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Bureau Veritas 150 jaar

Dit jaar herdenkt Bureau Veritas, Registre 
International de Classification de Navires 
et d’Aéronefs, het 150-jarig bestaan.
Van de grote Classificatie Bureaux is dit het 
tweede dat werd opgericht. Nadat Lloyds 
Register of Shipping in 1760 de werk
zaamheden begon volgde in 1828 het be
kende Bureau Veritas, dat thans het hoofd
kantoor heeft te Parijs aan de Rue Henri- 
Rochefort 31. Bij de oprichting bevond het 
zich te Antwerpen, destijds nog deel uitma
kend van de Nederlanden. Bij de aanvan
kelijke ontwikkeling speelde Koning Willem 
I een belangrijke rol door de verstrekking 
van een financiële bijdrage uit een speciaal 
fonds voorde bevordering van de industrie. 
Enkele jaren na de oprichting werd het Bu
reau naar Parijs verplaatst en werd het een 
franse maatschappij met internationale ac
tiviteiten. In de loop der jaren heeft Bureau 
Veritas echter steeds zijn bevoorrechte be
trekking met Nederland en België behou
den.
Het Nederlandse Bureau staat thans onder 
de leiding van de Hoofdvertegenwoordiger 
in Nederland, Ir. L. J. C. van Es, die enkele 
jaren geleden mijn vriend Jan Corver is 
opgevolgd, die helaas om gezondheidsre
denen zijn taak bij Bureau Veritas moest 
neerleggen nog voor hij de pensioenge
rechtigde leeftijd had bereikt. Het Bureau is 
gevestigd aan de Coolsingel 75 te Rotter
dam.
Bureau Veritas ontwikkelt vooral de laatste 
10 tot 15 jaren een grote activiteit, niet al
leen bij de classificatie van schepen en 
luchtvaartuigen, maar ook op velerlei ge
bied buiten de scheepsbouw en scheeps- 
machinebouw en de vliegtuigbouw. Voorts 
levert het Bureau belangrijke bijdragen, 
door middel van een uitgebreide staf, tot 
technologische ontwikkelingen in de vele 
vakgebieden die het bestrijkt. Het resultaat 
is een belangwekkende serie publicaties 
die ter kritiek komen van een netwerk van 
correspondenten over de hele wereld en 
mede door inschakeling van de vele verte
genwoordigingen in de hele wereld ter 
kennis komen van belanghebbenden. 
Deze publicaties zijn niet alleen van 
practisch-technische waarde, maar in vele

gevallen van wetenschappelijke betekenis. 
Bureau Veritas heeft ook baanbrekend 
werk gedaan toen enkele decennia gele
den de regels en voorschriften voor de 
bouw van schepen op meer moderne en 
meer wetenschappelijk verantwoorde leest 
werden geschoeid en men ging afstappen 
van de gewoonlijk empirische basis 
waarop de regels in het verleden tot stand 
kwamen.
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 
is een boek uitgekomen onder de titel 'Bu
reau Veritas 1828/1978, A Record of 150
Years'.
Een stijlvol boek van 72 bladzijden, ver
lucht met vele prachtige foto's waarvan de 
meeste in kleuren. Het is gepubliceerd 
door Jean-Paul Mengès terwijl de layout is 
verzorgd door het atelier Paul Bedrand en 
Claude Milon. Het is geschreven in de en
gelse taal waardoor het, overigens met alle 
respect voor de mooie franse taal, onge
twijfeld een grote internationale lezerskring 
onder vakgenoten en anderen zal vinden. 
Er is een voorwoord door Pierre Blanc, 
President van Bureau Veritas waarna de 
volgende hoofdstukken volgen:
-  The Era of the Founders, door Jacques 

Guttin, General Secretary
-  Chronology,
-  The Maritime Services of Bureau Ve

ritas, door Michel Roussel,
-  Materials and Non-Marine Activities Di- 

vision, door Jean Cadeau en Ar\dre 
Charron.
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Naast het geschiedkundig overzicht van de 
ontwikkelingen der vele activiteiten geeft 
het hoofdstuk The Era of the Founders een 
uitgebreide vermelding van hetgeen in de 
20e eeuw tot stand kwam.
Het hoofdstuk Chronology geeft topics 
voor vele van de 150 jaren, verlucht met 
interessante foto’s of tekeningen. De laat
ste foto van deze serie is die van een klap
stuk uit de franse scheepsbouw en wel de
550.000 tons tanker 'Batillus' (blz. 36), ge
bouwd door Chantiers de l'Atlantique voor 
de Shell. Merkwaardig is dat enkele blad
zijden verder (43) vrijwel dezelfde foto 
weer voorkomt, nu over de volle bladzijde. 
Vanzelfsprekend ontbreekt ook het super- 
sone pasagiersvliegtuig Concorde niet en 
ook daarvan zijn twee gelijke foto’s in het 
boek te vinden.

In het kader van dit artikel kan niet verder 
worden ingegaan op alle aspecten van de 
activiteiten van Bureau Veritas, maar het 
boek geeft een duidelijk beeld van de vele 
resultaten. Het is daarom zeker de moeite 
waard om het boek in bezit te hebben. Wij 
wensen Bureau Veritas geluk met het initia
tief om dit jubileumboek uit te geven en met 
het resultaat.
Vermelding dient nog dat de directie te Pa
rijs heeft besloten om het 150-jarig bestaan 
niet alleen in Frankrijk, maar ook in België 
en Nederland met enige luister te herden
ken.
Zo werd in Antwerpen, de bakermat van 
het Burea, op 15 juni j.l. een herdenkings
ceremonie gehouden in aanwezigheid van 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert van 
Luik.

In Nederland zal op 29 september a s. een 
receptie worden gehouden, waarover bij 
de 'Nieuwsberichten', elders in dit blad, 
mededeling wordt gedaan.
De banden van Bureau Veritas in Neder
land en de Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied zijn vele. 
Hoofdvertegenwoordigers of staffunctio
narissen zijn vaak in successie lid geweest 
van onze Vereniging en vervulden of ver
vullen nu nog functies in het Hoofdbestuur 
of de Afdelingsbesturen.
Mede namens de Vereniging wensen wij 
Bureau Veritas van harte geluk met dit jubi
leum. Moge het ook na het voorbijvaren 
aan deze mijlpaal Bureau Veritas voor de 
wind blijven gaan!

prof. ir. J. H. Krietemeijer

LNG-terminal: paniekvoetbal

Uiterlijk 31 oktober a.s. moet het Algerijnse 
staatsbedrijf Sonatrach weten waar het 
door Nederland bestelde aardgas vanaf 
het begin van de jaren tachtig heen moet. 
Het feit alleen dat deze datum bij herhaling 
wordt aangereikt om aan te tonen hoe ur
gent een definitieve beslissing over de 
plaats van aanlanding is, heeft ertoe bijge
dragen, dat alle partijen -  het kabinet in
cluis -  zo rond begin augustus een soort 
paniekvoetbal zijn gaan spelen, waarmee 
zij zichzelf en anderen geen dienst hebben 
bewezen. Die fameuze datum stond na
tuurlijk al lang geleden aan de kim, maar de 
voornaamste spelers in dit bedrijf hebben 
vermcedelijk gedacht, dat hen nog wel alle 
tijd was gegund om de zaken aan de orde 
te stellen. Welnu, dat heeft dan anders uit- 
gep.’Tt.
Een kardinale fout is gemaakt in de strate
gie van hen die achter de keuze Maas
vlakte stonden. Van de aanvang af is door 
de gemeente Rotterdam zonder meer 
aangenomen, dat over de locatie geen twij
fel kon bestaan, en toen dan toch het 
Noorden het bestond om het Eemshaven- 
idee te lanceren, werd het op vrij hautaine, 
om niet te zeggen arrogante wijze door 
Rotterdam afgewezen. Zo'n optreden wekt 
natuurlijk weerstanden, en het is ronduit 
verbazingwekkend, dat men hier van ge
meentelijke zijde, achteraf gezien, nog 
verwonderd over doet.
Maar goed, dat was de eerste tactische 
blunder. De tweede schuiver werd in de 
Rotterdamse regio gemaakt door het fatale 
geschipper over deze zaak in de Rijnmond- 
raad: eerst neen, toen een aarzelend ja, 
toen nog eens een aarzelend ja. Koppel dit 
optreden aan de velen, die in diezelfde re
gio om het Maasvlakte-project hebben 
heenge-oreerd en dan is het sfeertje zo 
ongeveer bepaald. Vergelijk dit met de 
vastberaden acquisitiepolitiek die in het

noorden is gevoerd, en het wordt al veel 
begrijpelijker waarom de keuze in eerste 
instantie naar de Eemshaven is gegaan. 
Tot op de valreep heeft Rotterdam volhard 
in zijn gebrek aan tactiek. Nog op de pers
conferentie die door de stad in Nieuws
poort was belegd, werd het gehele 
Eemshaven-project smalend van de tafel 
geveegd: iedereen die zich daar serieus 
mee bezighield was niet goed bij zijn hoofd, 
zo kon men tussen de regels door beluiste
ren.
Dat is één kant van de zaak. De andere 
kant is dat het kabinet zelf dieper moet 
spitten dan de beweegredenen die het 
heeft aangevoerd voor zijn besluit. Ook al 
worden er in het Rotterdamse gewest 
grove blunders gemaakt, mag niet worden 
voorbijgegaan aan de motiveringen die 
tegen de Eemshaven en vóór de Maas
vlakte pleiten. Zo is het echter helaas niet 
gegaan: in laatste instantie bleef van het 
paniekvoetbal nog alleen een politieke 
koppentellerij over te zijn, terwijl noch aan 
de technische, noch aan de nautische, 
noch aan de economische overwegingen 
veel aandacht meer werd geschonken.
Er werd aangevoerd, dat aan het noorden 
gedane beloften inzake een verbetering 
van de werkgelegenheidssituatie aldaar 
moesten worden ingelost; het klonk een 
beetje als het zich houden aan het eenmaal 
gegeven woorden en never mind welke 
andere, betere motiveringen in de tegen
overgestelde richting naar voren werden 
geschoven. Sommige vakbondskringen 
gooiden er nog een schepje bovenop door 
alléén maar de factor van de werkgelegen
heid centraal te stellen, ofschoon de meer 
bezonken elementen onder de vakbonds
leiders ook opperden of niet aan een pijp- 
leidingstelsel de voorkeur moest worden 
gegeven.
In de marge tekende de heer Verolme ver

der aan, dat het Maasvlakte-project de weg 
kon effenen voor het laten bouwen van zijn 
gasgiganten, hetgeen weer niet wegnam, 
dat hij later verklaarde, dat de Eemshaven 
toch niet het einde van zijn project zou be
tekenen -  zoals Rotterdam had gesugge
reerd -  'omdat immers ook een diepe geul 
naar de Eemshaven zou kunnen worden 
gegraven' (citaat uit het 'Economisch Dag
blad').
Nadat de regering haar standpunt had 
kenbaar gemaakt, kon men zien welk een 
onthutsing teweeg was gebracht. Enkele 
grote dagbladen muntten daarbij niet uit in 
indrukwekkende commentaren en er wa
ren er zelfs bij, die de kabinetsbeslissing 
zagen als het eindpunt van een leuke spor
tieve race, waarvan de verliezer op de win
naar een toast met gelukwensen moest 
uitbrengen. (Toen die uitbleef -  of niet van 
harte kwam -  kon men zelfs vernemen, dat 
Rotterdam een houding had aangenomen 
die een grote wereldhaven onwaardig 
was).
Waarmee natuurlijk de gehele zaak weer in 
de louter locale of regionale sfeer was ge
trokken, hetgeen gezien de nationale, en 
zelfs internationale belangen die op het 
spel staan, absurd is. Met deze hele kwes
tie is natuurlijk veel meer gemoeid dan de 
vraag 'wie van de twee de terminal het 
beste uitkomt’; het gaat om een distributie
functie in een internationaal milieu, en wie 
daaraan nog mocht twijfelen, zou er goed 
aan doen kennis te nemen van de gevoe
lens die in West-Duitsland bestaan over de 
Eemshaven-locatie.
Maar ook aan Zeebrugge moet worden ge
dacht: er is daar de laatste tijd voor de 
zoveelste maal om de terminal touw ge
trokken, o.a. met een vertrouwelijke nota, 
die niet vertrouwelijk bleek te zijn, maar dat 
weerhoudt het Belgische vakblad 'De Tijd’ 
er niet van te stellen, dat de 'mogelijkhe-



De situatie rond de Eemshaven en het nabijgelegen Duitse vakantie-eiland Borkum

den, dat Zeebrugge straks ook aardgas zal 
kunnen leveren aan niet-Belgische klan
ten, erg reëel zijn. Met name in Nederland -  
aldus dit blad -  wordt duidelijk het gevaar 
aangevoeld, dat Zeebrugge wel eens de 
taak van Rotterdam zou kunnen overne
men als energieleverancier van Europa als 
het einde van de gasbel in Slochteren in 
zicht is’.
De vraag is namelijk of het van werkelijk
heidszin getuigt om ook aan Zeebrugge te 
denken als een aanvoerbasis voor Neder
lands gas, ook al ondermijnt men daarbij de 
positie van Rotterdam als energieleveran
cier. De Tijd’ meent, dat België het eerste 
land zal zijn in de regio van Noordwest- 
Europa, dat over een aanlandingsinstalla- 
tie voor vloeibaar gemaakt gas beschikt, 
waardoor 'het buitenland België als het 
ware op de handen zit te kijken bij de bouw 
van de terminal’.
Wie durft als eerste een pleidooi te houden 
voor de exploitatie van slechts één terminal 
voor de gehele Benelux, en wie waagt het 
om daarbij aan te voeren, dat Zeebrugge 
dan als zodanig een betere keuze zou zijn 
dan én de Eemshaven én de Maasvlakte, 
omdat de bouw van de terminal in de Belgi

sche stad al eenmaal vast staat en op tijd 
klaar komt en ook daar voldoende exper
tise kan worden opgebouwd om de termi
nal te bemannen?
Zo goed als Rotterdam Antwerpen aan een 
pijplijn heeft geholpen (op Belgische kos
ten uiteraard) toen bleek, dat de Schelde- 
haven de VLCC’s niet kon ontvangen, en 
Rotterdam wel, zo goed kan tegen het be
gin van de jaren tachtig een pijplijn worden 
aangelegd, waardoor het in Zeebrugge ge
loste Nederlandse aardgas naar ons land 
wordt gepomt. De aanlegkosten zouden bij 
deze gedeelde Benelux-terminal natuurlijk 
lager zijn dan wanneer beide landen er elk 
één hebben en bovendien zouden de mi
lieugroepen -  hoe onvriendelijk en zelf
zuchtig dit ook tegenover onze zuiderburen 
klinkt -  minder bezwaren aanvoeren, om
dat zij niet langer met een terminal op Ne
derlands gebied worden geconfronteerd. 
Wij geven toe, dat dit echter ergens 'wishful 
thinking’ is, jammer weliswaar, omdat men 
zo'n gezamenlijk te gebruiken terminal nog 
verder kan doordenken. Relevant is de re
cente beslissing van het kabinet dat het 
gas naar de Eemshaven moet. Daarbij 
wordt o.m. voorbijgegaan aan de bezwa

ren van nautische aard, die door de Konink
lijke Nederlandse Redersvereniging te 
berde zijn gebracht. In sommige wandel
gangen kon men echter horen fluisteren, 
dat het Rotterdam 'zelfs niet geholpen 
heeft, dat men de KNRV voor haar paard 
heeft weten te spannen'.
Als deze gedachte als serieus wordt aan
gevoerd, heeft men een klaterend voor
beeld van hoe een stellingbepaling inzake 
een zeer belangrijk onderwerp kan worden 
gecorrumpeerd door valse motiveringen 
en hoe hierdoor een sfeer wordt gescha
pen die door irrelevante beweegredenen 
wordt bepaald.
Maar in de grond van de zaak was dit reeds 
het geval bij de kabinetskeuze, aangezien 
van regeringszijde zelf is aangevoerd, dat 
politieke omstandigheden de doorslag 
hebben gegeven. Over zo'n zaak die ons 
allen zo zeer aangaat, moet echter niet 
politiek worden gedacht, maar hoofdelijk. 
Uit die gezichtshoek bezien is de Eemsha
ven niet een politieke overwinning, maar 
een zege van het onverstand. En dat is 
géén gelukwens waard!

De J.



WHAT WOULD BE THE VARIOUS TYPES OF SHIPS IN THE NEXT DECADE?

by G. Bourceau*

Ships are built to serve maritime trade. A ship is not an end in 
herself but she is only a tool for the exchange of trade between 
different nations of the world.
Therefore, no prediction can be made of the future types of ships if 
the pattern of shipping in the forthcoming year is not known. It 
should be stressed that in general, economic considerations lead 
to the creation of a particular type of ships and then to its evolution. 
Furthermore, it should not been forgotten that, for newbuildings, 
the problem is not to build a cheap or expensive ship, but a unit 
capable of assuming a cheap transport and with an appropriate 
safety degree for the freight, the crew and the ship herself. For 
many years now, most ships are built 'on measure' for a special 
freight or a special traffic.
Future tendencies pertaining to types of vessels and their tonnage 
will greatly depend on the pattern of maritime exchange and before 
making any prediction, we should take first a quick look at the 
perspectives of maritime transport in the forthcoming years.

I -  A LOOK AT MARITIME TRANSPORT
It is extremely difficult to foresee the evolution of the market for 
maritime transports. The only known certainty is that, during the 
years to come, the tonnage offer will be most important. But the 
demand for maritime transport depends upon a series of uncertain 
factors: increase of oil transports, world grain production, steel 
demand, modifications of the transport system. All these factors 
are subjected to new trends of influence that are not yet very well 
known.
The uncertainties inherent to currencies, cost of oil (and of energy 
in general), all the production costs, risk to overshadow, for a long 
time yet, the maritime industries.
Willy-nilly, oil tanker tonnage will play in future an important role in 
international maritime trade.
Since many years, the demand and offer of tanker tonnage have 
increased with a rhythm which was more rapid than the rhythms of 
other industrial sectors. During the last three years, not only the 
demand has ceased to increase but it even has shown a decrease 
while the offer has continued to increase more rapidly than in the 
past and due to this fact, the world tanker market is facing with a 
great over-capacity.

Before October 1973, oil was an abundant and cheap source of 
energy but it has become since that date an expensive and in 
consequence a more scarce commodity. It was said at the begin
ning of 1974 that nothing would ever be as before.
Concerning the prediction of tanker tonnage demand, there is, as 
always, great divergence of opinions: they go from forecasting 
dramatic consequences caused by a decrease in oil consumption 
to predicting an improvement of the situation during the next deca
de.

Most likely, the real situation will be sighted in between these two 
extreme opinions. Indeed, it must be admitted that the increase in 
the world oil consumption will be far less important than foreseen 
during these last years. But no doubt oil will still remain for many 
years the main source of energy and oil transport will keep its 
importance for quite a long period and a less dim future is painted 
for the tanker trade.
It is therefore hoped that the present crisis should only be tempo
rary and the market of tanker freights might return to normal during 
the forthcoming years, with suitable freights and almost full em
ployment.
With regard to solid goods, at present, fears are expressed that the 
crisis of oil tanker shipping firms may contaminate other navigation

sectors, due to restrictive measures imposed by outside deficits. 
Ports are often at the limit of their capacity, in such a sector as 
North Atlantic, the disequilibrium has changed direction, time is 
ripe for the containerisation of traffics, like those of New Zealand or 
South Africa.
In fact, more than ever, there exists a vital need for exportation, 
facing needs of equipment and consumption that are certainly 
considerable, despite the possibility of cyclical slackenings. These 
complementary factors pledge the development in exchanges, 
using a certain financial ingeniousness (such as the readjusting of 
oildollars), shipowners and shipyards have now their chance to 
recognize which traffics shall be in tomorrow stream of fashion: 
one can wish it at least.
Demand for ships of conventional and innovative design such as 
multipurpose cargo vessels and ro-ro ships will exist. In recent 
years, there has been a dramatic increase in ro-ro traffic and this 
tendency will certainly be maintained in the near future. The boom 
of this type of vessels has been boosted by port congestion which 
has highlighted the need for rapid turn-round time following prefe
rence given to ro-ro vessels over conventional ships for access to 
a berth.
The highly promising gas market has been giving birth to pink 
dreams but it is now quite obvious that such a market will not come 
to its full extent before the next decade, it may be useful to mention 
once more than the methane reserves are nearly equal to oil 
reserves. However, from this rather pessimistic point of view for 
the near future, we have to make a distinction between LPG and 
LNG carriers, due mainly to the fact that the liquefaction of petro
leum gases does not need equipments and plants as sophisticated 
as those in the case of natural gases.
The uncertainly caused by the new situation from the stand-point 
of energy supply and the fear of a slowing down of the world 
economic growth result in a generally cautious policy regarding 
vessels orders, at any rate, as long as the main consequence of 
this new rise in the price of oil has effect on the world maritime 
transports and consequently delays the terms of a troubled time 
that is already greatly damaging the economy of the world. 
Under no circumstances whatever must the situation be consid
ered as desperate and we can hope that the future may not be as 
dark as it is said.

II -  EVOLUTION OF MERCHANT SHIPS
The last three decades have had a strong influence on the devel
opment of the world merchant fleet.
During this period, we have seen a rapid evolution, mainly in the 
following directions:
-  mutation, i.e. a more or less rapid change from one type to 

another,
-  increase in size (it seems that no type of ships has tended to 

decrease in size),
-  spontaneous generation.

Mutation is a prevailing phenomenon in the evolution of merchant 
ships. Before the second World War, there existed essentially 
three types of ships: cargo ships, oil tankers and coal carriers. The 
greatest number of the present types of ships originated,from 
these three categories. The mutation process may be grossly 
summarized as follows: when the traffic on a particular line increa
ses, passing beyoud a certain level, a specialized ship is ordered. 
The new type of ship is better adapted to the nature of this traffic 
and/or to this line: size, speed, capacity, handling equipment, etc.

" Managing Director Marine Departments, Bureau Veritas, Paris.



-fig . 1 General cargo ship Pointe Sans Souci’

For shipowners, the specialized ship is in general the solution of 
rendering better services at a better price. However, by adopting 
this solution, shipowners may take in the same time a certain risk, 
consisting of a change of traffic pattern or an unexpected decrease 
in traffic. A freight crisis may also exist. In these cases, the very 
specialized ship will greatly lose her value in comparison with a 
more classical ship which corresponds with a less important in
vestment and is better adapted to a change of traffic. To lessen the 
risk, some shipowners may reason that the specialized ship would 
have a better value if she is able to be used for other traffics. In this 
respect, we have seen the success of the bulk-oil carrier under 
different types: ore-oil, ore-bulk-oil, oil-coal-ore carriers. In reality, 
the phenomenon is not that simple and we must see also in these 
multi-purpose’ ships the search of a solution to the problem of the 
return trip on ballast.
We will deal later on with the question of the increase in size but it 
can be stressed that this increase is different according to type: 
limited for cargo ships, considerable for oil tanker.
By ’spontaneous generations’ we mean a few important types of 
ships which cannot be linked to one of the groups already men
tioned. The most interesting is the liquefied gas carrier (LPG or 
LNG).

Let us see now, in more detail, the evolution of various types of 
ships:

1. Cargo ships
In thirty years, from the size viewpoint, general cargo ships have 
not evolved much. Presently, the capacity does not much exceed
20.000 tdw.
Even though the size of cargo ships remains comparable, their 
evolution takes place in the improvement of various items of 
equipment and arrangements. But the first thing that comes to 
mind is that the shape of this type of ship gains in refinement: the 
slow and heavy ships change into elegant units.
Outside various improvements brought to the structure and ma
chinery, the most important progress has been realized in the field 
of the ship's handling equipment, the operation and design of 
which have had a considerable impact on the design of the ship 
herself. The evolution is characterized by the disappearance of 
stayed masts, the advent of masts with two span tackles for heavy 
lift capacity, the use of jib cranes and travelling cranes, the palleti
sation etc...
What are the reasons of this evolution? They are numerous, con
sisting essentially of the concern for profit, due to international 
competition and to the ever growing costs of labour, the increasing 
amounts of various cargoes and in particular of manufactured 
goods, the need of carrying heavy loads such as reactors, factory 
units, off-shore material etc. Technical progress makes it possible 
to build high powered winches and more and more sophisticated 
handling gears.
The suppression of shrouds, by clearing the decks, allows their 
use for deck cargo and permits a greater freedom of movement. 
Another advantage of unstayed masts is that they generally consti
tute isostatic units, the parameters of which are better known and 
easier to calculate. Masts of the two span tackle type makes it 
possible to envisage the handling of heavy and very heavy loads. 
The type of mast of heavy capacity necessitates much more pro
found calculation, taking into account the list and trim angles and to 
solve these problems, modern methods of calculation by computer 
must be used.
Such handling capacity leads to the design of specialized ships for 
the carrigage of heavy loads, specially reinforced or even equip
ped with special ballasting devices for giving suitable stability of 
the ship when the heavy derrick boom is outboard.
The use of cranes aboard ship is and will be increasing. Coupled 
ship cranes (’twin cranes') also appear, to increase still more the 
handling possibility. Electronic control devices permit simulta
neous manoeuvre of both cranes by only one driver.
Travelling cranes, similar to those used on land installations, in
crease the capacity of cargo handling. However, the installation of 
cranes or travelling cranes is generally more expensive than that of 
masts, and their operation demands highly qualified personnel. 
Automation in this field, allows however to reduce considerably the 
number of personnel in charge of the manoeuvres.
The penalty of these modern handling means is the high cost of 
specialized ships and the complex problems of calculation for their 
structure.
As far as hatch covers are concerned, the evolution is spectacular. 
Watertight metal covers become universal and various types de
vised by specialized firms ensure a rapid and easy manoeuvring 
for the access to the hatchway and for their closure.
It is not possible to give in detail all the improvements in various 
elements aboard but some are worth to be mentioned such as the 
partially-hung rudders which replace the old arrangements with 
their numerous intermediate pintles, the bow-thrusters which facili
tate manoeuvres in port, the hydro-electric steering gear, etc. 
The structure of holds has only slightly evolved during the three 
last decades; however, the arrangements with pillars located, 
either along the ship’s axis or at hatch angles, become more 
scarce every day. The solutions adopted nowadays consist either 
in cantilever beams supporting overhanging hatch girders or, pre
ferably, in box girder coamings; these girders thus constitute, with 
appropriate beams welded to transverse bulkheads, the main 
elements supporting the decks.
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2. Open ships
The development of carriage of containers brings important modi
fications of certain arrangements. A first conversion brought the 
cargoship to carry containers on the hatch-covers and in the centre 
holds i.e. in the midships half-length, where the utilizable surface 
at the level of the double bottom tank top is practically the same as 
that of the upper deck. The loading being done by vertical handling, 
it was out of the question to shift to side containers stacks. It was 
therefore necessary to increase the hatch opening to permit the 
carriage of a reasonable number of containers. Thus appeared the 
'open ship’, where the deck, in the range of the middle holds, is 
almost totally suppressed to the benefit of hatchways. For reasons 
of stowage and reasonable size of hatches, two or three hatch
ways were provided on the width of the ship. This type of ship is 
now widely used and seems to constitute a judicious solution to the 
problems set by the growth of carriage in containers.
From the sole viewpoint of the structure, open ships require more 
studies than conventional cargoships. One of the most important 
of these studies is the estimate of bending stresses in the deck, 
due to the torsion of the ship on an oblique wave, taking into 
account possible more or less wide transverse portions of deck 
between hatches.
Another important problem is that of transverse stresses due to 
rolling, either due to the containers when the ship is loaded, or due 
to the external hydrostatic load when the ship is in ballast. The 
small width of the deck entails a thorough study of the strength of

this deck with regard to the stresses mentioned above. This prob
lem is particularly ticklish in the areas where the small width of the 
decks is further decreased by the form of the ship.

3. Container ships
Vertical handling container ships are solely intended for the car
riage of containers. Below the upper deck, all spaces are dedi
cated to permitting the stacking of containers in many tiers, even 
hatch covers form an extra floor to support three of four layers. It 
seems difficult to go further in specialization, except possibly the 
carriage of barges which are themselves loaded with containers. 
Structural problems are considerable, since we have an open 
beam subjected to great stresses due to the twisting effect of 
oblique waves and equally high stresses when the ship is rolling. 
For these 'open ships’, the bending stresses due to torsion along 
the midship section and the full length of the tank range have to be 
determined by computer programs, taking into consideration the 
stiffness of deck transverse section between hatches.
The present trend is to reduce turn-round time and handling opera
tions. The container ships will be fitted with devides permitting 
loading by travelling cranes (aft doors, ramps etc.).
As regards container ship, it is difficult to go further in specializa
tion. This is true, nevertheless, evolution is always pushing for
ward, a new breed of ships with a structure adapted to the transport 
of containers also permits the carriage of products in bulk, for 
instance ore, and this, in alternate holds. We thus come to the

fig. 2 Containership 'Patrick Vieljeux1 
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’multi-purpose’ ships, which are now invading the market. We find 
here an important phenomenon: after straight specialization, there 
comes a juxtaposition of specializations.

4. R o ll-on /R o ll-o ff ships
A very important kind of ’horizontal handling’ ship is the Ro-Ro 
ship.
The range of Ro-Ro ships is quite wide, covering lengths from 50 to 
more than 200 metres. They are generally very sophisticated and 
have many loading and unloading combinations with complex 
installations. Within this limit, there will be a general towards the 
use of Ro-Ro techniques in vessels of increasing size.
As a general rule, these ships have three loading of garage tiers: 
on the double-bottom tank top, on the freeboard deck -  often 
called the garage deck -  and on the upper deck which is at the 
same time the strength deck. These three levels permit the loading 
of tourist automobiles, the two upper levels being capable in addi
tion to support heavy trailer cars or containers. When the load 
consists of light automobiles, the tweendeck (or the garage deck) 
which is very high (4.5 to 6 metres) is often equipped with a 
movable side platform, thus permitting two loading levels in the 
tweendeck.
These Ro-Ro ships are provided with devices permit horziontal 
manoeuvring, also the passing from level to level. They generally 
have an aft door for the entrance and exit of vehicles at the garage 
deck level. In the most recent units, the ramp, which duplicates the 
door is placed obliquely. With this solution, the ship can berth 
alongside the quay, since the ramp can then be lowered directly 
onto the latter, on account of its very obliquity. Inside the ship, the 
ramps -  which constitute panels when in the horizontal position

serve the upper and lower levels. These arrangements can be 
completed by a movable stern, lifting platforms, etc. The deck 
panels, including those of the upper deck, are flush, so as to permit 
free circulation of vehicles; there is no hatch coaming on this type 
of ship.

Ro-Ro ships entail important structural problems. First of all, the 
garage deck must be clear for practically the whole length of the 
ship; there must be no transverse bulkheads there. The high 
tweendeck is therefore totally clear and, since heavy loads can be 
placed on the upper deck, thorough studies must be made, to 
ensure adequate transverse strength of the whole area located 
above the garage deck, in heavy rolling. Besides, all deck ele
ments must be studied for every type of load: driving axles, con
tainer angles, variously distributed loads and handling devices for 
heavy containers, the localised loads of which when transferred to 
the plates and longitudinals are considerable. Also, the strength 
calculation of 'accessories' i.e. the stern post, the stern ramp, etc. 
give rise to many problems which can often be solved soley with 
the help of the computer.

5. Oil tankers
The evolution of oil tankers has been characterized by an extraor
dinary increase of their size, the maximum deadweight capacity 
passing, in thirty years from a range of 20.000 to 500.000 tons. 
The present record (and undoubtedly for quite some time to come) 
is held by 550,000 tons oil tankers, presently built at Chantiers de 
I’Atlantique, under Bureau Veritas survey. Two of these tankers 
were ordered by Shell and the two other by Compagny Nationale 
de Navigation.
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Is it possible to go beyond this deadweight? From only the techni
cal viewpoint, the answer is ’yes’; numerous projects established 
by shipyards have shown that the strength of the structure can be 
guaranteed without major difficulty, for oil tankers of one million 
tons deadweight, and even more.
There are however problems for very large ships which do not exist 
for small ones. In particular, the transverse bending moment caus
ed by oblique waves entails extra stresses in some essential 
elements of the structure. Another problem is the springing which 
is due to the vibratory period of the structure, generated by the 
pressure variations of the wave on the ship.
It can be said that a great uncertainty of future tendencies partain- 
ing to the tonnage of oil tankers is prevailing.
a) On the one hand and according to some, the largest tankers are 
those which present the best safety against risk of pollution be
cause a study of statistical data shows that, in consideration of the 
density of sea traffic, the number of accidents decreases when the 
number of vessels is reduced, even though their tonnage might be 
higher. Besides, it is in the interest of the producer and the con
sumer that oil transport remains as cheap as possible. Experience 
shows that this aim may be reached by increasing the vessels 
tonnage when, and as soon as, the development of the technique 
and the ports allow it. Larger vessels are economical, with regard 
to construction materials, fuel and manpower. It is easier to invest 
in costly equipment assuring safer handling and navigation on a 
large vessel rather than a smaller one. Large vessels allow better 
accommodations which affect the work atmosphere and the envi
ronment on board. Obviously, air and sea pollution is reduced with 
a limited number of vessels in operation.
b) On the other hand, the construction of smaller vessels might be 
preferred, not only by shipowners but also by some shipyards. 
However, as oil will become more and more an expensive commo
dity and as the equilibrium between tanker tonnage offer and

demand would be restored only during the next decade, it appears 
that the 550.000 ton oil tankers will remain the largest units in the 
world for many years to come.
It is to be noted that draughts are limited by depth in some very 
crowdy areas and straits, for example Malacca Strait, Dover Strait, 
etc.
Structure of very large tankers will be strongly influenced by IMCO 
Resolutions and Recommendations. The limitation of tank volu
mes has but small effects on dimensions; on the other hand, the 
adoption of segregated ballast tanks will probably largely influence 
the main characteristics and the one million-ton tankers will per
haps be a new aim for a distant future due to their gigantic dimen
sions.
Particular attention should be drawn to the very recent proposals 
made unilaterally by the US Government concerning new Rules 
which would apply to all oil tankers over 20,000 tdw for all United 
States registered tankers and all tankers of foreign flags which call 
at US Ports. These proposals include specific requirements of a 
fundamental nature covering construction and equipment:
-  double bottoms on all new tankers,
-  segregated ballast tanks on all tankers,
-  inert gas systems on all tankers,
-  backup radar systems, including collision avoidance equipment 

on all tankers,
-  improved emergency steering standards for all tankers.These 
Regulations, if adopted by US Congress, would be fully effective 
within five years and would have a great impact upon the structure 
and equipment of oil tankers which will be built in the forthcoming 
years throughout the world.
The past few years saw the rapid development of refined-products 
carriers of increasing size, also that of chemical-carriers. The 
protection of the tanks for the latter raises interesting problems; will 
the solid or plated stainless steel prevail over rubber sheathings?

fig. 4 The 550 000 tdw ULCC Batillus
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fig. 5 The bulkcarrier 'Sankolight'

6. Bulkcarriers, ore carriers, obo, oo
The bulkcarriers were developed from the coal-carriers. They are 
systematically provided with top side tanks so as to cope with 
important structural problems, such as hatch support, reduction of 
frame span, provision of metal section at the upper part of the 
midship section to provide the necessary resistance to longitudinal 
bending. Furthermore, the presence of the top wing tank allowed 
the volume necessary for ballasting the ships to be increased, 
since those ships, often enough, make each alternate trip in bal
last. Beside the all-important advantage of the top wing tank -  
which is to provide adequate stability when carrying pulverulent 
cargoes which tend to shift -  another asset of this particular tank 
was that it was sometimes used to carry grain.
Regarding this grain transport, it is interesting to note that the 
coal-carrier which, as a general rule, carried but one product, 
changed into a ship with several possibilities which, beside coal, 
mainly carries grain and ore. We may have there an evolution 
opposite to that of cargoships.
Single specialization led a branch of ex coal-carriers to change into 
ore-carriers. This type of ship is, however, much less developed 
than that of bulkcarriers for, except for ore. they can carry but few 
other dry cargoes economically.
The advent of pure ore-carriers was nevertheless very interesting 
due to the large free volumes left by their structure with high double 
bottom and longtitudinal bulkheads close to the axis. At first, it was 
proposed to fill these volumes with liquid (other than ballast water, 
of course), i.e. with oil; then, since a simultaneous transport of oil 
and ore was unthinkable, when the ship is loaded with oil inboard, it 
was thought unfortunate not to use also the middle holds for the 
same transport. Thus, once the ticklish problem of oil-tightness of 
hatch coamings was solved, appeared the O.O. the characteristics 
of which evolved closely with those of oil tankers. The fundamental

problems being dealt with, bulkcarriers followed along and also 
started to carry oil, thus creating a new type called OBO. Let us 
recall that the deadweight of the largest ones reaches 160,000 
tons.

7. Liquefied gas carriers
There are and will be three main groups where, as a general rule, 
liquefied gas is carried under atmospheric pressure:
-  ships carrying LNG or LPG in self-supporting spherical tanks,
-  ships carrying LNP or LPG in self-supporting parallelepipedic 

tanks,
-  ships carrying LNG or LPG in integrated tanks.
LNG carriers are somtimes provided with self-supporting paralle
lepipedic tanks but, more generally, they are fitted with either 
spherical or integrated tanks. Actually, some people claim that 
concerning the gas installations, with a same capacity, the con
struction cost would be less for an improved integrated system. 
The largest LNG carriers presently being built are of 130.000 
cubic metres. Thorough and active studies are being made for still 
larger ships with a capacity of 160.000, or even 200,000 cubic 
metres and it appears that there are no technical restraints 
preventing of going beyond a limit of 130,000 cubic metres. 
Most of the LPG presently built have self-supporting parallelepi
pedic tanks. The largest ones have a capacity ranging about
100,000 cubic metres. Elaborate studies show that, from the sole 
technical viewpoint, there is nothing to prevent the maximum ca
pacity going beyond this value. These ships generally transport 
butane, propane, often ammonia, and sometimes heavier prod
ucts.
The structure of the gas tanks is, in some ways, similar to that of oil 
tanks, since it generally includes large rings associated with hori
zontal or vertical secondary stiffeners. The study of these struc-
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fig. 6 The liquid gas carrier ’Ben Franklin’

tures is ticklish since there are in fact two independent frameworks, 
one resting on the other. The extensive stiffness of the tanks with 
regard to that of the ship’s double bottom supporting them necessi
tates a very elaborate examination in order to determine more 
particularly the distribution of the reactions of the tanks on the 
double bottom.
As a general rule, these ships are provided with a double hull which 
presents a dual interest. Firstly, it allows the ballast capacity to be 
appreciably increased so that the draught in ballast is not too far 
from that under load. Secondly, it gives a certain security as 
regards collisions or impacts not causing a considerable destruc
tion of the structure; this protection avoids flooding in the space 
between the hull and the tanks, which would entail, in the case of 
ballast voyages, the shifting of empty tanks and, due to the large 
disulacement of the latter, the breakage of deck stiffeners and the 
subsiding of the deck.
One must say, however, that this damage can also occur on ships 
with a double hull where, after even a minute breakage in the 
double hull, there can enter the small quantity of water sufficient for 
floating the tank, considering the very small distance between the 
tank and the structure walls. Very great attention must be paid 
theiefore to the walls of the double hull and any hard point is to be 
suppressed. In particular, appropriate arrangements are tobe 
made in areas where curved longitudinal walls are used due to the 
ship's form.
Keys, so positioned as not to oppose the variations in size due to 
transport temperatures, prevent displacement of tanks due to rol
ling and longitudinal strains.
As regards the type of construction, the final solution does not 
seem to be reached yet. Whether with integrated, self-supporting 
or semi-rigid tanks, the ships are very expensive. To simplify the 
transport, methanol is envisaged but the latter still raises a certain 
number of problems. Another solution, at first sight attractive, is the 
concrete methane-carrier. This is a rather revolutionary solution, 
which might prove to be that of the future. One of the drawbacks of 
concrete is that it is heavier than steel, which might impede its use 
for ships carrying high-density products; on the other hand, the low 
density of methane reduced this inconvenience for methane- 
carriers. It is most likely, besides, that the extremely expensive 
insulation required for steel ships would be very appreciably re
duced considering the large thickness of concrete and its good 
resistance to cold.

8. Ships carrying barges
The first ships carrying barges were ordered in 1967. These ships 
are very sophisticated, with high speed and great performance. 
The construction cost is therefore very high.
At the end of 1975, there were 27 ships carrying barges in opera
tion, all from US ports: 3 ships of the type SEABEE carrying barges 
of 1,300 tons capacity on the traffic Gulf of Mexico/North Europe, 
24 ships of the type LASH (Lighters aboard ship) of different sizes, 
each one can carry from 73 to 89 barges of 500 tons capacity. They 
are in operation on North Europe and on the Pacific between San 
Francisco and Japan, Hong Kong and South-East Asia, others 
serve Indonesia, the Philippines and Malaysia from the US East 
Coast, the last ones serve the Red Sea, the Arabian Gulf, the 
Indian Ocean from the East Coast, Some mixed ships carrying 
barges/containers serve equally the Caribbean Islands from the 
Gulf of Mexico and the US East Coast.
It is rather surprising to observe that all these ships have their 
starting point from the US and until now, no shipowner from other 
maritime countries has ordered similar ships. It is to be noted that 
the capacity of each of these ships is between 26,000 and 39,000 
tdw and the investment for the ships and sets of barges is very 
heavy. The actual lack of interest showed by shipowners for this 
kind of ships would come from this important factor and also from 
the present over-capacity of the world fleet.
However, the ships carrying barges seem to be an attractive 
solution for certain regions such as the Arabian Gulf and for devel
oping countries.
The question is to know if these ships will be adopted by other 
maritime countries and suitable at the same time for developed 
and developing countries.

9. Pushed barges
Pushed barges have interested some shipowners over the past 
few years. The principle is corresponding with the ’tractor-trailer’ 
system of land transport. The question some shipowners may ask 
is as follows: why provide for each transport unit a propulsive 
apparatus when the latter is used but a fraction of the time which, 
for certain services, is relatively small. This principle is only valid, of 
course, for regular lines, with no or few intermediate stops.
In this new field, specialists endeavour to find solutions as faultless 
as possible. Some of these solutions, which have now been realiz
ed, seem to be satisfactory,
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For the time being, three general types are being studied:
-  so-called integrated' system, where the pusher is embedded in 

the barge,
-  so-called 'articulated' systems, where pusher and barge are 

connected by hinge of by beams giving free movement to both,
-  pusher and barge are totally independent.

Ill -  EVOLUTION OF PROPULSIVE PLANTS
At present, no revolutionary marine engine is envisaged by engine 
makers. It is to be noted that the time needed between the decision 
to build a new type of engine and its presentation on the market 
would be about five years (study, construction of the prototype, 
testing, stocking of spare parts etc.), therefore we cannot expect in 
the forthcoming years any revolution in the field of marine engines. 
Since 1974, fuel prices have increased to such an extent that all 
previous economic studies have to be reconsidered. A recent 
analysis published in USA and taking into account the various 
components of costs:
•  acquisition and financing,
•  maintenance and repair,
•  fuel oil,
•  lubricating oil,
•  crew,
•  insurance,
show that the power above which the steam turbine becomes 
economical as compared with slow speed diesel engines reaches 
now about 43,000 HP and the basis of comparison for turbine is in 
fact the reheat steam turbine.
This figure is given here rather as an illustration because we are 
not able in fact to justify the various economical parameters used in 
the corresponding study.
If fuel saving is a basic problem for the owner and therefore for the 
shipbuilder and the shipowner, the research of fuel saving must 
never be made disregarding other considerations such as simpli
city of operation, price, maintenance, reliability. In all cases a 
suitable compromise is to be found between contradictory requi
rements.
Reliability is a modern concept coming from electronic technology; 
it has a precise mathematic definition as a probability of nofailure 
during a certain period of use. This concept is rather easy to use 
when dealing with elementary components produced in large se
ries. Such is not the case when looking at complete engines and, 
for the time being, while waiting for a complete mathematical 
approach of the reliability of sets such as engines, let us consider it 
as quality of the engine and not as a quantity.
Maintainably may be defined as the easiness with an engine can 
be maintained. One of the main aspects of maintainability con
cerns the easiness of overhauling and replacing parts of engines, 
which will result in a reduction of the manpower (number of wor
kers and time required) for such operations. A large amount of 
progress has been made in this field namely by manufacturers of 
Diesel engines during the past years.

1. Diesel engines -  the low speed engines
During about forty years, the mean effective pressure of 2 stroke 
cycle Diesel engines remained at the same level of about 5 
kg/cm2. With super-charging, the mean effective pressure has 
been increased to-day to more than 11 kg/cm2. This means that, 
for a given engine, super-charging has permitted to multiply the 
power by more than 2. These low speed engines are now available 
with power up to 4,600 HP per cylinder that is to say 55,000 HP for 
a 12 cylinder engines and even more powerfull versions are being 
prepared. With the range of cylinder bore available, the range of 
these engines begins at about 4,000 HP. This means that practi
cally any type of ship, except very small ones, can to-day be 
propelled by such an engine; this is valid except if some specific 
characteristics of the ship do not admit a given parameter of the 
engine, for instance the height including the extra-height neces

sary for overhauling of cylinders; such could be the case of car 
ferries or Ro-Ro ships.
The slow speed engine can burn fuel of very poor quality owing 
mainly to the large dimensions of its cylinders and to the fact that 
cylinders and crankcase are fully separated.
The fuel consumption lies at about 155 g/HP/h with an oil con
sumption of about 0.8 g/HP/h.
It is important to note however that with large engines giving their 
power at about 105 R.P.M., the efficiency of the propeller is not at 
its optimum value. If we consider, for instance, a 225,000 tdw oil- 
tanker at 15 knots the power required with a propeller running at 
110 R.P.M. will be about 7% more than that required with a 
propeller running at 80 R.P.M., a value which can be easily ob
tained with a steam turbine set. Obviously, this difference must not 
be forgotten when comparing the overall fuel cost of propelling 
plants with direct drive Diesel or turbines.
This question has recently been considered by several manufactu
rers of large Diesel engines who now propose new designs called 
’long-stroke engines’. For a given engine, that is to say with no 
change in the other characteristics, an increase of say 20% of the 
R.P.M. which means a substantial improvement of the propeller 
efficiency and consequently of the speed for a given ship. Ob
viously the cost of the engines and of some associated parts (for 
instance shafting) will be increased but, with the increasing cost of 
fuel, an overall profit may be expected.

2. Diesel engines -  the medium speed engines
The tremendous increase of the unit power of the 4 stroke engines 
during the past few years means that they are now competitors of 
slow speed engines for almost the full range of power where these 
engines are available. In some cases, this implies the use of two 
medium speed engines and in all cases a reduction gear is need
ed. With the present stage of supercharging, mean effective pres
sure of these engines reaches 20 kg/cm2. The most powerfull 
types of engines available have a power of 1,500 to 1,800 HP/cyl
inder at 400 R.P.M. With 18 cylinders in V this means a unit power 
of 27,000 to more than 32,000 HP.
The fuel consumption is of the same order as that of the low speed 
engine but the lubricating oil consumption is slightly higher.
Use of heavy fuel oil is possible with medium speed engines 
although it may be stated that permanent use of a fuel of so bad a 
quality as that usable for low speed engines can imply more 
frequent replacement of parts such as exhaust valves.
As for low speed engines, the development of the construction of 
medium speed engines, mainly with high rating, has been helped 
to a very large extent by the use of modern computer analysis and 
experimental technics.
For large engines too, devices have been extensively foreseen to 
make maintenance easier and quicker.
Contrarily to the case of the low speed engine which normally led to 
a unique propulsive plant arrangement, use of medium speed 
engines leave the door open to a rather large choise. In all cases, 
except for small ships where the R.P.M. of the engine is compatible 
with that of the propeller, a reduction gear is to be used.
This will permit to choose the best R.P.M. for propeller as regards 
efficiency but will imply the provision of an elastic coupling to 
protect the reduction gear from the cyclic torque variations of the 
engine. There is a large variety of elastic couplings available on the 
market; roughly speaking they can be classified as follows:
-  pure elastic with either rubber or springs,
-  air couplings,
-  hydraulic couplings which are also used as clutches.
As regards astern running, it is possible either to use reversible 
engines or to install a reversing reduction gear or a reversible pitch 
propeller. For high power, reversing reduction gears are not yet 
available and the choise is only left between reversible engines 
and reversible pitch propeller. When a reversing reduction gear is 
used, clutches are to be provided. This is practically also neces



sary with the reversible engines to avoid abnormal loads on the 
gear during manoeuvring; this last arrangement has additional 
advantages for manoeuvring period since it permits to use one 
engine running ahead, the other running astern, and to perform 
inversion of the propeller rotation by single action on the clutches. 
An arrangement which has been commonly applied onboard 
ships built during the past years is based on the running of engines 
at constant speed with load variation on the propeller pitch. This 
permits not only to use engines in favourable conditions but also to 
drive electric generators from the main engines and to avoid the 
running of a separate generating set at sea.
The question is often raised of the best choice to be made by an 
owner between the low and the medium speed engines. The 
answer is in fact very difficult to give; there are a number of 
parameters as well subjective as objective to take into account. 
There are obviously some specific cases where the space availa
ble (mainly the height in case of ferries or Ro-Ro ships) implies the 
choise of medium speed engines. Apart from these cases, a full 
economic study is to made on the basis of all available data about 
initial cost, fuel and lubricating oil cost, maintenance and repairs, 
etc. for a defined traffic. Another important item is the qualification 
of the crew; a better qualification seems to be necessary for 
medium speed than for low speed engines.
Let us took a little towards the future, say the next ten years. It is 
almost certain that, apart from specific cases such as gas carriers 
and container ships, the tendency will be to build medium size 
ships and consequently to look more carefully to medium powers; 
we can expect a very serious competition between engine manu
facturers in this field and we may be sure that this competition will 
have beneficial effects for progress in several directions mainly 
fuel saving, reliability and maintainability.
For diesel engines first, there are three major aspects to be men
tioned:

-  the first one is the high pressure turbo-charging which could 
permit a serious increase of the power. Attempts already made 
at an advanced stage permit for instance to increase the mean 
effective pressure of medium speed engines to more than 30 
bars which means an increase of power of about 50%. Similar 
experiments are made for slow speed engines.

-  in the field of fuel saving, progress can be expected by a better 
recuperation of the exhaust gas energy. Some proposals are 
to-day mentioned with a fuel saving up to 30%. We cannot 
justify this figure but we are sure that a substantial economy can 
be achieved.

-  looking at maintenance now, a development of large interest for 
shipowners is the 'condition monitoring’. Many engine builders 
have developed such systems and actual experimentation is 
underway aboard several ships. These systems which permit to 
follow permanently the conditions of the various parts of the 
engines either indirectly by vibration recorders for instance or 
directly when dealing e.g. with wear of liners will have, in the 
future, a considerable impact on the maintenance of engines 
and, by the way, on the methods of inspection of Classification 
Societies.

3. The steam turbine
The progress made by large diesel engines is such that there 
appears a quick decreasing of the orders for turbine ships. Fur
thermore, the demand for large powers in the forthcoming years 
may be unfortunately assumed low.
During the past years and except in one country, steam turbines 
have been only chosen for powers exceeding about 15,000 HP. 
The fuel consumption of such sets, in the conventional arrange
ment with two stages of feed heating amounts to about 210 
g/HP./h. With an increase of the number of feed heaters to five, the 
consumption can be reduced to 200 g/HP./h. A new step for 
reducing the consumption is the adoption of the reheat cycle which 
permits to go to about 185 g/HP/h. Although good results of

operation have been recorded with non-conventional arrange
ments, many shipowners prefer in fact to remain with the conven
tional arrangement for sake of simplicity.
Although consumption is far higher than that of diesel engines, it 
must be borne in mind that the reduction gear permits to determine 
the propeller R.P.M. so as to be very close to the optimum effi
ciency of the propeller.
Obviously, the consumption of lubricating oil is much lower than 
that of diesel engines.
Up to now steam plants onboard ships have been based upon 
rather conservative characteristics, say around 60 bars with su
perheating at about 510°C, except for the reheat cycle. This is low 
as compared with the current practice inland power stations where 
pressure exceeding 150 bars and temperature exceeding 600°C 
are common.
The usual turbine set of to-day comprises only two turbines HP and 
LP with a share of power near 50/50 and with the astern turbine 
incorporated in the LP turbine. The solution with three turbines is 
only considered for the reheat cycle. We must note however that 
for powers below 15,000 HP, some manufacturers have proposed 
sets with only one turbine but such sets are not usual due to the 
competition of the diesel engine.
When dealing with turbine sets, we must not forget two major 
items: the reduction gear and the boilers which are probably the 
subject of much more problems as well for design and construction 
as for operation than the turbines themselves.
Concerning the reduction gear and although the various types of 
conventional gears such as the articulated and the dual tandem 
are still commonly used by some manufacturers, one of the major 
developments of the past years has been the use of the epicyclic 
gear.
Some attempts were made to use epicyclic gears throughout the 
reduction gear but in fact the to-day solution is to apply epicyclic 
gear for first reduction and, in the case of triple reduction gears, for 
the first and second reductions. In all cases, the final reduction 
remains of the conventional type.
As regards the design and construction of reduction gears we may 
first note that considerable progress has been made in the calcula
tion procedure permitting a better knowledge of the loads and a 
correlative increase of the superficial pressures.
Boilers would need a considerable development because they are 
still the Achilles heel of the steam plant. We must recognize indeed 
that, in spite of the progress made as regards feed water treat
ment, combustion control, also design and construction, boilers 
remain a sensitive part and that a large percentage of the damages 
to the whole steam plant concerns boilers. The conservatism of 
shipowners as regards steam characteristics can be, for a large 
part attributed to fear about the behaviour of boilers. For some time 
during the past years, there was a tendency to adopt for large 
tankers the design of the single boiler; an emergency device, 
generally a small ’auxiliary’ boiler, was provided to permit the ship 
to ’get home’ in case of damage of the main boiler. Shipowners 
have today generally chosen to come back to the conventional 
arrangement with two identical boilers.
If we look very shortly to the design development of the boiler in the 
recent years, we will note two significant items. The practical 
deletion of brickwork submitted to radiation and which was subject 
to frequent damages is now common; the full combustion chamber 
is surrounded by water tubes are in fact joined together by means 
of welded fins. A second item is the adoption of the roof arrange
ment of burners to replace the very classical arrangement with 
burners in front, this has permitted in fact to achieve a better 
combustion.
For steam turbines, the future, as we said earlier, is not so clear 
due to the tendency towards medium power. However, if we disre
gard this fact, it may be assumed that, in addition to the reheat 
cycle already mentioned, progress can be achieved if looking at 
higher steam characteristics. Some projects already exist and we 
can mention one of them prepared in France with a pressure of 140
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bars and a temperature of 610°C, which is said to permit a fuel 
consumption of about 170 g/HP./h. This figure is not far from that 
of a diesel engine and closer in fact if we take into account the 
better propeller efficiency.
This project makes use of boilers of a special design incorporating 
a fluidised combuster which permits working at a fixed temperature 
of 850°C in the furnace.
However, other developments can be expected from the combina
tion of steam turbines and gas turbines. In this paper, we have not 
yet mentioned gas turbines because, except for special ships, for 
instance air cushion vehicles, there were rather few applications. 
The story of gas turbines onboard ships is a long story full of hopes 
and disappointments. Either industrial or aero gas turbines have 
been installed onboard merchant ships during the past thirty years, 
but each case has remained more or less single case and, in the 
very recent years, the energy crisis and fuel cost have put the last 
projects and even some applications already made out of commis
sion. However, it may be expected that the research for fuel saving 
could in fact give again actuality to gas turbines in the various 
combined systems with steam turbines where appreciable reduc
tion of consumption can be expected; fuel saving of 25% at least is 
not at all imaginary.
At last, there is a type of machinery we have not mentioned: the 
nuclear power plant.
It must be noted that the rise in cost of oil has not raised up a 
renewal of interest for nuclear propulsion regarding trade vessels, 
though the prices of common types of fuel are now nearing a level 
from 50 to 120% above the 1973 prices to which the operation of 
nuclear propelled vessels is estimated to be balanced. It is very 
likely that prospective owners do deem prohibitive the restrictions

enforced by the constituted authorities because of possible nu
clear dangers.
However, nuclear propulsion seems to be economically attractive 
for ship of about 40,000 shp.

IV -  CONCLUSION
In this paper, we have no pretention to make an accurate predic
tion of the various types of ships in the next decade because this is 
an extremely difficult or even an impossible exercise.
Basing upon the past evolution, with a common sense and a 
certain imagination, we are trying only to give some ideas concern
ing the possible evolution of the merchant ships and their propul
sive plants in the 1980s.
It should be outlined that concerning specialization, it seems cer
tain that not only specialized ships will continue to exist but the 
number of highly specialized ones will also increase. With the 
development of industry and in particular the supply of factories, it 
is to be equally expected that the type of very large ship specially 
designed for the carriage of heavy cargoes will certainly develop. 
However, multi-purpose ships will never disappear from the mari
time scene because the transport of manufactured goods, food 
products and in particular grains, will become of great importance 
for the world.
As far as the increase in size of the oil tankers is concerned, 
technically speaking, it is certain that the construction of oil tankers 
up to 1 million tons is possible, the construction dock already 
exists, the calculation for hull structure has been outlined and the 
principal dimensions are known: length = 500 m, width = 90 m, 
draft =  30 m. But as we said earlier, it is likely that due to various

fig. 7 A type AP 36/27 28000 shp Stal Laval Turbine Unit

S. en W. -  45ste jaargang nr. 19 -  1978 525



constraints regarding economic and safety considerations, ton
nage over-capacity, one million ton tankers will not be built in a 
very near future.
The compact oil tankers with a capacity of about 400,000 tdw and 
with a draft of 22 m would be preferred.
Concerning other categories of ships, within a certain limit, the size 
would also increase, in particular for ships carrying raw materials, 
the supply sources being more and more far away from the recep
tion centres. However, we should bear in mind that these ships 
need important port facilities, the investment of which must be 
taken into account in the computation of the total transport cost. 
A cheap class of vessels suited to poor port facilities of developing 
countries should be widely used, i.e. shallow draught roll-on, roll
off ship.
A tendency towards ordering lower speed vessels might develop 
because fuel saving is going to be much more important. This 
tendency shall be particularly well marked in relation with goods 
being carried in bulk for which the duration of the voyage is far less 
important than for manufactured products.
A development which must be carefully considered in respect of 
Fuel saving is also probably obtainable from the controllable pitch 
large ships a power reduction of as much as 10%.
Fuel saving is also probably ontainable from the controlable pitch 
propeller at least for specific applications.
Always for reason of fuel saving, several projects have been 
published for coming back to sail even for large ships. Technologi
cal advances of to-day could make this solution more than a 
dream. Looking at the enormous wind energy available on the 
seas, we must not forget this possibility but this is another story. 
Finally, it should not be forgotten that as a tool for international 
maritime trade, a ship is built for a special need which is dictated by 
economic considerations. The main characteristic of shipping is to 
be a particularly heavy industry whilst it is more generally assimil

ated to a service industry. The necessary investment is heavy, 
tonnage increase and specialization of vessels make these more 
and more costly. Distinction should also be made between various 
categories of shipping firms:
a) Owners of regular lines:

These compute their units at more or less regular intervals, 
based on definite relations, and offer an international public 
service in maritime transport.

b) Industrial owners:
Their main activity lies outside maritime transport but they 
deem it necessary to exercise their own control over the trans
portation of their products; this is the case for firms affiliated 
with Oil Companies.

c) Finally, independent Shipowners who offer their facilities of 
transport to all those who may need them:
Either other owners whose fleet is not sufficient enough or, 
more frequently, shippers.

The very nature of each of these categories of shipping firms will 
dictate, very definitely, their need and consequently, their investing 
and financing policies.
Concerning the pattern of shipping in the forthcoming years, there 
are too many uncertainties inherent to currencies, cost of oil and of 
energy in general, growth ratio of industrialized countries, world 
consumption etc.
At least, people in the shipping business begin to feel these uncer
tainties and are better armed against them, which was far from 
being evident before the oil crisis in 1973 and the recent world 
recession.
If shipping perspectives are uncertain, it is precisely in such cir
cumstances that the art of management, technique, ingenuity and 
adaptability of mind are advantageous. Both in commercial and 
technical fields, changes do exist, it will behove those who will 
adapt themselves very rapidly and efficiently to the new situation to 
seize the opportunity.



DE ONTWIKKELING VAN HET TYPE A-RUB DIESELMOTOR*

door ir. H. J. Boenink.**

Medio 1976 kwam de overeenkomst met Stork Werkspoor Diesel 
tot stand dat Brons Industrie N.V. de RUB motoren ten behoeve 
van het mijnenbestrijdingsvaartuigenproject zouden ontwikkelen 
en bouwen.
Enige algemene informatie over de A-RUB.

Enkele gegevens van de A-RUB 215 x  12

Vermogen: 1400 kW (1900 bhp) volgens DIN 6270A 
Toerental: 1200omw/min 
Boring: 215 mm 
Slag: 260 mm
Arbeidsproces: 4 takt, Ricardo wervelkamer 
Cilinders: 12 in V-vorm 
Brandstofverbruik: 233 gr/kWh (164 gr/pkh)
Gewicht: 10.000 kg, zonder koelwater en smeerolie 
Permeabiliteit: 60 gewichts % amagnetisch materiaal 
Schokbestendigheid: 20 g

Voor de ontwerpafdeling van Brons Industrie is dit een gecompli
ceerde opdracht geweest. Het oorspronkelijke RUB ontwerp 
moest aangepast worden aan de huidige stand van de techniek en 
bovendien voldoen aan de eisen van de Marine, wat betreft amag- 
netisme en schokbestendigheid.
Dit hield in dat het gehele ontwerp van de RUB opnieuw opgezet 
moest worden.

Fig. 1 type A-RUB 215

Het eerste prototype moest januari 1978 op de proefstand staan. 
Door deze korte levertijd vereiste dit project een speciale aanpak.
-  In de eerste plaats moesten de risico's hierdoor goed afgewogen 
worden. Om die redenen hebben we dan ook besloten de delen 
van de verbrandingsruimte, cilinderkop, zuiger en voering in de 
oorspronkelijke uitvoering te laten.
Verder moesten krukas, drijfstang en nokkenas vanuit sterke 
overweging van magnetisch staal blijven.
Hierdoor werd wel de speelruimte wat de materiaalkeuze betreft 
voor de overige delen erg gering, gezien de eis 60% amagnetisch.
-  Op de tweede plaats werd de volgorde waarop tekeningen 
gereed moesten zijn, bepaald door de produktiedoorlooptijd of de 
levertijd van de onderdelen.
Deze werkwijze hield in dat pas op ’t eind van de rit het volledige 
tekeningenpakket van de motor compleet was, terwijl de onderde
len met lange doorlooptijd al lang in produktie waren.
U kunt begrijpen dat dit de nodige afstemmingsproblemen met 
zich meegebracht heeft.
Door de flexibele instelling van het bedrijf en de samenwerking met 
SWD, die geweldig meegespeeld hebben om de know-how over
dracht goed te laten verlopen, is het bedrijf goed door deze periode 
heengekomen.
Tenslotte wilde ik U nog enige specifieke problemen laten zien die 
bij het ontwerpen van de A-RUB naar voren zijn gekomen.
In Tabel I zijn enkele amagnetische materialen vergeleken met 
gangbare materialen weergegeven.

Opvallend zijn hierbij de over het algemeen lage sterkte, en hoge 
warmte-uitzettingscoëfficiënt.
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TABEL I Overzicht van de eigenschappen van de gangbare en 
___________amagnetische materialen_______________

'Lezing gehouden in het kader van de introduktie van het type A-RUB 
dieselmotor bestemd voor mijnenbestrijdingsvaartuigen te Appingedam 
op 15 juni 1978.

"H oofd  tekenkamer Brons Industrie N.V.
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Amagnetische materialen 

Luchtkoeler ---------

Uit laatleidingen Cilinderkop

Cilinderbalk
Voering

Frame
Drijfstangen
Nokkenas
Krukas

Magnetische materialen

Contra-gewichten 

Carter___________

Deze uitzettingscoëfficiënt heeft invloed op alle passingen en tole
ranties.
Als voorbeeld de tandwieltrein, die op de bedieningszijde van 
krukkast is geplaatst. Het krukkast materiaal zet 1,7 maal zoveel 
uit als de tandwielen, zodat deze teveel speling kunnen krijgen. 
Zorgvuldige montage op minimale tandwielspeling in koude toe
stand is de oplossing.
Uit de Tabel I kunnen we verder afleiden, dat voor ingewikkelde 
gietstukken als krukkast en cilinderbalk de keus al vanzelf op het 
GGG Ni Cr 20.2 viel. Deze keus moest evenwel gemaakt worden 
voordat 100% vaststond of de gieterij dit materiaal optimaal kon 
gieten. Aan de andere kant was de keus om het frame te gieten 
logisch omdat dan van bestaande modellen gebruik gemaakt kan 
worden en bovendien het bestaande ontwerp overgenomen kon 
worden.
Dat bij eenzelfde vormgeving het Ni-Resist een tweemaal zo hoge 
sterkte heeft als het uitgangsmateriaal GG 20 is een gunstig ne
venaspect.
De schokeisen stelden het bedrijf voor nog enige opgaven.
Voor de constructeur betekent het dat een cilinderkop van 50 kg 
tijdens de bomexplosie 1 ton weegt, en een microswitch van 500 gr 
dan 10 kg weegt.
Voor het motorinwendige is dit niet zo'n opgaaf; de normale zui- 
gerversnelling vanuit het bovenste dode punt is 250 g, en dat 20 
keer per seconde.
Ondanks dat de totale motor ongeveer 5 cm op en neer springt, 
geeft dit een bijzonder lage spanning in de krukkast van 17 N/mm2 
t.p.v. de fundatiebouten.
Van veel groter invloed is de schok op z.g. ’overhangende’ onder
delen, zoals drukvulgroep en zoetkoelwaterontluchter. Deze delen 
werden voorzien van zwaar uitgevoerde stoelen van Ni-Resist. 
De beproeving van de motoren bestaat uit:
a) Optimalisering van drukvulgroepspecificaties, kleptiming en 
brandstofinspuiting. Deze fase is met succes afgerond.
b) Amagnetische test, bij ’GESMA' in Frankrijk. Deze is gunstig 
verlopen.
c) Duurproef, waarvan 1000 uur voor eigen informatie en 1000 
uur t.b.v. de Koninklijke Marine.
d) Schoktest; deze wordt realistisch uitgevoerd op een midden- 
sectie van het schip.

Het in dit betoog al naar voren gekomen Ni-Resist wordt hieronder 
nader toegelicht door de heer Schölten, bedrijfsleider van de giete
rij.

Het ontw ikkelen van de bouw van een m otor met toepassing  
van meer dan 60% am agnetisch materiaal.*
Aangezien motoren van gecompliceerde constructie zijn, wordt er 
in het algemeen aan de vloeibare vormgeving de voorkeur gege
ven zowel wat betreft vrijheid van vormgeving als wat betreft 
gunstige kostprijs.
Wenst men een niet al te kostbaar en amagnetisch materiaal, dan 
ligt de keuze voor de hand om aluminium en of gietijzer te nemen 
en dan wel austenitisch gietijzer (austeniet is een ijzerkristalstruc- 
tuur die althans in zuivere toestand, niet magnetisch is).
Het aluminium (type 231, silumin) past men daar toe waar lichte 
constructies gevraagd worden. Bij sterk belaste onderdelen kiest 
men gietijzer en als de grafiet in het ijzer dan tevens in de vorm van 
nodulen afgescheiden wordt, wordt een hoge sterkte en een 
goede rek verkregen.
De diameter van de nodulen, de bolletjes, is dan ca. 0,03 mm. 
Daartussen zijn fijn verdeelde chroomcarbiden te zien. 
Dergelijke ijzers behoren tot de familie Ni-Resist. Het woord sug
gereert reeds dat de austenitische structuur verkregen wordt door 
toepassing van een hoog percentage nikkel.
In concreto is door Brons gekozen voor de soort D2, een type dat 
zich bij aanzienlijke variatie in materiaaldikte, vrij van poreusiteit 
laat gieten en bovendien goed verspaanbaar is. In het gietstuk 
heeft dit materiaal een treksterkte van 400 N bij een breukrek van 
meer dan 10%. Het smelten en gieten van dit materiaal stelt hoge 
eisen aan de outillage van het gieterijbedrijf.
Om te beginnen kan het slechts gesmolten worden in electro- of 
roterende vlamovens. De gieterij is sinds 1973 in het bezit van 
twee zeer moderne vlamovens van elk 5 ton badinhoud en vanaf 
die tijd wordt met veel succes normaal nudulair gietijzer gesmol
ten.
De eigenschappen van het Ni-Resist worden sterk beïnvloed door 
kleine variaties in de chemische samenstelling. De chargering van 
de oven geschiedt dan ook met de nodige zorgvuldigheid. Evenals

* door H. J. Schölten. Bedrijfsleider gieterij Brons Industrie N.V.

528



bij alle andere materialen wordt het Ni-Resist gesmolten volgens 
een strikte procedure. Alvorens af te tappen wordt het stolpunt 
bepaald (systeem Tectip) en wordt de temperatuur van het bad 
gemeten (systeem Tectip). De aftaptemperatuur bedraagt 
1500°C.
Alvorens er wordt afgetapt, wordt een monster metaal uit de oven 
geschept en wordt hiervan een chemische analyse gemaakt. 
Daartoe heeft Brons moderne analyseapparatuur aangeschaft, 
werkend volgens de atomaire absorptiemethode, een uiterst 
nauwkeurige methode die bovendien zeer geschikt is voor het 
bepalen van sporenelementen.
Het vullen van de vormen is een hoofdstuk apart, de z.g. aansnij- 
techniek is wel het moeilijkste hoofdstuk. Het aantal gieterijen in 
Europa dat Ni-Resist in een kwaliteit met de gecompliceerdheid 
die benodigd is voor motorenonderdelen maakt, is zeer klein. 
Het op de juiste wijze toevoeren van het vloeibare metaal in de 
vormholte is een techniek met ontelbaar veel facetten en het stelt 
dan ook hoge eisen aan het vakmanschap op alle niveaus.
Dat Brons met succes de produktie van Ni-Resist ter hand heeft 
kunnen nemen, berust voor een groot deel op de ervaring met de 
produktie van zeer hoogwaardige gietstukken in gewoon nodulair 
ijzer.
Het Ni-Resist sluit wat benodigde techniek hierop aan. Er moesten 
zeer veel proeven worden genomen en proefstukken destructief 
onderzocht alvorens tot een geregelde produktie kon worden ge
komen; toch heeft deze periode slechts een half jaar in beslag 
genomen.

Bij de geregelde produktie geschiedt de materiaalcontrole in de 
eerste plaats metallografisch m.b.v. de microscoop. Ervoor in 
aanmerking komende delen worden doorstraald met isotopen, 
hetgeen door de Röntgen Technische Dienst met een Iridiumbron 
wordt uitgevoerd.
Een zeer universele onderzoekmethode is ultra-sonoor onder
zoek. Toen vorig jaar een bekend fabrikant hiervoor een nieuw 
gevoelig apparaat ontwikkelde, werd niet geaarzeld dit toestel aan 
te schaffen, zodat nu tot dieptes van 150 mm uitspraken kunnen 
worden gedaan over het inwendige van een gietstuk.
Naast de nu besproken amagnetische- en mechanische eigen
schappen is Ni-Resist D2 bijzonder geschikt voor delen die bloot
gesteld staan aan corrosie en slijtage. Allereerst enkele opmerkin
gen over de slijtagevastheid.
Ni-Resist D2 heeft wegens de fijn verdeelde grafietbolletjes goede 
glijeigenschappen. Hierbij komt dat de austenitische grondmassa 
aan de oppervlakte koud verstevigt.
Wel is vereist dat de chroomcarbiden fijn verdeeld zijn en dat de 
hoeveelheid carbiden niet te groot is. Dit wordt in de hand gehou
den door het totale chroomgehalte aan de lage kantte houden, t.w. 
ca. 1,5%. Ni-Resist D2 kan dan ook gekozen worden voor pompen 
en motoren, voor zuigers, lagers en afdichtingen, lopend op Ni- 
Resist 12% chroomstaal en gietijzer.
Vanwege haar goede corrosiebestendigheid wordt Ni-Resist D2 
toegepast in de chemische-, wasmiddelen-, papier-, voedings
middelen, aardolieindustrie en ook in de scheepsbouw. Elk van 
deze toepassingen heeft weer andere accenten in haar eisen.

Fig. 3: Type A-RUB dieselmotor (1900 pk bij 1200 omw/min) bestemd voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische, Franse en 
Nederlandse Marine op de proefstand bij Brons Industrie N.V., Appingedam.
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BARGE CARRIERS
Built by Valmet for sudoimport

The use of inland waterways has always played a very important 
role in the Soviet Union's transportation system.
The rivers and channels form a net of waterways covering nearly
200,000 kilometers in length. Vessels of moderate size are able to 
sail from the Arctic Ocean to the Black Sea or from the Baltic to the 
Caspian Sea. A big part of inland water transports are carried out 
by different types of barges and lighters.
The U.S.S.R. has now taken a step forward in the utilization and 
development of the barge system and will combine its inland 
waterways with similar systems overseas. It has made decision to 
build up a fleet of large barge-carrying vessels in order to be able to 
move barges accros the seas from one river outlet to another. The 
two first vessels of this new transport system have been ordered at 
Valmet’s Helsinki Shipyard. The contract between V/O Sudoim
port and Valmet Oy was signed in 1975. The vessels concerned 
are the largest of their kind in the world will be delivered in 1978 and 
1979.
The total order is valued at more than 150 million US dollars. The 
first Barge carrying vessels, a new phenomenon on the high seas, 
were put into service in 1970. About 30 vessels now in service, 
mainly operate between the U.S. and Europe, the Far East and 
Australia.

an entirely new kind of ship. The extent of the order called for the 
participation of many consultants in the design. Model tests were 
made for example in Finland and Sweden, strength calculations in 
Norway, and vibration studies in Norway, the Federal Republic of 
Germany and France.
Equipment for lifting and handling barges has required a great deal 
of research, and the result different fundamentally from the original 
Seabee approach.

General characteristics
The Valmet vessels are in principle similar to the Seabee carriers 
of Lykes Brothers Steamship Company. Valmet has purchased 
the patents to Lykes Seabee design. The Valmet vessels which 
have a deadweight of 36,600 tdw are designed to carry Danube 
sea barges (fig. 2) of 38,25 x 11,0 x 3,9 metres, which is a half 
module of the Europa II standard barge.

fig. 1: The Valmet built Barge carrier

Intensive developm ent
The detail designing began after the order was signed. Despite 
basic acceptance of the American prototype, the project produced



The loading capacity is 26 barges, stowed in three decks, The 
1300 ton units are handled by a big elevator in the stem and by 
horizontal transporters on the decks.
The theoretical loading time is only 13 hours, the same as required 
to unload a full cargo. The ship can also be loaded with containers, 
using container platforms. With some special arrangements it is 
also possible to carry other kinds of cargo such as heavy loads etc 
If LASH barges are used, a total of 52 units can be carried.

Outline specification
Main dimensions
Length overall 266.51 m
Length between perpendiculars 209,60 m
Breadth moulded 35.00 m
Depth moulded 22.95 m
Draught on construction waterline 9.00 m
Draught maximum abt. 11,00 m
International tonnage abt. 35,000 GRT
Deadweight in salt water on constr, draught 24,900 tonnes
Deadweight in salt water on maximum draught 36,600 tonnes
Capacities (approximate)
Cargo hold capacity (bales) 47,000 m3
Barge capacity, Danube sea barges
(design basis) 26 units
Barge capacity, LASH barges 52 units
Container capacity, total (of which 240 empty) 1,552 TEU

fig. 2: 1,070 tdw danube sea barge newbuitdings No, 313-367. Pansio 
shipbuilding division.
Principal dimensions:
Length over all 38,25 m
Breadth moulded 11,00 m
Depth moulded 3.90 m
Draught moulded 3,30 m
Hold capacity 1262 m3

" | l-------------- II I
II II I

fig. 3: The first 36,600 t barge carrier after launching at the Valmet Helsinki Yard
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fig. 4: A Danube Sea Barge

Container capacity on upper deck only
(240 empty) 720 TEU
Free deck height, barge supports included/ 
excluded 5,55/6.10 m
Heavy fuel oil tanks 4,960 m3

, Diesel oil tanks 650 m3
Lubrication oil tanks 450 m3
Water ballast tanks 22,200 m3
Fresh water tanks 300 m3
CLASS
The vessel is built according to the rules of The Register of the 
USSR for the notation KM + L3, A2 and to fulfil the international 
rules (Load Line Convention, SOLAS etc.).
PERFORMANCE DATA
Average service speed 9.8.m/s (19 knots)
main engines running at 26,500 kW 
Main engine consumption,
heavy fuel oil c. 130 tonnes/day at 26,500 kW
Endurance c. 12,000 nautical miles
Other stores sufficient for 40 days consumption
MACHINERY
The propulsion machinery consists of four 16-cylinder S.E.M.T. -  
Pielstick turbocharged, four-stroke, single-acting, trunk-piston 
16 PC 2.5-V400 type medium speed engines of 26,500 kW 
(36,000 bhp) coupled via Geislinger flexible couplings and Renk 
reduction gears to two KaMeWa controllable pitch propellers with a 
diameter of 5.5 metres.
Electricity is generated by four diesel driven alternators, each rated
I,000 kW at 12,5 r/s.
Main engine and other machinery remote-controlled from a central 
control room. Propulsion machinery also remote-controlled from 
the bridge. Automation and control according to the rules of The 
Register of the USSR for the notation A2 for unmanned operation 
of the engine room.
CARGO HANDLING
The vessel is intended for carrying 26 barges measuring 38.25 x
I I .4  x 3.9 metres. Each barge has a deadweight of 1,070 tonnes, a

hold volume of 1,300 m3 and hatch covers strengthened for deck 
cargo. The carrier is loaded and unloaded in the stern, with one or 
two barges at a time lifted on an elevator platform operated by 
whinches. The elevator is automatically adjusted to stop on the 
vessel’s deck levels, which makes it possible to use transporters 
on rails to transfer the barges onto and off the decks.
The design and quality of the barge handling system aims at high 
operational safety, long life and easy maintenance. The perfor
mance data for the system, supplied by Kone Oy, are as follows:

-  lifting capacity • 2,700 tonnes
-  lifting speed of the elevator platform, fully loaded 0.7 m/min

empty 1.4 m/min
-  speed of the horizontal transporter,

fully loaded 5,7 m/min
empty 12.0 m/min

The calculated loading or discharging time for 26 barges is less 
than 13 hours. (Upper deck 6,2nd deck 4 and 3rd deck 3). With an 
average barge load of 800 tonnes this means a loading speed of 
1,600 tonnes/hour. With maximum loads it would be as high as 
2,100 tonnes/hour.
With special arrangements it is also possible to handle other kinds 
of cargo, containers, heavy loads, etc.
ACCOMMODATION
Single cabins for 15 officers and 21 crew members, 8 officers 
having separate dayroom, WC and shower, and the captain and 
chief engineer a bathroom. In addition, 8 spare cabins and 5 single 
cabins for repair men.
The accommodation also includes a sportsroom, hobby room, 
library, sauna, swimming pool and photolab in addition to the usual 
messes and saloons.
OUTFITTING
The vessel is equipped with an electrically powered bow thruster of 
c. 900 kW, a controlled passive stabilizing and a separate anti
heeling tank system. The stern is provided with double guillotine- 
type watertight doors for the lowest hold. The deck-house is situat
ed fore with a passage for the barges on the weather deck.
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MARITIEM INSTITUUT ’DE RUYTER’ TE VLISSINGEN 75 JAAR

Vijfenzeventig jaar is geen merkwaardig lange periode voor het 
bestaan van een instelling. Toch kan het wel een gedenk
waardige periode zijn. Het is namelijk bijzonder belangrijk wat er in 
die 75 jaar gebeurd is. hoe de ontwikkeling zich heeft voltrokken, 
welke grondslag voor het toekomstig beleid is ontstaan en welke 
groepen bij het geheel zijn betrokken. Voor de hogere zeevaart
school te Vlissingen is er dan ook alle reden om dit 75-jarig 
bestaan op een passende wijze te vieren. De feestelijkheden zijn 
verspreid over het gehele jaar 1978, zodat het onderwijs, dat 
uiteindelijk het hoofddoel blijft, zo min mogelijk wordt verstoord. 
Bovendien dienen alle betrokken groepen aan bod te komen. 
Gestart werd dan ook op zaterdag 7 januari 1978 met een verga
dering van de bestuursleden en de oüdbestuursleden, waarbij 
tevens de nieuwe statuten, die meer mogelijkheden voor het be
leid in de komende jaren geven, werden vastgesteld.
Vervolgens kwamen op 25 januari de pleegmoeders aan de beurt, 
die in de jaren 1946-1966 de leerlingen van de school hebben 
gehuisvest. Het werd een bijzonder gezellig feest voor deze 
’kunstmoeders’, die vaak nog een bijzondere band hebben met de 
oudleerlingen die zij vroeger hebben verzorgd.
Op 4 mei vond in de Sint Jacobskerk te Vlissingen een stijlvolle 
herdenking plaats van alle oudleerlingen die in de loop der jaren 
zijn omgekomen, vaak tengevolge van oorlogshandelingen bij de 
uitoefening van hun beroep. Vrijdag 5 mei werd een tentoonstel
ling geopend, door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, in 
het stedelijk museum te Vlissingen. Deze tentoonstelling geeft een 
getrouw beeld van de ontwikkeling van de school en blijft geopend 
tot eind oktober 1978. Het aantal bezoekers is reeds nu tot boven 
de 6.000 gestegen.
Op 12 mei werd een feest gehouden aan boord van het m.s. 
'Madeleine' voor alle medewerkers en oudmedewerkers van de 
school. Op de Westerschelde voor de schoolgebouwen werd de 
nieuwe naam van het instituut onthuld, waarna een gezellige rond
vaart volgde. Woensdag 14 juni werd het extra nummer van het 
schoolorgaan 'Poseidon' feestelijk aangeboden in aanwezigheid 
van de medewerkers. Dit extra nummer heeft uitwendig wel de 
vorm van een gedenkboek gekregen, maar de inhoud is zodanig

BOEKBESPREKING

TERUGBLIK

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
'De Ruyterschool’ te Vlissingen, onder redactie van drs. M. Braak, 
M. A. van Es en H. van Son.

Dit voorjaar heeft de 'De Ruyterschool' het feit herdacht dat in 1903 
het zeevaartonderwijs in Vlissingen een aanvang nam.
Thans, in 1978 is de instelling bekend onder de naam Maritiem 
Instituut 'De Ruyter’.
Het boek dat een uitgave is van dit instituut, telt 120 bladzijden en 
is gedrukt bij uitgeverij C. de Boer Jr. N V. te Hilversum, dankzij de 
financiële steun van rederijen en bedrijven.
Het is bij de Vlissingse en Middelburgse boekhandelaren verkrijg
baar voor ƒ 10,-. Het kan ook per post worden thuisbezorgd door 
storting van ƒ 15 ,- op girorekening 569243 t.n.v. de Stichting 
Zeevaartschoolbelangen, Boulevard Bankert 60 te Vlissingen. 
Het boek is verlucht met meer dan 200 foto’s en tekeningen en is 
voorzien van een 'ten geleide’ van Ir. J. Bout, voorzitter van de 
Vereniging Maritiem Instituut 'De Ruyter', terwijl er voorts een 
korte inleiding volgt door drs. Th . J. Westerhout, burgemeester van

opgezet dat veel oud Zeeuwen en ook anderen met belangstelling 
van de inhoud zullen kennisnemen. Zolang de voorraad strekt is dit 
boek verkrijgbaar door storting van ƒ 15,- op gironummer 56.92.43 
ten name van Stichting Zeevaartschoolbelangen te Vlissingen.
In augustus werd de betrokkenheid van de Vlissingse bevolking 
naar voren gebracht door een grootscheepse winkelaktie, die 
geopend werd op 16 augustus. Een hoogtepunt in deze aktie was 
ongetwijfeld de vlootschouw van vrijdag 18 augustus, waaraan 
een 65-tal vaartuigen, voornamelijk platbodems, deelnamen. De 
laatste drie dagen van deze winkelaktie werden gecombineerd 
met de jaarlijkse braderie in de gemeente, waarbij als gastschip de 
'Charlotte Rhodes’ in de haven aanwezig was.
In oktober volgen tenslotte de feestelijkheden voor de studenten, 
waarbij ook de andere zeevaartscholen zijn vertegenwoordigd. 
Hierop sluit aan een symposium waarvoor als thema gekozen is:

’De mens en de zee’

Een drietal sprekers zal een korte inleiding houden over de vol
gende onderwerpen:
-  'Wat betekent de zee voor de mens’ (prof. ir. W. Langeraar);
-  'De instelling van de mens ten opzichte van de zee’ (prof. ir. J. H. 

Krietemeijer);
-  ’Het sociale aspect van het zeemansberoep’ (dr. J. Roggema).

In een daaropvolgend forumgesprek zullen diverse punten verder 
uitgediept worden. Tenslotte worden de feestelijkheden afgeslo
ten met de gebruikelijke tweedaagse reünie van de oudleerlingen 
op 13 en 14 oktober. Deze reünie is de laatste jaren reeds uitge
groeid tot een groots festijn, maar zal dit jaar nog een bijzonder 
accent krijgen in verband met de jubileumviering.
Ongeacht de zorgwekkende tijd die de Nederlandse scheepvaart 
momenteel doormaakt, blijft het beleid van het 75 jaar oude insti
tuut erop gericht de wijzigingen in de scheepvaart nauwlettend te 
volgen en de daartoe benodigde mensen de gewenste opleiding te 
geven.
Wij hopen dat de vereniging Maritiem Instituut 'De Ruyter’ ook de 
komende jaren haar doelstelling mag waarmaken.
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Vlissingen. Het omvat verder vijf hoofdstukken en wel:

-  De plaats van de school in de geschiedenis van het Neder
landse Zeevaartonderwijs, door G K Brouwer, directeur van het 
instituut,
-  Driekwarteeuw De Ruyterschool' door drs, M. Braak,
-  De Vlissingse Blues door Gert van der Hoest, publicist en oud- 

Vlissinger,
-  De evolutie in de scheepvaart in 75 jaar, door H. van Son,
-  Het beste uit ’Poseidon’, het tijdschrift van de Vereniging van 
oud-leerlingen van de De Ruyterschool'.

Zeker voor hen die nauw bij Vlissingen zijn, of waren betrokken, is 
dit boek belangwekkende lectuur. Als oud-Vlissinger heb ik het

dan ook met genoegen gelezen. Juist vanuit die positie als oud- 
Vlissinger trof mij een omissie in de regels 6 en 7 van boven in het 
onderschrift van de foto op blz. 64. Het betreft de woning Zandweg
2. Na de familie Kapsenberg woonde ik er met mijn gezin van 1954 
tot 1962. Ten tijde van de foto was het huis dus door mij en mijn 
gezin bewoond. Op de foto is duidelijk voor het huis mijn blauwe 
Opel met wit dak te zien. Ook komen er enkele ons bekende 
tuinmeubelen op voor alsmede onze beroemde kolenhokken met 
daarboven de regenwatertank met de 2 witte deksels, achter het 
huis tegen de garage.

Overigens een zeer aan te bevelen boek.
prof. ir. J. H. Kr.

Airflex pneumatische koppelingen

GEVEKE Motoren en Grondverzet divisie Motoren zal met het 
gehele programma AIRFLEX pneumatische koppelingen en rem
men aanwezig zijn op de vakbeurs Aandrijftechniek '78, stand- 
nummer 2018.
AIRFLEX is een produkt van Eaton Corporation te Cleveland,
USA. Door hun constructie zijn deze koppelingen en remmen 
uitermate geschikt voor alle soorten aandrijvingen.

i
Met de standaardelementen is het namelijk mogelijk voor ieder 
probleem een oplossing op maat te maken, wat bijzonder grote 
voordelen biedt.
Uitlijningsfouten worden door de flexibele rubberbalg gecompen
seerd.
Het eerste ontwerp stamt uit 1936 en tienduizenden elementen 
hebben sindsdien de fabriek verlaten. Dit eerste ontwerp is door de 
jaren heen geperfectioneerd, maar als basisontwerp nooit veran
derd.

Het complete programma voor deze koppelingen bestaat uit:
Type CB, maximaal koppel 86000 Nm, trommeldiameter 4"-45".
Type VC, maximaal koppel 1807500 Nm, trommeldiameter 
11 Va"-6 6 ".
Type E, maximaal koppel 117500 Nm, diameter 12"-40".
Type CB, koppelingscombinaties met kogellagervrijloop, maxi
maal koppel 3250 Nm, diameter 6"-14".
Rotorseals, doorlaat 1/a"-1 V2", maximaal toerental 4000 
omw./min., in uitvoeringen met meerdere gescheiden axiale 
luchtdoorlaten.
Snelontluchters, doorlaat Vb"-1", met geluiddemper.
Hydraulisch of pneumatisch bediende schijfremmen.
Type WCA, watergekoelde remmen, thermische capaciteit maxi
maal 730 KW.
Type CS, veerbekrachtigde veiligheidsrem, maximaal koppel 
9600 Nm.
Hydraulische koppelingen, maximaal koppel 2950 Nm, diameter Airflex element, type VC, max. koppel 1807500 Nm, trommeldiameter 
2 3Ia"-93U", asdiameter radiale olietoevoer. 1 1 1/2"-66".
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Gecoördineerde bestrijding van ’Substandard ships’

In de internationale zeescheepvaart baart het verschijnsel van de 
zogenaamde 'substandard ships’ ernstige zorg. Substandard 
ships zijn schepen die zelfs niet voldoen aan minimale veiligheids
eisen. Ook de omstandigheden waaronder aan boord van zulke 
schepen wordt gewerkt, liggen beneden de normen die men hier
voor aanlegt. Soms beschikken de substandard ships nauwelijks 
over reddingsmiddelen en de nodige apparatuur voor brandbe
strijding.
Kombuis en bemanningsverblijven voldoen dikwijls in het geheel 
niet aan de geringste hygiënische eisen, terwijl ook de bemanning 
vaak onvoldoende geschoold en onbekwaam is.
Doorgaans komen deze schepen pas in het nieuws als zich een 
ramp van enige omvang voltrekt en het milieu daarbij ernstig wordt 
bedreigd. Als standaard voorbeeld geldt nog steeds de ramp met 
de Torrey Canyon. Maar ook zonder rampen is waakzaamheid 
voor deze schepen geboden.
Die waakzaamheid is de afgelopen jaren al tot uiting gekomen in 
een aantal belangrijke verdragen, waarbij twee internationale or
ganisaties op het gebied van de scheepsveiligheid en de arbeids
omstandigheden een rol hebben gespeeld.
Dit zijn de Intergovernmental maritime consultative organisation 
(IMCO) en de International labour organisation (ilo). Bijna alle 
zeevarende landen, waaronder ook Nederland, zijn aangesloten 
bij deze organisaties.
De verdragen die onder de hoede van deze organisatie tot stand 
zijn gekomen, zijn -  wat de Imco betreft: de internationale verdra
gen ter beveiliging van mensenlevens op zee (1960 en 1974), het 
internationaal uitwateringsverdrag (1966) en het internationale 
verdrag ter voorkoming van aanvaringen op zee (1972). Onder de 
vleugels van de Ho zijn in de loop der jaren onder meer tot stand 
gekomen:
verdragen op het gebied van de minimum leeftijd (1920, 1936, 
1973) en op het gebied van het geneeskundig onderzoek zeeva
renden (1946), en de nodige verdragen die eisen stellen aan 
bemanningsverblijven, voeding, zeevaartdiploma’s en voorko
ming van arbeidsongevallen.
Het lijkt een afdoende lijst, maar in de praktijk bieden deze verdra
gen geen volledige bescherming tegen substandard ships. Dit 
geldt met name voorde llo-verdragen, die lang niet alle zijn gerati
ficeerd door de lidstaten van beide organisaties. In zoverre dit wél 
is gebeurd hebben de lidstaten zich alleen verplicht de voorschrif
ten toe te passen op schepen uit het eigen land. Men aarzelt om de 
voorschriften ook te laten gelden voor schepen uit andere landen. 
Laat staan, dat men vreemde schepen controleert op naleving van 
de regels.
Voor deze terughoudendheid is wel een verklaring. In de eerste 
plaats hee ft-zoa ls  gezegd-nog slechts een gering aantal landen 
de verdragen geratificeerd. De oorzaak hiervoor ligt in het feit, dat 
vooral de normen op sociaal gebied die in de verdragen zijn 
opgenomen, geen rekening houden met de typisch eigen situatie 
in de betrokken landen. Dat is belangrijk. De opzet van de sociale 
wetgeving in de diverse landen en de mate waarin deze zich heeft 
ontwikkeld, vertonen nogal wat verschillen. Deze verschillen staan 
een internationale éénwording op dit gebied in de weg.
Daarbij komt, dat een schip nog steeds wordt gezien als een soort 
verlengstuk van het land, onder welke vlag het vaart. Ook deze 
houding vergroot de aarzeling om maatregelen te nemen tegen 
vreemde schepen.
Intussen is er sinds de Internationale arbeidsconferentie van okto
ber 1976 een kentering gekomen in de boven weergegeven inzich
ten. De conferentie heeft namelijk een belangrijk verdrag aange
nomen: het Merchant shipping (minimum standards) verdrag.
De staten die tot dit verdrag toetreden, worden hierdoor verplicht 
wettelijke voorschriften uit te vaardigen op het gebied van de

veiligheid, de sociale zekerheid en het leef- en werkklimaat aan 
boord van schepen onder eigen vlag. Op de naleving van deze 
regels moeten de lidstaten toezien,
Nu verschilt deze bepaling met zoveel van de bepalingen die reeds 
voorkwamen in andere maritime llo-verdragen. Nieuw is echter de 
toevoeging, dat de wettelijke voorschriften die in het kader van dit 
verdrag worden uitgevaardigd, wezenlijk gelijkwaardig moeten 
zijn aan de voorschriften die in een aantal bestaande llo- 
verdragen al worden opgenomen.
Deze bestaande verdragen worden in een bijlage bij het Merchant 
shipping verdrag nog eens opgesomd.
De bedoeling van de toevoeging is, dat staten het nieuwe verdrag 
toch kunnen ratificeren, ook al zou hun nationale wetgeving op een 
ondergeschikt punt van de llo-voorschriften afwijken.
Van wezenlijk belang voor de bestrijding van substandard ships is 
echter, dat het verdrag een lidstaat, na ratificatie, bevoegd ver
klaart op te treden tegen schepen onder vreemde vlag, die zijn 
havens binnenlopen en die niet voldoen aan de ’wezenlijk gelijk
waardige’ voorschriften.
Nu rijzen bij de uitvoering van deze bepalingen twee vragen. Ten 
eerste: Wat is wezenlijk gelijkwaardig; hoe vertaal je dat in con
crete voorschriften?
En ten tweede: Welke maatregelen kunnen worden overwogen bij 
niet-naleving van die voorschriften?
Op initiatief van Nederland is een aantal landen in de regio Noord
zee bij elkaar gekomen, om op dit punt duidelijke afspraken te 
maken. Die afspraken zijn neergelegd in een zogenoemd ’Memo
randum of Understanding’, dat door de scheepvaartautoriteiten 
van België, de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Nederland, 
Noorwegen, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 
werd ondertekend. In een bijlage, gehecht aan dit memorandum, 
zijn veertig voorschriften concreet uitgewerkt. Die voorschriften 
bewegen zich op gebied als de minimum leeftijd van zeevarenden, 
de bewijzen van bekwaamheid voor officieren, de voeding, de 
geneeskundige keuring, de bemanningsverblijven en het voorko
men van arbeidsongevallen.
Het Memorandum voorziet in een algemene controle van deze 
voorschriften: een controle die zich kan uitstrekken tot zeesche
pen van alle nationaliteiten die de havens van de betrokken landen 
aandoen of hun binnenwateren bevaren. In buitengewone geval
len zal een schip, dat niet aan de normen voldoet, pas mogen 
vertrekken als er reparaties zijn verricht of als voorzorgsmaatrege
len zijn getroffen. Verder voorziet het Memorandum in een mel
dingssysteem, waardoor de scheepvaartautoriteiten van alle 
deelnemende landen op de hoogte blijven van de bewegingen van 
verdachte schepen.
Bij het directoraat-generaal van Scheepvaart (Verkeer en Water
staat) in Den Haag is een secretariaat ingesteld, waardoor de 
activiteiten in diverse landen op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Minstens eenmaal per jaar komen deskundigen van de acht deel
nemende landen bij elkaar om e regeling te toetsen op haar 
doelmatigheid en om zo nog het een en ander aan te passen. 
Daarbij komt niet alleen de toepassing in de praktijk aan de orde. 
Ook de vraag in hoeverre de voorschriften kunnen worden aange
scherpt, behoort tot de onderwerpen van zulke bijeenkomsten. 
De huidige normen zijn namelijk ontleend aan Imco- en lloverdra- 
gen, die reeds van oudere datum zijn. Het is voorstelbaar, dat de 
normen die men in de Noordzee-regio hanteert, in de toekomst 
worden afgestemd op verdragen van meer recentere datum. Op 
die manier is een geleidelijke verhoging van het niveau mogelijk. 
Men hoopt, dat het initiatief van de Noordzeelanden elders navol
ging ondervindt. Zodat de actie die nu nog op bescheiden schaal 
wordt ondernomen, eens uitgroeit tot een wereldwijde aanpak van 
de substandard ships.
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
W  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
c (Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en evenementen seizoen 1978/1979

Die wassergekühlten Dieselmotoren 
der K löckner-Hum boldt-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

Modern ship salvage*
door mr. C. A. Sinclair, C. Eng., F. I. Mar. 
E., Head of the Salvage Association, Lon
don
5 okt. (do) Rotterdam

Scheepsbinnenhuisarchitectuur; kleur 
en fleur in het interieur
door G. de Jong, Interieur architect 
CONOSHIP, Groningen
12 okt. (do) Groningen

Discussieavond
13 okt. (vr) Amsterdam

M ijnenbestrijd ingsvaartuig**
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.

'A lphaprom ’ 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 o f merchant ships fo r 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.

O nderhoudsvoorspelling 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

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. W ijzigin
gen en aanvullingen kunnen nog w or
den verwacht, o.m. w ordt een tweetal 
excursies voorbereid in het najaar 1978 
en voorjaar 1979
? ? Voorstellen te r zake worden inge
wacht.

‘ Lezingen in samenwerking met het In
stitu te  of Marine Engineers (Nether
lands Branche)
“ Lezingen In samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
n ink lijk  Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap ’W il
liam Froude’.

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

Ir. J. J. M. Sluys f
Op 27 augustus 1978 overleed te Rotter-

dam op 76-jarige leeftijd de heer ir. J. J. M. 
Sluys, Oud-directeur van De Rotterdam- 
sche Droogdok Maatschappij B.V. en 
Oud-lid Raad van Bestuur Rijn-Schelde. 
De heer Sluys was Officier in de Orde van 
Oranje Nassau en Comendador da Ordem 
do Merito Industrial.
Met een onderbreking, was hij gedurende 
48 jaar lid van onze vereniging.

150-jarig bestaan Bureau Veritas
Ter gelegenheid van het 150-jarig be
staan van BUREAU VERITAS, Registre In
ternational de Classification de Navires et 
d’Aéronefs, zal op vrijdag 29 september
a.s. een receptie worden gehouden van
17.00 tot 19.00 uur in Kasteel 'De Witten
burg’, Rijksstraatweg 612, Wassenaar.

NIEUWE OPDRACHTEN

Order van 100 m iljoen voor RSV
De offshore-divisie van RSV heeft op
dracht ontvangen voorde levering van een 
booreiland van het type Levingston 111, 
met een totale waarde van circa 100 mil
joen gulden.
Het contract werd gesloten met Centromor, 
in opdracht van Petrobaltic, een gemeen
schappelijke organisatie van Polen, 
U S S R .  en Oost-Duitsland, welke zich 
bezig houdt met het onderzoek naar olie in 
de Baltische zee.
Het driehoekige booreiland van het zoge
naamde jack-up-type (zelfheffend) heeft 
een lengte van ruim 63 meter, is 54 meter 
breed en 6,7 meter hoog. De drie poten



hebben elk een lengte van 127 meter. Het 
eiland is geschikt om tot een waterdiepte 
van 91 meter boorwerkzaamheden te ver
richten. Het totale gewicht van het eiland 
met permanente installaties bedraagt on
geveer 3800 ton.
Het unieke van dit contract is, dat niet al
leen het eiland geleverd wordt, d.w.z. het 
staalwerk met standaarduitrusting -  zoals 
bijv. de dieselgeneratorsets maar ook 
een complete booruitrusting. Deze omvat 
onder meer hoofdboor met boortoren, 
draaitafel, spoelingpompen, spoelingbe- 
handelingsinstallatie en boorgereedschap 
zoals boorpijpen, boorbeitels e.d. Even
eens tot de order behoort de levering van 
equipment voor de uitvoering van 
produktie-testen, controle op kwaliteit van 
de spoeling, etc.
Naast deze zogenaamde hardware levert 
RSV ook de software van het boorbedrijf. 
Voor Petrobaltic is een compleet trainings- 
en consultancy-programma samengesteld 
om het personeel vertrouwd te kunnen ma
ken met het eiland en alle boorwerkzaam
heden.
Door de combinatie van zowel hardware 
als software heeft RSV getracht een opti
maal produktiepakket samen te stellen. 
Het is voor de eerste maal ter wereld, dat 
een dergelijk trainingsprogramma in het le
veringspakket van een bouwwerf is opge
nomen.
Het booreiland zal worden gebouwd bij 
VDSM (Verolme Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij B.V.) te Rozenburg en zal 
eind 1979 worden opgeleverd. Het projekt 
omvat, inclusief toelevering, ruim 500 man
jaren werk.

Ruim vijfentachtig  m iljoen gulden aan 
opdrachten van IHC Holland
Een voortgezette engineering opdracht uit 
de U.S.A., een sleepzuiger voor een west- 
europese opdrachtgever en een zee
gaande zelfvarende snijkopzuiger voor 
een westeuropese aannemerscombi natie 
verhogen de orderportefeuille van IHC Hol
land met ruim 85 miljoen gulden.
Een Nederlands-Amerikaanse combinatie 
van baggeraannemers gaat in de U.S.A. 
een grote splijtsleepzuiger bouwen, met 
een laadruiminhoud van 3500 m3. Het 
schip werd ontworpen door DTC, een in 
New York gevestigde joint-venture van 
IHC Holland en John J. McMullen.
In vervolg op deze ontwerp-opdracht werd 
met DTC een contract afgesloten voor de 
levering van engineering en speciale on
derdelen. Een aanzienlijk deel daarvan zal 
uit Holland worden toegeleverd.
Een westeuropese klant bestelde een mo
derne 1500 m3 sleepzuiger, die bij IHC 
Verschure in Amsterdam zal worden ge
bouwd.
Een westeuropese combinatie van bag
geraannemers bestelde een zeewaardige, 
zelfvarende snijkopzuiger met het grote to
taal geïnstalleerde dieselvermogen van

ruim 20.000 pk. Drie grote, eveneens door 
IHC Holland te leveren splijtbakken (elk 
1800 m3) zullen de zuiger assisteren.
De bakken zullen in Singapore worden ge
bouwd, ook hier met toelevering van engi
neering en typische onderdelen vanuit Hol
land. Het casco voor de zuiger zal worden 
gebouwd bij IHC Gusto Staalbouw in Slik
kerveer, de afbouw geschiedt bij IHC Smit 
in Kinderdijk.
Alle genoemde opdrachten zullen voor of 
omtrent oktober 1979 worden afgeleverd.

TEWATERLATINGEN
’Port o f Spain II’
Voor de Port Authorities van Trinidad & 
Tobago, de republiek van twee eilanden 
voor de kust van Venezuela, bouwt IHC 
Holland een sleephopperzuiger met grij- 
perbaggerinstallatie. De naam van het 
schip is Port of Spain II.
Het baggervaartuig is op 25 augustus jl. bij 
IHC Verschure in Amsterdam-Noord te wa
ter gelaten door mevrouw Joan Massiah, 
als vertegenwoordigster van buitenlandse 
zaken toegevoegd aan het Hoge Commis
sariaat van Trinidad & Tobago in Londen. 
Het baggervaartuig, met een laadruimin
houd van 750 m3, wordt voorzien van twee 
zuigbuizen, waarmee tot op een diepte van 
maximaal 16,75 meter kan worden gebag
gerd. Om ook te kunnen werken vlak langs 
haven hoofden en kaden wordt op het schip 
een grijperkraan geïnstalleerd. Het laad
ruim wordt voorzien van IHC-bodem- 
schuiven voor het lossen van de bagger
specie. In het dieselelectrisch aangedre
ven schip worden twee hoofddieselmoto
ren geplaatst van 1277 kW (1750 pk) elk. 
De Port of Spain II zal in het voorjaar van 
1979 worden opgeleverd.

'Catatum bo’
Vanuit de scheepsbouwhal van IHC Smit 
Kinderdijk, werd op 1 september jl. de 
sleephopperzuiger Catatumbo te water ge
laten.
Dit schip is in aanbouw voor de Venezo
laanse staatsbaggermaatschappij ’ Insti- 
tuto Nacional de Canalizaciones Caracas'. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
Senora Ligia Aveledo de Briceno, echtge
note van Zijne Excellentie Contralmirante 
J. A. Briceno Agelvis, President van Insti- 
tuto Nacional de Canalizaciones.
De Catatumbo zal begin volgend jaar in 
Venezuela worden ingezet voor het uitdie
pen en onderhouden van de toegansvaar- 
wegen tot en in het meer van Maracaibo. 
De Catatumbo is een dubbelschroefs 
sleephopperzuiger met een lengte van 112 
m., een breedte van 19.70 m. en een laad
ruiminhoud van 6500 m3. Het behoort 
daarmee tot de grootste baggerwerktuigen 
van dit type. De zuiger is uitgerust met twee 
zuigbuizen, waarmee maximaal tot op 22 
m. diepte kan worden gezogen. De zuig- 
koppen zijn voorzien van spuiters om ook

te kunnen werken in vrij harde grond.
Het laadruim is voorzien van bodemschui- 
ven waardoor ook storten in ondiep water 
mogelijk is.
De Catatumbo is het eerste schip dat wordt 
uitgerust met de onlangs door IHC ontwik
kelde zuigbuisautomaat. Deze apparatuur 
is geprogrammeerd voor het automatisch 
bedienen en zodanig corrigeren van alle 
bewegingen van de zuigbuizen. 
Bunkercapaciteiten en voorraadruimten 
zijn toereikend om gedurende 45 dagen 
zonder bevoorrading te blijven werken. 
Aan boord bevinden zich air-conditioned 
verblijven voor 40 personen.

m.s. ’Andrea Sm its ’
Op 1 september 1978 werd bij de Groot & 
van Vliet Scheepswerf en Machinefabriek 
B.V. te Slikkerveer het motorvrachtschip 
Andrea Smits' tewatergelaten. Dit schip, in 
opdracht voor Rederij M. Smits te Dene
marken, is het tweede van een serie van 
zes identieke schepen, die de grootste 
schepen worden van de Nederlandse 
Kleine Handelsvaart.
De hoofdafmetingen zijn als volgt: Lengte 
over alles 83,65 m, lengte tussen de lood
lijnen 74,80 m, breedte op spanten 17,00 
m, holte tot hoofddek 5,78 m, holte tot bo
vendek 10,15 m, diepgang als open’ schip 
5,74 m, diepgang als ’gesloten’ schip 8,39 
m, Deadweight als ’open' schip ± 3200 ton, 
d e adw e igh t a ls ’ge s lo te n ’ schip ±  6200 
ton.
Het schip is een zgn. '75 meter schip'; de 
grens voor de Kleine Handelsvaart. Ten
einde de exploitatiekosten zo laag mogelijk 
te houden, is ook de toestand als ’open’ 
schip gehandhaafd, waarbij de bruto ton
nage onder 1600 RT blijft. Als ’gesloten’ 
schip zal de bruto tonnage onder de 4000 
RT blijven.
Binnen de maximale lengte van het schip, 
heeft het ruim met luikhoofd een optimale 
lengte gekregen. Het ruim heeft een vrijwel 
rechthoekige vorm. Naast het luikhoofd zijn 
wingtanks aangebracht vanaf de dubbele 
bodem tot aan het bovendek. De totale wa- 
terballastcapaciteit bedraagt 2150 ton; de 
graancapaciteit ca. 7000 m3 of 247.000 cft. 
en de balencapaciteit bedraagt 6800 m3 of
240.000 cft.
De ruimafmetingen zijn verder zodanig, dat 
het schip ook geschikt gemaakt kan wor
den voor het vervoer van containers, waar
voor de nodige voorzieningen zijn aange
bracht.
De dubbele bodem is zodanig gecon
strueerd, dat zeer zware ladingen kunnen 
worden vervoerd. De sterkte van de bodem 
is n.l. gebaseerd op belastingen van 15 
ton/m2. De ventilatie van het ruim is geba
seerd op 25 luchtwisselingen van het le
dige ruim.
Het tussendek is voorzien van stalen pon- 
tonluiken, die tot 4 ton/m2 kunnen worden 
belast.
De luiken van het bovendek zijn geschikt
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voor het vervoer van containers, hout en 
andere deklading. Hiervoor zijn extra sjor- 
voorzieningen aangebracht.
Het schip wordt uitgerust met twee kranen 
die gezamenlijk op één portaal gemon
teerd zijn. Het portaal kan langs de coa- 
ming rijden. De capaciteit van elke kraan is 
50 ton en gezamenlijk is het hefvermogen 
100 ton.
Aan de uitrusting van de accommodatie is 
zeer veel zorg besteed. Alle leden van de 
bemanning hebben ruime, afzonderlijke 
hutten met eigen toilet en douche. Ter 
voorkoming van geluidshinder worden uit
gebreide voorzieningen getroffen.
Verder is het schip uitgerust met alle voor
geschreven voorzieningen voor de vaart 
door het Suez-kanaal, Panamakanaal en 
de St. Lawrence Seaway.
Voor de voortstuwing is een MaK motor, 
type 453 AK, met een vermogen van 2500 
pk geïnstalleerd, die het schip een snelheid 
van ca. 12. km zal geven. De hulpmotoren, 
fabrikaat MWM, zijn opgesteld in een sepa
rate, geluidsgeïsoleerde hulpmotorkamer, 
welke grenst aan een ruime, eveneens 
geïsoleerde, controlekamer.
Het m.s. 'Andrea Smits’ zal einde oktober 
1978 aan de Rederij Smits opgeleverd 
worden.

VERKOCHTE SCHEPEN
’Spithead’
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het Ne
derlandse motorkustvaartuig Spithead, ei
gendom van Rederij Solent te Sassenheim 
verkocht naar Griekenland, singledeck- 
type, gebouwd in 1961 bij Scheepswerf 
Van Diepen te Waterhuizen, 1.320 tons 
draagvermogen en voorzien van een 
Werkspoor hoofdmotor van 860 pk.
De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden en het schip is her
doopt in Galstream, met thuishaven Pi- 
raeus.

'Smit Salvor’
Eveneens is via Supervision verkocht de 
Nederlandse motorsleepboot Smit Salvor, 
van Smit Internationale aan Loucas G. 
Matsas te Piraeus.
De Smit Salvor is een sleepboot van de 
4.500 IHP klasse, gebouwd in 1957.
Het schip is inmiddels te Vlaardingen aan 
de nieuwe eigenaar overgedragen en her
doopt in Matsas Salvor. Het zal hoofdzake
lijk gebruikt worden voor bergingswerk
zaamheden in het oostelijk deel van de 
Middellandse Zee.

TECHNISCHE INFORMATIE

Schakelapparaten voor hefwerktuigen
Voor ontwerpers en al diegenen, die zich 
bezighouden met hefwerktuigen is de 
nieuwe AEG-Telefunken catalogus 
Schaltgerate für Hebezeuge' een handige

hulp.
Het bevat het complete programma laag- 
spannings-schakelapparaten -  typen zo
wel in open uitvoering als ondergebracht in 
een behuizing -  voor de uitrusting van elek
trisch aangedreven hefwerktuigen. Spe
ciale aandacht is geschonken aan techni
sche waarden, vereist voor intermitterend 
bedrijf. Naast goede aanwijzingen hiervoor 
bevat de catalogus bestelformulieren van 
vastlegging van schakelschema's voor 
kraanschakelaars -  de hoofdschakelaar 
van de hefwerktuigen -  evenals verwijzin
gen naar andere belangrijke apparaten 
voor toepassing bij hefwerktuigen.
De catalogus is gratis verkrijgbaar bij 
AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V., afd. 
Motoren en Schakelmateriaal, postbus 
1816, 1000 BV Amsterdam Tel. 020 - 
511 63 33, toestel 358.

DIVERSEN

Nederlands Instituut voor Lastechniek
De Stichting Nederlands Instituut voor Las
techniek organiseert in samenwerking met 
TC-V op donderdag 28 september 1978 in 
het Congres- en Vergadercentrum van de 
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Croe- 
selaan 6 te Utrecht, een TC-V-Voorlich- 
tingsdag Niet-destructief onderzoek van 
lassen, met als thema: Huidige en toekom
stige technieken voor lasinspectie.

PROGRAMMA
9.30 Ontvangst.
10.00 Opening door ir. M. J. Spanraft, 
voorzitter van het NIL.
10.10 Inleiding over de aktiviteiten TC-V, 
Ing. A. de Sterke -  R.T.D. b.v., Rotterdam, 
voorzitter TC-V.
10.30 Het toepassen van internationale 
aanbevelingen voor het radiografisch on
derzoek van lassen, J. W. van der Heijden
-  Dienst voor het Stoomwezen, Den Haag.
10.50 Discussie.
11.00 Koffiepauze.
11.30 NIL/IIW-aktiviteiten met betrek
king tot referentie-kollekties van radiogra
fieën van lassen in staal, Ing. J. Th. Eering
-  R.T.D. b.v., Rotterdam.
11.50 Discussie.
12.00 De toepassing van Akoestische 
Emmissie Analyse bij het lassen, Drs. W. J. 
P. Vink -  T.H. Delft, Tussenafdeling der 
Metaalkunde.
12.30 Discussie.
12.45 Lunch.
14.00 Handboek ultrasoon lasonder- 
zoek, Ir. J. Hoving -  Kon. Shell Laborato
rium, Amsterdam.
14.20 Foutgroottebepaling bij ultrasoon 
lasonderzoek, Ing. F. H. Dijkstra -  R.T.D. 
b.v., Rotterdam.
14.40 Discussie.
15.00 theepauze.
15.20 Ultrasoon onderzoek van lassen in 
roestvaststaal, Ing. A. de Sterke -  R.T.D.
b.v., Rotterdam.

15.40 Het karakteriseren en kwantifice
ren van ultrasone taster eigenschappen, 
Ing. H. Bosselaar -  Kon. Shell Laborato
rium, Amsterdam, Ing. J. A. de Raad -  
R.T.D. b.v.. Rotterdam.
16.00 Discussie.
16.10 Sluiting en samenvatting, Prof. Dr. 
Ir. H. G. Geerlings, T.H., Delft. 
Discussieleiders: Ing. P. J. Ras tot 12.45 
uur, Prof. Dr. Ir. H. G. Geerlings na 14.00 
uur.
De kosten van deelneming aan deze Voor
lichtingsdag (incl. referatenbundel, con
sumpties, koffietafel) bedragen voor con
tribuanten van het Nederlands Instituut 
voor Lastechniek en voor hen die werk
zaam zijn bij bedrijven die het NIL finan
cieel steunen ƒ 120,-, voor overigen 
ƒ 150,-. Voor inlichtingen: Nederlands In
stituut voor Lastechniek, Laan van Meer- 
dervoort 2b, 2517 AJ Den Haag.

Niria organiseert sym posium  innovatie  
en maatschappij
De Nederlandse ingenieursvereniging niria 
organiseert ter gelegenheid van het vijftig
jarig bestaan op 4 oktober 1978 in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een 
jubileumsymposium 'INNOVATIE EN 
MAATSCHAPPIJ'. Aanvang 14.00 uur. 
Daarbij zal de rol van de h.b.o.-ingenieur in 
het kader van de maatschappelijke rele
vantie van technologische vernieuwingen 
centraal worden gesteld. Tijdens het sym
posium worden inleidingen gehouden 
door: drs. M. W. J. M. Peijnenburg, minister 
voor Wetenschapsbeleid, ing. J. Klevering, 
directeur Enraf-Nonius BV en ing. H. P. 
Vossen, organisatie-adviseur.
Na afloop van het symposium (ca. 15.30 
uur) vindt in de hal van de Jaarbeurscon
greszaal een informele receptie plaats.
De Nederlandse ingenieursvereniging niria 
bundelt allen die technisch of agrarisch ho
ger beroepsonderwijs hebben gevolgd. 
Vroeger waren deze afgestudeerden in 
verschillende organisaties verenigd, waar
van de oudste in 1928 werd opgericht. De 
ontwikkelingen op onderwijsgebied -  met 
name in de jaren vijftig -  hebben geleid tot 
éénwording van deze verenigingen. Het ni
ria is thans de enige landelijke organisatie 
van ingenieurs, afgestudeerd aan hogere 
technische en hogere agrarische scholen. 
Voor aanmelding en informatie: Niria, 
Postbus 90722, 2509 LS ’s-Gravenhage, 
Tel. 070-556800.

NIL-lassymposium
Op dinsdag 2 november 1978 zal in 'De 
Doelen’ te Rotterdam het twee-jaarlijkse 
Lassymposium van het Nederlands Insti
tuut voor Lastechniek (NIL) worden ge
houden.
Het wordt ditmaal georganiseerd in sa
menwerking met de Centrale Bond van 
Scheepsbouwmeesters in Nederland 
(CEBOSINE) omdat als onderwerp: 'de 
lasproblematiek van maritieme construc-



ties' is gekozen.
Het belang van de lastechniek voor de 
scheepsbouw is groot. De maritieme indus
trie is een van de grootste verbruikers van 
lasmaterialen in Nederland. In de bedrijven 
neemt de lastechniek een sleutelpositie in. 
Tijdens het symposium komen 's morgens 
vertegenwoordigers van de scheepswer
ven aan bod met als onderwerp de mecha
nisering van het lassen. De middagzitting is 
gewijd aan de kwaliteitscontrole door mid
del van destructief onderzoek.
De sprekers zijn afkomstig van R.S. V., Van 
der Giessen- de Noord, het Metaalinstituut 
TNO.
Nadere informatie over dit Lassymposium 
kunt u verkrijgen via het aanvragen van 
een folder, die verkrijgbaar is bij het Neder
lands Instituut voor Lastechniek, Laan van 
Meerdervoort 2-B- 2517 AJ s-Gra- 
venhage tel. 070-600937.

Plan to beat sea pollution
In the wake of the Amoco Cadiz and Eleni V 
disasters earlier this year, Britain’s De
partment of Trade has announced a new 
six-point plan to improve the country’s ca
pability for dealing with offshore oil pollu
tion hazards.
A new contingency planning and opera
tions unit will be set up in the Department's 
marine division with the specific job of 
planning contingency arrangements and 
taking overall charge of operations dealing 
with future marine emergencies. 
Proposals are to be worked out for an in
crease in the existing capability for dealing 
with pollution without harming fisheries, 
and there will also be an exercise to esta
blish how best to improve communications 
and take full advantage of the support facili
ties provided at the Joint Service Maritime 
Headquarters.
A detailed review of salvage arrange
ments, which includes a wide examination 
of available resources, has been put in 
hand, and there will be an investigation of 
liability and compensation in marine acci
dents.
Finally, a review of beach cleaning arran
gements has been set in hand. 
Announcing the plans, Mr. Edmund Dell 
the Secretary of State for Trade said that a 
recent review of contingency arrange
ments for dealing with oil pollution had 
shown that existing arrangements provi
ded only a limited capability for dispersing 
oil slicks at sea, and were only practicable 
when slicks were of a relatively modest 
size. However, since they were introduced 
in 1970, they had been successfully activa
ted in nine substantial incidents which were 
within their capability.
But the amount of oil spilled in the Amoco

Cadiz incident had greatly exceeded the 
combined Anglo-French capability, and in 
the light of this experience there was a case 
for enhancing the arrangements.

Harland and Wolff & Technigaz use 
Lloyd's register’s IBM 370/158 compu
ter and software fo r structural analyses 
of new LPG carriers

‘Harland and Wolff Shipbuilders are at pre
sent building two 59,000m3 LPG ships at 
Belfast to Lloyd’s Register’s class.
In order to verify the adequacy of the initial 
design scantlings of the ships and their 
cargo tanks, representatives from Harland 
and Wolff and their design consultants, 
Technigaz, have recently carried out a 
study at Lloyd’s Register’s London Head
quarters.
The study, which was aimed at silmulating 
the behaviour of each ship and its tanks in 
service, took into account the interaction 
between the cargo tanks and the ship’s 
double bottom. Both three dimensional 
mathematical models of the structure, and 
more detailed planar substructure analy
ses of the primary webs and girders were 
employed. The analyses provided details 
of stress distributions and magnitudes and 
plate panel stability under loadings predic
ted as being representative of those likely 
to be experienced during the ship’s normal 
operational life.
In carrying out the analyses, considerable 
use was made of Lloyd’s Register's com
prehensive computing and software re
sources. In particular the interactive graph
ics facility, LR PASS programs and the 
structural analysis capability of the NA- 
STRAN program were all utilised to the full 
under the Society's guidance and control. 
Both ships are dsigned for the carriage of 
LPG in five, IMCO type A, independent 
prismatic cargo tanks constructed of higher 
tensile steel suitable for cargo temperatur
es of minus 48° C and capable of withstan
ding a maximum vapour pressure of 0.25 
kg/cms2. Each tank is longitudinally fra
med, centrally divided by a longitudinal 
bulkhead and has a wash bulkhead at mid 
length.
The cargo tanks are to be insulated exter
nally with polyurethane foam formed in situ 
between the tanks walls and a 0.5 mm gal
vanised sheet steel protective lining. 
Support for the cargo tanks is provided by 
stools mounted on the double bottom struc
ture.
When completed the ships will be charter
ed to Shell, and they will be used to trans
port LPG from Shell’s Brent Field to the 
U.S.A., in 1980.
Principal particulars of the ships are: length

overall 210 m, breadth moulded 31.4 m. 
depth moulded 21,45 m, service speed
16,5 knots, cargo capacity 59,000 m3-  
Propulsion will be by a Harland and 
Wolff/Burmeister and Wain 6K90GF diesel 
engine developing 20,500 bhp at 114 
r.p.m.

Hamworthy Engineering Ltd. receive 
firs t certificate new quality assurance 
scheme for machinery
The first certificate to be awarded under 
Lloyd’s Register’s new Quality Assurance 
Scheme for Machinery has been given to 
the Pump and Compressor Division of 
Hamworthy Engineering Ltd., a member of 
the Powell Duffryn Group. Mr. S. N. Clay
ton, Lloyd’s Register’s Chief Engineer Sur
veyor, formally presented Certificate QAM 
001 to Mr. John Sanderson, a Director and 
General Manager of the Pump and Com
pressor Division, at a ceremony at the 
company’s Poole, Dorset, headquarters 
last week.
The approval relates to Hamworthy's cen
trifugal pumps, screw pumps, gear pumps 
and reciprocating air compressors and fol
lows Lloyd’s Register’s approval of produc
tion methods, inspection and testing ar
rangements, quality control procedures 
and general standards of workmanship. 
All the approved items will be suitable for 
fitting in ships or other installations classed 
with LR, subject to construction in accor
dance with LR’s Rules and satisfactory in
stallation under the usual conditions of sur
vey and testing.

The quality assurance scheme for ma
chinery
This scheme applies to individual and se
ries produced items manufactured under 
closely controlled conditions.
Under traditional procedures, Lloyd’s Re
gister surveyors witness tests and examine 
components at prescribed stages of manu
facture. Under the new scheme the sur
veyors will carry out regular surveillance of 
the company’s approved manufacturing 
and quality control procedures. The re
quirements are based on quality assurance 
techniques which, after approval by LR, 
have been adopted as an alternative to 
direct survey methods.
LR will encourage very high standards and 
only approve those manufacturers who 
employ first class and comprehensive qua
lity control methods. After experience has 
been gained, it is intended to include these 
requirements in the Rules and Regulations 
for the Classification of Steel Ships.
The scheme is intended to cover machin
ery and associated components for marine 
use which require LR certification.


