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Het Cebosine-jaarboek 1983

Het Jaarboek 1983 van de Cebosine is 
bepaald geen opwekkende lectuur. Inte
gendeel, het is een lang uitgesponnen ele
gie, die de lezer voert langs alle misère die 
er in het afgelopen jaar in de scheepsbouw- 
wereld viel te beleven, en dat was waarlijk 
niet gering. Zo nu en dan ook wel een wat 
miezerig lichtpuntje, maar dat hoort in een 
elegie nu eenmaal thuis. Het schetst in 
ieder geval een duidelijk beeld van de tries
te gang van zaken in het afgelopen jaar. Het 
verhult niets. Het zegt zonder omwegen 
waar het op staat: 1983 was voor de be
drijfstak een uitermate somber jaar. We 
wisten het al, maar het is nuttig en mogelijk 
ook wel leerzaam het nog eens op deze 
wijze voorgeschoteld te krijgen.
Enkele punten komen duidelijk naar voren: 
er was een relatief groot kwantum orders 
op de nieuwbouwmarkt, maar wèl opnieuw 
tegen lagere prijzen. Ondanks een order- 
golf in het laatste kwartaal was er geen 
sprake van een werkelijk, écht herstel dat 
perspectieven in zich droeg voor een ver
dere verbetering. Zover zijn we dus nog 
steeds niet.
Een belangrijke, hoewel deprimerende 
constatering, is het feit, dat de positie van 
Nederland op de exportmarkt in 1983 
zwakker is geworden. Uit latere berichten 
btijkt evenwel, dat deze in het tweede kwar
taal van 1984 weer is verbeterd. In het 
algemeen moet op grond van het Jaarboek 
worden vastgesteld, dat de situatie in de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie veel 
te wensen overlaat, en mogelijk is deze 
constatering dan nog aan de eufemistische 
kant.
Voor de scheepswerven, die zich bezig
houden met de bouw van zeeschepen, was 
er in het afgelopen jaar slechts mondjes
maat werk. In het najaar verkeerde menige 
kleine of middelgrote werf in de precaire 
situatie, dat rondom het tijdstip van de sta
pelloop van het laatste schip nog steeds 
geen vervolgorder was binnengehaald. 
Met andere woorden, de continuïteit van de 
werkgelegenheid was op dat tijdstip niet 
gewaarborgd.
In het laatste kwartaal kwam er in deze 
benarde toestand gelukkig enige verlich
ting, met als gevolg dat kort na de jaarwis
seling kon worden vastgesteld, dat bij on

geveer de helft van de werven die zich 
bezighouden met scheepsnieuwbouw, en 
die tevens voor de generieke steun van de 
overheid in aanmerking kwamen, het laat
ste schip van de helling zou glijden op een 
tijdstip, dat na het midden van 1984 ligt, 
zodat er tijdelijk wat lucht kwam.
De geconstateerde verbetering in het laat
ste kwartaal van het vorige jaar moet vol
gens de Cebosine misschien vooreen deel 
worden toegeschreven aan de recent door 
de overheid getroflen interim-maatregel, 
die de generieke steun weer tot het niveau 
van 1982 heeft teruggebracht. Het niveau, 
waarop het orderbestand zich het laatste 
jaar heeft bewogen, laat echter veel te wen
sen over, en de daling van 15 tot 2 0  pet, die 
begin 1983 plaatsvond, kon niet meer wor
den goedgemaakt.
Inmiddels was echter voor de helft van de 
werven, merendeels kleinere ondernemin
gen, de noodzaak blijven bestaan om in het 
eerste kwartaal van 1984 een nieuwe op
dracht te boeken om leegloop tijdig te kun
nen voorkomen. Inmiddels blijkt de order
portefeuille van de Nederlandse werven 
medio-1984 licht te zijn verbeterd. Er waren 
op dat moment 103 zeeschepen van geza
menlijk 434.000 CGT in aanbouw ot bestel
ling met een totale waarde van 1,78 miljard 
gulden. Zoals reeds opgemerkt is het per
centage van de in het tweede kwartaal van 
1984 afgesloten nieuwbouwcontracten dat 
voor export was bestemd aanzienlijk ge
stegen, en deze gang van zaken heeft het 
gemiddelde exportaandeel van de totale 
orderportefeuille weer op een iets hoger 
niveau gebracht, namelijk op 2 0  pet op 
basis van de omzet en op 17 pet op basis 
van de tonnage.
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Terug naar het Jaarboek. Het is niet alleen 
de scheepsnieuwbouw die in het afgelopen 
jaar te lijden heeft gehad onder de ongunst 
der tijden. Ook de reparatie aan zeesche
pen stond op een laag pitje. Na een licht 
herstel in 1982 was 1983 een bijzonder 
slecht jaar met overal een chronisch tekort 
aan werk als gevolg van een sterk teruglo
pende vraag, die voor een deel 'structureel' 
van aard wordt geacht, aldus de Cebosine. 
In uiterste consequentie betekent dit dus, 
dat een deel van de bestaande reparatie- 
capaciteit voorgoed overbodig is gewor
den, zodat deze dus ook niet meer zal 
worden benut op het moment dat de we
reldhandel een normaal te achten activiteit 
te zien zal geven en zich daarmee conjunc
tureel zal hebben hersteld.
Dat vooral de moeilijke positie van de 
scheepsreparatiewerven in het Rijnmond
gebied in het zoeklicht kwam te staan, was 
deels een gevolg van de slechte situatie op 
de reparatiemarkt, deels van het ontvlech- 
tingsproces van het RSV-concern. Deze 
operatie leidde tot de sluiting van de afde
ling Reparatie van de RDM, nadat de red
dingsactie van de gemeentelijke overheid 
op niets was uitgelopen. Twee andere 
RSV-reparatiedochters, Verolme Botlek 
en P, Smit Jr, kwamen er beter af en konden 
daardoor zelfstandig aan het werk gaan, 
Wilton-Fijenoord verkeerde nog in sursé
ance, zodat het voortbestaan van de repa
ratie op deze werf in 1983 nog niet zeker 
kon worden gesteld. Inmiddels is er in deze 
situatie een verandering ten goede geko
men. Ook de moeilijkheden bij de Rotter
damse reparatiewerf Niehuis & Van den 
Berg zijn opgelost. Naar aanleiding van 
acute problemen van enkele werven in het 
Rijnmondgebied kwam de totale proble
matiek van de scheepsreparatiesector bij 
de overheid op tafel,
De meeste grote reparatie werven in Ne
derland hebben er echter geen enkele twij
fel aan laten bestaan dat zij niets voelen 
voor een verder saneringsplan in ruil voor 
toekomstige financiële steun van de over
heid. Zij zijn namelijk zeer pertinent van 
mening, dat zij met de tenuitvoerlegging 
van de reeds lopende afbouwplannen op 
een capaciteitsniveau terecht zullen ko
men, waarop een nóg verdere verminde
ring van de reparatiefaciliteiten tot een eco
nomisch niet meer verantwoorde bedrijfs
voering zou leiden. Wij hebben daar reeds 
eerder over geschreven.
De binnenvaart, eertijds voor de scheeps
bouw een belangrijke werkgever, zowel op 
het gebied van nieuwbouw als reparatie, is 
ook niet meer wat zij vroeger was. De or
ders uit deze hoek zijn sterk verminderd. 
Nu behoeft men zich daar niet over te ver
wonderen, want de situatie in de binnen
vaart is bepaald niet florissant. Het vervoer 
van goederen per binnenschip kampt 
reeds vele jaren met een overcapaciteit. 
Dat de werven die in deze sector werkzaam 
zijn daarvan de weerslag ondervinden is

zonder meer een duidelijke zaak. 
Cijfermateriaal dat in het Jaarboek te vin
den is wijst er op dat de binnenvaart voort
gaat terrein te verliezen aan andere ver- 
keersdragers. In vier jaar tijd is op deze 
wijze 5 miljoen ton lading voor de binnen
vaart verloren gegaan. Het ziet er naar uit 
dat deze tendens zich zal voortzetten. Dit 
betekent dus dat rekening moet worden 
gehouden met een voortdurende overca
paciteit van de binnenvaartvloot, waarbij 
het afstoten van kleinere eenheden wel zal 
doorgaan en slechts beperkte aantallen 
grotere en veelal gespecialiseerde sche
pen besteld zullen worden. Het betekent 
tevens, dat de druk op de reparatiemarkt 
van de naar deze markt uitwijkende nieuw- 
bouwwerven dus zal aanhouden.
Er komt bij dit alles ook nog een andere 
factor om de hoek kijken. De bemanningen 
van stilliggende schepen hebben voldoen
de tijd ter beschikking, en gebruikten deze 
er dan ook voor, om onderhoudswerk
zaamheden, die normaal door een werf 
worden uitgevoerd, zélf te verrichten. Als 
men zich dan bovendien nog realiseert dat 
de varende binnenvaartvtoot, gedwongen 
door lage vrachttarieven, werkzaamheden 
uitstelt waar dit zonder gevaar voor de be
drijfsvoering mogelijk is, dan is het duidelijk 
dat vele binnenvaartbedrijven in de loop 
van 1983 in ernstige moeilijkheden terecht
kwamen.
De Cebosine meent echter, dat de repara- 
tiesector zich ten opzichte van deze situatie 
in de komende periode wel wat kan herstel
len, enerzijds omdat zich daar een inhaal- 
behoefte aan onderhoud, een wat grotere 
vraag zal gaan voordoen, en anderzijds 
een wat kleiner aanbod zal optreden, om
dat verschillende werven noodgedwongen 
hun capaciteit hebben moeten verlagen. 
Dit zou dan mogelijk een wat beter prijspeil 
tot gevolg kunnen hebben. Al te hoge ver
wachtingen dienaangaande lijken echter 
niet terecht.
Worden vandaag de dag steeds meer ge
luiden in het Nederlandse bedrijfsleven ge
hoord, dat de keer ten goede is gekomen 
respectievelijk de neerwaartse trend is ge
broken: in de bedrijfstak scheepsbouw is 
hiervan nog maar weinig te bemerken. In 
de afgelopen tien jaar is de concurrentiepo
sitie op de wereldmarkt van zeeschepen 
sterk verzwakt, De instrumenten die de 
Nederlandse scheepsbouwer ten dienste 
staan om deze markt op voor hem bevredi
gende wijze te beïnvloeden, zijn helaas 
nog onvoldoende om het tij te keren, of
schoon zich enkele positieve ontwikkelin
gen voordoen, aldus het Jaarboek.
Hoewel dit géén soelaas biedt, staat Ne
derland in deze nog steeds moeilijke situa
tie niet alléén en is het geschetste beeld 
feitelijk typerend voor alle traditionele 
scheepsbouwlanden, waartoe vrijwel alle 
Europese landen kunnen worden gere
kend. Niettemin is het een feit, dat Neder
land zich in dit gezelschap overigens wél op

bevredigende wijze weet te handhaven. En 
daaruit mag wel enig soelaas worden 
geput.
Eind vorig jaar was de orderpositie redelijk; 
een voor ons land zo belangrijke markt van 
kleinere, gespecialiseerde schepen is lang 
niet de slechtste; de Nederlandse werven 
zijn qua uitrusting en structuur alleszins up 
to date en de produktiviteit is voor Europe
se begrippen goed te noemen.
De Cebosine legt er in het Jaarboek krach
tig de nadruk op, dat het sterk toegenomen 
protectionisme, de zware prijsconcurrentie 
uit het Verre Oosten en het in verreweg de 
meeste gevallen gunstiger pakket aan fi- 
nancieringsvoorwaarden in het buitenland, 
waarop door Nederland nog geen passen
de antwoorden konden worden gegeven. 
Ondanks ingrijpende herstructureringen, 
omvangrijke diepte-investeringen en een 
grote bereidheid tot het leveren van goede 
prestaties konden deze verschillen vaak 
niet worden overbrugd. Nederland heeft 
zich doelbewust gericht op de bouw van 
gecompliceerde schepen. De werven die 
hierbij voorop liepen, kunnen nu op enkele 
successen bogen.
De Cebosine spreekt ten aanzien van de 
scheepsreparatiesector van een alarme
rende situatie. Herstructurering en capaci
teitsvermindering acht zij voor een aantal 
werven onontkoombaar. Het zal geweldige 
inspanningen vereisen om weer te komen 
tot een gezonde zeereparatie-industrie, 
die weliswaar geringer in capaciteit, doch 
qua concurrentiekracht zich weer zodanig 
heeft versterkt, dat zij haar vooraanstaan
de positie op de internationale markt weer 
in kan nemen. Het voornemen van de repa- 
ratiewerven, om na afwerking van het hui
dige afbouwprogramma géén capaciteits
vermindering meer uit voeren, staat hier 
dus lijnrecht tegenover.
Overigens is men bij de Cebosine van me
ning, dat het herstructureringsproces van 
de zeereparatie-industrie door de overheid 
actief moet worden gevolgd. Zij noemt de
ze houding van de overheid zelfs 'onont
beerlijk'. Bovendien zou de overheid zo 
mogelijk in een bepaalde vorm de helpen
de hand moeten bieden.
In haar slotconclusie merkt de Cebosine 
op, dat men daaruit de indruk zou krijgen 
dat de scheepsbouw op subsidies, assis
tentie en stimulansen van de overheid zit te 
wachten. Wij kregen inderdaad die indruk 
alléén al over de laatste opmerking met 
betrekking tot de reparatiesector. In het 
Jaarboek wordt echter opgemerkt, dat hoe
wel de rol van de overheid in het herstel van 
de bedrijfstak cruciaal is. de werven het zélf 
zullen moeten doen, zélf hun markten en 
produkten moeten ontwikkelen en hun pro
duktiviteit moeten optimaliseren. Met dit 
proces is iedere werf, soms in samenwer
king, op haar eigen wijze bezig en alle 
inventiviteit en wilskracht worden hiervoor 
ingezet. De scheepsbouwindustrie in Ne
derland is vastbesloten zijn positie op de
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Een vaste koers-  
een economisch 
bedrijf

SKL Scheepsdiesels als hoofdmotoren, 
hulpmotoren of als boordaggregaten: 
zuinige krachtbronnen voor de vaart op 
alle wateren. Dat is het resultaat van een 
vaste koers bij de doelgerichte ontwikke
ling van deze motoren. De 3e generatie 
SKL motoren leveren het bewijs: laag 
brandstof- en olieverbruik; geschikt voor 
zware stookolie. Lange levensduur van 
alle onderdelen; gunstige intervallen 
tussen service-beurten; verregaande 
automatisering; groot vermogen gecon
centreerd in een compacte motor. 
SKL-motoren zijn motoren waar je van op 
aan kunt.

Wij leveren dieselmotoren van 90 tot 
5300 kW en dieselelektrische aggregaten 
van 30 tot 3150 kVA. Vraag s.v.p. nadere 
inlichtingen.

De krachtige energiebron van wereld
faam.
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Nederlandse en internationale markt te 
handhaven en waar mogelijk te versterk- 
ken en rekent daarbij op katalyserende 
werking van industrie- en exportbeleid van 
de overheid.
Dat daar heel gemakkelijk misbruik van kan 
worden gemaakt bewijst de gang van za

ken bij het RSV-concern. Daaruit krijgt men 
bepaald de indruk, dat RSV maar behoefde 
te kikken als er weer miljoenen, voor welk 
doel dan ook, op tafel moesten komen. 
Steun van de overheid kén inderdaad sti
mulerend zijn, maar het moet wèl op een 
gezonde basis worden verleend. Aan dit

principe ontbrak het kennelijk in het geval 
van RSV. Men moet daarom hopen dat het 
Binnenhof zijn lessen uit het gebeurde 
heeft getrokken.
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Cebosine Nieuws

CEBOSINE

Orderportefeuille scheepsnieuwbouw in tweede kwartaal 1984 licht 
verbeterd

Vergeleken met de stand van zaken per 1 
april jl. is de orderportefeuille van de Neder
landse werven voor de bouw van zeesche
pen licht verbeterd; per 1 juli waren 103 
schepen in opdracht, vertegenwoordigend 
434.030 CGT, respectievelijk circa ƒ 1,78 
miljard. Het niveau, waarop het Orderbe
stand zich het laatste jaar beweegt, laat 
echter nog wel te wensen over; de daling 
van 15 tot 20% die begin 1983 plaatsvond, 
werd niet meer goedgemaakt.
De geconstateerde verbetering in het laat
ste kwartaal is misschien voor een deel het 
gevolg van de recent genomen interim- 
maatregel van de Minister van Economi
sche Zaken, die de generieke steun weer 
tot het niveau van 1982 terugbracht.

Het percentage van de gedurende het 
tweede kwartaal 1984 geboekte orders dat 
voor expert is bestemd, steeg aanzienlijk. 
Dit brengt het gemiddelde exportaandeel 
van de totale orderportefeuille weer op een 
wat hoger niveau, te weten op circa 2 0 % op 
basis van de omzet en op 17% op basis van 
de tonnage (CGT).

Exportopdrachten voor bouw kleinere 
vaartuigen toegenomen
De Nederlandse werven die zich toeleggen 
op de bouw van zeegaande schepen klei
ner dan 100 BRT, passagiersschepen, 
binnenvaartschepen, baggervaartuigen, 
dienstvaartuigen, pontons, boekten in het 
tweede kwartaal beduidend meer opdrach

ten voor buitenlandse rekening dan in de 
periode daarvoor, terwijl het totaal van dit 
Orderbestand nagenoeg gelijk bleef. Was 
het aandeel voor export in het eerste kwar
taal nog éénderde van het totaal, drie 
maanden later was het aandeel van de 
export bij een nagenoeg gelijkblijvende or
derportefeuille opgelopen tot tweederde. 
Hierbij moet wel in aanmerking worden 
genomen dat de doorlooptijd in de bouw 
van kleinere schepen en vaartuigen per 
project veelal kort is, waardoor aanzienlijke 
fluctuaties in het Orderbestand kunnen op
treden. Niettemin is het duidelijk dat de 
exportorders in de sector kleinere vaartui
gen de laatste maanden sterk zijn toege
nomen.

Ontwikkelingen orderportefeuille zeescheepsnieuwbouw

Periode Totale
waarde
in miij.

waarvan
voor

export

Totale
CGT")

waarvan
voor

export/
CGT

Totaal waarvan Ontvangen waarvan Totale waarvan
aantal voor opdrachten voor waarde voor

schepen export export In mllj. export

2e kwart. '84 1,780 348 434.030 74.000 103 43 23 14 379 116
1e kwart. '84 1.702 275 409.814 63.200 99 34 22 5 253 50
4e kwart. ‘83 1.910 350 456.805 80.855 103 37 39 17 524 92
3e kwart. '83 1.830 315 425.905 62.805 95 27 26 10 285 45
2e kwart. '83 1.890 360 421.480 75.880 94 25 18 9 185 50
1e kwart. '83 2,360 480 502.670 102.630 123 35 39 16 595 160

*) CGT: Compensated Gross Tons

Ontwikkelingen ontvangen opdrachten kleine scheepsnieuwbouw**

Periode Totale waarvan Totaal waarvan
waarde voor aantal voor
in milj. export vaartuigen export

2e kw art.'84 109 66 42 27
1e kwart. ’84 110 40 30 6
*’ ) Zeegaande schepen beneden 100 BRT, passagiersschepen, binnenvaartschepen, aannemersmaterieel



Electrically versus hydraulically driven cargo pumps 
for chemical, product, and Ipg carriers; stripping systems 
for submerged cargo pumps*

by F. Hansen**

General
The Svanehoj Pump Factory is specialized 
in design, construction, and manufacture of 
sophisticated cargo handling systems, in 
which tailored centrifugal pumps for that 
purpose are the main product. Also the 
factory is manufacturing conventional en
gine room pumps and pumps for a wide 
range of industrial applications on shore, 
There are 3 traditional types of submerged 
cargo pumps:
1. A deep-well type with long shaft for both 

chemical, product, LNG and LPG tank
ers with dry-mounted electric or hy
draulic motor, in certain cases even 
diesel or steam turbines via right-angle 
gear.

2. The electrically driven pump with sub
merged electric motor, especially 
known from LNG and LPG tankers, 
where ammonia seldom is on the cargo 
list.

3. The hydraulically driven pump with sub
merged hydraulic motor, where the field 
of application is limited to chemical and 
product tankers,

It is general for above types that they are 
centrifugal pumps. However, in certain 
cases submerged screw pumps are used, 
but they are usually also with long shaft.
If we exclude LPG tankers, which are today 
equipped with electricaily driven pumps 
and in 95% of the cases with the long shaft 
deep-well type, and look at the chemical 
and product tankers, where the demands 
for explosion proof equipment is practically 
identical with the present rules for LPG 
tankers, there are 2  possible solutions left.
1. The long shaft deep-well type with elec

tric or hydraulic motor (Fig. 1 a).
2. The hydraulically driven type with sub

merged hydraulic motor (Fig. 1.b).
Both types are today used in chemical and 
product tankers all over the world.

The Long Shaft Deep-Well Pump
The construction of this pump is as shown 
and consists of the following items:
-  Pump cylinder
-  Pipe stack
-  Base with delivery base and sealing 

arrangement
-  Prime mover

The pump functions as follows:
The prime mover transmits its power to the 
impellers of the pump cylinder through the 
shaft. The liquid is pressed through the pipe 
stack, where it lubricates the bearings of 
the shaft.

Fig. 1.

a. The long shaft deep-well type with elec
tric or hydraulic motor.

In order to ensure rigidity a bearing is 
placed each 1.4 m pipe. The liquid leaves 
the pump through the delivery branch at the 
base of the pump.
The shaft seal system mounted in the base 
is constructed with 2  separate gland seals, 
of which the upper one is exclusively seal
ing against the vapour pressure, whereas 
the lower one seals against the liquid in the 
tank.
The leaking liquid from the lower one is led 
back into the tank. Consequently the de
mands of IMO regarding the shaft sealing 
system are met and any risk of contamina
tion is eliminated.

The hydraulically driven cargo pump 
with submerged hydraulic motor
The construction of this pump is as shown 
and consists of the following items:

b. The hydraulically driven pump with sub
merged hydraulic motor.

-  Pump with single impeller, direct cou
pled to its prime mover, which can only 
be of the hydraulic type. Double sealing 
system with cofferdam in between.

-  Separate delivery pipes and pipe stacks 
containing the individual hydraulic oil 
pipes.

-  Deck flange with delivery branch and 
valve console for manual purging of the 
cofferdam.

* Lecture presented to the members of the 
Netherlands Society of Marine Technologists 
(NVTS) and the Netherlands Branch of the Insti
tute of Marine Enqineers in Rotterdam, March 15 
1984.
*• General manager of Svanehoj Pump Factory 
Ltd. in Denmark.
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ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

Solid-sta te  p ow e r su pp ly  can run  o ff  a  varie ty o t voltages  
—  11-13 V  D C  @  6A; 2 2 -26 V  @  3A ; 85- 130V AC. 50/60  
H z @  1A; 170-270V AC, 50 /60  H z  @  1A.

N o w  the m obile  o r ped esta l c ra n e  o perator can  get a ll the  
inform ation need ed  for m ost effic ient c ra n e  operation M ar 
tin -D e c k e r s C L M  S ystem  u ses  rugged , reliab le, boom  
m ounted  sensors and a ccu ra te , a d van ced  electron ics  to 
acqu ire , co m p u te  and d isp lay  hook load , p ercent of rated  
load , boom  ang le  an d  hook radius. A  continuously operating  
m icro -com puter ca lcu lates  th ese  m an y  factors  an d  quickly  
show s th em  to the o perator w ith no guessw ork  Analog  
a n d /o r fast-read ing  digital m eters  com bine w ith w arning  
lights and aud ib le  a la rm s to call atten tion  w h en  approaching  
c ran e 's  ra ted  load.

•  A nalog  and fast-read in g  dig ita l m eters , plus a s e n e s  of 
w arn ing  lights and  aud ib le  a la rm s, call attention w hen  
c ran e 's  ra ted  load  is a p p ro ach ed  an d  e x c e e d e d .

•  S im p le  to op era te . O p era to r se lects  app ro p ria te  program  
w ith  a  th u m b w h ee l sw itch. S y s te m  autom atica lly  a c 
qu ires . com putes an d  d isplays da ta . O p e ra to r s hands  
n ever leave  c ran e  controls to u se  system  o r ad just it.

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

•  S tandard un it m easures up to  999.000 lbs S ca ling  in tons 
o r m etric weights a lso availab le

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  M eas u re s  an d  m onitors tension in m oving or s tatic  w irelines.

•  Ideal for m onitoring anch o r tension  in m ooring an d  positioning applications.

•  Easily  a ttach ab le  to a  w ire lin e  o r built into w ire line  m ach inery .

•  Applicable for all o ffshore construction pro jects to m onitor tension  on lifting cab les  and /or  

piling strength.

•  C an  b e  used in various tug re la ted  functions, i.e .. eng ine thrust tests, structural w h arf tests, 
towing cable tension an d  ship  docking lines.

•  C an  b e  equ ipped  w ith  recorder to provide p e rm an en t records.

Alle toonaangevende scheepsbou wlanden 
meren af op de

P P « ®
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Fig. 2.1 Hydraulic operation.
The hydraulic oil pump is coupled to diesel engine.

Fig. 2.2 Electric Hydraulic Operation. 

Fig. 2. Transmissions.

The mode of operation of this pump is 
almost the same as mentioned for the long 
shaft pumps, but instead of using more 
impellers at lower speeds a single impeller 
is here able to create the differential pres
sure required at a higher speed and gives 
thereby a higher NPSH value.
The special cofferdam system between the 
hydraulics and the cargo sealing is pro
vided in order to be able to continuously 
check for leakages (hydraulic or cargo). 
Such leakages may cause contamination.

Transmissions
Before entering into the price estimations 
concerning the electric versus the hy
draulic solution we shall first have an idea 
about the vital causes of the major differ
ences of the two systems.

Basically there are 3 forms of transmission 
(Fig. 2).
Fig. 2.0.
Fig. 2.1.
Fig. 2.2.

Additionally there is the transmission with a 
gear between diesel and hydraulic pump 
with a gear efficiency of 95%, which brings 
the transmission efficiency down to 0.63 in 
comparison with the best obtainable with 
hydraulics as shown on fig. 2 .1 .
In the above example it has no influence on 
the efficiency which kind of hydraulic sys
tem is used.
We must distinguish between 2 different 
hydraulic systems, viz. the open loop and 
the closed loop system.

The open loop system 
With the open loop system the entire oil 
quantity is circulated, and the number of 
revolutions is adjusted through an adjust
ment of the pressure in the system. This 
results in a great excess of energy, an 
excess which can be removed as heat in 
the oil coolers. This system normally oper
ates with lower pressure than the closed 
loop system, as the entire oil quantity circu
lates, so low speed of liquid flow is aimed at, 
which again requires larger pressure and 
return pipes. Likewise the oil tank and the 
oil coolers need to be of large dimensions.

The arrangement level of the oil tank can
not be chosen freely. When using lower 
pressure the individual units will get larger 
and heavier.

The closed loop system 
With this system adjustable hydraulic 
pumps are used, which means that the oil 
flow is adjusted at constant pressure. Con
sequently only the oil quantity required at 
the given moment is circulated. This results 
in smaller oil pipes, oil tank, and oil cooler. 
Further the tank placing can be chosen 
freely, as booster pumps to the hydraulic oil 
pumps are installed.
In order to make an objective financial esti
mate of the costs in connection with in
stallation of electrically versus hydraulical- 
ly driven cargo pumps we use as an exam
ple the long shaft pump fitted with either an 
electric or a hydraulic motor (Fig. 3.a,b).

Power requirement of cargo pumps in 
operation simultaneously
If we for example choose a 15-20,000 dwt 
chemical parcel tanker with 30 equal 
pumps installed, each 300 m3/h at 80 mlc, 
and operate 16 of these simultaneously, 
the power required for these 16 cargo 
pumps in operation will be 1760 kW as 
follows.
1760 kW is equal to: 16 off 300 m3/h at 80 
mlc, 110 kW, specific gravity 1,0, efficiency 
70%.
The following is subject to the same effi
ciency of the cargo pumps (electric/hy
draulic):

Hydraulic - efficiency 0.57 
Diesel - generator - electric motor - hy
draulic pump - hydraulic motor - cargo 
pump.
Installed diesel generator power required:

1 ^ 2  = 3088 kW 
0.57

Electric - efficiency 0.86
Diesel - generator - electric motor - cargo
pump.
Installed diesel generator power required: 

= 2047 kW
0.86
Savings in installed kW 1041 kW

Fig. 3.b. The elec
trically driven long 
shaft pump.

Fig. 3. a The long 
shaft pump with 
hydraulic motor.

Savings in percentage:
1041 x 100 = 3 3  7 o/ 0  

3088

Size of diesel generator sets can be re
duced by about 33%.
In case of hydraulic cargo pumps the 
following extra service cost will appear:

Generating sets for marine diesel
1500 SR.1 V,100°E - USD 220.00 per long
ton.
Specific gravity 0.9 - 1130 litres per ton. 
Price per litre USD 0.2.
Operation period per annum: 600 hours. 
Fuel consumption: 0.19 l/HP/hour at 0.9 
specific gravity.
Above in litres per kW/hour: 0.244 I.
Extra fuel price in total for 600 hours ser
vice, i.e.
600x0.244x0.2x1041: USD30.480.00



Electric power versus Hydraulic Power
When making a final balance the following figures appear,

No, of pumps: totally 30,
Price for electrically driven pumps at 2-speed motors: USD 1,412,935.00
Price for hydraulically driven pumps: USD 1,537,935.00
Difference - electric advantage:

Installation cost
Labour hours - electric 2-speed equipment: 
Labour hours -  hydraulic equipment: 
Difference - electric advantage:

Cost per hour: USD 26.00 
Electric advantage: 4400 x 26:
Electric advantage:

Material cost
Total - electric equipment:
Part of hydraulic equipment in black steel: 
Electric advantage:
Electric advantage:

Less generator power - value app. 1041 kW 
of each USD 300.00:
Total electric advantage:

Please note that the prices of the hydraulic 
equipment, which mainly consists of hy
draulic piping is based on black steel hy
draulic piping, whereas today mostly stain
less hydraulic piping is used due to corro
sion problems. The price for stainless pip
ing will be more than twice as high, i.e. USD 
617,500 bringing the total price to USD 
1.079,470 or more than one million USD 
not to forget the USD 42,673 extra fuel cost 
per year, for which amount you will get 
nothing in return.
Furthermore there will probably be more 
maintenance cost for a hydraulic plant than 
can be expected for a simple electric motor.

Moreover the difference in noise level is 
rather considerable, and as the environ
mental requirements are intensified all over 
the world unloading a chemical or product 
carrier using 2-3000 kW for the simultane
ous operation will cause an unbearable 
source of noise.
There are no arguments any longer for not 
using electrically driven cargo pumps, as 
the demand for flexibility in varying the 
number of revolutions has fallen totally 
apart by using 2 -speed explosion proof 
motors in class F insulation and IP 56 enclo
sure.
Such motors are approved by the clas
sification societies and identical with those 
being used for off shore and LPG carrier 
applications and now also to a wide extent 
within the chemical, parcel, and product 
tankers, where no limitations in cargos 
exist.

USD 125,000.00

4600 hours 
9000 hours 
4400 hours

USD 102,670.00 
USD 227,670.00

USD 106,000.00 
USD 226,670.00

•STRIPPINGSYSTEMS
FOR SUBMERGED CARGO PUMPS’

General
Pollution is a dirty word in any language -  it 
knows no boundaries and affects every 
nation. With two thirds of the world covered 
by water the protection of the marine en
vironment from pollution is obviously of vital 
importance. As long ago as 1973 71 na
tions met in Londen under the auspices of 
the International Maritime Organization 
and accepted this fact. They adopted a 
convention designed to eliminate inten
tional and accidental pollution completely 
from ships transporting oil, chemicals, and 
other noxious substances.
Known as MAR POL, Annex I, the section 
covering oil is already in operation, but 
Annex II covering chemicals will not come 
into effect until 1986. Ten years of con
siderable debate, scientific research, and 
numerous studies have produced a hazard 
evaluation and categorization system and 
a set of standards in the discharge regula
tions, which are an extremely technical set 
of guidelines to be followed by administra
tions when Annex II is finally introduced. 
The main pollution threat posed by chemi
cal tankers is considered to be the pumping 
overboard of tank washings. It is the usual 
practice of these ships to clean their tanks 
after the discharge of a cargo, and the slops 
are still to a certain extent emptied into the 
sea during the next voyage or pumped to 
the slop tanks of the ship.
It was recognized that if a more efficient 
way of emptying chemical tankers or parcel 
tankers- as many of them are called -  could

be found, then the slops would be kept at a 
negligiable quantity that could be safely 
discharged at sea without endangering the 
marine environment. This would satisfy the 
requirements of the standards of Annex II 
and provide the solution to many of the 
problems presently faced by tanker 
owners.

System Design
One of the aims was to design a system, 
which met the minimum residue demands 
of MAR POL, but it should also be a system, 
which was easy and economical to install 
on all kinds of submerged cargo pumps and 
consequently not only onboard newbuild- 
ings but also onboard existing vessels that 
by October, 1986 have to be converted to 
fulfilling the Annex II. Also the possibility of 
inspecting the device for cleanliness, after 
the tankcleaning procedure has taken 
place, had to be taken into account. 
Furthermore there came an interest in 
minimizing the volume and depth of the 
sump in order to avoid the dispensations 
today admitted by the classification 
societies and IMO minimizing the B/15 re
quired height of the double bottom, alterna
tively causing the tanks to be built above the 
main deck with the following change of the 
gravity point and the meta center height. 
Easy and simple in operation causing no 
damage on the impeller by cavitation and 
dry running of seals and bearings causing 
contaminations had to be considered as 
well as circumstances occurring during the 
tank washing had to betaken into account. 
Finally there is the requirement of having a 
cargo stripping system instead of a pump 
stripping system only.

To summarize the requirements:
1. Fulfils the MARPOL ANNEX II.
2. Easy and economical to install.
3. Designed for all kinds of submerged 

cargo pumps of the types described.
4. Designed to fit existing as well as new- 

constructed vessels.
5. Easy to clean and inspect.
6 . Simple to operate.
7. Minimizes the sump area and depth.
8 . Strips the total cargo system not only 

the cargo pump.
9. Avoids dry-running and cavitation of 

rotating parts.
10. Tank washing capability.

Stripping systems
Basically there are 2 kinds of stripping 
systems (Fig. 4):
1 . the pump stripping system;
2 . the cargo stripping system.
In the first occasion air or nitrogen is in
jected on the pump side of the discharge 
valve, which is kept closed.
The cargo is pressed backwards through 
the pump and is compressed with conse
quent increase of speed at the entrance to 
the stripping pipe and expands with a fall in

USD 120,670.00 
USD 348,340.00

Total cost - one power pack room incl. of material and labour hours: USD 28,000.00

USD 312,300,00 
USD 688,640.00
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Fig. 4: Stripping systems: pumpstripping system (left): cargostripping system (right).

velocity at the entrance to the discharge 
pipe. It is then with low speed and large air 
consumption pressed backwards through 
the discharge pipe to the manifold and 
ashore.
In the second occasion air or nitrogen is 
injected on the opposite side of the shore 
connection of the manifold. The cargo is 
thereby pressed backwards through the 
discharge pipe and the pump into to the 
stripping pipe with a compressing and con
sequent velocity increase which is main
tained until the cargo again joins the man
ifold on the shore side of the closed over
board valve. The cargo has been brought 
ashore.
Without getting closer into the rules in 
MARPOL Annex II it is only mentioned that 
you add the residues in the wash water 
coming from the walls and bottom of the 
tank, the pump, and connected pipings on 
deck to the manifold.
Details about the Annex II (Regulations for 
control of pollution by noxious liquid sub

stances in bulk) can be obtained directly 
from IMO or the local organizations dealing 
with marine environments.
Four basically different stripping systems 
are today known on the market, each indi
vidually fulfilling more or less of the points 
listed previously.
The cargo pump transports the liquid cargo 
ashore via the manifold. (Fig. 5) At low 
liquid level in the cargo tank the pump is 
switched off after vapour intake. The strip
ping is made via the so-called Vatec cargo 
drainer, which is designed as pump sump. 
The drainer is by means of compressed air 
or inert gas via the hand and automatic 
pressure device set under pressure, and 
the chamber volume is pressed into the 
manifold via the stripping line.
After stripping of the tank and feed back of 
cargo from the pump and discharge pipe, 
the cargo volume is fed back via the arma
tures from the manifold system to the drain
age chamber. The system is then pres
surized, the ball closes the inlet to the drain

age chamber, and the cargo is blown 
ashore via the stripping line.
This system covers the following points:

1. Fulfils the MARPOL requirements.
2. Work to be carried out in the double 

bottom with extra sump height neces
sary.

3. Basically it can be adopted.
4. Some older product carriers are not 

equipped with double bottom.
5. Difficult to clean and inspect.
6 . Relatively easy to operate but time- 

consuming.
7. Increases the sump area in depth,
8 . Strips the total cargo system
9. The pump will in the swiping phase be 

cavitating, and under first washing it 
can be dry running.

10. Tank washing capability provided the 
sump is big enough,

The hydraullcally driven pump
The hydraulically driven pump with sub
merged hydraulic motor (Fig, 6 ) does till

Fig. 5. Stripping pump (left) and system (right).



Fig. 6

today not incorporate a stripping system, 
however, it has during the past years been 
equipped with a stripping pipe fitted above 
the casing in the intermediate pipe con
nected to the discharged pipe at the man
ifold side of the discharge valve. Air or 
nitrogen is then injected into the discharge 
elbow, and with a closed discharge pipe it 
presses the liquid backwards through the 
intermediate pipe against the pump dis
charge pressure, which is manually ajusted 
by means of the speed of the hydraulic 
motor. The pump is during the whole se
quence taking air in the suction and thereby 
cavitating. When the level reaches the con
nection to the stripping pipe, the sequency 
has to be stopped in order to avoid dry 
running. The remainings in the pump cas
ing and discharge pipe will then fall back 
into the sump.
Those of the 10 points covered will conse
quently be the following:

1. It is doubtful whether the bigger pumps 
fulfil the MARPOL Annex II.

2. It is easy and economical to install.
3. It cannot be fitted to all kinds of sub

merged pumps.
4. It cannot be fitted to new and existing 

nozzles, as point 1 is doubtful.
5. It is easy to clean and inspect.
6 . It is simple to operate, however, only 

by skilled crew, as it is manual.
7. It minimizes the sump depth.
8 . It does not strip the total system.
9. Dry running and cavitation can occur.

10. It has tank washing capability provided
it is fitted in a sump.

Another stripping system, available today 
is working with the wellknown suction can. 
It is similar to the system adopted for the 
Nedlloyd productcarriers.
The principle of operation with both suction 
and purge cycle is shown in fig. 7. 
Vacuum and pressurized gas is sequenced 
through a four way valve, which is manually 
operated. This varies the pressure in the 
stripping can placed on the lower end of the 
column.

Two non-return valves are fitted, one at the 
bottom of the tank, the other on the top of 
the purge line. The liquid is sucked from the 
cargo tank when the can is under vacuum, 
and pressed either to the cargo line or to the 
slop tank when the can is under pressure. 
This system can cover the 10 points as 
follows:

1. It fulfils MARPOL Annex II.
2. It is easy and economical to install.
3. It fits all kinds of submerged cargo 

pumps.
4. It is designed to fit existing and new 

vessels.
5. It is impossible to clean and inspect.

6 . It is simple to operate.
7. It does not minimize sump area and 

depth.
8 . It does not strip the cargo pump and 

piping although it can be arranged.
9. It does not avoid dry running and 

cavitation to rotating parts.
10. It has tank washing capability.

Finally we have here the fourth system (Fig. 
8 ) for which a proven well-known principle 
has been used.
The function is as follows:
When the pump starts taking in vapour after 
emptying of the tank by constant speed, the 
load on the prime mover drops, and the 
pump is stopped automatically.

The cargo in the column and discharge pipe 
will close the non-return flap valve mounted 
on the suction side of the cargo pumps. 
The cargo remains thereby in the pump. 
After a pre-setting of a starting schedule the 
pump starts and stops then automatically 
up to 5 times in order to remove from the 
tank the cargo that has run to the pump after 
the first automatic stop.

TO V E N t MAST 
S lOPTANK OR 
SPECIAL TANK

Fig. 7. Strippingsystem for the Nedlloyd product carriers.



As the pump remains filled with cargo until 
the stripping takes place, the pump will be 
self-priming.
When ready to strip, compressed air or inert 
gas is injected into the manifold and pres
ses the cargo backwards through the pump 
into the stripping line fitted just above the 
valve. The velocity of the flow increases 
and is kept high all the way back to the shore 
connection of the manifold and ashore. 
The pump is stopped during the whole 
operation.
The wire connected to the valve is used for 
deck inspection only before loading. 
Going through the 10 important points, 
which have to be fulfilled, the following 
picture appears:

Nieuwe uitgaven

STERKSTE ZEESLEPERS 
TER WERELD
door G. J. de Boer.
Uitg.: De Alk b.v., Postbus 397, 1800 AJ 
Alkmaar.
224 pag. met ruim 650 foto’s, tekeningen 
en grafieken.
Afm.: 22 x 30 cm. ISBN 90-6013-908-9, 
geb. Prijs: ƒ 59,90.

Op 4 mei j.l. vond de presentatie plaats van 
'Sterkste Zeeslepers ter Wereld’ aan boord 
van één van die sterken de Smit Houston’ 
(16.000 i.p.k.), waar het eerste exemplaar 
werd aangeboden aan de heer R. W. 
Scheffer, voorzitter van de Raad van Be
stuur van Smit Internationale.
In het boek heeft de schrijver getracht een 
overzicht te geven van alle zeegaande 
sleepboten in de wereld met een vermogen 
van 8 . 0 0 0  i.p.k en meer.
In het korte historische overzicht komt tot 
uiting, dat de Nederlandse zeesleepvaart 
al sedert het begin van de 2 0 -ste eeuw een 
vooraanstaande rol speelt i n deze gespeci
aliseerde tak van scheepvaart. Zo is de 
Nederlandse zeesleepbood 'Zwarte Zee’ 
van 1933 zondermeer de beroemdste 
sleepboot uit de ruim 180-jarige sleep- 
vaartgeschiedenis. Was de zeesleper in 
vroegere jaren uitsluitend voor sleep- en 
bergingswerk, tegenwoordig moet de su- 
persleepboot vooral inzetbaar zijn bij de 
energiewinning buitengaats. Ten behoeve 
van de Offshore zijn de moderne zeesle
pers veelal ook ingericht voor het verplaat

sen van ankers, bevoorraden van boorei
landen, brandbestrijding en de laatste ja
ren zelfs uitgerust met ijsversterking om in 
arctische wateren te kunnen opereren. In 
dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de 
problematiek van pk en boldertrekkracht. 
Vooral de laatste eenheid zal steeds meer 
terrein gaan winnen nu de internationale 
classificatiebureaus eensluidende richtlij
nen hebben opgesteld voor de paaltrek- 
proef.
Het boek is grotendeels gevuld met uitge
breide technische gegevens van alle zee- 
sleepboten boven de 8 . 0 0 0  i.p.k. waarbij 
het rijkelijk is verlucht met foto's en tekenin
gen van deze vaartuigen.
Op de omslag prijkt de foto van de nieuwste 
Nederlandse zeesleepboot, de 22.000
i.p.k. sterke 'Smit Singapore’, die onlangs 
door Niestern Sander b.v. werd afgeleverd 
aan Smit Internationaal Zeesleep- en Ber
gingsbedrijf.

P.A.L.

Reliability and safety assessment 
methods fore ships and other 
installations
Paper 82 Llloyd’s Register T echnical Asso
ciation. Door: D. S. Aldwincle and R. V. 
Pomeroy
39 pagina’s met 31 figuren.
Werkt een systeem wanneer men het nodig 
heeft of werkt het niet, dat is de vraag die in 
deze nieuwe publikatie aan de orde gesteld 
wordt, leder systeem, elk apparaat, elk 
schip bestaat uit een groot aantal delen die

1. It fulfils the MARPOL Annex II.
2. It is easy and economical to install.
3. It can be fitted to all kinds of the cargo 

pumps described.
4. All existing and new constructed ves

sels can be fitted with the system.
5. It is easy to clean and inspect.
6 . It is simple to operate.
7. It minimizes the sump area and depth.
8 . It strips the total cargo system.
9. It avoids dry running and cavitation of 

rotating parts,
10. It has tank washing capability.

elk voor zich meestal wel werken, maar zo 
nu en dan niet. Hoe kan men de kans 
bepalen dat het geheel werkt, wanneer 
men de kans dat de delen stuk voor stuk 
werken, weet. In deze publikatie wordt de
ze problematiek overzichtelijk aan de orde 
gesteld en worden de theoretische uit
gangspunten aan concrete aan de 
scheepsbouw en scheepvaart gerelateer
de gevallen toegelicht. De publikatie geeft 
de methodiek die door Lloyd's gebruikt 
wordt voor de bepaling van de kritische 
onderdelen in een ontwerp en hun invloed 
op de veiligheid. Ook wordt een voorbeeld 
gegeven hoe men de vaart van een schip 
over een wat langere periode kan simule
ren en kan bepalen hoeveel storingen er 
kunnen optreden.

De publikatie is verkrijgbaar bij:
Lloyd's Register of Shipping 
Postbus 701,
3000 AS Rotterdam, tel.: 010-145088.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt



The Con-Speed drive

The Sulzer SLM Con-Speed ®  drive is in
terposed between the integral PTO ot the 
RTA engine and the generator. It is an 
infinitely-variable speed control gear unit 
which is able to maintain the generator at 
constant speed tor a steady electrical sup
ply frequency while the engine is free to run 
at varying speed between 75 and 104% of 
Contract-MGR nominal speed. The Con- 
Speed design makes use of the inherent 
variable-ratio characteristics in an epicyclic 
gear train, regulated by a superimposed 
hydrostatic transmission. It thus draws 
upon Sulzer-SLM expertise with this 
technology in the design and manufature of 
similar gear transmissions for railway vehi
cles and army battle tanks. The range of 
Con-Speed units includes four sizes to ca
ter for the whole RTA engine series, cap
able of transmitting up to 500, 750, 1000 
and 1400kW at 1200rev/min output speed. 
Each is provided as a self-contained unit, 
with built-in pumps, filter, cooler and other 
accessories, all ready for mounting on the 
side of the engine. These units are now 
available from Sulzer-SLM and will soon be 
produced under licence in Japan.
The first unit, a 750 type, has been on test at 
the Sulzer-SLM works, Winterthur, since 
January this year. During this time, it has 
given excellent performance, running with
out any mechanical problems while being 
subjected to a rigorous test programme 
involving long endurance runs and repeti
tive cycling of load and speed. In these 
trials, the unit performed exactly as antici
pated, confirming all expectations.
The special test rig (fig. 1) is suitable for all 
Con-Speed types. The prime mover is a 
thyristor-controlled DC motor, driving the 
unit under test through a high-precision 
torque-measuring shaft. The load is ap
plied by three-phase alternator connected 
to the unit through a duplicate torque- 
measuring shaft, and delivering power to 
load resistance tanks, or into the public 
50Hz grid. State-of-the-art electronic

Fig. 1. Con-Speed 750 unit on test showing the extensive measuring and recording 
equipment employed.

equipment provides comprehensive multi
channel measurements for data recording 
and on-line processing.
The test rig allows the simulation of any 
operating condition, such as engine start
ing, load application, crash stop man
oeuvres and engine misfiring. Moreover, it 
permits testing to be undertaken through
out the entire frequency range which may 
be of interest, thereby enabling demonstra
tions of the high degree of speed control 
attainable, (fig. 2 and 3).
The Con-Speed unit can be expected to 
control not only output speed fluctuations to 
levels below existing generator specifica
tions, but also to reduce significantly the 
engine-induced low-order torsional vibra
tions. In this respect, it must be mentioned 
that the design of the Con-Speed drive 
makes continuous parallel operation possi
ble, in normal sea-going conditions, be
tween a main engine-driven generator and 
an auxiliary generator. Generally, the PTO 
capacity of RTA engines is sized to cater 
for the ship's usual sea load. Continuous 
parallel operation may thus only be con
templated for special vessels with a high 
electrical load.
A demonstration showed the 6RTA58 main

engine-driven generator running in parallel 
with a 6AL20 container generator set. This 
simulated a typical shipboard situation 
where the main generator is clutched in to 
the PTO, synchronised with the auxiliary 
generator and then takes over the ship’s 
electrical load. Performance of the Con- 
Speed R drive is demonstrated by varying 
the main engine speed. Finally, the load is 
transferred back to the auxiliary generator 
set.
On the Sulzer-SLM test bed, several tests 
are performed to demonstrate the 
outstanding speed control features. Crash 
manoeuvres and load steps well beyond 
practical occurrences were simulated. 
Results from the test rig clearly demons
trated their ability to maintain generator 
speed constant, within very narrow limits, 
under typical operating conditions. For ex
ample, harmonic input speed variations of 
about ±25rev/min at 1 Hz on a 110Orev/min 
mean can be attenuated to practical in
significance at the units output. Even dur
ing wide input speed swings from 75 to 
104% nominal speed, and vice versa, the 
output speed is kept well within the permit
ted ± 1 % tolerance.
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Fig. 2. Actual response of the Con-Speed 750 unit to a rapid full- 
range input speed variation of 75 to 104% nominal speed while 
under a 500kWload. Even during the transition the output speed is 
held well within the permissible tolerance.

Fig. 3. Harmonic input speed variations of about ±25rev/min 
at 1Hz around a mean of 1100 rev/min are attenuated to prac
tically significant values at the output in this test on the Con- 
Speed 750 unit transmitting 500kW.



N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yy TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)
Voorlopig programma van lezingen en evenementen voor het seizoen 1984/1985

THE BENEFITS FOR THE ENGINE 
MANUFACTURER AND THE ENGINE 
USER BY APPLYING CAD FOR DIESEL 
ENGINE DESIGN*
by I. Ahlquist, manager technical section, 
production department Wàrtsilà Vasa (Fin
land)
di. 18 sept. ’84 Groningen; 
wo. 19 sept. '84 Amsterdam; 
do. 20 sept. '84 Rotterdam

HET INBRENGEN VAN PIJPLEIDINGEN 
IN DE ZEEBODEM m.b.v. EEN ROBOT
door ir. W. P. Kaldenbach, Offshore inno
vation Engineering B.V., Leiden, 
do. 20 sept. '84 Vlissingen

DE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK 
EN DE NEDERLANDSE CREDIET- 
VERZEKERINGS MIJ
sprekers nader op te geven 
di. 16 okt. ’84 Groningen

ONDERZOEK AAN SWATH SCHEPEN**
door ir. A. Koops en ir. R. Dallinga, MARIN 
Wagengen
wo. 17 okt. ’84 Amsterdam; 
do. 18 okt. ’84 Rotterdam; 
do 15 nov. ’84 Vlissingen

HET VERKEERSBEGELEIDEND 
SYSTEEM VOOR DE HAVEN VAN 
ROTTERDAM
door ir. J. C. M. de Keijser van het Project-

VERENIGINGSNIEUWS

PRIJSUITREIKINGEN
In de afgelopen maanden werden weer een 
veertiental prijzen uitgereikt aan afgestu
deerden bij het Technische Hoger Onder
wijs en bij het Hoger Technisch Onderwijs. 
De beste scripties op het gebied van de 
Maritieme Techniek werden bekroond met 
prijzen van ƒ 1 .0 0 0 ,- die met goedkeuring 
van de Algemene Ledenvergadering voor 
dit doel ter beschikking werden gesteld. 
De scripties die allen het waarderingscijfer 
9 of 10 kregen, waren van een zodanig 
gehalte en soms ook omvang, dat de be
kroning voor het verrichtte werk volgens 
alle beoordelaars, ten volle was verdiend. 
Veel van het werk was duidelijk gericht op 
praktische toepassingen en was daarom in 
vele gevallen, ook met hulp uit het bedrijfs
leven, verricht,
De statutaire doelstellingen van onze vere
niging worden hiermee ten volle gediend, 
namelijk: ’ het bevorderen van de weten
schappelijke en praktische ontwikkeling

bureau Walradar Waterweg te Rotterdam 
do. 18 okt. ’84 Vlissingen; 
di. 11 dec. 84 Groningen; 
do. 13 dec, '84 Rotterdam

EXCURSIE NAAR STORK 
WERKSPOOR DIESEL AMSTERDAM
di. 30 oktober. '84

SHELL PRODUCT CARRIERS:
DESIGN CRITERIA AND TECHNICAL 
SYSTEMS * **
sprekers nader op te geven 
di. 20 nov. '84 Groningen?; 
wo. 21 nov. ’84 Amsterdam?; 
do. 22 nov. '84 Rotterdam; 
do. 13 dec. '84 Vlissingen?

FILMAVOND
wo. 12 dec. ’84 Amsterdam

NIEUWJAARSRECEPTIES
wo. 2 jan. ’85 Groningen 
do. 3 jan. ’85 Rotterdam 
vr. 4 jan. '85 Vlissingen

LATEST DEVELOPMENTS 
IN COMBINED STABILIZER AND 
ANTI-HEELING SYSTEMS*
by mr. Horst Halden, Director Intering, 
Hamburg
di. 15 jan. ’85 Groningen 
do. 17 jan. '85 Rotterdam

van de Maritieme techniek’.
Het nevendoel dat bereikt wordt is dat onze 
vereniging zich hiermee kan presenteren 
bij de maritiem-technische opleidingen en 
daarmee zijn doelstellingen en belangen 
kan verbreiden onder de komende genera
ties, hetgeen zichtbaar wordt in de toetre
ding van nieuwe en veelal jonge leden, die 
de plaatsen van de oudere garde geleide
lijk overnemen.
-  Bij de Technische Hogeschool te Delft
werden door de voorzitter van het Hoofdbe
stuur, ing. C. W. van Cappellen, op 6  juni 
vier prijzen uitgereikt voor de beste afstu
deerverslagen in 1983.
De uitreiking vond dit jaar plaats bij de 
afdeling der Werktuigbouwkunde. Na een 
inleiding door de dekaan, prof. ir. G. Prins, 
die de prijswinnaars met hun familie en 
andere belangstellenden welkom heette, 
werden de prijzen üitgereikt nadat de be
trokken hoogleraar van de afgestudeerden 
de considerans had uitgesproken.
De gelukkige prijswinnaars waren:
ir. R. P. V. A. van Engelshoven, afgestu-

DISCUSSIEAVOND
wo. 16 jan. 85 Amsterdam

NB

Dit programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen In samenwerking met de 

Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
** Lezingen In samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'William Froude'.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden In Café-Restaurant Bosch- 
huis’, Hereweg 95, Groningen, aan
vang 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 Rotterdam worden ge
houden in de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

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

deerd bij prof. ir. J. de Koning van de Sectie 
Techniek van het Grondverzet, met een 
scriptie over 'Het computerprogramma 
'DREDMO'.
-  ir. G. Ph. van Vledder. afgestudeerd bij 
prof. ir. J. A. Battjes van de afdeling Civiele 
Techniek, met een scriptie over Het vóór
komen van golfgroepen in zeegang en dei
ning'.
-  ir. R. J. de Gaaij, afgestudeerd bij prof. dr. 
ing. C. Gallin van de afdeling Maritieme 
Techniek met een scriptie over: 'Een on
derzoek naar grote langzaam draaiende 
schroeven bij containerschepen’.
-  ir. J. J. M. Baar, afgestudeerd bij prof. ir. 
J. Gerritsma van de afdeling Maritieme 
Techniek met de scriptie over ’De bijdrage 
van de eindige elementen methode bij de 
berekening van scheepsbewegingen’.

In zijn toespraak benadrukte onze voorzit
ter het doel van de prijzen, namelijk de 
waardering van de vereniging voorde pres
tatie op Maritiem Technisch gebied. Hij 
dankte de afdeling Werktuigbouwkunde



De heer Jonker reikt de prijs uit aan C. van Gorp, (junior-lid van onze vereniging) voor zijn 
uit 5 boeken bestaande afstudeerverslag.

voor de organisatie van deze feestelijke 
gebeurtenis.
In het slotwoord dat werd gesproken door 
prof. Gallin, werd de toekomstige samen
werking tussen de afdelingen Werktuig
bouwkunde en Maritieme Techniek geme
moreerd, waarbij de door prof. Prins in zijn 
welkomstwoord uitgesproken wensen 
werden beantwoord en de hoop werd uitge
sproken dat onze vereniging hierbij een 
bemiddelende rol mocht vervullen, 
j-  Bij de Hogere Zeevaartschool 'Willem 
Barentsz' te Terschelling werd op 16 juni 
de prijs uitgereikt aan G. de Graaf, die bij de 
afdeling Scheepswerktuigkunde was afge
studeerd met een scriptie getiteld: 
’Kolenstook; technieken en mogelijkhe
den’. De prijs werd uitgereikt door de Alge
meen Secretaris.
-  Op 22 juni reikte de secretaris van het 
Hoofdbestuur, ing. H. Bitter, een prijs uit bij 
de Noordelijke Academie voor Scheep
vaart en Techniek 'Abel Tasman’ te Delf
zijl, waar de prijs werd gedeeld door W. 
Pomper voor zijn afstudeerverslag over: 
'Brandstofbesparing aan boord van sche
pen' en H. J. J. Janssen voor zijn scriptie 
Over: ’De verstelbare Schroef’.
Beiden behaalden het diploma voor 
Scheepswerktuigkundige.
-  Op 29 juni werden drie prijzen uitgereikt. 
De voorzitter van het HB, ing. C. W. van 
Cappellen, reikte aan E. F. C. Pronk een 
prijs uit voor zijn scriptie getiteld: ’ Inleiding 
betreffende Weerstand en Voortstuwing 
van Schepen' bij het behalen van het diplo
ma voor Scheepswerktuigkundige aan het 
Nautisch College 'Noorderhaaks' te Den 
Helder (zie foto).
-  Bij het Instituur voor Hoger Technisch en 
Nautisch Onderwijs ’Amsterdam’ reikte ir. 
J. C. Tjebbes, bestuurslid van de afdeling 
Amsterdam, een prijs uit aan T. Franssen 
voor zijn afstudeerverslag over: 'Elektroni
sche Ketelregeling'.
-  De voorzitter van de afdeling Rotterdam, 
ing. L. O. Jonker, reikte een prijs uit bij de 
Hogere School voor Scheepswerktuigkun- 
digen te Rotterdam aan R. A. van der 
Linden, voor zijn afstudeerverslag over: 
'Thermische Belasting van Motoronder- 
delen’.
-  Op 30 juni vond de prijsuitreiking plaats 
bij het Maritiem Instituut 'De Ruyter' te Vlis- 
singen, waar de voorzitter van het HB, ing. 
C. W. van Cappellen, een prijs uitreikte aan 
R. H. Swaninkvoor zijn afstudeerdverslag 
over: Low Speed Nozzles' bij de afdeling 
Scheepswerktuigkunde.
-  Op 5 juli reikte de voorzitter van de afde
ling Rotterdam, ing, L. O. Jonker, aan de 
HTS te Dordrecht bij de afdeling Scheeps- 
bouwkunde (waarvan hij zelf een oud-leer- 
ling is!) twee prijzen uit, namelijk aan C. van 
Gorp (zie foto) voor zijn afstudeerverslag 
over: 'Numeriek stroken met behulp van 
splines’ en aan Ph. T. C. Steveringvooreen 
scriptie over: 'De Maritieme Aspecten van 
het Vervoer van Zware en Volumineuze

lading over zee’ bij het behalen van het 
Ingenieursdiploma. Beide prijswinnaars 
zijn junior-lid van onze vereniging.
-  De algemeen secretaris reikte tenslotte 
nog twee prijzen uit op 7 juli bij de HTS te 
Haarlem.
De gelukkige prijswinnaars waren daar: W. 
J. Tyrrell voor een scriptie over: 'Een T raw-

ler ingericht voor de blauwe wijting-visserij' 
en J. Schouwenaarvoor zijn afstudeerwerk 
getiteld: 'Gewichtsberekening-methode
voor kleine schepen’. Beiden behaalden 
het Ingenieurs-diploma bij de afdeling 
Scheepsbouwkunde.

P.A.L.

De heer Van Cappellen feliciteert de prijswinnaar E. F. C. Pronk bij de uitreiking in de Oude 
Kerk te Huisduinen (Den Helder).



H A N SEN
dubbeldüurzame
snelstkoppelingen

• geschikt voor vrijwel a lle gassen, 
v loe is to ffen en chem icaliën, 
leverbaar in 6 m ateriaa l soorten 
met diverse soorten aanslu itingen, 
gro te  betrouw baarheid en 
gewaarborgde veiligheid door 
constante  kwalite it, 
gro te doorlaat door hoge Cv factor.

' zeer lange levensduur.
' allerlei veiligheidsvoorzieningen 

leverbaar.

VAN EYLE & RUYGERS
PERSLUCHT EN TECHNIEK B V
Rotterdam 010-22 66 66
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For those who demand the best
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Gebekos history is the history of installing and repairing 
ship's refrigerating and air-conditioning plants.
Many orders have already been completed by Gebeko 
owing to a sound know how.
The solution of unexpected technical problems has always 
been found quickly.

GEBEKO B.V.
Refrigeration Engineers
25 Kommiezenlaan -  3125 AM Schiedam -  Holland 
Phone: 010 -  150255, Telex 26258

te ch n isch  bureau  b.v.

3008 AR Rotterdam •  P.O. Box 5693 
41, Sluisjesdijk •  Telephone 010 - 290.666* 
Telex 28547 hateb nl »Telegraphic address 
HAMTEB
After o ffice  hours: 010 - 816527101807 -19171 
01858-5995/8095/2220

AGENT FOR:

INDUSTRIES INC.
New Iberia •  U.S.A.
MARINE SANITATION SYSTEMS

The RED FOX product line 
offers four different models 
designed especially to meet 
the needs of marine users,
-  STANDARD M S D - LITTLE 
FOX -  FOX PAC -  OFFSHORE

...SIMPLICITY OF 
OPERATION IS THE KEY

DAY AND NIGHT SERVICE

F o t o -  e n  F i lm s t u d io  M .N .  H o o g e z a n d

ontwerp en inbouw m achinekamers - tanker instal
laties - installaties zandwinningsbedrijven - deklui- 
ken - systeem transport e ffic iency - tussendeklui- 
ken - staalconstructies - hydraulische machines voor 
scheepsbouw - diesel aggregaten - hefkranen - pijp
leidingen - bouw voor- en achterstevens - com plete 
scheepssecties - matrijzen - stempels voor elke in
dustrie - transportabele (cutter) zuigers D.M.I.

B.V. MACHINEFABRIEK 
EN REPARATIEBEDRIJF

D. E. GORTER
Postbus 6  -  Hoogezand Holland
Tel. (05980) 9 58 35 -  Telex 53054



WIJ GARANDEREN U
concurrerende prijzen en snelle 

levering van alle soorten

TRANSFORMATOREN

1U1
i f r n n f r i

TRANSFORMATORENFABRIEK

UXOR

voor projecten, waarbij betrouwbaarheid 
voorop staat.
(Ook volgens Kema-Lloyds-Veritas-VDE-IEC 
of Mil. Spec.)
Onze bijna 50-jarige ervaring en het vakman
schap van alle medewerkers staan hier borg 
voor.
Offerte of catalogus sturen wij U op aanvraag 
graag toe.

Postbus 83 -2100  AB 
Kerklaan 9 - 2101 HK

Heemstede Telex 41419 - Tel. 023-282019 - 292625

M A C H I N E F A B R I E K

SAEDT B.V.
Octaanweg 9-11 (Hemhavens)
1041 AM Amsterdam 
Telefoon 020 - 11 83 95

REPARATIE VA N  POMPEN
voor SCHEEPVAART en INDUSTRIE.
DRAAI-, FREES-, KOTTER- 
EN SLIJPWERK

ARGON-ARC LASWERK

TEVEN S VER KO O P EN  
SERVICE VAN:
REIN TJES KEERKOPPELINGEN  
EN REDUCTIEKASTEN
- uitgebreide voorraad 

onderdelen, ook van de  
verouderde typen

Elem entenweg 8. Postbus 242
3 2 0 0  AE Spijkenlsse
Tel.: 0 18 8 0 -14 1 8 7 , Telex 24371

Reikon b.v. heelt o.a. een brede  
ervaring in de verkoop en het 
onderhoud van dieselmotoren, 
luchtcompressoren, keer- 
koppelingen, geluidsdem pers. 
vonkenvangers en reductiekasten  
voor de  scheepvaart en industrie,

R eikon b.v. h e e ft voor  
N ed erla n d  de
a lle e n v e rte g e n w o o rd ig in g  van: 
ABC D IE S E LM O TO R E N
- verkoop
-  Inbouw
- service
- onderdelen direct uit 

voorraad Spijkenisse leverbaar.

ERVOR LU C H T
C O M PR ESSO R EN
-  verkoop van com plete sets
-  onderdelen uit voorraad

G A R R ITT U ITLA A TG A S S E N 
D EM PERS EN 
VO N KENVANGERS

f ! 7 l/ O I 7
LUCHTCOMPRESSOREN



In Memoriam

C. de Nijs
Op 11 augustus 1984 overleed te Rotter
dam de heer C. de Nijs, oud-scheepswerk- 
tuigkundige en oud-hoofdinspecteur bij het 
Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente Rotterdam.
De heer De Nijs, die 70 jaar oud werd, was 
ruim 2 0  jaar lid van onze vereniging.

Joh. Verheek
Op 1 augustusj.l. overleed te Ommen op 70 
jarige leeftijd de heer Joh. Verheek, oud- 
directeur van het N.V. Scheepsbouw- en 
reparatiebedrijf Gebr. Sanderte Delfzijl. De 
heer Verheek was ruim 38 jaar lid van onze 
vereniging.

Verkochte schepen

Terrona en Tromp
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam zijn de 
Nederlandse kustvaartuigen ’TERONA’ en 
’TROMP’, eigendom van J. Vermaas’ 
Scheepvaart Bedrijf B.V. te Rotterdam, 
verkocht aan Arklow Shipping Limited in 
Ierland.
De schepen zijn zusterschepen van het 
singledeck-type met een draagvermogen 
van 1.519 tons, gebouwd door Scheeps
werf Bijlholt resp. in 1978 en 1979 en uitge
rust met een M.A.K. hoofdmotor van 1.200 
pk, waarmede een snelheid van 1 1  mijl 
behaald kan worden.
De overdracht heeft inmiddels te Slikker
veer plaatsgevonden. De schepen zijn her
doopt in resp. 'ARKLOW VIEW' en 
'ARKLOW GLEN' met thuishaven Arklow.

Agenda

8th International Tug Convention
The 8 th in the series of International Tug 
Conventions is being held in Singapore 
from 6-9 November 1984. Previous Con
ventions have been held in London, 
Vancouver, New Orleans, Rotterdam and 
Hamburg. As many as 400 delegates from 
all over the world are expected to attend this 
year’s Convention, making it the biggest 
gathering of people in the Tug business at 
any one venue.
The technical programme of papers covers 
the design, construction, operation, safety 
and economics of tugs, supply vessels and 
tug/barge systems.
In addition, there is a specialised display of 
products, equipment and services related 
to this industry with exhibiting companies

Personalia

Directie Verolme Machinefabriek 
IJsselmonde
De heer ir. J. J. Broodman is per 1 augus
tus 1984 benoemd tot Algemeen Directeur 
van Verolme Machinefabriek IJsselmon
de. Op dezelfde datum trad de heer Brood
man af als Bedrijfsdirecteur bij de Kon. Mij. 
'De Schelde en de Apparaten en Ketelfa- 
briek B.V.

Directie Kon. Mij. De Schelde'
De Raad van Commissarissen van de B.V. 
Kon, Mij. 'De Schelde' heeft de heer J. W. 
Weug met ingang van 1 augustus 1984 
benoemd tot statutair directeur van de ven
nootschap. Tegelijkertijd mei de in functie

from all over the world. Over 750 square 
metres of exhibition space has been re
served on the floor above the Convention 
chamber.
More information from: The 8 th Tug Con
vention Secretariat, Thomas Reed 
Publications Ltd., 36-37 Cock Lane, Lon
don EC1A 9BY, England, Tel. 01-248 
7881.

Diversen

Diesel Marine Holland B.V.
Teneinde de administratieve en financiële 
controle te vereenvoudigen en tevens de 
klanten een nog betere service te kunnen 
bieden werden per 1 juli 1984 Diesel Krome 
Engineering B.V. en Diesel Marine Rotter
dam B.V. samengevoegd in een nieuwe 
B.V., ingeschreven onder de naam Diesel 
Marine Holland B, V.
De correspondentie en de fakturen van de 
twee bedrijven zullen voortaan worden ver
zonden onder het nieuwe briefhoofd van 
Diesel Marine Holland B.V.

CAD/CAM centre for ship and offshore 
structures
The Ship Research Institute of Norway 
together with the Foundation for Industrial 
Development (SIU) have established a 
new CAD/CAM centre dedicated to ship 
and offshore structures. There are already 
several centers for computer-aided design 
and manufacturing in Norway, but this isthe 
first specializing in this field.
The centre will primarily work with big 
volume structures like ships and offshore 
oil rigs. The computers are programmed to 
design and calculate steel structures, pip
ings and similar units. There is consider
able machine capacity at the centre and a 
host of computer programs. The range of

treding van de heer Weug is de heer Ir. D. 
M. de Muynck benoemd tot bedrijfsdirec
teur die zal worden belast met de dagelijkse 
leiding van de industriegroepen Scheeps- 
nieuwbouw en Scheldebouw.

Ir. A. Groeneweg
De heer ing. A, Groeneweg heeft op 1 
augustus j.l. zijn functie als Onderwijs-On- 
derzoek medewerker bij de vakgroep Mari
tieme Werktuigkunde bij de Technische 
Hogeschool te Delft beëindigd. Een af
scheidsreceptie vond reeds plaats op 28 
juni j.i. in 'De Corridor’ van de Centrale 
Werkplaats voor Metaalbewerking.

programs will be extended as soon as new 
ones are available.
The CAD/CAM centre is offering its ser
vices to Norwegian industry both on a com- 
mision basis, and as centre for education, 
Customers may also let their own person- 
nel execute work at the centre.

Japanse scheepsbouw
De Japanse scheepsbouw heeft in het 
tweede kwartaal van dit jaar 46 buitenland
se bestellingen voor schepen met een ge
zamenlijke bruto inhoud van bijna een mil
joen ton ontvangen, aldus de Japanse or
ganisatie van exporteurs van schepen. In 
het tweede kwartaal van het afgelopen jaar 
kwamen bestellingen voor 195 schepen 
van samen 3,95 miljoen ton binnen.
De organisatie heeft deze cijfers gepubli
ceerd in antwoord op de kritiek vanuit 
scheepsbouwlanden in West-Europa dat 
Japan 70 procent van de wereldproduktie 
van schepen voor zijn rekening neemt, ter
wijl de Westeuropese werven de grootste 
moeite hebben om het hoofd boven water 
te houden. Het percentage werd onlangs 
genoemd in een vergadering van de Orga
nisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.
In het eerste kwartaal werden 71 buiten
landse bestellingen bij Japanse werven ge
plaatst. Het ging om schepen met een ge
zamenlijke bruto inhoud van ongeveer een 
miljoen ton. Van het eerste op het tweede 
kwartaal van dit jaar is de orderontvangst 
van de Japanse werven dus afgenomen 
maar eind juni waren meer schepen in Ja
pan in bestelling dan een jaar tevoren, na
melijk 543 tegen 496.

ED 18-7-'84

Goederenvervoer op zee gedaald
Het totale goederenvervoer over zee heeft 
vorig jaar 3165 miljoen ton bedragen. Dat 
was 2,6 procent minder dan in 1982. Dat

NIEUWSBERICHTEN



blijkt uit een rapport van het Japanse minis
terie voor Transport.
In het rapport wordt de vermindering van de 
vervoerde tonnage toegeschreven aan het 
gedaalde vervoer van olie en een lagere 
staalproduktie in Japan en Europa.

ED 25-7- 84

Griekse koopvaardijvloot
De Griekse koopvaardijvloot beschikte be
gin mei over 3.124 schepen met een totaal 
van 35.001.034 brutoregisterton, tegen
over 3.501 vaartuigen van tezamen 
38.747.779 BRT in mei vorig jaar-een ach
teruitgang van 1 0 , 8  procent. In deze perio
de werden 632 schepen met een gezamen
lijke tonnage van 7.648.196 BRT van het 
register afgevoerd, terwijl 255 nieuwe vaar
tuigen met een totaal van 3.902.451 BRT 
de Griekse vlag kwamen versterken. Ook 
het aantal Griekse schepen dat onder een 
buitenlandse vlag vaart werd sinds mei 
1983 minder: op 30 april 1984 waren dat er 
365 van 6.741.227 BRT, tegen 427 van 
7.590.508 BRT een jaar eerder.

ED 13-7-'84

Verdrag diepzeemljnbouw 
ondertekend
Op 3 augustus werd te Genève voor het 
Koninkrijk der Nederlanden ondertekend 
de Voorlopige Overeenstemming inzake 
aangelegenheden betreffende de diep- 
zeemijnbouw, De andere ondertekenaars 
waren België, de Bondsrepubliek Duits
land, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten van 
Amerika,

De Voorlopige Overeenstemming vormt 
een verdrag in de zin van de Nederlandse 
Grondwet. Zij is het resultaat van 
onderhandelingen die reeds een aantal 
jaren. aanvankelijk en marge van de Derde 
VN-Zeerecht Conferentie, tussen 
genoemde landen werden gevoerd. De 
Voorlopige Overeenstemming sanc
tioneert op regeringsniveau een akkoord 
tussen een Frans en een Japans staats- 
consortium en vier westerse privé consor
tia (in een waarvan de Nederlandse bedrij
ven (Shell/Billiton en Bos Kalis deelnemen) 
over de oplossing van geschillen met be
trekking tot elkaar overlappende claims op 
diepzeemijnbouwgebieden. De Overeen
stemming houdt geen alternatief diep- 
zeemijnbouwregime in ten opzichte van 
het VN-Zeerechtverdrag, maar beperkt 
zich tot de oplossing van overlappende 
claims. De Overeenstemming is dan ook 
niet strijdig met het Zeerechtverdrag en is 
bovendien compatibel met de door de VN- 
Zeerecht Conferentie aangenomen Re
solutie omtrent de bescherming van 
pionier-investeerders in de diepzee- 
mijnbouw, die de oplossing van geschillen 
voorschrijft. De Overeenstemming houdt in 
dat geen der partijen aan een bedrijf een 
vergunning zal verlenen voor mijnbouwac

tiviteiten met betrekking tot een mijngebied 
dat reeds aan een ander bedrijf is 
toegezegd.
Door de Voorlopige Overeenstemming kan 
een zo nauw mogelijk contact en een zo 
goed mogelijke samenwerking worden 
onderhouden met de overige in de diep- 
zeemijnbouw geïnteresseerde westerse 
landen inclusief Japan. De Overeenstem
ming vormt naar de opvatting van de Re
gering een belangrijke stap in de richting 
van en een constructieve bijdrage aan de 
totstandbrenging van een algemeen aan
vaardbaar en betrouwbaar diepzeemijn- 
bouwregime en als zodanig van een uni
verseel gedragen Zeerechtverdrag. De 
Voorlopige Overeenstemming behoeft hier 
te lande parlementaire goedkeuring 
alvorens zij voor Nederland in werking kan 
treden.

StCrt. 7-8-’84

De Amsterdamse haven
De goederenoverslag in de Amsterdamse 
haven is in het eerste half jaar van 1984 
gegroeid met 1 1 , 6  procent in vergelijking 
met dezelfde periode van het afgelopen 
jaar. Dit heeft het Gemeentelijk Havenbe
drijf Amsterdam bekend gemaakt.

Bijna alle sectoren in de Amsterdamse 
haven zagen hun omzet stijgen, alleen 
ertsen en stukgoed bleven achter. Het aan
tal binnenkomende schepen nam met 138 
toe tot 2358 en de totale bruto inhoudsmaat 
steeg met 493.000 ton tot 14,7 miljoen ton.

ED. 7-8-'84

China stimuleert scheepsbouw
De Volksrepubliek China wil haar scheeps- 
bouwindustrie krachtig uitbreiden. Voor 
1984 wordt al gedacht aan een groei van 
maar liefst 2 0  procent, aldus een functio
naris van de Chinese Scheepsbouw Cor
poratie (CSSC).

Wang Rongsheng, plaatsvervangend 
directeur van CSSC zei dat zijn land van 
plan is schepen volgens nieuwe eigen 
ontwerpen te ontwikkelen voor zowel de 
binnenlandse als de buitenlandse markt. 
'Wij doen geweldig ons best om de 
ontwikkeling van onze scheepsbouwin- 
dustrie te bespoedigen en schepen te 
bouwen die beter kunnen concurreren op 
de wereldmarkt’, zo zei Wang. Hij meldde 
verder dat hierbij moet worden gedacht aan 
olietankers, schepen voor het vervoer van 
steenkool, containerschepen, patrouille
vaartuigen, chemicaliëntankers en boor- 
platforms.

ED. 8 -8 - 84

British Shfpbuilders zwaar in rode 
cijfers
British Shipbuilders, het Britse staats- 
scheepsbouwconcern, heeft in het boek
jaar 1983-84 een verlies geleden van 161 
miljoen pond sterling, ongeveer 690 mil

joen gulden. Het is het grootste verlies 
sinds de onderneming in 1977 werd ge
vormd uit een aantal particuliere werven. In 
het voorafgaande boekjaar bedroeg het 
verlies 112 miljoen pond, 483 miljoen 
gulden.
Het afgelopen boekjaar werd er op de bouw 
van vier boorplatforms een verlies van hon
derd miljoen pond, 429 miljoen gulden, ge
leden. British Shipbuilders denkt er over uit 
de bouw van boorplatforms te stappen. De 
Britse regering heeft aangekondigd de -  
winstgevende -  bouw van oorlogsschepen 
aan de particuliere sector te willen verko
pen. Minister van handel en industrie, Nor- 
man Tebbitt, die de plannen bekendmaak
te, zei dat het in totaal om zeven marine
werven ging. Daarbij ziet hij het liefst dat de 
werven naar verschillende eigenaren 
gaan, 'om de concurrentie optimaal te hou
den’. De minister heeft British Shipbuilders 
al verzocht om voorbereidingen te treffen 
voor afzonderlijke beursnoteringen voorde 
werven. Onder de werven, die voor ver
koop in aanmerking komen, bevindt zich 
ook Cammell-Laird in Birkenhead (bij Li- 
verpool). Deze werf wordt al vier weken 
bezet gehouden door 130 werknemers, die 
het oneens zijn met de voorgenomen sane
ring en daarbij behorende ontslagen. Als 
gevolg van de bezetting is de werf niet in 
staat geweest op tijd een hotelplatform 
voor British Gas en een kruiser voor de 
Royal Navy op te leveren. De voorzitter van 
British Shipbuilders heeft laten weten dat 
de kansen op nieuwe orders hierdoor 'aan
zienlijk zijn beperkt’. Niettemin zijn er geen 
plannen om de op 1.700 mensen draaien
de werf te sluiten. De overige zes werven, 
die aan particulieren moeten worden ver
kocht, zijn Vickers, Yarrow, Vosper Thor- 
neycroft, Paul Russell, Brooke Marine en 
Swan Hunter. Alle werven behalve Cam- 
mell-Laird en Swan Hunter houden zich 
uitsluitend met de produktie van marine
schepen bezig. Cammell-Laird heeft ech
ter al geruime tijd geen koopvaardij-orders 
meer gehad en bij Swan Hunter loopt dit 
werk nog voor het einde van het jaar af. 
Volgens Tebbitt zullen de voorbereidende 
werkzaamheden voor de overneming in 
maart 1985 zijn afgerond. De werven zou
den dan in maart 1986 alle zijn verkocht. 
British Shipbuilders heeft laten weten dat 
zij zeer waarschijnlijk aan dit tijdschema 
kan voldoen.
Van het verlies over het afgelopen boekjaar 
komt ruim ƒ 400 miljoen op rekening van 
offshore-contracten. Volgens BS-presi- 
dent Graham Day zal het concern deze 
markt voorlopig dan ook links laten liggen 
en eerst trachten orde op zaken te stellen. 
Daaraan zal British Shipbuilders al de han
den vol hebben, want 'ook de markt voor 
koopvaardijschepen blijft zeer gedrukt’, al
dus Day.

E.D. 30-7-84



Met hydraulische Lukas vijzels en 
gereedschappen kan veel tijd bespaard 
worden, soms tot 70%

Met de kompakte lichtmetalen 500 bar Lukas cilinders kunnen 
vele werkzaamheden met hoge druk- of trekkrachten 
kostenbesparend en op eenvoudige wijze uitgevoerd worden.

Lukas verdient zich zelf snel terug bij het heffen en verplaatsen 
van lasten, inbouw in persframes, aftrekken van tandwielen, 
lagers en koppelingen, montage in machines en als montage 
gereedschap in de scheepsbouw, bouwtechniek, staalbouw en 
werktuigbouw.

V ra a g  o n z e  u itv o e r ig e  k a ta lo g u s  e e n s  a a n :

FAG Nederland B.V.
afd . H ydrau liek  e n  R eg eltech n iek
Postbus 11039  3 0 0 4  E A  R o tte rd am  Tel. 0 1 0 -3 7 4 0 1 1  Te lex  2 5 1 8 7 fa g  nl

LASTECHNIEK

?

Leveringsprogram m a:
* Las- en snijapparatuur, zowèl 

elektrisch als autogeen.
* Alle soorten lasdraden, toevoeg- 

metalen, laselektroden, 
laspoeders en accessoires.

* Hulpapparatuuralsrolstellingen, 
manipulatoren enz.

* Gassen en gasmengsels voor 
industriële en medische 
doeleinden.

* Leverina en aanleg van gas- en 
zuurstofleidingen.

* Eigen reparatie- en vervoers
diensten, waardoor optimale 
service en snelle levertijden 
gegarandeerd zijn.

* Wij importeren en 
vertegenwoordigen alleen 
bekende en hooggenoteerd 
staande fabrikaten.

* Met door ons geleverde 
apparatuur en toebehoren 
wordt bewust gekozen voor 
kwaliteit en bedrijfszekerheid.

* Door de bij ons aanwezige 
kennis kunnen wij een goede 
voorlichting geven en de juiste 
offertes uitbrengen.
Ook opleidingsmogelijkheden 
voor M.I.G. en T.I.G. lassen zijn 
bij ons aanwezig.

NIJVERHEIDSWEG 11 
9601 LX HOOGEZAND 
POSTBUS 153 
9600 AD HOOGEZAND 
TELEFOON (05980) 9 88 44 
TELEX 53782

ingakappe

k o rto m : w a t  e r  m a a r  a a n  p ijp e n ,  
k a n a le n , k a p p e n  o f a n d e re  to e s ta n d e n  
n o d ig  is  v o o r lu c h tb e h a n d e lin g . | Ë |  
to e v o e re n , a fv o e re n , in b fa z e n  e n  9  
a fz u ig e n , m a a k t ,  le v e rt en  in s t a l l e e r ™  
v a n  d e r  h e id e  d ro n r ijp  bv  
u itv o e r in g e n  In  p la a ts ta a l.  a l u m in iu i jH  
ro e s tv r ij s ta a l v o lg e n s  te k e n in g  o f  i S |  
o p g e g e v e n  m a te n

einsteinweg 19 
8912 ap leeuwarden 
058- 150776
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akoestische isolatie *■
M th . vois*"* N.S.f.*h •**
Sitter* rupeetles "
sanita ir, verwarming 
en alrcondition
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TANKINHOUDSMEETSYSTEMEN

Diverse komplete, 
zowel konllnu als selektiet 

aanwijzende systemen met 
analoge en/of digitale ultlezing. 

Ook geschikt voor aansluiting 
op video-displays. 

Toepassing voor vloeibare 
gassen en andere vloeistoffen 

(ook met zeer hoge viskositeit), 
gebaseerd op het borrelbuls- 

prlncipe.

De universele toepasbaarheid 
van deze systemen komt vooral 
tot uiting bij de komblnaties 
met regelaars en drukschakelaars, 
waardoor het mogelijk is 
besturings- en regelsystemen op 
te bouwen, zowel geschikt voor 
tgepassing aan boord van schepen 
als voor landinstallatles. 
Goedgekeurd door de Scheepvaart- 
inspektle, Veritas. LRS en GL.

A T J S S I T R O t -
2 IE S E R L A H D  B .V .

Meet-, regel- en schakelapparatuur 
voor procesautomatisering

Postbus 225 - 2700 AE Zoetermeer - Wattstraat 36 
Tel. 079-410774* -T e le x32067

„AEG laat je niet in de steek” is toch 
een slagzin voor wasmachines?

„Als scheepvaartdeskundige zou u 
toch moeten weten, dat deze claim 
ook geldt voor AEG- TELEFUNKEN 
Marine Service”
Het loont dus altijd de 
moeite kontakt op te 
nemen met 
AEG-TELEFUNKEN.

De Afdeling Scheepsbouw 
is wereldwijd toon
aangevend op het gebied 
van:

• Systeem engineering
• Energie
• Automatisering
• Communicatie
• Data-processing
• Meettechnieken
• Kabeldoorvoeringen met A60 - eert.
• Technische services
• Turn-key-projecten
• Diversen A E G

AEG-TELEFUNKEN Nederland NV. Marine Service. Rijnhaven N Z 45, Postbus 5115,3008 AC ROTTERDAM, T e l: 0 10 -8 5 5 6 4 4  / 206611 (buiten kantoortijd) - Telex 28822

LUCHTKOMPRESSOREN
KAPACITEIT:
VAN
10-150 m 3/h 
30 bar.

•  FUNKTIONEEL

•  BETROUW
BAAR

•  EENVOUDIG 
ONDERHOUD

•  ELKE KLASSE

WIJ BOUWEN COMPRESSOREN DIE ONDER 
MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD 
KOEL WETEN TE HOUDEN.__________________
•  ALTIJD ELK ONDERDEEL IN VOORRAAD
•  LUCHT EN WATERGEKOELD
•  WERELDWIJDE SERVICE

VAN DUUVENDUK  
ROTTERDAM b.v.
waalhaven pier 8, ophemertstraat 98,
3089 JE ROTTERDAM
Tel.: 010 29 39 55 Telex: 28260 deno nl



More bulkcarriers, fewer tankers at mid
year
The world dry bulkcarriers fleet is expan
ding at an annual rate of more than 6.5 per 
cent, claim London shipbrokers Eggar 
Forrester, The tanker fleet declined at a 
rate of over 7 per cent to mid-1984. 
Deliveries of new bulkcarriers are running 
at over four times the rate of scrapping and 
losses, and tonnage on order -  well in 
excess of today's level of demand -  could 
almost quadruple the volume of surplus 
capacity. This is compared with the high 
level of surplus already existing in the tank
er sector where scrapping is nearly 7.5 
times the rate of new deliveries.
Future demand for both sectors will depend 
essentially on the same factors -  economic 
growth and rising industrial output. While 
the present weakness and structural 
changes in the oil market threaten the tank
er sector, the growth of steel production is 
providing support for confidence among 
bulkcarrier owners.
All markets have been suffering from a 
seasonal slump in activity, though renewed 
interest in period business suggests that 
the drycargo market may have bottomed 
out. Despite this seasonal downturn the 
volume of tonnage laid-up has continued to 
decline for all types.

Offshore

Norway’s continental shelf reserves
The proven reserves of hydrocarbons on 
Norway’s continental shelf are now put at 
3.74 billion tons of oil equivalents. The anti
cipated total recoverable reserves south of 
Stad (close to the 62nd parallel) are 5 billion 
tons of oil equivalents, 3.6 billion of which 
have been proven by drilling. North of Stad 
it is still too early to say anything about the 
total potential resources, it is announced in 
the annual report from the Petroleum Direc
torate.
Estimates of reserves were altered a little 
last year, partly on account of new finds, 
and partly because of updating of previous 
calculations. The oil reserves have been 
upgraded by 44 million tons, and the gas 
reserves by 934 billion m3. (Norinform).

Statfjord C platform out on the field
The 800.000 ton and 271 m high Statfjord C 
platform has recently been towed out into 
the Statfjord field of the North Sea, where it 
is due to come on stream in October of 
1985. The C platform is the third and last 
platform which is now to be located on this 
field, and when all three come into full pro
duction the field will produce more than 
600 0 0 0  barrels of oil per day, to a value of 
more than 18.6 million USD.
The platform is insured for a value of 1 . 6  

billion USD. Mobil Exploration Norway Inc, 
the operator for the Statfjord field, recently 
announced that the cost estimate for the

Statfjord-C platform has been reduced by 
about 93 million USD to 1.5 billion USD. 
compared with the estimate prepared last 
autumn. Compared to the previous plat
form, Statfjord B, productivity during the 
building of the C platform increased by 
30%. Lower material costs, and the infla
tion rate have also played their part in re
ducing the price of the platform.
Oil production on the Statfjord field this year 
will equate 173 million USD more than the 
operator company Mobil had calculated. 
The daily production figure has been up
graded from 390.000 barrels to 405.000 
barrels per day. (Norinform).

Noorwegen ontdekt grote gasreserve in 
de poolcirkel
Het Noorse staatsbedrijf Statoil heeft een 
grote gasreserve ontdekt in het veld Trom- 
soflaket, dat binnen de poolcirkel ligt. De 
hoeveelheid gas is bijna net zo groot als die 
in het grootste gasveld in de Noordzee. Om 
de reserve te kunnen ontginnen wordt wel 
omvangrijke hulp van de overheid noodza
kelijk genoemd.
De reserve bevat 170 miljard kubieke me
ter winbaar gas, maar de exploitatie ervan 
is uiterst moeilijk. Het water ter plekke is 
250 meter diep. De gaswinning in de 
Noordzee vindt plaats in water dat maar 
half zo diep is. Ook het transport van het 
gas naar een terminal vormt een groot pro
bleem,
Zelfs met overheidssteun zal de nieuwe 
reserve echter niet voor 1996 in gebruik 
worden genomen, aldus de woordvoerder. 
De exploitatie van de Noorse gasreserves 
is afhankelijk van de onderhandelingen 
tussen Noorwegen en Groot-Brittannië 
over de ontwikkeling van de gasreserve in 
het veld Sleipner in de Noordzee. Dit veld 
bevat 180 miljard kubieke meter winbaar 
gas en de ontwikkeling ervan baant de weg 
voor de exploitatie van het nog grotere 
gasveld Troll.
Lopen de onderhandelingen tussen Groot- 
Brittannië en Noorwegen echter op niets uit 
dan zou Noorwegen wel eens kunnen be
sluiten voorrang te verlenen aan de win
ning van olie boven de winning van gas.
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Recordproduktie Noorse aardolie
De Noorse aardolie- en aardgasproduktie 
lopen dit jaar zo n 2 0 % voor op de officiële 
ramingen, voornamelijk als gevolg van de 
hogere produktie in het Statfjord-veld. Over 
de periode januari/maart bereikte de pro
duktie 16,24 miljoen TOE, waarvan 8,34 
miljoen ton aardolie en 7,9 miljoen TOE 
aardgas. Dit in vergelijking met maar 14,03 
miljoen TOE in het eerste kwartaal van 
1983.
Als deze trend doorgaat en de dollar sterk 
blijft t.o.v. de Noorse kroon, kunnen de 
staatsinkomsten uit olie dit jaar 1 2 ... 14 mil
jard hoger uitvallen dan de voorzichtige 
raming van 21,5 miljard NOK, die was ge

baseerd op de produktie over 1984 van 
maar 54,1 miljoen TOE.

Technische informatie

IHC Hydrohammer
Tussen IHC Holland NV, bouwers van bag- 
germaterieel, te Papendrecht, en Nier- 
strasz NV te Naarden is overeenstemming 
bereikt over de overneming van de exclu
sieve verkoop- en fabricagerechten voor 
een nieuw ontwikkelde hydraulische hei
machine.
De nieuwe heimachine waarvan er enkele 
reeds langdurig en met succes in Neder
land en Duitsland zijn beproefd, zai onder 
de naam IHC Hydrohammer op de markt 
worden gebracht.
De Hydrohammer is een universele machi
ne waarvan de slagenergie variëert van 7 
tonmeter voor de landmarkt tot enkele hon
derden tonmeter voor de zware off- 
shoremarkt. De machine is bij uitstek ge
schikt om te worden ingezet voor offshore 
heiwerk, zowel boven als onder water. 
Kenmerken van de Hydrohammer zijn:
-  Eenvoud van constructie.
-  Bedrijfszekerheid.
-  Continu regelbare en afleesbare slag

energie.
-  Het vermogen om palen zowel in- als uit 

de grond te slaan.
-  Inzetbaarheid op grote waterdiepte.
-  Milieuvriendelijkheid: geen luchtveront- 

reiniging, minder lawaai.
De Hydrohammer beantwoordt aan alle 
eisen die de moderne funderingstechniek 
stelt en wordt algemeen beschouwd als 
een aantrekkelijk alternatief voor bestaan
de werktuigen. IHC verwacht met de intro
ductie van deze machine een verantwoor
de stap te doen in de richting van diversifi
catie in hoogwaardige technologische pro- 
dukten op een terrein dat grenst aan de 
markten waarop hij reeds jaren actief is.

Bently Nevada presentatie
Bently Nevada Europa B.V. is een onder
deel van een internationaal concern met 
1100 medewerkers en 35 vestigingen, ver
spreid over de gehele wereld.
Het bedrijf is gespecialiseerd in apparatuur 
en services voor conditie bewaking van 
roterende machines door meting van o.a.: 
trillings-gedrag, axiale verplaatsing, tem
peratuur, toerental, phasehoek enz. 
Toepassing van Bently Nevada apparatuur 
en Services vindt plaats op: electro moto
ren, turbines, pompen, compressoren, 
ventilatoren, tandwielkasten, enz.
Bently Nevada stelt een ieder in de gele
genheid tot het bijwonen van een presen- 
tatie-dag.
Op deze dag wordt het Rotating Machiner 
Information System (ROMIS) concept ge
presenteerd.
De Bently Nevada presentatie dagen zul
len gehouden worden in september 1984 in



Groningen, Alkmaar, Rotterdam, Antwer
pen, Brussel, Heerlen en Boekelo.
Voor nadere inlichtingen: Bently Nevada 
Europa B.V., Weteringweg 14, 2641 KM 
Pijnacker, telefoon: 01736-5240.

Luchtgedreven vacuümpomp
Zeevenhooven B V. te Rotterdam beweert 
dat perslucht ook negatief' kan werken. 
Zo op het eerste gezicht een verrassende 
uitspraak voor een bedrijf, dat zich reeds 
meer dan 50 jaar bezighoudt met adviezen 
en verkopen in de persluchtsector. Met de 
persluchtgedreven vacuümpompen van 
het fabrikaat PIAB uit Zweden is dit moge
lijk. Deze vacuümpompen werken volgens 
het unieke meervoudige venturi-systeem 
(gepatenteerd). Om het fenomeen vacuüm 
(negatieve druk) te ontrafelen, heeft men 
een beknopt en overzichtelijk handboekje 
samengesteld, waarin een aantal begrip
pen wordt verduidelijkt en interessante 
gegevens in tabellen zijn verwerkt. U kunt 
het aanvragen bij: Zeevenhooven B.V., 
Rotterdam, tel. 010- 153522 of Zeeven
hooven B.V., Roden, tel. 05908 - 19405.

Roestvast staalgids '84
Met behulp van de roestvast staalgids '84 
verkrijgen gebruikers en mogelijke 
gebruikers van roestvast staal op vlotte 
wijze meer inzicht in datgene wat de markt 
te bieden heeft op het gebied van roestvast 
staal en wat zich daaromheen afspeelt.
De gids is compact van opzei (36 blz.) en 
bevat, naast een algemene inleiding over 
rvs, een omschrijving van het dienstenpak
ket van 29 verschillende bedrijven. Hier
door wordt een goed overzicht verkregen 
van de Nederlandse markt,
Door de gekozen opzet zal de gids vooral 
nuttig zijn voor inkoopafdelingen, techni
sche diensten of werkplaatsafdeling.
De kosten van de gids bedragen ƒ 18,— 
excl. btw (ƒ 21,42 incl. btw). 
Geïnteresseerden kunnen de gids aan
vragen bij: MCE B.V., Postbus 296, 2300 
AG Leiden, tel. 071 - 14 45 41.

Aquatect anti-foullng
Scientists claim they have solved the long 
standing problem of marine growth on 
underwater structures. A seven-year in
vestigation at the Shell research centre in 
north-west England has produced a new 
type of coating that will make structures 
literally too slippery for mussels, barnacles 
and weed.
Such marine growth produces a natural 
adhesive that enables it to bind itself to 
underwater pipes and the legs of oil rigs. 
The traditional way of dealing with this is to 
kill the growth with a coating that seeps 
metal-based poison.
The Shell solution, Aquatect, is non-toxic 
and prevents marine growth getting a grip 
on structures. A silicon rubber coating is 
combined with a special oil which seeps to 
the surface. It makes the surface so slip

pery that mussels, barnacles and weed 
either cannot get a foothold or if they do the 
hold is so weak that the fouling can be 
knocked off by rough seas or the sweep of a 
diver's hand.
Tests have shown that seepageof the spe
cial oil will continue long enough to give 
protection for at least five years and poss
ibly twice that.
In the North Sea oil and gasfields, marine 
growth can build up to a depth of more than 
300 millimetres on a steel platform within 
four years of its installation. The growth is at 
its thickest between 5-20 metres below the 
surface and can extend downwards for at 
least 30 metres. This greatly increases the 
weight of the platform’s legs and if the level 
of growth puts the weight near the limit of its 
design divers may have to be brought in to 
clear the growth by scraping or water blas
ting at a typical cost of more than £150,000. 
With half the world’s oil expected to come 
from offshore fields over the next 1 0  years, 
Shell says its new Aquatect coating should 
prove to be a major money spinner. It is 
estimated something like 100-150 new 
platforms a year may need protecting. 
Shell originally evaluated nine now anti- 
fouling paints but these relied mainly on 
heavy metal biocides to poison marine 
growth and proved ineffective. It was then 
decided to try for a non-toxic solution and 
scientists found that certain materials 
based on silicon rubbers could be blended 
with selected oils and made to exude them 
at an extremely slow rate.
A section of pipe coated with five such 
experimental formulations was tested suc
cessfully of California and test patches 
were attached to a platform in a gas field off 
the east coast of the UK. Further trials were 
also carried out off Brunei in the South 
China Sea and in another area of the North 
Sea.
Because it is not poisonous, Aquatect can 
also be used in fish farms, where marine 
growth encourages bacteria and increases 
the risk of disease. The coating is also 
expected to find wide application in coastal 
power stations to protect intakes and pipe
lines. (LPS)

Gevaarlijke stoffen in de haven; 
veilige behandeling van stukgoed
Bij de Arbeidsinspectie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 
een nieuw publikatieblad verschenen, geti- 
teld: 'Gevaarlijke Stoffen in de haven: veili
ge behandeling van stukgoed’. Hierdoor 
komt het publicatieblad ’Veilige behande
ling gevaarlijke stoffen in de haven; Alge- 
meen’ (P 8 8 ) te vervallen.
In Nederland moeten gevaarlijke stoffen 
tijdens het vervoer zodanig zijn verpakt dat 
geen gevaar ontstaat voor degene die er- 
mee in aanraking kan komen. In dit blad 
worden algemene aanwijzingen gegeven 
voor de veilige behandeling van gevaarlijke 
stoffen in de haven. In het bijzonder wordt

ingegaan op het overslaan c.q verwerken 
van stukgoed en het maken van aangepas
te stuwplannen daarvoor.
Bovendien wordt in dit blad een overzicht 
gegeven van de nationale en internationale 
reglementen betreffende het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.
Op het gebied van de behandeling van 
gevaarlijke stoffen in de haven is reeds 
verschenen publicatieblad P 88-2 ’Veilig 
stuwen in containers; veilig stuwen van 
containers’. Het blad kan schriftelijk wor
den aangevraagd -  onder vermelding van 
P 88-1 bij het directoraat-generaal van de 
Arbeid, Postbus 69,2270 MA Voorburg. De 
prijs bedraagt ƒ 9,— per exemplaar. De 
prijs van P 88-2 bedraagt ƒ 8 ,— per exem
plaar.

TNO-laserapparatuur voor bewerkings
technieken operationeel
Met het operationeel worden van een 300 
W Nd-YAG pulslasersysteem bij de Tech
nisch Physische Dienst TNO- TH in Delft en 
een 1,2 kW C 02-Iasersysteem bij het Me- 
taalinstituut TNO in Apeldoorn zijn de mo
gelijkheden voor praktisch gericht laseron- 
derzoek in ons land aanzienlijk verruimd. 
Bedrijven die, in welke vorm dan ook, toe
passing van la-
serapparatuur voor materiaalbewerkingen 
overwegen, kunnen nu behalve voor advie
zen en algemene informatie ook bij de 
TNO-organisatie terecht voor praktische 
proefnemingen en haalbaarheidsstudies. 
Zoals eerder vermeld lenen ’lasers’ zich 
voor zeer uiteenlopende materiaalbewer
kingen in de metaal- en kunststofindustrie. 
Door het beschikbaar komen van lasers 
met grote vermogens zijn interessante mo
gelijkheden ontstaan voor het met hoge 
snelheid en grote precisie snijden, boren, 
perforeren en lassen van tal van materia
len, van onder meer hout en papier tot 
hoogwaardig staal en keramiek. Daar
naast zijn oppervlaktebewerkingen moge
lijk waarmee bijvoorbeeld plaatselijk me
taaloppervlakken kunnen worden gehard 
en andere metalen op oppervlakken kun
nen worden aangebracht.
De nu bij TNO operationele lasersystemen 
bieden bovengenoemde mogelijkheden 
en zijn in het bijzonder beschikbaar voor 
onderzoek gericht op toepassingen van 
lasers voor materiaalbewerking ten behoe
ve van de Nederlandse industrie. Ook zul
len ze worden gebruikt voor demonstraties 
in het kader van een TNO-voorlichtingspro- 
gramma dat binnenkort van start gaat. 
Voor nadere informatie: Technisch Physi
sche Dienst TNO-TH, Delft, ir. H. J. Rate- 
rink, tel: (015) 78 80 20.



IMCO Labels for transportation Dangerous Goods
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27 x 27 cm containers 
30 x 30 cm tanW orries

Printers W yt & Zonen B.V. -  Pieter de Hoochweg 111 -  3024 BG Rotterdam 
Telephone 010 - 76 25 66 -  Telex 21403 -  Postbox 268 -  3000 AG Rotterdam



NORWINCH
HYDRAULISCHE LIEREN

TENFJORD
HYDRAULISCHE STUURMACHINES

AFA
PNEUMATISCHE EN MECHANISCHE 
AFSTANDBEDIENINGEN

SERVICE EN REPARATIE AAN 
HYDRAULISCHE SYSTEMEN

L
f,ÖJÖi

SCHIEDAM  B V.

telefoon 010 - 26 62 44 -  2612 27 
Overschiesestraat 28 
3112 HG Schiedam 
telex 24186

HOLLAND R0ERPR0PELLER
voor optimale manoeuvreerbaarheid

Wordt succesvol 
toegepast voor o.a. 

veerponten 
passagierschepen 

binnenschepen 
kraanschepen 

drijvende bokken 
sleep- en duwboten 

reinigingsvaartuigen 
patrouillevaartuigen

Standaard leverbaar tot 
700 pk. Speciale uitvoeringen en 
grotere vermogens, aangepast 
aan uw wensen en bedrijfs
omstandigheden, kunnen geleverd worden.

Vraag prijs en uitvoerige dokumentatie bij

Johan Dane bv
machinefabriek en handelsondememing

IJssellaan 1b, 2935 CV Ouderkerk a/d IJssel 
tel. 01808-2889/3008, telex 26401 intx nl

MACHINEFABRIEK

iS p ir o - *  B.v.

☆  Leidingwerk voor de 
scheepsbouw

Divers groot 
verspaningswerk

☆  Groot konstruktiewerk 
(b.v. bordessen)

☆  Aluminium prefab unitsdesigners of 
patrol boats

Naval a rch itec ts , m arin e  en g in eers , co n s u ltan ts , surveyors

P .O  Box 444 - 4200  AK  G o rin ch em  - H o llan d  
Tel. 01830-35711 - Telex 25677


