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Troubled by fuel separation? Here's the simple solution.

Veel te veel schepen werken met slecht 
afgestelde zware brandstofolie-separato- 
ren en veroorzaken daardoor onnodige pro
blemen voor de bemanning en schade aan 
kostbare motoren. Voor de werktuigkun
dige betekent dit vaak het ene alarm na het 
andere. Nu echter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van Alfa-Laval, waarmee een 
slecht aangepaste separator voorgoed tot 
het verleden behoort. Het is een uniek 
separatiesysteem ’Alcap’ genaamd. De Al- 
cap heeft geen soortelijk gewichtringen.

Deze zijn vervangen door een enkele ’flow 
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit 
hoeft te worden vervangen. Toegepaste 
elektronica, in de vorm van een micropro
cessor en een uiterst accurate ’water trans
ducer’, zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optimale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent 
dat voor het eerst zware brandstoffen met 
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m ' bij

15°C efficiënt kunnen worden gereinigd. 
U kunt hiervan dus profiteren door een 
goedkopere, zwaardere brandstof te bun
keren met minder door brandstof veroor
zaakte problemen en besparingen op kost
bare manuren. Minder slijtage aan de mo
tor kan het aantal op voorraad benodigde 
reservedelen verminderen, zodat het hier
voor benodigde kapitaal kan worden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord 
van een schip te liggen. Bovendien, door
dat Alcap een geheel geautomatiseerd pro
ces is, is toezicht volledig overbodig, en 
behoeven goed opgeleide bemanningsle
den geen tijd meer te verspillen met het 
maken van aanpassingen voor de dicht
heid, viscositeit en andere factoren van de 
zware brandstofolie. Door de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet 
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen meer dan 
waard.
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Scheepvaart
Levering en onderhoud van 
een volledig assortiment 
apparatuur voor navigatie 
en kommunikatie , voor 
visopsporing en alarmering, 
variërend van zeer eenvoudige 
tot uiterst geavanceerde 
systemen waarin de 
modernste elektronika is 
verwerkt.

Marina electronics voor de 
watersport
Een compleet programma dat 
speciaal is ontwikkeld voor de 
watersport, zowel op de 
binnenwateren a lsopzee . Een 
uitgebreid assortiment 
instrumenten datde 
watersporter in staat stelt 
professioneel te varen.

Radio-kommunikatie
Levering en onderhoud van 
landkommunikatiesystemen, 
alarm centrales, 
mobilofoonnetten en 
telemetriesystem en. Kortom, 
een programma dat loopt van 
een eenvoudige portofoon tot 
complete
verbindingsnetwerken.

Engineering
Een project gericht en uiterst 
gevarieerd bedrijfsonderdeel, 
dat zich internationaal zowel 
met consultancy, 
systeem-ontwikkeling, 
projektrealisatie, als met 
leverantie van volledige 
system en bezighoudt. Engineering 
is nu betrokken bij het 
ontwerpen van
telekommunikatie-netwerken, 
haveninstrum entatiesystem en, 
off-shore en 
onderwateraktiviteiten. 
a lsm ede gecoördineerde 
onderhoudstaken

INAweet er alles van
Dat mag ook wel na 35 jaar lang alle 
ontwikkelingen op het gebied van navigatie, 
kommunikatie, radar en plaatsbepaling op 
de voet te hebben gevolgd.
De techniek heeft grote stappen genomen, 
die hebben geleid tot uiterst verfijnde 
apparatuur voor gebruik op het water, 
het land en in de lucht.
Gerenommeerde fabrikanten hebben de 
vindingen verder uitgewerkt, waardoor een 
grote variëteit is ontstaan, waarin voor elk 
type schip en vliegtuig gespecialiseerde 
apparatuur voorhanden is.

INA is de vertegenwoordiger van veel 
toonaangevende ondernemingen. Levert 
alle gewenste apparatuur, zorgt voor 
plaatsing en onderhoud en levert elke 
service die verlangd wordt in binnen- en 
buitenland. Daarom beschikt INA ook over 
een uitstekend georganiseerd team van 
ervaren, door de fabrieken opgeleide 
technici ten dienste van de gehele scheep- 
vaartwereld, overheid 
en gebruikers 
van land-mobiele 
radio.
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Het lijkt erop dat het ernst gaat worden met 
het slopen van tonnage. In de eerste zes 
maanden van 1985 lag de omvang van de 
gesloopte scheepsruimte met 13 miljoen 
brt ongeveer op het niveau dat vroeger voor 
een geheel jaar gold. Om precies te zijn 
ging het om 13,5 miljoen ton. Op jaarbasis 
zou dit bij een in omvang gelijk blijvende 
sloop dus 26 miljoen ton kunnen worden. 
Het cijfer voor het eerste halfjaar ligt rond 
40 pet hoger dan dat voor het eerste half
jaar 1984 en had betrekking op 925 sche
pen. In de eerste zes maanden van het 
vorige jaar werd 9,72 miljoen ton gesloopt. 
Men moet hopen dat deze tendens zich in 
de eerstkomende jaren blijft voortzetten, 
en dat dus een groeiende stroom van sche
pen zijn weg naar sloopwerven vindt.
Het overtollige draagvermogen aan tank- 
scheepsruimte is in de eerste zes maanden 
van het jaar met ruim 13 miljoen ton afgeno
men. De wereldtankervloot omvatte op 30 
juni 140 miljoen ton dw. waarvan 45 miljoen 
ton nog opgelegd is, waarvan 41 miljoen 
ton aan VLCC’s en ULCC’s. Erwordt duide
lijk gewerkt aan een drastische afslanking 
van de tankervloot, waarvan de vrachten
markt te zijner tijd profijt kan ondervinden. 
!n onze vorige beschouwing constateer
den wij, dat het wat de scheepsbouw betreft 
in het Verre Oosten ook niet èiles goud 
meer is wat er blinkt, en gaven daarbij als 
voorbeeld enkele opmerkelijke feiten die 
zich in de Japanse scheepsbouwindustrie 
hadden voorgedaan. Met betrekking tot 
Zuid-Korea vernemen wij thans dat ook 
daér de scheepsbouw geconfronteerd 
wordt met een ernstige crisis. Aanzienlijk 
minder bestellingen en sterke prijsdalingen 
hebben nogal een abrupt einde gemaakt 
aan de expansie van de scheepsnieuw- 
bouw. Het is duidelijk dat ook déér de bo
men (niet meer) tot in de hemel groeien. 
Japan en Zuid-Korea zitten nu met een 
nieuwbouwcapaciteit die niet meer aan 
haar trekken kan komen, zoals in Europa 
en elders eveneens het geval is. Maar in 
Japan en Zuid-Korea leek alles zo te blijven 
als het was. Niets blijkt nu echter minder 
waar. In de eerste helft van 1985 hebben de 
Zuidkoreaanse werven nog slechts con

tracten kunnen afsluiten voor de bouw van
472.000 ton scheepsruimte met een totale 
waarde met 307 miljoen dollar. In vergelij
king van de eerste zes maanden betekent 
dit een halvering.
Medio 1985 had de Koreaanse scheeps
bouwindustrie contracten voor de bouw 
van 3,77 miljoen ton scheepsruimte met 
een waarde van $ 3,4 miljard. Maar dit 
volume aan nieuwbouw is nog niet eens 
voldoende om de in Zuid-Korea aanwezige 
nieuwbouwcapaciteit een jaar lang volledig 
te benutten. Als men weet dat scheeps
bouw in Zuid-Korea één van de belangrijk
ste pijlers van s lands economie is, dan is 
het wel duidelijk dat een crisis voor de deur 
staat. In 1984 werd voor een bedrag van 
4,68 miljard dollar aan nieuwbouw geëx
porteerd, de waarde van 16 pet van de 
uitvoer.
Lage arbeidskosten waren de oorzaak van 
dit succes, terwijl de winst eveneens aan de 
lage kant bleef. Vandaag de dag begint dit 
een moeilijke zaak te worden. In 1981 en 
1982 beliep de waarde van een opdracht 
nog zo'n 1300 dollar per ton. In de eerste 
zes maanden van 1985 werd echter nog 
slechts gemiddeld ruim 601 dollar betaald, 
een duizelingwekkende val dus. De situatie 
in de Zuidkoreaanse scheepsbouw is 
thans van dien aard dat de vier grootste 
scheepsbouwbedrijven gezamenlijk een 
noodprogram hebben opgesteld om in de 
volgende jaren te kunnen overleven. Ze
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concentreren zich daarbij op andere pro- 
duktietakken, krimpen het personeel in en 
trachten de produktie en de kosten met 20 
tot 25 pet te drukken. De regering zou be
sloten hebben een al te sterke achteruit
gang van de scheepsbouwindustrie een 
halt toe te roepen, eventueel met dumping
prijzen. Een kat die in het nauw zit maakt 
rare sprongen, dat blijkt. Ook voor Zuid- 
Korea zijn de vette jaren voorbij.
In Japan is het niet veel beter. Voor buiten
landse rekening werden hier in juli nieuw- 
bouwcontracten afgesloten voor de bouw 
van 17 schepen van gezamenlijk nage
noeg 405.000 brt, slechts ruim 41 pet van 
de boekingen in juli 1984. Het totaal aan 
exportcontracten in de eerste vier maan
den van het in april aangevangen boekjaar 
heeft betrekking op de nieuwbouw van ruim 
een miljoen ton. Dit is echter maar 55 pet 
van de overeenkomstige periode in het 
vorige boekjaar. De snelle achteruitgang 
blijkt als we rtóg een jaar teruggaan: 22 pet. 
Uit de laatste cijfers van Lloyd's Register of 
Shipping komt naar voren, dat in Japan 
ultimo juni in aanbouw waren 295 schepen 
van totaal 5,66 miljoen brt, terwijl op dat 
moment nog 216 van totaal 5,09 miljoen ton 
in portefeuille waren mei de bouw waarvan 
nog geen begin was gemaakt. In totaal 
waren er dus 573 schepen van gezamenlijk 
11,65 miljoen in aanbouw en in bestelling. 
Daarna volgt Zuid-Korea met 5,45 miljoen 
ton, China (inclusief Taiwan) met 1,81 mil
joen ton, Brazilië met 1,73 miljoen ton en 
Polen met 1,28 miljoen ton. Als we vergelij
kingen maken met de jaren vijftig dan is dit 
een drastisch veranderd beeld. In die jaren 
stond het Verenigd Koninkrijk als scheeps
bouwende natie onbetwist aan de top en 
Polen evenals Brazilië waren van geen 
betekenis als scheepsbouwlanden. Overi
gens zijn er kort geleden in Japan nieuwe 
suggesties gedaan om de sloop van over
bodige en opgelegde scheepsruimte te sti
muleren, Het land heeft al sinds een aantal 
jaren een sloopfonds. Hieruit ontvangen de 
sloopwerven subsidies voor hun activitei
ten. De tot dusver uit dit fonds betaalde 
bedragen belopen naar schatting zo’n 22 
miljoen dollar. De thans geopperde plan
nen voor een nieuw sloopfonds zouden 
moeten voorzien in een garantie-systeem 
voor de reders. Het is begrijpelijk dat de 
meeste reders er niets voor voelen hun 
schepen naar een sloopwerf te zenden. Dit 
gaat namelijk gepaard met een fors verlies, 
waarvan de omvang bepaald wordt door 
het verschil tussen boekwaarde en sloop- 
prijs. Hier ligt de kloof die de Japanse rege
ring wil overbruggen. In dit geval zou de 
beslissing over al of niet slopen dus uitslui
tend afhankelijk zijn van de gang van zaken 
en de perspectieven van de internationale 
vrachtenmarkten.
Als het nieuwe sloopplan het haalt zou het 
in te stellen nieuwe sloopfonds ultimo 1985 
gerealiseerd kunnen zijn. Het plan dateert 
al uit de tijd vóór de ineenstorting van de

Sanko-Groep, ook al moet worden gezegd 
dat dit drama, dat in de Japanse scheep- 
vaartwereld nagenoeg een trauma heeft 
veroorzaakt, de plannen wel een nieuwe 
impuls gegeven heeft om in de kortste ke
ren te komen tot een drastische sanering 
van de scheepvaart onder de Japanse 
vlag. In internationale scheepvaartkringen 
is men van mening, dat de ineenstorting 
van de Sanko-Groep een keerpunt ge
weest is in het maritieme beleid van de 
Japanse regering, in casu van het ministe
rie van transport. En het is begrijpelijk dat er 
in deze situatie stemmen opgaan die vin
den dat er wat vlootexpansie betreft duide
lijk een pas op de plaats gemaakt moet 
worden. Zo is dus het Sanko-drama voor de 
Japanse scheepvaartwereld een goede 
leer geweest.

Van het vaderlandse scheepvaartfront 
goede berichten, De Kon. Nedlloyd Groep 
in Rotterdam heeft in de eerste zes maan
den van 1985 een winst behaald ten bedra
ge van ƒ 60,2 miljoen, vergeleken met 
f  52,4 miljoen in de eerste zes maanden 
van het vorige jaar. De totale omzet van de 
Groep steeg licht van ƒ 2,36 tot ƒ 2,46 mil
jard. Het bestuur verwacht, dat de resulta
ten in de tweede helft van het jaar die van 
het eerste halfjaar maar nauwelijks zullen 
kunnen overtreffen. In het gehele jaar 1984 
werd een winst gemaakt van ƒ 103 miljoen. 
De winst van het eerste halfjaar 1985 op 
jaarbasis nemend zou de winst in dit jaar 
rond ƒ 120,5 miljoen kunnen bedragen, 
hetgeen dan toch nog nagenoeg ƒ 1 8  mil
joen meer zou zijn dan in 1984. Niettemin 
vreest het bestuur een légere jaarwinst, 
ondanks het feit dat zich in de lijnvaartsec- 
tor in de loop van 1985 een herstel manifes
teerde en in de bulksector de verliezen zijn 
verminderd. Van Neddrill -  die op zee naar 
olie en gas boort -  worden gelijke resulta
ten verwacht als vorig jaar.
De winst bij Van Ommeren is in het eerste 
halfjaar gestegen tot ƒ 21,6 miljoen, onge
veer ƒ 10 miljoen meer dan in de eerste zes 
maanden van 1984. Deze winststijging is 
echter geen aanleiding om te kunnen zeg
gen dat de magere jaren voorbij zijn, want 
het was voornamelijk het gevolg van de 
verkoop van vaste activa, waarin begrepen 
het belang in Europa Terminals. Van échte 
winst kan men dus feitelijk niet spreken. De 
resultaten van de droge-ladingvloot waren 
evenwel beter dan die in het eerste halfjaar 
1984, ondanks een voortdurend (te) laag 
vrachtenniveau. Dit wat betere resultaat 
kon in hoofdzaak worden bereikt door het 
realiseren van aanpassingen in de samen
stelling van de vloot. Bij de tankervloot was 
er evenwel sprake van enige teruggang in 
de resultaten als gevolg van een verm in
derde vraag naar scheepsruimte voor het 
vervoer van minerale olieprodukten. Op de 
markt waar de vloot voor het vervoer van 
zware ladingen opereert staan de vrachten 
nog steeds onder druk als gevolg van een

overaanbod van tonnage. Niet vóórdat dit 
probleem opgelost is zal er een verbetering 
kunnen optreden, tenzij er een groot aan
bod van lading zou komen. Ook hier zou 
dus op een of andere wijze gesaneerd 
moeten worden. Dat lijkt echter alléén mo
gelijk te zijn als de rederijen die zich met 
zware overzeese transporten bezighou
den de koppen bij elkaar steken en in on
derling overleg tonnage uit de vaart nemen 
totdat het punt bereikt is waarop aanbod 
van lading en aanbod van scheepsruimte in 
evenwicht zijn, waarbij het aanbod van la
ding een ietsje groter zou moeten zijn om 
tot een beter rendement te kunnen komen. 
Eggar Forrester komt in zijn Shipping Com- 
mentary met de trieste mededeling, dat in 
juli 1985 de internationale zeevrachten- 
markt zó slecht was als in zeven jaar niet 
het geval geweest is. De voor graan betaal
de vrachten zonken tot een diepte die me
nigeen in de scheepvaart nauwelijks voor 
mogelijk had gehouden. En de vooruitzich
ten zijn navenant, het somberst sinds het 
begin van de jaren tachtig, en men kan 
zonder meer van een crisis op de zeevrach- 
tenmarkt spreken. Overigens is het uiterst 
moeilijk om tot duidelijke conclusies te ko
men met betrekking tot de overzeese we
reldhandel en de scheepvaart. Ook Forres
ter pleit voor een drastische vermindering 
van de nieuwbouw van koopvaardijtonna- 
ge en vergroting van de sloopactiviteiten. 
Er bestaat echter weinig hoop dat nationale 
sloopregelingen op korte termijn tot stand 
zullen komen. Een lichtpunt is echter dat er 
vrijwel geen nieuwbouworders meer ge
plaatst worden. Een betere vrachtenmarkt 
lijkt echter stellig een zaak van lange ter
mijn.
Het blijft natuurlijk voor een belangrijk deel 
giswerk, maar voor de reders die de grote 
mastodonten in de vaart hebben ziet het er 
bepaald niet florissant uit. Het zal pas beter 
kunnen worden als er een groter lading- 
aanbod komt -  maar dat zit er kennelijk 
dus op het ogenblik niet in -  óf als de 
omvang van de vloot van mastodonten 
door sloop afneemt, omdat het opleggen 
van schepen geen essentiële oplossing 
voor het probleem verschaft, zo wijs is men 
intussen al wel geworden.
Slopen is een activiteit die -  op de duur -  
ook de scheepsnieuwbouw een impuls kan 
geven, als er althans in voldoende mate 
wordt gesloopt, met andere woorden: het 
tempo daarvan is van beslissende beteke
nis. Wij zouden daar nogmaals sterk de 
nadruk op willen leggen. Er is zoals wij 
reeds aan het begin van ons artikel op
merkten al een belangrijke voorsprong op 
1984. Deze moet nóg verder vergroot wor
den. Uit beschikbaar cijfermateriaal komt 
naar voren dat er niet veel grote tankers of 
combined carriers bij zijn, en het slopen 
daérvan zou juist zoden aan de dijk kunnen 
zetten.
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Microcomputer hulpmiddel bij het voorontwerp van een schip
door Dr. ing. L. K. Kupras en Ing. H. van Keimpema*

Samenvatting
Dit artikel geeft een beschrijving van een computerprogramma voor het schatten van de hoofdafmetingen van een IMO-tanker die 
volgens de eisen van de MARPOL conventie moet worden ontworpen. Het programma is in MBASIC geschreven en draait op 
microcomputers. Vanwege de modulaire structuur en de eenvoudige oplossingsmethode kan het programma gemakkelijk worden 
gewijzigd en uitgebreid.

Inleiding
De IMO-MARPOL conventie eist dat de minimum diepgang in 
ballastconditie (TB =  2,0 + 0,02 L) wordt bereikt door alleen de 
aparte (segregated) ballasttank met w aterte vullen. Deze eis heeft 
een vergroting van het totale volume van het schip en van het 
vrijboord tot gevolg. Terwijl oude type tankers zijn gebouwd met 
een A-type vrijboord (D/T =  1.13), zullen de nieuw te bouwen 
schepen een vrijboord krijgen die dichter bij het vereiste voor B-60 
of zelfs B-type komt (D/T =  1.52).

Uitgangspunten
Door gebruik te maken van eenvoudige formules, deels uit de 
literatuur en deels voor dit doel ontwikkeld, worden de belangrijk
ste verhoudingen bepaald.
Numerieke waarden van gewichten, capaciteiten en hoofdmotor 
vermogen kunnen met behulp van de zogenaamde ervaringscoëf- 
ficiënten worden gecorrigeerd. Deze coëfficiënten kunnen worden 
verkregen door een bestaand schip, waarvan gegevens beschik
baar zijn, als invoer te gebruiken.

Ontwerp Model
Met het ontwerp model kan een parameter studie van de hoofdaf
metingen worden uitgevoerd.
Lengte L en holte D zijn vrije variabelen, diepgang T en lengte- 
breedteverhouding L/B zijn parameters. De twee vrije variabelen 
worden opgelost met behulp van twee voorwaarden van gelijk
heid, namelijk de ene voor deadweight en de andere voor de 
ladingcapaciteit.

DW =  ? DISPL -  LSW
VOLCAR = ? VOLHC -  RBALCC -  VOLSLOP 

waarin:
DW -  vereiste deadweight
DISPL -  waterverplaatsing
LSW -  lege scheepsgewicht
VOLHC -  totale tankcapaciteit
VOLCAR -  vereist iadingtankcapaciteit 
VOLSLOP -  sloptankcapaciteit 
RBALCC -  ballasttankcapaciteit zoals geëist door de 

conventie.

De Iadingtankcapaciteit hangt af van het ladinggewicht en soorte
lijke massa van de hoofdlading:
VOLCAR = (DW -  SUPPLIES) / CSG 
waarin:

SUPPLIES -  brandstof olie +  drinkwater +  provisie
CSG -  soortelijke massa van de lading,

De vereiste ballastcapaciteit moet voldoende zijn om het schip (als 
de brandstoftanks leeg zijn) tot de geëiste diepgang, volgens de 
MARPOL conventie, in te dompelen:
TB =  2,0 + 0,02 X  L
De oplossingsmethode gaat van een lineaire benadering uit (4).

* Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Maritieme Techniek

De procedure is als volgt:
-  twee gelijkheden worden door twee lineaire vergelijkingen be
naderd:

2
Hj = 2  A (j, i) *  X (i) =  B(j)

i =  1

waarin:
j = 1, 2; i = 1,2 
x = L, D =  vrije variabelen.

-  door enkele tests rond een startpunt te doen, worden de coëffi
ciënten A (j, i) en B (j) berekend.

-  Het stel vergelijkingen wordt opgelost:
A (j, i) *  Xo (i) + B (j) =  0 
waarin:
X0 =  de oplossing.

-  deze oplossing dient als nieuw startpunt voor de tweede iteratie, 
die als de definitieve wordt beschouwd.

Het computerprogramma
Het computerprogramma bestaat uit 6 delen:
1. DE INTERACTIEVE INVOER die via het toetsenbord wordt 

ingevoerd. De invoer bestaat uit de ontwerpeisen (snelheid, 
deadweight, ontwerp diepgang, lengte-breedte verhouding) en 
enkele waarden die nodig zijn om de iteratie te beginnen.

2. SUBROUTINE START die een schatting maakt van de hoofd
afmetingen (L, B, D, CB)

3. OPLOSSINGSMETHODE die twee iteraties uitvoert. In elke 
iteratie rekent de methode drie proefpunten en een oplossing 
uit.

4. SUBROUTINE MAIN waarmee de ontwerp subroutines uit blok 
5 worden aangeroepen.

5. ONTWERP SUBROUTINES zoals:
blokcoëfficiënt, waterverplaatsing, weerstand en voortstuwing 
(1), gewichten (2), (3), capaciteit van de ladingtank, minimum 
capaciteit van de ballasttank, beperkingen voor deadweight en 
Iadingtankcapaciteit.

6. SUBROUTINE UITVOER stuurt de uitvoer zowel naar het 
beeldscherm als naar de printer.

Figuur 1 toont een stroomdiagram van het programma. Het is 
geschreven in MBASIC (Microsoft Basic) en draait op de PC -  
MICROMICOS met MSDOS-besturing systeem.
Figuur 2 toont een tekening van de grafische uitvoer van een 
programma.
Omdat de BBC-Computer in de grafische mode een beperkte 
geheugencapaciteit heeft, is het programma gecomprimeerd (b.v. 
het blok MAIN uit figuur 1 is vervallen en de ontwerp subroutines 
zijn veranderd in functie-statements).

Conclusie
Het doel van dit werk was een waardevol instrument te ontwikkelen 
voor studenten die bezig zijn met ontwerpen van schepen. Sommi
ge studenten bezitten reeds een home- of personal computer 
zodat ze bekend zijn met het gebruik van de micro-computer. Deze
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studenten begrijpen de programma's en kunnen ze gemakkelijk 
aanpassen of uitbreiden. Bij de schrijvers van dit artikel zijn een 
aantal voorbeelden van programma's verkrijgbaar.
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Figuur 2. Voorbeeld van een parameter studie D W  = 850001, V = 

14,5 kn

Een computerprogramma voor scheepsvormgeneratie"

Door: Ir. H. J. Koelman**

Samenvatting
Dit artikel beschrijft de werkwijze en achtergronden van een computerprogramma waarmee 'ab in itio ' de vorm van een schip ontworpen 
kan worden. De vorm is hierbij aan weinig beperkingen onderworpen. Bij het ontwerpen van de vorm worden zowel numerieke als 
grafische gegevens gebruikt. Het programma is te gebruiken op een personal computer

Algemeen
De belangrijkste gegevens die bij het 
scheepsvormontwerp worden gebruikt, 
zijn numerieke gegevens zoals hoofdaf
metingen, coëfficiënten en drukkingspunt- 
ligging. Daarnaast is er echter een hoe
veelheid nonnumerieke informatie in het 
spel, zoals bijvoorbeeld de mate van U- of 
V-vorm van de spanten, het verloop van de 
kniklijnen en de estetische kwaliteiten. In 
het algemeen betreft het hier een min of 
meer vaag 'idee' van de scheepsvorm, een 
idee dat vooraf nauwelijks kwantificeer

* Titel van het afstudeerwerk aan de TH-Delft, 
afdeling Maritieme Techniek. Scheepsvormge- 
neratie maakt deel uit van het PIAS-pakket van 
het Scheepsbouwkundig Advies en Rekencen
trum (SARC).
** SARC, Delft

baar is. Schetsmatige weergave van deze 
ideëen is daarentegen meestal vrij een
voudig.
Wil een vormgeneratiesysteem werkbaar 
zijn dan moeten beide informatiesoorten 
meegenomen worden. De invoer van ge
tallen is eenvoudig, terwijl de nonnumerie
ke informatie door schetsen aan het sys
teem doorgegeven wordt. Met een lichtpen 
of een bestuurbare cursor kunnen schet
sen gemaakt worden.

De tweedimensionale doorsneden
Voordat het driedimensionale systeem be
schreven kan worden dient er eerst aan
dacht besteed te worden aan de wiskundi
ge voorstelling van de tweedimensionale 
doorsneden.
Een functievoorstelling in de vorm Y=F(X )

ligt voor de hand, maar voldoet niet, omdat 
doorsneden een oneindige afgeleide kun
nen hebben, waardoor zij zeer slecht ge
conditioneerd zijn. Door nu zowel X als Y 
als functie van een (vrij te kiezen) parame
ter T uit te drukken kan dit probleem verhol
pen worden. Goede resultaten worden be
reikt als voor X =F(T ) en Y=F(T) de z.g. 
B-spline luncties gebruikt worden. De B- 
spline bestaat in essentie uit een eindig 
aantal aan elkaar geknoopte' polynomen. 
De eigenschappen van de B-spline zijn 
onder meer:
-  De spline wordt gedefinieerd door enke
le invloedspunten (knopen). Deze 
invloedspunten vormen te zamen de z.g. 
definiërende veelhoek.
-  De B-spline vormt een strokende afbeel
ding van deze invloedspunten (figuur 1).
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BU ELKE CATERPILLAR 
KRUGTU DRIE VOLLE JAREN 

DOORVAAR-GARANTIE.

DIT GEEFT U ABSOLUTE 
ZEKERHEID DAT UDAG-IN 

DAG-UIT DOOR KUNT VAREN.

Als schipper stelt u hoge eisen aan uw 
motoren. En terecht: tenslotte bent u er voor uw 
werk van afhankelijk. Caterpillar en Geveke spelen

daarop in.
Met de unieke 

Doorvaar-garantie die u drie 
jaar absolute zekerheid 
geeft. Dat is ten eerste: drie 
jaar of 6000 uur volledige 

garantie. Verder: elke 250 uur een gratis olie- 
monsteronderzoek en elke 2000 uur een gratis TA- 
inspektie. Onderdelen voor onderhoud? Binnen

Caterpillar, Cat en CH zijn handels 
merken van Caterpillar Tractor Co.

24 uur heeft u ze; anders zijn ze gratis. Tot slot: f 1 -  
vergoeding per pk Caterpillar vermogen per 24 uur 
als u onverhoopt toch langer dan drie dagen stilligt. 
Dat is de Doorvaar-garantie. Absolute zekerheid, 
wat u zegt.

Daarbij geeft het Geveke Plus-Pakket u ook 
zekerheid in advies, onderdelenlevering en service. 
Schrijf of bel Geveke Motoren voor meer informatie 
en de voorwaarden van de Doorvaar-garantie. 
Antwoordnummer 8, g©V©k©

motoren3350 VB Papendrecht, 
(078) 150555. G

CATERPILLAR EN GEVEKE MOTOREN. 
VOORZEKERHEID DIE KOSTEN SPAART.
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Daarom buigt Seton de pijpen machinaal. Elke 
gebogen bocht scheelt 2 lassen. Dat leidt regelrecht 
naar een betere kwaliteit van de pijpen.
En het laswerk dat resteert wordt door ervaren en 
goed geschoolde vakm ensen zeer nauwgezet gedaan.

HOE MINDER LASSEN, HOE BETER DE PIJP.
Seton fabriceert enkel en alleen pijpleidingen. Volgens 
’t Prefab-systeem. Deze specialisatie is onze kracht.

Het resultaat is dat alle pijpen van Seton al volledig 
afgelast (en  zelfs met de juiste 
oppervlaktebehandeling) maatklaar naar het werk 
gaan. Dat komt de kwaliteit van de installatie ten 
goede. Verder scheelt het een hoop heen-en-weer  
gesjouw. Dus tijd.

Seton is erbij. Vanaf het eerste ontwerp tot en met 
de komplete installering.

In form atie  en offertes:
Ketelweg 30, 3356 LE Papendrecht. Telefoon (078) 152011.

Want wat waard is 
gedaan te worden, 
is waard goed  
gedaan te worden.

SETON
PIJPLEIDINGEN

keerkoppelingen en reduktiekasten
oerdegelijk en 
betrouwbaar Voor ieder type of soort schip heeft REI NT J ES een ge

schikte keerkoppeling of reduktiekast.

Wij noemen; T w in  -o# single -input reduktiekasten, m et 
of zonder ingebouw de la mallenkoppeling; Een uitgebreid pro
gram m a keerkoppelingen.
Uitvoeringen; Horizontaal, vertikaal as verzet, o f assen in lijn. 
Alle denkbare P.T.O.'s; Keuze uit standaard -en speciale  
redukties -en versnellingen; L ichtgewicht keerkoppelingen  
speciaal voor snelle schepen.

De A .M .W . staat borg voor snelle service en deskundige be
geleiding, gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring.

REINTJES.. 
het zekere voor het ónzekere.

ANTWERPSE MOTOREN WERKE N.V.
Algemene vertegenwoordiging van REINTJES in de Benelux 

Elzasweg 12, 2030 Antwerpen, Tel. 03-54.24.840, Telex 31189 
A.M .W .-Nederland, Tel. 01869-2637
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Een spant t.p.v. de 
schroeftunnel

Drievoudige knoop geeft een knik 
bi i een spline

fig■ 3

fig■ 2

-  Als een punt drievoudig wordt ingevoerd 
dan ontstaat er een knikpunt (figuur 2).
-  In de eindpunten en de knikpunten raakt 
de spline aan de definiërende veelhoek.

-  Het oppervlak en het zwaartepunt van 
een spline kan worden aangepast door de 
hoekpunten te verschuiven. Als de hoek
punten in evenredigheid verschoven wor

den dan kan het oppervlak en het zwaarte
punt worden aangepast met behoud van de 
globale vorm van de lijn.
De mate van stroken van een lijn is op het 
beeldscherm slecht te zien, zelfs na uitver
groten. Een bruikbaar hulpmiddel bij de 
beoordeling van het stroken is de krom
ming van de functie (dit wordt onder meer 
toegepast door de British Ship Research 
Association). De kromming wordt lood
recht op de spline uitgezet (figuur 3). Een 
slecht strokend gedeelte van een spline uit 
zich direct in een discontinuïteit van de 
kromming.

De opzet van het 
vormgeneratiesysteem
Nu bekend is welke tweedimensionale ge
reedschappen er beschikbaar zijn keren 
we terug naar de scheepsvormgeneratie. 
Het systeem dat met de beschreven twee
dimensionale gereedschappen kan wor
den opgebouwd, werkt als volgt:
1. Bepaal de hoofdafmetingen en coëffi
ciënten door:
-  Een weerstandsminimalisatie.
-  De beperkende randvoorwaarden.
2. Ontwerp de Kromme Van Spantopper- 
vlakken (KVS) door:
a. De KVS globaal te schetsen en daarna 
aan te laten passen aan het gewenste op
pervlak en zwaartepunt. Dit is een veelzijdi
ge methode. Het aanpassen gebeurt met 
het hierboven beschreven mechanisme 
van knoopverschuiving, of:
b. De KVS uit een standaardserie te laten 
kiezen. Dit werkt veel sneller maar is min
der veelzijdig.
3. Teken de deklijn en het stevencontour.
4. Schets op enkele karakteristieke plaat
sen (7 a 10 per schip) de spanten en laat het 
oppervlak aanpassen aan het juiste opper
vlak, dat inmiddels uit de KVS aan het 
systeem bekend is.
Bij deze spanten kunnen ook enkele vaste 
punten opgegeven worden, waar het schip 
een bepaalde minimale of maximale 
breedte moet hebben, bijvoorbeeld bij ma- 
chinefundaties, containerlagen en het 
schroefraam. Deze punten kunnen worden 
vastgezet, zodat zij niet verschuiven bij het 
aanpassen van het oppervlak,
Elk spant wordt tot aan het hoogste punt 
van het schip getekend. De spanten wor
den later door de deklijn afgeknipt. Elk 
spant moet uit een gelijk aantal knopen 
bestaan omdat:
5. Als de spanten getekend zijn dan wor
den de corresponderende knopen verbon
den door langsverbindingen, of allonga- 
ties. Deze allongaties lopen in het alge
meen willekeurig over het scheepsopper- 
vlak. Als in een bijzonder geval de hoogte 
van een allongatie constant is dan wordt zij 
daarmee een waterlijn. Is de breedte con
stant dan wordt de allongatie een verticaal. 
De allongaties kunnen (en moeten) nog op 
stroken gecontroleerd worden,
6. Interpoleer enkele spanten (tot ±  25) en
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fig. 7

laat deze in oppervlakte aanpassen.
7. Controleer nogmaals de allongaties.
8. De vorm is klaar en kan worden opge
slagen en nabewerkt.
Voorbeelden van de mogelijkheden van de 
scheepsvormgeneratie zijn te vinden in de 
figuren 4 t/m 9.

De belangrijkste eigenschappen 
van de vormgeneratie
-  De tijd die nodig is voor een ontwerpses
sie is 1 è 2 uur.
-  Alle gangbare scheepsvormen kunnen 
met het programma ontworpen worden, 
waarbij echter een kanttekening moet wor

den geplaatst bij de schepen die zijn opge
bouwd uit ontwikkelbare plaatopper- 
vlakken.
De beoordeling of een vorm al dan niet 
ontwikkelbaar is, is niet aan het program
ma. De ontwerper zal zijn eigen handme- 
thoden moeten hebben om een vorm te
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fig. 8 fig. 10

testen op ontwikkelbaarheid. Het program
ma kan wel overweg met ontwikkelbare 
vormen, maar het ’weet' niet of een bepaal
de vorm ontwikkelbaar is.
-  De methode is geschikt voor ‘schepen' 
en 'scheepsachtigen'. Naarmate de sa
menstellende delen minder gekromd zijn 
wordt het gebruik van het scheepsvormge- 
neratiesysteem minder voordelig, De stel
regel is hierbij: Hoe eenvoudiger een schip 
handmatig te ontwerpen is, hoe moeilijker 
het met het vormgeneratieprogramma 
gaat. De SWATH uit figuur 9 is een rand
geval.
-  De nauwkeurigheid is vergelijkbaar met 
een schaal 1:5Q lijnenplan. Een karakteris
tieke onnauwkeurigheid is dat de onder
kant van de spanten die op de basislijn 
zouden moeten liggen daar soms 10 mm 
vandaan liggen.
-  Voor zover het zich nu laat aanzien is de 
controle op het stroken door het beoorde
len van de kromming zeer effectief. Het 
concept van de kromming als strookpara- 
meter heeft zeker de potentie om in de 
toekomst het stroken op papier of spanten- 
vloer te verdringen.
-  Het systeem werkt niet volautomatisch. 
De ontwerper zal een goed idee over de 
vorm moeten hebben. Een slecht idee over 
de scheepsvorm leidt onvermijdelijk tot een 
slechte vorm, zie hiervoor figuur 10.
Het scheepsvormgeneratiesysteem is 
geïmplementeerd op een Apricot micro
computer (één van de IBM-achtigen) met 
256 KB werkgeheugen en 2x315 KB schijf- 
geheugens. De programma’s zijn geschre
ven in Pascal.

:.'see
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Energy Optimized Engine Plants
By: Henry Klintorp, Walter Brendorp and Birger Jacobsen*

Waste Heat Recovery
As engine designers, one of the most important goals over the last 
decade has been to obtain the highest possible thermal efficiency 
and the consequent reduction in specific fuel consumption. Our 
passing of the magic' 50% barrier in thermal efficiency was thus 
recognized as a milestone in the development process. 
Naturally, the high thermal efficiency of the engine itself influences 
the amount of waste heat available. The heat balance diagram, 
Fig. 1, specifies the sources of the approx. 50% waste heat which is 
available for such purposes as the production of steam and 
electricity necessary for heating and for operating the auxiliary 
equipment on board.

The energy content of the waste heat is, theoretically, ample to 
cover this purpose, but in fact the traditional auxiliary systems, 
such as exhaust gas boilers, turbo-generators, etc., have difficulty 
in matching the decreasing temperature levels caused by the 
improved efficiency of the prime mover. The four most attractive 
waste heat sources are:
•  Exhaust gas (temp, level 200-235°C at MCR)
•  Air coolers (temp, level 150-170°C at MCR)
•  Jacket cooling (temp, level 80°C)
•  Lub. oil cooling (temp, level about 55CC)
The recovery of waste heat energy from these sources has already 
been dealt with in the publications:
-  'Exhaust Gas Amounts and Temperatures L-GB/GBE', Febru

ary 1982.
-  'Recoverable Scavenging Air and Jacket Cooling Water Heat 

L-GB/GBE', June 1982.
-  'Freshwater Generators, Freshwater Production by Heat Re

covery L-GB/GBE', April 1982.

An updated publication for the MC/MCE engines, dealing speci
fically with exhaust gas temperature/amount, and steam and 
electrical power consumption, is scheduled to be issued this year. 
The exhaust gas is, of course, in spite of the decreased tempera

ture level, still the most attractive source, but the increasing strain 
which the reduced gas temperature of the modern engine is 
imposing on the exhaust gas boiler and tubo-generator manu
facturers is illustrated in the diagram in Fig. 2. The single hatched 
area represents obtainable kW production at 100%, 80% an 60% 
part loads calculated at a basic temperature of 275°C after the 
turbine at MCR, characteristic of the former engine types.
The double hatched area represents kW production at 80% load 
when the basic temperature level at MCR is 220°C, which is 
representative of the MC engine types.

* M.A.N. B&W

Fig. 1. Heat balance, nominal rated 6L80MCE with uncooled T/C, Fig. 2. Estimated turbo-generator electric power production.
100% MCR. Nominal rated engine with uncooled T/C.

ISO AMB C0 ND.
27 'C air / 2 7 ’C SW

without I275°C)

 without ( 277°CI

w ith b y -pa ss  1303°CI

w ithou t I 222°C I

The tu rbo-genera to r output -  o b ta inab le  by exhaust gas heat 
u t i l i z a t io n  from nominal ra ted  L-MC engines w ith /V ithout 
exhaust gas by-pass of T/C -  is  shown as a function  of the 
engine MCR output fo r some p a rt loads and based on ISO 
ambient cond itions.

The double-hatched area is v a lid  for p resen t engine types 
in s ta l le d  w ith turbochargers w ith h igher e ff ic ie n c y  than 
68%, whereas the s in g le  hatched areas were v a lid  for L-MC 
engines when announced fo r the f i r s t  tim e.

Actual steam consumption fo r h ea tirg  se rv ices  is deducted, 
see sp ec ia l curve.

Qbtomgble 
turboqen. output

kW
2,000 -

1. — with by -pass  I 297°C)

without 12 83 °Cl

by-pass ( 2 t2 ‘î C I

20.000 30000 f00

o ' iöioo ' 2Ö.OOO ' 3o'èoo ' taboo ’ so' too1
Engine shaft 
power ( MCR)

Single pressure steam system 7 bar abs

w ith  by-pass I297°C)

EL-power consumption 
normal at sea -  
estimated for tankers 
and bulk carrie rs  -  
see special curve
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N.V.KEMA
Afdeling Werktuigbouwkundige 
Berekeningen en Metaalonderzoek

m m m

K ^ M A Ü a N K E L IJ K E

s M S S f L .

UW LAST
ONDER CONTROLE? 

Is Uw LAST een „LAST”?
t • l l l l

Breng hem onder controle met EMSA last en last- 
moment beveiligingen. EMSA International bv, is 
toonaangevend in het beveiligen van alle soorten 
kranen-lieren en transportinstallaties.
Wij beveiligden al reeds kranen met een hefver
mogen van 4000 TON.
Maar ook kleinere kranen worden door ons goed 
en goedkoop beveiligd.

Gewichtsmetingen van 15 KG tot 200 TON.
Ook voor verhuur.

Voorkom ongelukken en bedrijfsstagnatie.

TEST periodiek de conditie van Uw staalkabels 
met de HAND CABLE SPY. Breuken in- en uit
wendig in staalkabels snel en nauwkeurig 
gevonden.

BEVEILIG NU!
Stuur de beveiligingsbon nu in naar:

EMSA International bv
Postbus 3058, 1003 AB Amsterdam
Tel: 020-367826, Telex: 17084 emsa nl.

n u i i H i i i m

BEVEILIGINGS BON

Ik wens informatie over:

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Utrechtse weg 310, 
Postbus 9035,
6800 ET ARNHEM, 
Telefoon (085) 562789
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FIRE PROTECTION SYSTEMS
Fire and smoke detection. Fire fighting. Fire extinguishing. Gas detection. Explosion suppression.

Systems design, supply, service.

OFFSHORE AND MARINE EQUIPMENT
Atlas Danmark, freshwater generators and incinerators. Airscrew Howden, fans and accessories. 

C.J.C., Lub.-/fuel oil conditioning units. CompAir (Reavell/Broomwade), compressors.

inham b.v. the netherlands
p.o. box 399 3300 aj dordrecht phone (0)78-145400 telex 29298



Bolidt decks 
can w eather a sea
of troubles.

They need to. After all, the condi
tions at sea can only be 
described as extreme. Fierce 
sun, bad weather and the action 
of water, oils and salt. And then 
the way they are used: trans
porting heavy cargo, point 
loads, braking loads, sheer 
loads and tensile strain. All these 
factors don’t make it easy for a 
deck. Bolidt has developed 
deck coatings which are résis
tent to all such attacks.
The floors are impact- and 
weather resistant and therefore 
long-lasting. They are insen
sitive to chemicals. Their com
position, rigidity, thickness, 
hardness and surface finish, as 
well as the colour are all specifi
cally designed for their function 
and load. With all these proper
ties Bolidt deck coatings are

perfectly suited to modern ship
building. Bolidt deck coatings 
are used both upper and lower 
decks. On passenger liners, 
container vessels, Ro-Ro ships, 
ships, ferries, pilot vessels and 
naval vessels. And on offshore 
platforms and as a finish for heli
copter decks.
In addition to its range of 
synthetic deck coatings which 
meet international IMO 
standards, Bolidt also supplies 
products and systems for 
deck reinforcement, grouting, 
fixing, ships putties, synthetic 
frames, coatings, rumble

reducing compounds and 
Bolidt Cable Sure. For further 
information about the 
applications of Bolidt 
please contact us.

Edisonweg 14 
P.O. Box 55
2950 AB Alblasserdam 
Holland
Phone: 1859-13444 
Telex: 29392 boli nl

NIMETA B.V. - 3356 LJ PAPENDRECHT
RIETGORSWEG 5 - TEL. (078) 157 222 (8 lijnen) - TELEX 20513 of 29453

Specialisten: S C H R O O T  - STAAL - SCHEPEN - SLO O PO B JEC TEN

S W B I1S 1L
Stork-Werkspoor Diesel B.V. 

erland: Amsterdam (020) 520 39 11, Telex 14395; Zwolle (038) 97 17 17, Telex 42116

A 5



□  E ü Q

Postbus 13, 84 70 AA Wolvega, Tel 05610-3246,

D EJO G N P
la & M

Kies voor veilig, kies voor Dejo.
Persroosters, Weldpressroosters, Dejogripplaat 
treden. Dejo roosters voor vei 
ligheid op grote hoogte. Voor 
uitgebreide informa 
tie ligt het 
‘Handboek 
Roosters' 
voor u klaar.
Bel even.

SPECIALISTEN . . . JUIST BIJ TOEPASSINGEN AAN BOORD.

VAN DER HEIDE DRONRIJP BV
einsteinweg 19 8912 ap leeuwarden 058 150776 
filiaal: gotenburgweg 18 9723 II  gronlngen 050 - 140366

‘ AKOtSTISCHl ISOLATIE
• THERMISCHE ISOLATIE
• INDUSTRIEEL PLAATWERK
• VENTILATIESTSTEMEN
• AfZUICSTSTEMEN
- A .C . INSTALLATIES
• C.V. INSTALLATIES
• SANITAIRE IN SM ttA riO

ONTDEK DE KWALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID...

Lieren voor Rijnvaart, 
Kustvaart, Baggerbedrijf, 
Visserij, zowel voor 
hand-, electr.-, diesel- 
als hydr. aandrijving 
en pneumatische 
besturing, speciaal:

•  ankerlieren tot
65 mm damketting

• kaapstanders
•  hijs- en verhaallieren
•  offshore winches
•  losinstallaties

RIDDERINKHOF B.V.
W E R K T U I G E N F A B R I E K

HASSELT (Ov.) -  Telefoon 05209-2021
VRAAGT OFFERTE!
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An estimated representative kW consumption curve is indicated by 
a heavy line.
As can be seen from the figure, the steam production cannot cover 
the kW requirement on board even for a 12L90MC engine, if no by
pass of the exhaust gas is fitted from gas receiver to exhaust gas 
boiler. Even with a by-pass fitted, a minimum of about 35,000 BHP 
is necessary before balance is obtained.
The steam system used for the above-mentioned investigations 
consisted of a one pressure' boiler (7 bar), and a high efficiency 
turbo-generator with a condenser pressure of 0.065 bar.
As can be seen from the curves, the application of a by-pass from 
the exhaust receiver, either to the exhaust boiler or (in more 
sophisticated arrangements) to an exhaust gas generator, is a 
possibility for increasing the amount of energy available for the 
auxiliary systems.
For the engine designer, however, who has used all his skill and 
efforts to refine the diesel engine to the highest possible efficiency 
and to balance the temperature of the heat loaded parts to optimum 
service performance, the idea of by-passing the exhaust gas

seems illogical, and he would prefer other means to procure the 
necessary auxiliary energy.
More advanced systems have already been introduced, such as 
double pressure boilers, low pressure turbines, hot water flash 
turbines, organic Rankine cycle, etc. Unfortunately, these systems 
are more complicated and expensive, which conflicts with the wish 
for simplifying the engine room layout and for crew reductions.

Economy Study
The following feasibility studies have been made so as to be able to 
advise customers to choose the best possible solutions, with the 
gratest overall economy, selected from the auxiliary equipment 
existing today, and adapted for the individual plants.
For production of the necessary auxiliary power, we have today the 
following traditional set-up at our disposal:
a. Diesel gensets for unifuel engine room
b. Power take-off
c. Turbo-generators.
From the various combinations which may be of interest, we have 
selected the following:
1. Gensets (unifuel)
2. Turbo-generator (steam from exhaust gas boiler and supple

ment from donkey boiler)
3. Power take-off
4. Power take-off and turbo-generator
5. Gensets (unifuel) and turbo-generator.
With gensets (1) as the basis we have, for three ship types, 
calculated differences in fuel consumption in US$/day for the 
combinations mentioned above:
I 220,000 ts bulker -  6L90MC
II Container ship -  12L80MC
III Product tanker -  5L70MC

I  SO amb. cond. 

6L90M C
Nom.MCR 30240 8 H P -7 4 R P M

2 ,5 ,4

Needed E l-p o w er co n su m p t.: 630 kw 
S e rv ic e  steam  consum pt.: 9 0 0 -1 0 5 0  kg /h

D ie s e lg e n e r a to r ,  la y o u t SFOC: 220 g /kw h e l -
2 ,  5 ,  4

12L80 MC
Nom MCR 4 7640 BMP - fl 3 RPH

2,5,4

>250

0

-250

-500

E l-p o w er consum pt.: 840 kw
S e rv ic e  steam consum pt.: 1350-1550  k g /h
D ie s e lg e n e r a to r ,  la y o u t SFOC: 217 g /kw h e l -

2 , 5 , 4

5L70MC
Nom.MCR 15200 8HP -95RPM

21 --------------------
_ ___ -

31
Sv
4'

E l-p o w e r consum pt.: 403 kw
S e rv ic e  steam  consum pt.: 5 0 0 -6 00  k g /h
D ie s e lg e n e r a to r ,  la y o u t SPOC: 223 g /kw h e l -

60

Case 1 : ME. + DG
Case 3: ME ♦  PT0
Case b: ME + TG + DG

R as is  da te  used fo r

70 80 90
 ► Propulsion

100 Power %

Case 2 : ME + ÏG + 0B 
Case 4 : ME + TG + PT0

Heavy fu e l o i l :  V is c o s ity  7000 se c . Redw., LCV = 40200 k J /k g ,  
P r ic e  170 $ / to n .

Case 2 , 4 and b: Exh. gas b o i le r  p in c h  p o in t  te m p e ra tu re  about 
10 d e g r .c .

Case 3 and 4 : S ide  mounted PT0, ty p e  RFC

Fig. 3. Difference in total fuel/lub. oil cost relative to main engine  +  Fig. 4. Specific capital cost o f installed machinery,
diesel generator, case 1.
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TO Single pressure lurbo - generator system  in sta lled

P T 0 : S id e-m o u n led  main engine d riven  generator 
in sta lle d , R FC  type

DG Unifueled d iese l generator set in sta lled

#/kW la y  out 
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1 600 
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1200 

1 100- 
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already been made, and we feel sure that the joint efforts of the 
staffs at the shipyards, owners, engine designers, consulting 
societies, manufacturers of waste heat equipment, etc., will result 
in most attractive engine room layouts for improved total energy 
optimization.

Main Engine Driven Generators
At present, and for a considerable number of years to come, we feel

Fig. 3. RENK constant frequency gear.
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sure that the robust and almost maintenance-free main engine 
driven generator installations are preferable solutions for the 
owners as a supplement to gensets for the production of the 
necessary kW. Consequently, we have adapted the engines for 
two types of standard generator layouts, a side-mounted gener
ator and a front-mounted generator, which will be described in 
detail in the next section.
In the publication Main Engine Driven Generators', issued June 
1982, we gave the best considerations on this subject, so only an 
updating of the experience gained since then, especially the 
development of the front-mounted and side-mounted generator 
executions, will be given now.

Geared Generator
The side-mounted generator arrangement, with the designation 
BW-RCF (Renk Constant Frequency), has been worked out in 
close cooperation with the gear manufacturer Renk in Augsburg, 
Germany, who placed their expertise at disposal for development

Geared generator
with hydraulic frequency control

Electric power
As standard , ob ta inab le  dow n to  70%  engine rfm in, 
nom inal rated and  derated  m ain engine

L 90M O M C E L 8 0 M C M C E L 70M C M C E L 60M G M C E L 5 0 M O M C E I.42M C /M C E

kW kW kW kW kW kW

1400 1400 1400* 1400** 1400**
1100 1100 1100 1100** MOO** 1100**
900 900 900 900 * * 900** ' 900**
700 700 700 700* 700** 700* *
550 550 550 550* 550 • ’ 550** '
400 400 400 400* 400** 44*0-*

• I f  the engine m o  be prepared for vzavrngr air V a tu  Jfeai Recovery, »pace is nor ruffkicnr for I he geared generator 
• * Valid only for engine* with lurbocharger on afi end

Fig. 11. Main engine driven shaft generators BW-RCF type. Front- 
mounted alternatives for L-MC/MCE engines
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in most attractive engine room layouts for improved total energy 
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Main Engine Driven Generators
At present, and for a considerable number of years to come, we feel
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sure that the robust and almost maintenance-free main engine 
driven generator installations are preferable solutions for the 
owners as a supplement to gensets for the production of the 
necessary kW. Consequently, we have adapted the engines for 
two types of standard generator layouts, a side-mounted gener
ator and a front-mounted generator, which will be described in 
detail in the next section.
In the publication Main Engine Driven Generators', issued June 
1982, we gave the best considerations on this subject, so only an 
updating of the experience gained since then, especially the 
development of the front-mounted and side-mounted generator 
executions, will be given now.

Geared Generator
The side-mounted generator arrangement, with the designation 
BW-RCF (Renk Constant Frequency), has been worked out in 
close cooperation with the gear manufacturer Renk in Augsburg, 
Germany, who placed their expertise at disposal for development

Geared generator
with hydraulic frequency control

Electric power
As stan d ard , ob ta inab le  dow n to  70%  engine r/m in, 
nom inal rated and  derated  m ain  engine

L90MC/MCE L 80M G M C E 1.70M OM CT L60M G M C E L 5 0 M O M Œ L42M C/M CB

kW kW kW kW kW kW

1400 1400 1400* 1400** 1400 * *
1100 1100 1100 1100** 1100** 1100**
900 900 900 900** 900** 900**'
700 700 700 700* 700* * 700**
550 550 550 550* 550 •* 550**'
400 400 400 400* 400* * 400 * *

• If the engine 1» to be prepared for scavenge air Watte Heal Recovery, »pace is not ruffkicnr for the geared generator 
•• Valid only for engines wnh lurbochzrger « 1  all end

Fig. 11. Main engine driven shaft generators BW -RCF type. Front- 
mounted alternatives for L-MC/MCE engines
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and production of the necessary hardware, enabling customers to 
be given a complete package solution.
Figs, 8 and 9 show the principal arrangement. As seen from the 
figures, a step-up gear box, containing three gear wheels which 
transfer the necessary power to a planetary gear, is bolted direct to 
the frame box of the main engine. The three gear wheels are 
supported by the box so that the weight of the wheels is not 
transferred to the crankshaft. The first gear wheel is connected to 
the crankshaft via a special flexible coupling made in one piece with 
a tooth-coupling driving the step-up gear, thus 'isolating' it against 
torsional and axial vibrations. The planetary gear and generator 
are mounted on a common baseplate, which is bolted to brackets 
integrated with the bedplate.
The BW-RFC unit consists of a differential planetary gear with a 
hydrostatic super-position drive.

The hydrostatic input drives the annualus of the planetary gear in 
either direction of rotation and hence infinitely varies the transmis
sion ratio of the gear to maintain the alternator speed constant, with 
the engine speed varying within its predetermined speed range 
limits (in the standard delivery extent this is between 100% and 
70% r/min).

The input power to the gear is divided into two paths -  one 
mechanical and the other hydrostatic -  and the planetary differen
tial combines the powers of the two paths and transmits the 
combined power to the output generator shaft.
The gear is equipped with a hydrostatic motor, which, driven by a 
pump, and controlled by an electronic Controller Box Unit, main
tains the constant generator r/min during single and parallel run
ning with other generators.

Turbocharger located on rear side of engine

kW , at g e n e ra to r te r m in a ls  V a lid  dow n to 7 0 %  
e n g in e  R P M , nom inal & d e ra te d  m am  e n g in e

I t  e n g in e  is to  be p re p a re d  to r scaveng ing  a ir  W a s te  H e a t  
Recovery, th e  s p a c e  for the  g e are d  g e n e ra to r  is in s u ff ic ie n t

VV a lid  on ly  fo r e n g in e s  w ith  tu rb o c h a rg e r  on th e  a f t  -  end

1 9 0  MC /MCE L 80 MC/MCE L 7 0 MC /MCE L 60 MC/MCE L 5 0 M C / M C E
kW kW kW kW kW

uoo 1100 900 700 550 400 uoo 1100 900 700 550 400 1400 1100 900 700 550 400 uoo 1100 Too 700 550 400 uoo Tioo 900 Too Tso 400

p ro
t y p f

HW-Xl
680
RCF

BW90
630-
RCF

9W*}0 
S80 •
RCF

3W90
530-
RCF

3W90
4 80
RCF

BW90
430 •
RCF

9W8C
680
RCF

BW80
630-
RCF

BW 80
580-
RCF

BW«a
530-
RCF

BWeo
480
RCF

BW 80
430-
RCF

BW70
680-
RCF

BW70
630-
RCF

BW?0
580
RCF

bw 70
530-
RCF

BW70
480-
RCF

BW70
430-
RCF

3W60
680
RCF

BWso
630-
RCF

BWfeO
580-
RCF

BWbo
530-
RCF

bw 60
480-
RCF

BW60
430-
RCF

B W «
680-
RCF

3WSO
630-
RCF

BWS0
580-
RCF

BWSG
530-
RCF

3WSC
480-
RCF

BW50
430 - 
RCF

A 3255 3255 3255 3255 3255 3255 2881 2881 2881 2881 2881 2881 2548 2548 2548

B 747 747 747 747 747 747 633 633 633 633 633 633 632 632 632

C 3915 3885 3830 3795 375S 3755 3541 3511 3456 342! 338) 3381 3088 3048 3048

D 4665 4665 4195 4065 4065 4065 4291 4291 3821 3691 3691 3691 3358 3358 3358

E t 2788 2788 2788 2788 2788 2788 2138 2138 2138 2138 2138 2138 1713 1713 1713

E , 2 302 2302 2302 2 302 2302 2302 1652 165? 1652 >652 1652 1652 1227 1227 1227

F i860 >724 1645 >601 1547 1524 1746 1610 1531 1487 U 3 3 >410 I486 >432 14 09

G 2587 2587 2497 2497 24 07 2407 2403 2403 2318 2318 2223 2223 2104 2014 2 0 U

H 2669 2359 24 24 2150 1763 1648 2853 254 3 2603 2329 1937 >832 2543 2146 2041

Fig. 12. Side-mounted generator for L-MC/MCE. P.T.O. BW-RCF
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CONTROL SYSTEMS FOR MARINE AUTOMATION
CARLO GAVAZZI is a company with more than 50 years 
experience in marine automation.

Our activities in the field of marine automation are as follows:

-  Engineering and supply of complete automation systems for 
main engines both steam turbine and diesel

-  Automatic propulsion control systems
-  Electrical power plant automation
-  Supply of centralized alarm and measurement systems
-  Steam generator automation
-  Instruments for level measurement
-  Assistance in installation and start-up
-  Maintenance and repair

We can offer you:

Engineering 
and design Procurement

Alarm & Monitoring System

J m
Calibration- 

) Shop I Æ  testing and
Fabrication ' r \  start-up

C A R L O  G A V A ZZI PARTNERS IN KNOWHOW

Willem Barentszstraat 1-5
2315 TZ Leiden - The Netherlands

Telephone (0)71 -21 70 14 
Telex 39239 cgprx nl

E 3 J 6VDS48/42AL-2motoren _  Een onopvallende 'eerste rangs'
^  scheepsdiesel

Zeer concurrerende prijzen

2  Hoog rendement/laag 
specifiek brandstofgebruik

2  Solide, stijve en goed 
toegankelijke constructie

A  Lange levensduur en stand* 
tijden

g  Lage onderhoudskosten

0  Onderdelen uit voorraad 
leverbaar tegen scherpe 
prijzen

Een betrouwbaar, uitgebreid 
en modern service-apparaat 
staat voor u gereed

Q  S.K.L. heeft een jaarlijkse 
Dieselmotorenproduktie van 
meer dan 1.000.000 pk.

0  Scheepsdieselmotoren in vele 
uitvoeringen, met vermogens 
van 80 tot 7200 pk. 
variërend in toerentallen van 375 
tot 1500 omw./min.

■IQ Generatorsets met vermogens 
van 80 tot 1100 kVA.

■  Direkt omkeerbare 4-slag 
dieselmotor

■ 6  cilinders in lijn
■  Kontinuvermogen 2648 KW  

(3600 pk), bij 500 om w ./m in .
■  Geschikt voor zware olie
■  Zéér komplete levering 

mogelijk. Offerte op aanvraag

.BRflflD b\>
SKL-IM PORTEUR 

VOOR DE BENELUX EN SPANJE
Postbus 275, 3300 AG Dordrecht, Tel. 078-148522 

Telegramadres: brandmotoren, Telex 29375 brand nl
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gassen 
lastechniek

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

41
COOPER
IN D U STR IES

Industriepark 27b, P.O.Box 89 
M  A PTIM.nCf If CP 2420 AB Nieuwkoop. The Netherlands
I T i n i X  ■ > •  '  l / L V I \ L I \  Phone:(01725)9217,Telex:844-39530Mdecknl

ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

• *

Solid stale power supply can run otl a variety of voltages 
— 11-13V DC to 6A; 22-26V (<r 3A; 85- 130V AC, 5 0 W  
Hi (it 1A, 170-270V AC. 50/60 Hz (<v 1A.

Now the mobile or pedestal crane operator can get all the 
information needed for most efficient crane operation. Mar- 
tin-Decker's CLM System uses rugged, reliable, boom- 
mounted sensors and accurate, advanced electronics to 
acquire, compute and display hook load, percent of rated 
load, boom angle and hook radius. A continuously operating 
micro-computer calculates these many factors and quickly 
9hows them to the operator with no guesswork. Analog 
and/or fast-reading digital meters combine with warning 
lights and audible alarms to call attention when approaching 
crane s rated load.

•  Analog and fast-reading digital meters, plus a series of 
warning lights and audible alarms, call attention when 
crane's rated load is approached and exceeded.

•  Simple to operate. Operator selects appropriate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires, computes and displays data. Operator’s hands 
never leave crane controls to use system or adjust it.

POSITIONING INSTRUMENTATION

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  Measures and monitors tension in moving or static wireiines.

•  Ideal for monitoring anchor tension in mooring and positioning applications.

•  Easily attachable to a wireline or buitt into wireline machinery.

•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 
piling strength.

•  Can be used in various tug related functions, i.e., engine thrust tests, structural wharf tests, 
towing cable tension and ship docking lines.

•  Can be equipped with recorder to provide permanent records.

baan 
a hofman 
kdiesels

distributor détroit diesel ailison

nil

Steeds voorradig: 
Goede gebruikte en/of 
gerevideerde motoren.

Avelingen West 15 - 4202 MS GORINCHEM HOLLAND - Telefoon 01830-34400*

•  Standard unit measures up to 999.000lbs. Scaling in tons 
or metric weights also available.

MOORING AND
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A Multi-Disc Clutch is integrated into the gear input shaft and 
permits the engaging and disengaging of the planetary gear and 
generator from the main engine in operation.
An electronic control system ensures that the connection to the 
main electrical switchboard can be executed in a way similar to any 
other conventional ship’s auxiliary generator sets. This applies to 
ships with automatic synchronizing and load sharing as well as to 
ships with manual switchboard operation.
Internal control circuits and interlocking functions between the 
planetary gear and the electronic control box provide an automatic 
control of functions necessary for satisfactory operation and pro
tection of the plant.
If any monitor reading is outside the limits of normal operation 
values, a warning or an alarm is given depending upon the origin, 
gravity and the extent of deviation from the permissible values. The 
cause of a warning or an alarm is indicated on a digital display. 
The optimum efficiency is obtained when the hydrostatic motor is 
inactive, i.e. when the outer (annulus) ring in the planetary gear is 
not rotating. When the annulus ring is stationary, the gear ratio will 
adjust itself to the r/min of the main engine and to the required r/min

of the layout area of the BW-RCF unit. The total efficiency of the unit 
from input step-up gear to output electrical terminal of the gener
ator has its maximum at 91 % -  as seen in Fig. 10. When the r/min of 
the main engine is increasing or decreasing, the annulus ring is 
rotated by the hydraulic system and, consequently, causes re
duced efficiency because of loss of power in the hydraulic system. 
The first BW-RCF unit to be mounted directly on a main engine has 
been tested in August 1984 in the MAN/B&W Copenhagen work
shop.
One BW-RCF type with another type of applications is in service, 
giving excellent performance. Five others are on order, but these 
will be mounted in front of the main engine as free standing units, 
with the shaft connected to the front end of the crankshaft,
The range of standard sizes og generators and the dimensions 
necessary for all the types available except L90MC/MCE, can be 
seen in Figs. 1 1 ,1 2  and 13.

Direct Mounted Generator
We have noticed an increased interest on the part from many 
owners in the application of direct-coupled generator arrange

Turbocharger located att end of engine
kW, at generator terminals Valid down to 70*/.
engine RPM, nominal 8, derated main engine

L 6 0 M C / M C E L 5 0 M C / M C E
It W k W

u o o 1100 900 700 550 400 14 00 1100 9 00 7 00 5 5 0 4 00

PTO
typ*

B W 60
680 ■ 
RCF

B W 60
6 3 0 -
RCF

B W 60
580 - 
RCF

BW 60 
530
RCF

BW 60
4 8 0 -
RCF

BW 60
430 -
RCF

0 W 50
680
RCF

BW 50
6 3 0 -
RCF

BW50
5 60
RCF

BW S0
5 3 0 -
RCF

0W5O  
4 80 
RCF

BW 50
4 3 0 -
RCF

A 2548 2548 2548 2548 2548 2548 2250 2250 2250 2 250 2 250 2250

B 632 637 6 32 632 632 632 776 776 776 776 776 776

C 3208 3178 3123 3068 3048 3046 2910 2660 2825 2790 2750 2750

0 39S0 3958 3480 3350 3358 3358 3660 3660 3190 3060 3060 3060

F 1745 1609 1530 1466 143? 1409 1689 1753 1674 1630 1576 1553

G 2194 2194 2104 2104 2014 2014 2155 2155 2065 2065 1975 1975

H 3062 275? 2817 2543 2146 2041 3101 2791 2856 258? 2185 2080

Fig. 13. Side-mounted generator for L-MC/MCE. P.T.O. BW-RCF
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ments on front of the main engine, mainly due to the modest space 
requirements and mechanical simplicity.
The principle consisting of a rotor built onto the shaftline and a 
stator housing resting on the double bottom is well known and has 
been in operation for many years, but until some years ago they 
were mounted on the intermediate shafts only.

As an example, we can mention that eight out of a series of ten 
Danish-built container ships fitted with 12L90GFCA and GBE 
engines are equipped with this type of generator. All of them have 
performed satisfactorily, the first one now for more than four years. 
The front-mounted generator layout, which is designated DMG 
(direct mounted generator), can be seen in Fig. 14 and is a low 
speed generator with the rotor mounted on a shaft bolted directly 
onto the crankshaft and a stator bolted onto the frame box. The 
stator housing is separated from the crankcase by a plate in
corporating a labyrinth stuffing box.
In the normal output range, the weight of the rotor can be carried by 
the foremost main bearing, without exceeding the normal per

missible load. Otherwise, a small bearing, elastically supported in 
front of the stator housing, will solve the problem.
With the low number of revolutions of the M&G programme, the 
frequency of the electric current will be from 15 Hz to 20 Hz and, as 
such, needs a static or rotary converter. Due to its better efficiency, 
the static converter is the dominant one. The converter can keep 
the frequency at the required constant level down to 45% r/min, 
with full kW production down to 70% r/min (about 34% load) and 
then gradually decreasing to half production at 45% r/min. The total 
efficiency of the system, including the generator, is about 83%. 
In July 1984, 22 of the type were on order and 4 in service. The 
suppliers are, e.g. Siemens and AEG in Germany, and Fuji and 
Shinko in Japan. As there are many potential suppliers of this 
generator type, a common dimension drawing is not available, but 
the standard sizes of generators are shown in Fig. 15.
For both generator layouts the influence on the torsional vibrations, 
axial vibrations and movements, as well as conditions regarding 
bearing loads on the crankshaft main bearings, have been thor
oughly estimated.

Flanged generator
with static frequency conversion

THE PRINCIPLE OF STATIC 
FBEQENCV CONVERSION

Electric power
A i standard, obtainable  dow n to  70% nom inal engine r/min

L 90M G M C E L 8 0 M C M C E L 70M C M C E L60M C M C E L 5 0 M O M C E L 42M G M C E

kW kW kW kW kW kW

2600
2200 2200
1700 1700
1300 1450 1450
1050 1200 1200 1050
800 950 1050 850
650 750 850 650
500 500 500 525 525 525

Fig. 15. Main engine driven shaft generator. Direct-mounted 
generator type DMG for L-MC/MCE
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ONDERWERP NADER OP TE GEVEN
Spreker nader op te geven 
wo. 15 jan. '86 Amsterdam 
do. 16 jan. '86 Rotterdam 
do. 23 jan. '86 Vlissingen

MODERNE BETIMMERING VAN 
SCHEPEN
Spreker nader op te geven, 
di. 21 jan. ’86 Groningen

VERENIGINGSNIEUWS 

In memoriam

J. Lolkema
Op 23 augustus j.l. overleed de oud-Hoofd- 
werktuigkundige J. Lolkema op 79-jarige 
leeftijd in zijn woonplaats Naarden. Hij was 
20 jaar lid van onze vereniging.

Personalia

Ir. L. J. Antonides
Met ingang van 1 september 1985 werd de 
heer Ir. L. J. Antonides benoemd tot direc-

Tewaterlatingen

Lee Francis
Op 23 augustus j.l. werd bij Bodewes 
Scheepswerven B.V. te Hoogezand het 
m.s. 'Lee Francis’ (bouwnummer550) met 
goed gevolg te water gelaten.
Het betreft een multi purpose droge lading 
schip in aanbouw voor Vertom Scheep
vaart- en Handelsmaatschappij B.V. te 
Rotterdam. Het schip is bestemd voor het 
vervoer van droge lading zowel als contai
ners, terwijl het zodanig is versterkt dat 
laden en lossen ook aan de grond liggend 
kan doorgaan. De hoofdafmetingen zijn: 
lengte over alles 92,30 m, lengte tussen de 
loodlijnen 84,03 m, breedte op de spanten 
15,80 m, holte tot bovenste deck 8,20 m. 
Voor de voortstuwing zal een motor worden 
geïnstalleerd van het fabrikaat MAK type 
8M435B welke een vermogen heeft van 
2400 kW en het schip een snelheid moet 
geven van 13 knoop. Het schip wordt ge
bouwd onder toezicht van Lloyd's Register 
of Shipping voor klasse *F 100AI, streng- 
thened for heavy cargoes containers in 
hold and on hatches, Ice Class 3, *F LMC.

NB

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

teur van het Elektronisch en Optisch bedrijf 
van de Kon. Marine te Oestgeest.
Hij werd in zijn functie van souschef nieuw
bouw bij de Directie Materieel der Kon. 
Marine opgevolgd door de heer J. M. Velt- 
man, die onlangs werd bevorderd tot Com
mandeur (T).

Bureau voor Scheepsbouw Ir. P. H. de 
Groot B.V.
De heren Ing. J. S. van Wijk en Ir. W. A. 
Swaan zijn per 1 oktober 1985 afgetreden 
als directeuren van het Bureau voor 
Scheepsbouw te Bloemendaal. De directie 
wordt thans gevoerd door de heren Ir. J. J. 
Woortman en Ir. M. A. de Groot.

Huibertje Jacoba
Op 7 september 1985 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip ’HUIBERTJE 
JACOBA', bouwnummer 239 van 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. te Foxhol, 
bestemd voor Rederij J. Veningate Delfzijl. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,90 m, 
breedte 9,95 m, holte 4,20 m.
In dit schip wordt een Deutz hoofdmotor, 
type SBA 8 M 528 met een vermogen van 
1055 pk bij 750 omw/min geïnstalleerd. 
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E>F 
Cargoship Deep sea.

Proeftochten
Neerlandic
Op 5 ju li jl. werd door de bouwers, B.V. v.h. 
Scheepswerven Gebr, van Diepen te Wa
terhuizen het motorkoelschip ’Neerlandic' 
overgedragen aan de eigenaren C.V. 
Scheepvaart Onderneming 'Neerlandic' 
(Seatrade Groningen B.V.).
Dit is het vierde schip uit een serie van 6 
identieke koelschepen. Het schip werd ge
bouwd onder klasse Lloyd’s Register of 
Shipping 4- 100A, -F LMC, -F RMC. Voor

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 Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en 
broodmaaltijd In de Wijnkelder, aan
vang 18.00 uur (Deelname opgeven 
tel. 010-762333).

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

Promotie
Ter verkrijging van de graad van doctor in 
de technische wetenschappen zal de heer 
Michaei Goldan, scheepsbouwkundig in
genieur, op 15 oktober 1985 van 16.00 tot
17.00 uur in de Aula, Mekelweg 1, tegeno
ver een commissie aangewezen door het 
College van Dekanen van de Technische 
Hogeschool Delft een proefschrift en stel
ling verdedigen, beide goedgekeurd door 
de promotoren prof. ir. S. Hengst en prof. 
dr. ing. C. Gallin.
De titel van het proefschrift lu idt: The appli- 
cation of modular elements in the design 
and construction of semi-submersible plat
forms’.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

verdere bijzonderheden verwijzen wij naar 
S&W No. 12. d.d. 14-6-85 pag. 211.

Steel Sprinter
Op 12 juli werd te IJmuiden het m.s, ’Steel 
Sprinter’ na een geslaagde proeftocht door 
de bouwers, Scheepswerf en Machinefa
briek De Groot en van Vliet B.V., overge
dragen aan de eigenaren, Genchart v.o.f. 
te Rotterdam. Het schip werd speciaal ont
worpen voor het vervoer van staal van 
Hoogovens naar Engelse havens en ver
trok het zelfde weekend met haar eerste 
lading naar Poole.
Het schip werd gebouwd onder klasse 
Lloyd’s Register of Shipping -F 100AI 
strengthened for heavy cagoes F* LMC. 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij 
naar S&W No. 14. van 12 juli jl. pag. 241.

My Gail III
Recentelijk werd door Scheepswerf Amels 
B.V. te Makkum het motorjacht ’My Gail III’ 
(bouwnummer 390) overgedragen aan de 
opdrachtgevers, Heron Management Ltd. 
te Londen. Het betreft een luxe dubbel- 
schroefs stalen jacht met geheel alumini
um opbouw.

NIEUWSBERICHTEN
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De hoofdafmetingen zijn: Loa 56,70 m, Lw1 
49,50 m, Bmai 9,20 m, Hmai 5,40 m.
Het bruto tonnage bedraagt 693. Voor de 
voortstuwing zorgen 2 Caterpillar motoren 
van het type 3516 TA welke een vermogen 
leveren van 1051 kW elk en het schip een 
snelheid geven van 16 knoop.
Voor het hulpvermogen zijn 3 generatoren 
geïnstalleerd gedreven door Volvo Penta 
motoren van het type TD70CHC welke elk 
35 kW leveren.
Het ontwerp is van Jon Bannenberg Ltd. te 
Londen en werd verder uitgewerkt en gete
kend door 'Diana Yacht Design’ te Amstel
veen. Het jacht werd gebouwd onder toe
zicht van Lloyd's Register of Shipping en 
verkreeg de klasse *  100AI Yacht +  LMC.

Agenda

Corrosledagen 1985
Op 28 en 29 november 1985 organiseert de 
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in sa
menwerking met de Stichting Nederlands 
Corrosie Centrum de CORROSIEDAGEN 
'85. Thema van deze twee dagen is 'Corro- 
siebestrijding en -preventie met betrekking 
tot de inwerking van zoet- en zoutwater’. 
CORROSIE '85 bestaat uit een tentoon
stelling en een congres.
De CORROSIEDAGEN '85 vinden plaats 
in de Jutianahal van de Jaarbeurs. Voor 
meer informatie over het congres en de 
tentoonstelling kunt u zich wenden tot de 
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, tel.: 
030-955 495.

Offshore

Onbemand platform van Shell en Essd
Shell en Esso zijn overeengekomen 640 
miljoen pond uit te geven voor de bouw van 
het eerste onbemande produktieplatform 
in de Noordzee. Het gaat om een platform 
boven het Eider-veld ten noordoosten van 
de Shetlands.
De produktie zou 85 miljoen vaten moeien 
bedragen. Eider is het kleinste olieveld dat 
gezamenlijk door Shell en Esso in de 
Noordzee wordt geëxploiteerd. Alleen door 
te bezuinigingen op personeelsuitgaven is 
winning economisch mogelijk. De gebrui
kelijke winningmethode zou honderd mil
joen pond extra hebben gekost, zo zegt 
Shell.
Op het onbemande eiland zal de ruwe olie 
een eerste bewerking ondergaan. Verdere 
verwerking vindt plaats op acht mijl zuidelij
ker gelegen platform in North Comorant. 
De olie gaat vervolgens per pijpleiding naar 
de kust.
Met de produktie moet in 1989 worden 
begonnen. Om het reservoir op druk te 
houden, zal water moeten worden inge
spoten. Dit water wordt via een tien mijl 
lange pijpleiding van een platform in het

Tern-veld aangevoerd. Ook dit eiland zal in 
1989 in bedrijf worden genomen.
Volgend jaar zal voor driehonderd miljoen 
pond aan opdrachten worden vergeven 
voor de bouw van het onbermande plat
form. Met het werk is gedurende twee jaar 
1500 man gemoeid. Er is reeds een bestel
ling van 18 miljoen gedaan bij Matthew Hall 
en John Brown Offshore.
Ook met de ontwikkeling van het Scapa- 
veld, ruim honderd mijl ten nooroosten van 
Aberdeen, zal een begin worden gemaakt. 
De exploitatie van dit veld geschiedt onder 
leiding van de Amerikaanse oliemaat
schappij Occidental. De ontwikkelingskos
ten bedragen 150 miljoen pond. Britse on
dernemingen kunnen rekenen op orders 
ter waarde van honderd miljoen pond.

ED 13-9-’85

Ballast Nedam en Vos Groep In nieuwe 
offshore activiteiten
De Ballast Nedam Groep, Amstelveen en 
de VOS Groep uit Oidenzaal zijn gezamen
lijk met de Offshore Support Group v.o.f. 
(OSG) gestart. De nieuwe onderneming 
stelt zich ten doel het leveren van project
management voor onderhoud- en installa- 
tiewerkzaamheden aan produktieplat- 
forms.
De activiteiten richten zich in eerste instan
tie op het Nederlandse deel van het conti
nentale plat: uitbreiding naar het Midden- 
en Verre Oosten wordt als een mogelijk
heid gezien.
OSG kan voor deze werkzaamheden ge
bruik maken van hefeilanden en drijvend 
en ander materieel die bij beide moeder
maatschappijen aanwezig zijn.
De inbreng van Ballast Nedam bestaat niet 
alleen uit materieel, maar tevens uit haar 
kennis van en ervaring met projectmana
gement.

ED 12-9-’85

Zweeds offshore-bedrljf Consafe thans 
failliet
Het Zweedse offshore-bedrijf Consafe, ’s 
werelds grootste leverancier van platforms 
voor de buitengaatse olie-industrie, heeft 
faillissement aangevraagd. De directie van 
Consafe nam deze beslissing, nadat de 
grootste schuldeiser van de onderneming, 
de staatsscheepswerf Svenska Varv, had 
geweigerd zijn reddingsplan te wijzigen. 
Svenska Varv wilde dat Consafe nieuwe 
aandelen uitgaf om kapitaal aan te trekken 
en ging niet in op het voorstel voor een 
alternatief reddingsplan van de Consafe- 
directie en zes banken. Consafe begon in 
juli te onderhandelen met zijn schuldeisers, 
nadat het bedrijf in een ernstige financiële 
crisis was geraakt als gevolg van overca
paciteit.
Het is de tweede keer binnen een jaar dat in 
de Zweedse scheepsbouw- en offshore- 
industrie een groot bedrijf gedwongen is 
faillissement aan te vragen. In december 
1984 ging Salenvest, de grootste reder van

koelschepen ter wereld, failliet, nadat zijn 
schuldeisers, waaronder Zweedse staat, 
hadden geweigerd het concern te steunen. 
De huidige regering van Zweden, die be
staat uit sociaal-democraten, weigert con
sequent om scheepswerven, staalfabrie
ken en andere verouderde industrieën fi
nancieel te helpen.

DS 12-9-85

Econosto In Offshore
Econosto Offshore is onderdeel van de 
Econosto-groep, een toonaangevende 
handelsmaatschappij op het gebied van 
appendages, afsluiters en regelapparatuur 
voor de procesindustrie, petrochemie, 
scheepsbouw en on- en offshore. Bij de 
Econosto-groep zijn zo’n 400 medewer
kers betrokken, verspreid over de vestigin
gen in Nederland, België, Duitsland, Singa
pore en Sharjah (U.A.E.).
Na gedegen voorbereiding heeft Econosto 
in Velsen-Noord een zelfstandige en voor- 
raadhoudende vestiging geopend. Vanuit 
een modern ingericht kantoor met show
room en 350 m2 magazijnruimte opereert 
Econosto Offshore in de olie- en gaswin- 
ningsmarkt.
Econosto Offshore is gevestigd op het 
adres: Wijkermeerweg 8 P.O. Box 9,1950 
AA Velsen-Noord, tel. 02510-29097, telex 
30698.

Condeep platform for Gullfaks C
The Norwegian state oil company Statoil 
will believably select Norwegian Contrac
tor’s new platform project Condeep SP for 
the development of the Gullfaks C field. The 
Condeep SP platform, which will be the 
biggest in the world, can be located at sea 
depths of 220 m. Investigations made this 
summer show that it can be securely an
chored to a loose and sloping seabed. The 
Condeep SP will have a total height of more 
than 300 m. The weight of the platform 
during tow-out will be a good 1.4 million 
tons.
The final decision on the choice of con
structor, platform type and design will pro
bably be taken this autumn. Statoil is consi
dering whether to accelerate the building of 
the Gullfaks-C platform whose price is esti
mated at more than 2.4 billion USD. It was 
originally scheduled to come on stream in 
the mid 1990’s but a step-up of the plans 
can involve a building start as early as 
1989. Norwegian industry would like to see 
such a decision taken. Norwegian Contrac
tors have so far built 11 Condeep gravity 
bases and constructions, (norinform)
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POSTBUS 2 2 . 5300  AA ZALTBOMMEL 
LID VAN DE VAN VOORDEN GROEP TEL. 0418 0 -13 8 5 5 ' TELEX 50110

u kunt
dag en nacht 
bij ons aan 
de bel trekken 
voor
elektro-service
repara ties (on- en o ffshore) 
over de gehele wereld, 
w ikke len (procédé Ayrodev), 
toe levering  en onderhoud, 
nieuwbouw.

A A  de hoop groenpol
elektrische scheepsinstallaties
De Hoop Groenpol Rotterdam bv, Willingestraat 8, 
telefoon (010) 29 52 00. telex 28220 
lid van ISES

TANKNIVEAU METING
•  pneumatisch
•  electrisch
•  hydraustatisch
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OBSERVATOR '
instrument engineers *
Postbus 7155,3000 HD Rotterdam , te l. 010-382122, Tlx. 28775



een goede las is 
o.a. afhankelijk van de 

toevoegmaterialen

SAF m aakt de keuze gemakkelijk

T e rech t stelt u h o g e  e isen  aan d e  kwaliteit en  het 

uiterlijk van d e  las. D aarvoor is d e  keu ze van 
la sa p p a ra tu u r e n  to ev o eg m aterialen  van esse n tie e l 
b elang.

SAF is fabrikant en  le v e ra n c ie r van tech n isch  hoog
w a a rd ig e  a p p a ra tu u r e n  to ev o eg m aterialen .
Dat d e  SAF to ev o eg m aterialen  b o rg  staan  voor e e n  
las m et uitm untende kw aliteiten, bew ijzen d e  door 
ASME to e g e k e n d e  w aarb o rg certificaten .

D irekt uit v o o rraad  lev erb aar:

L aselek tro d en  
MIG- en  T IG -lasdraad 
G ev u ld e  d ra a d  
H ard -so ld eerm ateria len

SAF NEDERLAND bv
P o s tb u s  6902 , 4 8 0 2  HX B re d a , tel. 0 7 6 -4 1 0 0 8 0 A .


