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Lijnvaart worstelt door de stormen

Caterpillar D W »«i UW9; 
Schccp^dicwU nietopvallttxi bg c onderhoudskosten.

In een recente beschouwing in ’Lloyd’s 
Shipping Economist’ werd geconstateerd, 
dat de situatie in de wereldlijnvaart aan de 
beterende hand was. Terwijl in een aantal 
beschouwingen welke in 1979 werden af
gestoken, nog volop werd gesproken over 
een depressie die zeker wel voor vier woe
lige jaren in deze sector van de scheep
vaart zou woeden, werden de verklaringen 
en voorspellingen in de loop van dit jaar 
allengs minder pessimistisch van toon.
Zij die hadden gedacht, dat de lijnvaart een 
kwijnend bestaan zou gaan lijden, hadden 
volgens 'Lloyd’s’ geen rekening gehouden 
met de soepelheid die een inherente ei
genschap van deze activiteit heet te zijn. 
Het blad schatte in, dat zowel het pessi
misme van het laatste jaar van het vorige 
decennium, als het optimisme van het eer
ste jaar van het volgende, rechtstreeks te 
herleiden zijn tot een over-reactie op vorige 
gebeurtenissen en ervaringen.
Wie zo het algehele huidige beeld van de 
wereldlijnvaart overziet, moet toch erken
nen, dat er dan misschien wel een verba
zingwekkende hoeveelheid soepelheid la
tent in deze sector aanwezig is, maar dat er 
niettemin de laatste tijd genoeg gevallen 
bekend zijn geworden, waar de spanning 
van het buigen of barsten niet werd ge
volgd door een verdere soepele buiging, 
maar wel door de harde knal van een ex
plosie.

Bijvoorbeeld het geval van de Duitse 
Hansa Linie, een gevestigde en gerenom
meerde rederij, die een groot deel van de 
activiteiten traditioneel in de lijnvaart uitoe
fende. Allerlei oorzaken zijn genoemd van 
de ondergang van deze scheepvaartmaat
schappij, van een incompetent beleid tot de 
oorlogsomstandigheden in Iran toe. Zij zul
len allemaal ongetwijfeld een rol hebben 
gespeeld, maar het grimmige feit deed zich 
voor, dat er niet genoeg potentieel aanwe
zig was om de laatste moordende slagen 
afdoende op te vangen, zelfs niet bij het 
landsbestuur van de Bondsrepubliek.
Is het cynisch om de vraag te stellen of het 
van een overwogen stap getuigt om een 
failliet boedeltje, waarmee men zich toch 
verder in de verliezen stort, door middel

van allerlei kunstgrepen in bedrijf te hou
den? Bonn en het bestuur van de betref
fende deelstaat, zomede de keiharde ban
kiers -  die doorgaans het laatste woord 
hebben -  zullen hebben gedacht van niet, 
ondanks het feit, dat de vakbonden ageer
den om de arbeidsplaatsen te redden en 
anderen met lyrische bewoordingen het 
verlies van weer een stuk echte nationale 
scheepvaart betreurden.

Hansa was operatief in en om het 
Midden-Ooöten, maar het is niet het enige 
slagveld in de wereldlijnvaart. Neem de 
Noord-Atlantic, waar al bijna een jaar wordt 
gevochten om de ladingen. Er volgde op 
een gegeven ogenblik een zogenaamde 
onafhankelijke actie, waarmee de leden 
van de conference de handen vrij kregen 
om, in tegenstelling tot de in deze organisa
tie onder normale omstandigheden geld
ende afspraken, hun eigen tarieven te be
rekenen om zodoende een tegenspel te 
kunnen vormen bij het optreden van de als 
wolven jagende outsiders.
Een onafhankelijke rederij in Manchester 
moest de strijd staken, Seatrain werd van 
de Atlantic weggejaagd en voor een deel 
opgezwolgen door haar grote concurrent 
Thomas Nationwide, de in Liverpool geves
tigde Bibby Line verkocht haar aandeel in 
de Dart Containerline aan de twee part
ners, C. Y. Tung en Compagnie Maritime 
Beige.
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Sommigen verdwenen vanzelf, anderen 
moesten er letterlijk uitgesmeten worden. 
Allemaal tekenen, dat de markt overladen 
was en zichzelf met geweld trachtte te sa
neren -  een proces waarbij slachtoffers val
len, grote en kleine.
Neem voorts het Verre Oosten. Het Britse 
vakblad 'Fairplay' sprak onlangs van een 
'free for all', en daar begint het zeker op te 
lijken, ondanks het schijnbaar bemoedi
gende feit, dat de markt nog altijd meer 
tonnage lijkt te kunnen absorberen, ge
tuige de overheveling van de ’Zeelandia’ 
van de KNSM naar de Ben Line.
Het Verre Oosten als vaargebied is haast 
even fasci nerend als deze streken zelf zijn; 
in het spel om het positie kiezen, heeft men 
daar te maken met allerlei nuances en ei
genaardigheden, waarmee alleen de 
doorgewinterde rotten in het vak eniger
mate vertrouwd zijn geraakt. Niettemin 
wordt er hevig gestreden. Waarschijnlijk 
kan de markt er zich nog staande houden, 
omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden 
bestaan.
Het heeft evenwel niet geleid tot een mas
sale uittocht van lijnvaartreders, die het niet 
meer zagen zitten en overstapten op de 
fabricage van tricot of smeeroliën. Dat 
komt doordat er natuurlijk altijd een lijn
vaart móét jzijn, maar om dit mogelijk te 
maken aarzelt men niet om bij herhaling op 
de deuren van regeringsinstanties te klop
pen.
De voorzitter van de Britse redersvereni- 
ging, Adrian Swire, had het er laatst nog 
over toen hij tijdens het jaardiner de toast 
beantwoordde die Sir Murray Maclehose, 
de Gouverneur van Honkong, op hem en

zijn club had uitgebracht.
'Als ze willen dat we naar behoren functio
neren, als we meer aan de betalingsbalans 
dienen bij te dragen, als we meer zeelieden 
werk moeten verschaffen, als we schepen 
moeten hebben, die in tijden van nood ook 
nog onze levensaders kloppend dienen te 1 
houden, en als ze bovendien nog verlan
gen dat we op tijd een bedrag opzij zetten 
voor de vlootvernieuwing en uitbreiding, 
dan behoren ze ons wel wat aanmoedigin
gen te geven om te investeren', aldus deze 
Swire, die zei al blij te zijn wanneer tenmin
ste het stelsel van investeringspremies, 
waarmee in de jaren vijftig en zestig is ge
werkt, opnieuw kon worden ingevoerd.
De regering, aldus Swire, had tot dusver 
weinig of helemaal niet gereageerd, maar 
daarmee waren ze voorlopig nog niet af 
van de behoeftige Britse zeevervoerders, 
die niet zouden gedogen, dat 'we met z’n 
allen een groot nationaal activa gaan ver
kwanselen, doordat niet op tijd van over
heidswege wordt bijgesprongen.’
De taal van Adrian Swire is niet nieuw; hij 
heeft ze al eerder gebezigd en in Neder
land, Duitsland en Scandinavië heeft men 
er nationale echo’s van kunnen beluiste
ren.
Het moet echter bij een helpende hand blij
ven: te veel financiering kan gemakkelijk 
leiden tot een buitensporig grote invloed 
van de gemeenschap die de gelden moet 
fourneren waarom de reders vragen. In
mengingen van overheden wijzen de wes
terse reders af, en terecht, want zij behoe
ven tegenwoordig niet ver meer om zich 
heen te kijken om te zien waartoe dit kan 
leiden.

Een reder vertrouwde mij eens toe, dat het 
gehele gedoe rond de ladingverdeling 
geen rol zou hebben gespeeld, wanneer 
niet van den aanvang af een grote meer
derheid van jonge landen had gemeend 
om een nationale koopvaardij door onna
tuurlijke middelen tot bloei te kunnen bren
gen. Uit deze vaak door prestige
overwegingen alleen ingegeven motieven 
ontstond het sfeertje, waarin wat krom is 
rechtgepraat kon worden, en waarin op in
ternationaal niveau principes en afspraken 
werden overeengekomen, die in vroegere 
dagen ondenkbaar waren.
Tijden, zo weet men, veranderen. Maar 
soms hoort men nog een stem uit dit verle
den, zoals Lyras van de Liberian Shipping 
Council, die onlangs in Hamburg een vurig 
betoog hield voor een werkelijk vrije han
del, met als enige aanvaardbare steun van 
de rijksoverheden de middelen om de 
Rode Vloten’ uit de buurt te houden. Zulke 

taal bezigt men niet meer en wie dat toch 
doet, is anachronistisch ingesteld of een 
nostalgische fantast.
De wereld van de lijnvaart werkt met an
dere normen en waarden, en of het nu pret
tig is of niet, men zal er mee moeten leren 
leven. Een echte scheepvaartman is in de 
eerste plaats een realist en een pragmati
cus; hij zal er dan in wezen geen moeite 
mee hebben. Hij zal zijn bedrijf onder de 
nieuwe omstandigheden gaande kunnen 
houden en als zodanig geeft hij meer blijk 
van de soepelheid in een vervoerstak dan 
de meer academische zinspelingen daar
op.

De J.

NIEUWE UITGAVEN

NIEUW NAUTISCH TECHNISCH WOORDENBOEK

Deel I en II. Ned.-Eng., Eng.-Ned. door P. W. Schoenmaker. 
Uitgave; Educaboek B.V., Culemborg.
ISBN 901 1 28550.6.
446 blz. gebonden, prijs ƒ 75,-.
De onder de naam Nieuw -  Nautisch Technisch Woordenboek 
uitgebrachte 2e druk verschilt nog al wat van de eerste druk, 
getiteld: Nautisch Technisch Woordenboek, die in 1964 ver
scheen.
Het oude boek was speciaal bedoeld voor de leerlingen van de 
hogere zeevaartscholen en hogere scholen voor scheepswerk- 
tuigkundigen.
Deze nieuwe editie is echter bestemd voor iedereen die met de 
scheepvaart en maritieme techniek heeft te maken. Een aantal 
deskundigen werkten mee aan de totstandkoming van dit boek, 
waarbij ten onrechte de naam van de heer P. C. Stijnman werd 
vermeld.
Feilloos en uitputtend is dit boek niet, de taal van de nautiek en 
maritieme techniek is een levende taal en dagelijks aan verande
ring onderhevig!
Het is een zeer nuttig boek voor ieder die met Engelse vaktermen 
te maken heeft op dit specifiek nautisch-technisch gebied.

P.A.L.

Maritime Transport -  1979

OECD Paris 1980
151 pag. ISBN. 92. 64 12122.6.
Available at: Staatsuitgeverij Den Haag.
-  Spiralling bunker prices combined with uncertainty over quality 
and supply;
-  Growing pressures from developing countries, particularly at 
UNCTAD V, to phase out open registries and to impose cargo 
reservation measures in the transport of oil and dry bulk commodi
ties;
-  The probable entry into force in the foreseeable future of the UN 
Code of Conduct for Liner Conferences;
-  Entrenchment of Soviet shipping lines in international liner 
trades and growing competition from the Trans-Siberian Land- 
bridge to Far East Ocean trades;
-  Improvement in the world freight markets and a substantial 
reduction in the world surplus of tankers and dry bulk carriers as 
the demand for shipping services grows;
-  A considerable decline in tanker and bulk carrier productivity;
-  Expected weakening of demand for shipping services in 1981. 
The foregoing are some of the topics examined in the 26th Annual 
Report of the OECD Maritime Transport Committee.
Maritime Transport 1979' covers all major developments in inter
national shipping during the year under review, putting them in the 
context of longer-term trends and prospects in international ship
ping and trade.
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FACTORS INFLUENCING THE ENGINE ROOM DESIGN IN THE 1980’S*

by H. Fagerland**

SUMMARY
The paper deals with some of the main factors that will influence the engine room design in the near future. These factors are:
-  Shipboard personnel will be reduced.
-  The safety of the crew must be improved.
-  The working environment for the engine room staff must be improved.
These factors will not bring radical changes to the engine room, but several minor changes and improvements and some new 
equipment that together will reduce the crew costs and make the engine room a safer and more pleasant place of work.

1. INTRODUCTION
In January 1978 there was in Norway started a research project 
named The Engine Room Project’. The main goal of this project 
was to reduce repair and maintenance costs and to improve safe
ty, working environments and operability. The work is aimed at 
both sailing tonnage and ships to be built in the near future.
The ships to be built in the 1980's will be influenced by many 
factors. Several of these will also influence the engine room. Three 
of the main factors are:

1. The shipboard personnel will be reduced.
This is due to the fact that the high crew costs for ships from West 
European countries are a serious drawback in the competition with 
ships from most of the other shipping nations.
As the watch-duties in the engine room already are reduced to 
almost a minimum, assumed UMS operation, reduced personnel 
means that the amount of manhours used for maintenance and 
overhaul must be reduced.

2. The safety of the personnel must be improved.
The statistics from the later years show that the number of injuries 
in the Norwegian merchant fleet are much higher than in shore 
based industry. The statistics also show that the engine room staff 
is more exposed to injuries than the rest of the personnel. It is 
therefore obvious that certain measures have to be taken to im
prove the safety in the engine room.

3. The working environment of the engine room must be im
proved.

In the engine room there are several factors that influence the 
working environment in a negative direction. These are: noise, 
vibrations, heat, draught, gasses and oil-mist. It is possible to 
affect these factors in order to make the engine room a more 
pleasant place to work in.
These factors have been dealt with in The Engine Room Project’. 
Some of the results will be described in the paper.

2. REDUCTION OF THE CREW COSTS
Reduction of crew costs means reduction of shipboard personnel. 
This means that the amount of work to be carried out by the 
personnel must be reduced.
The work carried out in the engine room can be classified as:
1. Maintenance and repair.
2. Watch-duties.
On most ships with UMS operation watch duties are reduced to a 
minimum. It is, however, possible to reduce the number of man- 
hours used on maintenance and repair.

-  Improved education and training of the staff.
In the following some of the effects of the engine room design and 
the quality of components will be dealt with.

2.1.1. Accessibility
It is fundamental that the engine room staff can gain access to the 
components to be maintained or overhauled. Poor access will 
increase the time necessary to do a certain job, and, in worst case, 
make it impossible.
When designing for accessibility one must consider the nature of 
the tasks to be performed. Actual tasks are:
-  Maintenance and repair
-  Transport to and from
-  Control and adjustments
-  Ordinary watch routines
One must also take into account the frequency of each of the actual 
tasks. High frequency demands better access than lower frequen
cy.
Accessibility depends both on the design of the component and on 
the location of the component in relation to the work place.
The influence of component design on the work time is illustrated in 
figure 1 and 2.

APERTURE SIZE [CM]
Figure 1. Average work time for removing and replacing a com
ponent as a function of aperture size.

2.1 Reduction of maintenance and repair
To achieve a significant reduction of maintenance and repair work 
the efforts should be aimed at:
-  Improved engine room design and better quality of components.
-  Improved maintenance and overhaul procedures.

* Paper presented at the WEMT'80 Conference in Sandefjord Norway 
2-6 June 1980.

** Senior Research Engineer, Ship Research Institute of Norway Trond
heim.
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APERTURE SIZE fCHj

Figure 2. Average work time for removing and replacing a side- 
mounted and a backmounted component as a function o f aper
ture size.

Figure 1 shows how the size of the access aperture (i.e. crank case 
door) influences the work time (Ref. 1).
Figure 2 shows how the orientation of the task area influences the 
work time (Ref. 1).

The engine room designer must provide for:
-  Adequate free space around the component to permit conve

nient execution of the actual tasks as mentioned above.
-  Convenient location of the work place relative to the tasks to be 

carried out. Knowledge of the frequency of the various tasks is 
vital to secure the right location.

Figure 3 and 4 show how the frequency influences the location of 
the work platform on a medium speed diesel engine. The location 
shown in figure 3 permits good access to the crank case, but poor 
access to the cover area. As it usually is necessary to carry out 
work on the cover area much more often than in the crank case, the 
location shown in figure 4 is the best on this type of diesel engine.

head.

The accessibility does not only affect the work time. Other effects 
are:
-  Poor access may reduce the quality of the work.
-  Poor access may lead to discomfort and stress.
-  Routine tasks, such as inspections, preventive maintenance 

etc., may be neglected because of inaccessibility.
-  Poor access may lead to equipment damage and injuries, i.e. 

skinned knuckles.
-  Poor access may cause faulty execution of maintenance and 

overhaul which in turn may lead to serious accidents.
As seen from the above accessibility does not only influence the 
work time, but also safety and working environment.

2.1.2. Transport in the engine room
Most of the overhaul actions demand some sort of transport. The 
transport is often rather timeconsuming, for some jobs the trans
port may even be the main part. An efficient transport is therefore a 
must to make the work in the engine room more efficient. 
Planning of the transport must start at an early stage of the de
signing process. The planning is a two stage process. In the first 
stage the main transport structure is fixed. Main structure includes:
-  All main transport routes.
-  The equipment to be used for transport along the main routes. 
Figure 5 shows an example of main transport structure.
The second stage covers planning of all transport activities includ
ing transport equipment and transport routes. In this process a 
transport matrix as shown in figure 6 can be a useful tool. Such a 
matrix has two purposes:
1. It is a useful tool for the designer. If properly used all actual 

transports are described in the matrix, and it 'forces’ the desig
ner to take transport into consideration in the design process.

2. It is a useful tool for those who are carrying out the transport as it 
describes both the equipment and the routes.

In The Engine Room Project’ a new crane for use in the engine 
room is designed (Figure 7). This crane will be especially useful for 
multi engine installations because one crane can cover two or 
more engines.

2.1.3. Use of HP cleaning equipment
Although cleaning is both timeconsuming and boring, it has to be 
done. Use of HP cleaning equipment means that the engine room 
can be kept clean with less work and in the same time it makes the 
cleaning jobs more attractive.
To make efficient use of the equipment, certain precautions have 
to be taken by the designer of the engine room.
-  Electrical equipment, light fittings, motors, starters, etc. must be 

waterproof (splash proof) or located in a place protected from 
the water.
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TO DECK

1. TRANSPORT FROM LEVELS BELOW 
TOP PLATFORM

2. TRANSPORT FROM LEVELS ABOVE 
TOP PLATFORM

Figure 5. Example of main transport structure.
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COOLING PLANT T3 - T2 - 
T3

T3

I
Figure 6. Section of transport matrix.

-  There must be sufficient drainage from all platforms.
-  All bulkheads must have drainage from the lower edge to pre

vent water to flow over equipment located below. Separate 
drainage must be provided if there is no natural drainage, i.e. 
platform.

-  There must be sufficient connections for the washing equipment 
in all levels.

In an engine room designed for use of HP cleaning equipment 
significant reduction of work time can be attained.

2.1.4. Quality of components
For each component there are quite many quality parameters 
influencing the amount of work necessary to keep the component 
working. Most of these parameters are well known to the exper
ienced engine room designer. There is, however, one important 
quality parameter that often seems to be forgotten or neglected. 
This is the quality of the documentation.

The documentation should not only give information about how to 
run the component, but also how to carry out maintenance and 
repair. It is particularly important that the routine maintenance is 
described in an adequate way. This description should contain the 
following information.
-  Precautions to be taken before the work can start (valves to be 

closed, etc.).
-  A description of how to carry out the actual maintenance action.
-  Tools and equipment to be used and where to find it.
-  Where to find spare parts.
This work description should be assembled on one or two sheets of 
paper preferably plactic covered. Those who are going to do the 
job can then bring the work description with them and thus have the 
information exactly where it is needed.

The advantages gained from the work description are:
-  Time is saved because the job Is done in the right way and 

because timeconsuming preparations (looking for tools and 
equipment, searching through manuals, etc.) is unnecessary.

-  The job can be done by less experienced people.
-  Increased safety because the work is done in the right way and 

because the necessary precautions are taken.
Such work descriptions should be provided by the manufacturer. 
Some of the information, where to find tools, equipment and spare 
parts, must be filled in by the engine room designer.

Figure 7. Engine room crane.
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3. IMPROVEMENT OF THE SAFETY
When designing an engine room there are three principles that 
should be applied in order to increase the safety.
1. Safe systems and lay out.
The safety must have high priority when choosing components 
and lay out thereby minimizing the risk of unwanted accidents.
2. Limitation of the consequences of an accident.
When an accident has occurred it must be possible to limit the 
consequences.
3. Safe exit from accident area.
When an accident has occurred there must be a safe exit for the 
personnel staying in the area.

3.1. Safe systems
The probability of an undesirable accident depends on:
-  Lay out of the engine room.
-  Lay out of the systems in the engine room.
-  The components in the system.
-  Location of the systems and components relative to other sys

tems and components.
-  Degree of instrumentation and security devices.
-  Operability
-  Documentation
Some of these factors are dealt with in the following.

3.1.1. System lay out
Well arranged systems reduce the risk of faulty operation. The best 
solution to this problem is to design the systems as simple as 
possible -  which is no easy task. Besides the survey can be 
improved by:
-  Proper marking of pipes and components using paint, symbols, 

etc.
-  Visible piping. This can be achieved by using gratings instead of 

floor plates.

3.1.2. Matching of components
Type and quality of components have of course great influence on 
safety. The most important factor is, however, that the running 
parameters of each of the components (pressure, temperature 
etc.) match those of the rest of the system. Poor matching can 
have serious effects, i.e. overload leading to overheating and fire, 
leakages caused by too high pressure etc.
A well known problem is leakage due to galvanic corrosion caused 
by mixing of materials. Although this must be a well known problem 
to every engine room designer it happens sooner or later in almost 
every engine room. It is therefore obvious that poor matching is a 
problem that must be taken more seriously.

3.1.3. Location of components and systems
Faulty location of a component relative to another reduces the 
safety of the engine room. For instance a sea water pipe above an 
electric generator could cause fire in case of leakage.
Special care should be paid to systems carrying inflammable 
fluids. As there is always a risk of leakages from the components of 
these systems, they should be kept apart from components and 
areas that may cause ignition. Forbidden areas/components are 
exhaust pipes, certain electrical equipment, steam pipes, etc.

3.1.4. Degree of instrumentation
On most systems some sort of instrumentation is necessary to 
secure safe operation. If some of the instruments are missing or 
showing faulty values, the probability of undesirable accidents is 
much higher than on a corresponding proper instrumented sys
tem. Proper and good quality instrumentation is therefore a must. 
If an accident can lead to serious consequences, for instance 
overbunkering, overheating, etc. the system must be equipped 
with alarms or safety devices, for instance overflow tanks and 
automatic stop. In the future alarms and safety devices should be 
more widely used.
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Improvement of instrumentation, i.e. increased accuracy and in
creased MTBF (mean time between failure) will be of great benefit.

3.1.5. Operability
Human error is the cause of many accidents. Suitable man- 
machine communication will contribute to a reduction of these 
accidents.
Unsuitable man-machine communication can lead to:
-  The operator takes wrong decisions.
-  The result of the operator’s action is not as intended.
-  The operator is not able to take action as fast as the situation 
demands.
These problems can be avoided by making use of human engi
neering analysis and error analysis during design of instrumenta
tion and controls. Such analysis shou Id be carried out for all engine 
rooms.

3.1.6. Documentation
One assumption for safe operation is that the operator knows both 
how to operate the systems and, particularly, the limitations of the 
systems. This information should be given by the documentation. 
To assure safe operation the documentation should at least con
tain the following information.
-  Description of the system including drawings.
-  Technical data including limits for safe operation.
-  Description of how to operate the system.
-  Necessary maintenance, service and checks that have to be 
carried out.
Components and systems having documentation that do not give 
this information, should be avoided.

3.2. Limitation of the consequences
Two principles are applied to limit the consequences of an acci
dent.
1. Passive limitation, i.e. limitation by means of devices that are 
part of the ships structure or of the components.
2. Active limitation, i.e. limitation by means of devices that either 
work automatically or are used by the staff.

3.2.1. Passive limit devices.
An efficient limitation requires several levels of limit devices. The 
highest level is the engine room itself. The casing surrounding the 
engine room is an efficient protection against fire and leakages. In 
the engine room there should be the following levels.

Component level
Components which may cause accidents should be equiped with 
limit devices. A well known example of such devices is the safety 
valve on diesel engine crankcase doors. Other components need 
other devices, i.e.:
-  H.P. fuel pipes should be surrounded by a secondary pipe to 
prevent leakages to hit the exhaust pipes and cause fire.
-  All tanks containing inflammable fluids should have an overflow 
pipe to prevent overbunkering.

System level
Separation of systems and division of the engine room in separate 
compartments are useful methods to reduce the consequences. 
The methods are today used to a certain extent. A more extensive 
use of the methods is, however, both possible and desirable. 
Actual measures on system level are:
-  All components in the fuel system should be located in a sepa
rate room. This would reduce the risk of fire if a major fuel leakage 
should occur. In order to fight a fire inside the room, it should be 
fitted with separate fire fighting equipment, for instance Halon.
-  There should be sufficient drainage from all platforms. This will 
prevent a major leakage to flow all over the levels below.
-  All doors in the engine room should be fitted with an automatic 
shutting device.
-  etc.



3.2.2. Active limit devices.
Active devices are a necessary supplement to the passive de
vices. The purpose of the active devices can be to reduce the 
consequences, to stop the accident or both.
Some of the devices work automatically. Fire detectors and bilge 
high level alarm are examples of such. There are several types of 
devices and equipment to be used by the engine room staff. 
Examples of such are:
-  Various types of fire fighting equipment.
-  Emergency stop for main engine.
In the near future some improvements of the active limit devices 
should take place. Actual improvements are:
-  The fire detecting systems should be improved in order to re
duce the number of false warnings.
-  Halon should replace CO2 as main fire fighting system in the 
engine room.
-  As the time factor is extremely important in fire figthting, automa
tic Halon systems released by fire detectors should be installed. 
Such systems would for instance be useful in the purifier room and 
in the control room.

3.3. Safe exit from accident area.
In case of an accident, fire, major leakage of fluid orgasses, etc., it 
is extremely important that there is a safe access to and exit from 
the accident area in order to rescue people and to fight the acci
dent.
In the engine room there is usually only one emergency exit, from 
the bottom platform to deck. The control room, however, from 
which most of the systems in the engine room can be operated and 
therefore should be manned in an emergency case, has usually no 
separate exit to deck or to accommodation area. As a result of this 
the control room is a very dangerous place to stay in case of fire in 
the engine room.
In order to increase the safety there should at least be two emer
gency exits, one from the bottom platform to deck and one from the 
control room to deck or to the accommodation area. An alternative 
is to locate the control room in the accommodation area with view 
to the engine room.
When designing emergency exits one should bear in mind that 
they are not merely used as exits by younger people, but are also 
intended to be used as:
-  Exit for elder people and injured people, possibly transported on 
a stretcher.
-Access for people carrying various kinds of equipment, i.e. fire 
fighting equipment.
A better marking of all exits is also necessary using luminous signs 
or similar. This would be of great help to people trying to find their 
way out in the dark or when the engine room is filled with smoke.

4. IMPROVEMENT OF THE WORKING ENVIRONMENT
In the engine room there are 5 factors that have a major impact on 
the working environment. These are: noise, vibrations, climate, 
lighting and air pollution.

4.1. Noise
Noise is generally expected to be more harmful than the rest of the 
factors. High noise level (above 95 dBA) as found in modern 
engine rooms, is a threat against the health and well-being of the 
engine room staff.
The major noise sources in the engine room are:
-  Diesel generators
-  Turboblowers
-  Main diesel engine
-  Ventilation systems
-  Turbogenerators
-  Large pumps, i.e. feed water pumps
The measures taken to reduce the noise from these components 
should be based on two principles.

1. Reduction of the noise level of the component.
2. Reduction of the noise emission.
The following examples will show how these principles can be 
applied in order to reduce the noise in the engine room.

4.1.1. The turboblower
The noise can be reduced in two ways.
a. Improving the noise absorbation by:
-  improving the intake silencer as shown in figure 8.
-  insulating the air duct as shown in figure 9.
-  fitting a silencer in the air duct before the air cooler as shown in 
figure 9.
-  insulating the air outlet casing of the compressor.
Tests carried out by a turboblower manufacturer have shown a 
significant noise reduction by the above measures (Ref. 2).

NEW TYPE 

Figure 8 Improvement of intake silencer.
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b. Reduction of noise emission by:
-  partial shielding using noise absorbing shield.
-  fitting a noise absorbing housing around the turboblower.
It is today possible to build a turboblower with noise level below 
100 dBA, but this will be at the expense of the efficiency. This is 
hardly acceptable. A further noise reduction should therefore be 
based on partial shielding or separate housing.

4.1.2. Diesel generators
Diesel generators have a noise level of 100-110 dBA. High speed 
generators may have even higher noise level. The noise can be 
reduced by the following measures:
-  Insulation of the inside of the valve gear covers.
-  The generator should be elastic mounted.
-  The exhaust pipe should be elastic mounted.
-  Reduction of noise from turboblower.
Even if these measures will give a significant noise reduction, it is 
usually not sufficient. Further reduction is necessary. This can be 
achieved by mounting the generators in separate insulated rooms. 
One should not, as has been done in many ships, put all the 
generators in the same room, as the noise level inside these rooms 
could be so high that it is almost impossible to work there. This 
means that all the generators have to be stopped to do the neces
sary maintenance work inside the room. If there is more than one 
generator there should also be at least two generator rooms. The 
number of rooms and the number of generators in each room 
should in any case be such that the generators in the actual room 
can be stopped during maintenance work.

4.1.3. Ventilation system
Noise from the engine room ventilation plant is mainly a problem in 
the accommodation area, on the bridge and on deck near the 
intakes. The following measures should be taken in order to re
duce the noise:
-  Insulating the intake. A properly insulated intake means a noise 

reduction of 10-15 dBA compared to no insulation.
-  Elastic mounting of the fan.
-  Reduction of the fan speed.
-  Mounting the fans in a separate insulated room.

4.2. Vibrations
Vibrations are a problem on most ships. The vibration level is 
usually highest in the engine room, but could be rather high also in 
the accommodation area and on the bridge.
An investigation carried out on Swedish ships shows that 17% of 
the seafarers feel that vibrations are the most serious environmen
tal problem in duty, 34% during off duty (Ref. 3).
Vibrations can also lead to fretting in bearings on stand-by compo
nents. There have been reported many bearing failures caused by 
fretting.
The vibrations can be reduced by elastic mounting of components 
and by strengthening the engine room structure.

4.3. Climate
There are three climate conditions that are felt as a problem in the 
engine room.
1. High temperatures
2. Low temperatures
3. Draught.
High temperatures are a problem particularly in tropic areas where 
an engine room temperature of 45°C and more is quite normal. 
Several research projects have shown that high temperatures may 
cause serious health problems in the long run and discomfort (high 
blood-pressure, high pulse, etc.) in the short run. It is also well 
known that little work can be done in areas with a temperature of 
45-50°C.
The following measures should be taken to reduce the problem:
-  Sufficient fan capacity.
-  Proper distribution of the air.

-  Air conditioning in the control room and in the workshop which 
will give two effects:
1. Those working in hot environments may take low temperature 
rest now and then which makes them more resistant to the hot 
working environment.
2. Pleasant working condition in work shop and control room. 
Low temperatures are a problem in cold areas. Because of the high 
air consumption of the diesel engine and the boiler, large amounts 
of air circulates through the engine room. The temperature in some 
areas could be as low as the outside temperature. The engine 
room staff who neither is fitted out nor accustomed to work in low 
temperature, becomes frequently ill.
The low temperature problem can be reduced as follows:
-  Separate air supply to diesel engines and boilers. The amount of 
outside air circulating through the engine room will thereby be 
reduced to a minimum.
-  Heating in the workshop and in the control room.
Very little attention has been paid to the draught which is a problem 
both in cold areas and in tropics. Many old engineers suffer from 
rheumatic nuisances caused by draught. A substantial reduction of 
the draught can be achieved by a more even distribution of the 
ventilation air.

4.4. Lighting.
Proper lighting is important for security, well-being, efficiency and 
quality of work.
In the engine room there should be an average lighting of 150 lux in
order to secure safe transport and good survey. This is to be
regarded as a mean value. Certain areas require better lighting.
Workshop -  300 lux
Work benches -  500 lux
Instrument panels -  300 lux
Top of diesel engines -  300 lux
Components and areas frequently monitored and maintained -  
200 lux
When planning the engine room lighting the following factors must 
be taken into account:
-  The lighting is reduced due to aging of lamps and dirt on fittings 
and surroundings. The reduction could be as high as 30-40% 
depending on type of lamp and fittings and cleaning routines (Ref.
4).
-  Easy access to the light fittings for maintenance and replace
ment of lamps.
-  The fittings should be water proof (splash proof) in order to allow 
the surrounding area to be cleaned with HP-cleaning equipment.

4.5. Air pollution.
In the engine room the air is polluted by fumes, flue-gasses and 
oil-mist. Usually the air pollution is a minor problem with measured 
values far below recommended limit values. There are, however, 
two areas that require attention, the purifier room and the area near 
the tops of the diesel engines. In these areas the air pollution can 
often be a problem, especially as the ship gets older. Therefore the 
ventilation should be particularly efficient in these areas.

5. CONCLUDING REMARKS
During the 1960’s and the 1970’s comprehensive changes have 
taken place in the engine room. UMS operation has been intro
duced and is now in use in almost every ship. New types of 
machinery have been introduced. The shipboard personnel have 
been reduced.
Many seafarers feel that these changes are of very little benefit. 
The machinery is harder to maintain, the working environment and 
the safety are not satisfactory (Ref. 5).
In the 1980’s more importance must be attached to safety and 
working environment. Significant improvements are possible 
within economical and technical limits.
As maintenance and repair are the main activities of the engine
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room staff and because the staff will be reduced, it is necessary to 
reduce the amount of man-hours spent on these activities. This 
can be achieved by means of improved design, components and 
equipment, more qualified personnal and revised maintenance- 
and repair procedures. All these means will influence the engine 
room design.
Energy saving is another factor that also will have great influence 
on the engine rooms to be built in the near future. It is therefore 
obvious that more importance should be attached to engine room 
design in the 1980’s.
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loss of hydraulic fluid, sets off an alarm and operates a series of 
valves to direct the fluid away from the area of the leak. In the event 
of a single failure the serviceable half of the system will maintain 
control of the rudder and allow the ship to be steered at a navigable 
speed. In the event of a total failure the rudder can be stopped in a 
fixed position by locking valves. This would allow the ship to sail 
round in a circle while repairs are made.
Another major feature is that all components are completely 'fail
safe' -  should they fail in any way, the normal operation of the 
steering gear will not be affected. The new design can also be 
retrofitted to any existing gear.
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BIBER 500

Onlangs heeft de Westduitse werf Orenstein und Koppel in Lübeck 
het 4 palig zelfheffende kraaneiland 'BIBER 500' afgeleverd aan 
Nassbaggerei Grün und Bilfinger in Hamburg.
Het kraaneiland is ontworpen en gebouwd in 14 maanden naar het 
ontwerp van RSV Gusto Engineering B.V. in Schiedam. Het door 
Gusto Engineering gepatenteerde hydraulische hefsysteem werd 
eveneens door RSV Gusto Engineering B.V. geleverd.
Het eiland is ontworpen voor werken buitengaats in kustwateren.

De hoofdgegevens van de ’BIBER 500’ zijn: 
lengte platform 45.00 m. breedte 32.20 m, holte 4.90 m, aantal 
palen 4, lengte der palen 57.70 m, vorm der palen 2.40 m. vierkant. 
Het kraaneiland is uitgerust met een 500 tons 'Liebherr' draaikraan 
en voorts met een uitrusting voor het uitvoeren van hei
werkzaamheden. Het eiland is eveneens geschikt voor het uitvoe
ren van boorwerkzaamheden.

Op het eiland is accommodatie voor 20 personen aanwezig. Het 
hefsysteem van het Gusto-patent hydraulische vijzeltype heeft 
een gemiddelde hefsnelheid van 10 m/uur.
Het kraaneiland is gebouwd volgens de voorschriften van Germa- 
nische Lloyd en ontving het klasse-certificaat GL "ï* 100A4 zelf- 
heffend montageplatform. AMC.
De ontwerpcondities zijn:
waterdiepte 30.00 m, vrije opening tussen ponton en water 10.00 
m, paalindringing in de bodem 6.00 m, golfhoogte 10.00 m, golf
lengte 135.00 m, stroomsnelheid water 0.50 m/sec, windsnelheid
50.00 m/sec.
Het eiland is verder geschikt voor oceaan-sleepreizen volgens de 
regels van SBG (See Berufs Genossenschaft). Intussen is het 
eiland op de werklokatie aangekomen voor de eerste opdracht in 
het kader van het Test Conapt’ project van de offshore divisie van 
de Bilfinger und Berger bouwmaatschappij.
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FREGATDOK VOOR KONINKLIJKE MARINE

Op 2 oktober j.l. werd op het Nieuwe 
Haventerrein te Den Helder de nieuwe 
uitbreiding van de Rijkswerf officieel in 
gebruik genomen.
De openingshandeling werd verricht door 
de minister van Defensie, Drs. P. B. R. de 
Geus, door het inlaten van water in het 
nieuwe overdekte fregatdok.
Het nieuwe overdekte dok heeft een lengte 
van 153 meter en een breedte van 23 
meter; de dokvloer ligt op 10 meter onder 
NAP. De overkapping is 45 meter hoog en 
heeft een breedte van 45 meter.
In het dok waarin alle fregatten van de 
Koninklijke Marine kunnen worden gedokt 
zonder demontage van masten en anten
nes, zijn voorzieningen aangebracht voor 
elektriciteits-, stoom-, condensaat-, zout
en zoetwater en koudwateraansluitingen 

'voor de schepen, daarnaast zijn nog 
werklucht- en hogedrukwaterleidingen ten 
behoeve van de dokwerkzaamheden aan
gebracht, twee bovenloopkranen met elk 
een hoofdhijs van 20 ton en een hulphijs 
van 6 ton completeren de dokuitrusting. 
Naast de dokloods zijn werkplaatsen met 
een oppervlak van 2900 m2. Boven de 
werkplaats bevinden zich een ruime kan
tine en kantoren. Met deze ƒ 85 miljoen 
kostende uitbreiding is de Rijkswerf thans 
in staat alle onderhoudswerkzaamheden 
aan de nieuwe vloot van de Koninklijke 
Marine te verrichten.

NIEUWE UITGAVEN

Van Leitsagher tot Loods door A. M. Overwater

Uitgave van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum en 
verkrijgbaar bij Interbook International, Lange Haven 97,3111 CC 
Rotterdam, Prijs ƒ 60,-. ISBN 90.6397.031.5,552 blz. afm. 17,5 x 
24,5 x 5 cm.
De auteur van dit werk, de havenloods A. M. Overwater, heeft met 
dit boek een historisch document over het Loodswezen geprodu
ceerd. Het is het resultaat van vele jaren speurwerk, dat hij geheel 
in z’n vrije tijd verrichtte.
Bij de presentatie van dit boek op het stadhuis te Rotterdam, op 10 
september j.l., werden niet alleen zijn liefde voor zijn beroep als 
loods, doch ook zijn ijver en doorzettingsvermogen genoemd door 
burgemeester A. van der Louw van de Maasstad, die het eerste 
exemplaar ontving. De schrijver kreeg voor zijn prestatie de Eras- 
musspeld van de Stad Rotterdam. Het werk mag dan ook met 
recht een standaardwerk genoemd worden over 400 jaar loodsen 
van Rotterdam. Naast de minutieuze beschrijving van de geschie
denis van het loodswezen in en om Rotterdam heeft de schrijver 
ook de loods in de geschiedenis, het ontstaan van het Rijksloods
wezen en de gemeentelijke loodsdienst van Rotterdam, de enige 
nog overgebleven gemeentelijke loodsdienst in Nederland, ge
boekstaafd.

Een honderdtal illustraties en foto’s sieren het boek, terwijl een 
37-tal bijlagen, een zaken-, personen- en schepenregister dit werk 
tot een waardevol naslagwerk maken over het Loodswezen in het 
algemeen.

LOOS ALARM

door Jan Sanders.
Uitgave: Meulenhoff Nederland B.V., Amsterdam.
ISBN: 90 290 1174.2. 87 blz. Afm.: 30 x 26. Prijs f  24,50.
Loos Alarm is het tweede prentenboek van Jan Sanders met een 
woord vooraf van Simon Carmiggelt.
In het boek zijn 40 prenten en 39 voorstudies opgenomen waarvan 
vele die te maken hebben met de bizarre humor uit de wereld van 
de scheepvaart. Een aantal van deze tekeningen is weergegeven 
op de kalenders van een bekend bedrijf op het gebied van 
scheepsverven.
Mensen met gevoel voor humor zullen met veel plezier de zeer 
detaillistische en rake prenten en tekeningen van deze wereld
vermaarde tekenaar bekijken en er genoeglijke uren aan beleven 
en er weer naar teruggrijpen om een detailsituatie of pikant type 
nader te bekijken.

P.A.L.
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A  NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma voor lezingen en evenementen in het seizoen 1980/1981

PROJECT SCHIP 80*
door N. G. Bubbers, projectleider bij het 
Nederlands Maritiem Instituut, Rotterdam 
25 nov. (di) Delft voor de afdeling Rotter
dam.
27 nov. (do) Groningen
28 nov. (vr) Amsterdam

ENIGE ASPECTEN BETREFFENDE 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES AAN 
BOORD VAN SCHEPEN
door ing. H. J. Tijsterman, directeur Eekels 
B.V., Hoogezand 
16 dec. (di) Groningen

ENTWICKLUNGSSTAND DES M.A.N. 
DIESELMOTORS IM HINBLICK AUF DIE 
KRAFTSTOFFSITUATION
door Ing. J. Albers van M.A.N. Augsburg
18 dec. (do) Rotterdam
19 dec. (vr) Amsterdam

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
6 jan. (di) Rotterdam
7 jan. (wo) Groningen

DE BERGING VAN DE BETELGEUSE’**
Lezing met film door ing. G. van

Wijk.adj.-directeur Smit Tak Internationaal 
Bergingsbedrijf B.V.

15 jan. (do) Rotterdam
16 jan. (vr) Amsterdam 
22 jan. (do) Groningen

JAARDINER
14 feb. (za) Rotterdam

BOLNES MOTOREN
Spreker(s) nader op te geven
18 feb. (wo) Amsterdam
19 feb. (do) Rotterdam 
24 feb. (di) Groningen

MARIN Maritieme Research in Neder
land*
door Prof. dr. ir. J. D. van Manen, directeur 
NSP Wageningen en ir. G. A. Bakker, di
recteur NMI, Rotterdam
19 mrt (do) Rotterdam
20 mrt (vr) Amsterdam 
26 mrt (do) Groningen

MODERNE GRAFISCHE METHODEN 
BIJ VOORONTWERPSTUDIES VAN 
SCHEPEN
door dr. ing. L. K. Kupras en ing. A. P. de

Zwaan van de TH Delft, afdeling 
Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde
23 apr. (do) Rotterdam

Onderwerp nader op te geven
24 apr. (vr) Amsterdam

MACHINEKAMERS NU EN IN DE 
TOEKOMST
door L. H A. van Oostrom van Wolfard & 
Wessels B.V., Groningen 
28 apr. (di) Groningen

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

NB: Dit voorlopige programma zal in de 
loop van de komende maanden worden 
aangevuld, ook wijzigingen zijn moge
lijk.

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

Verenigingsnieuws

AFDELING AMSTERDAM
Lezing over 'ADM Reparatiewerf' door ir. 
R. H. Bosman, directeur ADM te Amster
dam gehouden op woensdag 15 oktober 
1980 in het Instituut voor Hoger Technisch 
Onderwijs te Amsterdam.
Aantal bezoekers: 101 inclusief bestuur. 
Een bliksem enquête tijdens de maaltijd 
wees uit, dat het grote aantal bezoekers 
hoofdzakelijk verband hield met de aard 
van de lezing, doch dat het verplaatsen van 
de lezing naar de woensdagavond voor 
meer dan 20 bezoekers aanleiding was 
geweest de lezing te komen bijwonen.
De heer Bosman gaf een duidelijk over
zicht van de gang van zaken uit het verle
den die geleid hebben tot de vorming van 
een nieuwe ADM op het terrein van de 
N.D.S.M. Hij schetste de aanloop moeilijk
heden die ontstaan bij de integratie van het 
personeel van de beide werven. Voor her
structurering van de bedrijfsvoering als
mede de vernieuwing van de werfoutillage 
is de staatsbijdrage gebruikt. Met betrek
king tot de bereidheid van de mensen om 
mee te werken aan de opbouw van de

nieuwe ADM deed de spreker een paar 
duidelijke uitspraken; n.l.: 'als men be
weert, dat de tegenwoordige werknemers 
niet meer willen werken, moet men zich 
eerst eens afvragen of zij wel kunnen wer
ken, m.a.w. men moet omstandigheden 
zodanig maken, dat er gewerkt kan wor
den.'
Onder het motto 'breng het werk bij de 
mensen' is, de organisatie van de nieuwe 
werf opgezet.
Als verfrissend werd ervaren het opti
misme van de heer Bosman m.b.t. de me
dewerking van het personeel in de moei
lijke overgangsfase. Hij liet er geen twijfel 
over bestaan, dat de gemiddelde produkti- 
viteit van het personeel stijgt door een be
tere motivering en betere werkomstandig
heden. Dat men tegenwoordig niet meer 
wil werken gelooft hij niet doch meent dat 
de benadering van het personeel een to
taal andere moet zijn dan voorheen. Ver
anderde ideeën en structuren zijn te lang 
gehandhaafd en daardoor ook niet aange
past aan de maatschappelijke ontwikke
ling.
Na de lezing werd een dia-serie vertoond 
van het nieuwe bedrijf die een goed over

zicht gaf van vernieuwde elementen in het 
bedrijf.
Na de koffie werd door de volgende perso
nen aan de discussie deelgenomen: de 
heer ir. Knop die de spreker complimen
teerde met de lezing waarna hij hem veel 
succes en voorspoed toewenste met het 
nieuwe bedrijf; de heer Knop kreeg onder 
luid applaus bijval van alle aanwezigen. 
Vragen werden gesteld door de heren: 
Reitsma, Somerendijk, Madiol, Hajenius, 
V. d. Weele, Kruseman, Van Opdorp en 
Scherpenhuijsen.
De vragen betroffen de onderwerpen: 
Waarom veel buitenlanders bij de ADM? 
Wat zal de invloed zijn van de nieuwe ha
ven van Zeebrugge?
Wat is de invloed van de nieuwe ADM op 
het reparatie-bestand in het Zuiden en 
Noorden van het land?
Wat is de verhouding tussen direct en indi
rect personeel?
Hoe is de werkverhouding (omgang) tus
sen buitenlands- en Nederlands perso
neel? Hoe groot is het ziekte-verzuim? 
Welke tijd ligt er tussen de aflevering en het 
betalen van de rekening? Is met een inves
tering van 50 miljoen gulden overheids

416



subsidie de concurrentie positie niet beter 
dan bij werven die niet zijn gesubsidieerd? 
(Hierop volgde een uitvoerige discussie). 
Wat doet u om de medewerkers te motive
ren? Heeft u daarvoor een methode ont
wikkeld?
Nadat alle vragen zo goed mogelijk waren 
beantwoord sloot de voorzitter, de heer 
Scherpenhuijsen, om 22.15 uur onder 
dankzegging aan de spreker met zijn me
dewerkers, de vergadering.

J. den Arend

Ballotage

De volgende heren zijn voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP voorgedragen aan de 
Ballotage-Commissie:

CH. C. BRANDON BRAVO
Kapt. Luit. t/zee (T) b.d.; Vice-voorzitter
Examen Commissie voor Scheepswerk-
tuigkundigen, Den Haag
Praamstraat 125, 1784 ND Den Helder
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

W. TH. VAN HARREVELT 
Leraar Scheepswerktuigkundige vakken 
School van Scheepswerktuigkundigen, 
Brielle
Wolphaertsbocht 135,3082 AJ Rotterdam 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

W. HÓL
Marine Surveyor bij Marinco Engineering
B.V.,
Rösenermanzstraat 169b, 3026 TR Rot
terdam
Voorgesteld door C. J. Th. Lindeman 

L. IVERSEN
Senoir Principal Surveyor Det norske Ve- 
ritas, Schiedam
Zuidwerfplein 2, 2594 CT Den Haag 
Voorgesteld door S. T. Verle

G. J. PIËST
Hoofd Afdeling Scheepsinstallaties H. G. 
Eekels B.V., Hoogezand 
Kielerbocht 10, 9642 CB Veendam 
Voorgesteld door H. J. Tijsterman

J. P. H. VAN ROSSUM 
Directeur/eigenaar Van Rossum’s 
Scheepsbouw B.V.
Rooysestraat 30 A, 6621 AN Dreumel 
Voorgesteld door W. Riepma

R. RIJKE
Technisch directeur Mulder en Rijke 
IJmuiden B.V.
Saturnusstraat 8, 1973 XG IJmuiden 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

R. C. SCHENK
Organisatie-adviseur Ydo B.V., Waddinx- 
veen
Koninginnelaan 22, 1815 JV Alkmaar 
Voorgesteld door ir. F, Kok

IR J. R. SMIT, w.i.
Projectleider Rijn-Schelde-Verolme Data 
J. Israëlslaan 319, 2282 TJ Rijswijk 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

ING. G. A. VEENENDAAL 
Scheepsbouwkundig Tekenaar bij Le 
Comte Holland B.V., Vianen 
Boelenhoefseweg 4, 3828 NX Hoogland 
Voorgesteld door A. le Comte

Voorgedragen als JUNIOR-LID:

W. P. BOEZAARD
Stagiair SWTK bij Smit Internationale, Rot
terdam
Drapeniersdonk 165, 7326 AJ Apeldoorn 
Voorgesteld door P. van Leunen

K. E. HARTSEMA
Student a. d. TH Delft, afd. Scheepsbouw- 
en Scheepvaartkunde 
Rooseveltlaan 39, 2625 GL Delft 
Voorgesteld door dr. ir. K. J. Saurwalt

K. H. HEITBRINK
Stagiair SWTK bij Smit Internationale, Rot
terdam
Feansterdyk 37, 8491 BV Akkrum 
Voorgesteld door P. van Leunen

G. C. DE JONG
Studerende a. d. Noordelijke Hogere Zee
vaartschool
lersestraat 1, 9933 KP Delfzijl 
Voorgesteld door H. J. Egberts

W. B. VAN DER MEY
Stagiair SWTK bij de Stoomvaart Mij.
Oostzee’, Amsterdam
Lepelaarstraat 69, 3742 XH Baarn
Voorgesteld door P. van Leunen

Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14 
dagen aan het Algemeen Secretariaat van 
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 CB 
Rotterdam.

Personalia

Ir. E. H. E. Nabbe
Op 29 oktober j.l, werd de heer ir. E. H. E. 
Nabbe, Hoofdingenieur der Marine, be
noemd tot officier in de orde van Oranje 
Nassau.
De heer Nabbe ontving deze onderschei
ding ter gelegenheid van de overdracht en 
indienststelling van het vierde S-fregat Hr. 
Ms. Banckert te Vlissingen als waardering 
voor zijn aandeel in het ontwerp van dit 
scheepstype en de Nederlands-Duitse 
samenwerking bij de bouw van moderne 
fregatten.

C. Verolme
Als Koninklijke erkenning van zijn bijzon
dere verdiensten voor de Nederlandse 
scheepsbouw, werd de heer C. Verolme

benoemd tot Commandeur in de orde van 
Oranje Nassau.
De onderscheiding werd hem uitgereikt op 
6 november j.l. door minister Van Aar- 
denne van Economische Zaken.

Bodewes Bergum B.V.
Met ingang van 1 november j.l. werd de 
Scheepswerf Bodewes Bergum B.V. door 
een nieuwe B.V., welke deel uitmaakt van 
het Damen-concern, n.l. B.V. Scheepswerf 
Damen, Bergum overgenomen.
Het voltallig personeel, inclusief de staf, 
gingen mee over naar de nieuwe B.V., 
waarover de heer G. F. H. Oosterop de 
directie blijft voeren.

Nieuwe opdrachten

Scheepswerf Barkmeijer
Scheepswerf Barkmeijer is goed voorzien 
van orders. Begin 1981 moet er een kotter 
bestemd voor de heer KI. Romkes uit Urk 
worden afgeleverd en eind december 1981 
een 6000 tons droge ladingschip bestemd 
voor Rederij Holwerda uit Heerenveen, 
waarvoor de werf reeds meerdere schepen 
heeft gebouwd.
Het zal het grootste schip worden van de 
rederij en ook het grootste schip ooit door 
Barkmeijer Stroombos B.V. gebouwd. De 
speling in de doorvaart bij de bruggen be
draagt slechts enkele centimeters daar het 
schip een breedte zal krijgen van 15.83 
meter en een holte van 10.20 meter.

Van Rietschoten en Houwens

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
heeft bij Van Rietschoten en Houwens een 
mobiel automatisch observatiesysteem 
voor de scheepvaart op de Noordzee be
steld.
Een contract voorde bouw van dit systeem 
dat MATROS (Marine Traffic Observation 
System) wordt genoemd, werd op 4 no
vember getekend. De order beloopt een 
bedrag van 1.717.000 gulden.
MATROS, dat in 1982 operationeel zal zijn, 
zal het belangrijkste hulpmiddel worden bij 
studies van het Directoraat Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken gericht 
op het bevorderen van de veilige doorvaart 
langs de Nederlandse kust.
Het systeem bestaat uit een speciale radar 
waaraan een minicomputer is gekoppeld. 
Het zal worden geïnstalleerd aan boord 
van een meetvaartuig.

Tewaterlatingen

Gerne
Op 18 oktober 1980 is met sukses het ms 
'Gerne’ bij E. J. Smit & Zoon s Scheeps
werven te Westerbroek tewatergelaten. 
Het schip, met de afmetingen 85 x 8.50 x 
3.20 meter is uitgerust met een 850 pk bij 
1225 o/m Caterpillar dieselmotor, 2 boord- 
aggregaten en een boegbesturing, terwijl
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de motoren gekoeld worden door WEKA 
bunkoelers. De bouw zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de A.D.N.R. voor
schriften en met certificaat éénmansradar- 
vaart. Het contract en het ontwerp werden 
verzorgd door Intershipping Holland B V. te 
Driebruggen.

Eendracht
Op 24 oktober 1980 is met goed gevolg te 
watergelaten het vrachtschip 'Eendracht’, 
bouwnummer 215 van Barkmeijer 
Stroobos Scheepswerf en Machinefabriek 
B.V. te Stroobos, bestemd voor Rederij M. 
W. Potkamp C V. te IJsselmuiden. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 60 m., 
breedte 10,70 m., holte 5,10 m.
In dit schip worden een Caterpillar motor, 
type D 399 met een vermogen van 1100 pk 
bij 1225 omw/min en twee DAF motoren, 
type DF 615 met een vermogen van 152 pk 
bij 1500 omw/min. geïnstalleerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E +  
Cargo Haute mer.

Zim Keelung
Op 10 november j.l. vond bij Van der 
Giessen-de Noord N V. te Krimpen a. d. 
IJssel de tewaterlating plaats van de 
Zim Keelung, de eerste van een serie 
van drie containerschepen, welke de 
werf bouwt in opdracht van de ZIM 
Israël Navigation Company Ltd. te Haifa. 
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw J. M. de Wild-van der Maath, 
echtgenote van de directeur van Astra- 
maris B.V., agent van ZIM in Neder
land.
Enige technische gegevens 
Lengte o.a. 210,20 m, lengte II 197,80 m, 
breedte 32,26 m, holte 18,26 m, dead- 
weight 24.000 ton, diepgang (max.) 
11,50 m. Container capaciteit: 1738 
TEU. Voortstuwing: Schelde Sulzer Die
selmotor, type 10RND90M; 35.200 BHP 
bij 125 omw./min. Snelheid 22,5 knoop.

Bloys van Treslong
Het standaardfregat Bloys van Treslong', 
dat voor rekening van de Koninklijke ma
rine bij de Dok- en Werfmaatschappij Wil
ton Fijenoord BV te Schiedam wordt ge
bouwd, werd op 15 november j.l. gedoopt 
door Mevr. J. van Beek-Bussemaker, 
echtgenote van de bevelhebber der zee- 
strijdkrachten. De kiel van het schip werd 
gelegd op 27 april 1978. Het ligt in de be
doeling dat het schip medio 1982 met zijn 
proefvaart zal aanvangen.
De Bloys van Treslong' maakt deel uit van 
de derde serie van 4 fregatten waartoe des
tijds een versnelde opdracht werd verstrekt 
om een bijdrage te leveren voor het verlich
ten van de problemen in de scheeps- 
nieuwbouw in het Waterweggebied.

TECHNISCHE GEGEVENS 
Waterverplaatsing ca. 3.600 ton. Grootste 
lengte 130.5 meter. Grootste breedte 
14,40 meter op de waterlijn. Aktieradius ca. 
4000 zeemijlen. Maximum snelheid ca. 30 
knopen. Bemanning 167 man; accommo
datie voor 198 man. Voortstuwing vier 
Rolls Royce gasturbines, twee type Olym
pus voor hoofdvaart en twee type Tyne 
voor kruisvaart.

Bij de bouw van de derde serie standaard
fregatten wordt nauw samengewerkt met 
de marine van de Duitse Bondsrepubliek in 
het kader van het 'NATO Frigate Pro- 
gramme'. Gebaseerd op het Nederlandse 
ontwerp, dat voldoet aan de NAVO-eisen, 
wordt in de Bondsrepubliek een serie van 
zes F.122 fregatten gebouwd, die even
eens aan de eisen voldoet en op veel pun
ten gelijkenis vertoont met het Neder
landse standaard-fregat. Hierdoor wordt 
een grote mate van internationale stan
daardisatie bereikt, en dit heeft een bespa
rend effect op de kosten van verwerving en 
exploitatie.

Diversen

Mon Desir
Op 24 oktober, j.l. is met sukses het m.s. 
Mon Desir bij Bodewes ’Scheepswerven
b.v. te Hoogezand, tewatergelaten. De 
doop geschiedde door mevrouw Bosman, 
echtgenote van de opdrachtgever.
Het schip met de afmetingen 90 x 9,50 x 
3,25 mtr., is uitgerust met een 1140 pk 
Caterpillar dieselmotor en voldoet aan de 
A.N.D.R. voorschriften en éénmansradar- 
vaart.
Twee Pols aggregaten met B.K.B. genera
toren verzorgen het boordnet terwijl een 
DIMO JET boegbesturing voor een hoge 
manoeuvreerbaarheid zorgt.
Alle motoren worden gekoeld door WEKA 
bunkoelers.
Het contract, de financiering en het ont
werp werden verzorgd door Intershipping 
Holland b.v. te Driebruggen.

Japanse overheid helpt scheepsbouw
Om de concurrentiepositie van de Japanse 
handelsvloot veilig te stellen, wil de Ja
panse regering haar financiële steun voor 
het bouwen van nieuwe schepen gaan 
verhogen, zo heeft het Japanse ministerie 
van Transport bekendgemaakt.
De bouw van 1,72 miljoen ton aan nieuwe 
schepen zou hiermee voor het komende 
jaar gegarandeerd worden. Dat is circa
700.000 ton meer dan vorig jaar.

De voorkeur van de Japanse regering gaat 
uit naar de bouw van erts-, kolen- en con
tainerschepen.
De totale steun van de regering komt neer 
op ongeveer 281,8 miljard yen (ruim 2,5 
miljard gulden). Dit geld zal voornamelijk 
worden opgebracht door de Japan Deve
lopment Bank. Tegen 8,5 procent rente

kunnen de reders daar een beroep op 
doen.

ED. 24-10- 80

Britse steun aan scheepsbouw
De financiële hulp die de Britse overheid in 
het boekjaar 1979/80 verstrekte aan het 
staatsscheepsbouwconcern British Ship- 
builders bedroeg 400 miljoen pond (bijna 
1,9 miljard gulden). De loonkosten van de 
onderneming hadden dezelfde omvang, 
ofschoon de lonen van de werknemers aan 
werven waar voor de marine wordt ge
werkt, niet zijn meegerekend.

ED. 27-10-’80

Gemiste order
Niet de Nederlandse scheepswerf 'De 
Merwede’, die het ontwierp, maar de 
Franse Chantiers Atlantique St. Nazaire 
gaat het nieuwe passagiersschip voor de 
Holland America Line bouwen. De order is 
echter niet gemist op de prijs maar op de 
financieringsvoorwaarden.
Waardoor het vooralle betrokkenen, inclu
sief 'De Merwede’ wel vaststaat dat de 
Fransen de OESO-afspraken hebben ’ge
tild’.
Minister Van Aardenne stelde tijdens een 
interpellatie, dat het mislopen jammer, 
maar niet dramatisch was, omdat orders 
missen nu eenmaal een onverbrekelijke 
consequentie is van orders najagen. Dat 
de Fransen internationale afspraken heb
ben geschonden geloofde hij niet zo; eer
der was daar de subsidie hoger, denkt Van 
Aardenne. Hier verschilt hij van mening 
met Merwede-directeur Schlömann die, 
vol lof over de EZ-medewerking in deze, de 
toegezegde steun genoeg noemt. Welk 
model Parijs heeft gebruikt weet ik niet, 
maar met die $ 135 mln. was ik ook prima 
uit de voeten gekomen. Er moet daarom 
snel met de overheid gesproken worden, 
want internationale afspraken moeten wel 
worden nageleefd, maar niet alleen door 
ons', aldus Schlömann.

DS. 27-10- 80 
Japan wil met Westen praten 
over scheepsbouw
Japan is bereid met de Westerse industrie
landen te praten over hun klacht dat de 
Japanse scheepsbouw een te groot aan
deel in de wereldmarkt voor zich opeist. 
Een woordvoerder van het Japanse minis
terie van Verkeer zei dat Japan de kwestie 
wil opnemen met de scheepsbouwcom- 
missie OESO, de organisatie voor econo
mische samenwerking en ontwikkeling. 
Dat zal gebeuren op een vergadering die in 
februari in Parijs wordt gehouden. 
Volgens de woordvoerder worden de sta
tistische gegevens die aanleiding geven 
tot de klachten van de scheepswerven in 
West-Europa. verkeerd geïnterpreteerd. 
Er is geen sprake van dat Japan een 
buitensporig aandeel in de markt voor 
nieuwe schepen heeft. Volgens cijfers 
van de OESO, aldus de woordvoerder, is
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aldus de woordvoerder, is de achterstand 
bij de uitvoering van nieuwe bestellingen bij 
de Westeuropese werven met 8.6 miljoen 
brutoton 36 pet groter dan die van de Ja
panse werven (6,33 miljoen ton).
De cijfers dateren van eind juni. In de eer
ste helft van dit jaar sleepte Japan 80 pet 
van de bestellingen in de scheepsbouw
enden van de OESO (waartoe de Vere
nigde Staten niet behoren) in de wacht. De 
twaalf landen van de associatie van 
Westeuropese scheepsbouwers ontvin
gen de overige 20 pet van de bestellingen. 
Van de orders die in genoemde periode in 
de hele wereld werden geplaatst ging bijna 
57 pet naar Japan. Het ging om 5,86 van de 
10,35 miljoen ton, 47 pet meer dan in de 
eerste helft van 1979. Bij werven in de 
twaalf Westeuropese landen werd 22 pet 
van alle orders geplaatst, namelijk 2,28 mil
joen ton.

Twee jaar werk
Volgens het Japanse ministerie hadden de 
Japanse werven eind september een ach
terstand bij de uitvoering van orders ter 
grootte van 417 schepen van samen 18,86 
miljoen brutoton. De ordervoorraad bete
kent voor de Japanse scheepsbouw twee 
jaar werk.
Er waren onderhandelingen aan de gang 
over bestellingen van 207 schepen van 
samen 5,7 miljoen ton. De woordvoerder 
wees erop dat de orders steeds trager bin
nenkomen als gevolg van de koersstijgin
gen van de yen en de afneming van de 
economische bijdrijvigheid in de wereld.

DS 4-11-’80'

Uitbreiding Machinefabriek 
G. Olthof N.V.
Door overname van een gedeelte van het 
terrein van Scheepswerven A. Vuyk en Zo
nen B.V. te Capelle a/d IJssel heeft Olthof 
N.V. een utbreidingsmogelijkheid van
10.000 m2.
Tevens zijn de aanlegplaatsen voor sche
pen met 100 meter uitgebreid en is door 
overname van een kraan, de mogelijkheid 
om schepen voor de wal te repareren ver
dubbeld.
In de toekomst zal er nog een fabriekshal 
worden bijgebouwd.

14e CIMAC Congres
Het veertiende Congres van de Conseil In
ternational des Machines a Combustion 
(CIMAC) zal worden gehouden van 7 tot en 
met 11 juni 1981 in de Finlandia Hal te 
Helsinki.
Het congres dat wordt georganiseerd door 
de Federation of Finnish Metal and Engi
neering Industries, behandelt 2 hoofdon
derwerpen te weten: Dieselmotoren en 
Gasturbines.
Het Dieselmotorengedeelte omvat in totaal 
80 lezingen over de onderwerpen:
-  Future Fuels, Operation under Severe 
climatic conditions, total energy installat-

ions, States of art, thermodynamics. turbo- 
charging, engine parts and engine Sys
tems.
Het Gasturbine gedeelte omvat totaal 30 
lezingen over de onderwerpen: Operating 
experience, emission reduction, coal utili- 
sation, combined cycle-cogeneration. en
gine components en developments.
Na het congres zijn een aantal excursies 
georganiseerd naar Finse scheepswerven, 
machinefabrieken en krachtcentrales. 
Tijdens het congres vinden een aantal so
ciale evenementen plaats en is voor bege
leidende personen een attractief pro
gramma opgesteld.
Nadere inlichtingen bij: Het Nederlands 
Nationaal Comité CIMAC, p a. FME, Post
bus 190, 2700 AD Zoetermeer. Telefoon: 
079-219221.

Noordelijke Hogere Zeevaartschool 
Delfzijl
In navolging van het Instituut voor Hoger 
Technisch Onderwijs 'Amsterdam’ (de 
voormalige Hogere Zeevaartschool voor 
Scheepswerktuigkundigen) zal ook de 
Noordelijke Hogere Zeevaartschool te 
Delfzijl met ingang van het cursusjaar 
1981/1982 met een opleiding voor Alge
meen Operationeel Technicus van start 
gaan.
Operationele technici ontvangen een 4 ja
rige Hogere Beroeps Opleiding die gericht 
is op het in bedrijf stellen, bewaken en on
derhouden van technische installaties van 
uiteenlopende aard. Anders dan de kennis 
van de HTS’er is zijn werkterrein 'het- 
bedrijf-zelf’ en niet ’het ontwerp’. Zijn ken
nis en kunde is gespreid over het gehele 
technische spectrum, waarbij nadrukken 
liggen bij:
-  informatica
-  installatietechniek
-  automatiseringstechniek
-  elektronica en elektrotechniek 
Doordat de functie van de O.T.’er vaak zal 
liggen op het gebied van technische advie
zen en inspectie dienen ook de:
-  menswetenschappen
-  spreekvaardigheid in eigen en vreemde 
taal
-  bedrijfskunde
-  milieu-aspecten en
-  planning
aan bod te komen.
De naam van de school werd onlangs ge
wijzigd in 'Noordelijke Academie voor 
Scheepvaart en Techniek 'Abel Tasman'.

P.A.L.

Nota zeescheepvaart naar parlement
Minister Tuijnman (Verkeer en Waterstaat) 
heeft een nota aan de Tweede Kamer ge
zonden waarin nog eens uitdrukkelijk het 
grote belang van de zeescheepvaart voor 
de nationale economie aan de orde wordt 
gesteld.
Onder invloed van het regeringsbeleid 
sinds 1976 is de daling van de omvang van

de vloot tot stilstand gekomen en is een 
belangrijke modernisering en struktuur- 
verbetering van de Nederlandse zee
scheepvaart doorgevoerd.
De doelstellingen die in 1975 voor de 
zeescheepvaart zijn geformuleerd zijn 
echter nog steeds niet volledig gereali
seerd. Ook de rendements-ontwikkeling in 
een aantal subsektoren geeft nog geen 
aanleiding tot juichen.
Minister Tuijnman zegt daarom in de nota 
dat alleen een brede aanpak op velerlei 
terrein en waar mogelijk in samenwerking 
met werkgevers en werknemers zal leiden 
tot realisering van de centrale beleidsdoel
stelling: het behoud van een gezonde Ne
derlandse zeescheepvaart.
In de nota is daarom een aktieprogramma 
opgenomen dat de volgende punten om
vat:

1. De investeringspremieregeling 1978 is 
verlengd tot 1 januari 1982. Dit tweede Ma
ritieme Plan voorziet in een basisbijdrage 
krachtens de Wet Investeringsrekening 
(WIR) van 15% alsmede een investerings- 
premie van 1,1 % gedurende 5 jaar.
2. Aansluitend aan deze voortzetting van 
de investeringssteun is de thans be
staande mogelijkheid tot kredietverlening 
door De Nationale Investeringsbank voor 
investeringen in zeeschepen onder garan
tie van de Staat eveneens tot 1 januari 
1982 verlengd.
3. De positie van de Nederlandse zee
scheepvaart zal volgend jaar opnieuw 
worden geëvalueerd onder meer aan de 
hand van de resultaten van de door het 
bedrijfsleven ingestelde Commissie On
derzoek Nederlandse Zeescheepvaart.
4. In het kader van een maritiem research 
en ontwikkelingsprogramma wordt thans 
de laatste hand gelegd aan de voorberei
dingen van een studie naar de ontwikkeling 
van een gerationaliseerd scheepstype. 
Het is de bedoeling dat een dergelijk schip 
met een gereduceerde bemanning kan va
ren.
Onderzoek naar vermindering van het 
energieverbruik en de mogelijkheden en 
de effecten van toekomstig kolenvervoer 
wordt eveneens voorbereid.
5. Het Zeevaartonderwijs zal verder wor
den gemoderniseerd. Gedacht wordt aan 
een geïntegreerde opleiding voor scheep
sofficieren. Dit is in de gezellenopleiding 
reeds het geval. Als gevolg van de steeds 
verdergaande rationalisatie aan boord ver
vaagt het traditionele onderscheid tussen 
dekdienst en machinekamer.
6. Het ligt in de bedoeling het komende 
begrotingsjaar een wetsontwerp in te die
nen betreffende de arbeidsvoorziening van 
zeevarenden. Hierdoor kan de werkgele
genheid voor Nederlandse zeevarenden 
optimaal worden verzekerd. Voor het door
voeren van de bestaande rationalisatie- 
plannen is een toestroom van jongeren 
naar deze bedrijfstak noodzakelijk.
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Mede via de wettelijke regeling voor de 
arbeidsvoorziening ter vervanging van de 
vrijwillige die nu geldt, hoopt de regering dit 
doel te bereiken.
7. Tegen de achtergrond van rationalisatie 
en het streven naar vergroting van de aan
trekkelijkheid van het beroep van zeeva
rende, wordt een onderzoek ingesteld naar 
de mogelijkheid van een fiskale tegemoet
koming van zeevarenden.
8. De maritieme hulpverlening van de 
overheid aan ontwikkelingslanden zal ak- 
tiet worden gestimuleerd met name in mul
tilateraal verband. De ondernemingen 
zouden moeten trachten aktief in te spelen 
op de mogelijkheden van joint ventures 
met ontwikkelingslanden.
9. De zeescheepvaart zal worden inge
past in de aktiviteiten op het gebied van de 
exportbevordering. Bij verschepingen 
waarbij het rijk rechtstreeks betrokken is, 
zal waar mogelijk het belang van de Neder
landse zeescheepvaart worden onder
kend.
10. Onderzocht wordt of de overheid een 
bijdrage moet en kan leveren tot de om
bouw van motoren in schepen van de 
Kleine Handelsvaart teneinde ze geschikt 
te maken voor het gebruik van zware 
stookolie.
11. Het imago van de zeescheepvaart 
dient verbeterd te worden.

Shipyard orders rise
Shipyard orders worldwide have risen by 
over 25 per cent since August 1979, say 
London shipbrokers Eggar Forrester. The 
totals have increased from 53.4 million to 
almost 67 million deadweight tons.
In the latest sale and purchase market re
port is noted that bulkcarrier orders now 
account for about 25.8 million deadweight 
tons, more than double last year's total. Of 
this figure some 8 million tons is taken up 
by Panamax vessels, indicating an increa
sed supply of tonnage in this sector of al
most 25 per cent by the end of 1982.
Far East yards are still reluctant to quote for 
1983 deliveries but some Japanese ow
ners may not take up options on domestic 
berths for delivery during 1982. Some West 
European builders are still able to offer 
early deliveries.

Scheepsbouw in de EEG
De Europese Commissie heeft een ont
werprichtlijn aangenomen die het mogelijk 
maakt om in te grijpen op het gebied van de 
scheepsbouw. Voor het eerst krijgt zij 
daarbij de bevoegdheid subsidies voor 
noodlijdende werven af te keuren ongeacht 
de vraag of deze door de overheid of door 
particulieren worden gegeven.
Wanneer de ministerraad akkoord gaat 
kan de richtlijn nog dit jaar effectief worden. 
Vergeleken met de bestaande richtlijn, die 
binnenkort afloopt, wordt er in het nieuwe 
ontwerp naar gestreefd de hulp aan zowel 
particuliere als door de staat geëxploi

teerde scheepswerven doorzichtiger te 
maken.
Tot dusver heeft alleen Italië bezwaar ge
maakt tegen het voorstel wat betrefl de 
compensatie van financiële verliezen, die 
voortaan vanuit Brussel zou moeten wor
den geregeld. Tot dusver behoefden de 
lidstaten die hun scheepsbouw financieel 
steunen dit slechts te melden. Door de 
overheidssteun nu onder het directe gezag 
van de Europese Commissie te brengen 
hopen de Brusselse autoriteiten te berei
ken dat de bestaande herstructurerings
programma's niet kunstmatig worden ver
traagd en dat niet wordt gediscrimineerd 
tegenover scheepswerven van andere lid
staten.
De Europese Commissie wil ook een on
derscheid maken tussen reddingsopera
ties ten behoeve van zowel nieuwbouw- 
als reparatiewerven en produktie-subsidie, 
die steeds gekoppeld dient te zijn aan her
structurering. Ook hiertegen is door Italië 
bezwaar aangetekend.
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Third AODC Symposium
The third Association of Offshore Diving 
Contractors Engineering Symposium will 
be held at the University of Aberdeen on 25 
and 26 March, 1981.
Main items of discussion will include alter
native methods of structure and pileline re
pairs, the importance of the introduction of 
new technology and the relationship be
tween research organisation and industry, 
underwater service requirements -  with 
particular emphasis on future installations, 
and the requirements for training, safety 
and test facilities.
The AODC runs the symposium to provide 
a forum for improving communications be
tween oil companies, legislators, underwa
ter engineering contractors and equipment 
manufacturers on aspects of practical 
technology, safety and cost effectiveness 
in achieving underwater tasks of practical 
concern to the offshore oil industry.
A specialist exhibition of underwater engi
neering equipment and services will run 
concurrently with the symposium.
More information from: AODC Underwater 
Engineering Symposium, Spearhead Ex
hibitions Ltd. Rowe House, 55-59 Fife 
Road, Kingston-upon-Thames, Surrey 
KT1 1TA, England.

Sweden stages first offshore exhibition 
and conference in 1981
The first international exhibition and confe
rence on offshore and marine technology 
to be staged in Sweden will take place in 
the country’s largest port and leading off
shore centre, Göteborg, from 19th to 21 st 
August 1981. Exhibitors from Sweden and 
many other countries will bring the latest 
technology in exploration, drilling, produc
tion. diving support and safety to the exhibi
tion halls and Congress Centre of the Swe

dish Trade Fair Foundation, where visitors 
and delegates from all over the world will be 
invited to attend.
The conference will be aimed at both 
Scandinavian participants, about to enter 
the offshore industry, and experienced 
offshore operators in other countries who 
could benefit from Scandinavian (and es
pecially Swedish) technological advances. 
Among the subjects proposed for discus
sion are safety and dependability of struc
tures and diving techniques; environmental 
protection; and dynamic response of struc
tures in various climatic and weather condi
tions.
Co-sponsors and participants at both the 
exhibition and the conference will include 
Sweden’s National Board for Technical 
Development (STU), the Swedish Export 
Council, the Göteborg and West Sweden 
Chamber of Commerce, the Swedish Me
chanical Electrical and Electronic Engi
neering Association and Lloyd's Register 
of Shipping, Göteborg. The Swedish Mari
time Research Centre (SSPA), one of the 
world's leading offshore and maritime re
search institutions, will organise group vi
sits to their recently-opened maritime dy
namics laboratory.
A number of Swedish firms have also an
nounced their intention to participate. 
Volvo Flygmotor hope to show several new 
products, including a hydraulically-driven 
system for controlling corrosion and marine 
growth on vessels and structures. Nohab 
Diesel intend to present a paper on the use 
of heavy oil in offshore operations. Stena 
Line will demonstrate multi-purpose sup
port vessels and suggest, as a conference 
topic, how the change to heavy oil motors 
can achieve savings of 500 kr per ton of oil 
recovered.
The need to develop new production plat
forms and techniques to exploit oil reserves 
in deeper and more dangerous waters and 
international concern over offshore safety 
are matters which make Göteborg, with its 
concentration of experimental and re
search facilities, a particularly appropriate 
place to hold such an exhibition. Technical 
and scientific work in these fields is in pro
gress at Göteborg University, Chalmers 
University of Technology and the Swedish 
Center for Exploration of the Sea. Offshore 
technology is now a principal concern of 
the SSPA.
Further information from: Swedish Trade 
Fair Foundation PO Box 5222, S-402 24 
Göteborg, Sweden.
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