever en economischer te maken en om de 
veiligheid opzee te vergroten. In dat verband moet ook een andere 
ontwikkeling in dit instituut genoemd worden. Veiligheid is niet 
alleen een zaak van het schip zelf. Een schip vaart in een omge
ving die begrensd wordt door de wal en door ondiepten. Bovendien 
zijn er opstakels die door de mens zelf gemaakt zijn, zoals boor- en 
produktieplatforms en andere situaties waar werk wordt uitge
voerd. Maar het meest belangrijke is scheepvaartverkeer, andere 
schepen die alle ook doormensen bestuurd worden. In het bijzon
der voor gebieden met een hoge verkeersdichtheid moeten ge
combineerde maatregelen genomen worden om gevaarlijke situa

ties te voorkomen. Om deze problemen te kunnen bestuderen 
heeft TNO een wiskundig model gemaakt dat het scheepvaartver
keer in havens en waterwegen beschrijft. Dit simulatie model wordt 
gebruikt om scheepvaartverkeersbegeleidingssystemen te speci
ficeren en ontwikkelen. Het kan gebruikt worden samen met de 
manoeuvreersimulator voor onderzoek en voor training van 
scheepsofficieren en walradaroperateurs.
Zoals reeds eerder genoemd is houdt TNO zich bezig met automa
tische besturing. Vaak rijst de vraag of het positioneren, het baan- 
of koersvaren wel of niet automatisch dient te geschieden voor wat 
betreft de effectiviteit en veiligheid, van bijvoorbeeld boorschepen, 
pijpenleggers, bevoorradingsschepen, mijnenjagers en brand- 
blusboten.
In dit verband is een speciale simulator gemaakt om het gedrag 
van automatisch en met de hand bestuurde schepen te bestude
ren.
Simulatietechnieken zijn in dit instituut ook toegepast in andere 
industriële gebieden. Met deze expertise wordt de marktontwikke
ling zorgvuldig bestudeerd en wordt de capaciteit voortdurend 
aangepast aan de verwachte marktbehoefte.
Kort geleden zijn in Londen de bezitters van scheepssimulatoren 
bijeen geweest om zich te beraden op mogelijkheden voor het 
oprichten van een internationaal forum, met als doelstellingen de 
simulatietechnieken te verbeteren en het gebruik van simulatoren 
voor onderzoek en training te bevorderen.
De deelnemers aan deze internationale bijeenkomst zijn op het 
ogenblik bezig met de nationale en internationale autoriteiten te 
overleggen hoe de simulator bezitters kunnen bijdragen aan trai
ning standaarden en welke simulatie faciliteiten ter beschikking 
gesteld moeten worden om aan deze standaarden te voldoen. 
Concluderend, kan gezegd worden dat de toepassing van simula
tietechnieken nuttig kan zijn in alle fasen van de levensduur van 
een schip, van de eerste ontwerpfase tot aan het ontwerp van 
modificaties wanneer het schip al vaart, en voor de training van 
personeel. Wanneer goed gebruikt, kan simulatie een waardevol 
gereedschap zijn om de effectiviteit en de veiligheid van schepen 
en de bijbehorende regelsystemen te verbeteren.

P.A.L.

Nieuwe Uitgaven 

’Jane’s Freight containers 1978’
10e uitgave, door Patric Finlay, FCIT, verschenen bij Macdonald 
and Janes Publishers Ltd, London, ISBN 0 354 00562 6; afm. 
22 x  31,5 cm, 608 pag. Prijs gebonden £ 29.50 
Ook de 10e uitgave van dit bekende standaardwerk munt weer uit 
door overzichtelijke opstelling, duidelijke figuren, schema’s, kaar
ten en foto's en bovenal voortreffelijke druk.
Het bevat een schat van recente gegevens betreffende Container
terminals, containerdiensten, fabrikanten en verhuurders van con
tainers etc. etc. van over de gehele wereld. In een Trends for the 
Future’ geeft Finlay zijn visie op een aantal aspecten van de te 
verwachten ontwikkelingen op containergebied. Een index besluit 
het aan te bevelen boekwerk

J.N.J.

Arab Maritime Data 1978
The first edition is now available of this annual directory, which is 
an official Arab League publication. It has been prepared by 
Benn’s (publishers of international marine directories and of the 
monthly journal 'Shipping World and Shipbuilder') in conjunction 
with the Arab Maritime Transport Academy, Alexandria.
The information, collected from the 22 states within the Arab

League, gives details of all Arab and Arabian based companies 
and organisations associated with the marine industry. The terri
tory covered comprises North Africa, the Near East, Red Sea, 
Arabian Sea and Arabian Gulf.
There are ten sections to the directory, divided by tabbed guide 
cards, each section being sub-divided on a country basis and then 
entries arranged alphabetically.
The countries covered by ARAB MARITIME DATA are: Algeria, 
Bahrain, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, 
Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, So
malia, Sudan, Syria, Tunesia, United Arab Emirates, Yemen North 
and Yemen South.
The directory sections comprise: shipowners and managers, ship- 
repairers and shipbuilders, shipping agents and forwarders, ma
rine services and equipment, banks and financial institutions, insu
rance companies, government departments, training and educa
tion, maritime organisations (classification society offices and 
other addresses) and ports and terminals.
A complete alphabetical index of companies and an index of ports 
is located at the back of the book. The publication is well illustrated 
and contains useful maps and tables of statistics.
Arab Maritime Data 1978. Benn Publications Ltd., 25 New Street 
Square, London EC4A 3JA. Hardbound covers. Illustrated. 330 
pages. Price £ 26.00 (surface post)



Gebruik van Sl-eenheden
Van de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland 
(CEBOSINE) ontvingen wij de volgende brief over bovengenoemd 
onderwerp:

17 april 1978

Mijne heren,

Regelmatig lezen wij Uw tijdschrift waarbij het ons opvalt dat 
daarin betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed aan het juiste 
gebruik en het goed weergeven van eenheden.
Dit geldt zowel voor de artikelen als voor de advertenties. Als 
voorbeeld zouden wij willen noemen het artikel 'Veilig hijsen met 
de Antispin' in Schip en Werf van 31 maart 1978 waarin wel erg 
slordig met de regels voor het juiste gebruik en het goed weerge
ven van eenheden wordt omgesprongen.

Naar U bekend is, pogen wij de werven door middel van o.a. de 
BNS-normen te overtuigen van de noodzaak tot het juiste gebruik 
en het goed weergeven van eenheden.
Graag zouden wij dit ondersteund zien door 'het goede voorbeeld' 
van het ook op de werven veel gelezen tijdschrift 'Schip en Werf'. 
In dit verband zouden wij o.a. het 'Polytechnisch Tijdschrift’ (PT) 
als voorbeeld willen stellen.

Te Uwer kennisneming sluiten wij in onze recent verschenen 
BNS-normen over het onderwerp 'Sl-eenheden. Praktische toe
passingen’.
Door middel van een afzonderlijk schrijven zullen wij U nog bena
deren met het verzoek om aan het verschijnen van deze normen in 
Uw tijdschrift aandacht te willen besteden.

Hoogachtend,
CEBOSINE

G. van Sluijs

Graag vestigen wij de aandacht op dit schrijven.
De redactie heeft reeds enkele keren dit onderwerp in dit blad 
behandeld en ook wordt bij auteurs aangedrongen om zich aan het 
gebruik van de nieuwe Sl-eenheden te houden. Helaas slipt er nog 
wel eens een artikel door waarbij deze eenheden nog niet zijn 
opgenomen. Een kleine troost is het dat het artikel dan beter 
leesbaar is voor vele oudere leden die zich de nieuwe normen niet 
meer eigen (kunnen) maken.
Toch willen wij de leden en adverteerders nogmaals wijzen op de 
noodzaak om de Sl-eenheden toe te passen. De jonge generatie 
is er mee vertrouwd. Dat is ons gebleken bij de beoordeling van de 
scripties bij afstudeerders van H.T.S.-en, welke voor een prijs in 
aanmerking kwamen.
De CEBOSINE heeft in aflevering Nr. 34 van de BNS (Bedrijfs- 
normalisatie Nederlandse Scheepsbouw)normen 42 bladen uit
gegeven over het onderwerp 'Sl-eenheden, Praktische toepas
singen'.
Van belang is dat daarin ook wordt verwezen naar de norm NEN 
3049, verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut, Po- 
Iakweg5,2288 GE RIJSWIJK ZH. Deze norm geeft herleidingsfac- 
toren voor het omrekenen van de vroeger gebruikte eenheden 
naar de nieuwe Sl-eenheden.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de CEBOSINE te 
Delft of tot het NNI te Rijswijk.

prof. ir. J. H. Kr.

Oprichting van een nationaal Neder
lands CIMAC Comité

In 1951 werd in Parijs voor de eerste maal een internationaal 
congres gehouden van motordeskundigen (gebruikers, fabrikan
ten, wetenschappelijke instellingen enz.), met het doel gemeen
schappelijke problemen te bespreken en nieuwe ontwikkelingen te 
presenteren. Het succes van dit congres leidde tot een spontane 
oprichting van het CIMAC = Conseil International des Moteurs A 
Combustion met als doelstelling, volgens art. 2 van de, in 1974 
vernieuwde, statuten:
'Technische en Wetenschappelijke kennis op het gebied van ver
brandingsmotoren -  motoren met roterende en heen en weer
gaande zuigers, alsmede gasturbines -  te bevorderen door:
•  Het organiseren van internationale congressen,
•  Publikaties,
•  Activiteiten van haar comités en werkgroepen,
•  leder ander middel dat CIMAC hiertoe wenselijk acht, met uit
sluiting van zuivere commerciële activiteiten.’

Art. 3 vermeldt over het lidmaatschap o.a.:
’CIMAC is een organisatie van verenigingen, comités of andere 
groepen uit de deelnemende landen, die aldaar de fabrikanten, 
gebruikers en andere belanghebbenden op motorengebied verte
genwoordigen en die hier verder Nationale Comités zullen worden 
genoemd’.
Voor Nederland is aanvankelijk de VMI (Vereniging Metaal Indus
trie) en vervolgens de GVM (Groep fabrikanten van Verbrandings 
Motoren, branche binnen de FME) als zodanig opgetreden; dus 
steeds een organisatie uit de kring der fabrikanten. Dank zij de 
inzet van deze professionele organisaties kon Nederland reeds in 
1955 als gastheer met succes het 3e CIMAC congres in Den Haag 
organiseren. Volgend jaar wordt in Wenen het 13e congres ge
houden, van 7-10 mei met daarna nog excursies op 14 en 15 mei; 
14e congres volgt in 1981 in Helsinki.
CIMAC omvat thans 16 leden-landen, 13 in West Europa alsmede 
Polen, Japan en de VS.
Nadat aanvankelijk uit brede kring bijdragen aan de opvolgende 
congressen werden geleverd is helaas de belangstelling uit ge
bruikerskringen geleidelijk tot een minimum teruggelopen. On
danks het feit dat de VMI-GVM telkens alle mogelijke belangstel
lenden heeft benaderd, zowel persoonlijk (c.q. per firma of andere 
organisatie) als door publikaties, is Nederland hierbij geen gun
stige uitzondering.
Om nu, met behoud van de waardevolle GVM inbreng, het Neder
landse Nationale Comité toch een bredere basis te geven is het 
NCC in het leven geroepen opdat behalve de fabrikanten, andere 
belanghebbenden nu ook tussen de congressen aan de CIMAC 
doelstellingen kunnen meewerken. De GVM blijft het secretariaat 
voeren en neemt ook de CIMAC-werkgroepactiviteiten voor haar 
rekening; laatstgenoemde zijn namelijk (tot nu toe) voornamelijk 
van belang (geweest) voor de fabrikanten.
De NCC leden worden door middel van een jaarlijkse ledenverga
dering en door tussentijdse schriftelijke informatie voortdurend op 
de hoogte gehouden van alle CIMAC activiteiten; zij kunnen bo
vendien -  o.a. via hun stemrecht en door het produceren van 
lezingen -  (graag) ook actief aan het totale NCC- en CIMAC- 
gebeuren deelnemen.
Doordat de GVM de werkgroepactiviteiten behoudt kunnen de 
kosten van het NCC en daarmee de jaarlijkse contributie laag 
blijven. Deze is voor individuele leden voor nu vastgesteld op 
ƒ 50,-; voor lid-organisaties (firma’s enz.) op ƒ 250,-.
U kunt zich als lid opgeven bij de secretaris de heer P. Leis p/a: 
FME Zoetermeer Postbus 190, Postcode 2700 AD, die uiteraard 
ook gaarne bereid is u alle verder nog gewenste inlichtingen te 
verschaffen (tel.: 079 -  21 92 21).
Het NCC rekent op u!



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

Voorstel voor lezingen en evenementen seizoen 1978/1979

Die wassergekühlten Dieselmotoren 
der Klöckner-Humboldt-Deutz A.G.
door Dipl.-Ing. W. Vormstein, directeur 
'Klöckner-’Humboldt Deutz A.G. te Köln
21 sept. (do) Rotterdam
22 sept. (vr) Amsterdam 
26 sept. (di) Groningen

Salvage*
Spreker van IME (nader op te geven).
5 okt. (do) Rotterdam

Scheepsbinnenhuisarchitectuur; kleur 
en geur in het interieur
door G. de Jong, Interieur architect CO- 
NOSHIP, Groningen
12 okt. (do) Groningen

Discussieavond
13 okt. (vr) Amsterdam

Mijnenbestrijdingsvaartuig**
Spreker(s) nader op te geven.
17 okt. (di) Delft voor de afdeling Rotter
dam

Viering IVe lustrum van de afdeling 
Groningen
17 nov. (vr) Groningen.

'Alphaprom' Alphanumeriek bewa
kingssysteem voor machinekamer- en 
koelinstallaties
door P. G. Kempers, directeur CSI. Vlaar- 
dingen
23 nov. (do) Rotterdam
24 nov. (vr) Amsterdam 
28 nov. (di) Groningen

Scheepsontwerp**
Spreker(s) nader op te geven
14 dec. (do) Rotterdam
15 dec. (vr) Amsterdam 
19 dec. (di) Groningen

Nieuwjaarsbijeenkomsten
3 jan. (wo) Rotterdam
4 jan. (do) Groningen

Conversion of merchant ships for spe
cial purposes*
Spreker van IME (nader op te geven)
18 jan. (do) Rotterdam

19 jan. (vr) Amsterdam??
25 jan. (do) Groningen??

Technische aspecten van de rationali
satie in de bedrijfsvoering aan boord 
van schepen**
Dagbijeenkomst op 13 februari (di) te Delft.

Onderhoudsvoorspelling aan de hand 
van trillingsanalyse
door ir. C.A.J. Tromp, Lector aan het Kon. 
Instituut voor de Marine te Den Helder
22 febr. (do) Rotterdam
23 febr. (vr) Amsterdam 
27 febr. (di) Groningen

Ro-Ro veerschepen
door J.R. Madiol, oud-Chef Technische 
Dienst Noordzee Veerdiensten
22 mrt. (do) Rotterdam
23 mrt. (vr) Amsterdam 
29 mrt. (do) Groningen

VERENIGINGSNIEUWS

Clubavond
Op dinsdagavond 26 september a.s. wordt 
door de Clubcommissie weer een gezellig- 
heidsavond in de Club georganiseerd, met 
biljart, bridge en klaverjas.
Bij het begin van het nieuwe seizoen ver
wacht de Clubcommissie een goede op
komst in de Clubzaal van de sociëteit Ned- 
lloyd ’70’ aan het Westplein 9, Rotterdam.

PERSONALIA

L. E. van Vessem t
Op 30 juli 1978 overleed op 77-jarige leef
tijd de heer L. E. van Vessem, oud-

hoofdwerktuigkundige van de Holland- 
Amerika Lijn.
De heer Van Vessem was ruim 20 jaar lid 
van onze vereniging.

Ir. A. Alderlieste f
Op 8 augustus 1978 overleed tengevolge 
van een ongeval op 59-jarige leeftijd de 
heer ir. A. Alderlieste, s.i.; w.i., Marine 
Consultant Townsend Thoresen Car and 
Passenger Ferries.
De heer Alderlieste was ruim 31 jaar lid van 
onze vereniging.

Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrie
ken en Scheepswerven N.V.
De heer Z. Veldhoen is door de raad van 
bestuur van RSV (Rijn-Schelde-Verolme) 
benoemd tot Manager Business Develop-

Schottel voortstuwers
door ir. O. Bussemaker, adjunct-directeur 
Schottel Nederland B.V., Den Haag
19 apr. (do) Rotterdam
20 apr. (vr) Amsterdam 
24 apr. (di) Groningen

Tankcleaning by crude washing*
Spreker van IME (nader op te geven)
17 mei (do) Rotterdam

NB
Het programma is voorlopig. Wijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog wor
den verwacht, o.m. wordt een tweetal 
excursies voorbereid in het najaar 1978 
en voorjaar 1979
? ? Voorstellen ter zake worden inge
wacht.

‘ Lezingen in samenwerking met het In
stitute of Marine Engineers (Nether
lands Branche)
“ Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’Wil
liam Froude’.

ment en Commerciële Coördinatie.
In deze functie is de heer Veldhoen, voor
dien werkzaam als Sales Manager bij de 
RSV Offshore divisie, belast met de ont
wikkeling van nieuwe commerciële moge
lijkheden voor het RSV-concern, alsmede 
de commerciële coördinatie tussen de divi
sies en het beheer van de buitenlandse 
verkoopvestigingen van het RSV-concern.

NIEUWE OPDRACHTEN

Bij Amels B V. Scheepswerf en Machine
fabriek te Makkum werd door de Konink
lijke Nederlandsche Stoomboot-Maat- 
schappij B.V. te Amsterdam de opdracht 
geplaatst tot de bouw van drie zuster-



schepen van het open/closed shelter 
deck type. Voor het einde van dit jaar zal de 
rederij beslissen of de beoogde uitbreiding 
van de serie met een vierde schip door
gang zal vinden.
De schepen zullen een draagvermogen 
hebben van 5.090 ton (als closed shelter- 
deck schip) en van 3.510 ton (als open 
shelterdeck schip). De inhoud zal dan zijn
3.000 brt. resp. 1.600 brt.
Deze hypermoderne vrachtschepen met 
een doorlopend ruim zijn door Amels in 
nauwe samenwerking met de KNSM ont
worpen; zij zullen worden ingezet in de 
dienst tussen de Oostkust van de Ver
enigde Staten en havens in het Caraïbisch 
Gebied. Iedere eenheid zal stukgoed, ge
storte lading dan wel 135 twintig voets con
tainers, waarvan 100 onderdeks en 35 aan 
dek, kunnen vervoeren.
Het laadgerei zal bestaan uit twee masten 
van 17 en een portaalmast van 40 ton.
De ruimen kunnen worden geventileerd en 
zijn, evenals de motorkamer, voorzien van 
een C02 brandbeveiligingssysteem.
De bemanning zal bestaan uit 7 officieren, 
1 kok, 1 bootsman en 3 matrozen, die ieder 
over een airconditioned hut met douche en 
toilet beschikken.
De belangrijkste gegevens van de schepen 
zijn: lengte over alles 82.70 m, breedte 
over alles 16.20 m, holte 9.00 m, diepgang 
7.38 m resp. 5.92 m.
Een 6 cilinder enkelwerkende, niet om
keerbare, 4 takt Stork Werkspoor diesel
motor, met een vermogen van 4.370 pk, zal 
door middel van een verstelbare schroefde 
schepen een snelheid van 13 mijl geven. 
Om snel en nauwkeurig te kunnen ma
noeuvreren worden de eenheden uitgerust 
met een boegschroef. Aan boord bevindt 
zich brandstof voor een afstand van 5.000 
zeemijl (ruim 9.000 km). Alle schepen zul
len worden uitgerust met de meest mo
derne navigatie- en veiligheidsapparatuur. 
De schepen, die onder Nederlandsche 
vlag zullen varen, zullen in de loop van 
1979 afgeleverd worden.

PROEFTOCHTEN

New Amsterdam
Op 10 juli 1978 heeft met goed gevolg 
proefgevaren de cutterzuiger New Am
sterdam, bouwnummer CO 1103 van
I.H.C. Smit B.V. te Kinderdijk, bestemd 
voor Amsterdamse Ballast Bagger en 
Grond B.V. te Amsterdam. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 71.80 m, 
breedte 17.75 m, holte 5.40 m.
In dit schip werden twee 2 takt, enkelwer
kende, Bolnes-motoren van het type 20 
VDNL 150/600 met een vermogen van 
3000 pk bij 600 omw./min. geïnstalleerd. 
De cutterzuiger is gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 
4* Haute Mer Drague.

TECHNISCHE INFORMATIE

Wadra staalkabeltrekapparaten

Handelscompagnie b.v., Rotterdam, im
porteert sinds kort de gepatenteerde 
WADRA staalkabeltrekapparaten, waar
van het huis uit een hoogvaste alumiumle- 
gering is vervaardigd waardoor gewichts
besparingen van 2 tot 7'/2 kg worden be
reikt ten opzichte van vergelijkbare fabrika
ten.
Zij worden in drie typen geleverd -  capaci
teit 800, 1600 en 3200 kg -  zijn roestvrij, 
slagvast, vrijwel onderhoudsvrij door het 
geringe aantal bewegende delen en ge
makkelijk te reinigen.
WADRA staalkabeltrekappraten worden 
geleverd met originele WADRA staalka
bels met stalen kern en oranje merkdraad, 
welke op gemakkelijke wijze in de takels 
kunnen worden ingevoerd.
Tot een takel-set behoren het trekappa- 
raat, teleskopische bedieningshefboom en 
20 mtr. staalkabel met veiligheidshaak op 
handhaspel. Extra kunnen voor alle typen 
worden geleverd: voetblokken, trommel- 
haspels op standaard, opbergkisten. 
Belangrijke veiligheidsaspecten zijn de 
breekpen in de bedieninshefboom, welke 
bij 25% overbelasting breekt, alsmede de 
bij circa 50% overbelasting zodanig ver
vormende onderzijde van de bedienings
hefboom dat verder werken onmogelijk 
wordt.
WADRA staalkabeltrekapparaten zijn 
goedgekeurd door de Arbeidsinspektie 
onder nr. A.l. 2452.

Sewage Istallaties
Met ingang van 1 juli 1978 heeft het Nau
tisch en Technisch Bureau Venteville B.V. 
te Rotterdam de vertegenwoordiging ver
kregen van Marland/Clearwater -  USA. 
Deze fabrikant is gespecialiseerd in instal
laties voor het zuiveren van sanitair afval
water aan boord van schepen. Zoals be
kend moeten alle schepen, welke na 31 
januari 1980 een Amerikaanse haven aan
lopen of gebruik maken van het Panama- 
kanaal, zijn voorzien van een dergelijke in
stallatie, goedgekeurd door de U.S. Coast 
Guard.

A new offshore submersible
More details are now available of the Osel 
Group’s one-man atmospheric submersi
ble ’Mantis’, the first production model of 
which has recently been acquired by the 
Star Offshore Services Group for use with 
its diving support ships.
Capable of operating to depths of over 600 
m and fitted with twin manipulators power
ed by sea water, it can also be used as a 
remotely-controlled vehicle. The operator, 
working in shirt sleeve’ conditions and 
normal atmospheric pressure, controls the 
manipulators from a central console.
Two independent built-in life support sys

tems give a total of 40 hours’ nominal ca
pacity. Each is fully automatic but can ope
rate as a manual system in the event of a 
complete electrical failure. Emergency bat
teries automatically give 40 minutes of full 
thrust power if the surface power supply 
fails.
Mantis’ -  2.5 m long and with 200 kg pay
load, is supplied as a complete operational 
package with a back-up system.

DIVERSEN

Cursus technisch tekenen
In Rotterdam beginnen medio september 
1978 weer de 1-jarige IVT-cursussen 
Technisch Tekenen’ en 'Detailleren en 
construeren’. Beide in de vakgebied- en 
bouwkunde, werktuigbouw en elektrotech
niek.
Voor de 1e cursus is LTS vereist en is 
bestemd voor een ieder die tekening wil 
leren lezen, maken of begrijpen. Voor de 
2e cursus is LTS + enige tekenkamererva- 
ring vereist en is bestemd voor een ieder 
die de constructieve vaardigheid wenst 
aan te leren of te vergroten. Inlichtingen bij 
de Stichting Technisch Tekenen, IVT, van 
Oldenbarneveltstraat 158, 3012 GX Rot
terdam. Tel. 010 - 143272.'

Opdrachtenreis van het N.C.H. door 
Noord-Europa
De heer A. J. van Deijk, Hoofd Landen
groep Noord-Europa van het Nederlands 
Centrum voor Handelsbevordering (NCH) 
zal begin najaar wederom in opdracht van 
een aantal Nederlandse bedrijven een reis 
door de vier noordeuropese landen maken, 
teneinde ter plaatse contacten te leggen 
met daarvoor in aanmerking komende 
agenten/importeurs. Tevens zal van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt worden om 
-  waar nodig -  bestaande relaties te active
ren, alsmede voor het verzamelen van 
prijs- en concurrentiegegevens. Tijdens 
deze reis zullen Finland, Zweden, Noor
wegen en Denemarken bezocht worden. 
Eventuele andere belangstellenden voor. 
deze reis kunnen zich voor verdere infor
matie in verbinding stellen met de regio 
Noord-Europa van hetN.C.H., Postbus 10, 
2501 CA Den Haag, tel.: 070-469392; 
telex: 32306.

Register voor laad- en losgerei voor 
Nederlandse zeeschepen
De Inspectie van de Havenarbeid van het 
ministerie van Sociale Zaken maakt be
kend dat op alle Nederlandse zeeschepen, 
ook als deze zeeschepen niet zijn uitge
rust met laad- en losgerei, een register 
voor het laad- en losgerei aanwezig moet 
zijn.
De Inspectie van de Havenarbeid wijst 
hierop aangezien de laatste tijd regelmatig
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blijkt dat dit voorschrift, uit artikel 18, eerste 
lid, van het Veiligheidsbesluit Stuwa
doorswet, onvoldoende wordt nageleefd. 
Het tweede lid van genoemd artikel 18 be
paalt voorts ondermeer dat het register vol
ledig moet zijn ingevuld en bijgehouden en 
een algemeen certificaat moet bevatten. 
Dit algemeen certificaat wordt afgegeven 
door het districtshoofd van de Inspectie 
van de Havenarbeid, indien na onderzoek 
aan boord is gebleken dat het betreffende 
zeeschip is uitgevoerd overeenkomstig de 
bepalingen van het Veiligheidsbesluit Stu
wadoorswet.
Deze bepalingen hebben voornamelijk be
trekking op de veilige toegang(en) tot het 
zeeschip en tot de ruimten hiervan.

Direct toepasbare bedrijfskennisover
dracht DTB-1978
Het voortgezet onderwijs sluit onvol
doende aan op de praktijk. Studieduurver- 
kortingen zijn volop in discussie. Ook in het 
bedrijfsleven valt het voor de overbezette 
directeur van de kleine tot middelgrote on
dernemingen niet mee om daadwerkelijk 
aan het noodzakelijk bijblijven te doen. 
Het aanbod van cursussen, seminars, stu
diedagen e.d is overweldigend, maar hier
over wordt alom gehoord;
•  het aanbod is ononverzienbaar
•  de gevraagde tijdsduur is veelal te lang
•  een grote mate van specialisatie op één 
onderwerp
•  de praktische aansluitmogelijkheid op 
het eigen ondernemingsgebeuren is niet of 
nauwelijks te vinden

Over de duidelijke leemte in het cursusge- 
beuren e.d, is de laatste jaren zeer inten
sief nagedacht door drs. ing. C. A. Houwer 
en drs. J. B. Kuik. Na een langdurige en 
intensieve voorbereiding hebben Houwer 
en Kuik DTB-1978 ontwikkeld. DTB-1978 
geeft series van twee overdrachtsdagen. 
De overdrachtsdagen vinden altijd op een 
dinsdag, woensdag of donderdag plaats. 
Tussen de eerste en de tweede over- 
drachtsdag zitten zo’n twee weken.
De overdrachtsdagen zijn uitsluitend be
stemd voor de directie van bedrijven van 15 
tot 250 personeelsleden.
De grondprincipes van de overdrachtsda
gen zijn:
behandeling van de belangrijkste facetten 
van het ondernemingsgebeuren met als 
rode draad de opstelling van het onderne
mingsplan;
concentratie op hoofdzaken; 
verstrekking van in de eigen onderneming 
nagenoeg direct toepasbaar materiaal; 
discussie beperkt tot de laatste vijf minuten 
van een vijfenveertig minuten durend 
overdrachtsuur en het allerlaatste over- 
drachtsuur.

Behandeld worden 18 onderwerpen en de 
deelnemers ontvangen 18 mapjes met in 
totaal zo’n 279 uitneembare bladen.

Alleen deelnemers van de DTB-dagen 
kunnen van de verstrekte stof gebruik ma
ken.
Dit jaar zullen voor vier groepen van maxi
maal dertig personen per groep over
drachtsdagen gegeven worden en wel: 
groep A: dinsdag 10 oktober en donderdag 
2 november;
groep B : donderdag 12 oktober en dinsdag 
7 november;
groep C: woensdag 25 oktober en woens
dag 8 november;
groep D: donderdag 26 oktober en donder
dag 9 november

Het overdrachtshonorarium is ƒ 2.000,- 
exclusief B.T.W. per persoon, waarin de 
lunches en consumpties begrepen zijn. 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door: 
Het secretariaat van DTB-1978, Rem- 
brandtlaan 59 -  3723 BG Bilthoven, tel. 
030-782565.

Moelven Brug levert kranen aan Neder
land
Als eerste ter wereld heeft Moelven Brug 
A/S een computerbestuurde scheeps
kraan ontwikkeld. De eerste zes kranen 
van dit type zijn geleverd aan de Neder
landse rederij Smits.
Bovendien zal Moelven, naast afleverin
gen ir) Noorwegen zelf, ook nog tien kranen 
aan Polen leveren. De nieuwe scheeps
kraan bezit twee bomen met een hefver
mogen van 50 ton ieder. Als de bomen 
tezamen worden gebruikt kan de kraan las
ten van 100 ton verplaatsen. De computer- 
besturing zorgt voor een soepel bedrijf en 
ter beveiliging van de kraan tegen overbe
lasting.

Noorse koopvaardij krimpt in
Gedurende de eerste helft van 1978 ver
kochten Noorse reders, of willigden ver
zoeken tot verkoop in, in totaal 150 Noorse 
schepen. Als de verkoop op dit niveau blijft 
zal de Noorse koopvaardij dit jaar met 10% 
inkrimpen. De kopers zijn landen met aan
zienlijk lagere bedrijfskosten dan Noorwe
gen: Liberia, Panama en Griekenland.
De heer Vikoren, directeur van de Noorse 
Redersvereniging, betreurt het dat op deze 
wijze hulp wordt verleend voor de vorming 
van meer concurrentie, maar de Noorse 
reders moeten wel tot verkoop overgaan 
om de liquiditeit te verzekeren en moeten 
dan verkopen aan geïnteresseerden, ter
wijl hierbij de keuzemogelijkheden te be
perkt zijn om deze ontwikkelingen te voor
komen.

Scheepsconstructietekeningen van 
Kaldnes Export naar Portugal
De Portugese autoriteiten hebben goed
keuring gehecht aan een overeenkomst 
tussen Kaldnes Exporten Setenave in Por
tugal waarin de levering van werktekenin
gen wordt geregeld voor drie schepen en

de scheepsuitrusting. Het contract beloopt 
ongeveer 40 miljoen NOK en omvat de te
keningen voor drie drogeladingschepen 
van 38 000 dwt die bij Frederikstad Mek. 
Verksted werden gebouwd, een Sulzer 
hoofdmotor, negen hulpmotoren en 
scheepsuitrusting van diverse Noorse le
veranciers. Kaldnes Export is een dochter
onderneming van Kaldnes Mek. Verksted, 
die belast is met de verkoop van know-how 
en installaties op de internationale markt.

Wereld scheepvaart heeft 
dieptepunt gepasseerd
De scheepvaart-industrie in de wereld, die 
de laatste jaren zo geconfronteerd is met 
problemen van alle aard, heeft de moeilijk- 
ste periode achter de rug en staat voor een 
tijdvak met kalmer water’, aldus de voorzit
ter van de Hong Kong Shipowners Asso- 
ciation, Mr. Frank Chao, onlangs tijdens 
een lunch van de Rotary in de Britse 
Kroonkolonie. ’Er zijn aan alle kanten teke
nen van herstel te bespeuren, onder meer 
in de vorm van verbeterde charter-tarieven 
voor graan in maart en april van dit jaar', zo 
stelde Chao, terwijl hij eraan toevoegde dat 
’er bovendien meer activiteit in de wereld- 
scheepvaart te zien was in het eerste half
jaar van 1978, vergeleken met de corres
ponderende periode van 1976 en 1977. En 
tenslotte zijn de prijzen voor tweedehands 
schepen in vergelijking tot vorig jaar met 
tien tot vijftien procent opgelopen’.
In een commentaar op de situatie in Hong 
Kong zei Chao dat de lokale rederijen 
uiterst redelijke rentabiliteiten tonen dat 
zich manifesteert in hogere dividenden 
voor de ter beurze genoteerde onderne
mingen. De scheepsbouw daarentegen 
heeft direct te maken met de Japanse con
currentie. ’Ik ben van mening’, zo zei Chao, 
'dat de Japanse regering zeer binnenkort 
wel maatregelen moef nemen om de capa
citeit van de scheepsbouw in het land te 
reduceren. Alleen op die manier is aan de 
problemen in Japan een einde te maken. 
Daarnaast zullen de Japanse werven hun 
know-how en ervaring anders moeten 
gaan richten, bijvoorbeeld op zogenaamde 
land-projecten als luchthavens op zee. Op 
die wijze zullen ze altijd aan het werk kun
nen blijven’.
Chao verder: ’En als men op last van de 
overheid dan de onrendabele scheeps
werven zal sluiten, blijft er voor de reste
rende categorie scheepswerven juist vol
doende werk over om de vraag te kunnen 
beantwoorden. Die kunnen dan gezond 
draaien in de nabije toekomst, temeer ook 
omdat men terecht steeds meer contracten 
in Amerikaanse dollars gaat afsluiten’.
Met betrekking tot de Europese scheeps- 
bouw-industrie zei de heer Chao voorts, 
dat hij tijdens een recente oriëntatiereis 
had gemerkt dat de industrie in haar geheel 
een facelift had ondergaan. Oude werven 
zijn gesloten of grondig gemoderniseerd. 
De groeiende importantie van de Euro-
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pese industrie zal niet kunnen bewerkstel
ligen dat Japan s positie als belangrijkste 
leverancier van schepen naar Hong Kong 
wordt aangetast. Daan/oor ligt Japan te 
gunstig’, aldus de voorzitter van de reders- 
vereniging in Hong Kong.

Voorstellen voor tankerroutes 
verder uit de kust
De subcommissie voor de veiligheid van de 
scheepvaart van de IMCO (de Intergou
vernementele Maritieme Consultatieve 
Organisatie van de VN) heeft ingestemd 
met een aantal voorstellen om de vaart met 
tankers in het Kanaal en op de Noorzee 
verder uit de kust te doen plaatsvinden. 
Wanneer de voorgestelde maatregelen 
ook worden aanvaard door de Maritieme 
Veiligheidscommissie van de IMCO, die in 
oktober bijeenkomt, zullen ze in 1979 in 
werking kunnen treden.

De verkeersmaatregelen voor tankers be
rusten op voorstellen van een aantal West- 
europese landen. Frankrijk en Engeland 
hebben voorstellen gedaan voor een aan
gewezen route in Het Kanaal voor olie- en 
chemicaliëntankers. Deze ligt verder uit de 
kust van Bretagne en Normandië dan de 
gebruikelijke route voor de scheepvaart. In 
aansluiting hierop hebben Frankrijk en En
geland een rapporteringssystèem geïntro
duceerd. Dit maakt het mogelijk de tankers 
beter te volgen en aanstonds te localiseren 
bij bijzondere omstandigheden. Na aan
vaarding door de Maritieme Veiligheids
commissie zullen de nieuwe route en het 
rapporteringssysteem op 1 januari 1979 in 
werking treden. Het rapporteringssysteem 
voorlopig op vrijwillige basis, omdat nog 
overeenstemming moet worden bereikt 
over de volkenrechtelijke aspecten van 
een verplichte rapportering in volle zee. 
West-Duitsland en Nederland hebben 
voorstellen gedaan voor een tankerroute 
over de Noordzee waarbij eveneens de 
schepen met schadelijke stoffen verder uit 
de kust worden geleid. Deze maatregel zal, 
na aanvaarding door de Maritieme Veilig
heidscommissie, op 1 april 1979 in werking 
kunnen treden. Dit betekent dat olie- en 
chemicaliëntankers van 10.000 brt en 
meer wordt aanbevolen, na die datum niet 
langer verkeersscheidingsstelsel langs de 
Waddeneilanden te volgen maar gebruik te 
maken van de tankerroute die circa 30 
zeemijl verder uit de kust ligt. Ook deze 
maatregel kan voorlopig alleen als een 
aanbeveling worden ingevoerd.

Omdat de territoriale wateren thans niet 
breder zijn dan 3 zeemijl zijn Duitsland en 
Nederland namelijk niet bevoegd de tan
kers te weren uit de route langs de Wad
deneilanden. Pas wanneer de territoriale 
grens verlegd zou zijn naar 12 zeemijl komt 
de bestaande route grotendeels binnen de 
territoriale wateren te liggen en zijn dwin
gende maatregelen mogelijk.

Call for action in shipping
New flexibility of outlook in shipping to red
ress the industry’s fundamental imbalance 
between fleet sizes and trade volume is 
demanded by London shipbrokers Eggar 
Forrester.
Writing their latest report against yet an
other 'troubled phase of serious instability 
and uncertainty’ in world currency markets, 
Eggar Forrester emphasise the failure so 
far to move towards economic stability. Im
plying that the absence of firm action by 
political leaders has contributed to that fai
lure, the report urges the shipping industry 
to take its own steps to redress the balance 
of supply and demand.
Cutbacks in conventional newbuilding, ac
celerated scrapping programmes, lay-up 
pools, diversification and conversions are 
the positive steps. Above all, the report 
says, a flexibility of outlook in search of real 
demand is required -  and the sooner the 
better.

Shipping policy for the EEC
With the EEC Council of Ministers due to 
meet in November to continue its search for 
a common EEC policy on shipping issues, 
a very topical seminar is to be held in Brus
sels in September entitled ’Towards a 
Shipping Policy for the EEC’. Leading 
shipping experts from Europe, together 
with senior representatives from the EEC’s 
trading partners, will be speaking at the 
seminar, September 11/12, which is being 
organised by Seatrade. This seminar 
which will be held at the Brussels Sheraton 
Hotel, Avenue du Boulevard 21, Bolwerk- 
laan, 1000 Brussels.
One feature of seminar will be the speech 
by Mr Richards Burke, the Member of the 
Commission with special responsibility for 
shipping. For the first time in a public 
speech, Mr Burke will be giving a global 
view of the EEC’s relationship with the 
shipping industry.
Topics to be discussed will include: rela
tions with the US and the non-EEC Euro
pean shipping nations, the search for a 
common EEC position on a code of con
duct for liner shipping and EEC short sea 
trades. The controversial question of the 
penetration by Comecon fleets of the inter
national shipping markets will also be dis
cussed.
A US view will be given by Mr, Thomas 
Moakley, vice chairman of the Federal 
Maritime Commission. The Soviet Union’s 
position will be put by Mr Igor Averin, Head 
of the Foreign Relations Department of the 
Soviet Merchant Marine Ministry.

Other speakers will include: MrSven H Sa- 
len, chairman, Saleninvest AB, Mr Daniel 
du Bois, chief executive officer, Dart Con- 
tainerline Co Ltd, Mr Jacques Ribiere, vice 
president and director general, Compagnie 
General Maritime, Mr H. O. Karsten, direc
tor -  marketing policy, Overseas Contain

ers Ltd, Mr J. Groenendijk, member of the 
executive board, Royal Nedlloyd Group, Mr 
Karl-Heinz Sager, deputy chairman, 
Hapag-Lloyd AG, Mr M. J. Muheim, chair
man, Standing Committee of European 
Shippers’ Councils and Mr Craig A Rich, 
Head of Transport Studies, Plymouth Poly
technic.
For more information: Seatrade Con
ferences, Fairfax House, Colchester, C01 
1RJ England.

Lloyd’s register to approve containers
The United Kingdom Health and Safety 
Executive has authorised Lloyd's Register 
Industrial Services to approve containers 
for compliance with the International Con
vention for Safe Containers (C.S.C.). With 
35 offices in the UK and over 250 office 
locations throughout the world, Lloyd’s Re
gister Industrial Services is able to offer 
speedy and comprehensive approval facili
ties on an international basis to owners or 
operators of freight containers.
Under the terms of its own Freight Con
tainer Certification Scheme, Lloyd’s Regis
ter has, for many years, provided Safety in 
Handling approval certification, based on 
the requirements of the International 
Standards Organisation (ISO), to clients all 
over the world. Customs approval certifica
tion (TIR) has also been provided on behalf 
of the U.K. and other governments.

Oil and gas search to be extended
The search for oil and gas in the seas 
around Britain will be extended to the far 
north and extreme south west of the UK 
continental shelf as the result of the Go
vernment's offer of licences to investigate 
several new areas.

Under this latest round of licensing, the 
sixth since exploration began in 1964, oil 
companies will be invited to bid for explora
tion and production rights on 46 blocks. 
These are concentrated largely to the north 
of the Shetland Islands, between parallels 
61 and 62, and the South Western Ap
proaches beyond the southern tip fo Corn
wall between parallels 48 and 49.
There are others in the North Sea, east of 
Scotland, and off the east coast of England 
in the basin where the country’s large natu
ral gas fields are located.
Two further blocks are on offer in Cardigan 
Bay off the coast of Wales, and one in the 
Bristol Channel between South Wales and 
western England. Five others lie in the 
Channel between south west England and 
France.

Interest in Approaches 
Most interest is likely to centre on the 
blocks in the South Western Approaches, 
where seismic surveys have built up a pic
ture of complex geological structures 
where there may be significant hydrocar
bon deposits.
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The blocks to the north of the Shetlands too 
should attract some attention from the oil 
companies as significant quantities of oil 
have been reported recently to the north 
west of the islands while to the north east 
lies the prolific basin where ten commercial 
oilfields have so far been discovered.
The North Sea area east of Scotland is now 
relatively well known to geologsts and a 
considerable proportion of it has already 
been allocated under previous rounds. 
Only seven blocks are being offered in the 
area under the latest round, and potentially 
the most interesting are two lying close to 
the median line between British and Nor
wegian waters close to the Brae and 
Thelma oil discoveries.

State operator
The British National Oil Corporation 
(BNOC) will be the operator on six of the

new blocks, one north of the Sheltands, two 
east of Scotland, and three in the south 
west, an will also have a 51 per cent statu
tory interest in all other licences.
A block covers about 250 square kilome
tres, so the new round effectively opens up 
another 11,400 square kilometres of hith
erto unexplored waters. The total area of 
the UK continental shelf is some 624,556 
square kilometres, of which about 60,000 
square kilometres are already covered by 
production licences. Licences covering 
about 24,400 square kilometres are held by 
British companies, and around 35,600 
square kilometres by foreign based firms. 
Currently, 215 lisenses, either singly or in 
consortia hold production licenses. To date 
17 oil finds and seven gas finds have been 
declared commercial. Sixty six licenses 
have a stake in these fields.
So far 1,229 wells have been drilled on the

UK continental shelf.
The licences will be conditional on the suc
cessful applicants reaching satisfactory 
operating agreements with the BNOC. 
According to Secretary of State for Energy 
Mr Anthony Wedgwood Benn, applicants 
will be judged against the background of 
the continuing need for expeditious, thor
ough and efficient exploration.

Tax increase
The Government also announced propos
als to increase the rate of Petroleum Re- 
venua Tax (PRT), from its current 45 per 
cent to 60 per cent from the first of January 
1979. This tax is charged on the profits 
from winning oil and gas under licence, and 
is assessed on the landed value of the oil 
less the expenses incurred in finding it, ex
tracting it and bringing it ashore

Loodsvaartuig ’Markab’

Op 3 augustus jl. heeft op de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & 
Zonen's Scheepswerven BV te Capelle aan den IJssel de over
dracht plaatsgevonden van het loodsvaartuig 'Markab’.
Dit loodsvaartuig, dat A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven BV 
onder bouwnummer 880 op haar nieuwbouwwerf heeft gebouwd, 
is de laatste van de serie van drie loodsvaartuigen, die de werf in 
december 1975 in opdracht kreeg van het Ministerie van Defensie 
(Marine). Tevens vond op deze datum de indienststelling plaats 
van het loodsvaartuig, dat traditiegetrouw de naam van een ster 
draagt. Het loodsvaartuig zal opgenomen worden in de dienst van 
het Loodswezen te Hoek van Holland.
Enige technische gegevens
Het loodsvaartuig 'Markab' heeft als taak kruisend op de loods- 
post, loodsen af te geven aan binnenkomende schepen en op te

nemen van uitgaande schepen. Zij wordt daartoe uitgerust met 
jollen waarmede de loodsen naar of van het te beloodsen schip 
worden vervoerd.
De hoofdafmetingen zijn als volgt:
Lengte over alles ca. 59.00 m, breedte 10.60 m, holte 5.70 m, 
diepgang 3.70 m.
Het déplacement bedraagt ca. 1000 t.
De drie S.W.D.-motoren, type DRO 216 K, 645 pk, drijven elk een 
380 kW gelijkstroomgenerator en een 180 kW draaistroomgenera- 
tor aan. Via de hoofdelectromotor van 1440 pk wordt een vaste 
schroef aangedreven. De accommodatie biedt plaats aan 31 be
manningsleden en 18 loodsen.
De snelheid is 13 kn.
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