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Lijnvaartcode er door

Omslag
s m itw e ld

/ / / / / / / A

SMITWELD B.V.

Postbus 253 - Nijmegen 
Tel. 080-52 2911

Met zekerheid mogen wij nu stellen, dat 
1979 te boek zal staan als het jaar waarin 
de Gedragscode voor de Lijnvaartconfe- 
rences een feit is geworden. Met de ratifica
tie van dit stuk door de landen van de Euro
pese Gemeenschap is de de jure'-basis 
gelegd voor de algehele wereldwijde toe
passing van dit aanvankelijk vooral zo con
troversiële document, dat jarenlang de 
gemoederen wist te verhitten. Plotseling 
blijken nu ook de overtuigde tegenstanders 
niet meer zo weerbarstig te zijn en treft men 
de aarzelenden nu in het kamp van de 
voorstanders, waar ze staan te juichen 
alsof ze van het begin af aan wild enthou
siast zijn geweest.
Zoals, om een voorbeeld te noemen, onze 
eigen KNSM-directie, die in haar jaarver
slag met voldoening constateert, dat er 
binnenkort overeenstemming zal worden 
bereikt binnen de EEG inzake toetreding 
van de lidstaten tot de VN-Code.’ Zij moti
veert deze voldoening door de hoop uit te 
spreken dat nu de basis zal worden bereikt 
voor een Europese scheepvaartpolitiek, 
'die ertoe zal kunnen leiden dat de EEG- 
landen daadwerkelijk tegen vlagbevoor- 
rechtende praktijken zullen optreden’. 
Deze mening kreeg dezelfde week nog een 
extra accent mee toen Horst Seefeld, de 
grote man achter de nog lang niet verwe
zenlijkte Europese zeehavenpoiitiek, vast
stelde, dat de Code 'na vijf jaar discussië
ren in het Europese Parlement, eindelijk 
een eerste schrede van de Gemeenschap 
naar een Europese scheepvaartpolitiek 
mogelijk had gemaakt'.
Hoe overtuigend dit allemaal ook moge 
klinken, we komen niet onder de vraag uit 
waarom deze waarheden eerst nu, vijf jaar 
na de indiening van de Code, voldoende 
zijn doorgedrongen om effect te sorteren. 
En het is niet zo moeilijk om het antwoord 
op deze vraag te vinden. De Code is een 
feit geworden door de druk van vooral poli
tieke aard die door de landen van de Derde 
Wereld, meesmuilend gadegeslagen door 
het zich voorlopig nog niet bindende Oost
blok, op het rijke deel van de wereld is 
uitgeoefend.
Deze landen zien in de acceptering van de 
Code een niet onaanzienlijk succes van

hun streven om het 'Westen' duidelijk te 
maken, dat de wereld van elders ook een 
bestaansrecht heeft en van welluidende 
woorden alleen niet kan leven, of om het te 
zeggen met de woorden waarmee de Filip
pijnse president Marcos de nieuwe 
UNCTAD-conferentie in Manilla heeft 
geopend: 'de armen van de wereld kunnen 
niet langer wachten'.
Het heeft geen zin om er omheen te 
draaien: met de Code heeft de Derde We
reld gewonnen en nu men gewonnen heeft, 
valt er vanuit dit grote gebied van 'elders’ 
nog veel meer te verwachten, zoals trou
wens reeds naar voren is gekomen met de 
aankondiging uit deze hoek’, dat er nu ook 
een vlagverdeling van het transport van 
gestorte ladingen moet komen.
Westerse consequentie op het stuk van de 
Lijnvaartcode mag eigenlijk alleen op het 
conto worden geschreven van de Duitsers, 
Belgen en Fransen, die om vaak uiteenlo
pende redenen de Code vanaf het begin 
hun steun hebben toegezegd. Van hen zijn 
de Duitse reders de beste woordvoerders 
geweest; zij hebben geen gelegenheid 
voorbij laten gaan om hun partners in de 
Gemeenschap en het Westen daarbuiten 
te wijzen op de voordelen van deze con
ventie, hoewel zij om strategische redenen 
niet voorop wilden stellen, dat er met de 
aanvaarding van dit stuk ook een belangrijk 
brok eigenbelang meespeelde (een ove
rigens te rechtvaardigen consideratie).
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Consequentie ook in enkele delen van het 
andere kamp, zoals bijvoorbeeld de Ver
enigde Staten, die zich ook na de ratificatie 
van de code door de EEG tegenstanders 
verklaarden (maar uiteindelijk hun mede
werking onder dwang van de omstandig
heden wel zullen verlenen). Op het recente 
congres van Nor-Shipping in Oslo zei de 
voormalige assistent-secretaris voor mari
tieme zaken van het Amerikaanse depar
tement van handel Robert J. Blackwell, dat 
zijn land van het begin af de Code met de 
grootste felheid heeft bestreden. 'En’, zo 
voegde hij eraan toe, dat blijven we doen, 
ook al weten wij nu dat we als tegenstander 
in de minderheid zijn geraakt en al moeten 
wij erkennen, dat een toepassing van de 
Code in wezen voor Amerika gunstig zou 
zijn’.
Aan de andere kant zijn uitgesproken 
tegenstanders als Groot Brittannië over
stag gegaan; voor hen werd de conventie 
minder onaantrekkelijk toen bleek dat er 
voor de rijke landen het compromis uit de 
bus kwam rollen, dat de beruchte lading- 
verdeelformule -  grootste struikelblok van 
de code -  niet van toepassing zou zijn in 
het vrachtvervoer van deze landen onder
ling, maar uitsluitend zou worden gebruikt 
in de vervoersrelaties met landen van de 
Derde Wereld.
Deze mening wordt gedeeld door Neder
land, dat zich aanvankelijk aarzelend op
stelde, maar eerder dan Engeland tot de 
ontdekking kwam dat het politiek van een 
wijzer beleid zou getuigen wanneer van de 
aanvang af de aspiraties van de Derde 
Wereld-landen op een groter aandeel in 
het nationaal vervoer zouden worden er
kend.
De overgang naar het andere kamp is ech

ter pas een feit geworden, nadat de landen 
van de Derde Wereld met de hun ten dien
ste staande middelen tot actie zijn overge
gaan. Op tal van trades werd alvast begon
nen met een 'de facto'-toepassing van de 
ladingverdeelformule en sommige van 
deze landen aarzelden niet om nog hogere 
aandelen op te eisen dan de formule hun 
toestond.
Het optreden van Argentinië ligt nog vers in 
het geheugen en, om terug te keren tot de 
KNSM, het is met name de scherpe opstel
ling van de meeste Zuidamerikaanse lan
den geweest, die bij deze rederij met haar 
vele traditionele banden met dit deel van de 
wereld, de verzuchting hebben gewekt, dat 
het leven toch beter zou zijn mèt de Code 
dan zonder.
Nu, in het eerste Code-jaar' zouden wij 
drie facetten naar voren willen brengen. In 
de eerste plaats hebben wij al gezegd, dat 
de landen van de Derde Wereld het hierbij 
geenszins willen laten. Zij hebben twee 
nieuwe aanvallen geopend: één op de 
vlagverdeling in het transport van massa
goederen en één op het bestaan van de 
goedkope vlaggen. Over dit laatste punt 
hebben wij het reeds een vorige maal ge
had en wij willen hier dan ook volstaan door 
erop te wijzen, dat het vuur dat op de goed
kope vlaggen wordt gericht zeker niet 
wordt verlegd naar elders, zoals eerder 
werd verwacht.
Integendeel, te oordelen naar de betogen 
die in Manila zijn gehouden staat ons op dit 
gebied nog veel interessants te wachten. 
De eerste aanval (op de verdeling van de 
massaladingen naar vlaggen) is door het 
Westen met een schouderophalen be
groet; zelfs in de landen van de Derde We
reld zou men zich, volgens berichten uit

Westerse bron, met deze voorstellen niet 
gelukkig voelen.
Seefeld en anderen in het Europese Par
lement hebben gezegd, dat eenstemmig
heid over de Lijnvaartcode in Europa, de 
Gemeenschap een sterker wapen in de 
handen geeft om de massagoed-plannen 
van de UNCTAD te torpederen. Wij moeten 
echter bekennen, dat de verontwaardiging 
in het Westen een echo lijkt op hetgeen 
men kon beluisteren toen vijf jaar geleden 
de ladingverdeelformule voor de lijnvaart 
voor het eerst ter sprake kwam.
En hoewel wij zelf een dergelijke verdeling 
in de massagoedvaart in het geheel niet 
zien zitten, zouden wij toch in het algemeen 
willen waarschuwen: Weest u voorzichtig 
met te stellen, dat de Code voor de Bulk- 
vaart niet door zal gaan; de Lijnvaartcode 
kwam er na vijf jaar óók en bovendien is de 
vechtlust van de Derde Landers aanmerke
lijk aangemoedigd door hun succes.
Het tweede aspect is het Oostblok, dat wel
iswaar de strijd die de Derde Wereld tegen 
de rijken voerde, van harte heeft toege
juicht, omdat het in de politieke straat te 
pas kwam, niet omdat het Oosten zelf zo 
gelukkig was met de Code, die ongetwijfeld 
de cross-trades, waar de Russen de groot
ste en dikste graankorrels meepikten, aan 
banden zal leggen. Om politieke redenen 
kan het Oosten echter met de ratificatie niet 
meer achterblijven en in Manila is al de 
hoop uitgesproken, dat dit vóór het einde 
van de conferentie daar een feit zal zijn. 
Wat tenslotte het derde aspect aangaat, 
met de officiële aanvaarding is de laatste 
schijn van een vrije scheepvaart verdwe
nen, voorgoed.

De J.

BOEKBESPREKING

Dwarsgetuigd
door K. Suyk Jr. Uitgave: UNIEBOEK BV, de Boer Maritiem, Bus- 
sum 1978. Omvang: 25 x 18 x 2,3 cm, 204 blz. 20 tekeningen naar 
etsen van Arthur Briscoe en Anton Otto Fisher, alsmede 4 tekenin
gen van een zeilschip en tuigage met verklaring. Gebonden in 
geplastificeerde harde band met kleurenafbeelding van 'Buntlines' 
van A. Briscoe. Prijs ƒ 35,-.
Het boek bevat eigenlijk 5 verhalen van oud-Kaap Hoornvaarders 
te weten de heren L. B. Albrink (65), M. HoedemakerWzn. (96), B. 
Goedhart (82), F. P. van Houten (92) en Th. Billiaert (87). Deze 
verhalen zijn door de auteur bewerkt en verzameld en van een ten 
geleide voorzien. Na elk verhaal volgt een korte levensbeschrij
ving van de verteller, waaruit ook blijkt dat zij allen op hoge leeftijd 
zijn overleden, hoewel zij toch in hun jonge jaren een harde tijd 
hebben meegemaakt. De bedoelde leeftijden zijn hierboven tus
sen haakjes aangegeven. Het zijn onopgesmukte vertellingen van

de door hen beleefde avonturen bij de vaarten rond Kaap Hoorn. 
Opvallend is dat de eigenlijke rondingen van de Kaap slechts een 
klein gedeelte van de verhalen vormen. Meer aandacht wordt 
geschonken aan het harde leven op de 'windjammers’ tijdens de 
vaart, alsmede de belevenissen aan de wal in de havens die zij 
aandoen voor de lossing en de belading. In die dagen werden 
zowel laden als lossen in veel gevallen door de bemanning zelf 
verricht. Er is een verklarende woordenlijst opgenomen welke 
handig is ter verduidelijking van het, overigens in bescheiden 
mate, gebezigde vakjargon. Voorts is er een tabel van de laatste 
grote Nederlandse zeilschepen. De tekeningen van Briscoe en 
Fisher zijn bijzonder fraai. Een kleinigheid: op blz. 92 staat dat de 
reis 21/2 maand duurde; dat zal wel 2 V2 jaar moeten zijn. Een 
interessant en lezenswaardig boek.
Prof. Ir. J. H. Krietemeijer
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Trends in underwater operations with special reference to inspection and 
repair of offshore installations*

by R. Sletten** and M. Ringard***

The Ekofisk C-platform, one of the biggest in the North Sea. Foto AGAM Rotterdam BV.

A) INTRODUCTION

From the modest start a few years ago underwater operations are 
now accounting for a major share of the activities in the North Sea. 
The picture is much the same in most other offshore areas al
though the scale and phase in the development may differ. 
These operations are necessary in connection with exploration, 
development and production in varying deegrees depending on 
water depths and types of installations.
This paper endeavours to look at the production phase to see what 
operations are undertaken in order to ensure that the installations 
remain safe and fit for use throughout the intended service life. 
In chapter B the current situation is looked at to identify which types 
of equipment and operations we are talking about. In chapter C an 
attempt is made to find some of main factors influencing the 
development in the field of underwater operations. And finally 
chapter D presents views on the application of remotely controlled 
equipment in future operations.
As the need to carry out underwater operations is clearly here to 
stay, it is felt that increasing use of technical equipment must 
come. To a achieve this development, cooperation between those 
who depend on underwater operations for up-keep of structures 
and equipment and the various supplyers of technology, would 
appear to be very fruitful.

B) TYPES OF OPERATIONS -  STATE OF THE ART

To maintain the fitness of fixed offshore installations execution of a 
wide variety of underwater work is required. A selection of typical 
operations are listed in table b-1 to serve as basis for the consider
ations in this paper.
(Although the list is already quite long it covers by no means all the 
operations that may be required.)
The operations are carried out by divers or by the use of manned 
submersibles (SUB) or unmanned tethered vehicles (UTV) de
ployed from floating work platforms or from the installation being 
the object of the work. The proven capability of each type of system 
to carry out these operations is indicated to the right in the table.

* Paper presented at the Offshore North Sea Technology Conference 
1978. Stavanger Sept. 5-8, 1978.

”  Principal Surveyor 
Del norske Veritas Oslo

Norwegian Continental 
Shelf Institute.
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The general conclusions that can be drawn trom table b-1 are: risers diver sub1) utv2)

-  a major part ot the operations concerns risers and pipelines

-  means not involving divers are used predominantly for observa
tion aiming to detect obvious damage and for certain measure
ments and mappings carried out remotely with the aid of instru
ments

-  most remedial work and the majority of the close inspection is 
carried out by divers.

Futher it is considered true to say that the means mentioned are 
generally capable of carrying out the listed operations on all excis
ing  installations, although there may be certain problems relating 
to availability of qualified personnel and adequate epuipment, 
particularly for the work below 50 meters of depth. Also a question 
mark is attached to the capability of the industry to carry out repairs 
on concrete structures, and particularly in the case of pipelines the 
amount of work involved in some of the mentioned operations 
could exceed the capability of available resources.

Periodic riser survey comprising, eg.:
-  visual checking of coating to detect 

cracks and bare areas x
-  checking of clamps to detect

loose bolts, missing inserts etc. x
-  checking of clearance between 

riser and adjacent structures
-  checking of anodes x
-  electrical potential measurements x
-  measurement of wall thickness and 

checking of interior surface
for pitting corrosion x

Special riser survey, eg.:
-  tightline measurement to check 

straightness x
-  close checking of pipe wall

or coating damage x
-  checking of riser displacement 

monitoring devices x

Remedial measures and repairs, eg.:
-  renewal of damaged sections by welding x
-  renewal of pipe wall damage by grinding x
-  fitting of strengthening sleeves x
-  removal of anodes x
-  repairing coating damage x
-  removal of debris x
-  removal of marine growth x

Table b -1 : Underwater operations and means of execution 

pipelines diver sub') utv2) fish3) jackets diver sub1) utv2)

Periodic route survey to detect ob
vious damage and threats to the line, 
eg.:
-  free spans x
-  displacement x
-  insufficient cover x
-  insufficient electrical

polarization x
-  damaged/missing weight coating x
-  debris x

Periodic close inspection and moni
toring of selected significant areas,
89 ■
-  bare areas for wall thickness and 

interior wall corrosion x
-  anodes and earth connections x
-  mechanical couplings x
-  supports x

Special surveys of detected dama
ges or threats, eg.:
-  mechanical damage to pipe wall x 

(dents, gonges, bends)

Remedial measures & repairs to cor
rect unwanted conditions and da
mages, eg.:
-  fitting of new anodes &

earth straps x
-  fitting of strengthening sleeves x
-  replacement ot damaged

sections x

Periodic „green" survey fo detect 
obvious damage and unwanted 
conditions, eg.:
-  excessive marine growth x
-  debris ■ x
-  scoring or mud build up x
-  damaged members x
-  missing anodes x
-  low electrical polarization x

Periodic „blue/red" survey to detect 
hidden or insipient defects, eg.:
-  surface cracks in tubular joints x
-  corrosion attacks x
-  condition of anodes x

Special survey of damages, eg.:
-  tight line measurement to check 

straightness of members x
-  checking of dents due to impact x
-  determination of depth of cracks or 

gauges x

Remedial measures and repairs, eg.:
-  installation of new anodes x
-  repair welding of cracked joints x
-  installation of additional 

strengthening by clamping or
welding x

-  replacement of damaged members by 
clamping or welding x

-  restoring of foundation x
-  removal of debris x
-  removal of marine growth x

1) Manned submersible
2) Unmanned tethered vehicle
3) Instrument towed behind a ship
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concrete gravity structures diver sub1) utv2)

Periodic „ green" survey to detect 
obvious damage and unwanted 
conditions, eg.:

-  excessive scouring x x
-  debris x x
-  large crack & spalling x x

Periodic „blue/red" survey to detect 
hidden or insipient defects, eg.:
-  cracks and spalling in local areas x
-  deterioration of concrete x
-  corrosion of reinforcement or 

attachments x
-  conditions of anodes x x x

Special surveys of damages, eg.:
-  impact of dropped objects x x x
-  impact of floating objects x x x

Remedial measures & repairs, eg.:
-  sealing of cracks x
-  casting to cover exposed 

reinforcement x

1 ) Manned submersible
2) Unmanned tethered vehicle

Capabilities and Shortcomings
To provide basis for discussions of the scope for developments in 
chapter D) a closer look at some further aspects of the present 
state of the art may be useful.

The personnel problem
Lack of training and experience of persons carrying out underwa
ter work is a very common problem, and in several cases people 
with adequate training have just not been available.

The worst problem is in diving, but also manned submersible work 
has been found to suffer from lack of experienced observers. The 
general picture during the last couple of years is shown in table
b-2.

Table b-2

Personnel
category

Disciplines where competance is lacking or 
trained people are insufficient in number

Divers
Inspection divers

Constructions divers 

Surveyors

Observers in manned 
submersibles

appreciation of steel structures, 
pipelines and risers 
appreciation of concrete structures 
magnetic particle testing 
ultrasonic testing of defects 
ultrasonic wall thickness testing 
photographic surveys

hyperbaric welders

diving surveyors

appreciation of concrete structure 

appreciation of steel structures

Some problems are, however, inherent in the system and may 
need more radical measures for their solution. Problems experien
ced in connection with inspection operations are:

-  Fear of loosing the vehicle causes the operator to spend much 
time watching the umbilical and makes him less able to utilise 
the UTV fully for the prime purpose.

-  Insufficient quality and coverage of the electronic viewing sys
tems. Not only does this short coming reduce the usefulness of 
the information presented to the observer; it also hampers trans
fer of the vehicle on the work site and operation of its work tools. 
The factors giving rise to these problems are lack of depth 
conception and colours, restricted viewing angle and location 
of camera, low contrast and resolution and unstable picture.

Other reasons why more questions sometimes are raised than 
answered is the inability to remove marine growth and debris, 
probe crevices, apply torque to nuts, measure clearance etc. to 
mention some of the actions frequently needed to give the full 
answer.

The manned submersible
A substantial amount of useful work is carried out by manned 
submersibles, particularly on pipelines and gravity concrete struc
tures. Very good colour photographs can often be counted on and 
the observer inside is frequently in a good position to see what he 
needs. However, the size of the vehicle and the danger of beco
ming fouled present significant restrictions on work in close 
proximity to complex structures.

C) REQUIREMENTS AND NEEDS -  GUIDING FACTORS

The factors guiding the developments in the fields of underwater 
operations are several. This section deals with those factors that 
are believed to be of most influence.

The requirements attached to the operations mentioned in section 
B) are both general and specific in nature. The most important 
general requirements are:

-  low risk of damage to humans
-  low risk of damage to installations and equipment
-  adequate quality of results
-  high overall cost efficiency taking into account possible interfe

rence with production and equipment down time
-  adequate availability and supply.

The importance of these general requirements may vary from 
operation to operation. For example the cost of an operation may 
be completely irrelevant if the operation causes the production of 
oil to be shut down. Similarly a higher risk to human life may be 
accepted when refraining from performing the operation may lead 
to a high risk of serious consequential damage.

However, the requirement that is often the hardest obstacle to 
pass for innovators, is the requirement that their equipment must 
be proven. And as proof of this most operators will often require 
evidence of successful previous work, not in the laboratory or 
along the pier, but under real conditions. Thus one of the main 
factors guiding development is the attitude of installation operators 
and authorities towards field trials of new equipment.

It is felt that welcoming more people to the offshore work site to 
gain experienpe under real conditions would be rewarding to all 
parties.

Throughout the development of underwater operations the requi
rement for inspections has been a major guiding factor. This requi-
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Table C-1 Needs for underwater inspection 1978.

Ŝ ' sType of
inspection

Type of 'v 
installations.

Annual inspection to detect 
obvious damage

Annual inspection of 
selected significant items

Additional inspect 

of damages etc.

Jacket
Structures

Foundation: 50-100 % ) .tendency
Structure : 50-100 % ) decreasing

Nodes: 5 % tendency decreasing 
Other: Variable - increasing

Va '" extent 
Tenu. . increasing

Concrete gravity 
structures

Foundation: 100 %, constant 
Structure : 0 % up, variable

Start up phase, level 
not yet established

Variable
Tendency increasing

Risers
Complete riser survey performed each year including all significant 
items and areas, spot checks and visual inspection. High inspection 
level being maintained.

Frequent needs.

Pipelines Whole line Variable, usually some Variable

Note: The given percentages are indicative and not based on exact 
figures.

rement is partly general as laid down in statutory regulation, but it is 
also tied to circumstances specific to each individual installation. 
To draw up the true picture is therefore not easy, and the presenta
tion of current needs and tendencies in table C-1 should therefore 
be taken as a broad indication only.

Turning to the needs for maintenance and repair, the picture is 
greatly varying. It is however, quite clear that risers and pipelines 
are the causes of a substantial amount of work. The same is true 
for a few, but up to now a very low proportion of the jacket structu
res.

The problems are often caused by mishaps or inadequat work
manship which again are due to the adverse weather conditions. 
In a few cases the design and material selection has been inade
quate.

On the whole the need for underwater maintenance and repair 
operations is steadily increasing in proportion to the age of the in
stallation. The variation with age does not generally show any par
ticular end as yet, except for the initial period with the inherent 
damages caused by the construction activities.

D) APPLICATION OF REMOTELY CONTROLLED EQUIP
MENT

Having outlined state of art, requirements and needs, this chapter 
explains why changes are necessary and presents some of the 
techniques that may be useful in the years to come.

D.1 Factors creating changes from present state of art.

Depth
The search for oil and gas will extend to deeper water depths as

most shallow-water prospects have been explored already. Most 
offshore activity in the North Sea today is taking place in shallower 
water than 150 m, however, the forthcoming 4th Norwegian li
cense round offers several deep water blocks. Todays techniques 
e.g. for inspection and repair on 300 m depths are still at the 
experimental stage.
The deepwater problem(s) will consequently be a great challenge 
for the underwater operators.

Complex installations
There is an increasing interest among the oilcompanies to produce 
oil and gas fields through subsea completion system. For many oil 
and gas fields, this seems to be the only way to make the fields 
profitable.

This will lead to more complex bottom installations, creating new 
inspection and repair problems to be overcome.

Restrictions on diving.
The governmental regulatory authorities in the North Sea have not 
yet finalised their work with diving regulations. If todays risk level is 
not acceptable, which is a likely conclusion, this will mean new 
restrictions on diving. Since most underwater operations today 
depend on divers, further restriction will lead to changes.

Lack of qualified personnel
As earlier stated, lack of qualified personnel willing to work sub
sea is already a restraint and is likely to be increasingly so in the 
future as the volume of work and the water depth increase. Given 
that the future inspector will carry out a significant proportions of 
the work as a surface-based person, he must have techniques and 
instruments available to get into, to look at and to measure the 
objects he wants to inspect.
This is a situation that calls for great changes and improvements 
with respect to underwater inspection procedures.
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Technical improvements and new operational requirements are 
not the only factors to bring forward changes. A very important 
factor will also be the market outlooks.

Market outlooks
Recently published figures indicate a continued growth of the offs
hore North Sea inspection, survey, maintenance and repair market 
in the 1980's (see Table D 1).

Table D1.

The North Sea market 
for inspection, surveys, maintenance and repair*

(In million US $ per annum)

United Norway Nether- Denmark Total 
Kingdom lands

Early 1980’s 176 85 22 15 298
Mid 1980’s 324 168 33 20 545
Late 1980'S 520 360 41 33 954

* Source: Scottish Council

The survey and inspection part of these figures is estimated to 
appr. 30% (see table D 2).

Table D2.

North Sea inspection and survey market*

Early 1980’s: 90 mill, US $ pr. annum
Mid 1980’s: 165 mill. US $ pr. annum
Late 1980’s: 290 mill. US $ pr. annum

* Source: Scottish Council

Although the figures cover inspection and repair both above and 
below water they clearly indicate a profitable future for the suc
cessful! underwater operator. However, underwater inspection 
and repair will be a tough market with hard international competi
tion where innovation and development of new instruments and 
techniques will be necessary to gain a profitable marketshare. 
Many of the significant changes in underwater operations we 
foresee in the 1980’s, will arise as a result of the tough competition 
rather than anything else.

D.2 Future technical development with special reference to 
remote controlled inspection techniques
The future developments trends will arise as a combination of the 
future technology and the guiding factors mentioned in chapter C 
and in D1 above. Diving, manned submersible and remote control
led techniques will all be further developed in parallell, and we will 
also see hybrid solutions as the already established lock-out diving 
submersibles or the tethered manned submersible which is immi
nent to be presented in the North Sea. However, from a technical 
point of view, the remote controlled unmanned techniques seem 
to offer the greatest technical potential for further development, 
and also easily match guiding factors such as greater depth, lower 
risk, surface-based qualified inspectors, weather limitations etc. 
From what is outlined in Section B1 it is obvious that the UTV 
(unmanned tethered vehicle) as they stand today, is incapable for 
many inspection and repair duties, due to both technical and 
operational shortcomings but this fact also implies that the UTV 
offers the greatest technical challenge. The rest of this section is 
therefore restricted to consideration of remote controlled means 
for inspection and repair.

Most of the excisting UTV's are general -  purpose vehicles built to 
undertake visual and acoustic bottom surveying. A manipulator 
arm is normally also fitted. Continental Shelf Institute's UTV "Snur- 
re” developed by IKU1) in co-operation with other Norwegian re
search institutes and industry, is a representative example of to
days mediumsized general-purpose vehicles. Apart from visual 
inspection and corrosion potential monitoring, these vehicles can 
do very little inspection and repair work, especially inside steel 
structures (see table B 1).
This is due to:
-  vehicle size and physical shape
-  operational and navigational incapabilities inside structures
-  insufficient manipulative functions
-  limited range and coverage of optical and acoustical sensors
-  lack of purposed-destgned sensors and tools for cleaning, pro

bing, metric measurements, and non-destructive testing (NDT)
-  cable entanglement problem
The future unmanned inspection and repair vehicle will therefore 
be a purpose-build, highly specialized vehicle which must over
come the shortcomings listed above.

Vehicles size, physical and manoeuvrability shape
Structure inspection will put certain requirements on the UTV's 
size and physical shape, such as:
-  small enough to operate within a structure
-  large enough to allow manipulator(s), inspection and repair 

tools etc. to be fitted to the vehicle
-  sheltered, compact construction with smooth surface to avoid 

hang-ups and entanglement
-  high manoeuvrability in all directions
The two first requirements are contradictory, and call for a com
promise. Closer identification of the problems involved and detai
led specifications of tasks the UTV shall perform, will be necessary 
to reach a good compromise on size and shape.

Manipulative functions
Manipulative functions are a crucial point to the performance of the 
inspection and repair -  UTV, and basic requirements will be:
-  capability to position and inspection and repair tools.
-  capability to keep the UTV in position during operation; that is to 

establish the necessary reactionary forces.

The choice in manipulator development seems to be broadly be
tween reproducing the natural movements of the operators arm 
and hand (master-slave principle) or the use of conventional mo
vements of rotation, gyrating, sliding etc. using joystick-control or 
buttons/knobs/switches control.
Even at great expense, we are not fully able to reproduce the 
dexterity of the arm and hand and the operation of the arm will be 
dependant of a changing viewing angle between the operator and 
the manipulator hand, and this limits the operators ability to calcu
late the correct movements.
The aim is to control a tool not to control the arm. Convential 
mechanical/electrical design is able to use movements that are not 
possible naturally such as rotation and to employ greater forces. 
The "simple” mechanical arm combined with an advanced con- 
trolprocessor which calculates and controls all arm motions, 
seems to be a future solution. This control system can be applied 
on different types of arms, making it possible to adopt a specialized 
manipulator design for any UTV and/or the tasks to be performed.
A very interesting research project based on the "simple" arm/ad
vanced control philosophy, is currently taking place at the Central 
Institute for Industrial Research, Norway.

NDT by manipulator
To be useful for non-destructive testing, the UTV must be fitted 
with a manipulator and control system capable of applying sensors

1) IKU = Continental Shelf Institute
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to the test area. This obviously imposes requirements on the 
manipulator and its control, and also on the sensors which to some 
extent have to be custom made. It also places requirements on the 
UTV to maintain a stable work platform for the manipulator. 
Together this amounts to a demanding task for a remotely control
led system. However, certain developments that are currently 
taking place, seem to give good reason for hope at least regarding 
the technical feasibility of NDT by manipulator. As will be known 
this has been done quite successfully before, for example on 
nuclear plants where radiation prevents manual handling. It is 
however, considered to be outside the scope of this paper to go in 
further details.

Navigation and manoeuvring
The navigational system must be able to tell the UTV-pilot where 
the UTV is and what way to go to reach his destination. Acoustic 
systems are today the normal underwater navigational aids. For 
pipeline inspection these system are satisfactory, but for steel and 
concrete structure inspection acoustic systems are not believed to 
be reliable. Again internal steel-platform inspection is the most 
severe case.

Briefly the systems requirements are:
-  tracking of submersible within and around the structure
-  tracking of the vehicles cable
-  obstacle avoidance capabilities
-  centimetric accuracy
-  short range navigation and manoeuvring

The technical solutions needed to meet these requirements must 
include:
1. Inertial navigation system to enable centimetric accuracy
2. Scanning sonar for short range navigation and obstacle avoi

dance
3. Extended field of view system for short range navigation and 

manoeuvring.

We foresee the development trend to concentrate on the inertial 
solution which is the most versatile one with great potential for 
future improvements.
Inertial systems measure the accelerations in the X, Y, 
Z-directions and calculate the position through double integration. 
The great advantage with these systems is that they have a very 
high accuracy potential (in the centimetric range) and they need no 
outside interrogation, thus being very immune against electrical or 
acoustical noise. Their drawback is that the position error is gro
wing with time. The way to control this error, is to stop the vehicle 
(zero speed) or/and to calibrate the position against known refe
rence positions. This requires certain operational procedures, 
which should not hamper most inspection and repair tasks. 
Inertial navigation has already been used in submersibles in the 
North Sea with good results, but further technical improvements 
are expected in the future.
For good performance of the UTV, simple position data is not 
enough, the presentation of the information to the pilot and obser
ver is of greatest importance. Here we believe that the purpose 
designed computer aided display will be the answer, where all 
relevant information can be graphicly presented to the pilot. De
sign data of the actual structure can also be fed to the computer, 
allowing the pilot to produce a horizontal or vertical cross-section 
drawing of the structure on the display at any depth or position. 
This drawing could than be merged on the display with the naviga
tional data and track record of the UTV and its cable, thus allowing 
the pilot to plan the optimal way to advance inside or alongside a 
structure. We believe that inertial navigation systems combined 
with advanced display techniques would greatly reduce the possi
bilities for cable entanglement and thus more or less eliminate the 
greatest problem with the use of UTV for inspection and repair of 
structure and other complex underwater installations.

Cable and cablehandling
The cable, or umbillical, is in many way the most important part of 
the UTV-system, because it offers almost unlimited possibilities for 
transfer of power and measurement- and control data. On the 
other hand, the cable introduces severe constraints on the UTV- 
performance, such as:
-  limited range capabilities
-  high drag, which reduces speed
-  operational limitations due to fear of cable entanglement inside 

structure or e.g. in ship propellers

For inspection purposes range and speed will normally be of less 
importance than the entanglement problem.
The speed of the UTV (or what may be more interesting), its ability 
to withstand currents is given by its trust and the hydrodynamic 
resistance (drag), and cabledrag is normally the greatest drag 
component.
To optimize the thrust/cabled rag relation is therefore a very impor
tant part of any UTV-design. If a certain thrust is specified the 
problem will be to reduce the cross-section (or diameter) of the 
cable. Future trends in cable-development seem to be:
-  higher power transfer voltages
-  power- and datatransfer on the same core (one single wax core)
-  stronger and thinner strain members
-  very thin fiberoptics for data transfer.

Higher power voltage is today already technically possible, but 
introduces new and serious safety problems, both human and 
technical. Fiberoptics can now be made in sufficient length with 
adequate technical specifications, the difficulties are to find mate
rials which can stand the rough cablehandling, over pulleys and 
ship side, and device suitable for underwater connection. This will 
probably be overcome in the near future.
Cable entanglement is the great fear for any UTV-operator, and is 
probably the most serious disadvantage for the future inspection 
UTV, especially inside steel structures. The best way to get rid of 
the intanglement problem is to give the operator 3-dimensional 
graphic information of along what path (track) he entered the 
structure and make it possible to return along the exact same path. 
This combined with extended field of view, and a good manipulator 
will reduce the entanglement problem drasticly.

Cablehandling has up to now received too little attention from the 
UTV-manufacturers and operators, the common way has been to 
handle the cable by hand and muscle force. For the future plat
form operated, Inspection UTV with high-voltage cable with fiber 
optics, this will be impossible. Automaticly controled cablehandling 
devices must therefore be developed. IKU have designed a cable- 
handling machine based on 4 pairs of forcefeedback controlled 
rubber wheels.

Optical imaging
Underwater vision is required for most inspection and manipulative 
tasks, and for short-range navigation and manoeuvring. Optical 
information is achieved by TV, still pictures or cine. The inherent 
limitations in underwater optical imaging are:
-  limited range due to strong attenuation of light
-  reduced contrast due to backscattered light from particles and 

inhomogenities in the water
-  loss of resolution due to small angle forward scattering from 

microscopic temperature and salinity fluctuations
-  poor colour rendition due to selective absorption of the different 

spectral components.

Additionally, the lens itself gives picture distortion, but the lens 
distortion problems are today more or less solved, so that under
water picture in optical quality now matches the ordinary air pictu
re. This is an important improvement, because it opens up the 
possibilities for three-dimensional underwater photogrammetry.
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Some of the future developments in underwater optical imaging 
include:
Extended range underwater imaging systems
These systems are all based on different methods to discriminate 
against backscattered light and possible methods are:
-  polarization discrimination
-  volume scanning or synchronous scanning
-  range gating

Research on the two latter techniques is currently being performed 
at Naval Undersea Center, U.S.A., but it will still go years before 
these techniques will be in practical use.

Extended field of view imaging systems
These systems will greatly improve the navigational, manoeuvring 
and cable-handling problems for the UTV especially inside structu
res. A solution could be a panorama TV-system based on a num
ber of TV-cameras positioned in different non-overlapping direc
tions making 360° field of view possible. Resolution would also be 
improved compared to one camera with wide wideangle lens sys
tem. Promising experiments are currently being performed by the 
Swedish Research Institute for National Defense (FOA) where 
they have got a six camera system, giving a 180° x 120° field of 
view.

Improved display for inspection manipulator operation
Three dimensional information can be obtained by a stereo-TV 
setup, the great problem is how to present the two separate pictu
res to the viewer eyes in a way which
-  give a 3-dimensional perception similar to normal viewing
-  do not make the eyes hurt or exhaust the viewer.
Different solutions have been tested, but there has been no real 
breakthrough yet.
On-line digital video-processing systems will make contrast im
provements and pattern recognition possible. An interesting tech
nique is storing of pictures under “adequate" visibility conditions 
(e.g. before a cleaning or work operation) and then simulate the 
manipulator movements on the video display. This will allow opera
tion of the manipulator during intervals with low or no visibility. The 
Central Institute for Industrial Research, Nonway, is now working 
on a research project where this digital video-manipulator techni
que is being evaluated.

Photogrammetry
Recent improvements of the optical lens quality have made it 
possible to think of close range photogrammetry for three- 
dimensional mapping of underwater structures, buckles, cracks, 
pittings etc.
Theoretically, resolutions better than 1 cm should be possible, 
depending on camera quality and a good reference system for 
calibration. IKU is currently evaluating underwater photogramme
try methods in cooperation with the Technical University of Nor
way.

Corrosion control
Measurements of corrosion parameters such as cathodic potential 
and current density are of vital importance to control that the 
corrosion protection system on a structure or a pipeline is behaving 
correctly. These measurements give also very valuable data for 
the design of future corrosion prevention systems.
IKU and SINTEF (the research organization at the Technical Uni
versity in Norway) co-orperating in the developing of a new, multi
electrode sensor for cathodic potential and current density measu
rements, designed to be fitted to submersibles. To perform current 
density measurements, no electrical or mechanical connection to 
the measurement object is necessary, making it possible to do 
pipeline measurements.
A sensor prototype has been built and the equipment is scheduled 
to be operational on UTV "Snurre” in spring -79.

Reliability, operational alternatives
Low reliability has up to now been a serious drawback for UTV’s 
and is probably the reason why the introduction of UTV in offshore 
operations has taken longer time then earlier anticipated. The fact 
that most existing UTV’s are prototypes and that the designers 
and manufacturers had little or no experience from offshore opera
tions and the rough environment the North Sea represents, ex
plains to a certain extent why reliability has been low. This is a 
situation that is now changing as experience has been gained, 
allowing the manufacturers to go for tested concepts and compo
nents. As an example IKU has just finished a major refit of UTV 
’'Snurre" with special reference to improve reliability based on 5 
years experience of design and operation. The result from this refit 
is so far very encouraging, and a 48-hours continous test dive has 
just been performed without any trouble.
We believe that the first purposebuilt inspection-UTV will suffer 
from some of the same reliability problems as any other 
prototype-design, but we trust that the reliability problem will be 
much quicker overcome than was the case for the first general- 
purpose UTV.
UTV can normally be operated from vessels as well as platforms. 
Pipeline inspection must necessarily be performed from a vessel, 
while platform inspection offers both alternatives. Platform opera
tion will normally be more complicated than vessel operation, but 
will reduce cost and offers some other technical advantages as 
well. We will probably see both solutions in the future, depending 
very much on the costs. If, however, the future inspection UTV is 
capable of carrying out most inspection tasks and to do some 
repair work, this may justify installation of permanent launch and 
recovery stations on platforms.

Costs
Todays price for the medium-sized UTV ranges from 1 -2 mill. US 
$, depending very much on the amount and refinement of “extra" 
equipment such as manipulator(s), scanning sonar, navigation 
system, pipetracking system, etc. As outlined in this paper, there is 
a lot to be done in the development of the inspection UTV, and we 
foresee no "shortcut" to success. This will, of course, be reflected 
in the price which for the wellequipped vehicle will be no less than 
2,5-4 mill. US $. This again indicates operating costs of appr.
10.000 US $ pr. day exclusive of vessel.

E) END REMARKS
As outlined in the previous sections, todays technology is not fully 
adequate to meet the requirements for the advanced inspection 
and repair UTV. Further research and development will be neces
sary, both on the UTV concept and on specific technical problems. 
We feel that extra effort is necessary to solve the manipulator 
problems, inside structure navigation problems and the display 
problem.
As far as we know, there is currently no advanced purpose desig
ned inspection and repair UTV under construction, though there 
are many who have realised the future possiblities and prospects 
for these vehicles and who are evaluating concepts. This fact, 
combined with the research and development effort necessary, 
indicates that the first advanced inspection UTV will not be laun
ched until early 1980's.
In Norway most research and development activities connected to 
inspection and UTV, has taken place at DnV (inspection) and IKU, 
(research, development and operation of UTV). DnV, IKU and an 
industry partner is currently planning a short, but intensive feasabi- 
lity study of the future inspection UTV, with special emphasis on
-  identifications of the tasks to be performed and the technical 

problems involved
-  evaluation of different UTV-concepts
If this study leads to positive conclusions and funds can be provi
ded, we think there is enough knowhow and enthousiasm to make 
it fully possible to launch an advanced inspection and repair UTV in 
Norway in the early 1980's.
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De Ark van Noach blijft velen boeien.

In Nederland wordt op dit moment opnieuw getracht een expeditie 
naar de berg van Ararat te zenden, met het doel de Ark van Noach’ 
te vinden. Twee biologiestudenten hebben aan de Turkse regering 
een permit' gevraagd voor een nieuwe expeditie, die zij de naam 
’Expeditie IJSKLOMP’ hebben gegeven. De heer J. Morris die 
reeds een aantal malen de Ararat bezocht is evenals de eigenaar 
van een helikopter bereid zijn medewerking te verlenen bij de 
voorbereiding en ook bereid mee te gaan. Het is echter zeer 
moeilijk om toestemming voor een expeditie van de Turkse rege
ring te krijgen. Amerikaanse expedities hebben de laatste jaren 
geen toestemming gekregen. Omdat de Ararat dicht bij de Russi
sche grens ligt vrezen de Turken van Russische zijde beschuldi
gingen van spionageactiviteiten in plaats van wetenschappelijk 
onderzoek. Vandaar dan ook dat nu twee Nederlandse studenten 
een poging wagen.

De Ark is niet alleen voor de geschiedenis van de scheeps
bouw van betekenis
Voor de scheepsbouw is de bouw van de Ark van Noach zoals 
deze in de Bijbel beschreven wordt uiteraard belangrijk (1). Te
meer omdat het ook nog een heel groot schip was waarvan zelfs 
de hoofdafmetingen gegeven worden. Het was een uniek schip, 
een WoWo carrier’, een ’Walk on- Walk off’ ship, zoals drs. J. H. 
Scholte stelde. (2) Voor de Paleontologie, de beschrijving van de 
geschiedenis van de aarde, zou de vondst van de Ark kunnen 
betekenen dat men meer dan tot nu toe het geval is rekening zou 
moeten houden met wereldwijde catastrofen. Voor de Archeologie 
zou de vondst van de Ark, die volgens de Bijbelse tijdrekening zo'n 
5000 è 7000 jaar oud zou moeten zijn, wat betreft haar bouw en de 
overblijfselen van haar inhoud van grote wetenschappelijk waarde 
voor de kennis van de antieke geschiedenis zijn. Op Cultureel 
antropologisch gebied, er komen over de gehele wereld zeer veel 
zondvloedverhalen voor, zou de vondst b.v. zo’n 4000 meter op de 
Ararat van de grootste historische betekenis zijn. Kortom in een tijd 
dat schepen en scheepsbouw onder moeilijke omstandigheden 
moeten werken en daarom bij velen een minder aangename pro
blematiek in gedachte roepen wanneer men daarover spreekt, is 
het wel weer eens prettig te horen dat er inderdaad een uniek
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schip is geweest dat zelfs voor vele wetenschappen van belang 
kan zijn, wanneer éénduidig aangetoond zou kunnen worden dat 
het al dan niet bestaan heeft.

Hoe zag de Ark er uit
De ark moet een groot vaartuig geweest zijn. urienonderd el lang, 
dertig el hoog en vijftig el breed met een diepgang rond de 15 el. De 
lengte van de el is niet meer te achterhalen maar zal waarschijnlijk 
tussen 0,45 en 0,6 meter gelegen hebben. Dit betekent een water- 
verplaatsing tussen de 20.000 en 49.000 kubieke meter. Wanneer 
men de lengte van de el op een halve meter schat komt men tot 
een vaartuig met een lengte van 150, een breedte van 25, een 
holte van 15 en een maximale diepgang van 7,5 meter. Wanneer 
men bedenkt aan welk een grote belastingen en dergelijk schip bij 
de zondvloed catastrofe onderworpen moet zijn geweest en dat 
het schip uit hout, vergelijkbaar met eikenhout, vervaardigd moet 
zijn geweest, dan moet wel een zeer groot deel van de 28.000 ton 
waterverplaatsing door het houten casco veroorzaakt zijn. Een 
ruwe berekening gaf een indicatie rond de 16.000 ton, zodat 
globaal 12.000 ton lading gewicht aan dieren, voedsel en drinkwa
ter aan boord geweest zou kunnen zijn. Uit de Bijbel is de vorm van 
het schip niet eenduidig af te leiden. Vandaar dat door de eeuwen 
heen allerlei ideeën geopperd zijn. Vooral t.a.v. de lichtopening 
bestaan allerlei opvattingen. In figuur 1 is een schets van de ark 
gegeven uitgaande van een tekening welke de Amerikaan Elfred 
Lee maakte aan de hand van verklaringen en toelichtingen van 
een Armeense man die in 1902 en in 1904 de Ararat beklom, de 
Ark vond en er, volgens zijn zeggen, binnenin is geweest. (3) In 
figuur 2 is een dwarsdoorsnede gegeven zoals ik deze uit de 
literatuur als niet al te onwaarschijnlijk heb menen af te mogen 
leiden.

Een zeer bijzonder vaartuig
De Ark was een zeer bijzonder vaartuig. Een vaartuig zonder brug, 
voortstuwing en zelfs zonder patrijspoorten. Men kwam zelfs niet 
aan dek. Daar het de vraag is of Noach glas kende, kan men zich 
afvragen of de lichtopening(en) niet zo gelegen moesten zijn dat 
eventueel overkomende golven daardoor niet ongehinderd naar



Figuur 2: Niet al te onwaarschijnlijke dwarsdoorsnede van de 
Ark.

binnen konden komen. Over het eventueel kunnen atsluiten van 
deze openingen geeft de Bijbel zeer weinig informatie. De afme
tingen van de Ark maken deze zeer stabiel, zodat zonder een 
goede verdeling van de lading over het schip gemakkelijk een 
toestand kan ontstaan waarbij de wrede dwarsbeweging het gaan 
en staan van mens en dier onmogelijk zou maken. Verbruik van 
drinkwater en voedsel moeten de acht opvarenden dan ook heel 
wat werk bezorgd hebben, niet alleen om de situatie binnen de ark 
leefbaar te houden, maar ook om de beweging van het schip zo te 
laten verlopen dat men zich niet alleen verplaatsen, maar ook nog 
hard werken kon om de zaak op orde te houden.

De ark werd door velen gezien
Zowel Flavius Josephus, 37...100 na Chr, als verschillende kerk
vaders, zoals Thephilus, Faustus, Epiphanus en Chrysostomus, 
getuigden dat nog in hun dagen de overblijfselen van de ark op de 
Ararat konden worden gezien. Vele Middeleeuwse schrijvers be
weerden het zelfde evenals vele reizigers later, zoals de Neder
lander Jans Janszoon Struijs (1670). (4) Vooral in de 19e en 20e 
eeuw werd de 5156 meter hoge Ararat vele malen beklommen met 
afwisselend resultaat.
Zo rapporteerden na de plaatselijke aardbeving in 1840, een groep 
Turkse arbeiders die de berg opgestuurd waren om dammen 
tegen lawines te bouwen, dat het voorste deel van een zeer oud 
schip uit een gletscher stak. In Augustus 1883 stond een Turkse 
expeditie plotseling voorde reusachtige ark, die na een ongewoon 
warme zomer ver uit het smeltende ijs stak. Toen zij het bruinge- 
kleurde karkas binnen gingen, ontdekten zij dat het verdeeld was 
in 4,5 meter hoge compartimenten. Velen zijn daarna de berg 
opgeklommen of er overheen gevlogen. Enkelen hebben op de 
geheel boomloze berg op grote hoogte houten balken gevonden. 
Anderen maakten foto’s, die helaas weer zoek geraakt zijn. Tot de 
laatsten behoorde de Amerikaan George Greene, die in 1953 op 
zoek naar mineralen met een helikopter over de Ararat vloog en 
per ongeluk de Ark ontdekte en er foto’s van maakte. Minstens 30 
mensen hebben getuigd dat zij de foto’s van de Ark hebben ge
zien, maar na zijn overlijden zijn deze foto’s spoorloos verdwenen. 
In 1952, 1953 en 1955 maakte de Franse aannemer Fernand 
Navarra drie tochten naar de Ararat (5). Bij zijn derde beklimming 
daalde hij af in een 25 meter diepe kloof, temidden van een 
reusachtig ijsveld, en kapte daaruit een groot brok met de hand 
bewerkt timmerhout. Dieper in het ijs, zag hij een donkere massa 
die naar zijn overtuiging het onderste deel van de ark vormde.

Latere expedities leverden ook houtvondsten op (6). Verschillende 
expedities verschenen aan de voet van de berg, maar kregen geen 
vergunning de berg te beklimmen.
Vandaar dat het laatste woord over de al dan niet aanwezigheid 
van de Ark op de Ararat nog lang niet geschreven is.

Moeilijke plaatselijke situatie
De Ararat is een hoge berg waarvan de top met Eeuwige sneeuw 
bedekt is en waarvan een aantal gletschers naar beneden afdalen. 
In een weinig bewegend deel van een van deze gletschers zou de 
Ark bewaard zijn gebleven. Het beklimmen van de Ararat is niet 
gemakkelijk en ook niet ongevaarlijk. Juist omdat men zo hoog 
zoekt, rond de 4000 meter, kan men dat slechts in de zomerpe
riode van zeer warme zomers met enige kans op succes doen. 
Maar juist dan, als zeer veel sneeuw en ijs gesmolten is, is de kans 
op steenstortingen zeer groot.
Juist omdat de berg zo hoog is en zo nabij de Russische grens ligt 
en nabij het gebied van de Koerden in I ran wordt iedere beklimmer 
met argwaan bekeken en behandeld. Temeer omdat een aantal 
expedities zich ook wel heel erg vreemd gedragen hebben.

Het verdwenen dorp Arghuri
Aan de voet van de berg Ararat lag eens een dorp, eeuwen oud, 
waar men beweerde dat het altaar van de dorpskerk op de plaats 
lag waar Noach eens na de tocht een altaar bouwde en er dankof
fers voor het behoud van de acht opvarenden op offerde. Rond 
deze plaats zouden wijngaarden met wijnstokken gelegen hebben 
die nog afstamden van de door Noach geplante wijnstokken. Niet 
ver van de kerk begon een bergkloof waarin ongeveer twee mijlen 
bergopwaarts een klein klooster 'St. Jacob’ gelegen was. Het 
klooster bestond uit een kapel, een monnikenverblijf en een uit 
gehouwen steen opgetrokken reliekschrijn. (3). Op 20 juni 1840 
vond een sterke aardbeving plaats en een enorme lawine bedolf 
zowel het klooster als het dorp Arghuri. Vier dagen daarna, bij een 
niet minder hevige aardbeving, volgde een modderlawine. Waar
devolle boeken en manuscripten die in het klooster bewaard wer
den en die betrekking op de ark moeten hebben gehad raakten zo 
bedolven onder dikke lagen steen en modder en zijn nu voor ons 
ontoegankelijk. Wellicht is het het overwegen waard nu eens naar 
de resten van dit klooster te gaan zoeken, vooral nu men om 
allerlei politieke redenen de berg eigenlijk niet beklimmen mag.

Ligt de Ark van Noach op de Ararat?
Velen hebben deze vraag gesteld en vooral T. la Haye en J . Morris 
hebben getracht in hun boek (6) er een eerlijk antwoord op te 
geven. Gezien de velen die de ark naar hun vaste overtuiging 
menen gezien te hebben en ook de houtvondsten, is men geneigd 
aan te nemen dat de Ark inderdaad op de Ararat ligt. Het is echter 
niet wetenschappelijk onomstotelijk bewezen. Ook het gevonden 
hout levert het gezochte bewijs niet omdat het nog altijd mogelijk is 
dat het wellicht afkomstig is van graftekens of van een houten 
kapel hoog boven op de berg. Eerlijkheidshalve dient vermeld te 
worden dat in de literatuur geen aanwijzingen gevonden werden 
dat men op een zo onherbergzame berg een kapel bouwde of men 
er zich liet begraven. Kortom over deze kwestie is het laatste 
woord nog niet gezegd en het zal nog wel een paar jaar duren voor 
de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied 
de eerste excursie naar de Ark van Noach zal kunnen organiseren.

Literatuuropgave

(1) College dictaat. Werfinrichting en Werfbedrijf. S4 College. Prof. ir. J. H. 
Krietemeijer.

(2) Markt en Innovatie in de Scheepsbouw. Drs. J. H. Scholte. Sympo
siumverslag Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William Froude’ No
vember 1978.

(3) Noah’s Ark; Fact or Fable?, Violet M. Cummings.
(4) De Ark in de branding. Dr W. J. Ouweneel.
(5) The Noah’s Ark Expedition. Fernand Navarra.
(6) The Ark on Ararat. T. la Haye en J. Morris.
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EXPEDITIE IJSKLOMP’*

Geachte wetenschapper(s),
In de zomer van 1980 hopen wij een expeditie te organiseren, die 
tot doel heeft naspeuringen te doen rond de Ark van Noach op de 
berg Ararat in Turkije. Behalve de waarde die de Ark voor ons als 
christenen heeft is er ook een wetenschappelijk belang in de Ark 
gelegen op het gebied van de paleontologie, archeologie en cultu
rele antropologie. We zullen dit in het kort voor u uitwerken:
1. Paleontologie: bij het beschrijven van de geschiedenis van de 

aarde worden 2 modellen gebruikt n.l. het evolutiemodel en het 
creatiemodel.
Het uniformitarische evolutiemodel veronderstelt een geleide
lijke vorming van de aardlagen d.m.v. tegenwoordige waar
neembare processen. Aan dit model wordt tegenwoordig de 
meest verklarende kracht toegekend.
Het catrostrofemodel gaat uit van een grotendeels zeer snelle 
afzetting van aardlagen gedurende wereldwijde of grootscha
lige catastrofen. Dit model krijgt steeds meer erkenning door 
het werk van een groeiend aantal wetenschappers zoals: 
Prof. dr. Melvin A. Cook (chemie)
Prof. dr. A. E. Wilder-Smith (farmacologie, natuurwetenschap
pen, filosofie)
Prof. dr. Henry M. Morris (hydrologie, hydrodynamica)
Dr. Clifford Burdick (geologie)
Succesvol onderzoek naar de Ark zou een krachtige onder
steuning van de correctheid van het catastrofemodel beteke
nen, want gesteld dat de Ark gevonden zou worden op een 
hoogte van laten we zeggen 4000 meter dan zou dit een directe 
bevestiging van de historiciteit van de zondvloed als wereld
wijde catastrofe zijn.

2. Archeologie: de vondst van de Ark van Noach zou van unieke 
betekenis zijn in de archeologie. Immers, de Ark zou volgens 
Bijbelse tijdrekening zo’n 5000 è 7000 jaar oud moeten zijn; 
haar bouw en de overblijfselen van haar inhoud zijn voor onze 
kennis van de antieke geschiedenis van de hoogste weten
schappelijke waarde. (N.b. De lange conservatie van de Ark

was en is mogelijk doordat de Ark zich op grote hoogte bevindt 
ingebed in een gletscher.)

3. Cultureel-antropologisch: Over de gehele wereld komen zond- 
vloedverhalen voor, zo’n 300 in totaal. Die van het Midden
oosten zijn van de grootste historische betekenis; zij verwijzen 
naar de Ararat als landingsplaats van de Ark. Het zou dus ook in 
etnologisch opzicht van belang zijn als de Ark gevonden werd. 

We hopen dat het wetenschappelijk belang van deze expeditie 
voor u duidelijk is geworden. Voor ons is deze expeditie zeer 
belangrijk in het kader van onze studie.
Wij beiden, Tom Zoutewelle en Arjen van der Wolf, studeren 
biologie met specialisatie paleontologie. Wij staan achter het cata
strofemodel en willen er ook in onze studie mee werken. Het 
vinden van de Ark zou dit zeer vergemakkelijken.
De expeditieleden zijn (wijzigingen mogelijk):
Arjen van der Wolf, biologiestudent.
Tom Zoutewelle, biologiestudent.
Karei Westerling, verzorgt de technische kant, het bergbeklim
men, van de expeditie 'Ijsklomp'.
Joop van der Eist, producer.
Jan Bodzinga, regiseur/cameraman
Facultatief: John Morris, heeft al verscheidene malen expedities 
op ae Ararat gemaakt.
McCollum, bezitter en bestuurder van een speciale helikopter, die 
ons van grote dienst kan zijn bij het zoeken naar de Ark.
Voor deze expeditie is een zogenaamde permit nodig van de 
Turkse regering. Het is zeer moeilijk een permit te bemachtigen, 
Amerikaanse expedities hebben de laatste jaren geen permit ge
kregen. De Ararat n.l. ligt dicht bij de Russische grens. De Turken 
nu zijn bang voor beschuldigingen van spionage van Russische 
zijde. Als Nederlanders hopen wij daar minder last van te hebben 
dan Amerikanen, maar het leek ons toch goed de expeditie bij 
voorbaat een wetenschappelijk karakter te geven. Dit te meer 
omdat Turkije een uitgesproken Islamitisch land is.

* Organisatie: Tom Zoutewelle, Tussen de Dennen 4, 3708 BJ Zeist 
Arjen van der Wolf, Spoorstraat 9. 3771 HD Barneveld

Boekbespreking

Scheepsbouw
doorA. P. Helwig Uitgave: Duwaer/Vermande, IJmuiden Omvang:
25,5 x 20,5 x 2,2 cm, 285 blz., vele figuren en tekeningen, waaron
der uitslagbladen. Gebonden in harde band. Prijs: ƒ 70,-.

De schrijver, docent van een Hogere Zeevaartschool, heeft ten 
dienste van het Hoger Beroepsonderwijs het uitverkochte be
kende boek ’Scheepsbouw’ van Gugelot en hemzelf, volledig her
schreven. De vele technische ontwikkelingen in de scheepsbouw 
en het ontstaan van vele nieuwe scheepstypen maakten een 
’bijwerken’ van het boek niet wel mogelijk. Zodoende is Helwig er 
zeker in geslaagd om een overzichtelijk en 'up to date’ leerboek 
over de practische scheepsbouw te schrijven. Het zal zeker zijn 
weg vinden bij allen die een Hogere Beroepsopleiding in de 
Scheepsbouw en de Zeevaart volgen, maar ook bij velen die 
belangstelling hebben voorde scheepsbouw in het algemeen. Het 
boek is zeker ook geschikt voor eerste-jaars studenten aan de

afdeling Scheepsbouw van de Technische Hogeschool te Delft, 
voor wat betreft de studie van ’Scheepsconstructies’. Het boek is 
rijk geïllustreerd met tekeningen, ook vele werktekeningen welke 
door werven en reders zijn beschikbaar gesteld. De zin van de 
wijze van nummering der figuren ontgaat mij. Vreemd is het dat de 
nummering in de hoofstukken 1/8 doorloopt. Hoofdstuk 9 heeft 
een eigen nummering, de hoofdstukken 10/12 weer doorlopend 
genummerd en 13 en 14 weer elk een eigen nummering. Dit maakt 
het verwijzen naar figuren niet gemakkelijk. Men zou op de laatste 
bladzijde van het boek tot de conclusie kunnen komen dat er 
slechts 14 figuren in het boek voorkomen. Bij het beoordelen van 
constructie verbanddelen dient er rekening gehouden te worden 
met de mededeling van de schrijver dat steeds de voorschriften 
van Lloyds Register of Shipping zijn gebruikt. Een goed boek en 
van harte aanbevolen.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer
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OPTIMALE HARDINGSMETHODEN VOOR TANDWIELEN*

Fig. 1. Een groot rondsel wordt voor het opkolingsprocédó in een diepe schachtoven 
neergelaten.

De tot het West-Duitse Mannesmann con
cern behorende machinefabriek Lohmann 
& Stolterfoht GmbH te Witten/Ruhr (in Ne
derland vertegenwoordigd door Bruinhof
B.V. te Rotterdam) heeft op de Hannover 
Messe enige tandwiellichamen voor turbi- 
ne-installaties tentoongesteld. Aan deze 
tandwiellichamen, die in opdracht van een 
bekende turbinebouwer werden vervaar
digd, was echter aan de buitenkant niets 
buitensporigs of ongewoons te zien. Zij ver
tegenwoordigen echter de op een brede 
basis bereikte vooruitgang in de zo belang
rijk geworden ’opkolings- en warmtebe- 
handelingstechniek’ voor zeer hoog be
laste machinebouwelementen, zoals 
tandwielen, tandkransen, rondsels, rond- 
selassen e.d.
Deze machinedelen ondergingen dan ook 
een reeks van behandelingen in de harderij 
van deze onderneming te Witten. Deze 
harderij dient enerzijds voor het behande
len van eigen produkten, doch staat ook 
voor werkzaamheden van derden ter be
schikking.

DE WARMTEBEHANDELINGSMETHO- 
DEN 

Inzetharden
Het inzetharden geschiedt met een kool- 
stofhoudend gas in elektrisch verwarmde 
retort- en schachtovens. Speciale appara
tuur zorgt ervoor, dat in elke oven een ge
lijkmatige warmte- en gasverdeling plaats 
heeft. Er wordt hierbij een overdruk van ca. 
50 mm waterkolom ingesteld.
Voor het opkolen van de werkstukken 
wordt propaangas gebruikt, hetwelk via 
een bedieningslessenaar tezamen met 
een in generatoren opgewekt endogas als 
draaggas in de oven wordt toegevoerd. De 
menging van het gas wordt door 
dauwpuntmeet- en regelapparatuur ge
stuurd.
Er worden regelmatig gasmonsters uit de 
oven getrokken die via een infra-rood gas- 
analysetoestel geanalyseerd worden. Het 
resultaat hiervan wordt aan een computer 
doorgegeven waarbij, rekening houdend 
met de voorgeschreven oventemperatuur, 
de toevoer van de propaangashoeveelheid 
wordt geregeld.
De procesregeling geschiedt met een 
nauwkeurigheid van 0,03%. Op grond 
hiervan kan met absolute zekerheid een 
zgn. overkoling’ worden vermeden, c.q. 
gegarandeerd.
De toevoer van de koolstofhoeveelheid en 
de oventemperatuur die afzonderlijk in
stelbaar zijn geschiedt in afhankelijkheid 
van de staalkwaliteit. De keuze van de op- 
kolingsdiepte wordt aan de hand van de 
door de constructeurs op de tekening aan
gegeven inzethardingsdiepte bepaald. In

de harderij worden reeds inzetdiepten tot 7 
mm bereikt.
Het opkolen vindt plaats bij een tempera
tuur van 910°C tot 920°C. Het afschrikken 
of afharden gebeurt, afhankelijk van het 
materiaal, bij een temperatuur liggend tus
sen 800°C tot 840°C, in baden van 160°. 
Het ontspannen (temperen) van de ge
harde delen geschiedt in baden met een 
temperatuur van 180° tot 200°C.
De verschillende behandelingsfasen wor
den aan een zeer strenge controle onder
worpen. De oppervlaktehardheid van de 
tandflanken van b.v. een tandkrans wordt 
met ’Rockwell-apparatuur’ gemeten. Het 
’Brinellhardheidscontrolegereedschap', 
hetwelk geschikt is voor een maximum be- 
lastingswaarde van 30.000 N (3.000 kp) 
wordt gebruikt om van de werkstukgebie- 
den die niet inzetgehard behoeven te wor
den, de bereikte trekvastheid vast te stel
len. Deze plaatsen worden van tevoren 
met een isolerende pasta afgedekt.
Op verzoek, of overeenkomstig de voor
schriften van de classificatiebureaus, wor
den de verkregen mechanische waarden

van de trek- en kerfslagproeven in het fa- 
briekslaboratorium vastgesteld.
Met elke ovenvulling worden twee proef- 
staven, die dezelfde materiaalkwaliteit be
zitten als de te harden delen, meebehan
deld. Een van de proefstaven (nr. 1) wordt 
na het opkolingsproces gesepareerd en 
door het afsluiten van de luchttoevoer af
gekoeld. De andere proefstaaf (nr. 2) on
dergaat echter de gehele behandelingsme
thode. Van de niet geharde proefstaaf (nr. 
t ) worden van de rand tot de kern, afhanke
lijk van de opkolingsdiepte, bver repete
rende afstanden van 0,2 mm spaanders 
afgedraaid. Deze spaanders worden op 
hun koolstofgehalte geanalyseerd om het 
verloop van het koolstofpotentiaal in de op- 
kolingszóne vast te stellen. Uit de parallel 
met de werkstukken geharde proefstaaf 
(nr. 2) wordt een structuur-slijpproef ge
maakt. Deze wordt in het laboratorium on
derzocht om de bereikte hardingsdiepte en 
hardheidsstructuur te beoordelen. Het, 
voor het berekenen van de krachtsover-

* Ingezonden door Bruinhof BV Rotterdam
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brenging zo belangrijke, hardingsverloop 
van de rand tot de kern, wordt met behulp 
van hardheidscontrolemeetapparatuur, 
overeenkomstig het Vickers-controleprin- 
cipe’, verkregen. Het genoemde controle
systeem geett van ieder werkstuk een juist 
beeld inzake de doorgevoerde warmtebe- 
handelingsmethode.

Veredelen
Het veredelen van de werkstukken ge
schiedt evenals bij het inzetharden in elek
trisch verwarmde retort- en schachtovens. 
Als beschermgas wordt endogas gebruikt 
om een ontkolen, corroderen en afbladde- 
ren van de buitenlaag van het werkstuk te 
vermijden.
Het atharden van de te veredelen delen in 
het warme hardingsbad volgt nadat deze in 
een elektrische oven met luchtcirculatie 
zijn getemperd.

Gloeiwarmtebehandeling
Het gloeiwarmtebehandelingsprocédé ge
schiedt in elektrisch verwarmde ovens met 
luchtcirculatie, bij temperaturen van maxi
mum 750°C, Evenals bij alle andere ovens 
wordt het temperatuurverloop via spe
ciale meet- en regelapparatuur gestuurd.

OVENCAPACITEITEN
Het inzetharden en veredelen geschiedt in 
schachtovens met nuttige afmetingen van 
2.500 mm o x 1.800 mm met een maxi
male ovenvulling van 8.000 kg, en in retort- 
ovens met nuttige afmetingen van 900 mm 
ó x 3.000 mm en een maximale ovenvul
ling van 6.000 kg.
De gloeiwarmtebehandeling wordt uitge
voerd in ovens met maximum afmetingen 
van 2.500 mm o x  3.200 mm, en een 
maximale ovenvulling van 8.000 kg. 
Kortgeleden werden bij het bedrijf twee 
elektrische grote schachtovens geïnstal
leerd, elk geschikt voor een ovenvulling tot 
12 ton. De ene oven, die is bestemd voor 
het voorwarmen, ontlaten of veredelen, 
heeft een nuttige diameter van 1.800 mm 
en een lengte van 3.500 mm. De andere 
oven is bedoeld voor het gasopkolen, ver
edelen of harden en kan werkstukken be
vatten tot 1.700 mm o, bij een diepte van 
2.700 mm.
Het eveneens nieuw geïnstalleerde elek
trisch verwarmde grote hardingsbad, dat 
dient voor het af schrikken van werkstukken 
tot een totaal gewicht van 7,5 ton, is 1.700 
mm o bij 3.500 mm diep.
De nieuwste technologie is tot in alle details 
van deze moderne superharderij doorge
voerd. De kwaliteiten zijn volledig afge
stemd op de DIN-normen en stemmen 
overeen met de voorschriften van de inter
nationale classificatiebureaus.
Niet alleen voor het harden, doch ook voor 
het bewerken van tandwielen en rondsels 
staan bij Lohmann & Stolterfoht de mo
dernste machines opgesteld.

Fig. 2. Groot tandwiel met inzetgeharde tanden voor schroefasaandrijving met een 
vermogen van 27,6 MW.

Fig. 3. Moderne tandflankenslijpmachine, geschikt voor een max. tandwieidiameter 
van2.500mm, een max. wielbreedte van 700 mm bij een tandmoduulvan30ofzelfs36.

rrrmjTS
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Rivierpassagiersschip ’Eureka’
Begin december 1978 is er een nieuw rivierpassagiersschip aan 
de bestaande vloot van schepen voor rivierrecreatie toegevoegd, 
t.w. de Eureka’ van Rederij „Eureka" te Deventer.
Het schip is speciaal ontworpen om aan de huidige eisen van de 
dagpassagiers te voldoen; ook aan die van de minder valide 
medemens.
Aan boord bevinden zich twee ruime gezellige salons, elk voor
zien van een welgevulde bar, terwijl er ook een mogelijkheid is 
buiten op het zonnedek te vertoeven.
De passagierscapaciteit bedraagt 600 personen.
Een goed uitgeruste, ruim opgezette keuken, maakt het mogelijk 
een diner van 6 gangen te verzorgen voor een groep van 400 
mensen, waardoor het schip als varend restaurant kan worden 
beschouwd.
Het schip is op de overdekte helling van Scheepswerf Grave te 
Grave gebouwd en wel in de recordtijd van 6 maanden. Het vol
doet aan de eisen van Scheepvaart Inspectie Rijnvaart, eert. 
Vaargebied A.
Voornaamste afmetingen:
lengte 50 m.
breedte 7.60 m.
diepgang 1.20 m.
hoogte boven de waterlijn 5.80 m.
Het schip is uitgerust met dubbele poolankers, aangedreven door 
oliebad-electrische Wortelboer ankerlieren. De draaicirkel be
draagt 50 meter de stopweg is 60 meter.

Machinekamer:
De 'Eureka’ wordt voortgestuwd door twee Holland Roerpropellers 
type H.R.P. 200, voorzien van vierblads bronzen schroeven met 
een diameter van 900 mm. De roerpropellers zijn door middel van 
G.W.B. cardanassen verbonden aan twee Lister watergekoelde

dieselmotoren type JWSC6 van 240 p k. bij 1800 omw./min. die 
het schip een snelheid geven van bijna 21 km/uur.
De electriciteitsvoorziening wordt verzorgd door twee in de machi
nekamer geïnstalleerde watergekoelde Lister generator sets met 
E.C.C. borstelloze generatoren t.w. een type HRW6 van 50 kVA en 
een JW 6 van 85.6 kVA.
De uitlaatgasieiding van alle in de machinekamer geïnstalleerde 
motoren zijn water geïnjecteerd, waardoor het uitlaatgeluid achter 
het schip tot een absoluut minimum is teruggebracht.
In het voorschip is nog een derde Lister aggregaat van 12,5 kVA 
geïnstalleerd, dat dienst doet als noodstroomaggregaat en als 
havenaggregaat.
De twee Holland Roerpropellers worden electro-hydraulisch ge
stuurd door twee volkomen van elkaar gescheiden systemen, 
hetgeen een extra veiligheid en bedrijfszekerheid betekent.
De roerpropellers kunnen bij volle belasting 360° worden gedraaid, 
waardoor het schip een sublieme manoeuvreerbaarheid heeft. 
Lijst van leveranciers:
Scheepswerf Grave B.V, -  Scheepsconstructie

-  Electrische installatie 
Scheepsbetimmering 
Inbouw hoofd- en hulpmotoren 
C.V. installatie, sanitair 

Brinkmann & Niemeyer N.V. -  Lister motoren -  generator
sets
Holland Roerpropellers 
Electro-hydrauiische bestu- 

i,ring.
van Voorden -  Propellers
Alma Horeca Deventer -  Keukeninrichting
Wortelboer Rotterdam -  Ankers en lieren.

! m m  ^
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Arbeidsomstandigheden op binnenschepen

De ontworpen nieuwe wettelijke regeling ter bevordering van de veiligheid van de vaart 
van schepen op de binnenwateren (Binnenschepenwet) zal worden aangepast aan de 
ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet. D<e aanpassing komt ondermeer tot uitdrukking 
in de vervanging van de zinsnede '  ie ' ontwerp) ’veiligheid van de arbeid' door 
’veiligheid, gezondheid en welzijn in ve, .. . arbeid'. Deze nieuwe terminologie
sluit aan bij het ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet, dat thans bij de Tweede Kamer in 
behandeling is.

De ontworpen-binnenschepenwet werd 
enkele jaren geleden bij de Tweede Kamer 
ingediend, omdat
'de ontwikkeling in de binnenvaart en de 
toenemende vervoersstroom ertoe dwin
gen leemten in de bestaande wetgeving 
ten aanzien van de veiligheid van de vaart 
op de binnenwateren op te vullen, zulks ter 
voorkoming van ongevallen.’
Bij de indiening van het ontwerp werd er op 
gewezen, dat de verkeersdrukte op de 
voornaamste vaarwegen vraagt om waar
borgen dat de schepen veilig zijn en dat 
hun bemanning bekwaam is. Het toene
mende vervoer per binnenschip van ge
vaarlijke stoffen maakt het eens zo wense
lijk dat deze waarborgen aanwezig zijn, al
dus de Memorie van Toelichting op het 
wetsontwerp. Ook wordt er daarin op ge
wezen, dat de grotere en snellere schepen 
en de ingewikkeldheid van de uitrusting en 
de behandeling van de schepen in het al
gemeen een aanleiding vormen om ten 
aanzien van schip en schipper bepaalde 
eisen te stellen.
In de nu ontworpen en voor de gehele (gro
tere) binnenvaart geldende veiligheidsre
geling worden eisen gesteld met betrek
king tot de romp, de inrichting, de werktui
gen en de uitrusting der schepen en met 
betrekking tot de bekwaamheid van de 
schipper en wordt het toezicht op de nale
ving van die voorschriften opgedragen aan 
gespecialiseerde ambtenaren.

Eisen van deugdelijkheid
Aan het wetsontwerp, gegoten in de vorm 
van een raamwet, ligt de gedachte ten 
grondslag dat de veiligheid van de vaart 
van binnenschepen wordt bevorderd door 
het stellen van eisen van deugdelijkheid 
aan het schip en toebehoren. De eisen be
treffen technische voorschriften, maar 
evenzeer de lichamelijke geschiktheid en 
bekwaamheid van de schipper.
De letterlijke tekst van de in het ontwerp 
opgenomen bepaling luidt:

Ter bevordering van de veiligheid, de ge
zondheid en het welzijn in verband met de 
arbeid aan boord van schepen bij gebruik 
op de binnenwateren worden bij of krach
tens algemene maatregel van bestuur re
gelen gegeven met betrekking tot:
a. de inrichting en uitrusting van schepen 

en
b. de arbeid aan boord daarvan.

Onder arbeid aan boord van schepen 
wordt niet verstaan het laden en lossen van 
goederen.

Veiligheid
In de toelichting op de ontworpen regeling 
wordt grote aandacht gegeven aan de (be
staande) regeling tot beveiliging van de ar
beid bij vervoer te water, zoals deze is ver
vat in de Veiligheidswet 1934 en in het 
daarop steunende Veiligheidsbesluit Bin
nenvaart. Deze regeling hangt nauw sa
men met de voorschriften ter bevordering 
van de veiligheid van het schip zelf. Zo 
beïnvloeden de sociale voorschriften voor 
de bemanningsverblijven de bouw van het 
schip. De veiligheid van arbeidsplaatsen 
aan boord, de deugdelijkheid van toe- 
gangsmiddelen (trappen, ladders, loop
planken, loopbruggen en dergelijke), van 
luiken, scheerbalken, sleephaken, kettin
gen en andere uitrustingsstukken raken 
ook de inrichtings- en uitrustingsvoorschrif- 
ten voor de veilige vaart met het schip. 
Naar de mening van de overheid is het 
wenselijk, de regels voor de binnensche
pen, die thans nog in de Veiligheidswet 
1934 en in het Veiligheidsbesluit zijn opge
nomen, over te brengen naar de (nieuwe) 
Binnenschepenwet en het daarbij beho
rende uitvoeringsbesluit. Dit zal, zo meent 
men, de overzichtelijkheid voor alle betrok
kenen ongetwijfeld ten goede komen. De 
gezamenlijke wet zal ook de grondslag 
vormen voor een doelmatige en soepele 
taakverdeling ten aanzien van de controle. 
De Arbeidsinspectie, thans belast met het

toezicht op de naleving van de Veilig
heidswet 1934, wordt tezamen met de 
Scheepvaartinspectie belast met het on
derzoek van en het toezicht op de schepen. 
Hun taakverdeling en samenwerking zal 
nader worden geregeld, zo blijkt uit de toe
lichting.

Instemming
Vanuit de Tweede Kamer is inmiddels in 
grote lijnen ingestemd met het wetsont
werp. In het algemeen is men het er over 
eens, dat het nodig is een wettelijke rege
ling in het leven te roepen omtrent de vei
ligheid van de vaart van (grotere) schepen 
op de binnenwateren en de veiligheid van 
de arbeid aan boord van die schepen. 
Teneinde te bewerkstelligen, dat alle bin
nenschepen (ook van buitenlandse her
komst die voor langere tijd in ons land wor
den gebruikt) aan de arbeidsvoorschriften 
zullen moeten voldoen is het ontwerp 
enigszins gewijzigd, in die zin dat alle in 
ons land gebruikte schepen zullen moeten 
voldoen zowel aan de regeling met betrek
king tot de inrichting en uitrusting van het 
schip als aan die welke betrekking heeft op 
het verrichten van de arbeid. Uitzonderin
gen gelden voor zeeschepen, rijksvaartui
gen en schepen van een bondgenoot
schappelijke krijgsmacht.
Uit antwoorden op bij de schriftelijke voor
bereiding vanuit de Kamer gestelde vragen 
blijkt, dat de nieuwe regeling niet geldt voor 
duikersarbeid. In voorbereiding namelijk is 
een algemene maatregel van bestuur, ge
baseerd op de Wet op werken onder over
druk, waarin voorschriften met betrekking 
tot duikersarbeid zullen worden opgeno
men. Hierbij wordt o.a. ook gedacht aan 
een medische keuring voor duikers.
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A Hungarian Patent for the Desalination of Seawater

At first sight it may seem strange to read about desalination of seawater in a Hungarian 
news medium and one is prone to wonder, how any institution in that country may be so 
much concerned with this issue that it is willing to squander public funds on such 
research. Well, the answer is quite simple. It does happen every now and then that a 
researcher while being absorbed in the study of a particular problem, all of a sudden hits 
upon something unexpected and remote from what his research has originally been 
focused on, and this something, or to be more precise this by product of his efforts, turns 
out to be of potential interest to science and the country's national economy. However, 
there is a long and arduous way from sizing up the implications of an idea to its practical 
realization -  added I. Papp, director of the Energy Management Institute (ETI) and Dr. L. 
Szucs, one of the patentees of the innovation to be discussed hereunder.

Inexpensive and suitable for serial ma
nufacture
Some years ago, Dr. L. Szücs, head of the 
technical development division of ETI and
C. Tasnâdi, a scientist attached to the Bu
dapest University of Technology, were 
jointly called upon to resolve a certain pro
blem arisen in operating alumina plants. In 
the course of their work they were suddenly 
faced with a problem similar to that encoun
tered in advanced seawater desalination 
technology: notably, that on applying the 
so-called multi-stage flash evaporation 
method, the seawater, after being heated 
at low pressure, all of a sudden decompo
ses into a strongly concentrated brine on 
one hand, and pure desalinated vapour on 
the other. The latter tends to erupt with 
great force from its container, as from a 
pressure cooker. To meet the impact of 
pressure, large and extra-strong tanks 
have to be installed involving a steep rise in 
investment costs.
To overcome this difficulty, the two Hunga
rian specialists have devised a method 
'taming' the ferocity of such pressure re
placing the heavy cast iron and steel con
tainers by such made from unexpensive 
aluminium and plastics, resisting also the 
corrosive effects of seawater. The struc
ture may be assembled from several mo
dule units to a system of any desired size, 
permitting the expansion of available ca
pacities at much lower costs than before.

If the system is large enough, one or more 
units may be shut off for repair or mainte
nance, while the rest may go on operating, 
whereby a continuous and reliable water 
supply of the whole area may be arrived at. 
Earlier equipment having been bulky and 
heavy, could only be assembled on site. 
The Hungarian innovation, by contrast, 
permits préfabrication, serial manufacture 
and easy transport to site, opening at the 
same time also great perspectives for ex
ports. To sum up, the Szücs -  Tasnâdi 
patent, if applied to desalination, may re
duce investment costs by as much as 20 
per cent. Moreover, it solves a number of 
other important problems as well which so 
far have appeared unsurmountable.
The point of departure of this patent, as 
aoutlined above, has been part of a re

search programme to improve the techno
logy of alumina manufacture. What it has 
grown into, however, is a much wider issue. 
Hungary, to be sure, has no seacoast of its 
own, but what it has, is an interest in utili
zing this innovation on an international 
scale Moreover it also has the necessary 
experience and know-how to manufacture 
and export the aluminium equipment in 
large series.

To go ahead with the implementation of this 
programme, ETI has first of all contacted 
the Hungarian Shipyards and Crane Works 
as a prospective manufacturer. After some 
initial enthusiasm there, the project has 
been shelved. ETI thereupon took up the 
matter with the aluminium industry, but did 
not fare better. The boosting of a new in
vention understandably calls for a great 
deal of precaution.

Indifference at home -  interest abroad
It may be ascribed partly to coincidence 
that ETI, at long last, succeeded in finding a 
partner abroad evincing sufficient interest 
to boost the invention in actual practice. 
VEKAMAF, a Dutch machine trading firm, 
has not only purchased through CHEMO- 
KOMPLEX of Budapest the marketing 
rights of the invention, but also established 
a special subsidiary under the style of 
Aquanova BV to promote the project tech
nically and commercially. Prompted by the 
implications of the project, the Dutch 
government has now been prepared to 
grant a 20 million guilder loan to Aquanova 
and an investor to finance a desalination 
plant at Aruba, an island in the West Indies 
of 190 square kilometre size and a popula
tion of 70,000. The facility is to have a 4,000 
cubic metre per day capacity with possibili
ties of expansion up to an eventual 16,000 
cubic metre per day capacity. Technical 
assistance and know-how to operate the 
project is furnished by E;GI, for which the 
Institute collected $ 250,000 so far in fees. 
Under the cooperation agreement conclu
ded in 1972, Hungary was given an option 
of supplying the complete equipment, but 
owing to lack of sufficient capacities this 
contract was finally awarded to a Dutch 
firm. Experiences with the project so far 
have been highly favourable. Even at this

point, many new inquiries are received by 
Aquanova, which are currently taken care 
of by £GI.

Export openings
In view of the foregoing one may be incli
ned to ask: is this all that Hungary may get 
in the way of profits from such deals? Ac
cording to the director of EG I the answer is 
'no'. The desalinating equipment proper 
accounts for only one-half of the total in
vestment expenditure involved in such pro
jects. The other half includes turbines, 
pumps, boilers and numerous other auxil
iary equipment. If the application of this 
desalinating technology becomes suffi
ciently widespread, there is a fair chance 
for Hungarian industry to step up exports of 
such items provided Hungarian tenders are 
competitive and suggested delivery dates 
are acceptable by the foreign investors. 
The value of the smallest unit is roughly 10 
million dollars, but a more powerful system 
may cost anything from 100 to 200 million 
dollars or even more. At least half of this 
could be accounted for by machinery and 
equipment to be furnished by Hungary, 
massively contributing to the country’s fo
reign exchange earnings. Speaking of 
prospective buyers, we have first of all the 
rich Middle East countries in mind, how, it is 
believed, may be interested, if suitable re
ferences may be given at this end. The 
matter has been taken up with various 
Hungarian engineering firms of old stan
ding, including the L&ng Machinery Works, 
Ganz-MAVAG and once more with the 
Hungarian Shipyards and Crane Works. 
Moreover, the Institute is seeking further 
outlets for the invention such as may be of 
potential interest inside of Hungary. The 
Gyor Distillery is now planning to buy an 
evaporator from the West to deal with the 
concentration of residues. The invention, 
however, may be easily adapted to this 
use, whereby a large amount of convertible 
currency could be saved. Experimental re
sults have also demonstrated that the in
vention may be applied with advantage for 
the economical recovery of various indus
trial auxiliaries and other substances. A 
case in point is the leather industry, where 
certain materials imported from the West 
are, after usage, pumped as sewage into 
the nearby rivers By thickening such resi
dues they could be recycled into the pro
duction process. Dairy farms, too, are often 
hard put to get rid of soiled water. By chan
nelling it into evaporators fodder may be 
separated from pure water forthwith. Evi
dently, the new invention is not only a po
tential currency earner, but in its further 
implications a useful instrument in boosting 
environmental protection.
(after an article by G. Kocsis in daily 'Vilaggaz- 
dasdg ) (World Economy)
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Verenigingsnieuws

Afdeling ’Amsterdam’
Verslag van de lezing van de heer J. R. 
Madiol over: Ro-Ro veerschepen.
Voor ca. 45 aanwezigen gaf de heer Madiol 
in zijn lezing op 23 maart 1979 een over
zicht van het ontstaan en de samenstelling 
van de North Sea Ferries. Hoewel de spre
ker niet de beschikking had over de techni
sche informatie die hij zich had gewenst 
kon toch een beschrijving van de diverse 
veerschepen worden gegeven.

Na de pauze werd een film vertoond over 
de Norstar en werden dia’s vertoond waar
onder zeer vele, welke door de spreker zelf 
waren genomen. De leiding van de avond 
was in handen van de heer J. den Arend die 
na de discussie de heer Madiol bedankte 
voor het gebodene.

Nieuwe donateur
Als Begunstiger is tot onze Vereniging toe
getreden: Willem Muller Zeesleepdienst 
B.V. te Terneuzen. Directeuren zijn de he
ren: C. L. Muller en W. Muller.

Personalia

M. Kooijmanf
Op 9 mei 1979 overleed op de leeftijd van 
82 jaar de heer M. Kooijman, oud- 
algemeen procuratiehouder en chef Repa- 
ratie-afdeling van De Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij; oud-directeur 
Scheepsbouw Maatschappij ’Nieuwe Wa
terweg’.
De heer Kooijman was bijna 49 jaar lid van 
onze Vereniging.

S. de Jong t
Op 57-jarige leeftijd is woensdagavond 2 
mei jl. aan een hartinfarct directeur Siebren 
de Jong van de Groninger Scheepsbouw- 
combinatie ’NESCOS’ overleden.
De heer De Jong die sinds oktober 1972 
deze functie vervulde, speelde de laatste 
tijd een belangrijke rol in de herstructure
ring van de noordelijke scheepsbouw. Ook 
voor de toekomstige fusie van de drie bij de 
Nescos aangesloten werven, Gebr. Van 
Diepen, E. J. Smit & Zoon’s Scheepswer
ven en Bodewes Scheepswerven, in Wa
terhuizen, Westerbroek en Hoogezand 
was de heer De Jong, die woonde in Zuid- 
laren, de afgelopen weken erg actief. 
Voordat de heer De Jong bij de Scheeps- 
bouwcombinatie ’NESCOS’ kwam, was hij 
directeur van de N.V. Zaanlandse

Scheepsbouwmaatschappij. In de noor
delijke scheepsbouw heeft hij zich vooral 
ingezet voor samenwerking en coördinatie. 
De begrafenis heeft maandag 7 mei 1979 
in Zaandijk plaatsgevonden.

Twee jubilerenden bij Lloyd’s
Op 1 juni a.s. zal het 25 jaar geleden zijn 
dat de heren J. G. F. Warris Senior Princi
pal Surveyor for Holland en L. O. Jonker 
Principal Ship Surveyor for Holland, in 
dienst traden bij Lloyd’s Register of Ship- 
ping.
Naar aanleiding van dit dubbele jubileum 
wil Lloyd’s Register of Shipping gaarne de 
talrijke vrienden en relaties van de heren 
Warris en Jonker in de gelegenheid stellen 
hen geluk te wensen tijdens een receptie, 
welke zal worden gehouden op woensdag 
30 mei a.s. van 4.00 tot 6.00 uur n.m. in de 
Jardinzaal van het Hilton Hotel te Rotter
dam.

J. G. Pasteuning
De heer J. G. Pasteuning, thans toege
voegd aan de directie van Bureau Veritas 
te Parijs, is met ingang van 1 juni 1979 
benoemd tot Senior Principal Surveyor for 
South East Asia, met als standplaats Sin
gapore.

Directeur-Generaal van Industrie
De heer J. A. M. Molkenboer zal per 1 
oktober a.s. terugtreden als Directeur- 
Generaal van Industrie. Hij zat vanaf die 
datum als regeringsadviseur verbonden 
blijven aan het Ministerie van Economi
sche Zaken, waarbij hij zal optreden als 
regeringswaarnemer bij een aantal onder
nemingen.
Aan de toch al omvangrijke functie van 
Directeur-Generaal van Industrie zijn ge
durende de laatste jaren een aantal rege- 
ringswaarnemerschappen toegevoegd bij 
industriële ondernemingen die in moeilijk
heden verkeren en waaraan van over
heidswege steun is verleend. Deze ontwik
keling heeft de heer Molkenboer in de posi
tie gebracht een dubbele functie te moeten 
uitoefenen naar inhoud en omvang.
Met ingang van dezelfde datum zal als 
Directeur-Generaal van Industrie worden 
voorgedragen drs. H. Leliveld, thans 
plaatsvervangend Directeur-Generaal van 
Industrie en tevens Hoofd van de Directie 
Algemeen Industriebeleid.

Gespreksleider werfgroep II
Oud-FME-voorzitter A. Prins is benoemd

tot gespreksleider van werfgroep II in het 
kader van de herstructurering van de 
scheepsbouw.
Hij volgt de heer K. Fibbe op, die al ruim 
een jaar tevens als voorzitter ad interim van 
de overkoepelende Beleidscommissie 
Scheepsbouw optreedt.
Werfgroep II bestaat uit Van der Giessen- 
De Noord, De Merwede, De Hoop Lobith, 
Boele en Verolme-Heusden.

Nieuwe Opdrachten

Machinefabriek WF/RDM
De Machinefabriek WF/RDM, deel uitma
kend van RSV, heeft van de Direktie Mate
rieel van de Koninklijke Landmacht de op
dracht ontvangen voor levering en mon
tage van geschutsonderdelen voor 86 ge
mechaniseerde houwitsers van het type M 
109 A2.
Deze opdracht heeft een waarde van 48 
miljoen gulden en betekent 240 manjaren 
werk. De uiteindelijke oplevering is ver
spreid over de jaren 1981 en 1982. Bij deze 
opdracht zal ook de Machinefabriek Bre
da' B.V. worden ingeschakeld.

Overdrachten

M.S. 'Nedlloyd Rochester’
Op 4 mei 1979 werd te Rozenburg het circa
20.000 tons dw. roll-on/roll-off motorschip 
Nedlloyd Rochester overgedragen aan de 
Nedlloyd Lijnen, een divisie van de Konin
klijke Nedlloyd Groep te Rotterdam.
Dit grote geavanceerde schip werd ge
bouwd bij de tot de RSV behorende 
VDSM-werf te Rozenburg.
Medio december werd door mevrouw J. V. 
Albeda-Van der Wilde, echtgenote van de 
Minister van Sociale Zaken, de doop en de 
tewaterlating van dit roll-on/roll-off motor
schip verricht.
Het schip zal, onder commando van kapi
tein C. van Ruitenberg, worden ingezet op 
diensten van de Oostkust van de Ver
enigde Staten naar het Midden Oosten vice 
versa.

Verkochte schepen

’Nedlloyd Clement’
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam, is het Ne
derlandse motorschip Nedlloyd Clement,
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eigendom van Nedlloyd Lijnen B V. te Rot
terdam, verkocht aan de Sofrana Fidji Ex
press Lines te Noumea, New Caledonia. 
Het schip is gebouwd te Flensbrug in 1959 
voor rekening van de K.J.C.P.L. Het schip 
heeft een draagvermogen van 11.139 tons 
en is uitgerust met een Burmeister & Wain 
hoofdmotor van 6.800 pk, waarmede een 
snelheid van 16 mijl behaald wordt.
De overdracht heeft inmiddels te Hong 
Kong plaatsgevonden. Het schip is her
doopt in Capitaine Cook en is onder Franse 
vlag gebracht.

Diversen

Vereniging Algemene Toelevering op
gericht
Op donderdag 12 april 1979 vond te 
Utrecht de oprichtingsvergadering plaats 
van de Vereniging Algemene Toelevering. 
In een goed bezochte bijeenkomst werd 
van gedachten gewisseld over de wense
lijkheid tot het bundelen van de bestaande 
activiteiten op toeleveringsgebied in Ne
derland.
De Vereniging heeft tot doel het behartigen 
van de gemeenschappelijke belangen van 
de leden, in het bijzonder met betrekking 
tot het organiseren van tentoonstellingen, 
voordrachten, congressen en andere bij
eenkomsten, een en ander ter bevordering 
van de toelevering.
Met algemene stemmen werd een voorstel 
aangenomen om van start te gaan met de 
opzet van een Vereniging van Neder
landse producerende ondernemingen, die 
zich in belangrijke mate met structurele toe
levering bezighouden.
Er werd een ambitieus programma van ac
tiviteiten geformuleerd, waarin de leden in 
de komende periode nog een verdere in
breng zullen hebben.
Er zal een eenmalig entreegeld gevraagd 
worden, alsmede een contributie naar rato 
van het aantal werknemers in het bedrijf. 
Tot voorzitter werd gekozen de heer M. H. 
Vlastra, Directeur van Brandt Fijnmechani- 
sche Industrie B.V te Amsterdam.
Het bestuur bestaat voorts uit acht mede
bestuursleden/ondernemers, die een af
spiegeling vormen van de totale Neder
landse toeleveringsindustrie.
Voor verdere inlichtingen: Vereniging Al
gemene Toelevering, Postbus 8800, 3503 
RV Utrecht.

Nieuw bureau energieonderzoek TNO
Op verzoek van de Minister van Economi
sche Zaken is bij de Hoofdafdeling Maat
schappelijke Technologie van de Nijver- 
heidsorgamsatie TNO het Projectbureau 
Energieonderzoek opgericht. Dit bureau is 
ingesteld op samenhangende delen van 
het Nationaal Programma op het gebied 
van energieonderzoek tot stand te brengen 
en de uitvoering van de betreffende onder
zoekingen te begeleiden. Het bureau is ge

vestigd in het TNO-complex te Apeldoorn 
en staat onder leiding van dr. ir. P. W. Re- 
naud. Bij het ECN (Stichting Energieon
derzoek Centrum Nederland) werd reeds 
eerder een soortgelijk bureau ingesteld. 
Meer in het bijzonder heeft het bureau tot 
taak vraagpunten met betrekking tot het 
energiebeleid van de overheid te vertalen 
in concrete onderzoekprojecten en deze 
projecten of delen ervan te laten uitvoeren 
bij de Nederlandse industrie en bij advies
bureaus en instellingen voor wetenschap
pelijk onderzoek. Bovendien zal het bureau 
erop toezien dat de resultaten van het on
derzoek in zodanige vorm bij de overheid 
worden gepresenteerd, dat zij deze kan 
betrekken bij haar beleidsvorming terzake. 
Hierbij komen naast technische studies en 
onderzoekingen ook de daarbij spelende 
economische en maatschappelijke aspec
ten aan de orde.
De hoofdlijnen van het programma van het 
bureau vallen onder de verantwoordelijk
heid van de Minister van Economische Za
ken, deelonderwerpen liggen evenwel ook 
op het beleidsterrein van andere ministe
ries. Vooralsnog zal het bureau zich voor
namelijk bezighouden met de coördinatie 
van projecten op het gebied van energie
besparing in de gebouwde omgeving, in 
bedrijven en in de verkeers- en vervoers
sector. Belangrijke onderwerpen als warm
tepompen, gecombineerde warmte/kracht 
opwekking, aardwarmte en integraal ont
werpen vallen daaronder.

INVIA 1979
INVIA, de driejaarlijkse beurs voor intern 
transport, opslag en distributie-goede- 
renbehandeling in Utrecht, is een van de 
toonaangevende vakbeurzen in West- 
Europa.
Dit blijkt uit het feit dat de komende INVIA 
1979, welke zal worden gehouden van 8 tot 
15 november a.s., weer groter zal zijn dan 
die in het najaar 1976. Behalve de Bern- 
hardhal en Marijkehal zal nu tevens de Ire- 
nehal van het Jaarbeurscomplex in gebruik 
worden genomen, in totaal een netto- 
oppervlakte van ruim 24.000 m2.
Direct bij inschrijving hebben zich ruim 180 
exposanten gemeld, waaronder uit België, 
West-Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië 
en de Verenigde Staten van Amerika. Het 
expositieprogramma bevat materieel en 
hulpmiddelen voor een respectievelijk sta
tionair en mobiel transport, containersys- 
temen, magazijnsystemen en opslagmid- 
delen.
De organisatie van INVIA 1979 is in han
den van de Jaarbeurs te Utrecht in samen
werking met de Groepsvereniging Intern 
Transport.

Voortaan ieder jaar SER-advies over 
middellange termijnbeleid
In beginsel zal de Sociaal-Economische 
Raad (SER) voortaan ieder jaar aan de 
regering een advies uitbrengen over het

sociaal-economische beleid (voor de mid
dellange termijn).
Dat zal voor het eerst diepgaand gebeuren 
in 1980.
Medio dit jaar zal de SER rapporteren over 
een aantal sociaal-economische gege
vens over recente ontwikkelingen.
De voorbereidende werkzaamheden daar
toe zijn onlangs begonnen.
In dit ja a r- streefdatum juni -  uit te brengen 
advies zou het volgende moeten worden 
nagegaan:
-  in hoeverre stemmen de korte termijn
ontwikkelingen overeen met de ramingen 
voorde middellange termijn en welke con
sequenties voor het beleid vloeien uit even
tuele afwijkingen voort? Ook kan worden 
nagegaan, of uitganspunten in de ramin
gen van de Centraal Economische Com
missie (CEC) nog juist zijn;
-  zetten de trends in de collectieve sector 
en de marktsector, die de SER signaleerde 
in zijn advies over de omvang en groei van 
de collectieve sector, zich voort?
-  hoe ontwikkelt het Nederlandse markt
aandeel zich in de wereldeconomie?
-  adviseren over arbeidstijdverkorting
-  hoe verhouden de ontwikkelingen in ons 
land zich t.w.v. het buitenland?
Dit rapport zal gebaseerd zijn op gegevens 
van o.a. de SER-commissie van Economi
sche Deskundigen, het CPB en zal zich 
beperken tot een globale analyse en 
beoordeling. Het wordt voorbereid door 
een werkgroep uit de SER-Commissie 
ONE (Ontwikkeling Nationale Economie).

Stichting Kleinnood opgericht
Onlangs heeft de oprichtingsvergadering 
plaatsgevonden van de Stichting Klein
nood en deze stichting heeft thans haar 
werkzaamheden aangevangen in Den 
Haag.
De stichting beoogt een brug te slaan tus
sen het grote bedrijf en de kleinere, vaak in 
nood verkerende onderneming in ons land. 
Met name zal de stichting bevorderen dat 
de in grote ondernemingen aanwezige 
kennis rechtstreeks ten nutte komt aan de 
kleinere ondernemer.
De stichting tracht haar doel te bereiken 
door voor een beperkte tijd kosteloos ad
viezen en assistentie te geven in de vorm 
van het ter beschikking stellen van experts 
van ondernemingen welke kunnen bogen 
op een uitgebreide en langdurige ervaring. 
Door deze werkwijze zal een maximum 
aantal kleinere ondernemers in eerste aan
leg geholpen kunnen worden. De stichting 
beoogt op geen enkele wijze de activiteit 
van de professionele advieswereld te 
doorkruisen. Veeleer zal een verbinding 
kunnen worden bevorderd.
De stichting beoogt haar hulp te verstrek
ken op een zeer praktisch vlak. Immers, in 
de praktijk blijkt dat kleinere bedrijven be
paalde bedrijfsfuncties onvoldoende heb
ben kunnen ontwikkelen, waardoor een 
zodanige structuur verkregen wordt dat in-
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novatieprocessen niet met succes op gang 
kunnen worden gebracht. Bij deze bedrijfs- 
functies valt te denken aan technische-, 
produktie- en marktkennis, aan inzicht in 
bedrijfsorganisatorische en bedrijfseco
nomische problemen, alsmede aan kennis 
van het overheidsbeleid.
Eerdere onderzoeken op dit gebied in 
Amerika hebben uitgewezen dat meer dan 
80% van de bedrijfsmoeilijkheden bij de 
kleinere ondernemer ligt in het praktische 
vlak van bovengenoemde factoren en dat 
slechts 20% van het innovatiegebeuren 
afhankelijk is van nieuwe research resulta
ten.
De stichtingswerkzaamheden richten zich 
op de kleinere Nederlandse industriële on
dernemingen, welke sector 62% van de 
werkgelegenheid in ons land voor haar re
kening neemt. Het is bekend dat nieuwe 
investeringen in kleine ondernemingen het 
grootste en snelste effect hebben op het 
scheppen van nieuwe en kwalitatief voi- 
waardige arbeidsplaatsen.
Voorts is de stichting van mening dat de 
voor ons land gewenste industriële ontwik
keling alleen maar kan plaatsvinden wan
neer de infrastructuur, waarin de kleinere 
bedrijven een belangrijke rol vervullen, zo 
optimaal mogelijk functioneert.
De stichting kwam tot het besluit van start 
te gaan toen een aantal grote ondernemin
gen besloten het Kleinnood-idee te onder
steunen met de toezegging experts via de 
stichting beschikbaar te houden voor de 
tijdelijke begeleiding van kleine onderne
mers. De stichting hoopt dat vele grote be
drijven in Nederland hun steun in deze 
vorm zullen willen toezeggen. Hoe meer 
grote bedrijven participeren, hoe meer 
kleine ondernemingen geholpen kunnen 
worden. Deze laatsten worden uitgenodigd 
hun problematiek rechtstreeks aan de 
stichting voor te leggen.
Het bestuur van de stichting is als volgt
samengesteld:
ing. J. Klevering -  voorzitter
drs. J. P. Kieboom -  secretaris
jhr. mr. M. L. de Brauw
mr. drs. S. H. Kamminga
drs. J. Lindenaar
mr. H. H. Nauta
mr. drs. C. L. M. de Quay
dhr. W. C. L. Zegveld
De directie van Kleinnood is opgedragen
aan drs. C. J. Graafland die in voorgaande
bedrijfsactiviteiten intensief contact heeft
gehad met kleine ondernemingen.
De stichting is ondergebracht ten kantore 
van Risiko Kapitaal Nederland B.V., Car- 
negieplein 5 te ’s-Gravenhage, welke on
derneming is opgericht door de gezamen
lijke banken in Nederland ter financiering 
van risicodragende deelnemingen in kleine 
en middelgrote bedrijven.
Voor informatie kan men zich rechtstreeks 
wenden tot de Stichting Kleinnood i.o. Car- 
negieplein 5, s’-Gravenhage, tel.: 070 -  
452702.

SER besluit tot speciale Commissie 
voor het Energiebeleid
De Sociaal-Economische Raad (SER) 
heeft besloten een Commissie Energiebe
leid in te stellen. De commissie zal zelf haar 
taakopdracht formuleren en ter goedkeu
ring aan het Dagelijks Bestuur van de SER 
voorleggen.
De nieuwe commissie zal zich in hoofd
zaak bezig houden met twee problemen, te 
weten:
-  het vraagstuk van de energievoorzie
ning
-  de gevolgen van het energie-vraagstuk 
voor een aantal andere sociaal- 
economische grootheden.
Bij het eerste probleem zal het moeten 
gaan om aspecten als:
-  behoefte aan energie
-  aanbod van energie
-  prijsvorming
Bij het tweede probleem kan de nieuwe 
SER-Commissie denken aan de gevolgen 
van het energie-vraagstuk voor zaken als:
-  structuur van het bedrijfsleven
-  werkgelegenheid
-  betalingsbalans
-  innovatie-aspecten
-  milieu-aspecten
Als voorzitter heeft zich bereid verklaard dr. 
ir. A. P. Oele, voorzitter van de Rijnmond- 
raad en voorzitter van de Algemene Ener- 
gieraad.
De heer Oele was tevens voorzitter van de 
SER-werkgroep, die zich heeft bezig ge
houden met de voorbereiding van het kort
geleden door de SER behandelde rapport 
over de energie-toeslag in de WIR.
De voorgenomen advisering over het 
energievraagstuk sluit o.m. aan bij het ad
vies, dat de SER vorig jaar aan de regering 
heeft uitgebracht over het te voeren grond- 
stoffenbeleid.

Internationale scheepsbouw beleeft 
dieptepunt
De orderportefeuille van de scheepsbouw- 
industrie in de wereld is thans, in vergelij
king met dertien jaar geleden, op zijn laag
ste punt aangeland. Het instituut voor Mari
tieme Economie in Bremen verwacht een 
nog verdere teruggang. Het ziet weinig 
mogelijkheden voor een gunstigere markt
ontwikkeling in de komende twee jaar.
De wereldhandelsvloot is, zo meldt het 
scheepvaartinstituut, het afgelopen jaar 
het minste gegroeid sinds de tweede we
reldoorlog. Begin dit jaar bestond de we
reldhandelsvloot uit 32.689 vaartuigen met 
een tonnage van 638 miljoen dwt. De ton
nage is nu slechts 12,5 miljoen dwt ofwel 2 
procent meer dan begin vorig jaar. De an
dere jaren groeide de vloot met veel hogere 
percentages. De geringe groei van de we
reldhandelsvloot is volgens het instituut 
een gevolg van de beperkte produktie op 
de nieuwbouwwerven en het constant 
hoge niveau van de sloop van handels
schepen.

De teruggelopen aflevering van nieuwe 
schepen en de sloop van oude vaartuigen 
zal langzamerhand de overcapaciteit van 
de wereldhandelsvloot wegnemen. Het 
aantal werkloze schepen loopt nog steeds 
terug. Er zijn nu nog 566 zeeschepen met 
een tonnage van 27 miljoen dwt opgelegd. 
DS. 20-4-79.

Japans aandeel in scheepsbouw lager
Het Japanse aandeel in de wereld- 
scheepsbouwmarkt is gedaald van 52 pro
cent in 1977 naar 44 procent in 1978. Dit 
heeft het Japanse transportministerie be
kendgemaakt in een rapport over nieuwe 
orders voor Japanse werven in het fiscale 
jaar 1978 dat op 31 maart 1979 afliep. 
Volgens het rapport zijn de nieuwe orders 
in vergelijking met het voorgaande jaar met 
35 procent gedaald naar 3.218.000 ton, 
overeenkomende met een bedrag van
604.000 miljoen yen (ongeveer 5.620 mil
joen gulden).
Het ministerie weet de achteruitgang aan 
de daling van 47 procent bij de orders van 
buitenlandse reders.
Het totaal was in deze categorie 1.941.000 
ton of 364.000 miljoen yen (ongeveer 
3.390 miljoen gulden).
De binnenlandse orders vertoonden in 
vergelijking met het voorgaande jaar een 
stijging van twee procent, naar een totaal 
van 1.277.000 ton of 240.000 miljoen yen 
(2.230 miljoen gulden).
E.D. 26-4- 79.

Meerboei voor VLCC’s
Het eilandgebied Curagao heeft de Nether- 
lands Harbour Works Company opdracht 
gegeven om een boei te bouwen voor het 
afmeren van VLCC's tot 350.000 ton. De 
boei zal ter hoogte van de St. Michielsbaai 
komen. Het ontwerp van deze boei' ge
maakt door Civil Engeneer Caribbean, 
heeft de goedkeuring verkregen van 
Lloyds Register of Shipping in Londen. 
Hiermee is de nog te bouwen boei de enige 
goedgekeurde boei in het Caraibisch ge
bied. Het drijfvermogen van de boei be
draagt 68 ton.
De kosten voor dit project belopen Nafls. 
600.000,-.

Vereniging ’Cornelis Douwes'
Cornelis Douwes
Cornelis Douwes (1712-1773) was een 
Nederlands zeevaartkundige die zich als 
onderwijzer in de wis- en zeevaartkunde te 
Amsterdam vestigde. Hij was toen 19 jaar 
oud. In 1745 stelde hij een rekenmethode 
op, die de zeeman in staat stelde de 
breedte te vinden uit waarnemingen van de 
zon buiten de meridiaan. Later werd hij 
leermeester op het algemeen zeemanscol
lege van de admiraliteit van Amsterdam.

De vereeniging 'Cornelis Douwes’
De vereniging, welke in 1918 door dr. Ernst 
Crone is opgericht en de naam draagt van
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deze grote zeevaartkundige tracht een bij
drage te leveren in het ontwikkelen- en 
verspreiden van maritieme 'know-how'. De 
hoofdactiviteit van de vereniging is het op
leiden van docenten voor het hoger nau
tisch onderwijs. Degenen die met goed ge
volg deze opleiding doorlopen verwerven 
een eerste graads lesbevoegdheid in wis
kunde en in een aantal beroepsgerichte 
vakken.

Bevoegdheden
Met de wiskunde kunnen deze docenten 
op alle scholen van het voorbereidend we
tenschappelijk onderwijs en het hoger be
roepsonderwijs les geven. Met hun be
voegdheid in een aantal beroepsgerichte 
vakken zoals zeevaartkunde, zeeman
schap, nautische instrumenten, radiokun- 
de, elektronica, scheepsbouw, beladen, 
meteorologie etc. kunnen deze docenten 
alleen terecht bij instellingen waar maritiem 
onderwijs verzorgd wordt. Het nautisch 
onderwijs is daarvan wel de belangrijkste 
tak. Een ander belangrijk deel van de ver
eniging is het organiseren van applicatie- 
cursussen voor docenten bij het nautisch 
onderwijs. Deze cursussen stellen de do
centen in staat zich op de hoogte te stellen 
van ontwikkelingen die direct voor dit on
derwijs van belang zijn. Een andere activi
teit is het verzorgen van zeevaartkundige 
publikaties.
Sinds 1745 is er erg veel veranderd. 
Nieuwe methoden van plaatsbepalen 
zoals Decca, satellietnavigatieetc. hebben 
hun intrede gedaan. De sextant-navigatie 
heeft veel van zijn belangrijkheid verloren. 
Gebleven is echter het steeds weer zoeken 
naar en vinden van nieuwe werk- of re
kenmethoden om de positie te bepalen of 
om de sterkte of stabiliteit van schepen te 
berekenen.

Deelpakketten, voor hen die buiten het 
onderwijs werkzaam zijn.
Deelpakketten uit de door de Vereeniging 
'Cornelis Douwes' verzorgde leerstof kun
nen zeer geschikt zijn voor hen die zich in 
één of meer specifieke onderdelen wensen 
te verdiepen. Hierbij kan worden gedacht 
aan iemand die moet adviseren bij de aan
schaf van maritieme instrumenten. Hij 
moet immers zowel de werking en de 
bruikbaarheid van de diverse typen verge
lijken als de nauwkeurigheid van de uit
komst kunnen bepalen en beoordelen. Zo 
zal iemand die met de verantwoordelijk
heid voor het beladen van schepen wordt 
belast de lessen in beladen en stabiliteit 
kunnen volgen om daarmee zijn kennis te 
verdiepen c.q. ’up to date' te brengen. 
Deze 'bijtank-mogelijkheden zijn noodza
kelijk geworden in een tijd waarin techno
logische ontwikkelingen een steeds gro
tere vlucht nemen.
Het instituut Vereeniging 'Cornelis Dou- 
wes’ is gevestigd in het gebouw van de 
Hogere Zeevaartschool Amsterdam,

Nieuwe Vaart 5-9 te Amsterdam. Op dit 
adres zijn verdere inlichtingen te verkrij
gen.

Hong Kong heeft 's werelds grootste 
vloot olietankers
E. A. Gibson Shipbrokers Ltd -  één van de 
meest vooraanstaande, in Londen geves
tigde scheepsmakelaars ter wereld -  heeft 
in een recentelijk gepubliceerd overzicht 
gemeld dat Sir Yue-kong Pao momenteel 
de grootste privé-reder is. Zijn vloot olie
tankers omvat 12,2 miljoen deadweight 
ton, voornamelijk VLCC's (very large crude 
carriers) en daarbij zit dan nog niet eens de 
nieuwste Pao-aanwinst: de 400.000 ton 
metende World Petrobras. Sir Y.K. is eige
naar van de World Wide Shipping Group. 
Een andere grote Hong Kong reder, de 
heer C. Y. Tung, neemt op het lijstje van 
Gibson een niet onverdienstelijke derde 
plaats in, hetgeen wil zeggen dat Hong 
Kong redelijk wel in de scheepvaartycoons 
zit. C. Y. Tung beheert een totaal tonnage 
van om en nabij de 5 miljoen dwt.
Een conclusie van Gibson was voorts dat 
zich in de laatste paar maanden van het 
vorige jaar een enorme stijging in de tarie
ven van spot charters heeft voorgedaan en 
dat er sprake is geweest van een opmerke
lijk actieve markt van aan- en verkoop. Met 
name is een bijzonder groot aantal Skandi- 
navische schepen overgegaan in handen 
van rederijen uit het Verre Oosten, aldus 
Gibson Shipbrokers.

Internationale conventie voor mari
tieme opsporing en redding
Vier-en-vijftig scheepvaartlenden waaron
der Nederland hebben tijdens een confe
rentie in Hamburg een internationale con
ventie voor maritieme opsporing en red
ding tot stand gebracht.
Deze conferentie werd van 9 tot en met 27 
april gehouden onder auspiciën van de In
tergouvernementele Maritieme Consulta
tieve Organisatie (IMCO).
De conventie die kan worden geratificeerd 
nadat goedkeuring is verkregen van het 
parlement, zal als internationaal verdrag 
van kracht worden 12 maanden nadat 15 
staten zijn toegetreden.
Zij voorziet in de opstelling van een interna
tionaal opsporings- en reddingsplan ter 
bevordering van internationale samenwer
king van opsporings- en reddingsorganisa
ties en het verkrijgen van uniforme coördi
natie bij hulpacties.
Landen die zich aansluiten bij het verdrag 
nemen onder meer de volgende verplich
tingen op zich:
a) het kunnen beschikken over middelen 
om doeltreffend opsporings- en reddings
acties te kunnen uitvoeren, zoals de aan
wezigheid van één of meer coördinatiecen
tra en van reddingseenheden zoals red
dingboten en helicopters.
b) de verantwoordelijkheid te dragen voor 
de coördinatie van opsporings- en red-

dingsakties in het zeegebied waarvan de 
grenzen worden vastgesteld in overleg met 
buurlanden.
c) het toestaan van activiteiten van red
dingseenheden van andere verdragsdeel- 
nemers in territoriale wateren.
d) het bevorderen van nauwe samenwer
king tussen buurstaten onderling en met 
reeds bestaande aeronautische opspo
rings- en reddingsdiensten.
e) het uitwisselen van informatie waarover 
coördinatie-centra dienen te beschikken 
en van richtlijnen voor operationele plan
nen.
Met het oog op de toetreding tot dit verdrag 
zullen zo spoedig mogelijk initiatieven wor
den genomen om te komen tot de opstel
ling van een nationale regeling voor mari
tieme en aeronautische coördinatie in Ne
derland.

Sperry-Vickers Pneumatiek draagt ver
koop over aan Geveke Elektronica bv
Geveke Eletronica is reeds een aantal ja- 
ren belast met de verkoop van Sperry- 
Vickers Lucifer magneetventielen. De 
voortgaande integratie van de Lucifer- en 
Lang-produkten hebben Sperry-Vickers 
Holland doen besluiten, per 1 mei 1979 de 
pneumatiek-verkoopactiviteiten bij Ge
veke Elektronica onder te brengen. Dit zijn 
Sperry-Vickers Holland en Geveke Elek
tronica kortgeleden overeengekomen. Ge
veke Elektronica zal de complete pro
gramma's Lang-pneumatiek en Teknova- 
luchtbehandelingsapparatuur in haar spe
ciale produktgroep Pneumatiek onder
brengen.
Inlichtingen: Geveke Elektronica bv, Ka- 
belweg 25, 1014 BA Amsterdam, Tel. 
(020)-802802.

Jaarverslag Van der Giessen-De Noord
Wanneer het eigen in oktober 1978 uitge
brachte beleidsplan scheepsnieuwbouw 
mag worden uitgevoerd, dan zullen de pro- 
duktiekosten bij van der Giessen-de Noord 
dalen tot het niveau van de meeste concur
renten tegen de tijd dat de marktverhou
dingen weer enigszins genormaliseerd 
zijn.
Dit schrijft de Raad van Bestuur van Van 
der Giessen-de Noord in het jaarverslag. 
En ten aanzien van de terugkeer van nor
male marktverhoudingen is hij positief ge
stemd. In het verslag wijst men op recente 
rapporten van de OESO, de Association of 
West European Shipbuilders, het Neder
lands Maritiem Insituut en enkele interna
tionaal bekende makelaars, die uitgaan 
van evenwicht tussen vraag en aanbod 
omstreeks 1982-1983 voor met name gea
vanceerde middelgrote schepen. Deze 
schepen behoren tot het produktiepakket 
van de werf.
De Raad van Bestuur wijst daarbij boven
dien op de capaciteitsinkrimping van de 
scheepsbouwproduktie in West Europa en 
Japan en op de mogelijke uitvoering van
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een wereld-regeling voor sloop en nieuw
bouw, waarover op het ogenblik op interna
tionaal niveau discussie gaande is. 
'Uitgaande van de verhouding sloop : 
nieuwbouw =  2 :1 ,  zou volgens voorlopige 
gegevens het break-even’punt van vraag 
en aanbod één a twee jaar eerder kunnen 
worden bereikt', aldus de Raad van Be
stuur in het verslag.
Voor wat betreft de concurrentiepositie van 
Van der Giessen-de Noord na uitvoering 
van haar beleidsplan en bij de terugkeer 
naar normale marktverhoudingen, gaat de 
Raad van Bestuur ervan uit, dat de markt
verhoudingen niet blijvend door subsidie
verlening worden verstoord.
De verwachting is, dat de goedkeuring van 
het Ministerie van Economische Zaken 
voor de uitvoering van het beleidsplan, dat 
gericht is op de continuiteit van de zelf
standige onderneming onder handhaving 
van een maximum aan werkgelegenheid in 
een goed sociaal klimaat en gesteund door 
een goed sociaal plan, spoedig zal worden 
ontvangen. Met de uit het plan voort
vloeiende investeringen kan nog dit jaar 
worden aangevangen.
Bovendien vertrouwt de Raad van Bestuur 
erop, dat de door de overheid geboden 
steunmaatregelen, die het herstel en de 
instandhouding van een aanvaardbare ba
lanspositie tot doel hebben, dan voldoende 
zullen zijn. Van de daarvoor ter beschik
king gestelde steun zal een aanmerkelijk 
bedrag niet behoeven te worden gebruikt, 
omdat de verliezen op de met steun ver
worven opdrachten konden worden be
perkt.
Het bruto exploitatieverlies kon het afgelo
pen boekjaar beperkt blijven tot ƒ 40 mil
joen door de benutting van de in 1977 ge
troffen voorziening voor orders en/of leeg
loop. Vrijwel het volledige verlies kwam 
voor rekening van de scheepsbouw. 
Daarbij tekent de Raad van Bestuur aan, 
dat de verliezen op nieuwe opdrachten 
voor zover die vorig jaar konden worden 
voorzien reeds ten laste van de resultaten 
van het afgelopen jaar zijn gebracht. Dit
maal betreffen het nieuw verworven op
drachten voor de bouw van een container
schip voor de KNSM en voor de bouw van 
vier koelschepen. Daarnaast was ultimo 
1978 nog de opdracht voor een lijnvracht
schip voor de Kon. Nedlloyd B.V. in porte
feuille. Met deze opdrachten is de divisie 
scheepsbouw tot ver in 1980 van werk 
voorzien.
De reparatie-afdeling was, de omstandig
heden in aanmerking genomen het afgelo
pen jaar redelijk van werk voorzien. Na af
werking van een omvangrijke verbou- 
wingsopdracht in het eerste kwartaal van 
vorig jaar werden in de rest van het jaar 
meer kleinere onderhouds- en schadege
vallen behandeld dan in geheel 1977. Wel 
bleef het prijsniveau onbevredigend. De 
afdeling leverde per saldo verlies op door 
een incidenteel verlies op de verbouwings-

opdracht.
De bouw van de produktiehal voor de glas- 
vezelversterkte polyester vaartuigen ver
liep geheel volgens planning. Met de kiel
legging van het eerste mijnenbestrijdings- 
vaartuig H.M. Alkmaar medio december 
vorig jaar, werd de hal feitelijk in gebruik 
genomen. Daarna is in januari van dit jaar 
met de produktie van de mijnenbestrij- 
dingsvaartuigen gestart. In het verslag 
wijst de Raad van Bestuur erop, dat bij 
aanvang beschikt kon worden over vol
doende produktiepersoneel, dat in een ei
gen bedrijfsschool een opleiding kreeg, 
maar dat verdere uitbreiding van de perso
neelsbezetting in 1979 geboden blijft.
Met de marinebouw-activiteiten resteerde 
in het afgelopen boekjaar een verlies we
gens aanloopkosten. Mogelijk kan dat ver
lies in een later stadium van de opdracht 
nog verrekend worden. De verwachte posi
tieve resultaten zullen eerst bij de opleve
ring van de schepen, waarvan met de bouw 
begin dit jaar werd begonnen, naar voren 
komen.
De divisie bouwmaterialen leverde dankzij 
het feit, dat ditmaal geen onderbezettings- 
verliezen werden geleden, een positieve 
bijdrage aan het resultaat. De opdracht 
voor de turn-key levering van polyester ba
lies voor de nieuwe Jeddah International 
Airport in Saoedi Arabië, die in januari van 
dit jaar werd ontvangen, en de produktie 
van belangrijke onderdelen voor de mij- 
nenbestrijdingsvaartuigen vormen het 
grootste deel van de bezetting voor 1979. 
Gezien de orderportefeuille en gezien de 
verbeteringen in het produktieproces wordt 
van deze divisie ook in het lopende boek
jaar een positief resultaat verwacht.

High speed surface craft exhibition and 
conference
The expansion of the International Hover
ing Craft and Hydrofoil Exhibition into the 
High Speed Surface Craft Exhibition was 
announced last month at a reception for 
Defence, Naval and Military Attaches in 
London.
The Exhibition and Conference will take 
place at the Brighton Métropole Hotel Ex
hibition Complex between 24th and 27th 
June, 1980 and there will be provision for 
berthing all forms of craft and facilities for 
practical demonstrations.
Making this announcement, Admiral Sir 
Anthony Griffin, Chairman of British Ship
builders, said: The extension of the Inter
national Hovering Craft and Hydrofoil Ex
hibition to include high performance dis
placement craft and power boats reflects 
the fact that hovercraft and hydrofoil are no 
longer novel forms of transport but have 
matured to take their place beside all other 
high speed surface craft’.
The exhibition will cover all forms of high 
speed surface craft as well as their compo
nents, and ancillary equipment and wea
pon systems. The conference which will

take place during the run of the exhibition, 
will be divided into operational, technical 
and military sections with a day devoted to 
each.
The combined event will provide operators 
of the craft and those responsible for speci
fying military requirements an opportunity 
to see what is immediately available, and to 
hear the state of the art' and consider 
prospects for future developments.

Marine engineering companies link up
Two of the world's best known marine en
gine builders haven joined forces to form a 
new company, Clark Hawthorn Ltd.
The move, involving George Clark and 
NEM Ltd and Hawthorn Leslie (Engineers) 
Ltd., is seen as a major step towards the 
complete merger of state-owned British 
Shipbuilders’ diesel engine building facili- 
teis on the River Tyne (north-east Eng
land).
Clark Hawthorn will centralise the marke
ting and commercial activities of its parent 
companies, strengthening their competi
tiveness in engine building and marine 
spares markets. But for the time being, the 
companies will continue to operate inde
pendently, retaining their separate boards 
of directors.
Hawthorn Leslie is the firm whose Seajou- 
le' waste heat recovery system uses the 
heat from exhaust gases to produce elec
tricity. Designed for both land-based power 
generation and marine applications, the 
system automatically matches the electri
city ouput to the heat recovery rate in order 
to maximise savings.
’Seajoule’ extracts the exhaust heat of ei
ther diesel engines or gas turbines, produ
cing low-pressure steam which is then 
used to generate electricity. In some ma
rine uses, Seajoule’ equipment can be 
provided to convert surplus energy into ad
ditional propulsive power.

Asia Marine ’80
Following the success of the Asia Marine 
'79 exhibition and conference, held in Sin
gapore in February of this year, the dates 
for the 2nd Asia Marine event have been 
fixed for 15-19 April 1980.
Asia Marine 80 will have a new location at 
the giant World Trade Centre on Singapo
re’s waterfront. Since the 8,700 square me
tres exhibition hall allows easy access for 
even the largest machinery, and has an 
almost unlimited floor loading, the exhibi
tion will include a far wider range of marine 
equipment and thus present a more com
plete impression of the maritime industry. 
Discussions are currently being held with 
the Singapore Association of Shipbuilders 
and Repairers (SASAR) for full sponsor
ship e* the Asia Marine ’80 exhibition, as 
well as for their involvement in the pro
gramming of the Asia Marine '80 technical 
conference, and in contacting marine ex
perts to present papers. Using their wealth
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of technical experience and knowledge of 
the South-East Asian marine industry, the 
organisers will ensure that the conference 
is of topical interest to all involved in ship
ping, shipbuilding, ship repair and port de
velopment.

World Shipbuilding
The OECD Council Working Party on 
Shipbuilding met on 7th/8th March to re
view developments in the world shipbuil
ding crisis The chairman of the working 
party, Swiss Ambassador Albert Grubel, 
told the press afterwards: The coming few 
years will be difficult, but we hope that by 
1982 the situation should begin to im
prove.' Het noted that world output of ships 
had fallen from 34.2 million GRT in 1975 to
17.6 m GRT in 1977 and that emerging 
third world countries had increased their 
share of this output from 11.4 per cent in 
1974 to 24 per cent in 1978. As for order 
books, an all-time record of 133 million 
GRT in March 1974 had fallen to 26 million 
GRT in December 1978; in the OECD 
share of this, Europe today had 65 per cent 
against Japans’s 34 per cent. Further, whe
reas some 80 per cent of new orders within 
OECD went to Japan in 1976, the Japa
nese share of new orders, measured in

compensated gross tonnage, fell to 49 per 
cent as against Europe’s 51 per cent in 
1978.
The OECD Working Party, reporting to the 
OECD Council on 3rd April, called on all 
Member countries which play or may play 
a role on world shipbuilding markets to 
join in its efforts to develop the conditions 
necessary for healthy competition.

Aid to developing countries' build-up of 
merchant fleet
In a lecture to the Seatrade London confe
rence recently, the Norwegian Minister of 
Trade said that Norway and other industrial 
countries must support the goals of the de
veloping countries to build up their mer
chant fleets. Efforts to prevent this deve
lopment will lead to these countries’ using 
protectionist measures that would be dis
advantageous to international shipping. He 
suggested a plan for a coordinated interna
tional transfer of know-how on shipping for 
the developing countries and said further 
that Norway will consider ratifying the 
UNCTAD-Code for regulating line confe
rences if an acceptable solution to the dis
tribution of cargoes is found. The EEC 
countries have now reached a compro
mise, supporting free shipping competition

for cargoes between the EEC/OECD coun
tries and also presenting solutions for 
freight between OECD and other countries. 
It is highly important that countries such as 
USA and Japan accept the EEC compro
mise.
The Minister also touched on shipping's 
importance to the Norwegian economy. In 
the last few years, shipping has contributed 
an average 6% to the GDP, as compared 
with 8.6% in 1973, a drop mainly due to 
oil’s increased importance in Norwegian 
exports and the generally poor state of 
shipping. In future, Norway’s shipping will 
concentrate on capital-intensive ships, 
technologically advanced ships and highly 
specialized tonnage.
At a later press conference, the minister 
said he believed in Norwegian shipowners 
and their ability to compete even with high 
costs and without subsidies and protectio
nism. He emphasized that the Norwegian 
gouvernment has no desire to enter ship
ping. What it does want to do is formulate 
shipping policies. On the question of regi
stration under foreign flags, the Norwegian 
gouvernment has traditionally been restric
tive, giving permission only for participation 
in international co-operative ventures, or 
where necessary to obtain cargoes.

WHERE ARE ALL THE TANKERS?

Keeping track of the active supertanker 
fleet in the present world oil situation is not 
the easiest task.
It is, however, less difficult to analyse the 
vessels currently ’resting’, ie those laid up 
or being used for oil storage. The current 
picture is interesting.
In March approximately 8% of the total 
world supertanker fleet was laid up as 
compared with 11 % in March 1978 and a 
peak of 14,5% in July 1978. In the past 
eight months a net 49 vessels have come 
back into service, ie 6,5% of the total super-

World Tanker Lay-ups 
(as at March 1979)

Source: Lloyd's M onth ly  L ist o f Laid  Up Vessels.
Combination' carriers (in brackets) are included in principal 
figures.
VLCC =  2 0 0 ,0 0 0 -2 9 9 ,9 9 9  DWT: ULCC =  300 .000  DWT

tanker fleet. However, the return to service 
of ULCC’s has been more pronounced, 
and there are now only half as many of 
these larger carriers laid up as there were a 
year ago, compared with approximately 
three-quarters of the VLCC fleet. At the 
peak lay-up period 22% of ULCC’s and 
14% of VLCC's were out of action.

The pattern for laying up supertankers cur
rently out of service has been as follows: 
1975 (13), 1972 (2), 1977 (8) and 1978 
(19). Up to March only one ULCC (Sea 
Saint) and one VLCC (Norbright) had been 
laid up in 1979.
Up to 1977 the majority of vessels were laid 
up off Scandinavia. However, in 1978, 15 
VLCC’ (including about a third of BP's fleet) 
ended up in Brunei Bay, and other lay-ups 
occurred in the Mediterranean (principally 
Greece) and West Germany.
Total current lay-ups account for about 116 
unoperational ’supertanker years'.

Tanker Lay-up Pattern

Lay-ups a s at ULCC VLCC Other Gas Total

M arch  1 9 7 8 14 68 2 8 6 20 3 8 8

July 1 9 7 8  (peak) 17 92 3 0 4 23 4 3 6

M arch  19 79 7 53 13 2 23 2 1 5

Source: Lloyd's M onth ly  L ist o f Laid  Up Vessels.
VLCC -  2 0 0 .0 0 0 -2 9 9 .9 9 9  DWT; ULCC «  300 ,00 0  DWT ♦

The storage scene has changed dramati
cally -  principally due to the Japanese 
scheme brought into operation in Nov/Dec 
1978. Whereas in March 1978 there were 
only four vessels (totalling 776,152 DWT) 
being used for storage, there are now 30 
vessels (totalling nearly 7 million DWT). 
This increase of 26 vessels comprises 19 
VLCC’s (4,437,925 DWT) off the Japanese 
coast, two ULCC’s lying off Galveston, one 
VLCC in the Gulf off the UAE and two 
VLCC's plus two smaller vessels in Far 
Eastern waters.
It should be noted that none of these new 
storage vessels was previously laid up. 
Up to March no Arab-owned tankers were 
listed as laid up or being used for storage.

Tankers in Use for Storage

DW T

March 1 9 7 8 M arch  19 79 Increase

Location No DW T No DW T Factor

Japan _ _ 19 4 ,4 3 7 ,9 2 5 inf.

Arab Gulf 1 11 7 .71 0 2 3 4 9 ,5 0 6 2-97

Far East 1 12 6 .7 6 6 5 870 .201 6 86

Panama/US Gull 2 5 3 1 .6 7 6 4 1 .2 82 .1 06 2 41

Total lexcl Jap) 4 7 7 6 .1 5 2 11 2 ,5 01 .8 13 3 -2 2

Grand Total 4 7 7 6 .1 5 2 3 0 6 ,9 39 ,7 38 8 94

Source: Lloyd's M onth ly  L ist o f Laid  Up Vessels.

Location ULCC VLCC Other Gas Total

United Kingdom 2 — 2 5 9

Scandinavia 2 22121 1 7 ( 1 ) 9 50  13)

W. Germany/ 

Holland 1 5 2 1 9

Med Sea Lexcl Gr) — 1 11) 1 5 ( 3 ) 5 21 (4)

Greece — 6 6 4 ( 5 ) 1 71 (5)

Bombay/

Trincomalee _ 2 _
2

Singapore — — 5 — 5

Brunei Bay — 15 5 — 20

Hong Kong — — 3 1 4

Japan 2 2 (1 1 4 1 9 (1)

Americas — 2 1 3 ( 2 ) — 15  (2)

Totals 7 53  (4) 1 3 2 (1 1 1 23 2 1 5 (1 5 )
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