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Omslag
Kortgeleden le
verde de Kieler 
scheepswerf Lin- 
denau het RO/RO- 
schip Merzario 
Gallia’ af. De dek
ken van dit schip - 
en van de beide 
zusterschepen die 
tegelijkertijd in de 
vaart kwamen-zijn 
ontworpen voor 
een maximale as
druk van 55 ton. 
Voor de veiligheid 
aan boord zorgen 
per schip drie mtu- 
boordaggregaten 

type 8 V 396 è 530 kW continuvermogen bij 1200 l/min. en 60 Hz. 
De drie RO/RO-schepen hebben een lengte van 136, 159 en 
160,5 m bij tonnages van 7100, 9500 en 12000 dwt.
Het gehele mtu-programma wordt exclusief geïmporteerd door 
AGAM MOTOREN ROTTERDAM B V.

Scheepvaartpolitiek van de EEG

Richard Burke, EEG-Commissaris belast 
met vervoerszaken, heeft in zijn openings
toespraak ter gelegenheid van Europort 
’79, enkele behartenswaardige dingen ge
zegd over de scheepvaartpolitiek van de 
Europese Gemeenschap. De teneur van 
zijn betoog was dat men gezamenlijk sterk 
kan staan tegenover de vraagstukken 
welke door de landen individueel nauwe
lijks kunnen worden opgelost, met name 
kwesties inzake de Russische en Ameri
kaanse scheepvaartpolitiek. Niet iedereen 
weet, dat de gezamenlijke scheepvaartpo
litiek een betrekkelijk nieuw onderwerp is 
voor de groep.
Maar toen deze zaak eenmaal aan de orde 
kwam -  september 1977 -  heeft men zijn 
best gedaan om de verloren tijd in te halen. 
In de periode van twee jaar welke nu achter 
ons ligt, heeft de Raad van Ministers niet 
minder dan acht concrete stukken aan de 
communautaire scheepvaartwetten toe
gevoegd. Het begon in genoemde maand 
met een beslissing om de overlegprocedu
res tussen de lidstaten en de Europese 
Commissie en tussen leden en buiten de 
EEG liggende landen te organiseren en te 
bespoedigen. Volgens Burke wordt vaak 
van het overlegmechanisme gebruik ge
maakt; nog onlangs functioneerde zij in de 
gesprekken tussen de lidstaten en de Eu
ropese Commissie inzake de politiek van 
ladingreservering die door twee ontwikke
lingslanden wordt aangehangen.
Twee belangrijke besluiten van de Raad 
van Ministers hadden voorts betrekking op 
de scheepvaartpolitiek van sommige derde 
landen. Het ging hier met name om de 
niet-commerciële concurrentie van de 
Sowjet-Unie, ten aanzien waarvan beslo
ten werd om telkens voor een periode van 
zes maanden gegevens te verzamelen 
over een tweetal routes waarin de Russi
sche cross-traders in het bijzonder actief 
zijn: de lijnen op Centraal Amerika en Oost 
Afrika.
Overigens is het zo, dat de gegevens over 
vrachten, vrachtprijzen en frequenties van 
alle op die routes varende lijndiensten wor
den verzameld, en dus niet uitsluitend de

Sowjetrussische. Aan de hand van de ver
zamelde gegevens zal door de raad t.z.t. 
worden besloten of en hoe tegenmaatrege
len moeten worden getroffen.
Vervolgens heeft de EEG vier besluiten 
genomen met betrekking tot de veiligheid 
van de scheepvaart en het vermijden van 
vervuilingen. Rechtstreekse aanleiding 
daartoe vormde het spectaculaire ongeval 
met de tanker Amoco Cadiz’ in maart 1978 
en Richard Burke is van mening, dat het 
hier om een hoogst belangrijk aspect van 
de Gemeenschapspolitiek gaat. De raad 
heeft twee aanbevelingen gedaan, die 
door de lidstaten vóór een bepaalde datum 
moeten worden geratificeerd, de ene met 
betrekking tot de veiligheid en de andere 
inzake de vervuiling.
Bovendien zijn twee directieven uitgegaan 
over beloodsingen in Het Kanaal en op de 
Noordzee en over de voorwaarden waar
aan tankschepen moeten voldoen die ge
bruik maken van de havens in EEG- 
landen. Tenslotte heeft de raad in mei van 
dit jaar het historische besluit genomen om 
tot ratificatie van de Lijnvaartcode van de 
UNCTAD over te gaan, zij het onder voor
behoud van een meer commerciële dan 
rekenkundige benadering van de lading- 
verdeling tussen de lid- en OESO-staten 
onderling.
Commissaris Burke zei van mening te zijn, 
dat de Gemeenschap in haar totaliteit
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Richard Burke: Als 
Gemeenschap 
staan wij veel ster
ker in scheepvaart- 
zaken dan wan
neer wij afzonder
lijk proberen de 
kwesties aan te 
pakken.

maatregelen heeft genomen, die door de 
individuele lidstaten niet, of althans niet zo 
doeltreffend hadden kunnen worden toe
gepast. Dit is volgens hem een essentieel 
punt, omdat de Gemeenschap in staat is 
aan het geheel een extra dimensie toe te 
voegen door buiten het werkbereik van de 
staten afzonderlijk te gaan.
Als voorbeeld daarvan geldt bijvoorbeeld 
het optreden tegen de niet-commerciële 
concurrentie; hiet zou een louter nationale 
actie geen effect hebben gesorteerd. 'Kun
nen wij ons bijvoorbeeld voorstellen, dat 
België met haar zestig kilometer lange 
kustlijn, alleen maatregelen had afgekon- 
digd tegen het optreden van een ander 
scheepvaartland? Het betrokken land zou 
immers gewoon de activiteiten hebben ver
legd naar de uitstekende zeehavens van 
België’s buren.’
Een andere vitale karakteristiek van de Eu
ropese scheepvaartwetten is tot dusver de 
politieke invloed daarvan geweest. De 
Gemeenschap is tenslotte het grootste 
handelsblok ter wereld; zij is verantwoorde
lijk voor veertig procent van de wereldhan
del, waarvan verreweg het grootste deel 
over zee wordt afgewikkeld. De lidstaten 
samen bezitten bijna twintig procent van de 
wereldvloot en als Griekenland tot de EEG 
toetreedt, wordt dit meer dan dertig pro
cent. Burke zei, dat aan dit maritieme ge
wicht behoefte bestaat in het belang van 
verstandige en openhartige oplossingen 
van vraagstukken op het gebied van de 
wereldscheepvaart.
Het geval van de UNCTAD-Code is hier
voor het bewijs. Burke: 'In al die vele 
maanden vol spanning die aan de resolutie 
van de ministerraad vooraf gingen, waren 
de ogen van de scheepvaartwereld geves
tigd op de Gemeenschap, omdat men 
hoopte op de politieke leiding welke de 
EEG groot genoeg was om op zich te ne
men en welke door geen der afzonderlijke 
landen kon worden geleverd.
Anderen zijn gevolgd waar de Gemeen
schap de leiding heeft gegeven. Op het 
moment toen op de wereldhandelsconfe
rentie in Manila, de Gemeenschap aan- 
kondigde dat tot ratificatie van de Code zou 
worden overgegaan, vertegenwoordigden 
de landen die tot dusver met dit stuk ak
koord waren gegaan slechts zes of zeven 
procent van de wereldlijnvaarttonnage. 
Aan het einde van die zelfde dag hadden 
zoveel landen de ratificatie aangekondigd, 
dat dit percentage vertienvoudigd was.' 
Richard Burke voegde er echter aan toe, 
dat op dit stuk alle problemen nog niet de 
wereld uit zijn. Er zijn landen die meer wil
len dan de veertig procent van de Lijn- 
vaartcode en de vraag rijst of de Gemeen
schap ertoe moet overgaan om tot een be
vredigende modus vivendi met de betrok
ken landen te komen, altijd uitgaande van 
de principes van de EEG-benadering van 
de Code.
Volgens de commissaris zijn de lidstaten

op dit ogenblik niet bijzonder enthousiast 
om op deze wijze te werken. Zij zijn als het 
ware nog bezig om op adem te komen na 
het belangrijke besluit om tot een una
nieme aanvaarding van de Code te komen. 
Het alternatief is echter, dat sommige 
derde landen nu in staat zijn om de afzon
derlijke lidstaten een voor een te benade
ren voor het sluiten van bilaterale scheep- 
vaartverdragen, waarin het ladingpercen- 
tage voor hen voordeliger uitvalt dan wan
neer zij met de gehele EEG te doen hadden 
gehad, alus Burke, die in dit verband het 
voorbeeld van Argentinië aanhaalde.
Met dit land is overigens kort daarna door 
Nederland, België, Frankrijk en West- 
Duitsland een akkoord getekend, dat in
derdaad voor Argentinië betere condities 
inhoudt dan in de Code-reguleringen zijn 
voorzien.
Als dit proces blijft doorgaan hebben we te 
maken met gemiste kansen, waarbij de lid
staten het risico lopen, dat zij straks als 
cross-traders worden uitgeschakeld. 
Burke bracht verder nog de mededingings
regels van het EEG-verdrag voor de 
scheepvaart ter sprake. Er bestaat hier
over in scheepvaartkringen een zekere be
zorgdheid, die naar zijn mening ongefun
deerd is. De lijnvaartconferences vormen 
weliswaar een soort kartels, die in principe

in het Verdrag van Rome verboden zijn. 
Maar sommige van deze kartels kunnen, 
wanneer zij het openbaar belang dienen, 
van dit verbod worden uitgesloten.
De Europese Commissie erkent volgens 
Burke het algemeen belang van de lijn
vaartconferences en is daarom in principe 
bereid om uitzondering op het kartelverbod 
voor te stellen. Dit is naar zijn mening ook 
van belang in de betrekkingen die de 
scheepvaartwereld met de Verenigde Sta
ten onderhoudt.
Tot dusver was het zo, dat de Amerikaanse 
autoriteiten konden zeggen: Het spijt ons, 
maar dit is nu eenmaal onze wet', waarop 
de westerse scheepvaartlanden moesten 
constateren, dat deze wet in strijd is met 
hun eigen politiek op het stuk van de lijn
vaart. Met de regeling van de mededinging 
in de EEG-scheepvaartpolitiek wordt de 
positie van de 'Europese' scheepvaart re
derijen oneindig veel sterker. Dan immers 
kan van die zijde worden gezegd, dat er nu 
eenmaal van een eigen Europese politiek 
sprake is, die minstens even goed en 
krachtig is als de Amerikanen menen dat 
hun politiek is.

De J.
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Er zijn lichtpuntjes aan het eind van de tunnel

door Dr. Ir. K. J. Saurwalt

Recent gaf de dekaan van de Afdeling der Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde, Professor Dr. Ing. C. Gallin, zijn visie op de 
ontwikkelingen zoals deze in de scheepsbouw plaats vinden en hoe men daarop in de breedste zin zou moeten reageren. Deze visie 
bracht hij naar voren bij de opening van de nieuw ingerichte tekenzalen van de Afdeling en tijdens een interview met een verslaggever 
van het blad 'Thd-nieuws'. Dit laatste interview werd in het nummer van 19 oktober '79 van Thd-nieuws gepubliceerd. De door Prof. 
Gallin naar voren gebrachte mening komt in het kort op het volgende neer.

We moeten niet jammeren over de Nederlandse scheeps
bouw
Door een negatieve instelling t.o.v. de mogelijkheden van onze 
Nederlandse scheepsbouw te laten blijken, lopen we met elkander 
het gevaar dat juist het belangrijkste dat deze te bieden heeft, n.l. 
de goede naam, de grote traditie en de know-how, werkelijk verlo
ren gaat. Als de mensen uit de scheepsbouw weglopen houden we 
niets meer over. Velen stellen dat de scheepsbouw in de geïndus
trialiseerde landen ten dode opgeschreven is. Maar zij zien daarbij 
niet dat de scheepsbouw een sterk gespecialiseerde en geraffi
neerde bedrijfstak is geworden en daardoor juist voor geïndustria
liseerde landen geschikt is. Velen spreken hoofdzakelijk over de 
zeven magere JAREN en de zeven vette MAANDEN in de 
scheepsbouw en leveren zo de in mineur gezette muziek, die de 
afgang van de Nederlandse scheepsbouw op dit moment begelei
den. Maar men dient te bedenken dat we nu te maken hebben met 
een van die schommelingen die de scheepsbouw al eerder getrof
fen hebben. De wereldbevolking groeit nog steeds en rond het jaar 
tweeduizend zullen wellicht meer dan vier miljard mensen op deze 
aarde wonen. Met de groei van de wereldbevolking zal ook de 
behoefte aan transport toenemen. Om economische redenen mag 
verwacht worden dat ook dan het transport per schip zo'n 80% van 
die behoefte zal moeten vervullen. In de toekomst zullen er dus 
zeker meer schepen dan er nu varen in bedrijf zijn. Deze stijgende 
tendens op lange termijn wordt niet door de ups en downs teniet 
gedaan.

Er zal weer een opleving komen
Op korte termijn gezien kan dan ook enige opleving verwacht 
worden, alleen al gezien het feit dat schepen vrij snel economisch 
verouderen en vervangen moeten worden. Daarnaast vormt juist 
de olieschaarste een stimulans voor het vervangen van de be
staande scheepstypen door nieuwe typen die spaarzamer met 
energie omgaan. Waarbij gelijktijdig meer aandacht geschonken 
kan worden aan de veiligheid op zee en de milieubescherming. 
Vooral de brandstofkosten werken in deze zin stimulerend, omdat 
sedert het begin van dit jaar deze kosten tot zo’n 40% van de totale 
bedrijfskosten van een rederij gestegen zijn. Daarnaast bevordert 
de oliecrisis, met al haar negatieve aspecten, de offshoretechniek 
en de offshore-activiteiten op een gebied waar de scheepsbouw 
bij uitstek thuis is. Ondanks de ups en downs op het offshore- 
gebied zal de behoefte naar speciale vaartuigen voor deze activi
teiten toenemen.

Kennis en kunde bieden Europese werven kansen
Het zal de werven in West-Europa niet meevallen hun aandeel van 
de in de toekomst te verwachten opdrachten in de wacht te slepen. 
Ook werven in b.v. Korea en Brazilië staan klaar om aan die vraag 
te voldoen. Het is daarbij buiten kijf dat zij heel wat goedkoper 
kunnen bouwen dan werven in West-Europa, waar b.v. het loon 
ongeveer zeven keer hoger is dan in Korea. Dergelijke verschillen 
kunnen niet overbrugd worden door een hogere arbeidsproduktivi- 
teit, omdat o.a. de werven in West-Europa voor het grootste deel, 
door een gebrek aan middelen om te investeren, technisch gezien 
tamelijk verouderd zijn. Daarom zal juist de op te bouwen en de 
reeds aanwezige voorsprong op het gebied van de kennis en

kunde de doorslag moeten geven. De West-Europese landen 
dienen zich juist nu toe te gaan leggen op de bouw van vaartuigen 
waarvoor een grote hoeveelheid sterk gespecialiseerde kennis en 
onderzoek vereist is.

Nederlandse scheepsbouw moet weer opgebouwd kunnen 
worden.
Het is ondenkbaar dat Nederland met haar traditie, haar ligging 
aan de Noordzee en de Rijn. met de grootste zeehaven aan de 
drukst bevaren scheepvaartroute ter wereld, de scheepsbouw zou 
willen of kunnen opgeven en b.v. scheepsbouw alleen per telex 
zou willen bedrijven. Omdat reders alleen daar zullen bestellen 
waar vergelijkbare eenheden reeds eerder gebouwd zijn, moet 
research en geavanceerde know-how juist ontwikkeld en niet op
gegeven worden. Om de woorden van een Engelse reder te ge
bruiken 'Slechte markttijden zijn goede tijden voor onderzoek en 
ontwikkeling.' Werven kunnen zeer snel failliet gaan, maar zij 
kunnen ook weer snel tot ontwikkeling worden gebracht wanneer 
daaraan behoefte is en wanneer juist de know-how niet ondertus
sen verloren is gegaan. West-Europa en Nederland hebben daar
om juist nu behoefte aan scheepsbouwkundige maritieme inge
nieurs die kreatief hun taken kunnen uitvoeren. Vooral wanneer de 
kennis en de kunde in Nederland aanwezig en beschikbaar blijft, 
kan de Nederlandse scheepsbouw weer van de grond getild wor
den.

Uniek scheepsbouwonderwijs dient onafhankelijk in stand 
gehouden te worden.
Men dient zich dan ook fel te verzetten tegen de geruchten, die in 
Nederland de ronde doen, dat de unieke afdeling der 
Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde van de Technische Hoge
school te Delft zou moeten worden samengevoegd met de afde
lingen der Werktuigbouwkunde, der Lucht en Ruimtevaart en der 
Metaalkunde.
Daarvoor heeft de scheepsbouw een te specifiek karakter en een 
te grote gerichtheid op de maritieme omgeving. Scheepsbouw is 
geen optelsom van kennis, maar vereist gezien de maritieme 
omgeving een synthese van vakkennis en ervaring. Dit noodzake
lijke eigen karakter van het door de afdeling te verzorgen onder
wijs, met het daarbij behorende specifieke onderzoek, zou licht bij 
een samenvoeging van afdelingen voor goed verloren kunnen 
gaan. Dit omdat gezien de W.U.B. structuur van het Hoger Onder
wijs, bij een fusie de kleinste en daardoor ook de zwakste partij, 
zoals de relatief kleine scheepsbouwafdeling, voorgoed het on
derspit zou delven. Eerder moet juist nu het gezichtsveld verbreed 
worden en dient samenwerking met de buitenlandse zusterinstel
lingen onder de Europese koepel te worden nagestreefd.

Niet zonder meer optimistisch
Bij beide gelegenheden bleek Prof. Gallin niet zonder meer opti
mistisch te zijn en voerde hij beslist niet de pretentie een antwoord 
te hebben op de dramatische crisis in de West-Europese 
scheepsbouw. Maar het was hem er juist om te doen lichtpunten te 
zoeken en te vinden aan het einde van de donkere tunnel. Want 
door dit gezamenlijk te doen, wordt de eerste aanzet tot een 
ontwikkeling in opgaande zin gegeven.
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THE MARINE DIESEL ENGINE IN VIEW OF PRESENT AND FUTURE LOW GRADE 
FUELS*

by M. K. Eberle**

SUMMARY
The goal of this paper is to review the present range of SULZER Diesel engines in view o f low quality fuels. A brief description of 
fuel/combustion related design features is given.
Particular attention is paid to low quality fuels expected to penetrate the market in non-negligible quantities in the not too distant future, 
and last but not least a possible contender in the field of synthetic fuels is presented.

1. INTRODUCTION

The dramatic increase in fuel prices late in 1973, followed by a 
recession which is presently superceded by the lingering on of a 
global economic slump., triggered a reshuffling of engine devel
opment priorities. Where in the past brake mean effective pressure 
and power output per cylinder were understood to be indicators of 
the stage of development of an engine, the SULZER list of priori
ties for now and very likely for some time is as follows:
•  Highest possible engine and plant economy
•  Improved suitability for low-quality fuels
•  Improved service reliability and reduced maintenance work
•  Advanced standardization
•  Reduced environmental loading
•  Extended automation
•  Increased specific output
Two previous CIMAC papers [1,2] showed the difference between 
actual rating of an engine and that applied on development test 
beds. The difference is an indication of engine potential. Conse
quently, the shift in priorities did not spell trouble; a good many of 
the ingredients required for up-rating are as well used with the 
overall goal of economy. Meeting both targets simultaneously 
proves quite difficult a task.
The purpose of the following paper is to highlight some facets of 
fuel quality, the response of the engine designer and last but not 
least -  where available -  the service record.
Fig. 1, in another way, shows schematically the engine designers 
input' and his areas of concern.

Based on fuel properties, the parties involved are forced to concen
trate their efforts as indicated in Table 1.
The topics 'combustion' and ’tribology' are those which can cause 
quite some concern, the other ones appear simpler to deal with 
because of the physics involved being rather well understood.

2. DESIGN FEATURES AND SERVICE RESULTS OF SULZER 
DIESEL ENGINES USING PRESENT LOW GRADE FUELS

Papers [1, 2] and in particular [3] present in a comprehensive
manner the range of SULZER Diesel engines. Fig. 1 Factors influencing over

all economy o f Diesel engine
2.1. Crosshead Engines/Design Features

The latest addition to the program is the RLA90 engine of which a
cross-section is shown in Fig. 2. For the sake of com pleteness, the .Raper read at the 13th CIMAC Congress. Vienna. May 1979. 
engine shall be presented in a few  words. The RLA90 engine is an -H ead of Research
extension o f the s low -speed, tw o-s troke engine range in to high SULZER Bros. Ltd.
powers at low engine speeds w ith the particu lars accord ing to Winterthur Engineering Works Division
Tab le  2. Diesel Engine and Marine Department
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Problem area Consequences Influencing design parameters, 
measures

Combustion

'-Fuel economy 
-Exhaust gas 
emissions 
-Thermal 
loading 

-Wear 
.-Fouling

-Shape + temp, of comb, space 
-Fuel injection system design 
-Air motion in cylinder (incl.
turbulence levels)

I-Supercharging system 
-Scavenging system 
-Fuel preparation 
i.-Fuel additives

Tribology f-Wear 1 
i-Friction J

-Lubricating systems design 
-Lubricant development/care 
-Materials development 
-Fuel preparation

Corrosion -Corrosion

-Cooled surface temp, above dew- 
point of H 2 SO4  but - in the case 
of valves - below eutectic temp, 
of trace-metal oxides (hot corrosion) 
-Lubricant
-Avoid certain mixture ratios of 
trace metals (V, Na), fuel preparation 

.-Materials development

Erosion
(-Erosion of 
1 valves, fuel 
j injection 
I. system

-Fuel preparation 
-Lubricant care 
-Clearances, distortions 
-Lubricant development 
-Materials development

Fouling

-Running 
conditions 

• -Thermal 
loading 

.-Fuel economy

-Fuel preparation 
-Lubricating system’s design 

«-Lubricant development 
-Terp. regime of operation 
-Injection system's design

Table 1 Fuel related problem areas

Rated speed
upper lower

Power (MRC) kW/cyl 2650 2500
Engine Speed rev/min 98 90
BMEP bar 13.42 13.79
BSFC g/kWh 193 193
(ISO Cond.
42' 707 kJ/kg)
Mean piston speed m/s 6.21 5.70
Number of cylinders 4-10,12 4-10,12

Table 2 Particulars of RLA 90 engine

The RLA90 engine is a very close relative to the RND/RND-M and 
anyway to the RLA56 engine and thus incorporating the vast 
experience gained so far (per June 1979) with approximately 2100 
RND/RND-M/RLA56 engines in service. The characteristic fea
tures of the RND-M type have been fully retained, namely the 
simple and reliable, loop-scavenged economical engine without 
exhaust valves, using the constant pressure turbocharging sys
tem, a one piece cylinder cover with bore cooling, water cooled 
piston crowns, advanced cylinder lubrication system etc.

The major new features are:
•  New bedplate design with integrated thrust block
•  Bore cooled piston crown
•  Modified cross head design
•  Integrated Lanchester balancing gear for 4-6 cylinder engines 

(optional)
•  New BBC turbocharger series VTR 564 and 714 with increased 

efficiency at higher pressure ratios

Fig. 3 shows the ultimate in simple yet sophisticated design of 
components around the combustion chamber. In the case of two- 
stroke engines, major fuel related efforts concentrate on running 
conditions, wear of piston rings and cylinder liners. Designwise, 
the slow-speed, two-stroke engine appears to be particularly sui
ted for the burning of low quality fuels because of the following 
characteristics:

•  Long time-interval available for the combustion process which 
allows complete combustion for low Cetane fuels

•  Simple combustion space shape allowing -  due to the bore Fig. 3 Combustion space RLA engines (example: RLA56)
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cooling system -  an optimum selection of cooling parameters 
without leading into difficulties with respect to thermal stresses 
No inlet and/or exhaust valves thanks to the loopscavenging 
system and thus avoiding valve problems 
Complete separation between piston underside and crankcase 
thus avoiding system's oil contamination

•  Separate cylinder lubrication system allowing a fine optimiza
tion of lubrication.

2.2. Crosshead Engines/Service Record

Fig. 4 -  for a selected number of characteristic fuel parameters -  
shows, with which fuels randomly chosen crosshead two-stroke 
RND/RND-M and for reasons of comparison medium speed Z 
engines were operated during the years 1976 and 1977. These 
fugures indicate that those engines are generally operated quite 
well within the limiting values stated by the engine designer -  and, 
provided the fuel preparation is properly done -  these engines, as 
indicated by our service records, live happily with these fuels.
By mid 1979, out of 323 RND-M engines ordered, 167 were in 
service. The first RND-m engine, a 12RND90M, has already accu
mulated more than 18.000 operating hours. The longest operating 
hours for RND76M and RND68M were reported to be around 
15,000, respectively 13,000 hours. The accumulated service 
hours correspond to more than 1,000,000.
The service record of these engines so far is excellent being proof 
of the effectiveness of the measures taken for instance in order to 
improve running conditions; these measures are explained in [1 ]. It 
is a fairly well known fact that lower fuel qualities lead to higher 
wear rates. Therefore, engines designed for low wear rates are a 
precondition for the economical use of low quality fuels.
Fig. 5 and 6 indicate measured cylinder liner and top piston ring 
wear rates. The most important results can be summarized as 
follows:
•  Some of the recorded liner wear-rate figures are as low as 0,02 

mm/1000 h, whereby no figures above 0.1 mm/1000 h have 
been recorded after 7000 h, which confirms the well-known fact

mm

Fig. 5 RND-M Max. cylinder liner wear Fig. 6 RND-M Max. top piston ring wear
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that long term wear figures (above 10,000 h) are usually sub
stantially below the initial values influenced by the running-in.

•  Average top-piston ring wear rates show similar good figures 
whereby available records point to wear figures well below 0.5 
mm/1000 h for the first 5000 to 6000 hours of operation.

•  No problems with the components around the combustion 
chamber have been reported, indicating that the piston running 
behaviour with regard to seizures has been very positively affec
ted. Breaking of the top piston ring is anticipated to be equally 
improved.

•  All the bearings, including the crosshead bearing, show excel
lent running performances.

•  Port fouling has been negligible despite the very poor quality 
heavy fuels used in many cases.

2.3. Medium Speed Engines/Design Features

Major fuel-related problem areas are exhaust valve life, wear and 
consequently lubrication resp. lubricating oil consumption.
The back-bone of the SULZER medium speed engine program is 
the Z40/48 engine, extensively described in [2, 3].
The Z engine incorporates the following features rendering it very 
suitable for the economic use of low quality fuels:

•  Stiff cylinder cover (low distortion) with symmetrical tempera
ture distributions around valve seats with low temperature levels 
thus extending service intervals of valves

•  Rotating piston promoting good running conditions with low 
grade fuels and simultaneously keeping a tight check on lubrica
ting oil consumption

•  Separately controlled cylinder lubrication system allowing a fine 
optimization of lubrication and helping to control lube oil con
sumption

•  Bore cooled cylinder liner leading to low thermal stresses yet 
adequate temperature levels in order to avoid corrosion by 
sulphuric acid.

Fig. 7 shows a cross section of the Z40/48 engine indicating some 
of the features described.
The cylinder lubricating oil feed rate is engine load dependent. 
The SULZER 65/65*) engine incorporates the most important 
design principles of the Z engine; principles which are considered 
essential in view of low quality fuel capability.
According to test results already available, the 65/65 engine 
should give the same good service performance as the Z engine as 
indicated in the following chapter.

2.4. Medium Speed Engines/Service Record
By June 1979, 453 Z40/48 for ship propulsion and power genera
tion were ordered out of which 268 were in service. The highest 
total running time was over.
51.000 hours (two-stroke)
32.000 hours (four-stroke)
Fig. 4 gives an indication of the fuels used in 13 randomly chosen 
engines. As in the case of the RND/RND-M engines, the mean and 
most of the max. values are within the limits specified by the engine 
designer, the only exception being the Cetane number.
Fig. 4 reveals as well the biggest difference in fuel analysis data 
between slow and medium speed engines to be viscosity.
The other data hardly change which is proof of the fact -  not 
unexpectedly -  that fuel viscosity is produced by blending. And 
furthermore, that fuel viscosity in itself is hardly an indication of fuel 
quality.
With the results obtained so far one can draw the following conclu
sions:
•  Cylinder liner
The cylinder liner wear is generally reported to be within the 
expected limits, particularly after the introduction of the combined

*) Joint development with M.A.N.

Fig. 7 Cross-section of ZV 40/48 engine

Reported total lube-oil consumption in service
( including losses in system  and at sepa ra to rs  )

g /kW nom h
x Marine Diesel fuel 
•  Heavy fuel g/BHPnom ^

1975 1976 1977 1978

Fig. 8 Z40/48 lube-oil consumption 
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Fig. 9 Lube-oil costs (or a 7.5 MW unit 

Fig. 9 Lube-oil costs for a 7.5 MW unit

lube oil system  with controlled cylinder oil feed and w ith the appli
cation o f heavy fue l-adequate lube-o il specification (with regard to 
TBN). On som e insta llations w ith high sulphur fuel, abnorm al wear 
due to corrosion had appeared but could be stopped with the 
introduction of further counter-m easures such as increasing the 
cylinder liner wall temperature.
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•  Piston rings
Since 1976 we stipulate piston ring renewal at intervals of 12,000 

-  18,000 hours. The longest interval so far obtained with marine 
diesel oil is some 24,000 hours and with heavy fuel oil over 12,000 
hours. From experience with the two-stroke Z40/48 we know that 
intervals of up to 15,000 -  20,000 running hours are not unusual 
with operation on heavy fuel.

•  Up to now, neither failures of piston rotating mechanisms nor 
seizures nor scuffing marks on either piston crown or skirt have 
been reported. The total lube oil consumption is very stable at a 
mean value of 1.1 g/kWh with a spread of ± 20% which is constant 
over the years (Fig. 8, 9).

•  Valve overhaul times were very satisfactory and in some instal
lations over 12’000 hours (same as piston overhaul) could be 
reached on heavy fuel operation.

Fig. 10 shows a rotating piston of a 16Z40/48 engine after approx.
10,000 service hours running on heavy fuel.
Fig. 11 gives an idea about the state of an exhaust valve of the 
same engine. The fuel used is characterized in Table 3.

2.5 High Speed Engine/Design Features
Originally, the SULZER AL20/24 as well as the AS25/30 engine -  
the latter having been incorporated in the common engine program 
with M.A.N. -  were meant to be used as auxiliary engines and 
therefore their low quality fuel capabilities are limited.
In the course of the last few years, the AS25/30 engine, due to 
increase in rating, grew from auxiliary engine into main engine

Density at 20°C kg/l O.S
Viscosity at 50 °C cSt 107
Sulphur % 3.14
Conradson Carbon
Residue % 8,20
Vanadium ppm 43
Sodium ppm 20
Diesel Index 32

Table 3 Fuel specification 16Z40/48 engine

application. This together with much higher fuel prices neces
sitates some modifications of the AS25/30 engine in order to give it 
the desired low quality fuel capability. Chapter 5 of this papier gives 
some information about design changes.

2.6 High Speed Engines/Service Record
By mid 1979, 2346 A/AS engines were delivered. The vast majo
rity of these engines is operated with Diesel oil; only one unit in a 
power station and 14 ship installations are run with heavy fuel. 
Fig. 12 shows some recorded liner wear figures which range from 
about 0.001 mm/1000 hours to some 0.02 mm/1000 hours. The 
experiences with heavy fuel operation (exclusively with AS en
gines) are satisfactory.

2.7 Engine Contamination
In the following, a fairly typical Diesel engine problem shall be 
demonstrated. Fuels of low quality-w ith, among other things, low 
Cetane numbers -  lead to quite severe engine contamination 
particularly if used at low engine loads over a longer period of time.

Fig. 11 Exhaust valve of Z 40/48 engine after approx. 10 000 
service hours with heavy fuel.
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Fig. 10 Rotating piston of Z 40/48 engine after approx. 10 000 
service hours with heavy fuel.
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Fig. 12 Wear of cylinder liners AL/AV 25/30 engine

This contamination is a result of too low operating temperatures of 
Diesel engines at very low loads. Counter-measures are increa
sed coolant and in particular scavenging air temperatures. An 
appropriate reduction in cylinder lubricant rate is recommended as 
well.
Fig. 13 shows an exhaust valve of a Z40/48 engine after approx. 
16 hours of operation with a BMEP at 2 bar and 600 rev/min using 
a fuel with the specification according to Table 4. The same Table 
gives the analysis of a quite similar fuel used in a 8RND90 engine.

6Z40/48 8RND90

Density at 20°C kg/l 0,967 0,968
Viscosity at 50°C cSt387 143
Sulphur % 2,78 2,96
Conradson
Carbon Residue % 9,10 9,4
Vanadium ppm 93 143
Sodium ppm 40 8
Diesel Index 25 26

Table 4 Fuel specifications ’Contamination at Low Loads'

This 8RND90 engine is installed in a motor tanker which is bunker
ing fuel in the North Sea, and in order to hold the position during the 
bunkering operation, the engine is run at very low load during a 
fairly long period of time -  approx. 20 hours. Using the heavy fuel 
mentioned, the contamination of the engine was severe, coupled 
with quite a visible smoke plume.
An air heater between charge air cooler and air receiver was 
installed on this engine in autumm of 1977. Thus, the original 
exhaust temperature of approx. 130°C (at 10% load) was consi
derably raised which eliminated the contamination problem altoge
ther with at the same time distinct reduction in smoke emissions. 
The more widespread use of low quality fuels makes it imperative 
to raise engine operating temperatures at low loads.

Fig. 13 Exhaust valve of 6 ZL 40/48 engine 16 hours of operation 
at a BMEP of 2 bar and 600 rev/min. heavy fuel.
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3. FUTURE FUELS, PETROLEUM BASED
The reasons for the anticipated changes in fuel quality and the 
influence of the different parameters which are or are said to be 
relevant in a fuel specification have been widely published. There
fore, only a few words are said regarding fuel specifications. The 
parameters of a fuel specification can roughly be split into three 
basic groups:
1. The parameter is well understood and can quite reasonably be 
dealt with technically, i.e. viscosity, sulphur etc.
2. The parameter is well understood, but may cause design resp. 
operating problems, i.e. trace metals (hot corrosion), Cetane num
ber, density etc.
3. Parameters of which the meaning is not so clear such as 
Conradson, asphaltene etc.
It is quite obvious that the development effort is directed to the 
second two groups.
The short and medium term future -  as the oil companies tell us -  
looks different. The shaded areas shown (Fig. 14) give an indica
tion of the spread of the limits anticipated by the major oil compa
nies. Fig. 14 for the sake of comparison shows again the analysis 
data of fuels presently used.
The previous chapter implies that in general the range of SULZER 
Diesel engines run economically on low grade fuels. Assuming the 
predictions of the oil companies are valid, the question arises, how 
these engines will run with those anticipated fuel qualities. In this 
context one has to ask, which physical/chemical fuel properties

Fig. 15 Test results with low quality fuel with high Conradson and 
asphaltene content obtained with Z 40/48 engine (propeller law)

are critical; more to the point: does the presently used fuel specifi
cation contain all the relevant parameters or even, do we know 
exactly what's relevant? To what extent can the present fuel speci
fication be relaxed?
Table 5 gives a survey about fuel specification data presently 
used, their impact on engine performance and points out possible 
problem areas.
Column 5 in Table 5 shows which parties should take care of the 
possible problem areas indicated: the first mentioned party being 
the one which in our opinion should take the lead.
Stimulated by the general fuel situation given in Table 5 SULZER is 
presently engaged in investigating the thermodynamics and pos
sible impact on service results of fuels with extreme Conradson 
carbon, asphaltene contents and low Cetane numbers. Further
more, as indicated in chapter 5, material specifications get a lot of 
attention and finally, together with fuel treatment equipment sup
pliers, the best ways and means to deal with problems of high fuel 
density, water removal etc. are investigated. Designwork is going 
on to further improve the service life of exhaust valves used in 
four-stroke engines.
For the purpose of conducting the investigations mentioned, the 
whole range of the SULZER engine program is used for thermody
namical investigations allowing an objective differentiation be
tween various types of engines. Long term testing is done in actual 
installations which are heavily instrumented in order to get on-line 
information about engine performance and running conditions. 
The instrumentation used is most up-to-date, developed in con
junction with the SULZER Engine Diagnostic System SEDS.
In the following an example is shown demonstrating the influence 
on combustion of a high Conradson/high asphaltene fuel with the 
specifications given in Tabel 6. This fuel was run in a medium 
speed 6Z40/48 engine. The base line is a run with Diesel oil. 
The most important results are indicated in Fig. 15, compared to 
these obtained with Diesel oil.
The full-load operating point of the 6Z40/48 engine is defined by a 
brake mean effective pressure of 20 bar at 530 rev/min.
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Parameter
Problem

Consequences Influencing design parameters, measures
Problem
Classifi
cation

Parties
Concerned

Density*
There will be 
fuels on the 
market approa
ching or ex
ceeding d = 1

Viscosity**

Sulphur*

Con rad son*
Carbon
Residue

Asphaltene

Vanadium**
Sodium*

Ash*
Aluminium,
Silicates

Water*

Cetane number** 
Diesel index

Fuel
Compatibility

with d>0,985 at 15.60 C, 
separation of water in 
centrifuge critical; 
result: high wear rates

'with too low fuel tempera-' 
tures
- poor atomization leading 

to delayed burning asso
ciated with higher ther
mal loading

- overpressure in the fuel 
injection system

corrosion

- carbon deposits (abrasive 
wear)

- fouling
.- smoke J

slow burning 
smoke

high temp, corrosion 
fouling

H

new concept allowing to remove 
water

adequate heating system 
fuel preparation plant must be 
able to handle fuels at 
high temperatures

selection of appropriate 
lubricants (TBN) 
lubricating systems design 
avoid combustion room surface tempera 
tures below dew-point

fuel treatment
lubricant development
high air/cooling water temperatures
at low loads
additives

f -  variable injection timing 
j- high air/cooling water temperatures 

at low loads

r- cooling of valve seats, pistons
- washing of fuel in order to remove 

sodium (fuel treatment on board)

'- fuel preparation
- materials development 
L- lubricant development

]
{:

corrosive wear 
fouling

engine starting
rough engine operation
fouling

fuel preparation

i
instability of fuel 
(precipitation, sludge 
formation, filter clogging)

- increase in air temp
- heating of fuel
- increased compression ratio 
.- fuel additives

[- fuel treatment
- fuel additives

at low loads

( 1 )

( 1 )

( 1)

(3)

(3)

( 2 )

(3)

( 1 )

(2 )

(3)

FTES
OC

ED
FTES

OC

ED

ED

OD

ED

ED
FTES

OC
FTES
ED

FTES

ED
OC

OC

Table 5 Fuel Properties/Consequential Engine Problems/- Remedies

Density at 20°C kg/1 0.977
Viscosity at 50°C cSt 204
Sulphur % 2.80
Conradson
Carbon Residue % 16.3
Aspaltene % 9.50
Diesel Index 28

Table 6 Fuel specification of sample with high Conradson carbon 
and asphaltene content

The results indicate a slight increase in brake specific fuel con
sumption of about 2% if referred to the same lower calorific value 
of 41,870 kJ/kg. The smoke figures increased to values exceeding 
the visibility limit which is around 15%.
Speaking in terms of thermodynamics, the fuel appears to be all 
right for this medium speed engine, however, measures are ne
cessary to lower smoke emissions. In the past, trendwise similar 
results have been found with heavy fuels of lower values for both 
Conradson and asphaltene.

What is missing up to now are long term engine performance data 
(wear, fouling) with this kind of fuels.
The 6Z40/48 engine used for this work is an experimental engine 
which is not exactly corresponding to the present Z engine; this 
explains the somewhat higher brake specific fuel consumption 
shown with Diesel oil.

4. SYNTHETIC FUELS
Considering the expected life span of the range of Diesel engines 
dealt with in this paper -  we talk in terms of about 25 years or more 
-  one is forced to look into the long-term future as well.
The reasons for wanting to get less dependent of petroleum pro
ducts are well known. A very promising alternate energy source 
which is already tapped today is coal. SULZER since quite some

* usually part of a fuel recommendation
** in Fig. 14 indicated and part of a fuel recommendation
ED: Engine Designer
OC: Oil Company
FTES: Fuel Treatment Equipment Supplier
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Fig. 16 Classes of coal based synthetic fuels
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COAL SOLID X X X X X X X X X X

DE-ASHED COAL X X X X X X X X
SOLID

DE-ASHED COAL X X
LIQUID

SLURRY C X X X X X X X

SLURRY B X X X X X ? X X

SLURRY A X X X X ? X X

time is looking into possibilities to efficiently use coal based, i.e. 
synthetic fuels in Diesel engines.
The range of possible coal derived fuel qualities is very broad; 
quite a number of different processes are still under investigation 
particularly in the USA.
Fig. 16 shows in a very simplified manner possible classes of fuel 
and a rough indication of anticipated severity of problems asso
ciated with their use in Diesel engines.

Table 7 gives an account of the areas which ask for particular 
attention.

In the following -  as an example -  some information is given 
regarding SRC-II, one of the very promising contenders in the field 
of liquified coal. SRC is a de-ashed, low sulphur Solvent Refined 
Coal and the denomination II indicates that this product is a liquid 
at ambient temperature contrary to I, which identifies the solid 
product.
In 1962, Gulf and its subsidiary, The Pittsburgh & Midway Coal 
Mining Co. (P&M), primarily under the sponsorship of the USA 
Department of Energy, started laboratory work which led to a pilot 
plant of 50 tons per day capacity firstly producing SRC-I and 
subsequently SRC-II. SULZER, in cooperation with Thermo Elec
tron Corporation of USA, is presently under contract from the USA 
Department of Energy (DOE) evaluating different kinds of syn
thetic fuels for stationary Diesel applications.
The SRC-II evaluations have now progressed to the point where 
meaningful data can be reported. Similar evaluations of the other 
promising liquid coal fuels, H-Coal and Exxon Donor Solvent, are 
being planned pending availability of sufficient test quantities by 
DOE.

Table 8 indicates the most important analysis data in view of 
combustion: for the sake of comparison, the data of a very low 
quality heavy fuel oil are given as well. The SRC-II analysis data do 
only to a very limited extent reflect the composition of the coal 
used; therefore, a very constant quality of the synthetic crude is 
expected.

Low quality heavy 
SRC-II fuel oil

Density at 20°C kg/1 0,975 0, 970
Viscosity at 50°C cSt 1,81 425
Sulphur % 0,22 2,33
Conradson % 0,02 14,8Carbon Residue
Asphaltene % 0,02 11,2
Vanadium ppm 8 435
Sodium ppm 8 41
Diesel Index &  0 29
Lower calorific 
Value kJ/kg 38*225 40-435
Carbon % 86,6 85,8
Hydrogen % 8, 5 10,7
O % 3, 77 } 1.17N % 0, 91
Ash % 0,001 0,1

Table 7 Anticipated problem areas synthetic fuels 
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Table 8 Analysis data SRC-II

According to the analysis data, SRC-II is a very good fuel, how
ever, the low hydrogen content is reflected in an extremely low 
Diesel index which means a greatly reduced ignition capability of 
the fuel if used in a Diesel engine. Moreover, the high content in 
fuel bound nitrogen means higher NOx emissions compared to a 
typical Diesel fuel. SRC-II contains 9100 ppm of nitrogen where
as Diesel fuel around 200 ppm.
A further hydrogenation of SRC-II would lead to a fuel of better 
ignition quality, this, however, at a price increase which would be 
considerable.
The combustion characteristics of this SRC-II fuel were evaluated 
with the crosshead two-stroke experimental engine of 76 cm bore. 
A number of measures reducing ignition lag and thus improving
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ignition quality of the fuel were investigated. Fuel additives were 
not considered.
Increased temperatures of coolant as well as of scavenging air dfd 
not help matters too much; the latter method anyway not being 
popular because of a subsequent increase in brake specific fuel 
consumption. Preinjection -  using the same fuel -  was not too 
much of a success either. However, the combination of elevated 
coolant temperatures together with a drastic increase in fuel tem
perature, pilot injection of Diesel oil or a mixture of SRC-II with 
Diesel oil proved to be quite successful measures.
Fig. 17 shows some of the experimental data taken for the case

'pilot injection. The amount of Diesel oil, with which the experi
ments were conducted, is chosen in such a way, that ignition 
quality is practically the same compared to the one obtained with 
the reference fuel at full load.
The three methods demonstrated indicate possible ways to cope 
with low Cetane fuels. The amounts of Diesel oil vary as does the 
kind of additional equipment required. It appears to be premature 
to make a final judgement as to which method is the best. 
According to Gulf, a commercialization of SRC-II might be possible 
in the 1990’s and in case of an emergency even earlier. Possible 
users predominantly would be large utilities for which, because of 
their inherent efficiency, Diesel engines appear to be more and 
more interesting, especially if used in conjunction with waste heat 
recovery (total energy system).

5. NEW DESIGN ELEMENTS FOR LOW QUALITY FUELS
In the following two examples of new design elements are pre
sented.

i
5.1. New Cylinder Cover for Four-Stroke Diesel Engines
With the design criteria spelled out in chapter 2, a new cylinder 
cover, for example in the case of the AS25/30 engine (fig. 18) was 
designed using the bore cooling principle. A very detailed presenta
tion is being prepared; in (4) the main design features of bore 
cooled cylinder heads are outlined.

5.2. Wear Resistant Materials
Since approx. 10 years SULZER is engaged in the development of 
materials aimed for instance at creating more suitable materials for 
artificial hip joints, corrosion resistant coatings of gas turbine bla
des etc. In conjunction with these efforts new technologies were 
developed for the analysis of material destruction mechanisms, as 
well as simulation techniques allowing the evaluation and rating of 
new materials in view of their tribological performance. These new 
technologies are as well applied to piston ring and liner materials. 
It is the goal of the engine builder to keep liner and piston ring wear 
rates at the present levels or even to improve them in spite of the 
more widespread use of low quality fuels.
The damage mechanisms for piston rings and liners can be classi
fied into three groups, namely
•  Abrasive wear
•  Adhesive wear 
■ Corrosion
not taking into account fracture and degradation of material.

2.1
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Fig. 17 I RSA 76 Tests with coal derived fuels 
Constant speed n=120 rev./min.
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AS 25 /30  Cylinder head temperatures
n r  1000 r.p.m. - b.m e p. = 16 29 bar
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150

AS 25/30 Exhaust valve temperatures

Original design

Cooled valve seat 
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around valve seat
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0778 0044.
Temperature distribution between exhaust valves

0779 0031
Fig. 18 New bore-cooled cylinder cover for improved low-quality fuel capability.
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200 1
M 1577 7116/1

200 1
M 1577 7112/1
Adhesive-wear
Characteristics: material transfer 
(scuffing) between the running 
surfaces caused by local welding and 
separation at the contact points.

Fig. 19 Examples of worn surfaces of cylinder liners

Abrasive-wear
Characteristics: many parallel 
scratches caused by hard particles 
between the running surfaces.

A systematical analysis of worn surfaces of piston rings and cylin
der liners of Diesel engines by means of scanning electron micro
scopy and the use of the Auger analysis together with a non
destructive replica technique revealed that abrasive wear in com
bination with corrosion are the most dominant destruction mecha
nisms. With normal operating conditions (adequate lubrication) the 
adhesive wear appears to be of minor importance.
Fig. 19 shows typical examples of surfaces formed by the three 
types of wear on cylinder liners. These pictures are photographs of 
replicas (negatives).

Based on a definition of the type of damage of a surface, it’s 
possible to devise a simulation technique (model) which is able to 
reproduce the same type of damage, i.e. reproducing the same 
surface structure. This is a precondition in order to get valid simula
tion data. In the following, two models are shown which are used 
for the evaluation of new piston ring and liner materials. The goal of 
these tests is the screening of candidate materials to be investiga
ted afterwards in an engine under actual running conditions. 
With the very successful experience of coated gas turbine blades, 
SULZER developed a plasma coating for piston rings. This is a 
layer which, compared to traditional materials, shows quite some

200  1

M 1577 7036/2
Corrosion damage
Characteristics: roughening of the 
running surface by selective attack at 
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improvement with respect to abrasive wear (disc-pin machine. Fig.
20) as well as regarding adhesive wear (ring-glider machine, Fig.
21).

By September 1978, plasma-coated piston rings in a AS25/30 and 
a 6ZL40/48 engine have been in operation for several hundred 
hours with very good results; the engines running on heavy fuel. 
Fig. 22 shows a picture of the surface of one of the 8ZL40/48 
plasma coated piston rings indicating the excellent abrasion 
resistance. The wear could not be measured.
A further improvement of the standard piston ring material with 
better mechanical and at the same time tribological properties is 
under development.

6. CONCLUSIONS
As a result of the service records presented, it may be concluded 
that the range of engines presented with their typical design fea
tures -  and in particular the valveless crosshead engine -  is well 
suited to bu rn fuels of low quality. The mid- as well as the long-term

future does, on account of a sound basis to build-on and a concen
trated development effort, look very promising. Synthetic crudes, 
with minor modifications to the present designs, can be burnt 
efficiently.
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Boekbespreking

DE OCEANEN
-  Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeën
-  Bron van mineralen, voedsel en energie
-  Encyclopedie van het oceanische leven 
Uitgave: Zomer & Keuning- Wageningen 1979
Afm.: 28 x  37,5 x  2,2 cm., 208 blz., meer dan 1000 tekeningen, 
foto’s en kaarten in kleur 
Gebonden in hard linnen band 
Prijs: ƒ 125,—

De brochure vermeldt o.a. het volgende, waarmee ik mij kan 
verenigen:
'De oceanen’ biedt een zo grote verscheidenheid aan informatie 
dat zowel specialisten als niet-deskundigen er ongelooflijk veel 
van hun gading in zullen aantreffen. De verschillende hoofdstuk
ken behandelen niet alleen de nieuwste oceanografische ontdek
kingen, maar geven ook een fascinerend overzicht van het leven in 
de zee, de minerale voorraden, de mogelijkheden tot energie
opwekking en van de exploratie van de oceanen door de mens. 
Het rijk van de oceanen verschaft een compleet beeld van ont
staan en ontwikkeling van de oceanische gebieden: van de eerste 
regens die de afgekoelde aarde geselden tot de oceanen zoals we 
die nu kennen.
Foto’s, kaarten en diagrammen verklaren de natuurkundige ei
genschappen van de wereldzeeën, het ontstaan van de vele kust
vormen en de eindeloze beweging van getijden en stromingen. 
De ontdekkingstocht van de mens volgt de ontwikkeling van de 
menselijke relatie met de zee vanaf de eerste ontdekkingen tot in 
onze tijd waarin zelfs de diepste troggen worden onderzocht met 
apparaten die de enorme druk kunnen weerstaan. Het leven in de 
oceanen is een rijk geïllustreerd geheel dat een fantastisch beeld 
geeft van de vele levensvormen onder water, hun ontstaan en 
ontwikkeling en het complexe geheel van onderling afhankelijke 
functies.
In 'Natuurlijke Hulpbronnen’ wordt ingegaan op de rijkdom aan olie 
en gas in de zeebodem, de biologische en minerale voorraden en 
de vele manieren waarop deze (kunnen) worden geëxploiteerd. 
Speciale aandacht is besteed aan problemen als vervuiling en 
overexploitatie.
Het uiterlijk van de diepten vormt een uniek geheel van vele 
speciaal voor dit boek vervaardigde reliëfkaarten van oceanische 
gebieden, de stroombewegingen in de watermassa’s, het voor
komen van minerale en voedselvoorraden enz.
De encyclopedie van het oceanische leven geeft, met ruim 130 
lijntekeningen een systematisch overzicht van flora en fauna in de 
zeeën.

Het boek wordt besloten met tabellen waaruit in één oogopslag de 
exploitatie van de oceanen door de zeevarende naties duidelijk 
wordt, een verklarende woordenlijst en een uitgebreid register. 
Het boek is bijzonder mooi uitgevoerd en vooral de vele gekleurde 
afbeeldingen geven een boeiende informatie.
Het is een vertaling uit het Engels en werd onder de oorspronke
lijke titel The Mitchell Beazley Atlas of the Oceans’ in 1977 uitge
geven bij Mitchell Beazley Publishers Ltd. te Londen.
Deze Engelse uitgave kwam tot stand in samenwerking met een 
redactieraad bestaande uit een 40-tal geleerden en deskundigen 
op het onderwerpelijke gebied, uit Engeland, Schotland, de Ver. 
Staten van Amerika en Zwitserland. De Nederlandse vertaling was 
in handen van een team van 5 personen.
Er is een voorwoord van William A. Nierenberg, directeur van het 
Scripps Institute of Oceanography, University of California, San 
Diego.
Een boek dat ik zeer kan aanbevelen voor ieder die op enigerlei 
wijze met het begrip ’Oceanen’ heeft te maken, maar ook voor 
andere geïnteresseerden in dit boeiende onderwerp.

prof. ir. J. H. Krietemeijer
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Universal fishing base-cannery ship

Recently Gdansk Shipyard has handed over the B-670 prototype 
fishing base-cannery ship -  ’Konstitucja sssr' -  to Soviet owners. 
On commissioning this prototype unit, the Gdansk Shipyard, spe
cializing in the building of fishing factory base ships for more than 
20 years, has inaugurated the building of a new generation of 
these units.
The changing situation in fisheries over the years, the disappea
rance of certain fish species and the rising demand of consumers 
denote that vessels of this type entail the greatest changes as 
regards both method of operation and fitting out. Thus, the size of 
the fishing base ships is increasing, their construction becoming 
more sophisticated, the mechanization of technological processes 
and automation expanding.
The prototype unit -  'Konstitucja SSSR' and also successive units 
will first and foremost be fitted with mechanized appliances for the 
production of a wide range of top quality canned fish, including 
such species as: mackerel, sardines, saury etc., also fish soup and 
canned liver.
The fish processing factory occupying 12,000 cu.m., has a 
throughput of 380 tons fish/day. So e.g. the daily output of certain 
production lines is as follows: 220.000 tins of mackerel, 80.000 tins 
of sardines and saury, 80.000. tins of liver, 150.000. tins of soup, 
150 tons of salt fish in barrels, 50 tons of spiced salt fish, 100 tons 
of frozen fish, 100 tons of fish meal, 4.5 tons of medical liver oil, 2-6 
tons of technical oil etc.
The universal fishing base-cannery ship is a single-screw motor- 
ship with engine room situated aft, three continuous decks, a 
raking stem and a transom stern. On board are 6 refrigerated holds

for carrying fish products at temperatures from + 15 TO -30° C, 
also 2 holds {fuel oil tanks) adapted to carry fish meal.
The ship is provided with 3 groups of independent reefer plants: 
industrial, provisions store and air-conditioning systems. All are of 
the direct type for freon 22 refrigerant.
The unit was built to conform to the rules of the USSR Ship’s 
Register -  under this classification society’s supervision -  to the 
class KM * L1 FA 2 (industrial) also conforming to the requirements 
of all binding international conventions including the IMCO 1973 
Convention on the prevention of pollution of the sea.
The basic parameters are as follows: length o.a.: 178.3 m, breadth 
moulded: 24,6m, moulded depth: 14.5 m, deadweight: 11,500 
tons, capacity of reefer holds: 13,400 cu.m, capacity of fish meal 
hold: 1,100 cu.m, capacity of fuel oil tanks; 8,000 cu.m, capacity of 
domestic water tanks: 1.000 cu.m, Gross register: ± 15,750 tons, 
main engine power: 8,900 h.p., speed: 15 knots, complement: 392 
men.
The deck and double bottom are adapted for forks-iift trucks with a 
lifting capacity of up to 1,000 kilos to work. The hull has additional 
strengthenings where the catchers moor. To improve the ship’s 
controllability it has been fitted with two WDRK- 185/160 
proctractile-rotary active rudders aft.
The ship’s handling gear consists of twelve 5.6/3.6-ton A.C win
ches with a hoisting speed of 95/72 m/min, ten 3.2-ton electric 
topping winches, two topping drums, ten 5-ton derricks and two 
10-ton derricks. All the derricks have a 6.5 m out-board span. Two 
hydraulically-driven submersion pumps are foreseen to deliver the 
fish direct from purse seines to storage bins with a throughput of 60
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t/h on board the fissing base ship. The cartons and barrels with fish 
are transported form the processing plant to the holds by means of 
vertical and horizontal tranport systems.
The ship is provided with 8 plastic-laminate, closed type diesel- 
driven lifeboats and ten 20-person inflatable life rafts.
The ship's crew is accommodated in single- double- and four- 
berth cabins and has recreation rooms at disposal. A wellequipped 
hospital and several surgeries will assure general medical care. All 
living and service compartments are provided with high-pressure 
air-conditioning, heating and cooling systems and also air- 
humidity regulation.
The engine-room automation conforms to the A2 class of the 
USSR Ship's Register. The ship’s propulsion consists of a 6K62EF 
type engine made bij Gdansk Shipyard, developing a maximum 
continuous power of 8900 h.p. at 155 r.p.m. adapted to work on F5

and F12 heavy oils. The engine will be controlled from the control 
centre and wheelhouse; there is a UZS-K1 type pneumatic- 
electric remote control system for the engine.
Electric power is supplied by 5 8A25 ty pe Cegielski-Sulzer genera
ting sets with a total output of 6250 kVA. a 125 kVA emergency set 
and two 400 A distribution boards for supply from ashore and other 
units.
As a control and meteorological-information centre for the whole 
flotilla of catchers, the fishing base ship is provided with the latest 
radio and electro-navigation aids, supported by a helicopter for 
which a landing place, a hangar and a control tower on board the 
ship are foreseen.
The ’konstitucja sssr’ was designed by Gdansk Shipyard Design- 
Construction Bureau.

SBC CONFERENTIEOORD GEOPEND

Op vrijdag 26 oktober j.l. vond de officiële opening plaats van het 
Conferentieoord, Huize 'Het Laar' te Ommen.
De Directeur-Generaal voor Arbeidsvoorziening van het Ministerie 
van Sociale Zaken, mr. W. A. Renardel de Lavalette, verrichtte de 
opening van de nieuwste aanwinst van de Stichting Bijzondere 
Cursussen (SBC). De SBC is sedert haar oprichting in 1966 in 
Alblasserdam sterk uitgebreid. Nadat in 1977 een nieuw gebouw 
in Zwijndrecht werd betrokken, wordt thans het conferentieoord 
Huize 'Het Laar in gebruik genomen, waar speciaal cursussen 
zullen worden gegeven op het gebied van Management, Kader
vorming etc., terwijl ook vanuit Ommen meerdere Bedrijfsgerichte

Cursussen kunnen worden gegeven. Hierbij wordt gedacht aan de 
bedrijven in de 4 Noordelijke provincies. De specifiek technische 
cursussen blijven in Zwijndrecht, of bij de bedrijven zelve en op 
diverse plaatsen in Nederland.
De Stichting Bijzondere Cursussen telt thans 300 medewerkers, 
waarvan 150 in 'Parttime' verband. Naast de diverse cursussen op 
het gebied van Techniek, Kadervorming en Talen, houdt SBC zich 
bezig met Leerstofontwikkeling voor bedrijfscursussen en Diag
nostische Documentatie Ontwikkeling.

P.A.L.
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At NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma voor lezingen en evenementen seizoen 1979/1980

Progress on the development of the 
Doxford Oil Engine
door mr, G. G. Jackson, Technical Mana
g e r- Liaison van Doxford Engines Ltd. Pal- 
lion, Sunderland, Engeland
13 dec. (do) Rotterdam
14 dec. (vr.) Amsterdam

Zwaar transport
Lezing met films door ir. A. Peterse van 
Mammoet Shipping v.o.f. te Amsterdam 
18 dec. (di) Groningen

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

De semi submersible dredge*'
door ir. L. Goossens van IHC Smit B.V.
17 jan. (do) Rotterdam
18 jan. (vr) Amsterdam 
24 jan. (do) Groningen

Jaardiner
9 feb. (za) Amsterdam 
Hotel Krasnapolsky'

De bijdrage van brandstoffen en 
smeermiddelen tot een goed bedrijf van 
scheepsdieselmotoren
door J. J. H. Sundermeijer, Superintendent 
Marine Technical Service en
G. W. van der Horst, Superintendent Pro
duct Development van B.V. Chevron Cen
trale Laboratoria, Rotterdam
21 feb. (do) Rotterdam
22 feb. (vr) Amsterdam
26 feb. (di) Groningen

Inert gas installaties*
spreker(s) nader op te geven
20 mrt (do) Rotterdam
21 mrt (vr) Amsterdam
27 mrt (do) Groningen

Oliebestrijdingsvaartuigen**
sprekers nader op te geven
17 apr. (do) Rotterdam
18 apr. (vr) Amsterdam
22 apr. (di) Groningen

Algemene ledenvergadering
23 apr. (wo)

CLUBEVENEMENTEN

Kerstwildbiljarten op woensdag 19 de
cember a.s. aanvang 19.30 uur wordt de 
traditionele wildbiljartavond gehouden in 
de sociëteit Nedlloyd '70 aan het Westplein 
no. 9.
Naast een verplicht nummer biljart, met 
voor ieder een prijs, zal er ook die avond 
worden gebridged en geklaverjast. 
Opgave deelnemers bij het Alg. Secreta
riaat tel. 010-762333.

De Clubcommissie

school voor Scheepswerktuigkundigen te 
Amsterdam, voorheen K.V.S., worden bij 
deze uitgenodigd lid te worden van een op 
te richten vereniging van oud-leerlingen. 
Belangstellenden dienen zich op te geven 
bij de heer S. J. Kuiper, adjunct-directeur 
van de school.
Adres: Schipluidenlaan 20, 1062 HE Am
sterdam. tel. 020-154508. Oud-leerlingen 
die al eerder hun adres doorgaven, behoe
ven dit niet opnieuw te doen, zij krijgen t.z.t. 
nader bericht.

Ballotage

Verenigingsnieuws
Mededeling
In verband met de Kerstdagen en de jaar
wisseling is het Algemeen Secretariaat ge
sloten op maandag 24 en maandag 31 de
cember a.s.

Vereniging oud-leerlingen van de Ho
gere Zeevaartschool voor Scheeps
werktuigkundigen
Oud-leerlingen van de Hogere Zeevaart-

De volgende heren zijn voor het gewoon 
lidmaatschap de Ballotage-Commissie 
gepasseerd:
Ing. J. VAN DEN AKKER 
Project Ingenieur Royal Bos Kalis West- 
minster Group N.V. Jan Steenstraat 22, 
5143 GR Waalwijk 
Voorgesteld door J. J. Nijntjes

Ing. A. DE BATS 
Oud-Constructeur-T ekenaar

Onderwerp nader op te geven*
22 mei (do) Rotterdam

NB
Aanvullingen en wijzigingen van het 
programma zullen nog volgen, een ex
cursie in het voorjaar van 1980 wordt 
voorbereid.

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

Orchideestraat 32, 3333 SC Zwijndrecht 
Voorgesteld door P. Boekel

N. W. L. BRUGMAN
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
SWTK'n, Adam, HTS-structuur; SWTK 
Koninklijke Nedlloyd, Rotterdam 
Huigsloterdijk 36, 2156 LE Weteringbrug 
Voorgesteld door S. J. Kuiper

A. K. DAS
Chief Engineer Nigerline (U.K.) Ltd. Liver
pool
Dennenrode 704, 1102 AE Amsterdam 
Voorgesteld door S. de Nobel

K. X. DOHLIE
Hull & Engineer Surveyor Det norske Ve
ritas, Schiedam
Bramantestraat 241, 3066 BM Rotterdam 
Voorgesteld door P. Boekel

Ir. L. GOOSSENS, s.i.
Ingenieur bij IHC Smit B.V., Kinderdijk (tij
delijk in militaire dienst)
Camplaan 20, 2103 GW Heemstede 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar
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J. J. HONCOOP
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
SWTK’n, Adam, HTS-structuur; SWTK 
Koninklijke Nedlloyd, Rotterdam 
Chr. Huygensstraat 33,1171 XL Badhoe- 
vedorp
Voorgesteld door J. den Arend

B. L. A. MEKENKAMP
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
SWTK’n, A'dam, HTS-structuur; {tijdelijk in 
militaire dienst)
Kon. Julianalaan 14, 3981 BB Bunnik 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

P. C. OUWERKERK
Afgest. Hogere Zeevaartschool voor 
SWTK’n, A’dam, HTS-structuur; SWTK 
Holland-Amerika Lijn 
Casembrootstraat 40, 1972 CC IJmuiden 
Voorgesteld door J. den Arend

G. A. G. WASSINK
Leraar en examinator Nautisch/Techn. en 
Radar-opleiding KOF, Rotterdam 
Saladynpad 16, 3077 NN Rotterdam 
Voorgesteld door D. C. J. Stemmerik

Gepasseerd als Junior-lid:

C. VAN ES
Student a.d. TH Delft, afd. Scheepsbouw- 
kunde
Stationsstraat 8 zw. 3143 AM Maassluis 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

S. VAN DORSTEN
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde
Kromhout 15, 3311 RE Dordrecht
Voorgesteld door ir. M. Huisman

H. J. GOUDZWAARD
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde 
Hooftstraat 131, 3314 BC Dordrecht 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

J. GROENENDIJK
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde
Seinpad 25, 3151 HP Hoek van Holland 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

S. A. W. JANSE
Student a.d. TH Delft, afd. Scheepsbouw- 
en Scheepvaartkunde 
Spaarnestraat 130, 2314 TR Leiden 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

J. L, KRIEK
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde
D. Dekkerstraat 26, 3362 TC Sliedrecht 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

V. H. DE KWAADSTENIET 
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde

Zeekant 94 K, 2586 JC Den Haag 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

R. OLY
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde 
Bergschot 554, 4817 PM Breda 
Voorgesteld door ir. M. Huisman

J. P. M. ROGGEKAMP
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde
Polluxhof 32, 3318 BJ Dordrecht
Voorgesteld door ir. M. Huisman

J. W. I. SILVIUS
Meetdeskundige Verolme Dok- en
Scheepsbouw Mij., Rozenburg 
P. de Hooghstraat 33b, 3202 TW Spijke- 
nisse
Voorgesteld door ir. W. A. Th. Bik 

J. W. VERWEIJ
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde
Emmalaan 38, 4191 EL Geldermalsen
Voorgesteld door ir. M. Huisman

Personalia

G. H. P. Michels f
Op 4 november 1979 overleed op 63-jarige 
leeftijd de heer G. H. P. Michels, oud- 
directeur en oprichter van het Expertise 
Bureau G. Michels B.V. te Rotterdam.
De heer Michels was ruim 19 jaar lid van 
onze vereniging.

Ing. A. G. van den Berg |
Op 20 november 1979 overleed te Rhoon 
op 66-jarige leeftijd de heer ing. A. G. van 
den Berg, oud-lnspecteur Technische 
Dienst bij de N.V. Gebr. van Uden’s 
Scheepvaart en Agentuur Mij.
De heer Van den Berg was 33 jaar lid van 
onze vereniging.

Prof. Ir. J. A. de Jong
Op 18 oktober jl. werd aan prof. ir. J. A. de 
Jong (oud-hoogleraar en oud-hoofd- 
ingenieur Stork-Hengelo) de legpenning 
van het Nederlands Normalisatie-instituut 
uitgereikt.
Deze legpenning is prof. De Jong toege
kend, omdat hij meer dan 30 jaar zijn me
dewerking en daadwerkelijke ondersteu
ning heeft gegeven aan de ontwikkeling 
van normen op het gebied van technisch 
tekenen.
Meer speciaal geldt dit voor de tekenvoor
schriften binnen de werktuigbouwkunde, 
maar ook voor basisnormen, zoals teken
formaten, schriften symbolen voor gebruik 
op technische tekeningen.
Het is zeker voor een groot deel aan hem te 
danken dat men nu in Nederland over een 
representatief pakket normen op het ge

bied van technisch tekenen kan beschik
ken.
Als Nederlands gedelegeerde heeft de 
heer De Jong zeer vaak en jarenlang we
zenlijke bijdragen geleverd aan het tot 
stand komen van internationale normen op 
het gebied van technische tekeningen. 
Nederland wordt door zijn bijdragen erkend 
als een steunpilaar voor de normalisatie op 
tekeningengebied. waarbij het juiste 
evenwicht tussen theorie en praktijk door 
zijn persoonlijke inzet tot stand kwam.

NI. M. H. Lips
Na 45 jaar met Lips United te Drunen ver
bonden te zijn geweest, heeft de heer M. M.
H. Lips, zijn functie als president van de 
raad van commissarissen neergelegd en 
overgedragen aan de heer mr. M. P. 
Bloemsma.

J. B. Fleur
Op 1 november heeft de heer J. B. Fleur 
zijn functie als directeur van de Oliefactory 
Pieter Bon Czn B.V. neergelegd. De heer 
Fleur was meer dan 50 jaar in dienst van de 
vennootschap en heeft deze directeurs- 
functie 40 jaar vervuld. Hij wordt in diefunc- 
tie opgevolgd door zijn zoon J. J. Fleur. 
Velen maakten van de gelegenheid ge
bruik om de beide heren Fleur geluk te 
wensen tijdens een receptie op 15 novem
ber j.l. te Zaandam.

Bestuur RSV-concern
In het licht van de vele reorganisaties, die in 
de laatste jaren binnen het RSV-concern 
hebben plaatsgevonden en ten gevolge 
waarvan de samenstelling en met name de 
bedrijfsomvang van RSV aanzienlijk zijn 
veranderd, heeft de raad van commissa
rissen zich opnieuw beraden over de toe
komstige opzet en de samenstelling van de 
raad van commissarissen en de raad van 
bestuur.
Reeds eerder in dit jaar werd door het Be
stuur geconstateerd, dat het noodzakelijk 
zou zijn een verdere decentralisatie naar 
de bedrijven toe te realiseren. Decentrali
satie van operationele en sociale verant
woordelijkheden naar groepen binnen het 
concern is ook het uitgangspunt van de 
advisering van het organisatiebureau Hor- 
ringa & de Koning.
De raad van commissarissen en de raad 
van bestuur onderschrijven de hoofdlijnen 
voorde nieuwe organisatiestructuur. Naast 
de Centrale Ondernemingsraad en de 
werknemersorganisaties heeft nu ook de 
minister van Economische Zaken zich re
centelijk positief uitgesproken over de 
hoofdlijnen van de adviezen, uitgebracht 
door het organisatiebureau.
Nu door de steunverlening van de overheid 
de onderneming in een nieuwe uitgangs
positie is gekomen -  in dit verband moet 
met name worden genoemd de afschei
ding van de grote scheepsnieuwbouw en 
offshore van RSV naar ROS -  kan de
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nieuwe structurering van de organisatie 
met kracht ter hand worden genomen. 
Het bovenstaande heeft geleid tot het in
zicht dat voor de raad van commissarissen 
en de raad van bestuur een gewijzigde op
zet moet worden gekozen. De raad van 
commissarissen is voornemens de om
vang van de raad terug te brengen van 11 
leden tot 9 leden.
Voorts is het voornemen de raad van be
stuur terug te brengen tot 4 leden en tot een 
andere opzet en taakverdeling in die raad 
te komen, waarbij de volgende portefeuil
les zijn betrokken:
-  President, bij wie tevens de hoofdver
antwoordelijkheid voor Sociale Zaken ligt,
-  Financiële Zaken,
-  Maritieme Zaken,
-  Technologisch-lndustriële Zaken. 
Overleg tussen de raad van commissaris
sen en de raad van bestuur heeft geleid tot 
de gemeenschappelijke conclusie dat de 
heren ir. J. van der Meer en drs. B. Botman 
met ingang van 31 december 1979 uit de 
raad van bestuur zullen treden.
Teneinde de overdracht van de werk
zaamheden zo optimaal mogelijk te doen 
verlopen, hebben beide heren zich bereid 
verklaard, zich gedurende de daarvoor be
nodigde tijd ter beschikking van de ven
nootschap te stellen.
De raad van bestuur zal dan als volgt zijn 
samengesteld:
-  ir. A. Stikker, President
-  A. Rijke, Maritieme Zaken
-  J. van Rijn, Financiële Zaken.
Als plaatsvervanger van de President blijft 
de heer Rijke optreden. Voor de bezetting 
van de portefeuille Technologisch- 
lndustriële Zaken zal de raad van commis
sarissen met bekwame spoed een voor
nemen tot benoeming bekend maken. De 
verdere uitwerking van de organisatie zal 
nu op korte termijn worden afgerond.

Het is de raad van commissarissen een 
behoefte om hun bijzondere dank en waar
dering uit te spreken voor de wijze waarop 
de heren van der Meer en Botman zich 
gedurende vele jaren voor de vennoot
schap intensief hebben ingezet.

Nieuwe opdrachten

Rijn Schelde Verolme
RSV Gusto Engineering heeft van de Bri- 
gantine Transport Corp., een in Liberia ge
vestigde werkmaatschappij van de Deense 
reder A. P. Moller de opdracht verkregen 
voor de bouw van een zelfheffend boorei
land. Dit booreiland, met een waarde van 
rond de 100 miljoen gulden en waarmede 
ongeveer een miljoen manuren voor de 
Nederlandse industrie gemoeid zijn, zal 
door de te vormen Rotterdamse Offshore 
en Scheepsbouw Combinatie (ROS) ge
bouwd worden. In deze nieuwe maat
schappij zullen naast Gusto Engineering, 
De RDM, VDSM en het Ingenieursbureau

Marcon ondergebracht worden.
Het booreiland, een zogenaamd Cantilever 
drilling jack-up, wordt speciaal ontworpen 
voor de zware Noordzee condities en wordt 
daarmede de zwaarste en grootste in zijn 
soort.
Het 9000 ton wegende, driehoekige eiland, 
met zijden van 75 meter, kan door middel 
van door Gusto gepatenteerde klimsyste- 
men langs drie, ruim 100 meter lange, pa
len boven het zee-oppervlak worden ge
bracht, zodat geboord kan worden zonder 
dat het eiland onder invloed van golven, 
stroom en wind beweegt.

De ontwerp-werkzaamheden zullen wor
den uitgevoerd door RSV Gusto Engineer
ing, die ruime ervaring heeft met het ont
werpen en bouwen van hefeilanden. On
langs is nog een door Gusto ontworpen 
eiland, dat bij de RDM is gebouwd, aan de 
Chinese Volksrepubliek overgedragen, 
terwijl momenteel op een Franse werf de 
laatste hand wordt gelegd aan een groot 
vier-palig booreiland, waarvoor Gusto het 
ontwerp en de klimsystemen toelevert. 
RSV Gusto Engineering is een zelfstandig 
opererend ingenieursbureau, waarin de 
ontwerp- en tekenkamers van de vorig jaar 
gesloten werf IHC Gusto ondergebracht 
zijn. Het ligt in de bedoeling dat Gusto En
gineering als werkmaatschappij in de 
ROS-organisatie zal opereren.

Verkochte schepen

„Amark"
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam, is het 
Nederlandse kustvaartuig Amark, eigen
dom van Avismark Shipping B.V. te Zaan
dam, verkocht aan de Griekse Reder Dimi- 
trios Zafiroudis te Salonica. Het schip is 
een half-shelterdeck type van 1.067 tons 
draagvermogen, het werd gebouwd in 
1959 en is uitgerust met een Werkspoor 
hoofdmotor van 650 pk, waarmede een 
snelheid behaald wordt van 10 mijl.
De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden en het schip is her
doopt in Angeliki Z.

Technische informatie

Hogedruk pompaggregaat voor off
shore gebruik
De hogedrukwaterpomp AH 150 is ge
bouwd in een offshore frame voorzien van 
een waterbuffertank, hydraulische slan
genhaspel compleet met 100 meter hoge- 
drukslang.
De pomp geeft een druk van 1257 bar met 
een wateropbrengst van 45,5 liter per mi
nuut en is geheel uitgerust voor het werken 
met zeewater smering. Het pistool is voor
zien van een natgritstraalinstallatie voor 
het gritstralen onderwater met speciaal 
geactiveerd grit. De pomp wordt aange
dreven d.m.v. een 150 pk Perkins diesel

die tevens een kleine luchtcompressor 
aandrijft, zodat deze motor luchtgestart is. 
Alle beveiligingen zijn mechanisch daar er 
geen elektriciteit mag worden gebruikt in 
verband met explosiegevaar. Ook de uit
laat van de motor is explosiebeveiligd. 
Deze machine wordt gebruikt op het 
Nederlandse-continentale plat door Ener
gie B.V. te Drachten.
Nadere informatie bij: Technische Han
delsonderneming Kaper B.V. Monnicken- 
dam, telefoon: 02995-1904.

Diversen

De Britse Koopvaardijvloot
De Britse koopvaardijvloot wordt met een 
verdere inkrimping bedreigd, indien de re
ders de hoge lonen moeten gaan betalen, 
welke door de vakbonden worden geëist. 
De afgelopen vier jaar is deze vloot al met 
een kwart kleiner geworden. In de laatste 
21 maanden heeft de netto vermindering 
243 schepen van samen 9,5 miljoen dwt 
omvat. Deze waarschuwing komt van Da- 
vid Ropner, voorzitter van de General 
Council of British Shipping.

D.S.
NNI-gids 1979
Er is een nieuwe NNI-uitgave verschenen: 
de NNI-gids 1979. Deze praktische infor
matiebron en wegwijzer is mede op initia
tief van de bestuursadviescommissie Be- 
drijfsnormalisatie (Cobeno) tot stand ge
komen. Met deze nieuwe NNI-uitgave 
wordt beoogd degenen die dagelijks bij het 
normalisatiewerk zijn betrokken èn dege
nen die dit werk meer op afstand volgen, 
nadere informatie te verstrekken over de 
organisatievorm van de stichting en het bu
reau. De informatie is evenwel globaal en 
slechts bedoeld als wegwijzer. Het is de 
bedoeling dat deze gids een regelmatig 
jaarlijks verschijnende uitgave wordt.
De gids kan worden besteld door ƒ 9,78 
per exemplaar over te maken op postreke
ning nummer 25301 t.n.v. het NNI te Rijs
wijk Z.H.

Toezicht op oliepijpleidingen met be
hulp van radar
Op zijn laatste stuk naar het land zal Nor- 
pipe’s oliepijpleiding van het Ekofisk veld in 
de Noordzee naar Teesside in Engeland 
onder toezicht staan van radar. Deze be
waking zal het gevaar verminderen van 
schepen die vlak boven of in de nabijheid 
van de pijpleiding voor anker gaan. Dit sys
teem is ontwikkeld en uitgevoerd door Nor- 
control in Horten en het is gebaseerd op het 
gebruik van de bestaande radarstations in 
dit gebied. Het zal worden geëxploiteerd 
door de havenbedrijven van Tees en Hart- 
lepool. Het radar bewakingssysteem zal 
worden gecontroleerd door cumputers en 
is een verdere ontwikkeling van Norcon- 
trol’s anti-aanvarings systeem voor sche
pen. De Teesside installatie heeft bij bena
dering 1 miljoen NOK gekost.
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