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De Verenigde Staten zijn van plan om hun 
wetgeving op scheepvaartgebied te her
zien. Daar is dan ook wel alle reden toe, 
omdat de zaak inmiddels zo verward is 
geworden, dat zelfs de Amerikanen er niet 
meer uit komen. Het gehele complex kan 
rechtstreeks worden gerelateerd aan de 
angst die in Washington leeft, dat sectoren 
in de industrie hun deuren naar de buiten
wereld dicht gooien en binnenskamers een 
soort van kwalijke kartels of trusts gaan 
opbouwen.
Om dit euvel te bestrijden is in een grijs 
verleden de anti-trust wetgeving tot stand 
gekomen, maar omdat ergens toch wel 
werd aangevoeld, dat het scheepvaartver
keer op lijnbasis tussen bijvoorbeeld Euro
pa en de Verenigde Staten een geheel 
eigen plaats inneemt, is al in de periode 
tussen de beide wereldoorlogen een soort 
van vrijpas verstrekt, welke de Amerikaan
se en buitenlandse rederijen in de geregel
de vaart op de USA een zekere immuniteit 
verschaft jegens de bestaande anti-trust- 
wetten. Deze gedeeltelijke vrijheid van 
handelen werd vastgelegd in de Shipping 
Act.
In de jaren na de tweede wereldoorlog werd 
het toezicht op deze immuniteit in de han
den gelegd van een drietal(!) departemen
ten, dat van Transport, Handel en Justitie. 
Wat te verwachten was, gebeurde. De 
ambtenaren van de eerste twee departe
menten hadden een geheel andere kijk op 
wat krachtens de wetten mocht en wat niet 
mocht, dan hun collega’s op Justitie.
Voor deze laatsten was het in eerste instan
tie een zaak om een dam op te werpen 
tegen de rederijen, welke zich probeerden 
aan de antitrustwetten te onttrekken op 
basis van een in hun ogen vermeend be
roep op de immuniteit van de Shipping Act. 
Men zou kunnen zeggen, dat terwijl 'Trans
port’ en 'Handel' trachtten om terwille van 
een goed functioneren van hun respectie
ve bedrijfstakken zoveel mogelijk reders tot 
deze immuniteit toe te laten, 'Justitie' er 
juist op ging letten, dat deze toevlucht ge
sloten bleef, ook voor degenen, die er aan
spraak op konden maken.
Het gevolg was een ongelooflijk touwtrek
ken tussen drie ministeries, waarbij het 
optreden van de van alle drie onafhankelij

ke Federal Maritime Commission (FMC) de 
zaak nog eens extra ingewikkeld maakte. 
FMC is een instantie waar alle reders, ook 
de buitenlanders, die een lijndienst op de 
Verenigde Staten willen openen, hun tarie
ven voor het vrachtvervoer moeten depo
neren; deze FMC beslist dan na een lang
durig beraad, dat wordt begeleid door een 
groot aantal hoorzittingen, of deze tarieven 
in het verkeer op Amerika toelaatbaar zijn 
of niet.
Teneinde vast te stellen of de hoogte van 
de vrachttarieven inderdaad reëel is, 
meende de FMC zich zelfs het recht te 
moeten toeëigenen om de buitenlandse 
rederijen te verplichten inzage te verschaf
fen in hun complete documentatie, ook die 
welke betrekking had op vervoer buiten 
Amerika.
Dit was een absurde situatie, die er op een 
gegeven ogenblik toe kon leiden, dat de 
Amerikanen jurisdictie wilden uitoefenen 
op het grondgebied van andere landen! Dit 
bracht, zoals te verwachten was, een storm 
van protesten teweeg van de regeringen 
van de betreffende landen, waartoe de 
door de FMC benaderde rederijen be
hoorden.
Jarenlang heeft deze chaotische toestand 
voortgeduurd. 'Justitie' liet niet af en zo kon 
het gebeuren, dat zij een Grand Jury aan 
het werk zette, die over de periode 1971 -75 
een groot aantal rederijen aan een onder
zoek onderwierp naar vermeende overtre
dingen van de Amerikaanse anti-trustwet- 
ten. De Jury kwam tot de conclusie dat er 
inderdaad sprake was van overtredingen
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en zij legde een zevental rederijen, waar
onder drie Europese, fikse boetes op (ge
zamenlijk zo'n dikke 5 miljoen dollar). 
Protesten baatten niet en de situatie werd 
nog erger toen er na deze toespraak nog 
een civiele nasleep kwam op basis van een 
zogenaamde 'class action'. Daaronder 
wordt dan verstaan, dat benadeelden van 
deze vergrijpen een actie kunnen voeren 
voor het verkrijgen van schadeloosstel
lingen.
In het geval van de zeven rederijen waren 
dit verladers, die in groten getale van de 
hun geboden gelegenheid gebruik maak
ten en uiteindelijk uitkwamen op een totaal 
van meer dan 51 miljoen dollar. Hoewel de 
overtredingen alleen in Amerikaanse ogen 
als zodanig konden worden aangemerkt, 
en in de scheepvaartwetgevingen van de 
betrokken Europese landen als normale 
commerciële praktijken gelden, weerhield 
dit Europese verladers er niet van in Was
hington aan de 'class action' deel te nemen. 
In oktober kwam het eigenlijk weinig ver
rassende bericht, dat de drie Europese 
rederijen (Atlantic Container Line, Dart 
Containerline en Hapag-Lloyd) -  de Ameri
kanen hadden al separaat toegegeven -  tot 
het besluit waren gekomen die 51 miljoen 
maar te betalen, zonder overigens afstand 
te doen van hun stelling, dat zij het met die

De Amsterdam-Rijn verbinding
Het streven van Amsterdam naar een goe
de scheepvaartverbinding met de grote ri
vieren en verder naar het achterland is 
ongeveer even oud als de stad zelf.
In de loop der eeuwen is de vaarweg her
haaldelijk verbeterd, omdat dal nodig was 
in verband met de eisen van de scheep
vaart. De vaart van Amsterdam naar de 
Rijn geschiedde sinds de dertiende eeuw 
zoveel mogelijk langs de natuurlijke wate
ren, waaronder het stuk open zee tussen 
Amsterdam en Muiden.
Vandaar gingep de schepen over de boch
tige Vecht naar Utrecht en verder over de 
Vaartsche Rijn naar Vreeswijk.
Koning Willem I pakte de zaken voor het 
eerst grondig aan. In 1821 besloot hij tot 
ingrijpende verbetering van de vaarweg, 
de bouw van nieuwe sluizen en de aanleg 
van het kanaal van Vianen aan de Lek tot 
Gorinchem bij de Merwede, het Zederikka- 
naal. In 1824 was de hele verbinding klaar 
en konden schepen van 53 meter lengte, 
7,50 meter breedte en een diepgang van 
2,10 meter van Amsterdam naar Gorin
chem varen. Voor het eerst was Amster
dam toen niet alleen met de Rijn, maar ook 
met de Waal verbonden.
Maar ook die vaarweg bleek na verloop van 
jaren weer te krap te worden, doordat de 
scheepsgrootte bleef toenemen. Na een 
lange periode van studie werd in 1881 een 
wet aangenomen, waarin de aanleg van

klachten niet eens waren (het zogenaamde 
'nolo contendere’ -  'ik wil niet bestrijden' -  
recht). De aldus voorgestelde schikking 
moet formeel door een hof in New York 
worden goedgekeurd; dat zal echter geen 
problemen opleveren.
Het eind van dit liedje is dat de rederijen 
gezamenlijk een bedrag van bijna 57 mil
joen (genoemde 51 plus de eerder betaal
de 5 miljoen) hebben moeten opbrengen, 
omdat zij iets gedaan hebben wat in Ameri
kaanse ogen -  d.w.z. in de ogen van het 
departement van justitie -  fout was. Had
den zij echter niet in de schikking berust, 
dan waren de kosten van het alsmaar door
lopende rechtsgeding tot astronomische 
hoogten gestegen.
Het besluit tot schikking is mede ingegeven 
door de overweging, dat in Europa wordt 
aangenomen, dat de Amerikaanse 
scheepvaartwetten binnen afzienbare tijd 
grondig zullen worden herzien. De herzie
ning is belichaamd in een wetsvoorstel van 
de Amerikaanse senator Gorton, een van 
de stukken die zijn ingediend op verzoek 
van een door president Reagan benoemde 
raad, die tot opdracht heeft gekregen de 
wetten aan te passen ('Maritime Policy Re- 
view').
De laatste berichten wijzen erop, dat de 
herziening een goede kans maakt, al zal zij

het Merwedekanaal was beschreven. Op 
dit Merwedekanaal, dat in 1893 klaar was, 
konden schepen varen tot 2000 ton.

Het Amsterdam-Rijnkanaal
In 1931 werd bij wet de aanleg van het 
Amsterdam-Rijnkanaal vastgesteld. Door 
de crisisjaren en de oorlog werd de aanleg 
van dit kanaal ernstig vertraagd. Het nieu
we Amsterdam-Rijnkanaal kon eerst in 
1952 in gebruik worden gesteld.
De ontwikkeling van de scheepvaart, het 
transport met steeds grotere eenheden, 
vergde na betrekkelijk korte tijd opnieuw 
een verbetering. Het Amsterdam-Rijnka
naal moest zowel in verband met de 
schaalvergroting (vooral de opkomst van 
de vierbaks-duwvaart) als ten behoeve van 
de capaciteit en een veilige en vlotte vaart 
worden verruimd.
De verruimingswerken aan het Amster
dam-Rijnkanaal begonnen in 1965 met het 
vernieuwen van de spoorbruggen bij 
Utrecht en Weesp, die nog stamden uit de 
tijd van het Merwedekanaal. Bij de verrui
ming van het kanaal is ongeveer 20 miljoen 
m3 grond verzet.

Bruggen en Sluizen
Over de 72 kilometer lange vaarweg liggen 
nu 24 bruggen. Door de verbreding van het 
kanaal moesten een aantal daarvan ver
vangen worden door grotere. Enkele brug
gen waren te laag en moesten ook daarom

niet volledig in de door Gorton voorgestel
de zin worden aangenomen. Positieve 
punten in het wetsvoorstel zullen, naar 
wordt verwacht, afgezwakt worden door 
het department van justitie, dat weliswaar 
terrein heeft verloren, maar nog altijd 
machtig genoeg is om vervelend te blijven 
doen.
Zo zal 'Justitie’ vermoedelijk beletten, dat 
er een 100 procents-immuniteit jegens de 
anti-trust komt, zoals Gorton had voorge
steld. De verladersorganisaties die krach
tens hetzelfde wetsvoorstel nu eindelijk in 
de Verenigde Staten zullen worden toege
laten, zullen door allerlei justitiële bepalin
gen minder effectief kunnen werken dan de 
Europese tegenhangers.
Een grote overwinning is echter het nage
noeg geheel wegvagen van de gehate 
FMC, die driekwart van zijn ambtenaren de 
laan moet uitsturen en voortaan geheel 
zal worden onderworpen aan het Depart
ment of Transportation -  het enige Ameri
kaanse ministerie waar men op dit gebied 
realistisch heeft leren denken.
Het is in feite onbegrijpelijk, dat het nog 
zolang heeft geduurd voordat men in Ame
rika tot de erkenning komt dat het geen pas 
geeft om de Westerse bondgenoten te be
handelen alsof het vijanden zijn.

De J.

ve rva n n p n  w nrrlpn f lo  h rn a o o n  liooo^ p i »
allemaal op Rijnvaarthoogte: 9,10 meter 
boven de waterspiegel.
In het hele tracé zijn tien bruggen vervan
gen: vier spoorbruggen en zes verkeers- 
bruggen. Voorts zijn er zes nieuwe ver- 
keersbruggen gebouwd; acht bruggen be
hoefden niet te worden vervangen.
Maar het bleef niet bij de verbreding en 
verdieping van het kanaal en het bouwen 
van nieuwe bruggen. Bij Wijk bij Duurstede 
en Tiel moesten nieuwe sluizen komen om 
de vierbaks duwvaartkonvooien (breedte 
22,80 m) doorvaart te verlenen, zonder dat 
zij ontkoppeld hoeven te worden. De oude 
sluizen waren daarvoor te smal. De nieuwe 
sluizen zijn in de jaren zeventig gebouwd, 
vlak naast de oude sluizen die maar 18 
meter breed zijn. De duwvaartsluizen bij 
Wijk bij Duurstede en Tiel zijn vrijwel iden
tiek uitgevoerd.
Hun afmetingen zijn 260 bij 24 meter met 
een diepte van ± 5.50 meter.
Om te voorkomen dat schepen bij het bin
nenvaren van een sluis te ver doorschieten 
en de verste sluisdeur raken, wat vooral bij 
hoge rivierwaterstanden rampzalig zou 
zijn, is een speciale constructie van staal
kabels ontworpen om ze op te vangen. Dit 
is een soort vangnet van twaalf verticale 3,5 
cm dikke kabels en vier horizontale. De 
verticale kabels zijn aan de bovenzijde op 
trommels met rem gewonden. De veer
kracht van dit stalen vangnet is groot ge
noeg om een duweenheid van 11.000 ton 
en een snelheid van anderhalve meter per

Het Amsterdam-Rijnkanaal vernieuwd



De keersluis te Ravenswaaij, waar H. M. Koningin Beatrix op 13 okt. de openmg van het vernieuwde Amsterdam-Rijnkanaal verrichtte. 
Boven aan de foto het sluizencomplex van Wijk bij Duurstede en de kruising met de Lek.

seconde binnen een afstand van zeven 
meter stil te leggen zonder dat de deur 
geraakt wordt.
Naast het Prinses Marijke sluiscomplex bij 
Ravenswaaij werd een keersluis gebouwd. 
Deze bestaat uit een tussen twee betonnen 
torens opgehangen stalen schuif met een 
doorvaartopening van 80 meter, die op en 
neer kan worden bewogen.
Normaal staat de schuif omhoog en kan de 
scheepvaart ongehinderd passeren. Bij 
hoge waterstanden op de Lek laat men de 
schuif zakken, dat komt gemiddeld maar 
zeven dagen per jaar voor.

Kruising met de Lek
Voor de kruising van het Amsterdam-Rijn
kanaal met de rivier de Lek moest een 
oplossing worden gevonden die rivierkun
dig aanvaardbaar is en de veiligheid van 
het scheepvaartverkeer waarborgt. 
Proeven in het Waterloopkundig laborato
rium hebben geleid tot een vormgeving met 
twee kommen aan beide zijden van de Lek. 
De gedachte die achter deze oplossing 
schuilt is de volgende: De stroming in de 
Lek doet in beide kommen een soort lang
zame draaikolk ontstaan. Deze draaikol
ken werken als het ware als een kogellager 
op de rivier en houden de stroom daardoor 
netjes in het midden.
Doordat bij de kruising de Lek iets werd 
versmald, gaat deze daar wat sneller stro

men en schuurt zodoende de bodem uit. 
Dat is nodig omdat de bodem van het ka
naal ongeveer één meter dieper ligt dan de 
rivierbodem.
Bij de rivier/kanaalkruising is een seinpost 
ingericht die voortdurend is bezet. Daar 
observeert men het scheepvaartverkeer 
op en nabij de kruising en geeft men infor
maties aan de scheepvaart met behulp van 
lichtseinen en de marifoon.

Steeds grotere schepen
Nu, na zestien jaar onafgebroken arbeid, is 
het 72 kilometer lange Amsterdam-Rijnka
naal geheel aangepast aan de eisen van de 
moderne scheepvaart. Het kanaal heeft nu 
voldoende capaciteit en is bevaarbaar voor 
vierbaks duwkonvooien met een laadver
mogen tot ongeveer 11.000 ton. De verrui
ming heeft in het totaal ongeveer 700 mil
joen gulden gekost. De Amsterdamse ha
ven heeft een goede verbinding met het 
achterland. Dat is wel nodig ook, want jaar
lijks passeren 45.000 tot 50.000 schepen 
met een totaal laadvermogen van 40 mil
joen ton het kanaal. In 1960 waren dat nog
60.000 schepen met een totaal laadvermo
gen van 24 miljoen ton. Uit deze cijfers 
blijkt, dat met minder schepen meer lading 
wordt vervoerd en de gemiddelde 
scheepsgrootte dus nog steeds toeneemt.

Het belang voor de Amsterdamse haven
Bestond in 1950 van de in totaal in de 
Amsterdamse haven overgeslagen 5,5 
miljoen ton lading circa 50 pet uit massa
goed, in 1980 was dit aandeel gestegen tot 
meer dan 80 pet ofwel circa 19 miljoen ton 
van de in totaal 22,5 miljoen ton overslag. 
Deze groei wordt overigens ook weerspie
geld in de toeneming van de gemiddelde 
scheepsgrootte van de op het Amsterdam- 
Rijnkanaal verkerende schepen: van 300 
ton in 1960 tot 800 ton in 1980.
De mogelijkheid om thans met grotere een
heden te varen en de snellere doorvaart, 
heeft een direct kostenverlagend effect 
voor de binnenvaart en derhalve voor de 
ladingontvanger. Dit betekent een verster
king van de doorvoerpositie van Amster
dam, met name op het gebied van de duw- 
vaart, doch ook voor het containerverkeer. 
Deze ontwikkeling zal nog worden ver
sterkt door de realisering van het voorha
venproject bij IJmuiden, het zgn. Noord- 
oeverproject, een erts- en kolenterminal 
buiten de sluizen doch binnen de pieren, op 
een terrein van 20 tot 25 ha grenzend aan 
dat van Hoogovens, met een capaciteit van 
5 tot 10 miljoen ton.
Verwacht wordt dat de goederenoverslag 
in de Amsterdamse haven als gevolg van 
de nieuwe ontwikkelingen zal groeien van 
22,5 miljoen ton in 1980, via 25 miljoen in 
1985 naar 30 miljoen ton in 1990.

P.A.L.



THE NEW SULZER ENGINE PROGRAM IN VIEW OF OVERALL EFFICIENCY AND 
ANTICIPATED FUEL QUALITY TRENDS*

By M. J. Briner, Dr. G. A. Lustgarten and P. Baum gartner**

Part II: FOUR-STROKE ENGINES

This second section deals with similar aspects of the Sulzer four-stroke engine range, e.g. the AS25- and the Z40-engines.

The improvements to adapt the AS25 to burn intermediate fuels and the further improvements of the heavy fule capability of the Z40 -  in a 
further development step the ZA40-engine -  are presented. This engine is provided with a fully bore-cooled combustion space, as it is the 
case for the RL-engines. The paper deals also with the improvements of the specific fuel consumption expected for the ZA40-engine. 
Furthermore, it presents the special development work which enables to run the Z-type engine with evlevated cooling water temperature 
in view of the most efficient utilization of the waste heat.

1. INTRODUCTION
The rapid escalation of the fuel costs during the past years has 
strongly influenced the development targets of the four-stroke 
engine designers. Their pride -  in the past -  was to provide an 
engine with a high power concentration to comply w.th the 
requirements of the restricted space usually available.

Now, the achievement of a high overall efficiency has received 
a higher priority, as it is the case for the slow-speed engine. For 
the four-stroke Diesel, a high overall efficiency may be defined 
by the following features:

•  Capability to bum heavy fuel end reliable conditions, i.e. 
with low wear rates and at acceptable maintenance costs. 
Even for marine auxiliaries, emphasis is now laid upon burning 
fuels of similar quality as the main engine.

* Paper presented at 14th CIMAC Congress, Helsinki June 1981.

** Resp, Head of Development and Design Two-stroke Engines, Head of 
Development and Design Four-stroke Engines and Head of Development 
Four-stroke Engines Sulzer Brothers Ltd., Dept, of Diesel Engines and 
Marine Installations.
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Fig- 18 Four-stroke Sulzer-engines



AS 25
Measured temperatures in °C in combustion chamber area

200 kW/cyl. at 1000 r.p.m. - b m.e.p = 16.3 bar

New design
(to burn intermediate fuel)

Original design 
(diesel fuel)

Fig. 19 AS25-engine: Modification of combustion space parts in 
view of heavy fuel utilization

•  A low specific fuel consumption, under consideration of the 
increasing share of the fuel costs, but also as a consequence of the 
improvements achieved by the two-stroke engine builders.
•  Optimum waste heat recovery, under utilization of the particular 
features of the four-stroke engine.
It is a purpose of this section to show, how these features have 
been taken into consideration during the recent developments on 
the four-stroke Sulzer-engines.
The four-stroke engine program of Sulzer Brothers is actually 
covered by two engine types:
-  The A-type (Fig. 18 left) has now reached a max. output of 200 
kW/cyl. at 1000 rpm, while an uprated version with 220 kW/cyl. will 
be introduced into production very soon. By mid of 1980, a total of 
about 2900 engines was delivered for marine and power genera
tion use. More recently, this engine is bein tested in view of its 
introduction as a traction engine under extremely severe condi
tions on the North-American Railways. Some A-type engines are 
already running with heavy fuel, while most of them still run on 
Diesel fuel.
-  The larger Z40-engine (Fig. 18 right) has now an output of 550 
kW/cyl. at 560 and 600 rpm. It has established itself worldwide as 
one of the most successful four-stroke medium speed engines. By 
mid of 1980, about 500 engines have been ordered for marine 
propulsion or electric power generation. The longest running time 
accumulated by a four-stroke Z40-engine amounts by now about 
40000 hours.
-  The vast experience obtained with the Z40 has confirmed the 
high potential still existing into this design. The further develop
ment step which will be introduced into production in 1981 -  called 
ZA40 -  uses the proven design features of the Z40, as for example 
the rotating piston principle and the robust design.
Nevertheless, the technological advances and knowledge gained 
in the meantime were also utilized to achieve a design suitable for 
future applications.
The output of the ZA40-engine is 600 kW/cyl. at 560 or 600 rpm, but 
at the same time, higher outputs up to 660 kW/cyl. at a slightly 
higher specific fuel consumption will be available.

2. Improvement of the heavy-fuel capability
The difficulties which may appear when burning heavy fuel can be 
summarized as:
•  Higher thermal impingement due to delayed combustion
•  High temperature corrosion

•  Low temperature corrosion
•  Abrasive wear
•  Fouling, especially at part loads, carbon deposits and poor 
ignitability

2.1 Specific design features to reduce the thermal impinge
ment and high temperature corrosion:
The most efficient countermeasure consists in the efficient cooling 
of the combustion chamber components, which are prone to high 
temperature corrosion and thermal fatigue.
-  AS25-engine:
The experience has proven that an acceptable reliability requires 
major design modifications, if the engine burns low quality fuels. 
Fig. 19 compares the combustion chamber of the original, respec
tively the new version design to burn intermediate fuels:
After extensive testing in our works, as well as more than 7000 
hours on a stationary engine burning heavy fuel, a new cylinder 
head design which makes use of the bore-cooling principle was 
introduced as a standard. The cylinder head temperatures are 
reduced by about 100°C, while the watercooled seat inserts 
reduced the maximum valve seat temperature by about 70°C. 
The sealing behaviour of the valve seat and the transmission of the 
heat to the cylinder head are substantially improved by the more 
uniform temperature distribution and by the much greater stiffness 
of the cylinder head (Fig. 20). Furthermore, the maximum stress 
amplitudes under the gas load are reduced by a factor of 2.5 to 3.0, 
compared with the double bottom design. The safety of one of the 
most critical components of a four-stroke engine is thus substan
tially increased.
The use of lower quality fuel called also for a better cooling of the 
piston head. The one-piece aluminium piston was replaced by a 
two-part design (Fig. 19) with a thin-walled steel cap, which 
provides substantially lower ring groove and flame plate tempera
tures.
-  Z40- and ZA40-engines:
The combustion chamber of the Z40-engine was conceived from 
the very beginning in view of heavy fuel utilization (Fig. 21 right.) It 
included water-cooled valve seats, a double bottom cylinder head 
with a thin, well' cooled fire plate, a borecooled liner and an oil- 
cooled steel piston crown.
In the case of the ZA40-engine, the development target was to 
achieve an engine, able to take up higher peak pressures and a 
higher thermal impingement at an equal or even lower stress level



Fig. 21 Comparison of combustion spaces o f Z40- and ZA40- 
engines

and at lower combustion chamber temperatures. The borecooling 
provides the best compromise between a high rigidity to match 
high gas pressures and an efficient cooling to match the high 
thermal impingement[1]. All combustion chamber components of 
the ZA40 are now bore-cooled (Fig. 21 left), as it is the case for the 
Sulzer slow-speed engine:
-  The cylinder head of grey iron is bore-cooled as in the case of the 
AS 25 and its stiffness is therefore considerably improved to take 
up higher loads. A few cooling bores will provide very efficient 
cooling.
-  The cylinder liner is bore-cooled as it was up till now.
-  The oil cooled piston crown is also bore-cooled and similar to 
that of the RL-engines.
The exhaust valve needs a special consideration, if high tempera
ture corrosion is discussed. Corrosive attack can be successfully 
avoided only, if the seat temperature is below the melting or even 
the stiction temperature of the Va- and Na-oxydes. In the case of 
the Z40-engine, the valve temperature could be successfully 
reduced (Fig. 22) in spite of the gradual output increase. Besides 
the intensive valve seat cooling, this was achieved by combustion 
optimization, matching of the fuel spray position relatively to the 
valve disc and increased efficiency of the charge air cooler. In the 
case of the ZA40, using the series-4' turbocharger of Brown- 
Boveri and an air cooler with increased cooling capacity, the valve 
temperature is further reduced by 30°C to 50°C. Valve seat 
temperatures of about 350°C to 370°C provide an ample safety 
margin against corrosion attack.

2.2 Specific design features to avoid low temperature corro
sion:
The choice of an appropriate temperature level of the engine 
components is a very demanding task to the designer. Too gener
ous cooling may also be harmful, as soon as the surface tempera
ture is below the condensation temperature of the sulphuric acid 
generated during combustion.
Fig. 23 shows the typical cases where low temperature corrosive 
wear was initially experienced on the Z40-engine, when burning 
heavy fuels with sulphur contents above 2.5 to 3%.
This type of corrosion can be easily eliminated by means of a 
suitable adjustment of the surface temperature:
-  The corrosion of the lateral surface of the valve seat insert was 
avoided due to an intermediate sleeve providing an insulating air 
gap (as previously reported [2]).
-  The corrosive wear of the liner surface was eliminated due to an 
appropriate modification of the bore cooling, which increased the

AS 25 Bottom plate deformation and 
gas load stresses in the cylinder head

Original design design

Deformation

- 6 A Stress amplitude

A B C A B C D

Fig. 20 AS25: Comparison of deformation and stress of the cylin
der head

liner temperatures in the critical area. Of course not only the engine 
design itself, but also an adequately matched lube oil alkalinity 
were part of the countermeasures to eliminate corrosion.
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Fig. 25 Plasma-coated piston ring after endurance test with poor 
quality heavy fuel

2.3 Specific design features to reduce wear:
Which are the features which permit to reach acceptable wear 
rates without exaggerated lube oil consumption?
•  Elimination of the corrosive wear in the liner, already mentioned 
under section 2.2 -  which, in combination with the abrasive action 
of the impurities containted into the fuel, are one of the most 
destructive mechanisms [3].
•  Proper lubrication of the liner surface
•  Suitable choice of materials
-  In the case of the AS25, the liner lubrication is achieved by the 
splashed oil. The liner wear reported on the engines running on 
heavy or intermediate fuel varies between 0.007 and 0.02 
mm/1000 hours, the longest operating time being 10000 hours on a 
stationary installation. The reported lube oil consumption varies 
from about 1,0 g/kW.h to 1.5 g/kWh, but may increase with 
progressing wear.
-  For the Z40, additional emphasis was laid upon lubricating the 
liner surface properly with a minimum amount of lube oil under 
consideration of the not negligible costs for the lubricant. This is 
achieved by means of the well-known principle of the rotating 
piston [2] which distributes the lube oil very evenly through its 
rotating motion.,The controlled forced cylinder lubrication delivers 
the optimum lube oil amount at every load and contributes to keep 
the consumption constant during long service periods.
The cylinder wear rates reported with the actual standard Z40- 
engines in heavy fuel operation are all below 0.02 mm/1000 hrs 
and the lube oil consumption below 1.3 g/kW.h over sen/ice 
periods longer than 20000 hours.
-  In the case of the ZA40-engine, the rotating piston (Fig. 24) was 
also adopted, under consideration of its high potential to digest’ 
successfully low quality fuels at high specific outputs. Neverthe
less, the piston design is simplified:
-  The piston crown is bore-cooled -  as already mentioned.
The crown has an improved rigidity at its periphery; this results in 
smaller deformations of the ring grooves under thermal dilatation 
and gas load, which in turn improve the running condition of the 
rings.
-  The intermediate piece between the piston crown and the 
spherical bearing is now eliminated.
-  The piston skirt is still of grey iron and has a cylindrical shape, 
easy to manufacture; any sophisticate ovality or ball-facing -  usual 
for a pin piston -  are unnecessary.

Up till now, the chromium-plated rings have been successfully 
used for the AS25-and the Z40-engines. Nevertheless, in view of 
the further deterioration of fuel qualities, increased amount of ash, 
catalystfines etc., a new plasma coating developed by Sulzer (Fig. 
25) is now under evaluation. During endurance tests under ex-

Fig. 26 Sulzer specification for the heavy fuel qualities for different 
engine types

AS 25
Heavy fuel operation at low load

Charge air temperature

Fig-
tion

Load

27 AS25-engine: Charge air temperature control for opera- 
at low loads

tremely severe conditions (section 5), the plasma rings have 
shown lower wear rates compared to the chromium-plated rings 
without any detrimental influence upon the liner wear, so far.



2.4 Additional countermeasures to provide a good overall 
efficiency in heavy fuel service:
The overall efficiency in heavy fuel service is defined not only by the 
engine design alone. Some additional precautions as well as an 
appropriate installation lay-out are necessary conditions.
•  Reasonable heavy fuel specification:
For each case, the specific correlation between fuel quality, wear 
rate, maintenance costs and engine design have to be taken into 
consideration: More severe fuel quality restrictions are provided 
for smaller, high-speed engines -  like the AS25 -  than for the 
medium-speed 240. and for a Sulzer slowspeed engine (Fig. 26). 
With the today's fuel pricing system, fuel price differentials for 
viscosities above 375 cSt at 50°C are marginal.
•  Precautions at prolonged low load operation:
The poor ignition property of the heavy fuel at part load may lead to 
severe fouling of the engine, if it is not switched to Diesel fuel at 
loads below 25 to 30%. According to our tests, remedy can be 
obtained by heating the air in the charge air cooler according to Fig. 
27. This shortens the ignition delay and provides a cleaner com
bustion, which in turn reduces the deposits into the combustion 
chamber and the turbine.
•  Output deration for high-speed engines:
As it was realized that for heavy fuel applications of the AS25, a 
high service reliability is more important than a high output, a 10% 
derating was introduced for such cases. The engine reliability is not 
only increased due to the lower load, but also to the fact that a 
special matching of the turbocharger providing an increased com
bustion air excess can be applied. According to the example in Fig. 
28 the exhaust valve temperature could be lowered by 35°C, if 
only a 10% derating is applied.
•  Last but not least, adequate fuel and lube oil treatment must be 
mentioned here as a necessary condition for a good overall 
economy.

3. Improvement of the specific fuel consumption in view of 
the introduction of the ZA-engine

•  The successive modification of the injection system, combus
tion space and suitable matching of the turbocharging have permit
ted to reduce the specific fuel consumption of the Z40 by about 4% 
since 1976, when the final output step of 550 kW/cyl. was intro
duced.
•  During the last year, our effort for further improvements was 
concentrated upon the ZA40-standard, as this type is designed to 
take up higher gas pressures and is also suited to use the new 
generation of the BBC-'series-4' turbochargers.
In order to shorten the optimization work on the ZA40, preliminary 
tests were carried out on our test bed in Winterthur in a Z40-engine 
specially adapted for this purpose: The engine was equipped with a 
VTR454-type turbocharger, a larger air cooler, a combustion 
space and injection system matched to the ZA40-ratings.

Fig, 29 compares the main test results:
-  Engine data according to the Z40 rating with 550 kW/cyl. and 
‘series-1' turbocharger.
-  Engine data according to the ZA40 rating of 600 kW/cyl. and 
series-4’ turbocharger.

-  Engine data with the same equipment and same max. gas 
pressure, but matched for 660 kW/cyl.
The fuel consumption improvement amounts about 4% at 600 
kW/cyl., but even at 660 kW/cyl. the consumption is improved in 
comparison to the Z40-standard.

Noteworthy in Fig. 29 are the considerably lower temperatures at 
the same output, whereas the higher gas pressures will be by far 
compensated through a suitable reinforcement of the gear and 
through the application of the design features described in section 
2.
Furthertests to improve fuel consumption will be, of course, carried 
out in the first ZA40-engine to be taken into production in 1981.

AS 25
Exhaust valve temperatures under 
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Fig. 28 AS25-engine: Valve seat temperature reduction due to 
derating and adequate engine matching for heavy fuel operation
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4. ELEVATED TEMPERATURE COOLING FOR IMPROVED 
WASTE HEAT UTILIZATION FOR THE Z40- AND ZA40-EN- 
GINES
The aim of this new development was to increase substantially the 
working potential of all the waste heat of a Diesel-engine. A cylinder 
cooling water of 130° C is an extremely valuable heat source, 
either for process heat or additional power generation on ships or 
ashore.
The available heat dissipated by the engine into the cooling water is
-  at full load -  comparable with that of the charge air, i.e. about 8%. 
On the other hand, this heat source has the advantage that its 
relatively high temperature level can be kept constant even at low 
engine loads (Fig. 30).
As an example, Fig. 31 shows schematically the energy flow 
diagram of a total heat recovery system using also the 130° C 
cylinder cooling water for low pressure steam generation to drive a 
turbogenerator covering the electricity demand on board.
Which problems may be encountered when running an engine 
under such conditions?
-  Additional thermal dilatations induced into the engine structure 
which could disturb the running conditions of the gear: Neverthe
less, in the case of the Z40, only small casing areas are in direct 
contact with the pressurized high-temperature cooling water (Fig. 
18 right). The cooling water space is limited only to the upper part of 
the block. The dilatation measurements did not disclose any 
additional dangerous distortions at 130° C cooling water tempera
ture.
-  Overheating of the 'hot' surfaces of the combustion space above 
admissible limits:
The temperature measurements have revealed, however, that the 
temperature increment of the valves, cylinder head etc. do not 
follow the increase of the cooling water temperature at a ratio of 1:1. 
For example, the valve temperature increases with about 17° C, 
if the temperature of the cooling media is raised by 50° C 
(Fig. 32). Therefore the temperatures remain, due to the efficient 
cooling, acceptably low.

I E X h

tw j = 120 °C

Arrangement for 
normal conditions 
ZA 40

tw , = 70 °C

Arrangement for 
elevated temp cooling 
as on test engine

60 60 100 120 140 160 180 °C 
Liner temperature

Fig. 32 Z40-engine: Influence of the cooling water temperatui 
upon the valve and liner temperature



-  Deterioration of the lubricating conditions of the piston rings due 
to an increase of the max. liner surface temperature above 180° C: 
The remedy consists in a modified set-up of the liner cooling bores 
(Fig. 32) for such applications. The flexibility of this design feature 
permits to keep the temperatures within the admissible limits. The 
lower part of the liner is only air-cooled and is thus not influenced by 
the cooling water temperature increase at all.

5. ENDURANCE TEST ON THE Z40 WITH ELEVATED TEMPE
RATURE COOLING AND POOR QUALITY FUELS
Subsequently to the thermodynamic optimization mentioned 
under section 3., an endurance test under very severe conditions 
was carried out on the 8ZL40-engine under the following condi
tions:
-  Engine rating corresponding to maximum rating of the ZA40 (i.e. 
660 kW/cyl.), but during short periods up to 740 kW/cyl.
-  Elevated temperature cooling, i.e. tw outi — 130° C.
-  Specially selected, poor quality fuels with impurity contents 
partly surpassing the limiting values for the Z40-engines (Compare 
with Fig. 26).

y
20 °C

Vise.

50'C

CCR Asph. Ash. V Na S

g/cm3 c.St. % % % ppm ppm %

Aruba 0.976 365 14.8 10.6 0.167 468 131 2.3

SSF1 0.988 503 18.8 11.8 0.17 146 46 3.55

The total running time was 1500 hours, while the heavy fuel test 
with elevated temperature lasted 525 hours.
The test results can be summerized as follows:
-  The test was completed without any major difficulties or abnor
mal wear. Only a few rubber rings, sealing the valve seat insert, had 
to be replaced by a quality more suitable for high water tempera
tures.

Fig. 33 Z40-engine: Rotating pistons after endurance test with 
poor quality heavy fuel

ftjrbne nozzle ring 

Gas mlet Gas outlet

Fig. 34 Z40-engine: Turbocharger components after endurance 
test

ill 111__________

Fig. 35 ZA40-engine



-  The lube oil consumption amounted 0.53 -  0.8 g/kW.h.
-  All rotating pistons were found in excellent conditions (Fig. 33), 
and the liner wear rate was 0.02 mm/1000 hours after the running- 
in period. The standard exhaust valves did not show any corrosion 
or jet channel. While the fouling degree of the nozzle ring and the 
turbine blades was found to be low under consideration of the poor 
fuel quality (Fig. 34).
Altogether, the test results have confirmed the high reliability of the 
Z40. Furthermore, it had served as a preparation for the quick 
introduction into production of its further development step -  the 
ZA40-engine in the course of the year 1981.
The cross section of the ZA-engine is shown in Fig. 35. Beside the 
already discussed design features, the following characteristics 
have to be mentioned:
-  A monoblock grey iron casing for the in-line engine as well 
(instead of the fabricated crankcase with a bolted-on cylinder 
block).
-  Easier maintenance (for example, the total dismantling time of 
the cylinder head is substantially reduced).
-  Reinforced crankshaft, larger bearing surfaces.

6. CONCLUSIONS
The energy saving potential of the four-stroke Diesel engines can 
be considerably increased, if suitable design teatures are applied. 
The designer must mainly concentrate its efforts towards increas
ing theengineabilityto burn efficiently lowqualityfuelsandto adapt 
the engine to the requirements of waste heat utilization systems.
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The first Floating 
Storage Unit 
installed.

One hundred and seventy miles (273 km) 
off the Scottish coast in Britain's North Sea 
oilfields, the first Floating Storage Unit 
(FSU) has recently been completed.
The Storage Unit is installed in the Fulmar 
field, scheduled to come on stream in 
February 1982. It comprises a SALM (Sing
le Anchor Leg Mooring) in the foreground, 
which is attached by a 900 tonnes yoke to 
a permanently moored and converted 
210 000-tonne oil tanker. Both, SALM and 
yoke were built by RSV in Holland.
Oil is pumped from the drilling platform 
through the SALM and into the tanker, 
which will be able to store 1 380 000 barrels 
of oil, or nearly eight days’ supply at the 
field's maximum rate of 180 000 barrels a 
day,
There was no precedent for permanently 
mooring a large tanker in the hostile en
vironment of the North Sea and studies 
have shown that the SALM will hold the 
vessel in position in the worst weather to be 
expected -  maximum waves of 27 m. and a 
wind gusting at 98 miles per hour. Shuttle 
tankers loading from the stern of the tanker 
will be able to operate in winds up to 45 
miles per hour and waves of 4.5 m.
The Fulmar field is in 82 m of water and has 
estimated reserves of 450 million barrels 
with an anticipated life of 18 years.



M.T. FULL CRY

Hoofdafmetingen van m.t. ’FULL CRY’
Lengte over alles 99,85 m, lengte loodlijnen 90,00 m, breedte 16,00 m, holte hoofddek 7,20 
m, holte bovendek 9,50 m, diepgang 7,85 m, deadweight 6585 ton, inhoud centre tanks (13 
stuks) 4440 m3 -  s.g. 1,9, inhoud bovenwingtanks (14 stuks) 1220 m3-  s.g. 1,1, vermogen 
hoofdmotor Mak type 8Mu 453 AK: 3200 PK/600/190 o.p.m., proeftochtsnelheid 14 kn, 
ballastcapaciteit 2100 m3, brandstofcapaciteit 425 m3, klasse Lloyd’s Register of Ship
ping. 4* 100 A 1 Chemical tanker UMS -  LMC.

Op het probleem van de steeds stijgende 
brandstofprijzen, die een belangrijk deel 
van de dagkosten van een schip vormen, is 
door De Groot en Van Vliet (onderdeel van 
de Yssel-Vliet Combinatie B.V.) op tijd in
gespeeld. De zeer gespecialiseerde che- 
micaliëntanker, m.t. 'FULLCRY', welke (na 
een uitgebreide proefvaart) op 13 oktober 
1981 aan de rederij ANCHISE MARITIMA 
INC. uit Panama overgedragen is, heeft 
door tal van maatregelen een zeer laag 
energieverbruik. Vanaf de eerste ontwerp
tekeningen is in 1979 gestart met de doel
stelling dat 10% besparing op de energie
kosten mogelijk moest zijn.

Energiebesparende maatregelen
1. De eerste stap betrof de vermindering 

van de weerstand van het onderwater
schip door de vorm te optimaliseren. 
Indien hier namelijk een belangrijke 
besparing bereikt kan worden, betekent 
dit een definitieve besparing, die geen 
enkele negatieve nevenwerking heeft; 
de sterkte wordt niet aangetast noch de 
bedrijfszekerheid.

2. Een tweede stap was het kiezen van 
een vaste schroef met een grote diame
ter en een laag toerental, wat een goed 
rendement betekent.

Deze twee zaken werden als eerste aange
pakt en door de werf is een ontwerp ge
maakt, waarbij deze punten ruime aan
dacht kregen. Daarna is bij het NSP te 
Wageningen aan de hand van modelproe- 
ven de vorm van het onderwaterschip ge
optimaliseerd. Zeer verrassend bleek bij 
het definitieve resultaat een besparing van 
12,3% bereikt te zijn op het geïnstalleerde 
vermogen.

Na deze belangrijke verbetering werden de 
volgende zaken onderzocht:
3. Het terugwinnen van afvalwarmte uit de 

uitlaatgassen van de hoofdmotor.
4. Het verminderen van de benodigde 

hoeveelheid warmte van de ladingtank- 
verwarming.

5. Het aanbrengen van een zgn. zelfpolijs- 
tende onderwaterverf.

Een voor de reder belangrijk onderdeel van 
de exploitatie van het schip is de hoeveel
heid warmte benodigd voor de tankverwar- 
ming. Dit schip zal n.l. regelmatig verwarm
de lading vervoeren en door het toepassen 
van een shelterdek over het gehele lading- 
tankgedeelte, wat een goede isolatie waar
borgt, wordt de benodigde hoeveelheid 
warmte voor de tankverwarming duidelijk 
verminderd. Dit in combinatie met de geïn

stalleerde uitlaatgassenketel zorgt ervoor 
dat tijdens zeebedrijf geen olie-gestookte 
ketel in bedrijf is. Dit levert een besparing 
op van 15% op het totale energieverbruik 
van het schip per dag dat verwarmde lading 
vervoerd wordt. Aangenomen wordt en dat 
wordt gestaafd door praktijkervaringen , dat 
het verfsysteem zorgt voor een gemiddel
de besparing van 6% op het geïnstalleerde 
vermogen.

Resultaten
Tijdens de proefvaart is duidelijk gebleken 
dat de genomen maatregelen tot een bij
zonder goed resultaat gevoerd hebben, 
een resultaat dat de berekeningen en ver
wachtingen overtroffen heeft. Met een ont
wikkeld vermogen van de hoofdmotor van 
2950 PK (90% van het m.c.r.) en op een 
diepgang van 6,85 m. bedroeg de opgege
ven en berekende snelheid na de definitie
ve sleepproeven 13,44 kn. Gedurende de 
metingen tijdens de proefvaart bleek het 
schip 0,5 kn. sneller te zijn dan deze al zeer 
hoge snelheid voor een 6500 tons schip 
met een dergelijk laag vermogen. Door alle 
voordelen op energiegebied komen niet 
alleen direkte besparingen naar voren, 
maar zijn ook de secundaire besparingen 
niet onaanzienlijk. Met n.l. het gegeven van 
het lage brandstofverbruik werden de bun
kers kleiner ontworpen als van een verge
lijkbaar schip, wat aanzienlijk meer te ver
voeren lading betekent. Door het lage mo
torvermogen en de uitgekiende scheeps- 
vorm treden absoluut geen trillingen op, 
wat voor het onderhoud van de apparatuur 
belangrijk is.



Offshore-orders voor Nederlandse werven:

Vele kleintjes maken niet zo’n hele grote

Door Harry de Wilt*

Dat Nederland bij de bouw van grote off- 
shorevaartuigen nauwelijks nog een rol 
van betekenis speelt betekent nog niet, dat 
de offshore nu direct helemaal aan onze 
scheepsbouw voorbijgaat. Al zijn er geen 
arbeidsintensieve en dure projecten in 
aanbouw zoals semi submersible plat
forms en dynamisch gepositioneerde boor- 
schepen en is het enige zelfheffende plat
form dat nog in afbouw is (voor Maersk) 
afkomstig uit de ROS-erfenis, is er nog 
steeds de markt voor de kleinere specifieke 
offshoreschepen, waarover dit artikel han
delt. Uit de cijfers blijkt echter wel, dat er 
inderdaad vele van deze supplyschepen, 
anchor handiing tugs en dergelijke voor 
nodig zijn om één grote te maken.

Overigens mag er bij de constatering dat de 
Nederlandse werven de grote offshore 
kwijt zijn niet klakkeloos worden voorbijge
gaan aan de zeer verdienstelijke partij die 
bijvoorbeeld Grootint en de Hollandse 
Constructie Groep meeblazen. Hun speci
alisme is echter meer de bouw van deksec-

Al is het niet eens een offshore-rederij—dat wordt het pas met de ingebruikneming van dit schip -  qua prijs is het Rotterdamse Conautic 
van Slavenburg & Huyser lijstaanvoerder met deze f  60 miljoen dure 'Conautic A lpha. Het is een multipurpose offshore support and 
diving vessel. Bouwer van dit 92 meter lange schip is scheepswerf De Hoop in Lobith bij wie Conautic ook een optie op een zusterschip 
nam. Het eerste schip, dat nu in aanbouw is, moet eind 1982 ingezet worden. De bestelde uitvoering heeft echter geen boortoren, maar 
die kan er volgens Conautic zonder al te veel moeite desgewenst zo bijgebouwd worden.
De gegevens: breedte 18 m, dwt 1430 ton, machinerie MAN/NEDD 4 x  2250 pk/1700 kW. snelheid 12.8 mijl, voortstuwing achter: twee 
compass thrusters van elk 2600 pk en voor twee tunnelthrusters van 1100 pk elk. Het schip heeft twee moonpools: een van 3,6 x  3,6 m 
voor de duikerklok en een van 7,5 bij 5,4 m voor de dekkraan. De dekruimte is zonder boortoren 670 m2. Er kunnen 72 man op verblij
ven waarvan 21 duikers die tot 450 m diepte kunnen worden neergelaten om vervolgens in een 6 of 8 mans decompressiekamer bij te 
komen. Op dek van het bestelde schip komt een 5-tons kraan bij 8 meter. Er is echter plaats voor een kraan van 50 ton x 15 m of 10 ton x 22 
m.
Zoals de percentages in bijgaand artikel laten zien zijn offshore-schepen behoorlijk prijzig. Een anchor-handling-supply tug als deze 
'Smit-Lloyd 71 ' (6000 pk) kost naar verluidt zeker f  16,5 miljoen. Zo heeft het Rotterdamse bedrijf er nog drie in bestelling bij de Noord- 
Nederlandse werfcombinatie Conoship. Daar bestelde Smit-Lloyd ook zes schepen van 4000 pk elk die ongeveer even duur zijn.

ties en modules. Daarnaast zal RSV een 
aantrekkelijke offshore-order ook niet ver
smaden zoals onlangs bleek uit de onder- 
handelingen met Bulgarije over anderhalf 
hefplatform (ƒ 200 mln) en met Venezuela 
over de bouw van vijf volledige drillingbar- 
ges van bij elkaar ƒ 150 mln.
Beperken we ons tot de pur sang scheeps
werven in Nederland, dan bedroeg het tota
le orderboek per 1 juli jongstleden 115 
schepen met in totaal 335.900 brt en 
502.480 compensated brt. De totale con
tractwaarde was ƒ 2,16 miljard en 42 pro
cent was bestemd voor buitenlandse op
drachtgevers. Uitgedrukt in compensated 
brt -  de eenheid die een veel betere indruk 
geeft van de juiste omvang en betekenis 
van een order omdat er volgens vaststaan
de sleutels het aantal manuren in is ver-

’  Dagblad Scheepvaart



werkt -  was de totale orderportefeuille 25 
pet groter dan een vol jaar geleden, wat nog 
aan betekenis wint, wanneer in aanmer
king wordt genomen dat er toen meer sche
pen in bestelling waren dan de 115 van 1 
juli.

Bovenstaande cijfers zijn het totaal van alle 
Cebosine leden uitgezonderd de marine- 
bouw en alle andere RSV-orders maar in
clusief Verolme Heusden, Niet inbegrepen 
zijn ook de jachtwerven en de leden van 
scheepsbouwvereniging Hoogezand.
De Cebosine, die naar schatting zo'n 95 pet 
van de Nederlandse scheepsbouw verte
genwoordigt, heeft de offshore als sector 
niet uit bovenstaande totalen gelicht. Vol
gens voorzitter P. J. Hupkes moet het aan
deel van de supplyschepen, anchor hand- 
ling tugs, seismologische vaartuigen etc. in 
het totale orderbestand niet overschat wor
den, en mogen we met rond de 10 procent 
niet mopperen'.

Weinig groei
Wanneer we de Cebosine cijfers aan de 
nodige huisvlijt onderwerpen blijkt dhr. 
Hupkes gelijk te hebben.
We grijpen daarvoor nog even terug naar 
de totale orderportefeuille per 1 juli jongst
leden: 335.900 brt, 502.480 compensated 
brt en ƒ 2.163.900.000; 2,163 miljard 
gulden.
De offshore-schepen maken daarvan met
18.000 brt oftewel 5,36 procent een be
scheiden deel uit. Met 54.600 compensa
ted brt stijgen ze in die categorie echter al 
naar bijna 10,9 procent.

Wordt het offshore-aandeel in de Neder
landse nieuwbouw echter in geld uitge
drukt, ƒ 281 miljoen per 1 -7- 81, dan kan 
gesteld worden dat de offshore toch nog 13 
procent van het totale orderboek voor zijn 
rekening neemt. Voorgoed begrip: de ma- 
rinebouw dus niet meegerekend. Onge
veer ƒ110 miljoen van de totale ƒ 281 mil
joen is voor buitenlandse rekening: circa 39 
procent.

Ter vergelijking: voor de visserij, die veel 
hoger scoort in de ratio brt/compensated 
brt, was op 1 juli jongstleden voor rond 162 
miljoen gulden in aanbouw of in bestelling.

Al doet de Cebosine niet aan 'monitoring' 
van de offshore als sector, is de lijn dalende 
of groeit het aandeel juist, volgens de heer 
Hupkes is deze industrie zeker ook naar 
evenredigheid vertegenwoordigd in de 25 
procent stijging van de orderportefeuille 
ten opzichte van 1 juli vorig jaar.

Toch verwacht hij geen aanzienlijke groei 
van het offshorewerk op de Nederlandse

werven. De onderzoeksfase op de Noord
zee is over zijn hoogtepunt heen en men 
weet zo zoetjes aan wel wat er onder de 
grond zit. Wat er daarnaast nog op de 
Noordzee te exploreren valt gebeurt met 
bestaande schepen en daaronder zit ge
noeg redelijk jonge tonnage. Deze markt is 
dus geweldig verzadigd en men ziet ai ex- 
ploratievaartuigen naar andere gebieden 
vertrekken. Wat hier dus aan vervangings- 
opdrachten komt zal niet veel om het lijf 
hebben. Men zit nu volop in de ontginnings- 
fase en daarvoor is veel verkeer naar de 
winningslokaties midden op zee nodig, met 
supplyschepen. Maar in deze sector is de 
markt zeer goed bediend: er zijn in West 
Europa veel werven voor, en ook hier geldt, 
dat er veel jonge schepen varen en het 
vervangingselement niet zo aan de orde is. 
En dat is een wezenlijk bestanddeel van het 
op peil houden van het totale orderboek. 
Het aandeel van de supplyschepen, de 
anchor handling tugs etc. in de Nederland
se scheepsbouw zal wellicht weinig meer 
groeien.’

Kleine werven staan internationaal veel 
sterker dan de grotere
Als er echter een order te vergeven is staan 
de kleine Nederlandse werven (die per de
finitie in ons fand de offshoreschepen bou
wen) in de internationale concurrentiestrijd 
sterker dan de grotere Nederlandse wer
ven, omdat zij door een kleinere overhead 
en een geheel andere kostenbasis veel 
minder prijsverschil hebben met buiten
landse werven.
Gaat dat soms niet op, dan zal de Generie
ke Steun -  waarvoor ook veel kleinere off
shore-schepen in aanmerking komen -  al 
gauw de kloof dichten. Zelfs is het soms zo 
dat een werf bij de Cebosine wel zijn legitie
me portie Generieke Steun claimt maar het 
voor het onderhavige schip niet eens nodig 
heeft en het dus voor de verbetering van 
zijn concurrentiepositie kan aanwenden’.

Ai zou men die activiteit vanwege de naam 
eerder bij de Nederlandse Scheepsbouw 
Export Centrale (Nesec) vermoeden, is het 
toch de Cebosine die een buitenlandse 
reder assisteert bij het zoeken naar een 
geschikte werf in ons land.

Financiering
Het komt vaak voor dat er door een Neder
landse werf behalve een offerte ook een 
financieringsregeling wordt aangeboden. 
Bij verreweg de meeste nieuwbouworders 
voor buitenlandse rekening wordt de werf 
door de reder gevraagd hem gelijktijdig een 
financieringspakket aan de hand te doen, 
en bij de offshore-orders is dat al niet an
ders. Voor opdrachtgevers uit eigen land 
hoeft dat niet'.

Net als de expeditiebedrijven moet een 
werf tegenwoordig dus ook al voor bankier 
spelen om zijn klant te houden. Ten opzich
te van de expediteur heeft de scheepsbou
wer echter nog het voordeel, dat hij van de 
zaak verder verlost is zodra hij zijn buiten
landse klant en de Nederlandse bank die 
de financieringsregeling verstrekt bij elkaar 
heeft gebracht. Hij kan dan zijn order boe
ken en heeft in feite alleen als intermediair 
opgetreden in tegenstelling tot de expedi
teur die wèl vaak als bank van lening mag 
fungeren.

Niettemin betekent het een hoop extra 
werk, dat vooral de kleinere werven niet 
gelegen komt. Omdat zij, anders dan de 
grote werven, redelijkerwijs niet geacht 
kunnen worden voor dit specialistische as
pect de expertise in huis te hebben, kunnen 
zij bij de Cebosine terecht.
Alhoewel ons land OESO-lid is moeten de 
financieringsvoorwaarden zo 'zacht' mo
gelijk zijn.
'Al wordt er een looptijd van 100 jaar gebo
den dan maakt het nog niets uit. Zolang de 
NCM, de Nederlandse Credietverzeke- 
rings Maatschappij, er maar niet bij betrok
ken wordt. De NCM verzekert de risico’s die 
de banken met het door hen verstrekte 
krediet lopen. Het is weliswaar een consor
tium van particuliere banken, maar brengt 
het politieke risico voor herverzekering bij 
het ministerie van Financiën onder, dus bij 
de Staat. En zodra die erbij betrokken wordt 
-  een NCM-polis zónder dekking voor poli
tiek risico kan niet -  treden automatisch de 
OESO-voorwaarden in werking. Deze 
staan een krediet toe tot maximaal 80 pet 
van de contractsom, maximaal 8,5 jaar 
looptijd en minimaal 8 pet rente.

Toch is het mogelijk een 'zachter' krediet 
aan te bieden, vooropgesteld dat de ban
ken dat willen. Een scheepshypotheek- 
bank zal doorgaans pas bij financiering van 
meer dan 60 pet zijn krediet bij de NCM 
gaan verzekeren. Gebruikelijk is ook de 
methode dat de Nederlandse bank die de 
buitenlandse reder de financiering aan de 
hand doet, in plaats van de NCM-verzeke- 
ring een garantie van de reder's bank ac
cepteert’.
De Nesec levert topfinancieringen; dat 
komt erop neer, dat wanneerde NCM maar 
90 pet van het contract dekt en de resteren
de 10 pet voor risico van de werf zou zijn dit 
in principe door de Nesec wordt overgeno
men. Ook wanneer de owner bijvoorbeeld 
een krediet van 70 pet wil hebben en de 
hypotheekbank niet verder wil gaan dan 60 
pet springt de Nesec voor het verschil bij. 
Voor de risicodekking wel te verstaan.
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Voorlopig programma van lezingen en evenementen in het seizoen 1981/1982

SCHEEPSEXPERTISE
door ing. J. G. F. Coolegem, Firmant Exper
tise- en Ingenieursbureau J. G. F. Coole
gem te Vlaardingen 
di. 24 nov. Groningen 
wo. 16 dec. Amsterdam 
do. 17 dec. Rotterdam 
do. 26 nov. Vlissingen

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
di. 5 jan. 1982 Rotterdam 
do. 7 jan. Vlissingen 
vr. 8 jan. Groningen

OFFSHORE EXPLORATION AND SER
VICE. MOBIL UNITS, THEIR MARKET, 
DESIGN AND SAFETY. (FUTURE DE
VELOPMENT)1
door Mr. E. M. Q. Roren, Head of the De
partment for Offshore at Det norske Veri
tas, Head quarters in Oslo 
wo. 20 jan. 1982 Amsterdam 
do. 21 jan. 1982 Rotterdam

SCHIP-HAVEN-INTEGRAAL*
door ir. J. Vogtlander van TEBODIN B.V., 
Den Haag
do. 21 jan. 82 Vlissingen

ZWARE-LADING SCHEPEN
Spreker nader op te geven 
do. 21 jan. 1982 Groningen

DIESELMOTOREN
Spreker van SWD Zwolle 
di. 16 febr. Groningen

VOORTSTUWINGSINSTALLATIES 
MET HIGHSPEED DIESELMOTOREN
Spreker van MTU, Friedrichshafen 
wo. 17 febr. Amsterdam 
do. 18 febr. Rotterdam

HYBRIDE SCHEPEN*
Spreker van MARIN
di. 2 mrt Delft aula TH,voor de afdeling 
Rotterdam
do. 25 mrt Vlissingen

DE ENERGIEKLOK*
Sprekers nader op te geven 
do. 18 mrt Groningen 
vr. 19 mrt Amsterdam 
do. 25 mrt Rotterdam

JAARDINER
za. 27 mrt. Amsterdam, Hotel Krasna- 
polsky

ONDERWERP EN SPREKER NADER OP 
TE GEVEN
di. 20 apr. Groningen

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
OP HET GEBIED VAN 
SLEEPHOPPERZUIGERS*
door ir. N. J. van Drimmelen, Hoofd afd. 
Ontwerpen/Calculatie IHC Smit b.v. 
do. 22 apr. Rotterdam 
vr. 23 apr. Amsterdam

DE TOEKOMST VAN DE BINNEN
SCHEEPVAART IN BRAZILIË**
door ing. D. E. d’Arnaud, Maritime Consul-

tant te Aerdenhout 
do. 13 mei Rotterdam

NB
Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld, ook wijzigingen 
zijn mogelijk.
* Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
’William Froude'.
** Lezingen in samenwerking met de 
Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant 'Bosch- 
huis’, Hereweg 95, Groningen, 
aanvang 20.00 uur.

2. De lezingen in Amsterdam worden 
gehouden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, 
aanvang 17.30 uur.

3. De lezingen in Delft worden gehou
den in de aula van de TH, Mekelweg 2, 
Delft, Aanvang 20.00 uur.

4. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

5. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britan- 
nia, Boulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur

Verenigingsnieuws

AFDELING ROTTERDAM

Verkiezingen voor het Afdelingsbe
stuur
In het bestuur van de afdeling Rotterdam 
zijn aan de beurt van aftreden de heren ir. L. 
van der Tas. voorzitter, ing. C. W. van 
Cappellen, penningmeester en afdelings- 
vertegenwoordiger in het Hoofdbestuur en 
ing. H. A. Gelderblom, lid.
De heren Van der Tas en Van Cappellen 
hebben zich beiden bereid verklaard voor 
een volgende periode van 3 jaar in het 
bestuur zitting te willen nemen; de heer 
Gelderblom heeft gemeend zich wegens 
de aard van zijn werkzaamheden niet her
kiesbaar te moeten stellen.
Het bestuur doet U daarom de volgende 
voorstellen:

a. De heer ir. L. van der Tas opnieuw te 
benoemen tot voorzitter van een perio
de van drie jaar.

b. In de vakature Van Cappellen het vol
gende dubbeltal te stellen.
1. ing. C. W. van Cappellen
2. J. van Dorp

c. In de vakature Gelderblom
1. prof. ir. Sj. Hengst
2. ir. M. J. van der Wal

Namen van eventuele tegenkandidaten 
kunnen tot 11 december a.s. bij het afde
lingsbestuur ingediend worden op het Al
gemeen Secretariaat, Heemraadssingel 
193, 3023 CB Rotterdam.
De verkiezing zal plaatsvinden op de afde- 
lingsvergadering van 17 december a.s. te
20.00 uur in de Clauszaal van het Groot
handelsgebouw.

Vier afstudeerprijzen uitgereikt
Op 21 oktober l.l. vond in de vergaderzaal 
van de afdeling Scheepsbouw- en Scheep- 
vaartkunde bij de Technische Hogeschool 
te Delft de uitreiking plaats van vier prijzen 
van ƒ 1.000,- elk, aan vier afgestudeerde 
ingenieurs als beloning voor de hoge kwali
teit van hun afstudeerwerk.

Om 16.00 uur werden de afgestudeerden, 
met hun familieleden, hoogleraren en be
langstellenden welkom geheten door de 
decaan van de afdeling Scheepsbouw- en 
Scheepvaartkunde. prof. dr. ing. C. Gallin, 
die in zijn welkomstwoord het belang van 
de prijsuitreiking voor de betrokkenen en 
de TH onderstreepte en voorts zijn dank 
uitsprak aan onze Vereniging voor het be
schikbaar stellen van de prijzen.



Hierna werden de consideransen uitge
sproken door de hoogleraren die het afstu
deerwerk van de prijswinnaars hadden be
oordeeld.
De prijsuitreiking werd verricht door de Al
gemeen Secretaris, die ondermeer zijn 
vreugde uitsprak over het feit dat twee van 
de prijswinnaars junior-leden van de Vere
niging waren, n.l. de heren T. van Beek en 
J. Guyt, die hij bij deze gelegenheid tevens 
kon verwelkomen als gewoon lid van de 
Vereniging.
De prijswinnaars zijn:
-  ir. T. van Beek, afgestudeerd bij prof. dr. 

ir. J. D. van Manen, met een afstudeer
scriptie over 'Calculation of open water 
Characteristics of Marine propellers, in- 
cluding viscosity effects’.

-  ir. J. Guyt, afgestudeerd bij prof. ir. J. J. 
W. Nibbering, voor zijn afstudeerverslag 
getiteld: Theoretische en experimentele 
analyse van enige aspecten van de COD 
proef en haar toepassing’.
ir. D. Leissner, afgestudeerd bij prof. dr. 
ing. C. Gallin, voor zijn scriptie over: 'De 
overlevingskansen na een aanvaring 
van een 75 meter lang vrachtschip, af
hankelijk van de waterdichte indeling 
van het laadruim'. 

t  ir. C. I.M. van Roosmalen, afgestudeerd 
bij prof. ir. N. Dijkshoorn, voor zijn afstu
deerwerk over 'Een mathematisch mo
del van een dieselmotor gevolgd door 
overwegingen bij conditiebewaking van 
schepen'.

Tot slot werd nog het woord gevoerd door 
prof. ir. Sj. Hengst die zijn werkzaamheden 
als hoogleraar voor het vak werfinrichting 
en werfbedrijf onlangs ; anving en deze 
gelegenheid gebruikte, om onder het genot 
van een drankje, kennis te maken met het 
personeel en de studenten van de afdeling 
Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde.

P.A.L.

Ballotage

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

Ing. N. M. BOLLEN
Directeur Scheepvaart en Maritieme Za
ken, district Scheldemond, Vlissingen 
Van Kleffenslaan 84,4334 HK Middelburg 
Voorgesteld door C. Aarnoutse

J. M. M. EVERSTEIJN. M. Sc. MAR. ENG. 
Manager Marine Products Glasvez. Verst. 
Kunststoffen
p.a. Wavin KLS, Postbus 5, 7700 AA Har
denberg
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

G. GERRITSEN
Leraar HZS NAVSET 'Abel Tasman’, 
Delfzijl

Juffertoren 47, 9905 RH Holwierde 
Voorgesteld door L. J. J. van Schendel

J. C. KARELSE
Senior Hull and Engineer Surveyor to 
Lloyd's Register of Shipping, Rotterdam 
Populierestr. 1, 4431 CL s-Gravenpolder 
Voorgesteld door J. G. Burlage

J. A. D. M. KOUTERS 
Lid Projectgroep Schip 80, Rotterdam 
Allerheiligenweg 34 c, 4835 BL Breda 
Voorgesteld door ir. J. D. Ruys

W. C. MANGE
Directeur B.V. Van den Akker Bergings- en 
Transportbedrijf
Badhuisstraat 205, 4382 AM Vlissingen 
Voorgesteld door ing. G. van Wijk

F. A. C. NIERICH
Leraar Hogere School voor SWTK'n, Rot
terdam
Vagevuurstraat 12, 4882 NK Zundert 
Voorgesteld door P. C, de Haan

Ing. M VAN RAALTE
Technisch commercieel medewerker Vuyk
Engineering
Bilderdijkstraat 8, 2902 AB Capelle a.d. 
IJssel
Voorgesteld door ir, J. D. Ruys 

A. J. RAATS
Leraar Hogere School voor SWTK'n, Rot
terdam
Burg. Lepelaarsingel 25, 2925 ES Krim
pen a.d. IJssel
Voorgesteld door P. C. de Haan 

J. RIKKERS
Expert Scheepvaart Inspectie lie District, 
Rotterdam
Florenweer 18, 3371 RC Hardinxveld- 
Giessendam
Voorgesteld door C. Harms 

J. S. ROODHOF
Hoofdwerktuigkundige (met diploma C2)
It Nije Hof 5, 8511 AH Goingaryp 
Voorgesteld door D. C. J. Stemmerik

Ir. C. I. M. VAN ROOSMALEN, s.i. 
Scheepsbouwkundig ingenieur afd.
Nieuwbouw Zeerederij Phs. van Ommeren 
(Nederland) B.V., Rotterdam.
K. Doormanlaan 179, 2283 AL Rijswijk. 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar

J. RIJERKERK
Construcleur Mining and Transport
Engineering B.V., Amsterdam
Ds. van Couwenhovelaan 33, 2661
HR Bergschenhoek
Voorgesteld door J. Doornbos

N. C. M. DE RIJK
SWTK (met diploma B2) bij Van Nievelt, 
Goudriaan & Co., Rotterdam

De Beaufortweg 30, 3833 AG Leusden 
Voorgesteld door J. P. J. Witteman

H. J. G. SCHOOLKATE 
Oud-SWTK (met diploma B volledig): 
Hoofd Verkoop afd. Ketelbouw bij de Ko
ninklijke Maatschappij De Schelde', Vlis
singen
Magnolialaan 17, 4356 JE Oostkapelle 
Voorgesteld door H. van Son

J. W. WAGEMAKER
Werktuigbouwkundig expert Scheepvaart
Inspectie, Rotterdam
Pres. J. van Wierdsmastraat 810,
3151 EX Hoek van Holland 
Voorgesteld door C. Harms

C. WESTBROEK
HWTK (met diploma C2) bij Van Nievelt, 
Goudriaan & Co.. Rotterdam 
Driehoek 44, 3328 KH Dordrecht 
Voorgesteld door J. P. J. Witteman

J. WIELART
Hoofdwerktuigkundige (met diploma C) 
Shell Tankers B.V., Rotterdam 
Veerseweg 64, 4351 SJ Veere 
Voorgesteld door J. Kodde

t,

C. E. VAN WIJK
Leraar HZS NAVSET 'Abel Tasman'
Zicht 48, 9932 BP Delfzijl 
Voorgesteld door L. J. J. van Schendel

Voorgedragen als JUNIOR-LID:

A. A. VAN DER BLES
Student a.d. TH Delft, afd. Scheepsbouw-
en Scheepvaartkunde
Dijkhoornseweg 76 A, 2635 ES Den
Hoorn
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 

R. BODE
Studerende a.d. Hogere School voor 
SWTK'n, Rotterdam
Prunusplantsoen 68, 2982 NB Ridderkerk 
Voorgesteld door P.C. de Haan

M. J. BOSCH
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK’n, Rotterdam 
Treubstraal 18, 8072 WH Nunspeet 
Voorgesteld door P. C, de Haan

J. BOT
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam
Rigolettohof 34,2402 EX Alphen a.d. Rijn 
Voorgesteld door P. C. de Haan

J. M. BROUWER
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK’n, Rotterdam 
Keizershof 728, 5403 BJ Uden 
Voorgesteld door P. C. de Haan



E. BRUST
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK n, Rotterdam 
Newtonplein 87, 2562 JZ Den Haag 
Voorgesteld door P. C. de Haan

H. L. BULLéE
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam
Voermanstraat 108, 4204 RK Gorinchem 
Voorgesteld door P. C. de Haan

H, CORNELISSE
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam 
Meppelweg 914 A, 2544 CB Den Haag 
Voorgesteld door P. C. de Haan

W. DEKKER
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK’n, Rotterdam
Lokkenstraat 26, 3295 VH s-Gravendeel
Voorgesteld door P, C. de Haan

R. M. M. J. DUYM
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK n, Rotterdam 
Halsterseweg 84, 4661 RN Halsteren 
Voorgesteld door P. C, de Haan

W. DE GROOT Jr.
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam
Pr. der Nederlandenstraat 31,
3151 SB Hoek van Holland 
Voorgesteld door P. C. de Haan

Mejuffrouw M. E. VAN LIER LELS
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd.
Scheepsbouwkunde
St. Jorisweg 13, 3311 PK Dordrecht
Voorgesteld door ir. M. Huisman

J. SLAGBOOM
Studerende a.d. Hogere School voor 
SWTK'n
Schelmeroord 11, 3079 LV Rotterdam 
Voorgesteld door P. C. de Haan

A. M. SONNEVELD
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam 
Korte Buurt 15, 3155 EG Maasland 
Voorgesteld door P. C. de Haan

M. J. VAN DER SPEK
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam
Tuinfluiterstraat 113, 3853 WD Ermelo
Voorgesteld door P. C. de Haan

A. W. STAM
Studerende a.d. Hogere School voor
SWTK'n, Rotterdam 
Rembrandt van Rynlaan 11,
2343 SP Oegstgeest 
Voorgesteld door P. C. de Haan

A. P. ZOETEMAN
Studerende a.d. Hogere School voor 
SWTK'n, Rotterdam
W A. Plantsoen 55, 2991 NB Barendrecht 
Voorgesteld door P. C. de Haan

A C. DE ZWART
Studerende a.d. Hogere School voor 
SWTK'n, Rotterdam 
Meppelweg 1124, 2544 CK Den Haag 
Voorgesteld door P. C. de Haan

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

In memoriam

F, J. C. Vos
Op 20 oktober I I. overleed te Sliedrecht op 
66-jarige leeftijd de heer F. J. C. Vos, direc
teur van de Machinefabriek Vos & Zonen
B.V. te Sliedrecht.
De heer Vos was bijna 33 jaar lid van onze 
vereniging.

G. Loos
Op 24 oktober I I. overleed door een nood
lottig ongeval te Rotterdam de heer G. 
Loos, oud-inspecteur bij Van Nievelt, Gou- 
driaan en Co’s Stoomvaart Maatschappij. 
De heer Loos die 89 jaar oud werd, was 
ruim 16 jaar lid van onze Vereniging.

Personalia

C. E. van t Woud
Tijdens een druk bezochte receptie op 16 
oktober I I. in het Shellgebouw te Rotter
dam, nam de heer C. E. van 't Woud af
scheid als Manager Technische en Nauti
sche Diensten van Shell Tankers B.V.

De heer Van t Woud, die de pensioenge
rechtigde leeftijd bereikte, wordt opge
volgd door de heer M. A. Busker.

J. P. J. Schreuders
Tijdens een receptie op 29 oktober l.l. nam 
de heer J. P. J. Schreuders, wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd, afscheid als directeur van Alewijnse 
Electrotechniek B.V. te Nijmegen.

Koninklijke Nederlandse Redersvereni- 
9'ng
Dr. G. H. Bast zal na 10 jaar zijn werkzaam
heden als gedelegeerd lid van het bestuur 
van de KNRV begin volgend jaar beëin
digen.

Ter voorziening in de algemene leiding van 
het stafbureau van de vereniging, is per 1 
januari 1982 benoemd tot algemeen direc
teur van de KNRV de heer K. Dirkzwager, 
thans werkzaam als directeur van Nedlloyd 
Rederijdiensten.te Rotterdam.

Tewaterlating

Arklow Abbey
Bij Scheepswerf Bijlsma te Wartena vond 
op 30 oktober de geslaagde tewaterlating 
plaats van de coaster 'Arklow Abbey'.
Het schip wordt gebouwd in opdracht van 
Arklow Shipping Limited te Arklow, Ierland 
en heeft een laadvermogen van ca. 1630 
ton.
De lengte over alles bedraagt 70 m, de 
breedte is 10,70 m en de holte 5,10 m. 
Als hoofdmotor staat opgesteld een 1000 
pk Brons scheepsdieselmotor.
Het schip wordt volgens de etsen van deze 
tijd uitgerust.
De oplevering zal plaatsvinden in decem
ber 1981.
Inmiddels is men reeds begonnen met de 
bouw van een coaster voor Nederlandse 
rekening, terwijl verder nog twee casco's 
voor sleepboten gebouwd moeten worden.

Technische Informatie

5 cilinder dieselmotor van Lister
R.A. Lister heeft een nieuwe serie van 5 
luchtgekoelde dieselmotoren geïntrodu
ceerd inclusief voor de eerste keer een 5- 
cilinder type.
De serie welke de naam meekreeg H.R. 
STREAMLINE' is voor de eerste keer ge
toond op de show van Brinkmann & Nie- 
meijerN.V., die van 15 t/m 17 oktober 1981 
in Zutphen werd gehouden, ter gelegen
heid van het feit dat 70 jaar geleden de 
eerste Lister diesel door dit bedrijf in Neder
land werd geïmporteerd.
De 5 motoren, die zijn ontwikkeld uit de 
reeds lang bestaande Lister HR serie, be
staan uit een 3, 4, 5, 6 en 6 cilinder-turbo.

De streamline serie kenmerkt zich o.a. door 
nieuw ontworpen cilinderkoppen waardoor 
de hoogte van de motor is verlaagd en 
samen met andere modificaties heeft de 
motor een compacte vormgeving gekre
gen waardoor hij in de moeilijkste omstan
digheden als krachtbron kan worden aan
gewend.
Naast een moderne vormgeving hebben 
de 5 nieuwe diesels andere achtenswaar
dige kenmerken, zoals hogere toerentallen 
(gemiddeld 12% hoger), lager gewicht, 
meer kracht en verbeterde koeling. De 
nieuw ontworpen koelventilatoren hebben 
het lawaainiveau in sterke mate geredu
ceerd en vanwege het lagere adsorberen
de vermogen zijn ze zuiniger in brandstof- 
gebruik (het lage brandstofgebruik was 
reeds een belangrijk kenmerk van Lister 
motoren).
De vijf nieuwe motoren hebben de volgen
de vermogens (kW)
3cilinder -  42.5kW
4cilinder -  56 kW
Scilinder -  71 kW
6 cilinder -  85 kW
6cilinder -113 kW



Naast de vele nieuwe kenmerken die de 
laatste jaren zijn ontwikkeld, heeft de HR 
Streamline het voordeel, dat componenten 
zijn gebruikt, die in de hele serie kunnen 
worden aangewend.
De Lister diesel serie, thans van 2 kW tot 
224 kW, wordt geëxporteerd naar 150 lan
den over de gehete wereld. Zij genieten 
daar o m. in de scheepvaart en oliewinning 
een reputatie van grote betrouwbaarheid. 
In typische en specialistische toepassin
gen, zoals navigatie en telecommunicatie 
in afgelegen gebieden, lopen Lister diesels 
dikwijls non-stop praktisch zonder dat er 
enige aandacht aan wordt geschonken.

BNS Norm. 15 00 20
Bij CEBOSINE verscheen de belangrijke 
nieuwe Bedrijfsnorm voor de Nederlandse 
Scheepsbouwindustrie BNS 15 00 20 over 
'TOELAATBARE MAATAFWIJKINGEN 
IN STALEN SCHEEPSCONSTRUCTIES'. 
Deze uit 30 bladzijden bestaande norm is 
de eerste van een serie van drie normen 
betreffende te hanteren toleranties bij de 
maatvoering in scheepsconstructies.
In bedoelde norm wordt -  naast de max. 
toelaatbare maatafwijkingen -  ook aange
geven hoe bij overschrijding van die afwij
kingen, correcties dienen te worden uitge
voerd. De norm -  aan de samenstelling 
waarvan dooreen groot aantal Nederland
se scheepswerven is deelgenomen -  is 
gebaseerd op voorschriften van classifica
tiebureaus, gegevens betreffende in het 
buitenland toegepaste normen en specifie
ke kennis uit de Nederlandse scheeps
bouwindustrie.
De norm kan zowel intern, d.w.z. binnen het 
bedrijf zelf ter controle op de maatvoering, 
als extern ten opzichte van de opdrachtge
ver worden toegepast. Ten behoeve van de 
externe contacten is de norm tweetalig 
(Nederlands-Engels).
BNS 15 00 20 is inmiddels aan de leden
werven van CEBOSINE toegezonden en is 
voor 'niet-leden’ tegen betaling verkrijg
baar bij CEBOSINE, Postbus 284, 2600 
AG Delft, telefoon (015) 56 92 53 toestel 27. 
Kosten per exemplaar ƒ 33,75 excl. 4% 
BTW, incl. verzendkosten.

DIVERSEN
Kennisoverdracht lastechniek van start
De Centrale Bond van Scheepsbouw
meesters in Nederland (CEBOSINE) en 
het Nederlands Instituut voor Lastechniek 
(N.I.L.) presenteerden op 13 en 20 oktober 
j.l. het al eerder aangekondigde project 
'Kennisoverdracht lastechniek'. Dit ge
beurde tijdens bijeenkomsten in resp. Delft 
en Haren die door in totaal ca. 60 directie- 
vertegenwoordigers uit vooral de scheeps
bouw werden bijgewoond. De bijeenkom
sten werden geleid door Prof. Ir. J.J.W. 
Nibbering, hoogleraar scheepsbouwkun- 
de TH-Delft en RU-Gent. 
’Kennisoverdracht lastechniek’ wii de ken- 
niskloof dichten die enerzijds gaapt tussen

beroepsonderwijs en praktijk, en ander
zijds tussen praktijk en 'stand der techniek’ 
op tasgebied. Het project heeft een driele
dig doel:
-  directies/bedrijfsleidingen in staat stelten 
een verantwoorde keuze te maken uit het 
scala van lasprocessen dat momenteel be
schikbaar is en waarin specifieke mogelijk
heden schuiten voor scheepsbouw en off
shore.
-  het tot stand brengen van praktisch ge
richte opleidingen in de uitvoerende sfeer 
voor een aantal moderne lasprocessen,
-  het creëren van (aanvullende) oplei
dingsmogelijkheden voor personeel dat in 
de voorbereidende en toezichthoudende 
sfeer bij het lassen betrokken is.
In het kader van het project zulten achter
eenvolgens de volgende (cursus) activitei
ten worden ontplooid:
-  Voorlichting voor hoog kader (bedrijfslei- 
dingniveau. Data: 16 december 1981, 21 
januari en 26 januari 1982. (Zie onder).
-  Cursus voor algemeen kader (construc
teurs, begroters, werkvoorbereiders). 
Duur: 5 dagen. Voorlopige data: maart en 
september 1982.
-  Cursus voor laskader (toezichthoudend 
personeel, algemeen kader). Duur: 4 x 1 
week. Twee cursussen, gepland medio 
1982.
-  Cursussen voor bedieningspersoneel
A. Machinaal snijder (10 dagen, 1983).
B. Machinaal onderpoeder-lasser (15 da
gen, 1983). C. Machinaal gasbooglasser 
(15 dagen, 1983).
Vanuit scheepsbouwdirecties is algemeen 
instemming betuigd met het gehele project. 
In verreweg de meeste bedrijven is lassen’ 
nog nauwelijks gebaseerd op beleid: er 
worden geen normen gesteld voor wat een 
meter lasnaad of een kg. neergesmolten 
lasmateriaal mag kosten. Het inzicht in de 
kosten die met lassen zijn gemoeid, is dan 
ook beperkt. Zou men zich hierin verdiepen 
en wél normen stelten, dan zou dit ongetwij
feld een stimulans betekenen voor de toe
passing van efficiënter processen. 
'Kennisoverdracht lastechniek' sluit daar
om concreet aan op de behoefte aan ken
nis en inzicht die op verschillend niveau 
gevoeld wordt. Wel werd er uit de kring van 
de deelnemers op aangedrongen de toe
komstige cursussen zoveel mogelijk regio
naal te organiseren en in zodanige blok
ken’ dat het betrokken personeel steeds 
niet meer dan één of enkele dagen achter
een behoeft te 'verletten'. Een probleem 
waar de Stuurgroep Kennisoverdracht 
(CEBOSINE) zich nog nader over zal 
buigen.

Voorlichtingsdagen voor hoger kader
Op bedrijfsleidingniveau wordt op woens
dag 16 december, donderdag 21 januari en 
dinsdag 26 januari a.s. een 'Voorlichtings
dag voor hoger kader’ georganiseerd in het 
kader van het project Kennisoverdracht 
lastechniek. Specialisten op lasgebied uit

scheepsbouw en offshore-industrie en van 
toeleveringsbedrijven en TNO belichten tij
dens deze dagen de ontwikkelingen in de 
lastechniek, aspecten van proceskeuze en 
de invloed van lasproces en lasparameters 
op de kostprijs. Ook zullen, vergelijkender
wijs, verschillende lasprocessen worden 
gedemonstreerd. Doel is de deelnemers 
de elementen aan te dragen waarop zij 
voor hun bedrijf verantwoorde beslissin
gen ten aanzien van de lastechniek kunnen 
baseren.
Programma:
Opening: door ing. A.A.C. Simons, Hoofd 
afdeling Technologie, Centrale Bond van 
Scheepsbouwmeesters in Nederland (CE
BOSINE).
Algemene introductie: ing. R .W.A. van den 
Berg, Hoofd Centrale Kwaliteitsdienst, Hol
landse Constructie Groep, Leiden. 
Laskosten; een andere benadering: A.J. 
Nooyens, ing., M. Weid. I, lastechnisch 
adviseur, Arcos Elektrolasch BV, Am
sterdam,
Belemmeringen voor het invoeren van 
nieuwe lasprocessen: ing. J. Rijkenbarg, 
chef kwaliteitsbeheer, I.H.C. Smit BV, Kin
derdijk.
Het kiezen van van een lasproces: Ing. C. 
Nederveen, afdeling Lastechniek, Metaal- 
instituut TNO, Apeldoorn,
Las- en snijtechniek in scheepsbouw en 
offshore-industrie: N.M.J. Romijn, Rijn- 
Schelde-Verolme BV, Rotterdam. 
Demonstraties lasprocessen.
Discussie: geleid door Ing. R. Lensink, las- 
deskundige, Van der Giessen-De Noord
B.V., Krimpen aan de IJssel.
Sluiting: door Dr. Ir. F.E. van Wely, vice- 
voorzitter Dagelijks Bestuur Nederlands 
Instituut voor Lastechniek (N.I.L.), Den 
Haag.
Plaats: Metaalinstituut TNO, Apeldoorn. 
Kosten: ƒ 260,- (incl. lunch, consumpties, 
syllabus, 18% BTW). Dit bedrag dient te 
voren te worden overgemaakt op gironum
mer 162203 van het Nederlands Instituut 
voor Lastechniek, onder vermelding van 
'CEBOSINE’-N.I.L.-hoger kader. Voor 
geïnteresseerden, eventueel ook uit ande
re branches dan scheepsbouw en off
shore, is een uitvoerige fotder beschikbaar. 
Adres: Kennisoverdracht lastechniek, 
p/a N.I.L., Laan van Meerdervoort 2-B, 
2517 AJ Den Haag. Tel.: 070-600937.

De orderportefeuille van de Ned. 
Scheepsbouwindustrie
Vergeleken met dezelfde periode van vorig 
jaar is er door de Nederlandse scheeps
bouwindustrie in het 3de kwartaal 1981 
zo'n 13% méér aan opdrachten geboekt. 
Per 1 oktober j.l. waren opdrachten in uit
voering tot een totaal van 477.705 CGRT 
(gecompenseerde bruto registerton). 
Opvallend is dat de stijging over de periode 
1 oktober 1980- 1 oktober 1981 eveneens 
13% bedraagt. In dit cijfer is namelijk een 
vrij ongunstig 4de kwartaal 1980 opgeno



men. In het 1ste en 2de kwartaal van 1981 
steeg de orderportefeuille met 22 respec
tievelijk 25%.
In de cijfers over de eerste negen maanden 
van dit jaar is voor de eerste maal het effect 
verwerkt van de generieke steun, welke in 
de plaats kwam van het systeem van ver
liescompensatie,
De nieuwe kwartaalcijfers geven reden tot 
tevredenheid maar zeker nog niet tot on
verdeeld optimisme. Een niet gering aantal 
orders kon slechts geboekt worden tegen 
kostprijs. In de cijfers worden alleen zee
gaande schepen met eigen voorstuwing 
opgenomen. Dit houdt in dat de opdracht 
voor de bouw van een vijftal platforms voor 
Venezuela, voor 12 snijkopzuigers en een 
graanelevator niet in de cijfers verwerkt 
zijn. Ook marineschepen worden niet op
genomen. Op het ogenblik worden in Ne
derland 4 onderzeeërs en 7 fregatten ge
bouwd voor de Nederlandse en buitenland
se marines. Om de gang van zaken in de 
scheepsbouwindustrie zo goed mogelijk te 
volgen overweegt de Beleidskommissie 
Scheepsbouw elke drie maanden aan de 
scheepswerven een opgave te vragen over 
de volgende ontwikkelingen:
-  de totale arbeidscapaciteit;
-  te verwachten veranderingen in deze ca
paciteit;
-  uitgebrachte offertes en geboekte orders;
-  nieuwbouw orderboek;
-  bezettingsgraad in de nieuwbouwsector

(CEBOSINE) 

Cockerlll werf blijft voorlopig nog open
De Belgische scheepswerf Cockerill Yards 
in Hoboken blijft voorlopig open. Het Belgi
sche demissionaire kernkabinet heeft er 
onlangs mee ingestemd dat de overheid de 
scheepswerf financieel tegemoet zal 
komen.

De beschermende maatregelen houden 
onder meer in dat de overheid garanties 
voor het uitbetalen van de lonen over de 
maanden november en december geeft. 
De Belgische regering zal ook onderhan- 
delingen beginnen met de schuldeisers 
van de werf om deze ervan te overtuigen 
dat een faillissement rampzalige gevolgen 
heeft voor de werkgelegenheid in deze 
sector. In één klap namelijk zouden 3000 
mensen op straat staan. Het kernkabinet 
besloot eveneens dat op zeer korte termijn 
een herstructureringsplan voor de hele 
Belgische scheepsbouw moet worden op
gesteld. 'Voor het eind van het jaar moet dit 
plan op tafel liggen', zei premier Eyskens 
na het beraad. Het ligt voor de hand dat 
samenwerking, misschien wel een fusie, 
tussen de Boelwerf in Temse en Cockerill 
éen van de belangrijkste punten in dit her- 
structereringsplan dient te worden. Voor 
Cockerill wordt dit jaar een verlies geraamd 
van 1,7 miljard Belgische francs terwijl 
slechts tot 1982 orders binnen zijn.

DS. 2-11 -’81

Reagan komt over vier maanden met 
scheepvaartbeleid
Het zal nog maximaal vier maanden duren 
voordat de regering-Reagan zijn scheep- 
vaartpolitiek zal ontvouwen. Dat heeft de 
secretary of transportation, Drew Lewis, 
verteld op een bijeenkomst van reders,
v e rn n ir y i  in d «  O n jirrd l.  'sJ,

Ship Operators.
Lewis voegde er aan toe dat zijn regering 
daarmee in vier maanden zal klaarspelen 
waar de vorige regering drie jaar over ge
daan heeft. De reders uitten op de bijeen
komst hun bezorgdheid over het uitblijven 
van een Amerikaans scheepvaartbeleid. In 
de afgelopen tien jaar zijn daardoor negen 
van de negentien rederijen met schepen

onder eigen vlag verdwenen en als het zo 
doorgaat zijn er over nog eens tien jaar 
vrijwel geen rederijen meer over, zo werd 
gesteld.

ED 28-10-’81

ENQUÊTE BEDRIJFSKUNDIG GEO
RIËNTEERDE SCHEEPSBOUWKUN
DIG INGENIEUR
Om het onderwijs van de vakgroep 'Werfin- 
richting en Werfbedrijf’ aan de Technische 
Hogeschool zo goed mogelijk op de wen
sen van de Nederlandse Scheepsbouwin
dustrie te kunnen afstemmen, is een en
quête aan de werven verzonden.
In deze enquête kan men kenbaar maken 
van welke omvang en van welk niveau het 
onderwijs in de verschillende vakken dient 
te zijn, welke onderzoeksgebieden van be
lang worden geacht en waar produktiever- 
beteringen op korte termijn wellicht moge
lijk zullen zijn.
Deze enquête, welke door de CEBOSINE 
gesteund wordt, is in de eerste plaats naar 
de directies van de direct en indirect bij de 
Nederlandse Scheepsbouw betrokken be
drijven gezonden. Daar de mening van ie
dere betrokkene op hoge prijs wordt ge
steld, wordt aan een ieder die op dit gebied 
zijn mening kenbaar wil maken op verzoek 
een enquête formulier toegezonden. Men 
kan een dergelijk verzoek schriftelijk rich
ten aan de Technische Hogeschool, Afd. 
üer 'bcneepsDouw & Scheepvaartkunde, 
Vakgroep Werfinrichting en Werfbedrijf, 
Postbus 5035, 2600 GA Delft, of telefo
nisch via no.: 015-786608, 781556, 
785306.
Deelnemers die daar prijs op stellen zullen 
van de resultaten van deze enquête op de 
hoogte worden gesteld.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt

NIEUWE UITGAVE
BREUKMECHANICA, VERMOEIING EN KWALITEITSBE
HEERSING VAN MARITIEME CONSTRUCTIES
door Prol. Ir. J. J. W. Nibbering
Uitgave 'Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek’, Postbus 
21873, 3001 AW Rotterdam, tel. 010-130960.
Afmetingen 29,5 x 20,5 cm, 106 pagina’s met 61 figuren en zwart
wit foto’s. Kosten per exemplaar ƒ60,-.
Het rapport is opgesteld met het doel de onderzoeksresultaten 
naar de direct belanghebbenden in de industrie' te brengen. En 
men kan wel stellen dat velen in de maritieme industrie veel meer 
met breuk en vermoeiing te maken krijgen dan hen lief is. Scheur- 
groei in maritieme constructies is bijna onvermijdelijk. Scheuren 
zijn in feite al aanwezig op het tijdstip van in dienst stellen omdat

met het niet-destructief onderzoek onmogelijk elke krimpscheur, 
aanhechtingsfout, onvoldoende doorlassing e.d. op te sporen is. 
De lezer wordt op een overzichtelijke wijze ingeleid in de onderwer
pen breukmechanica; belastingen en bepaling van de levensduur; 
de brosse breuk en kwaliteitsbeheersing. Het is een uitermate 
duidelijk en goedverzorgd rapport geworden dat een goede inlei
ding in het gehele vakgebied geeft. Dat neemt niet weg dat men 
goed wiskundig geschoold moet zijn wil men alle wiskundige 
afleidingen die per hoofdstuk in aparte aanhangels zijn gegeven 
kunnen volgen. Vooral aan hen die zich met het ontwerpen van 
zeegaande staalconstructies bezig houden kan dit rapport dat 
sterk het karakter van een leerboek heeft worden aanbevolgen.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt


