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M A R I T I E M E  M A R K T d o o r  M e r t s o  d e  J o n g

Netwerken
E r  zijn drie soorten reders in de korte 
vaart: de professionele reders waartoe 
de kapitein/eigenaren en hun vertrou- 
wensmakelaars behoren, de opportu
nisten die naast het varen er naar stre
ven op gunstige momenten schepen te 
kopen of te verkopen en de netwerkers 
die geïntegreerd transport aanbieden. 
Zo kenschetst de Nationale Investe
ringsbank (NIB) de Europese korte vaart 
in het recente rapport "Ondernemer
schap in de kustvaart". Om het voor 
Nederlandse scheepvaartmensen be
grijpelijk te maken, gebruikt de NIB na
tuurlijk wel Engelse termen als profes
sional, asset-player, short and deep sea, 
reefer, ferry, trade, enz. Volgens de NIB 
varen de professionelen voornamelijk 
van haven tot haven in de traditionele 
markt voor stukgoed en neobulk, zoals 
die voor hout- en staalprodukten. Enke
len, waaronder Spliethoff, hebben hun 
marktbereik uitgebreid tot de grote

vaart. Vroon wordt als een typische op
portunist beschouwd.
In de Europese kustvaart is de vervoer- 
groei op de traditionele markten relatief 
gering, mede door verlies van lading 
aan de containervaart. In die vaart heb
ben de Duitse profs een vooraanstaan
de positie dankzij de fiscale bevoorde
ling van de KC's (Kommandit Gesel

schaft). Zij hebben evenwel geen net
werken opgebouwd, maar volstaan met 
het verhuren van hun schepen aan gro
te lijnvaartbedrijven als Sea-Land, Ma- 
ersk en P&O en aan kustvaartreders als 
Bell Lines en KNSM-Kroonburgh met 
een intra-europees netwerk. Na het op
heffen van de lengtebeperking voor de 
Nederlandse KHV is ook hier de belang
stelling voor de chartervaart met contai
nerschepen geleidelijk toegenomen. 
Voor het traditionele vervoer wordt bo
vendien steeds meer voor het contai- 
ner-vriendelijke multi-purpose schip ge
kozen. Voor dit soort rederen is het be
langrijk de kosten in de hand te hou
den. Het Nederlandse overheidsbeleid is 
tot nu toe daarop ook toegesneden. 
Voor netwerken gelden daarentegen 
andere criteria. Het bezit van schepen is 
van secundair belang; het netwerk van 
deur/deur transporten met een elektro
nisch communicatiesysteem onder lei

ding van logistie
ke experts staat 
voorop. Het ka
rakter van deze 
bedrijven is niet 
nationaal, maar 
Europees. Vol
gens de NIB kij
ken onze KHV-re- 
ders wel naar de 
mogelijkheden 
zo'n netwerk op 
te zetten, maar 
zien zij dat vele 
bestaande intra- 
europese contai- 
nemetwerken 
maar een mager 
rendement ople
veren. Wel staan 
zij open voor par
ticipatie in kansrij
ke deelmarkten. 
Een zekere mate 
van risicosprei- 
ding is bij netwer
ken mogelijk, 
aangezien het 

rendement van het netwerk kan verbe
teren indien de charterhuren voor con
tainerschepen omlaag gaan.

Vervoer naar GOS
Voor het opzetten van een netwerk ziet 
de NIB het denken in samenwerkings
vormen als een succesfactor. Beter sa
men een lijnoperator voor het netwerk

oprichten dan alleen aan de slag gaan. 
Dat is ongetwijfeld waar. De NIB gaat 
evenwel niet in op de belangrijke rol 
van verladers. Want hoe gaat het in de 
praktijk? Daarvoor zijn de recente ont
wikkelingen rond het vervoer naar on
der andere Rusland illustratief. Zo intro
duceerde KNSM-Kroonburgh onlangs

een nieuwe containerdienst van Bre- 
merhaven naar Riga en een RoRo- 
dienst van Rotterdam naar Klaipeda. Dit 
was mogelijk nadat in samenwerking 
met derden regelingen waren getroffen 
voor het binnenlands transport in de 
Baltische landen en Rusland. KNSM- 
Kroonburgh vaart reeds lang naar de 
Baltische havens en zal ongetwijfeld zijn 
afschepers goed kennen. Daarentegen 
besloot de Nederlands/Russische han
delaar Suned in februari het vervoer van 
6000 tot 7000 containers per jaar te 
verleggen van Rotterdam naar Eemsha- 
ven, waartoe het bedrijf in zee is ge
gaan met Sealane Coldstorage in Eems- 
haven die de lading uit Hoensbroek op
haalt en in containers verpakt. Welis
waar kreeg KHV-reder Wijnne & Ba- 
rends een kleine rol toebedeeld bij dit 
project, maar het vervoer naar Rusland 
blijft gaan met North-Westem Shipping 
Comp. en Delac Lines die dat reeds 
vanuit Rotterdam deden. Je vraagt je 
dan af of een kustvaartreder met net- 
werkaspiraties niet vanuit Rotterdam 
moet beginnen.
Zo wordt er ook gedacht aan een regel
matige dienst vanaf Rotterdam naar 
Istanboel met overscheep aldaar van de 
lading naar de vele Zwarte Zee havens. 
Het lange oponthoud voor de wegver
voerders aan de grenzen van Polen en 
Oekraine zou een scheepvaartverbin
ding aantrekkelijk maken. De strijd in
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Bosnië bemoeilijkt bovendien het weg
transport naar Turkije. Zo'n dienst zal 
op langere termijn alleen levensvatbaar 
zijn, indien de transportkosten zo laag 
zijn dat de verladers niet terugkeren 
naar de vrachtauto zodra het grensop- 
onthoud verdwijnt. Ook het gesubsi
dieerde spoor kan een geduchte con
current worden. De lijnvaartreder die 
een netwerk op de COS wil exploite
ren, zal dus bij voorkeur gebruik maken 
van gehuurde schepen die hij na bij
voorbeeld een jaar weer kan afstoten.

Duitse KG’s
De belangrijke positie van de Duitse re
ders bij de containervaart betreft niet al
leen de korte vaart. Van de 106 sche
pen met een capaciteit van meer dan 
1000 teu die in 1994 werden opgele
verd, zijn er 49 gebouwd voor Duitse 
rekening, waarvan 37 in de categorie 
tot 2000 teu. Taiwan, China en Japan 
volgen op de ranglijst met de aanzien
lijk kleinere aantallen van resp. 14, 11 
en 6 schepen. Van de 232 bestelde 
containerschepen per 1 januari 1995 
nemen de Duitsers er 81 voor hun reke
ning, waarvan 48 in de groep tot 2000 
teu en 20 in die van 2000/3000 teu. 
Zoals de tabel laat zien volgen andere 
landen pas op grote afstand, hoewel 
die:rnet grote lijnvaartreders wel zwaar 
vertegenwoordigd zijn bij de schepen 
vanaf 4500 teu.

De Duitse KC's worden ook gebruikt 
voor de financiering van grotere sche
pen. Zo moeten er in 1995/96 twaalf 
schepen, elk met een capaciteit van 
meer dan 3000 teu, worden opgele
verd aan Duitse KG's voor verhuur aan 
reders als Sea-Land, Senator, Maersk en 
zelfs het Chinese Cosco. De meeste 
daarvan zijn besteld bij Zuidkoreaanse 
werven en zullen straks een gelegen- 
heidsvlag voeren, maar met Hamburg 
op de achtersteven als thuishaven. Die 
schepen hebben via een bareboatchar-
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ter-constructie een dubbele registratie. 
Vroeger was de KG voorbehouden aan 
in Duitsland gebouwde schepen, maar 
nu kan dat ook in het buitenland, zij het 
tegen minder gunstige fiscale voor
waarden. Daar staat evenwel de lagere 
nieuwbouwprijs tegenover. De sche
pen worden bemand door Duitse be
heerders in Cyprus als Hanseatic en Co- 
lumbia die nog steeds een voorkeur 
hebben voor Duitse officieren. Bijna ie
dereen in Duitsland profiteert dus van 
de KC's: particuliere investeerders, ban
ken, reders, werven, bemanningsleve- 
ranciers en scheepsofficieren. Alleen de 
fiscus en de gezellen missen de boot. 
Landen als Cyprus en Panama pikken 
een graantje mee, evenals de buiten
landse reders die schepen krijgen aan
geboden tegen aantrekkelijke huren. 
Kahn's Scheepvaartbedrijf heeft wel ge
protesteerd bij de Europese Commissie 
tegen deze vorm van subsidie aan de 
Duitse reders, maar nu die niet langer

Orderbestand containerschepen naar land van eigendom, januari 1995 
(aantallen schepen naar teu-capaciteit)

land

Duitsland
Japan
Taiwan
Ver. Staten
Denemarken
Zuid-Korea
China
Singapore
Hong Kong
overig

totaal

>4500

48

3000/4500 2000/3000 1000/2000 totaal

13 20 48 81
1 2 9 19
7 - 6 18
8 - - 14
2 - 2 13
3 - - 12
- 5 - 11
6 - 3 9
- 1 1 8

15 9 23 47

55 37 92 232

ook de Duitse werven bevoordeelt, lijkt 
een protest kansloos.
Hoewel een KG in het buitenland kan 
bestellen, hebben de Duitse werven 
nog altijd een groot aandeel in de 
bouw van containerschepen. Van de 
232 bestelde schepen worden er name
lijk 47 in Duitsland gebouwd. Alleen Ja
pan en Zuid-Korea overvleugelen Duits
land met resp. 57 en 51 schepen in be
stelling. Bovendien hebben deze twee 
landen 36 van de 48 schepen met meer 
dan 4500 teu in hun orderboek staan. 
Naar aantal heeft ook Polen met 48 
schepen in bestelling er net één meer 
dan Duitsland, maar 85% daarvan valt 
in de categorie 1000/2000 teu. Dene
marken blaast dankzij Maersk een partij 
mee met 11 bestelde containersche
pen, waarvan negen met meer dan 
4500 teu.
Tegenover het grote aantal nieuw- 
bouwopdrachten van grote schepen 
voor de oost/west routes staat slechts 
een dertigtal schepen van meer dan 
2000 teu die reeds 22 jaar of ouder zijn. 
De gezamenlijke capaciteit van die 30 
schepen is 78.500 teu. De bestaande 
vloot van schepen met meer dan 2000 
teu omvat circa 450 schepen met 1,35 
mln teu, terwijl 140 schepen met
540.000 teu besteld zijn. Het betekent 
dat dit vlootsegment gedurende 1995- 
97 met ongeveer 34% kan toenemen. 
Het lijkt niet waarschijnlijk dat het 
oost/west vervoer zo onstuimig zal 
groeien in deze periode. Maar de reders 
gaan er ongetwijfeld van uit dat een 
aantal oudere schepen zullen verhuizen 
naar de noord-zuid trajecten. Het ver
trouwen van de reders blijkt ook uit de 
regelmatige vrachtverhogingen die 
mogelijk zijn op de meeste oost/west 
trajecten.

ME11995 SCHIP»WERFd»ZEE 3



M A A N D  M A R I T I E M

O p d r a c h t e n

Zijaanzicht van de nieuwe veerboot voor de S tena Line.

Grote opdracht voor van der Gies- 
sen-de Noord
Van der Ciessen-de Noord heeft van 
de Zweedse Stena Line opdracht ge
kregen voor de bouw van een grote 
veerboot voor de dienst tussen Goten- 
burg en Frederikshaven,
De afmetingen worden:
Lengte o.a, 182,50 m.
Lengte 1,1. 169,05 m.
Breedte mal 27,80 m.
Holte 3e dek 9,40 m.
Holte 5e dek 15,20 m,
Ontwerpdiepgang 5,80 m.
Draagvermogen 62501.
Het schip zal 1500 passagiers kunnen 
vervoeren, alsmede vracht- en perso
nenauto's en treinen.
Op het 3e dek zijn vier treinsporen 
voorzien, met een bruikbare raillengte 
van 570 m. Alternatief kunnen op dit 
dek vrachtwagens worden vervoerd, 
waarvoor 1050 m opstellengte be
schikbaar is, verdeeld over 7 rijstroken 
van 3,10 m breedte. De vrije hoogte is 
4,90 m. Toegang tot dit dek is via een 
16 m brede hekdeur en alleen voor 
vrachtauto's via een stel boegdeuren 
met een breedte van 4,2 m.
Op het 5e dek is eveneens 1050 m op
stellengte voor vrachtwagens beschik
baar, De toegang is hier via twee zij
deuren met een breedte van 7 m elk. 
De vrije hoogte is ook hier 4,90 m, 
tenzij het 6e dek in gebruik is.
Het 6e dek bestaat uit hijsbare paneten 
waarop negen rijstroken van 2,20 m 
breedte beschikbaar zijn voor perso

nenauto's. De totale opstellengte is 
666 m. De vrije hoogte boven het 6e 
dek is 2,10 m, er onder 2,70 m.
Op het 7e en 8e dek zijn de publieks
ruimten ondergebracht: onder andere 
een lounge, verschillende restaurants 
en een belastingvrije winkel.
Op het 9e dek komen aan de achter
zijde 50 vierpersoons passagiershutten 
en twee eenpersoons hutten voor 
minder valide passagiers. Ervoor ligt 
de accommodatie voor de beman
ning: 18 eenpersoons en 20 tweeper
soons hutten, in totaal 58 man.
Op het 10e dek bevindt zich de ac
commodatie voor de kapitein en de 
overige officieren, 14 man in eenper
soons hutten.
Op het 11e dek tenslotte, ligt het 
stuurhuis.
Alle passagiers- en bemanningshutten 
hebben eigen sanitaire voorzieningen. 
Het schip zat worden voortgestuwd 
door vier MAN B&W dieselmotoren, 
elk met een MCR van 6480 kW bij 550 
tpm. Zij worden over twee machine
kamers verdeeld. Via tandwielkasten 
worden twee verstelbare schroeven 
aangedreven. Bij 85% MCR en op 
ontwerpdiepgang is de proeftocht- 
snelheid 22 kn.
Voor het elektrisch vermogen worden 
vier dieselgeneratorsets van 1670 kW 
elk geïnstalleerd, alsmede een nood- 
generator van 300 kW.
De verdere uitrusting omvat onder an
dere twee dwarsschroeven vóór van 
elk 1500 kW en een stel vinstabiiisato-

ren met een oppervlak van 2x11 rrd. 
Met de bouw van het schip, bouw- 
nummer 967, is een bedrag van circa 
ƒ 150 miljoen gemoeid. De opleve
ring is gepland voor mei 1996.

J. Henry Dunarrt III

Het Nederlandse Rode Kruis heeft 
Scheepswerf de Hoop Lobith B.V. op
dracht gegeven voor de bouw van het 
nieuwe cruiseschip voor gehandicap
ten en chronisch zieken, de |. Henry 
Dunant III.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a. 95,00 m.
Lengte 1.1. 91,20 m.
Breedte mal 11,00m.
Holte schottendek 3,20 m.
Diepgang 1,70 m.
Strijklijnhoogte 7,15 m.
Het schip wordt ingericht voor een 
maximum aantal opvarenden van 150 
personen, namelijk 70 gasten en 54 vrij
willigers/verzorgers, 16 bemanningsle
den en 10 overige. Bij het ontwerp is 
uitgegaan van een maximum aan vei
ligheid en comfort voor de gasten.
Het schip krijgt een snelheid van 22 
km/h.
Met de bouw is een bedrag van circa 
f. 21 miljoen gemoeid. De kiel is op 
13 april gelegd, de oplevering is ge
pland voor eind februari 1996.

Niestem Sander bouwt 7e ‘Ftexi- 
box carrier’

Wijnne & Barends' Cargadoors- en 
Agentuurkantoren B.V. te Delfzijl heeft 
opnieuw een 'Flexibox carrier' bij Nies- 
tern Sander bestelt. Het is het zevende 
schip van dit type dat de werf voor 
Wijnne 6c Barends bouwt. Het zesde 
schip is momenteel in aanbouw. Het 
eerste schip van de serie was de Marie 
Christine, beschreven in SWZ 3-91, 
bladzij 129. Het jongste schip krijgt 
bouwnummer 807 en moet in januari 
1996 worden opgeleverd.

Artist's impression van de). Henry Dunant lit.

Reddingboot Dorus Rijkers
Volgend jaar zal na vele jaren weer 
een reddingboot met de naam Dorus 
Rijkers onder de vlag van de Redding- 
maatschappij varen. De Stichting Be
heersraad Dorus Rijkers Fonds schenkt 
aan de KNRM het geld voor de nieu
we boot, die natuurlijk in Den Helder 
wordt gestationeerd.
De Dorus Rijkers wordt de zevende 
boot van het type Johannes Frederik 
en zal worden gebouwd door Aluboot 
in Hindeloopen. De afmetingen zijn 
L x B = 15,00 x 5,40 m, bij een diep
gang van 0,80 m. Twee MAN diesel
motoren van 500 kW elk drijven Ha- 
milton waterjets aan, waarmee een 
maximum snelheid van 36 kn wordt 
bereikt.

T e w a t e r l a t i n g e n

Tendo

Bij Scheepswerf Bijlsma in Wartena is 
op 29 maart het vrachtschip Tendo te 
water gelaten, dat is bestemd voor 
Scheepvaartbedrijf Tendo te Wester- 
bork.
Het schip, van het type Bijlsma Trader 
3400, heeft de volgende hoofdafme
tingen:
Lengte o.a. 87,95 m.
Lengte 1.1. 83,80 m.
Breedte mal 12,50 m.
Holte 6,30 m.
Diepgang 4,90 m.
Draagvermogen circa 33701.
Het schip is bestemd voor het vervoer 
van stukgoed en bulklading. Het heeft 
geen eigen laadgerei.
De accommodatie is ingericht voor ze
ven personen.
In het schip is een MaK dieselmotor, 
type 9M20P0, geïnstalleerd met een 
vermogen van 1000 kW bij 870 tpm. 
Verder zijn er twee Cummins genera
torsets van 135 kVA elk en een Cum
mins noodgeneratorset van 57,5 kVA 
geplaatst.
De Tendo is gebouwd onder toezicht 
van Germanischer Uoyd en Scheep
vaart Inspectie en is begin van deze 
maand opgeleverd.

Flinterdam

Bij Ferus Smit in Foxhol is op 15 april 
het multipurpose vrachtschip Flinter
dam, bouwnummer 304, te water ge
laten, dat wordt gebouwd voor Rede
rij Flinter te Groningen.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 99,30 m.
Lengte I.I. 92,95 m.
Breedte mal 13,60 m.
Holte 7,20 m.
Diepgang 5,60 m.
Draagvermogen circa 44501.
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Nooit eerder verenigde zo'n kleine motor 
zulke grote voordelen

Wartsila 20, een unieke motor
De Wartsila 20  m otor is de unieke com binatie van compactheid, modern ontwerp en topprestaties. Het vermogensgebied

van deze 4, 6, 8 en 9 cilinder motoren ligt tussen 520-1485  kW  (700-2020  pk) bij 720 tot 1000  omw./min. D e Wartsila 20  is

daardoor uitermate geschikt voor vele toepassingen. De betrouwbaarheid van de Wartsila 20  is gefundeerd op Wartsila

Diesels vermaarde en in de praktijk bewezen zware olie technologie. D it, gekoppeld aan talrijke, technische innovaties

maakt dat de W artsila 20  u vele voordelen bij lagere kosten biedt. Wartsila 20, de trendsetter.

De kernmerken van de W artsila 2 0  zijn:

• gebaseerd op de W artsila Diesel zware 
zware olie technologie

• doordacht ontwerp

• eenvoudige installatie
• geoptimaliseerd, laag brandstofverbruik
• lage bedrijfskosten

WÄRTSILÄ ©OSSSL
Stork-Wartsila Diesel B.V.

P.O. Box 10608, 8000 G B  Zwolle, The Netherlands 
Telephone +31-38-253 253. Telefax +31-38-253 532



De Norqueen, die met 28,8 m zol worden verlengd (foto: Fotoflite).

Het schip is geschikt voor alle soorten 
droge lading. Het heeft een container- 
capaciteit van 272 TEU en een ruimin- 
houd van 6315 m’ (223.000 cu.ft.). 
Het schip heeft geen eigen laadgerei. 
Een Stork Wartsila Diesel motor, type 
8SW28, met een vermogen van 2400 
kW bij 900 tpm, geeft het schip een 
proeftochtsnelheid van 13 kn.
Het is gebouwd onder toezicht van 
Bureau Veritas en heeft ijsversterking 
volgens de Finse ijsklasse IA.
De oplevering van de Flinterdam is ge
pland voor het midden van deze 
maand.
Bij Ferus Smit is thans de Kroonborg in 
aanbouw, het eerste van twee 9000 
tdw vrachtschepen voor Wagenborg.

Reddingboot Antje

De KNRM heeft op 22 april de nieuwe 
reddingboot Antje in dienst gesteld.
De Antje is een geheel nieuw type zelf- 
richtende reddingboot, dat werd ont
wikkeld in samenwerking met Mulder 
en Rijke B.V. in Ijmuiden, die de boot 
ook heeft gebouwd.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. = 
9,10 x 3,25 m. De diepgang is 0,50 
m. Romp en opbouw zijn vervaardigd 
van glasvezel versterkt polyester.
Twee Volvo motoren van 169 kW elk,

drijven Parker waterjets aan, die de 
boot een snelheid van 34 kn geven.
De Antje is gestationeerd te Katwijk 
aan Zee.
Voor het transport van de boot van 
het boothuis naar zee v.v. is een spe
ciale bootwagen ontwikkeld, die door 
een Caterpillar tractor wordt getrok
ken, beide voorzien van rubber rups
banden, die weinig geluid maken en 
de bestrating niet beschadigen,
De Antje is vernoemd naar mevrouw 
Antje de Boer-van der Wolff, uit wier 
nalatenschap de bouw kon worden 
bekostigd.

R E D E R I J N I E U W S

Verlenging vrachtschepen North 
Sea Ferries

De charter-schepen Norking en Nor
queen, die voor North Sea Ferries de 
dagelijkse dienst tussen Zeebrugge en 
Teesport onderhouden, zullen aan het 
eind van dit jaar ingrijpend worden 
verbouwd. De ro-ro schepen, eigen
dom van de Finse rederij Rettig Oy, 
zullen met 28,8 m worden verlengd. 
De capaciteit neemt daardoor met 41 
trailers toe tot 155 eenheden van 12 
m, De bestaande liften aan boord 
worden vervangen door vaste op- en 
afritten naar de vrachtdekken, waar
door sneller laden en lossen mogelijk

wordt. Nieuwe hoofdmotoren, met 
een vermogen van 2 x 8000 kW, zul
len de snelheid van de schepen van 
17,5 kn tot 18,7 kn verhogen. Verder 
zal een extra bow thruster worden 
aangebracht.
Na de verbouwing zijn de afmetingen 
van de schepen: L x B = 170,9 x 23,0 
m. Op een diepgang van 7,6 m wordt 
het draagvermogen 11.0001.
De verbouwing van beide schepen is 
opgedragen aan Öresundvarvet in 
Zweden.

R e c t i f i c a t i e

Opdracht van Ballast 
Nedam voor De Merwede

In het bericht omtrent deze op
dracht in SWZ van februari j.l, 
bladzij 5, staan de hoofdafmetin
gen van het schip dat De Mer
wede gaat bouwen, niet juist ver
meld: de lengte l.l. moet
141.65 m zijn in plaats van
41.65 m en de holte 11,85 m in 
plaats van 1,85 m.

p l e v e r i n g e n

Marine
The Institute of Marine Engineers’ 
International Conference

London, 1 June 1995

Challenges face those who are 
developing the new refrigeration 
systems. There is an urgency with 
which acceptable alternative 
refrigerants must be found. This 
Conference is to consider the impact 
of the new regulations on marine 
refrigeration.

A full programme and registration 
form is now available.

For further details, please contact:
The Institute of Marine Engineers, IMarE Conference Department 
(S&W), The Memorial Building, 76 Mark Lane, London EC3R 7JN, UK. 
Tel: +44 (0)171 481 8493; Fax: +44 (0)171 488 1854

DUIKWERK EN ONDERWATERTECHNIEK 
O I O  -  4 2 3 0 7 6 6

Duikwerken ten behoeve van :
* Industrie
* Scheepvaart
* Offshore

Vaartuigen ten behoeve van :
* Assistentie bij baggerwerken
* Assistentie bij waterbodemsaneringen 

Peilwerk

Apparatuur voor :
* Remotely Operated Inspections
* Sonar onderzoek
* Video en foto inspekties
* Metaaldetektie
* Non-destruktief onderzoek
* Wanddiktemetingen
* Betonboringen
* Zone II gasontploffingsgevaar
GB Diving b.v.
Service Centrum Maashaven - Haven 1359 
Brielselaan 69 - 3081 AA Rotterdam



S C H E E P S B d o o r  F.  K o k

Tewaterlating Batavia
Nadat op 7 april de Batavia door H.M. de Koningin op de bouwwerf in Lelystad was gedoopt, is het schip enke
le dagen later bij Shipdock Amsterdam te water gelaten: een moeilijke operatie omdat er onzekerheid be 
stond omtrent het gewicht van het schip en vooral omtrent de ligging van het zwaartepunt.

1. R u l*

Koebrug
3. Overloop

1 Verder

S . S tu u rp le c h t

Fig. 1. De Batavia

t J e  Batavia is een reconstructie van 
het gelijknamige VOC spiegelretour- 
schip dat in 1628 in Amsterdam werd 
gebouwd en in II629 op haar eerste reis 
verging op eön rif voor de Australische 
westkust.
De kiel voor de huidige Batavia werd op 
4 oktober 1985 gelegd, zodat de bouw 
ruim 9ty2 jaar heeft geduurd. Het was 
een scholingsproject voor werkloze jon
ge mensen, die tijdens de bouw een 
vak leerden, zie ook SWZ 10-91, bladzij 
535. Daarnaast is het project uitge
groeid tot een toeristische attractie van 
de eerste orde (zie fig.1).

6 . K a ju it

7. Halfdek

8 .  Kaapanjedek

9 . Bakdek 

10. G a ljo e n

11. B o eg sp rie t

12. Fokkenast

13. G rotem ast

14. Bazaansea&t

Anders dan in de zeventiende eeuw is 
de nieuwe Batavia geheel op de wal 
gebouwd, compleet met masten en 
tuigage. Een normale langs- of dwars
scheepse tewaterlating zou daardoor 
grote risico's meebrengen. Daarom is 
voor een andere methode gekozen: het 
gecontroleerd laten opdrijven in een 
droogdok.
Speciale voorzieningen waren nodig 
voor het transport van de bouwplaats 
naar het dok in Amsterdam. Op de 
bouwplaats werd een stalen transport- 
bed onder het schip aangebracht. Ver
volgens werd het schip met transport- 
bed en al door 'low-rollers' van Mam
moet Stoof B.V. op een ponton van Eer- 
land gereden: op zich al een ingewikkel
de operatie, die echter buiten het be
stek van dit artikel valt. Wel kon aan de 
hand van de diepgangen van de pon
ton vóór en na de belading al een eerste 
indicatie van het gewicht van het schip 
worden verkregen: ongeveer 580 ton.

Nadat het 'roll on' karwei was geklaard, 
werd de ponton met de Batavia via het 
l|sselmeer en de Oranjesluizen naar 
Shipdock Amsterdam gesleept, waar 
het geheel in dok IV werd gevaren. Het 
dok werd zover leeggepompt dat de 
ponton op de dokvloer, dus naast de 
blokken, kwam te rusten (fig.2). Dit ge
beurde zondag 9 april.
In de nacht van zondag op maandag 
werd de ponton met water geballast 
om opdrijven in een volgende fase te 
voorkomen. Tevens werd in de Batavia 
circa 95 ton ballast in de vorm van 
broodjes lood van 22 kg aangebracht.
's Maandagsmorgens werd voorzichtig 
water in het dok gelaten tot de Batavia 
in het begin van de middag net vrij 
kwam van het transportbod. Of het al 
zover was, werd regelmatig door een 
duiker gecontroleerd.
Het bleek dat alle voorzichtigheid rond
om de tewaterlating terecht was: het 
schip helde licht naar BB, wat op een te 
geringe aanvangsstabiliteit wees (fig.3). 
Daarom werd besloten meer ballast 
aan boord te brengen. Het waterniveau 
in het dok werd iets verlaagd. Gelukkig 
bleek het schip goed waterdicht, zodat 
er geen lekkages waren. De rest van de 
dag en de dinsdag waren nodig om 
meer ballast in het schip te plaatsen: 
nog eens 135 ton aan lood plus 50 ton 
aan testgewichten van de werf. 
Woensdagmiddag werd de stabiliteit 
voldoende geacht en werd meer water 
in het dok gelaten om het nu zoveel 
zwaardere schip te laten opdrijven. Na
dat het schip voldoende vrij van het 
transportbed was gekomen, dreef het 
nagenoeg rechtop, maar wel met een 
trim voorover van ongeveer drie voet. 
De tewaterlating was een feit. Een eer
ste globale hellingproef leverde een vol
doende positieve aanvangsstabiliteit op. 
Donderdagochtend werd eerst het 
voorste deel van het transportbed door 
de dokkranen onder het schip vandaan 
getrokken. Daarna werd de Batavia 
naar voren verhaald, waardoor zij ge
heel vrij kwam van het achterste deel 
van het transportbed en niet meer bo
ven de afgezonken ponton dreef 
(fig.4). In de loop van de dag werden 
de testgewichten weer uit het schip 
verwijderd en werd er loodballast ver-

Fig.2. De Batavia in dok. Ponton en transport
bed staan nog boven water (foto SWZ/K)

Fig. 3. De Batavia maakte bij de eerste opdrijf- 
poging een kleine slagzij (foto SWZ/K)

plaatst om de trim van het schip te cor
rigeren. Daarna werd in dok een voor
lopige hellingproef uitgevoerd. Aan het 
eind van die dag, 13 april, kon het schip 
uit het dok worden gesleept en naar 
een van de kaden worden verhaald. 
Daar werd de volgende morgen de offi
ciële hellingproef uitgevoerd.

De gehele operatie, zowel het transport 
van Lelystad naar Shipdock Amsterdam 
als de tewaterlating, werd geëngineerd
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Fig.4. De Batavia 
wordt naar voren 
verhaald. Het schip 
iigt ongeveer drie 
voet in de kop (toto 
SWZ/K)

door Bureau voor Scheepsbouw Ir P.H. 
de Groot te Bloemendaal.
Verdere gegevens
De hoofdgegevens van de Batavia zijn: 
Lengte l.l. 42,500 m.
Breedte 10,500 m.
Holte 8,344 m.
Beladen diepgang 5,000 m.
Deplacement (s.g.=1) 12051.
Blokcoëfficiënt 0,541

Het schip is zonder lijnentekening ge
bouwd, maar de lijnen zijn achteraf

door Marin opgemeten. Aan de hand 
van het zodoende verkregen lijnenplan 
(fig.5 toont het spantenraam) bereken
de Bureau voor Scheepsbouw de hy
drostatische en stabiliteitsgegevens.

Voor de thuisreis naar Lelystad mocht 
de diepgang niet groter dan 3,90 m 
zijn. Dit maakte het wenselijk de hoe
veelheid ballast aan boord te beperken, 
maar anderzijds was een flink gewicht 
aan ballast nodig om het schip vol
doende stabiliteit te geven. Tegenstrij
dige eisen en indien niet aan beide ei
sen tegelijk kon worden voldaan, zou 
de Batavia via Ijmuiden, Noordzee en 
Den Helder naar Lelystad gesleept 
moeten worden. Veel rekenwerk, in het 
begin met nog onzekere gegevens, 
bracht de oplossing: het moest via de 
Oranjesluizen en het Markermeer kun
nen. De hellingproef moest deze uit
komst bevestigen.

Tijdens de hellingproef, met 230 ton 
loodballast aan boord, waren de diep
gangen Tv = 3,85 m en Ta = 3,85 m, 
wat een deplacement van 900 ton gaf. 
Uit de proef werd een MG = 0,34 m be

rekend.
Het eigen gewicht van het schip is 670 
ton.
Zowel de diepgangen als de stabiliteit 
voldeden aan de eisen, zodat het schip 
kort na de proef de terugreis kon aan
vaarden.

NECTdft Vector Aandrijftechniek B.V. - Postbus 10085 - 3004 AB Rotterdam - Telefoon 010-44 63 700 

Servicetelefoon na 17.00 uur - 010-44 63 800 - Telefax 010-41 55 552
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HOLSET ELASTISCHE 
KOPPELINGEN;
VEILIG,
STERK EN 
DUURZAAM

HOLSET  e lastische koppelingen. Robuuste doorslagveilige en onderhoudsvrije 
koppelingen die een reputa tie  hebben opgebouw d in o.a. de bagger- en staalindustrie .

Specifieke voordelen:
•  Zeer uitgebreide range voor koppels 

van 0,3 - 1840 kNm
•  Prima prijs-kw alite its  

verhoudingen
•  Torsietrillingsberekeningen
•  24-uurs serv ice Vector is  uw  gecertificeerde leverancier.



E S C H E E P V A A R T d o o r  E  d  S a r t o n

Een dodelijke boegschroefreparatie
Over de gevaren van het betreden van besloten ruimten is al menigmaal gepubliceerd. De Raad voor de 
Scheepvaart heeft deze problematiek ook al enige malen in onderzoeken behandeld. Maar toch wordt het ge
vaar nog wel eens onderschat of niet onderkend. Behandeling door de Raad blijft daarom nuttig en publika- 
tie van de uitspraak draagt ertoe bij dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

U e  beide werktuigkundigen van de 
"Zebu Express" die getroffen werden 
door een noodlottig ongeval hebben 
niets meer aan de uitspraak van de 
Raad. Zij vonden de dood toe zij aan 
het werk waren in de boegschroefka- 
mer. Hun nabestaanden waren op de 
zitting aanwezig. Het onderzoek heeft 
wellicht niet op al hun vragen een be
vredigend antwoord opgeleverd. Maar 
ze hebben in ieder geval wel kunnen 
constateren dat het ongeval gedegen is 
onderzocht. Zij verkregen ook zeker
heid over de doodsoorzaak.
Het is bekend dat nabestaanden van 
slachtoffers van ongevallen grote be
hoefte aan dergelijke zekerheid heb
ben. Ook het zoeken naar degenen die 
verantwoordelijk waren voor een onge
val houdt in de eerste plaats verband 
met het verkrijgen van zekerheid al gaat 
dat tegenwoordig dikwijls gepaard met 
het indienen van claims.

access hatch

Situatieschets
De Raad voor de Scheepvaart heeft zich 
bij het onderzoek naar het ongeval op 
de "Zebu Express" gebaseerd op het 
vooronderzoek van de Scheepvaartin
spectie en de bevindingen van de Aus
tralische autoriteiten.
De laatste waren namelijk kort na het 
ongeval ter plaatse aangezien het ge
beurde op de rede van Darwin.

HET ONGELUK
Op 22 juli 1991 lag het veetransport- 
schip "Zebu Express", in afwachting 
van orders, gemeerd op een meerboei 
op ongeveer een halve mijl van de 
breakwater van Darwin. De "Zebu Ex
press" is een Nederlands schip van de 
rederij Vroon uit Breskens. Het in 1984 
gebouwde schip is 75 meter lang en 
meet 1012 BRT. De kapitein en de 
tweede stuurman waren afgemonsterd 
en de eerste stuurman deed tijdelijk 
dienst als kapitein. De bemanning be
stond ten tijde van het ongeval uit drie 
Nederlandse officieren, te weten de 
eerste stuurman (waarnemend kapi
tein), de hoofdwerktuigkundige en de 
tweede werktuigkundige en voorts acht 
Indonesische bemanningsleden, waar
onder de assistent werktuigkundige. 
Het was de bedoeling dat de beman
ning zou worden aangevuld als het 
schip weer zou gaan varen.
De avond tevoren was het bilge-alarm 
van de boegschroefkamer overgegaan. 
Men vermoedde dat er een scheurtje in 
de voorpiekballasttank zat. De voorpiek 
werd leeggepompt waarna de lekkage 
stopte. De volgende morgen werd 
door de werktuigkundigen geconsta
teerd dat het scheurtje in de voorpiek- 
tank water had gesproeid op de boeg- 
schroefmotor.
Toen de eerste stuurman die morgen 
het scheurtje ging inspecteren zag hij 
dat de werktuigkundigen de kappen 
van de boeg schroefmotor hadden af
genomen om die te inspecteren en 
schoon te maken. Daarover was vooraf 
met hem geen overleg gepleegd en hij 
schonk er ook geen verdere aandacht 
aan.
De wtk's hadden die morgen een kleine 
elektrische ventilator in de boegschroef
kamer laten zakken om de motor te 
drogen en om voor verkoeling te zor
gen van degenen die beneden moes
ten werken. Er was wel een grote vaste 
ventilator in de boegschroefruimte, 
maar die schakelde alleen maar auto
matisch in als de boegschroef daadwer
kelijk werd bijzet. Verder was er natuur
lijke ventilatie via twee kleine luchtpij
pen die op paddestoelen aan dek uit
kwamen. Deze ventilatie-openingen 
stonden open.

De hoofdwerktuigkundige had de eer
ste stuurman om een paar kwasten ge
vraagd. Dat was om de boegschroef- 
motor schoon te maken met "Drew 
Electric". Dat is een schoonmaakvloei- 
stof voor elektrische onderdelen. Deze 
vloeistof werd in de ruimte onder het 
bakdek uit een vat gedeeltelijk overge
goten in een emmer die in de boeg
schroefruimte werd afgevierd. Het vat 
was enkele maanden tevoren in Singa
pore aan boord gekomen. Er zat een 
duidelijke sticker op met onder andere 
de tekst:

H A R Z A R

HARMFUL IF INHALED 
IRRITANT, EYE AND SKIN 
WARNING:
EXCESSIVE INHALATION MAY BE TOXIC 
CAUSES IRRITATION
Do not breathe vapor or mist 
Avoid contact with eyes, skin or clothing 
Wear protective gloves and goggles while 
handling
Use with adequate ventilation 
Wash thoroughly after handling 
Vapors are heavier then air and will collect in 
low areas
In case of spill, evacuate area. Provide maxi
mum ventilation.
Only personnel with proper respiratory 
equipment should be permitted in the area.

De beide werktuigkundigen waren tot
12.00 uur aan het werk geweest en wa
ren toen gestopt voor het middageten. 
Na de maaltijd was de tweede wtk 
weer naar beneden aan werk gegaan. 
Om 13.00 uur had de eerste stuurman 
nog even aan dek met de hwtk gepraat 
waarna de eerste stuurman naar de 
brug ging.
Uit het onderzoek van het Australische 
Departement of Transport kwam later 
vast te staan dat de boegschroefmotor 
was schoongemaakt door gebruik te 
maken van een vloeistofverstuiver met 
een metalen reservoir van een liter, 
waarmee het "Drew Electronic" werd 
verstoven. Deze verstuiver was aange
sloten op een aan de scheepswerk- 
drukleiding gekoppelde luchtslang.
Om ongeveer twee uur hoorde de eer
ste stuurman de hwtk aan dek om hulp 
roepen. Hij schreeuwde dat de tweede 
wtk beneden in moeilijkheden was.
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De eerste stuurman wist niet precies 
wat er aan de hand was, maar ver
moedde dat er bedwelmende gassen in 
het spel zouden kunnen zijn. Hij riep 
daarom de bemanning aan dek en gaf 
een set ademhalingsapparatuur mee 
naar voren. De eerste stuurman is ver
volgens ook naar voren gelopen.
Hij zag door het luik op het bakdek de 
hoofdwerktuigkundige die zich juist los
rukte van de assistent werktuigkundige 
en uit het gezichtsveld verdween. 
Daarna is de eerste stuurman naar de 
brug gegaan en heeft daar om 14.10 
uur per VHF assistentie ingeroepen van 
de wal door de agent te bellen.

Vergeefse reddingspoging
De toegang tot de ruimte onder het 
dek bestaat uit een stalen luik op het 
bakdek, dat zich boven een ongeveer 
2,5 meter hoge verticale stalen ladder 
bevindt (zie situatieschets).
De ruimte onder de bak wordt door 
middel van luchtkokers op natuurlijke 
wijze geventileerd. De noodgenerator 
die in deze ruimte is opgesteld heeft 
een mechanische ventilator.
De toegang tot de boegschroefkamer 
gaat vanuit de ruimte onder de bak 
door een waterdicht stalen luik dat zich 
verder naar achteren dan het eerder ge
noemde toegangsluik bevindt. Mede 
omdat het uitzicht naar het toegangs
luik tot de boegschroefkamer verder 
nog wordt belemmerd door de zich al
daar bevindende noodgenerator kan 
men vanaf he bakdek het toegangsluik 
naar de boegschroefkamer niet zien.
De ladder naar de boegschroefkamer 
gaat door een verticale schacht tussen 
de bakboord en stuurboord kettingbak- 
ken naar beneden.
De assistent werktuigkundige heeft ver
klaard dat toen hij op het voorschip 
kwam het er erg naar electro cleaner 
stonk. Hij zag de hwtk uit de boeg
schroefkamer klimmen en heeft hem 
geholpen omdat de hwtk blijkbaar last 
had van de dampen. De hwtk ging een 
paar minuten onder het luik van de bak 
staan om frisse lucht te krijgen en ging 
toen weer naar beneden om de tweede 
wtk te helpen. De assistent wtk ging 
met hem mee naar beneden tot het 
middelste roosterplatform. Beneden zat 
de tweede wtk die veel last had van 
dampen. De assistent en de wtk kon
den hem vanaf het middelste rooster 
niet goed bereiken. De hwtk leed ern
stig aan de gevolgen van de dampvor- 
ming en snakte naar adem.
Daarom ging hij weer voor een paar se
conden naar boven om onder het luik 
van de bak te staan en wat verse lucht 
te krijgen. De assistent probeerde hem 
ervan te weerhouden opnieuw naar be
neden te gaan, maar de hwtk duwde 
hem weg en ging weer naar beneden.

De assistent wtk heeft toen het pers
luchtapparaat omgedaan daarbij ge
holpen door de bootsman.
Nadat de eerste stuurman op de brug 
assistentie van de wal had georgani
seerd is hij om 14.25 uur weer naar vo
ren gegaan. Daar trof hij de assistent 
wtk met het persluchtapparaat aan. De
ze had in totaal zes pogingen gedaan 
om naar beneden te komen, maar had 
steeds zelf last gekregen van bedwel
mende dampen. Dat kwam vermoede
lijk doordat hij het masker had opgezet 
in een atmosfeer die al door gassen was 
aangetast. Uit het Australische onder
zoek bleek namelijk dat de apparatuur 
in goede conditie was en dat de assis
tent wtk er ook mee om kon gaan.
De eerste stuurman heeft verklaard dat 
de bemanning last had van de sterk rui
kende dampen van het schoonmaak
middel in de ruimte onder het bakdek 
en dat sommigen begonnen over te 
geven.
Enkelen hadden het geprobeerd met 
de neus- en mondmaskertjes die bij het 
ontsmetten van de veeruimten worden 
gebruikt, hetgeen evenmin was uit te 
houden.

De eerst stuurman heeft toen de lucht
slang van de rookhelm in de boeg
schroefkamer laten zakken en men is 
begonnen om met de voetpomp lucht 
in deze ruimte te pompen.
De agent had inmiddels een ambulan
ce gewaarschuwd. Te 14.32 uur riep de 
ambulance de hulp in van de brand
weer omdat zij bericht hadden gekre
gen dat de bewusteloosheid was ver
oorzaakt door een gas. Te 14.45 uur 
kwam de reddingsploeg (brandweerlie
den en ambulancepersoneel) aan 
boord. Al spoedig bleek dat de pers- 
luchtapparatuur van de brandweer te 
groot was om daarmee door het luik in 
de boegschroefkamer te kunnen afda
len. Er werd andere apparatuur aan de 
wal besteld. De brandweercomman
dant verklaarde niet overwogen te heb
ben de apparatuur van het schip te ge
bruiken.
Volgens hem zou geen enkele brand
weer apparatuur gebruiken waarmee 
ze niet bekend waren.
Het duurde nog geruime tijd tot te 
15.52 uur de eerste brandweerlieden 
met luchtslangapparatuur in de boeg
schroefkamer konden gaan. Door de 
krappe toegangsschacht was het moei
lijk om de lichamen van de werktuig
kundige aan dek te krijgen. Pas te 16.23 
uur was het eerste lichaam boven en te 
16.49 uur het tweede. Aan dek werd de 
dood van de beide werktuigkundigen 
geconstateerd.
Uit de lijkschouwing van de slachtoffers 
is komen vast te staan dat de dood was 
veroorzaakt door verstikking.

DE UfTSPRAAK VAN DE RAAD

Werkbespreking
Het is opvallend dat er bij de aan boord 
van de "Zebu Express" overgebleven 
kleine ploeg officieren niet meer onder
ling overleg is geweest over de te ver
richten werkzaamheden. Indien er een 
werkbespreking had plaats gevonden, 
waren wellicht de gevaren van het werk 
met chemicaliën in een besloten ruimte 
ter sprake gekomen. Men had dan goe
de werkinstructies kunnen geven en 
voorts zorgdragen dat in geval van 
nood hulp kon worden geboden.

Betreden van besloten ruimten
Aan boord van de "Zebu Express" heeft 
men zich niet gerealiseerd dat de boeg
schroefkamer moet worden gerekend 
tot de kleine besloten ruimten, die ver
boden zijn te betreden, tenzij gevolg is 
gegeven aan de speciale regels be
treffende het vooraf waarschuwen van 
de stuurman van de wacht en het zor
gen voor een goede ventilatie en een 
veilige atmosfeer.

Gebruik van chemicaliën
Het gebruik van chemicaliën op de aan 
boord van de "Zebu Express" gevolgde 
wijze (door middel van een handver- 
stuiver aan een luchtslang gekoppeld) 
is een algemeen geaccepteerd gebruik. 
Gewoonlijk is de plaats waar de electrical 
cleaner op deze manier wordt verstoven 
zonder gevaar omdat het aan dek in de 
open lucht geschiedt of in een ruime, 
goed geventileerde machinekamer.
Het is derhalve wel begrijpelijk dat de 
hoofd- en tweede werktuigkundige, 
zonder verder acht te slaan op het 
waarschuwingsetiket op de drum, ge
woontegetrouw en zonder nadere be
denkingen in de enge boegschroefka
mer het Drew Electric zijn gaan verstui
ven.

Atmosfeer in de boegschroefkamer
In de boegschroefkamer was geen ge
forceerde ventilatie die voor verse bui
tenlucht zorgde. De in de boegschroef
kamer geplaatste ventilator deed in fei
te niets anders dan de lucht rondmalen. 
Hierdoor kon het vernevelde electrical 
cleaner (1 ,1,1-trichloorethaan), dat 
zwaarder is dan lucht, zich beneden in 
de boegschroefruimte ophopen. De 
hoge temperatuur in deze ruimte heeft 
bovendien de vernevelde vloeistof snel
ler doen verdampen. Dit had tot gevolg 
dat er volgens de berekeningen die zijn 
gebaseerd op het volume van de boeg
schroefkamer en de toegangsschacht 
de volgende mogelijke concentraties 
van het 1,1,1-trichloorethaan hebben 
geheerst.
Bij het verstuiven van 1 liter Drew Elec
tronic ontstaat er een concentratie in de
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boegschroefkamer alleen van 12825 
ppm (parts per million) en in het gehele 
boegschroefcompartiment (inclusief 
toegangsschacht) een concentratie van 
9386 ppm.
Bij het verstuiven van 0,5 liter Drew 
Electronic ontstaat er een concentratie 
in de boegschroefkamer alleen van 
6412 ppm en in het gehele boeg- 
schroefkamercompartiment (inclusief 
toegangsschacht) een concentratie van 
4693 ppm.
Uit een onderzoek van het Canadian 
Centre for Occupational Health and 
Safety is komen vast te staan dat 5000 
ppm bewusteloosheid, ademhalings- 
storing en de dood tot gevolg kan heb
ben.
Hieruit kan worden afgeleid dat toen de 
tweede werktuigkundige na het mid
dagmaal in de boegschroefkamer was 
afgedaald, hij vermoedelijk al spoedig 
moeilijkheden ten gevolge van de dam
pen ondervond. Ook in de ruimte on
der de bak zal de atmosfeer niét geheel 
zuiver zijn geweest. Dit verklaart dat de 
assistent werktuigkundige, die het pers
luchtapparaat in de ruimte onder de 
bak had omgedaan, last van de dam
pen kreeg. Ook het overgeven door en
kelen van de bemanningsleden in deze 
ruimte wijst erop dat zij door de dam
pen'waren beïnvloed.

Reddingspoging
Op het moment dat de hoofdwerktuig
kundige, na zijn gesprek met de eerste 
stuurman aan dek, in de boegschroef
kamer arriveerde realiseerde hij zich ver
moedelijk de ernst van de toestand en 
is hij als spoedig de eerste stuurman 
gaan waarschuwen.
De acties die de hoofdwerktuigkundige 
daarna zonder enige ademhalingsap- 
paratuur ondernam waren niet doel
treffend. De Raad acht het niet uitgeslo
ten dat hij handelde onder invloed van 
trichloorethaandampen. Het voor de 
tweede keer zonder enige bescherming 
afdalen in de boegschroefkamer om de 
tweede werktuigkundige te redden had 
tot gevolg dat ook hij door het gas be
dwelmd raakte.
De assistent werktuigkundige heeft 
eerst tezamen met de hoofdwerktuig
kundige geprobeerd de tweede werk
tuigkundige uit de boegschroefkamer 
te halen en heeft daarna met een pers
luchtmasker op enige malen tevergeefs 
geprobeerd in de boegschroefkamer af 
te dalen. Omdat de toegangsschacht 
zo nauw was moet het met een pers
luchtapparaat onmogelijk zijn geweest 
om iemand zonder lijflijn uit de boeg
schroefkamer te halen. Indien de assis
tent werktuigkundige geen last van 
dampen in zijn persluchtmasker had 
gehad, is het nog de vraag of hij zonder 
luchtslangen of zuurstofmasker iemand

had kunnen redden. De eerste stuur
man zag door het luik op de bak de 
hoofdwerktuigkundige in eerste instan
tie in de richting van het luik boven de 
boegschroefschacht lopen en dacht dat 
deze de leiding van de hulpactie ter 
hand nam, hetgeen ook voor de hand 
lag. De eerste stuurman nam de coördi
natie op zich, hij liet de apparatuur op
halen en organiseerde de reddings
ploeg van de wal.
Toen de eerste stuurman daarna op het 
voorschip terugkwam vond hij daar de 
assistent werktuigkundige die zelfs met 
persluchtapparaat op, evenals de be
manning, onder invloed van dampten 
last ondervond. Het vervolgens door de 
eerste stuurman in de boegschroef- 
ruimte laten zakken van de rookhelm- 
slang en met de voetpomp hierin lucht 
laten pompen was toen vermoedelijk 
nog maar van weinig nut om de slacht
offers nog te kunnen redden. De 
brandweer die vervolgens aan boord 
kwam kon in het begin door de beperk
te toegang tot de boegschroefkamer 
evenmin hulp bieden. Het heeft nadat 
de reddingsploeg aan boord kwam 
nog meer dan anderhalf uur geduurd, 
voordat het eerste slachtoffer aan dek 
was gebracht. De heer Stubbs, oudste 
officier van de brandweerkazerne te 
Darwin verklaart dat dit de moeilijkste 
operatie was die hij ooit had onderno
men.
De Raad betuigt zijn medeleven met de 
nagelaten betrekkingen van ten gevol
ge van dit ongeval overleden hoofd
werktuigkundige en tweede werktuig
kundige.

Lering

1. Gedurende de werkbespreking moet wor
den vastgesteld welke gevaren kunnen 
ontstaan en op welke wijze deze worden 
vermeden of onder controle worden ge
houden.

2. Adembeschermingsmiddelen of ademha- 
lingsapparatuur moeten in een zuivere at
mosfeer (buitenlucht) worden omgedaan.

3. Het gelaatsmasker behorend bij de appa
ratuur moet goed tegen het gezicht aan
sluiten om lekkage te voorkomen.

4. Het is belangrijk dat er geregeld volgens 
een op schrift gesteld vast schema door 
iedere opvarende met perslucht en ande
re ter beschikking staande veiligheidsmid- 
delen in allerlei denkbare moeilijke om
standigheden wordt geoefend.Tevens 
moet er worden geoefend in het trans
porteren van bewusteloze mensen uit 
slecht toegankelijke ruimten.

5. Bij werkzaamheden in slecht toegankelijke 
ruimten moet gebruik worden gemaakt 
van de ter beschikking staande porto
foons, zodat mensen die zich in gevaar 
bevinden snel om hulp kunnen vragen.

6. Aan boord van ieder schip moet door de

veiligheidscommissie worden vastgesteld 
welke ruimten worden aangemerkt als 
niet voortdurend en/of voldoende geven
tileerde besloten of kleine ruimten. Nie
mand mag een dergelijke ruimten betre
den, tenzij de op wacht zijnde officieren 
aan dek en in de machinekamer weten 
dat deze ruimte wordt betreden en er 
vooraf de nodige voorzorgsmaatregelen 
zijn genomen. Er moet een waarschu
wingsbord van deze strekking bij de toe
gang worden bevestigd.

7. De veiligheidscommissie dient bevindin
gen en adviezen op schrift te stellen en 
naar de betreffende afdeling van de rede
rij te sturen, zodat een betere bewustwor
ding van veilig werken en handelen ont
staan.

Aanbeveling
Rederijen dienen kapiteins te instrueren 
om goede nota te nemen van waar- 
schuwingsetiketten en bijsluiters van 
aan boord gebruikte chemicaliën en 
schoonmaakmiddelen. De kapiteins 
moeten op hun beurt de chefs van 
dienst omtrent de gevaren van deze ar
tikelen waarschuwen.

EEN IDENTIEK ONGEVAL
Tot zover de uitspraak van de Raad voor 
de Scheepvaart inzake de "Zebu Ex
press". Het onderzoek is vooral van 
belang geweest voor de andere zeeva
renden omdat het ongeval plaatsvond 
tijdens werkzaamheden die aan boord 
van schepen vaak uitgevoerd moeten 
worden. Het op de "Zebu Express" ge
bruikte schoonmaakmiddel Drew Elec
tric Cleaner is een veel toegepast pro- 
dukt.
Op het Belgische m.s. "Judith Bor- 
chard" heeft zich op 2 oktober 1990 
een vrijwel identiek ongeval voorge
daan. Ditmaal ging het om het toen 
nieuwe produkt Vecom ECS/Fast Dry. 
Het arrest van de Onderzoeksraad voor 
de Zeevaart van 10 november 1992 
geeft ons inzicht in het gebeuren.
De "judith Borchard" is een in 1983 ge
bouwd schip van de Antwerpse rederij 
Ahlers NV. Het is 114 meter lang en 
met 3390 BRT.
Op 2 oktober 1990 werden aan boord 
van dit schip door de hoofdwerktuig
kundige en de assistent werktuigkundi
ge werkzaamheden uitgevoerd aan de 
elektromotor in de boegschroefkamer. 
Het schip voer in het oostelijke gedeelte 
van de Middellandse Zee. De werk
zaamheden duurden slechts een uur, 
namelijk van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
Voor het reinigen van de elektromotor 
werd het produkt Vecom ECS/Fast Dry 
gebruikt. Dit reinigingsmiddel bevat 
trichloorethaan (net als Drew Electric 
Cleaner) dat in geconcentreerde vorm 
bedwelmend is.
Het staat gerangschikt in de IMDG-co-
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de onder KL. 1.1.1., heeft het IMO nr. 
2831 en ontwikkelt bij verwarming zeer 
giftige dampen.
Vanwege het gevaar van het produkt 
werden alle ventilatie-openingen geo
pend. De werktuigkundigen ondervon
den gedurende het werk geen noe
menswaardige hinder. Met een lucht
pistool verbruikten ze vier a vijf liter van 
het schoonmaakmiddel.
Na het middageten daalden de beide 
werktuigkundigen weer af in de boeg- 
schroefruimte. Omdat ze 's ochtends 
geen problemen hadden gehad con
troleerden ze nu niet of er voldoende 
zuurstof aanwezig was en er zich geen 
giftige dampen hadden ontwikkeld. 
Maar blijkbaar had het produkt zich in 
de middagpauze verder verdampt. En 
aangezien de dampen zwaarder zijn dan 
lucht bleven ze bij de bodem hangen. 
Toen de werktuigkundigen beneden 
weer aan het werk wilden gaan verloor 
de assistent het bewustzijn en viel voor
over. De hwtk kampte ook met adem
halingsmoeilijkheden, maar slaagde er 
niettemin in het dek te bereiken en 
alarm te slaan.
Met behulp van ademhalingsapparaten 
daalden de eerste stuurman en de 
hoofdwerktuigkundige af in de boeg- 
schroefkamer. De derde wtk kwam 
even later de hwtk vervangen en geza

menlijk slaagden ze erin de assistent 
wtk aan dek te brengen en zuurstof toe 
te dienen. Na een kwartier kwam deze 
weer bij bewustzijn. Via Radio Oosten
de werd medisch advies gevraagd 
waaruit bleek dat ziekenhuisopname 
nodig was. Rond 17.00 uur werd de as
sistent wtk per helikopter overgebracht 
naar het militair hospitaal op Rhodos. 
Daar werd hij twee dagen verpleegd, 
waarna hij naar België gerepatrieerd 
kon worden. Hij is inmiddels volledig 
hersteld en ondervindt geen nadelige 
gevolgen van het voorval.
De Onderzoeksraad voor de Zeevaart 
stelde vast dat het arbeidsongeval over
komen aan de assistent werktuigkundige 
aan boord van de "Judith Borchard" ver
oorzaakt is door giftige en bedwelmende 
dampen in de boegschroefkamer door 
het gebruik van een nieuw produkt Ve- 
com ECS/Fast Dry. De Onderzoeksraad 
constateerde voorts dat het gevaar on
derschat werd en dat de nodige voor
zorgsmaatregelen niet werden toege
past met betrekking tot het betreden 
van gesloten ruimten in verband met 
voldoende zuurstof en al dan niet giftige 
en/of bedwelmdende dampen.

Alternatieven
De uitspraken van beiden raden heb
ben gemeen dat het gebruik van ge

vaarlijke schoonmaakmiddelen niet ter 
discussie gesteld wordt. "Als je deze 
middelen gebruikt moet je de gevaren 
niet onderschatten en de nodige voor
zorgsmaatregelen nemen", is de teneur 
van de uitspraken. Dat is op zichzelf na
tuurlijk buitengewoon nuttig. En uit het 
feit dat dit soort ongevallen regelmatig 
voordoen blijkt wel dat het beslist geen 
intrappen van een open deur is.

Maar intussen kan men zich afvragen of 
er geen beperkende maatregelen ge
troffen zouden moeten worden met 
betrekking tot het gebruik van chemi
sche produkten. In andere bedrijfstak
ken vindt al enige tijd een dergelijke dis
cussie plaats in het kader van de ar
beidsomstandighedenwet die veilig
heid, gezondheid en welzijn van de 
werknemers beoogt.
Bekend zijn bijvoorbeeld de schilders, 
de kappers en de grafici die allen ge
confronteerd worden met de schadelijk 
effecten van chemische produkten. In 
die bedrijfstakken gaat de discussie niet 
alleen over adequate beschermings
middelen en voorzorgsmaatregelen 
maar tevens over het gebruik van alter
natieven voor al te gevaarlijke chemi
sche produkten. Deze meer fundamen
tele aanpak verdient mijns inziens ook 
elders navolging.

A u t o m a t ic  f i lte rs  

H F O  filter u n its  

C o a le s c e r s

E x p a n s io n  jo in ts

L u b r ic a t in g  o il f i lters

O i l  c le a n in g  u n its

For m on information:

V O K E S
VOKES B.V., Singel 45, Postbus 9, 3984 ZG Odijk 

Tel : 03405-6 33 34 - Fax: 03405-6 70 84 - Telex: 40019

C EN TR AALSTAAL

Euvelgunnerweg 25 
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Telefoon 050-4221 
Telefax 050-4214;

Voor zee* en rivierschepen 
dé leverancier van 

bouwpakketten voor casco’s

12 SCHIP*W ERF*ZEE M E11995



Assurantietermen
en

Wetsartikelen
Aangepast volgens Het Nieuw B.W.

R.A. Ha «erkor* V'»| Hljttvljk

A S S U R A N T I E T E R M E N  EN W E T S A R T I K E L E N

Deze geheel herziene 
15de druk bewijst dat 
dit naslagwerk voor in 
de Nederland be
staande verzekerings- 
vormen en gebruikte 
uitdrukkingen in een 
behoefte voorziet.
Al bijna 50 jaar is het 
voor vakgenoten en 
studerenden, doch 
ook voor hen die met 
verzekeringskwesties 
of verzekeringstermen  
te maken krijgen, een 
vaak geraadpleegde 
bron.

ISBN 90-6007-641-9 

ƒ 49,95 (exd. verzendkosten)
(o o k  v e rk r i jg b a a r  b ij de 
e rk e n d e  b o e k h a n d e l}

Marine H  
equipment 

designs.
■ Design (CAD/CAE supported) and 
delivery of custom-built constructions for 
vessels, yachts and (offshore) industry.
■ Hydraulic driven: moving hatches, 
winches, cranes/hoist equipment, gangways, 
accommodation ladders, platforms.
■ Technical expertise and service.

TECHKNOWSOURCE I
r7 D Y N A M I C  D E S I G N  ■

I
D Y N A M I C  D E S I G N  

Staringlaan 21/17, P.O. Box 379, 2740 AJ Waddinxveen, 
The Netherlands. Tel. +31 1828 32428, Fax +31 1828 12246

THINK CREATIVE. THINK TECHKNOW SOURCE

\ ) v
\

Pieter de Hoochweg 111 3024 BG Rotterdam Telefoon: 010-4255944 Fax:010-4780904

Techtextil en Compositex: De echte happening. 
Van 20 t/m  22 jun i 1995.

N ieuwe zaken
W ie de beurs bezoekt, bespaart veel tijdrovend 
zoekwerk en reizen. Dankzij nieuwe wegen voor 
passende oplossingen aan de hand van innova
tieve materialen en procédé's krijgt u bijv. de be
schikking over zuinigere produktiemogelijkheden 
of verbeterde produkten. Daardoor stijgen uw 
omzetkansen en krijgt u meer mogelijkheden om 
nieuwe zakelijke contacten te leggen.

De them a's van de beurs

Uw entreebewijs Is ook geldig voor de Bondtec, de 
nieuwe internationale vakbeurs voor oppervlakken
en verbindingstechnieken.

TECHTEXTIL
c o m p o s i t e x

a r c h i t e x

Research + ontwikkeling 
Technologie + accesso ires 
Vezels + garens
Kunststoffen + andere hardingsm assa's
W apeningstextiel
Prepregs
Vezelversterkte materialen 
Eindprodukten

r ~

N ieuwe contacten
Op de Compositex wordt het Internationale aanbod 
aan vezelversterkte materialen en samengestelde 
grondstoffen op een andere plaats geconcentreerd. 
Meer dan de helft van de deelnemers komt uit het 
buitenland. Geen andere beurs w aar u zoveel in
siders uit de branche en belangstellende afnemers 
onder één dak vindt.

N ieuwe oplossingen
Of u nu bestaande produkten of procédé's w ilt 
verbeteren of nieuwe w ilt ontwikkelen, op de 
Compositex worden de allerlaatste ontwikkelingen 
gepresenteerd. Hier wordt u over de innovaties 
op het gebied van grondstoffen en over nieuwe 
toepassingsmogelijkheden geïnformeerd.

Nieuwe ideeën
Kennis over de nieuwste ontwikkelingen 
kunt u van 19 t/m 21 juni 1995 opdoen tijdens 
het internationale Techtextil-Sym posium .

De them a’s :
•  Technisch textiel -  Nieuwe markten en 

mogelijkheden voor de toekomst
•  Nieuwe materialen -  Nieuwe technologieën
•  Nieuwe samengestelde materialen en 

grondstoffen
•  Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

agrotextiel
•  Symposium "Bouwen met textie l'

Zoals u z iet: een bezoek in Frankfurt loont echt de 
moeite. Voor meer informatie kunt u de bezoekers
informatie middels de antwoordcoupon aanvragen.

nternationale vakbeurs voor technisch textiel, 
extielversterkte materialen en bouwen met textiel

Stuurt u mij a .u .b . de bezoekersinformatie toe.

Firma

Tav

Adres

Postcode/woonplaats

M esse Frankfurt 
Vertegenwoordiging 
Nederland 
Postbus 15009 
1001 MA Amsterdam 
Tel: 0 2 0 -6 2 3  8 7 4 4  
Fax: 0 2 0 -6 2 0  14 56

M esse Frankfurt 
Officiële delegatie voor 
België en Luxemburg 
en bij de EC “
Amazonestraat 2 
1050 Brussel 
Tel: 0 2 -5 3 4 9 5  95 £
F a x :0 2 -5 3 4  96  96 £

Frankfurt am Main, 20 t/m 22 juni 1995
# 1

Messe
Frankfurt
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S H I P B U I L D E R S  OF SUBS TANCE

B Â R K M B J E R  S T R O O B O S
Barkmeijer Stroobos bv, Hellingstraat 10, 9872 PT Stroobos, The Netherlands. Tel.: +31-5123-1201, fax: +31-5123-2495, telex 46326 nl.

Shipbuilding in itself is a complex process, 
and the development of a gas plant is a 

highly specialized task. The manufacture of 
a ‘floating gasworks' requires the utmost in 

technical knowledge and expertise.
Barkmeijer has these capabilities, 

as is demonstrated by the recent delivery 
of high-tech gas tankers to the complete 

satisfaction of its clients.

Barkmeijer specializes in customer- 
orientation, and flexibility is the driving 

force. Superior production techniques in a 
covered shipyard yield products of supreme 
quality. This explains why the reference list 
of Barkmeijer ships includes many different 

kinds of vessels; coasters, tugs, container 
ships, gas tankers, etcetera.

> • • • • •  •

AALBORG CISERV 
ROTTERDAM B.V.

Your service station in the Rotterdam area providing around the clock service with qualified 
engineers, boilermakers, mechanics and travelling squads.

- design and manufacture of "Aalborg" marine and industrial boilers
- design and manufacture of "Vesta" incinerators and heat exchangers
- design and manufacture of KB burners
- portable steam boilers
- worldwide spare parts service
- worldwide service network
- workshop facilities

Adm. de Ruyterstraat 31 
3115 HA Schiedam 
Holland

Phone: +31 (0110 4265922 
Telex: 27467 aalbo nl 
Telefax: +31 (0)10 4263773

M em ber of

A a lb o r g  C is e r v  I  n t l r n a t io n a i
-the total worldwide sendee conccpt-
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S C H E E P S W E R K T U I G K U N H  d o o r  H . T .  6' r i  m m e I i u s

Conditiebewaking en storingsdiagnose 
voor compressorkoelinstallaties
In dit artikel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie bij conditiebewa
king en storingsdiagnose, toegepast op compressorkoelinstallaties. Binnen de sectie Maritieme Werktuigkun
de, onderdeel van de vakgroep Maritieme Techniek van de Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme 
Techniek van de Technische Universiteit Delft, wordt sinds 1989 onderzoek gedaan naar toepassing van 
kunstmatige intelligentie voor de bewaking van machine-installaties aan boord van schepen. Veel van dit on
derzoek Is uitgevoerd in het kader van het ICMOS-project (Intelligent Condition MOnitoring Systems), waarin 
in eerste instantie de nadruk is gelegd op de (voorstuwings-)dieselmotoren [1]. De belangrijkste drijfveren 
achter deze ontwikkelingen zijn de steeds verdere beperking van de inzet van menskracht en de toenemende 
behoefte aan besparing op onderhoudskosten, mogelijk door toepassing van ToestandsAfhankelijk Onder
houd (TAO).

Ir.ing. H.T. Grim- N a a s t  de voortstuwingsdieselmoto-
melius is technisch ren is de compressorkoelinstallatie, vol-

onderzoeker bij gens reders, een systeem waarvoor een
Van Buuren-Van intelligente procesbewaking op zijn
Swaayen plaats is. Compressorkoelinstallaties
promovendus aan worden veel toegepast bij zowel de
de Technische Uni- luchtbehandeling voor bemanning en
versiteit Delft passagiers, als bij het koelen en vriezen

van produkten. Doordat het proces 

zicK afspeelt in een gesloten cyclus en 
omdat de invloed van de bedrijfscondi- 
ties groot is, is het vaak moeilijk voor 
het bedienend/bewakend personeel 
om symptomen van storingen in een 
vroeg stadium te onderkennen. Dit 
wordt versterkt door het relatief gerin
ge aantal storingen dat daadwerkelijk 
optreedt. De consequenties van deze 
storingen zijn echter vaak groot, zowel 
in economisch als in sociaal opzicht, en 
niet in de laatste plaats ook in milieu
technisch opzicht.

fig. I. Concept diagnosesysteem.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkhe
den en de knelpunten, die naar voren 
komen bij het ontwerp van een intelli
gent conditiebewakingssysteem voor 
compressorkoelinstallaties, is een proto
type ontwikkeld dat, toegepast op een 
eenvoudige installatie, goed blijkt te 
functioneren als on-line diagnosesys
teem. Tevens blijken er mogelijkheden 
te zijn om uitgebreide conditieanalyses 
uit te voeren. De tijdens het ontwerp

van het prototype gevonden knelpun
ten vormden het startpunt voor een 
promotieonderzoek met als voornaam
ste doel het vergroten van het inzicht in 
het gedrag van compressorkoelinstalla
ties bij het optreden van storingen.

PRINCIPE VAN EEN 
STORINGSDIAGNOSESYSTEEM

Algemeen
Een storingsdiagnosesysteem is een sys
teem dat in staat is aan te geven welke 
van de gemeten variabelen of parame
ters significant afwijken van de normale 
waarde bij de gegeven bedrijfscondities, 
met een indicatie van de mogelijke oor
zaken welke de aanleiding kunnen zijn 
voor de gevonden afwijkingen. De mo
gelijke oorzaken hoeven in principe niet 
beperkt te blijven tot storingen in het 
systeem -  zoals slijtage en vervuiling -  
maar kunnen ook betrekking hebben 
op bedrijfscondities die buiten de speci
ficaties vallen, of op een verkeerde be
diening. In het vervolg zal de nadruk lig
gen op beginnende storingen, dat wil 
zeggen storingen die -  nog -  geen in
grijpende gevolgen hebben voor het 
functioneren van de installatie. De taak 
van een diagnosesysteem kan worden 
opgesplitst in twee hoofdonderdelen: 
storingsdetectie en storings(oorzaak) 
isolatie (in de literatuur wordt vaak ge
sproken van FDI: Fault Detection and 
Isolation [2]).
In Fig.1 is het concept in een bloksche- 
ma weergegeven. De ingang wordt ge
vormd door de variabelen die de be
drijfscondities vastleggen. In de referen- 
tiegenerator worden 'gezonde' waar
den berekend voor de variabelen die 
worden gebruikt in de diagnosemodu- 
le. In de diagnosemodule wordt vervol
gens een vergelijking gemaakt tussen 
de berekende gezonde uitgangswaar

den en de gemeten werkelijke uit
gangswaarden. Significante verschillen 
worden geregistreerd als symptoom en 
worden gebruikt om te komen tot een 
uitspraak omtrent de mogelijke oorzaak 
van de storing: de diagnose.

Toepasbare technieken voorde 
referentiegenerator
De kwaliteit van de door de referentie
generator berekende 'gezonde' waar
den is van doorslaggevend belang voor 
de mogelijkheden van het diagnosesys
teem. Een uitspraak omtrent de 'gezon
de' waarde van een uitgangsvariabele 
kan in het eenvoudigste geval onafhan
kelijk zijn van de bedrijfscondities. De 
op deze manier gevonden waarde 
moet echter met een ruime marge wor
den geïnterpreteerd, om natuurlijke va
riaties in het systeem en in de sensoren 
te ondervangen. Alleen significante, 
dus marge-overschrijdende, verschillen 
worden gebruikt voor een diagnose. 
Dit soort referentiewaarden wordt op 
grote schaal toegepast in de vorm van 
alarmgrenswaarden. Indien echter de 
conditie van de installatie moet worden 
bewaakt en men vóór het optreden van 
alarmen al storingen wil constateren, 
kunnen betere resultaten worden ver
kregen door de afhankelijkheid tussen 
in- en uitgangsvariabelen mee te ne
men in de referentiegenerator. Dit 
wordt mogelijk door het gebruik van 
systeemmodellen. Daarvoor beschikba
re technieken kunnen worden inge
deeld in drie categorieën:

• Gedetailleerde mathematische model
len gebaseerd op fysische processen in 
het systeem (white-box modellen 
[3]; [4]). Deze modellen zijn in de 
eerste plaats gebaseerd op fysische 
behoudswetten, zoals de Ie  Hoofd
wet van de Thermodynamica (wet
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Model: white-box grey-box black-box

Benodigde a priori systeemkennis gedetailleerd globaal beperkt

Fysische interpretatie goed mogelijk beperkt met

Benodigde meetwaarden beperkt, voor ijken uit gebreid uitgebreid

Betrouwbaarheid binnen meetgebied redelijk goed goed

Betrouwbaarheid buiten meetgebied redelijk soms 
redelijk, 
vaak slecht

onvoorspelbaar, 
soms goed, vaak 
slecht

Benodigde implementatie lijd lang beperkt kort

Benodigde rekentijd na implementatie afhankelijk van de mate 
van detaillering

kort kort

Geschikt als referentiemodel nee Ja ja

Geschikt voor storingssimulaties ja nee nee

Tabel I. Vergelijking modelleringstechnieken voor gebruik in de referentiegenerator.

van behoud van energie); meestal in 

de vorm van differentiaalvergelijkin
gen. Daarnaast worden beschrijven
de -  of constitutionele -  vergelijkin
gen gebruikt om bijvoorbeeld stofei
genschappen vast te leggen. Uit dit 
geheel volgt een stelsel vergelijkin
gen waarin het systeemgedrag 
wordt beschreven. Dit stelsel kan bij 
complexe modellen alleen nog wor
den opgelost met behulp van nume
rieke methoden in een digitale com
puter. Huidige software pakketten 
bieden de ontwikkelaars van deze 
modellen de gelegenheid zich te 
concentreren op de beschrijving van 
de fysische processen; de numerieke 
afhandeling wordt volledig overge
nomen door de computer.

• Geparametriseerde in-/uitgangsrelaties, 
gebaseerd op fysische inzichten en ge
meten systeemgedrag (grey-box mo- 
dellen[5];[6];[7]). Bij deze modellen 
wordt in de eerste plaats vastgesteld 
wat de in- en uitgangsvariabelen van 
het systeem zijn, op basis van een oor- 
zaak-gevolg analyse, Op basis van de 
zo vastgelegde causaliteit kunnen ma
thematische vergelijkingen worden 
opgesteld die de in-/uitgangsrelaties 
beschrijven. Ook kunnen parameters 
worden gedefinieerd die een goed 
beeld geven van de conditie van de 
installatie (conditieparameters). Con- 
ditieparameters worden meestal zo 
gekozen dat de waarde onafhankelijk 
van de belasting is. Uitgebreide meet
waarden worden gebruikt om de ge
zonde situatie bij wisselende bedrijfs- 
condities vast te leggen.

• Algemene modellen, gebaseerd op 
een statistische systeemanalyse 
(black-box modellen [8j; [9]). Deze 
methode wordt veel toegepast in de 
meet- & regeltechniek. Hierbij wordt 
uitgegaan van gemeten data om het 
systeemgedrag te beschrijven. Op 
basis van de data worden de over
drachtsfuncties bepaald. Indien no
dig wordt daarvoor eerst een statisti
sche analyse gemaakt om geschikte 
in- en uitgangsvariabelen af te leiden. 
De structuur die gekozen wordt voor 
het model is in de eerste plaats af
hankelijk van het karakter van de 
meetwaarden en wordt achteraf geë
valueerd aan de hand van de resulta
ten bereikt met het model.

Het is van belang dat de verschillende 
technieken, in de genoemde volgorde, 
steeds minder a priori kennis van de in
stallatie vereisen. Daar tegenover staat 
dat de resulterende modellen in diezelf
de volgorde steeds minder fysisch te in
terpreteren zijn. De hoeveelheid beno
digde meetgegevens is bij de laatste

twee modelleringstechnieken groot. 
Een uitgebreider overzicht van de ken
merken is weergegeven in Tabel I [10],

Enkele diagnosetechnieken
Als zowel de gemeten uitgangswaar
den als de referentiewaarden bekend 
zijn, kunnen de verschillen worden be
paald. Rekening houdend met de statis
tische spreiding in zowel de sensoren 
als in het gebruikte referentiemodel 
wordt de significantie van de gevonden 
verschillen bepaald. Hieruit volgt een 
verzameling symptomen, die in het 
vervolg zal worden aangeduid als het 
symptoom patroon.
Om van een symptoompatroon tot een 
diagnose te komen, zijn uiteenlopende 
strategieën denkbaar. Enkele zijn:

• Kennissystemen, hetzij in de vorm 
van een verzameling ALS DAN regels 
(rule-based), hetzij in een hiërarchi
sche vorm [11 ];[12];[13]. Bij dergelij
ke systemen wordt de kennis opge
slagen in beslissingsregels. Bijvoor
beeld: ALS druk te hoog DAN con
densor vervuild. Bij diagnosesyste- 
men betekent dit dat de symptomen 
die bij een storing horen in de ALS 
voorwaarde worden opgenomen, 
terwijl de diagnose de DAN conclusie 
vormt. Moderne systemen werken 
met een hiërarchische structuur in de 
regels, terwijl aan elke beslissingsre
gel een mate van (on)zekerheid kan 
worden toegekend.

• Patroonherkenning [14];[15]. Om 
vormen of complexe structuren te 
vergelijken wordt patroonherken
ning toegepast. Daarbij kan er sprake 
zijn van het direct vergelijken van het 
gemeten patroon met standaard pa
tronen, maar ook kunnen er bepaal
de kenmerken uit de gemeten patro
nen worden afgeleid, waarna classifi
catie op basis van deze kenmerken 
plaatsvindt. Deze technieken worden 
toegepast bij schrift- en spraakher
kenning, maar kunnen ook in de 
diagnosetechniek worden toegepast.

Vooraf moeten classificatiecriteria 
voor de storingen worden gedefi
nieerd, of moeten de symptoompa- 
tronen bekend zijn.

• Neurale netwerken [16];[17], Bij neur
ale netwerken wordt gebruik ge
maakt van rekenkundige elementen, 
de neurons, die meerdere ingangen 
en één uitgang hebben. Het mini
maal benodigde aantal neurons 
volgt direct uit het aantal in- en uit
gangen. De waarde van de uitgang 
van een neuron wordt bepaald door 
een gewogen functie van de ingan
gen. De grootte van de aan de ver
schillende ingangen toegekende ge
wichten wordt bepaald door 'trai
ning' met behulp van meetgege
vens. Gegevens worden toegevoerd 
en de gewichten bijgesteld tot de uit
gang voldoet aan de waarde zoals 
die in de trainingsdata voorkomt. 
Voor toepassing in een diagnosesys- 
teem betekent dit dat de sympto
men van de verschillende storingen 
bekend moeten zijn, hetzij uit metin
gen aan de installatie, hetzij door si
mulatie.

• Vage -meerwaardige of 'fuzzy'- logica 
[16J;[18];[19]. Bij vage logica worden 
naast 'waar' en 'niet waar' ook tus
senliggende waarde-oordelen mo
gelijk. In de diagnosetechniek kan dit 
worden gebruikt zowel bij de bepa
ling van de symptomen als bij de be
paling van de diagnose. In feite ma
ken kennis-systemen die redeneren 
met onzekerheid, patroonherken- 
ningsroutines en neurale netwerken 
ook gebruik van een vorm van vage 
logica.

• Observer systemen [20];[21], Een ob- 
server is een black-box model van de 
installatie, waarbij niet alleen de in
gang, maar ook een deel van de uit
gang van het proces wordt gebruikt 
om de overige uitgangswaarden te 
voorspellen. Door meerdere obser- 
vers toe te passen, die elk gebruik
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maken van een ander deel van de 
uitgangsvariabelen, kunnen sympto
men worden gevonden en oorzaken 
worden geïsoleerd. Observers wor
den veel toegepast voor detectie van 
fouten in sensoren, en zijn in feite 
een combinatie van storingsdetectie 
en storingsisolatie.

Beoordeling van een diagnosesysteem
Eigenschappen die gebruikt kunnen 
worden om een diagnosesysteem te 
beoordelen zijn [2]:
• snelheid van detectie;
• gevoeligheid voor kleine en traag 

ontwikkelende storingen;
• "vals alarm" frequentie;
• gemiste storingsdetectie of -isolatie;
• verkeerde storingsdetectie of -isolatie.

Een ideaal diagnosesysteem zal direct re
ageren op alle beginnende storingen 
met een juiste diagnose, zonder storin
gen te melden als er geen zijn. Het mo
ge duidelijk zijn dat de resultaten die 
kunnen worden behaald met een dia- 
gnosestrategie mede afhankelijk zijn van 
het soort installatie dat wordt bewaakt.

BESCHRIJVING VAN HET PROTOTYPE 
DIAGNOSESYSTEEM

Compressoritoelinstallatie
Als installatie om een prototype diag
nosesysteem te testen is een eenvoudi
ge compressorkoelinstallatie gekozen, 
gebruikt als koudwatermaker in een 
AC-installatie, met de componenten als 
aangegeven in Fig.2:

LAGE DRUK HOGE DRUK

g.2. Installatie schema.

semi-hermetische compressor met 
capaciteitsregeling (afschakelbare ci
linders) en carterverwarming; 
pijpbundel condensor, gekoeld met 
water via koeltorens; 
filter/droger, kijkglas;

Koudemiddelzijdig Overig

zuigdruk bar koetwatertemperatuur voor condensor “ C

carterdruk bar koelwatertemperatuur na condensor °C

oliedruk bar koudwatertemperatuur voor verdamper "C

persdruk bar koudwatertemperatuur na verdamper ° c

druk na verdamper bar motorstroom compressor A

drukval filter/droger cbar Referenuespanning aantal cüindois V

olietemperatuur •c Omgevingstemperatuur °c

zuigtemperatuur •c

perstempera tuur °C
% causale ingangsvanabelen

temperatuur na condensor "C

temperatuur voor expansieventiel “C

temperatuur voor verdamper °C

temperatuur na verdamper "c

Tabel II. Gemeten variabelen bij de proefinstallatie.

• expansieventiel met uitwendige 
drukvereffening;

• pijpbundel verdamper, gebruikt voor 
koeling van koudwater ten behoeve 
van de airconditioning.

Enkele specificaties van de installatie 
zijn:
Type: Carrier 60HR90
Koelvermogen: 270 kW
Elektrisch vermogen: 90 kW
Koudwatertemperatuur: 6,5 12,55 C
Koelwatertemperatuur: 25 30 C

Aan de installaties zijn metingen ver
richt gedurende enkele weken in de zo
mer van 1992 [7], Daarbij is gebruik ge
maakt van 20 variabelen, waarvan een 
overzicht is gegeven in Tabel II.

Diagnosesysteem: referenbegenerator
Als eerste is bepaald wat voor de koud
watermaker als ingangsvariabelen moe
ten worden beschouwd. Dit volgt uit 
de keuze van de systeemgrens. Die 
grens is zo gekozen dat alleen de koud
watermaker, zoals weergegeven in 
Fig.2, deel uitmaakt van het systeem. 
De koudwaterintredetemperatuur wordt 
dan in eerste instantie bepaald door de 
koelbelasting: Dit is dus een ingangsva- 
riabele voor de koudwatermaker. Het
zelfde geldt voor de koelwaterintrede- 
temperatuur, waarvan de hoogte wordt 
vastgelegd door de werking van de koel
torens. Er is voor gekozen om de capaci
teitsregeling van de compressor (door 
middel van het af- en bijschakelen van 
cilinders) buiten de systeemgrens te 
houden. Ook het aantal ingeschakelde 
cilinders, afgeleid uit de in Tabel II ver
melde referentiespanning, is daarmee 
een ingangsvariabele geworden. De 
omgevingstemperatuur bleek bij de 
analyse niet gecorreleerd met de overige 
variabelen, en is daarom niet gebruikt. 
Als uitgangswaarden zijn de overblij
vende gemeten variabelen gebruikt. De 
gezonde waarde voor elk van deze va
riabelen wordt berekend met een 
regressievergelijking van de vorm:

Yi =  Po,i P l , i ’ *1  Pn ,i’*n

met:
Yi gezonde momentane waarde 

voor de ide uitgangsvariabele;
[ in i berekende coëfficiënt bij de ndt' in

gangsvariabele voor de i*  uit
gangsvariabele;

X n gemeten momentane waarde van 
de n *  ingangsvariabele.

Voor de bepaling van de coëfficiënten 
(P)j,i is een kleinste-kwadratenmethode 
gebruikt [22];[23], Om het bedrijfsge- 
bied te beschrijven is alleen gebruik ge
maakt van de natuurlijke variatie in de 
meetwaarden als gevolg van belas- 
tingsvariaties.

Diagnosesysteem: diagnosestrategie
Als diagnosestrategie is gekozen voor pa
troonherkenning met een in het kader 
van het ICMOS-project ontwikkelde me
thode [15]. Deze methode is in de vorm 
van een computerprogramma beschik
baar gesteld door LOGOS, Den Haag. De 
patroonherkenning is gebaseerd op ver
gelijking van gemeten symptoompatro- 
nen met standaard symptoompatronen. 
Voor elke storing wordt door middel van 
theoretische analyse, interviews met koel- 
technici en metingen aan de installatie, 
bepaald welke symptomen verwacht 
kunnen worden. Hieruit volgt een symp- 
toompatroon dat als standaard wordt 
opgeslagen in het diagnosesysteem. Bij 
deze standaard patronen wordt per 
symptoom een gewicht toegekend. Dit 
gewicht is afhankelijk van de verwachte 
sterkte van het betreffende symptoom bij 
het optreden van de storing. Tijdens be
drijf wordt het gemeten, momentane, 
symptoompatroon vergeleken met de 
opgeslagen standaard patronen. Als een 
gemeten symptoom overeenkomt met 
een symptoom uit het standaard symp
toompatroon dan geeft dit een verho
ging van de overeenkomstscore, afhan
kelijk van het bij het standaard patroon 
opgeslagen gewicht. Voor elk van de 
standaard patronen wordt zo een score - 
tussen 0 en 1 - bepaald, waarmee een in
dicatie wordt gegeven van de mate van 
overeenkomst tussen gemeten en stan
daard symptoompatroon.
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Diagnosesysteem: implementatie
Het diagnosesysteem is geïmplemen
teerd als onafhankelijke module, die de 
meetwaarden krijgt aangeleverd van 
een monitoringsysteem. Naast de dia- 
gnosemodule kunnen ook andere mo
dulen, zoals grafiek- of tekst-output pro
gramma's, gelijktijdig meetwaarden 
ontvangen van het monitoring systeem.

VOORBEELD RESULTATEN MET HET 
PROTOTYPE 

Normaal- gezond- bedrijf
Het diagnosesysteem is getest aan de 
hand van de beschikbare meetgegevens. 
In Fig.3 is de beeldschermuitvoer weer
gegeven tijdens normaal bedrijf. De vol
gende onderdelen zijn te herkennen:
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Fig 3. Voorbeeld beeldschermuitvoer bij gezond bedrijf.
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Fig.4. Voorbeeld beeldschermuitvoer bij optreden stonng.

Links boven: de status van de diagno- 
semodule.

Rechts boven: de variabelen met daar
bij de berekende referen
tiewaarden, de actuele - 
uit het monitoringsys
teem afkomstige- meet
waarden en de grens
waarden. Een afwijking 
tussen de referentie en 
actuele waarde wordt 
pas als symptoom ge
zien als de grenswaarde

wordt overschreden. 
Linksonder: de uitslag van de dia

gnose, in dit geval zijn er 
geen symptomen ge
vonden, dus is met de 
hoogst mogelijke waar
schijnlijkheid geen sto
ring aanwezig. 

Rechtsonder: informatie aangaande 
datum en tijd en enkele 
gereedschappen om de 
informatie op het beeld
scherm te beïnvloeden:

• Hold: huidige scherminhoud wordt 
niet ververst na binnenkomen nieu
we meetwaarden.

• Diagnosis time-, de tijd en datum
waarvoor de gegevens op het
scherm van toepassing zijn.

• Detail: als deze optie is aangezet wor
den alle referentie- en meetwaarden 
afgebeeld, anders alleen de optre
dende symptomen.

• Min, percent de minimum score van 
een storing om in de diagnose te 
worden opgenomen.

• Current time, de actuele tijd (van be
lang als Hold is aangezet).

Uit uitgebreide experimenten is geble
ken dat het aantal verkeerde meldingen 
van symptomen gering is. De inciden
tele valse symptomen gaven nooit aan
leiding tot een verkeerde diagnose.

Storingsdetectie
Om de diagnosecapaciteiten van het sys
teem te testen zijn de meetgegevens van 
enkele storingssimulaties gebruikt. Als 
voorbeeld wordt hier de reactie van het 
systeem op het verminderen van de 
koudwaterstroom behandeld. Deze sto
ring is gesimuleerd door de toevoer af
sluiter in het koudwatercircuit voor de 
verdamper in stappen te sluiten. In Fig.4 
is de schermuitvoer weergegeven op het 
moment dat de koudwaterstroom aan
zienlijk gereduceerd is. Voor de beoorde
ling van het diagnosesysteem worden de 
eerder genoemde vijf punten gebruikt.

Snelheid van detectie:
Het diagnosesysteem registreert reeds 
symptomen ruim voordat alarmniveaus 
worden overschreden. Gevoeligheid 
voor kleine en zich traag ontwikkelende 
storingen:Gezien de nauwkeurigheid 
van de referentiegenerator worden klei
ne storingen ook opgemerkt en omdat 
de referentiewaarden bepaald worden 
aan de hand van werkelijke intredecon- 
dities van de verschillende ingangsvaria- 
belen kunnen ook zich traag ontwikke
lende storingen worden gedetecteerd.

Vals alarm frequentie:
Er zijn geen valse alarmmeldingen ge
constateerd.

Gemiste storingsdetectie of-isolatie:
De storingen werden wel zeer snel ge
detecteerd maar voordat een duidelij
ke, eenduidige diagnose kon worden 
gegeven moest de storing duidelijker 
worden. In alle gevallen was dit echter 
ruim voor het optreden van ernstige 
gevolgen op de werking van de installa
tie. Gezien de storingen waarvan meet
gegevens van de installatie beschikbaar 
waren, is dit slechts een eerste indruk.

Verkeerde storingsdetectie of-isolatie:
Een enkele maal zijn valse detecties van 
afwijkingen geconstateerd. Meestal 
was daarbij sprake van het afwijken van 
slechts één variabele, zodat geen sto- 
ringsisolatie mogelijk was, en dus ook 
geen verkeerde storingsisolatie kon 
worden geconstateerd.

Tekortkomingen van het prototype 
Het prototype schiet op enkele punten 
nog duidelijk tekort. Enkele toe te voegen 
kenmerken in een produktieversie zijn:

• Identificatie van uitgevallen/gestoor
de sensoren.

• Alarmfunctie voor bewaking op af
stand of indien het diagnosesysteem 
op de achtergrond werkt.

• Capaciteitsregeling van de koudwa- 
termaker binnen de systeemgrens 
halen.

• Onderhoudsadviezen bij de diagnose.

Tot slot is de prototype programma
tuur niet volledig 'fool-proof' en gebrui
kersvriendelijk.

TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Evaluatie
Het gebruik van regressieformules voor 
referentiewaardebepaling blijkt voldoen
de nauwkeurig voor quasi steady-state 
condities. De toepassing van patroon
herkenning in deze vorm biedt goede 
mogelijkheden voor storingsdiagnose. 
Uit de ontwikkeling van dit prototype 
zijn echter ook enkele knelpunten naar 
voren gekomen die toepassing op gro
tere schaal belemmeren. Ten eerste zijn 
in dit onderzoek de symptoompatronen 
bepaald aan de hand van uitgebreide -  
en mede daardoor dure -  analyses en 
metingen van storingsgedrag aan de 
reeds geïnstalleerde installatie. Ten 
tweede zijn de dynamische effecten van 
zowel de storingen als de veranderingen 
in de bedrijfscondities niet meegeno
men. Tot slot is gebruik gemaakt van 
een relatief groot aantal, zij het relatief 
goedkope, sensoren.

Huidig onderzoek
Het huidige onderzoek richt zich met 
name op de eerste twee bovenge
noemde knelpunten. Door middel van
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gedetailleerde, dynamische, modelvor
ming van de verschillende componen
ten in de installatie, wordt getracht om 
op voorhand een beter inzicht te krij
gen in de effecten van de verschillende 
storingen. De modellen moeten daar
toe zó gedetailleerd worden uitge
voerd, dat fysieke storingen (bijvoor
beeld een lekkende klep in de compres
sor of een beschadigde zitting in het ex- 
pansieventiel) ondubbelzinnig kunnen 
worden aangebracht. Ook moeten de 
modellen modulair en parametrisch 
zijn, dat wil zeggen dat componenten 
kunnen worden weggelaten of toege
voegd en dat aanpassingen aan de 
componenten binnen het systeem mo
gelijk zijn door standaard parameters te 
wijzigen Op basis van experimenten 
met deze modellen kan reeds in de ont
werpfase inzicht worden verkregen in 
de bij verschillende faalvormen beho
rende symptoompatronen, terwijl te
vens een inschatting kan worden ge
maakt van de haalbare diagnosecapaci- 
teit op basis van de beoogde instru
mentatie. Daarmee wordt het derde 
knelpunt teruggebracht tot een be
drijfseconomische afweging: het be
lang van een meer accurate diagnose 
versus extra kosten door de uitbreiding 
van de instrumentatie.i\
Stand van het onderzoek
Tot op heden is een inventarisatie ge
maakt van mogelijke toepasbare tech
nieken op het gebied van de modelvor
ming en op het gebied van diagno- 
sestrategieen. Uit deze inventarisatie is 
gebleken dat black-box, of grey-box 
modellen voor dit onderzoek niet vol
doen. De opzet van modellen geba
seerd op procesfysica voor de compo
nenten in de compressorkoelinstallatie 
is nodig om zowel het gezonde als ge
stoorde systeemgedrag zinvol te kun
nen simuleren en fysisch te kunnen in
terpreteren. Een eerste compressormo- 
del op basis van procesfysica is inmid
dels voltooid.

Conclusie
Het is nu mogelijk om in enkele maan
den een volwaardig diagnosesysteem 
voor een compressorkoelinstallatie te 
bouwen. Grootste probleem daarbij 
vormt de juiste inschatting van de stan
daard symptoom patronen voor de ver
schillende faalvormen, vooral indien er 
sprake is van niet-gestandaardiseerde 
installaties. Omdat juist deze laatste 
veel voorkomen aan boord van sche
pen is verder onderzoek noodzakelijk 
voordat een uitgebreid diagnosesys
teem zoals hier beschreven economisch 
aantrekkelijk wordt.

R e f e r e n t i e s
1. j. Klein Woud, Ph. Boot: "Diesel Engine Con- 
dition Monitoring and Fault Diagnosis based on 
Process Models", 20ste Cl MAC congres, Lon- 
don, 1993.
2. R.N. Clark, P. Frank, R.J. Patton: "Introduc- 
tion", pagina 1-19 in "Fault Diagnosis in Dyna- 
mic Systems (R.J. Patton, P. Frank, R.N. Clark; 
editors)"; Prentice Hall, 1989.
3. O.H. Bosgra: "Modelvorming van Dynami
sche Technische Systemen", collegedictaat i89; 
Technische Universiteit Delft, 1990.
4. S. Touber: "A Contribution to the Improve- 
ment of Compressor Valve Design", dissertatie, 
rapport WTHD no. 84; Technische Universiteit 
Delft, 1976.
5. A.G.E.P, van Delft: "Modelvorming en dynami
sche optimalisering van warmtetechnische syste
men", Klimaatbeheersing, 17, nummer 1,1988.
6 .) . Bergman,). Fase: "Conditiebewaking van 
dieselmotoren", rapport OEMO 91/60; Techni
sche Universiteit Delft, 1991.
7. H.T. Grimmelius: "Ontwikkeling van een pro
totype storings-diagnosesysteem voor com- 
pressorkoelinstallaties", Rapport OEMO 92/13; 
Technische Universiteit Delft/Van Buuren-Van 
Swaay Zoetermeer, 1992.
8. L. Ljung: "System Identification Theory for 
the User"; Prentice Hall, 1987.
9. P. van Galen: "Black-box model identificatie 
van een koelmachine", rapport; Technische 
Universiteit Delft /TNO, 1993.
10. H.T. Grimmelius: "Diagnostic Technlques 
and Simulation Modelling (focussed on com- 
pression refrigeration plants)", Rapport OEMO 
93/19; Technische Universiteit Delft/Van Buur 
en-Van Swaay Zoetermeer, 1993.

11. H. de Swaan Arons: Delfi: Design, Develop
ment and Applicability of Expert Systems 
Shells", dissertatie. Technische Universiteit 
Delft Delft University Press, 1991.
12. S.G. Tzafestas: A System Fault Diagnosis 
using the Knowledge-Based Methodology", pa- 
gina 509-594 in: "Fault Diagnosis in Dynamic 
Systems" (R. Patton; P. Frank; R.N. Clark, edi
tors); Prentice-Hall, 1989.
13. D.E. Maurer "Expertensystem für die Stö
rung sdiagnose an wärmetechnische Anlagen 
von Gebäuden", Forschungsbericht Nr. 14, La
boratorium für Energietechnik, ETH Zürich; Juris 
Druck ♦ Vertag Diatkon, 1992.
14. D.M. Himmelblau: "Fault Detection and Diag
nosis in Chemical and Petrochemical Processes"; 
Elsevier Scientific Publishing Company, 1978.
15. J.L. van Herwerden: "Storingsdiagnose in 
een diesel koelwatertnstallatie", Rapport OEMO 
92/09; Technische Universiteit Delft, 1992.
16. B. Kosko: "Neural Networksand! Fuzzy Sys
tems: a dynamical systems approach to machi
ne intelligence"; Prentice Hall, 1992.
17. T. Sorsa, H.N. Koivo: "Application of Artifi
cial Neural Networks in Process Fault Diagno
sis", paglna 423-428 in: "IFAC/IMACS symposi
um on fault detection and safety for technical 
processes", Baden-Baden 1991, Volume I.
18. H.J.R. Zimmerman; L.A. Zadeh; B, Gaines, 
editors: "Fuzzy Set and Decision Analysis", 
TIMS/Studies In the Management Sciences, 
Volume 20; Elsevier Science Publishers, 1984.
19. A.J. Brouwer, H.C. Peitsman: "Het gebruik 
van vage regelaars in de klimaattechniek", Deel 
I/ll, Klimaatbeheersing 23, nummer 1/2,1994.
20. R.J. Patton, J. Chen: "A Review of Parity 
Space Approaches to Fault Diagnosis", paglna 
65-81 in: "IFAC/IMACS symposium on fault de 
tection and safety for technical processes", 
Baden-Baden 1991, Volume I.
21. A.D. Boogert: "Toepassing van Modelgeba- 
seerde Foutendetektiemethoden op Verbran- 
dlngsmotoren", rapport A-594; Technische Uni
versiteit Delft, 1992.
22. N.R. Draper, H. Smith: "Applied Regression 
Analysis", Wiley Series In Probability and Ma
thematical Statistics; John Wiley, 1981.
23. A. Sen, M. Srivestava: "Regression Analyses, 
Methods and Application", Springer Texts in 
Statistics; Springer Vertag, 1990.

U D E M A  M A R IT IM E  B .V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van

ZEEVAREND PERSONEEL
U D EM A Harlingen: tel 0 5 17 8 -16674, fax 05178-15824, telex 46807 udema nl

MEI 1995 SCHIPtWERFdcZEE
19



S C H E E P S W E R K T U I G K U N

S80, a new type rotary refrigeration 
screw compressor
Every decade has Its own trends and characteristics. The same applies to screw compressors. The latest of 
these demonstrate the state of the art in a series of interesting innovations with higher efficiency and 
better operating economy than any previous type.

Slide vaJve Suction Alter

y y /.im

Fig. I. Slat-Maxi 580, a different design of screw compressor with the ro
tors on top of each other. The slide valve is in a separate cylinder and the 
compressor incorporates an integrated suction strainer.

Fig. 2. Lay-out of compressor

typical characteristic of the screw 
compressor of the seventies was the 
asymmetric rotor profile. During the 
eighties, a variable volume ratio began 
to be introduced. Now we can see the 
typical design features that distinguish 
the screw compressor of the nineties, 
such as the movable economizer port 
and 5+7 lobe combination.
Among the benefits of the new techni
cal solutions are higher efficiency ac
companied by better economy and a 
distinctly lower sound level.

First in the field and perhaps normative 
for the latest screw compressors is ABB 
Stal Refrigeration with its S80 series. 
This new generation of five Stal-Maxi 
screw compressors is currently being 
launched on the world market.

Innovative design
The S80 series is different from any 
screw compressor design.
By placing the rotors above each other, 
it has been possible to place the dis
charge connection at the side and 
make the compressor lower. In addi
tion, the mass of the compressor hous
ing is very evenly distributed around 
the rotors. As a result, the compressor 
has a very compact design, reducing vi
brations and sound level significantly 
compared with earlier models.

Unit design
A skeleton description of the compo
nents included in the unit is presented 
in fig. 2 and 3. More detailed descrip
tions appear in the manual sheets for 
the individual components.

The compressor (SC), the electric mo
tor (M) and the oil separator (OS) are 
mounted on a single bottom frame 
which, in turn rests on feet whose 
height can be adjusted within a limited 
range. The bottom frame also serves as 
a foundation for the unit's other com
ponents.
Torque from the electric motor is trans
mitted to the compressor via a flexible

shaft coupling of the curved tooth type. 
The unit is connected to the low pres
sure side via a stop valve (AVI) and a 
check valve (BV1). The check valve, 
which is of the flap type, prevents the 
compressor from rotating backwards 
when it is stopped. To prevent any con
taminants from being carried along 
from the suction pressure side, a suc
tion filter (FT1) is provided in the com
pressor.
The compressed gas is sent under pres
sure via the discharge line to the oil se
parator (OS). Gas on the pressure side 
of the compressor is mixed with a relati
vely large amount of oil that is injected 
into the compressor for lubrication and 
for cooling.
This oil must be separated from the gas 
before the gas proceeds out into the 
system.

Oil system
The oil in the pressurized gas is separa
ted in the oil separator in two stages: 
rough separation at the discharge line 
inlet and fine separation via three oil 
separator elements (FT4) that can be 
replaced. Most of the oil is separated in 
the rough separation stage, and it is 
collected in the bottom of the oil separ
ator from which it is returned via the oil 
cooler (OC) and oil filter (FT2) to the 
compressor.
The oil is driven (moved) by means of a 
pressure differential and also an oil 
pump mounted on the compressor. Oil 
separated during the fine separation 
stage is returned to the closed thread in 
the compressor via a small-bore pipe. 
This is accomplished by means of a 
pressure differential.

An oil heater (OH) is connected to the 
oil separator to prevent the refrigerant 
from condensing when the equipment 
is idle. In addition, the oil separator is 
equipped with a safety valve (SAV1). 
There is also a stop valve (AV4) on the 
oil separator that is used to drain/top- 
up oil, and there are two stop valves 
(AV6 and AV7) that are used when the
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LP = Suction pressure HP -  Discharge pressure OP -  01 pressure

Fig. 3. Piping diagram

pressure drop across the fine separator 
stage is being measured. Three sight 
glasses on the oil separator permit the 
oil level to be observed.
The purpose of the oil cooler, which can
be watercooled or condensate-cooled,

.

is to carry away the heat of compression 
from the compressor and thereby lower 
the discharge temperature.
There is a stop valve (AVI 4) on the oil 
cooler that is used when oil is being 
drained.
The purpose of the oil filter is to prevent 
any contaminants from getting into the

Fig. 2 and fig.3; List of parts
SS Control system, Stalelectronic 700 
CAP Solenoid valves SV15-SV17 for capacity control 
SG Suction glass, oil separator 
PS3 Pressure differential pressostat, oil filter 
PS4 Discharge pressure pressostat 
PT1 Suction pressure sensor 
PT3 Discharge pressure sensor 
PT6 Oil pressure sensor 
TT11 Discharge temperature sensor 
TT13 Oil temperature sensor, after oil cooler 
TT15 Oil temperature sensor oil separator 
PI1 Pressure gauge, suction pressure 
PI2 Pressure gauge, discharge pressure/oil pressure 
LSI Oil level switch, compressor 
LS2 Oil level switch, oil separator 
KC Compressor capacity sensor 
AV3 Stop valve, topping up oil in oil filter casing 
AV5 Stop valve, oil level switch in oil separator 
AV8 Stop valve, oil return 
AV9 Stop valve, suction pressure gauge 
AV11 Stop valve, discharge pressure gauge 
AVI 3 Stop valve, oil level switch in oil separator 
AVI 5 Stop valve oil pressure gauge 
AV16 Stop valve, pressure equalization to low pressure 

side

compressor along with the oil. The oil 
filter can be disengaged by means of 
valves AV2 and BV2 in order to change 
the filter.

Economizer system
The unit can be equipped for economi
zer operation in order to increase its ca
pacity. In such case, the unit is provided 
with a check valve (BV3) and a suction 
filter (FT3) that prevent any contami
nants from getting into the compressor 
along with intermediate-pressure gas 
from the economizer system.
An added advantage is that all the com
pressors have fewer external connec-

Volume diagram

Economizer port

Capacity
control

Fig.4. Two separate systems tor capacity and 
volume ratio control improve efficiency at redu
ced capacities.

tions than previously. Instead, most oil 
and gas passages are integrated as 
channels within the housing. This in
creases operating reliability and minimi
zes the risk of oil and refrigerant leaka
ges.

Improved part load efficiency
One of the major technical innovations 
is that the economizer port in the S80

series is movable and integrated with 
the capacity slide valve. Conventional 
compressors have a fixed port. The new 
movable port enables the compressor to 
maintain an optimal intermediate pres
sure within a wide operating range. The 
compressor can thereby be used opti
mally at varying loads, providing higher 
efficiency even at reduced capacities. 
Another innovation in the S80 series is 
that all five models have been provided 
with two independent systems for regu
lating volume ratio and capacity, there
by also improving part load efficiency.

Movable economizer pod
Usually, modem screw compressors are 
equipped with an economizer port, 
which gives access to an intermediate 
suction pressure. By evaporating a cer
tain amount of refrigerant at this pres- 
sure,while subcooling the liquid refrige
rant, it is possible to attain a substantial 
performance increase. This is common
ly referred to as the economizer pro
cess. Conventionally, the economizer 
port is located at a fixed position in the 
compressor, which means that the op
timum intermediate pressure cannot be 
maintained at reduced compressor ca
pacities.
This solution increases the part load 
performance and consequently the 
specific power consumption will be lo
wer. The following diagram shows the 
efficiency gain at different capacities for 
a typical operating condition with am
monia as refrigerant.
It is clear from the diagram that the 
gain is substantial within the important 
capacity range of 60-100%

Individual rotor diameter
The ratio between the length and dia
meter of the rotors is individually optimi
zed for each model, giving increased 
overall efficiency and lower operating 
costs. The location of the capacity slide 
valve has also been changed. This is now 
placed in a separate cylinder instead of 
between the two rotors, which permits 
smaller clearances, minimizes internal 
leakage and excludes the risk of interfe
rence with the rotors. A further detail 
distinguishing the S80 series from its 
predecessors is the introduction of an in
tegrated suction strainer. At the same 
time, the strainer area has been in
creased to reduce the pressure drop and 
increase efficiencyrange of 60-100 %.

Individual optimization
The ratio between length and diameter 
of the rotors in a screw compressor has 
a substantial impact on efficiency. 
Nevertheless, it is very common to 
make up a series of different sizes by 
using rotors with a fixed diameter but 
different lengths. The main reason for
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Fig. S. The SV80 compressor integrates the economizer port in the slide 
valve, which is an innovative and unique solution lor maintaining a true 
intermediate pressure even at reduced capacities.

Fig.6. Five sizes in the S80 series

this is that it simplifies the manufactur
ing process. The drawback is reduced 
efficiency for some of the compressor 
sizes, which means increased power 
demand and higher costs for the user. 
Typically, the efficiency difference 
between an optimum compressor and 
a 'short' one is in the range of 2-3 %.
By utilizing a refined technology for the 
S80 compressor it has, however, been 
possible to design and manufacture 
each size in the series with its own opti
mum dimensions. The ratio between 
rotor length and rotor diameter is 1.7 
for all five sizes in the S80 series and ef-

ficiency is thus kept at virtually the same 
high level for all sizes.

Potential savings
Depending on the operating condi
tions, the refrigerant, the number of 
compressors and the load profile, the 
potential savings deriving from the S80 
compressor may be up to 10%.

Major savings potential
An important advantage of the new 
compressor series is high performance 
even at reduced capacities. Although a 
compressor installation is normally 
sized for the maximum refrigeration re
quirement, the actual requirement is of
ten lower during a substantial part of 
the operating time.
Depending on the particular operating 
conditions, choice of refrigerant and 
load profile, the new compressors can 
reduce operating costs by as much as 
10 per cent.
Environmental considerations are vital 
when developing a new generation of 
quiet, efficient screw compressors 
When new refrigeration products are 
introduced on the market, they are of
ten claimed to be compatible with the 
new, environment-friendly refrigerants. 
In this way, many manufacturers of ref
rigeration equipment consider that 
they have fulfilled their environmental 
obligations, however, compatibility of 
new products with new refrigerants is 
really self-evident just as obvious as 
new cars which can be driven on un
leaded fuel.
A machinery manufacturer should ac
cept greater environmental responsibi
lity than this, both in regard to the glo
bal environment and the immediate 
environment in the machine room. This 
is also a matter of designing the equip
ment so that the positive characteristics 
of the new refrigerants are exploited, 
while minimizing any remaining risks to 
the environment.
With its latest series of STAL screw com
pressors, the S80, ABB Stal Refrigeration 
has shown that it is possible to optimize 
compressor design for several refrige
rants at the same time without resort
ing to compromises. Furthermore, the 
risk of leakage has been reduced 
through considerably fewer potential 
leakage points. The high efficiency con

tributes to an improved global environ
ment, at the same time as the low 
sound level and well-defined user inter
face make the compressors more at
tractive to the immediate environment.

Customer considerations
Most customers put priority on total 
economy when evaluating equipment 
prior to placing an order, although en
vironmental issues are gaining impor
tance in this decision process. The fact 
is that all the characteristics and para
meters considered in this context can 
be classified as either economic or envi
ronmental.
Economic aspects include the price, ef
ficiency and reliability of the product, as 
well as space requirements and de
mands on the operator's skill. Environ
mental characteristics include sound le
vel, operator ergonomics and safety, 
although global environmental conse
quences are steadily gaining more at
tention. The latter requires considera
tion to be paid to the relationship be
tween efficiency and the global envi
ronment.

Easy cleaning
The smooth surfaces of the compressor 
and the absence of nooks and crannies 
make it easy to keep the exterior clean, 
which preserves the tidy impression 
and contributes to overall reliability.

Integrated suction filter (see picture 1 ) 
The compressor design with a built-in 
and eccentrically located suction strai
ner means that condensing water and 
thawing frost will drip onto the floor, 
not onto the compressor where they 
might cause corrosion.

Easy access
Inspections and more thorough main
tenance measures are simplified by the 
absence of connections under the com
pressor and the possibility to inspect 
the rotors without disassembling the 
compressor.

Better utilization of the suction filter
The integrated suction filter has a larger 
active filtering area in comparison with 
a conventional, separate filter arrange
ment. Consequently, longer filter clea
ning intervals are possible.

Refrigerant Condensing pressure First inspection after

Ammonia Up to 18 bar abs. 50 000 hours of operation
18 to 26 bar abs. 30 000 hours of operation

Halocarbons Up to 18 bar abs. 40 000 hours of operation
18 to 26 bar abs. 20 000 hours ol operation

Fig. 7. Recommended intervals for compressor inspection
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Example 1: Ammonia
Ammonia is a natural compound 
with no ozone depletion and no 
direct global warming. It is char
acterized by a small molecule.
The following features make the 
SV80 compressor units well suited for ammonia:

• Operating range
The maximum condensing pressure is 26 bar abs., which 
corresponds to 60"C for ammonia and makes it possible 
to use ammonia also for certain heat pump applications.

• High overall energy efficiency
The absence of direct global warming, combined with 
features such as the movable economizer port and indivi
dual rotor optimization, ensures a very low TEWI(Total 
Equivalent Warming Impact). Of special importance 
when working with small molecules such as ammonia is 
reduced internal leakage during compression, through 
the use of a novel slide valve design.

• Internal channels
If larger amounts of ammonia are released in a machine 
room, this may be troublesome to the local environ
ment. Hence, it is important to reduce the number of po
tential leakage spots. The internal channels and the inte
grated devices of the S80 compressor are advantageous 
in this respect.

Example 2: HFC-134a
HFC-134a is a comparatively 
new refrigerant. It is not de
structive to ozone but has a cer
tain global warming impact.
The molecule is rather compli
cated and heavy.
The following features make the SV80 compressor units 
well suited for HFC-134a:

• Movable economizer port
Due to the properties of HFC-134a, the economizer will in
crease efficiency more than other refrigerants. Consequent
ly, the movable economizer port will be more advantage
ous with HFC-134a than with other refrigerants. In some 
cases,the gain may be as high as 15%.

• High overall energy efficiency
The indirect global warming effect is reduced, owing to 
high efficiency provided not only by the movable economi
zer port, but also by the individual optimization and a low 
inlet pressure drop.

• Internal channel
With regard to the global environment, release of HFC- 
134a to the atmosphere should be avoided. In this context, 
the internal channels and devices will serve as a safeguard.

Double oil filters
Optionally, the units may be equipped 
with double oil filters, which enable fil
ter cleaning while the unit is running.

Service mode for the control system
The Stalectronic 700 control system is 
equipped with a special service mode, 
which enables the operator to check all 
transducer readings and other status in
dications with the unit still running.

Maintenance friendly control system
"Flash memory" technology maintains 
all parameter settings in the control sys
tem memory, independently of any po
wer supply. Also, the main computer 
board can be easily exchanged because 
of its simple connection.

Minimized leakage
Minimizing the risk of refrigerant leak
age in a plant has always been an impor
tant requirement. This became incre
asingly relevant in conjunction with the 
CFC debate and there is every justifica
tion for retaining the requirement, de
spite the introduction of more environ
ment-friendly refrigerants. The new S80 
series of STAL screw compressors de
monstrates further improvements in this 
respect. A screw compressor needs me
chanical energy to be applied to its drive 
shaft, energy which is usually provided 
by an electric motor. The electric motor 
requires electricity, which in turn is a 
product of energy conversion in a gene

rating station. In recent years, increasing 
attention has been paid to the total envi
ronmental load resulting from this ener
gy chain. As long as our energy system 
contains generating stations powered 
by fossil fuels, electricity consumption 
will create a certain load on the global 
environment by increasing the green
house effect due to the release of carbon 
dioxide. This is usually termed the indi
rect greenhouse effect, as against the di
rect greenhouse effect caused by many 
refrigerants. The total greenhouse effect 
is generally termed TEWI (Total Equiva
lent Warming Impact).

Exploiting the new refrigerants
Using the new refrigerants which, un
like CFCs, do not affect the ozone layer,

is naturally positive for the environ
ment, but if the properties of the new 
refrigerants can also be exploited for 
better efficiency, a further step will have 
been taken in the right direction. In the 
new S80 compressor, this has been 
achieved in a unique manner. Among 
other things, the compressor makes 
highly efficient use of the new refrige
rant, HFC-134a.

HFC-134a has high density, which 
means that any flow resistance leads to 
a large pressure drop. Therefore, the 
S80 incorporates features such as in
tegration of the suction strainer in the 
compressor housing to reduce flow re
sistance.
Another feature of HFC-134a is that it is

Fig.8. A unique 
feature ol the new 
STAL screw compres
sor is the movable 
economizer port, 
which is integrated 
in the slide valve.
The diagram shows 
the performance 
gain in comparison 
with a conventional 
fixed economizer 
port for refrigerant 
HFC-134a.60 65 70 75 80 85 90 95 100

Capacity (%)
n  Fixed ecomorai7cr port and combined capacity • volume ratio control 

H  COP gam with movable economizer port and sepwate volume ratio control

COP Comparison
Capacity Control
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Fig. 9. A chain ol fe
atures reduces noise
and vibration levels.
1. Rotor lobe combi

nation 5+7.
2. Novel design of 

the outlet port.
3. A muffler in the 

outlet housing,
4. The generously di

mensioned hou
sing.

5. Low height and 
rigid base frame.

Size dB(A)
63

Frequency spectrum Hz 
125 250 500 1k 2k 4k 8k

SV81/50 Hz 99 85 91 95 97 94 92 88 78
SV83/50 Hz 101 87 93 97 99 96 94 90 80
SV85/50 Hz 103 87 93 99 101 98 96 92 82
SV87/50 Hz 105 87 94 101 103 100 98 94 84
SV89/50 Hz 108 90 97 104 106 103 101 97 87

SV81/60 Hz 101 87 93 97 99 96 94 90 80
SV83/60 Hz 103 89 95 99 101 98 96 92 82
SV85/60 Hz 105 89 95 101 103 100 98 94 84
SV87/60 Hz 107 89 96 103 105 102 100 96 86
SV89/60 Hz 110 92 99 106 108 105 103 99 89

very suitable for an economizer-linked 
refrigeration process, which means that 
an intermediate pressure in the com
pressor is utilized via an external con
nection. In the S80, the economizer 
port is movable, why the optimal inter
mediate pressure can be maintained. 
This represents a major efficiency gain 
for all refrigerants, especially HFC-134a 
and similar types, which reduces the in
direct greenhouse effect, i.e. lower TE- 
Wl. Each kWh saved represents about 1 
kg in reduced carbon dioxide emissions. 
For a single compressor unit, this may 
amount to hundreds of tons each year 
in reduced carbon dioxide emissions, 
thereby "neutralizing" the potential di
rect greenhouse effect of HFC-134a. 
Ammonia is another refrigerant which 
is not new in any way, but which has

attracted more interest in the wake of 
the environmental debate. Ammonia 
has no effect on the ozone layer and no 
greenhouse effect. It is a low-density 
refrigerant which is relatively insensitive 
to flow resistance, but it is instead sensi
tive to internal reverse leakage during 
compression. In the S80, the uncon
ventional placing of the slide valve re
duces this risk.

Last but not least, each of the five com
pressor sizes in the series has individual
ly optimized rotor dimensions to maxi
mize efficiency. This is a unique feature 
with advantages for all refrigerants and 
helps to reduce TEWI.

Confirmed low sound level
Several design features in the S80 con

tribute to a low sound and vibration le
vel. The general sound level has been 
reduced and a major improvement has 
been made in the sound peak at the 
compression frequency which is char
acteristic of screw compressors. In con
ventional screw compressors, this peak 
can be heard as a loud, clear tone. A 
combination of several design changes 
in the S80 has reduced the sound level 
at the compression frequency by up to 
10 dB, depending on the particular 
operating conditions.
Compression is now so quiet that it is 
the electric motor that dominates the 
sound picture. Choosing a quieter mo
tor can drastically reduce the general 
sound level. It is also possible to use 
sound-absorbing cowlings for the elec
tric motor or water-cooled motors 
which are considerably quieter than air- 
cooled types.

Focusing on the environment
Concern for the environment has been 
a major consideration in developing the 
new series of STAL screw compressors. 
This, together with the high efficiency, 
the clear operation interface and the 
high reliability of the compressors, will 
attract many different end-user catego
ries. For example, the compressors may 
be utilized within a wide range of food 
industry applications and larger cold 
stores, chemical and other process in
stallations as well as aboard cruise liners 
for air conditioning.

I v e r s e n

Vuyk Engineering en 
Engineering Centrum 
Groningen gaan samen
Vuyk Engineering BV te Capelle aan 
den IJssel en Engineering Centrum 
Groningen BV (onderdeel van de Cen
tral Industry Group te Groningen, 
CIG) gaan hun activiteiten samenvoe
gen. De nieuwe combinatie is vanaf 1 
mei 1995 werkzaam onder de han
delsnaam 'Vuyk Engineering Center' 
dat volledig deel uitmaakt van de CIC.

Totaal-pakket
Vuyk Engineering Center' biedt reders 
en scheepswerven over de hele wereld 
een totaalpakket aan diensten. Die 
omvatten onder andere het maken 
van ontwerpen en werktekeningen, 
maar ook de werkvoorbereiding voor 
vele scheepstypen en baggervaartui- 
gen. Ook worden technische contract- 
stukken, berekeningen en keurteke- 
ningen gemaakt, en levert het nodige 
produktie-tekenwerk, numerieke pro- 
duktie-informatie en adviesdiensten.

Deze hoogwaardige kennis en experti
se zijn onontbeerlijk voor de scheeps
bouw. In de afgelopen jaren zijn een 
groot aantal scheepsbouwactiviteiten 
verplaatst naar het oosten en het verre 
oosten.
Nederland ontwikkelt zich in toene
mende mate tot een centrum van ex
pertise en dienstverlening, met name 
als het gaat om de bouw van bijzonde
re vaartuigen. Vuyk Engineering Cen
ter' is daarvan een sprekend voorbeeld.

Bundeling deskundigheid
De Central Industry Group is een 
groep van toeleveringsbedrijven voor 
de maritieme sector; Vuyk engineering 
is met name gespecialiseerd in het 
maken van ontwerpen, kostenbereke
ningen en werktekeningen.
Door de samenvoeging bundelen de 
beide ondernemingen hun deskun
digheid. De nieuwe organisatiestruc
tuur biedt internationaal gezien veel 
meer mogelijkheden als het gaat om 
dienstveriening op het gebied van 
scheepsbouw. Met name de activitei

ten in het buitenland kunnen op een 
efficiënte dus kostenbesparende ma
nier plaatsvinden. De positie van Vuyk 
Engineering Center1 kan daardoor in 
belangrijke mate worden versterkt. 
Voorde naam Vuyk Engineering Cen
ter" is gekozen vanwege de wereldwijd 
bekende naam van het Capelse be
drijf, dat in 1872 werd opgericht. Zo

wel de vestiging in Capelle aan den l)s- 
sel als die in Groningen wordt ge
handhaafd. Voor het personeel van 
beide vestigingen heeft de samenvoe
ging geen consequenties.
Voor de toekomst wordt echter niet 
uitgesloten dat toename van de activi
teiten zal leiden tot uitbreiding van de 
werkgelegenheid.

NEDERLANDS MARITIEM 
INFORMATIE CENTRUM 
Blaak 16 - Rotterdam

Informatie over nautische, maritiem-technische en maritiem-economische
aspecten voor de scheepvaart, scheepsbouw, visserij en offshore
industrie.
• publiek toegankelijke bibliotheek met ca. 11.000 maritieme boeken 

en naslagwerken, rapporten en congresproceedings en een 
tijdschriftencollectie van bijna 400 titels.

• on-line databases met maritieme literatuurinformatie, documenttitels, 
bibliografische bijzonderheden, abstracts en scheepsbeschrijvingen.

• current awareness service aan de hand van interesseprofielen.

N ED ER LA N D S M ARITIEM  IN FO RM A TIE CEN TRU M  / CMO
postbus 21873 - 3001 AW Rotterdam
Telefoon: 010 - 4130960, Telefax: 010 - 4112857

CMO
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HIER DE 
ONTVANGER 
WAARMEE U 

GERUST IN ZEE KUNT GAAN
Maar liefst ruim 500 schepen hebben inmiddels de DGPS 
ontvanger type Sercel NR 103 al aan boord. Waaronder 
talloze schepen van Rijkswaterstaat en baggerschepen. 
Want bij peilwerkzaamheden op volle zee is er geen 
andere ontvanger waarmee dermate exact de plaats te 
bepalen is als met de DGPS NR 103.
Wat onder meer een eerste vereiste is bij het uit
voeren van lodingen, aanleg en ingraven van 
pijpleidingen, controleren van vaargeulen en 
positionering van platforms.
De DGPS wordt bedrijfsklaar afgeleverd door AquaNav, 
Sercel agent voor Nederland en België.
Steek maar van wal voor complete documentatie.

Sercel DGPS ontvanger
type NR 103:
een zee van zekerheid

Dynamics in  the w orld  o f
high technology

Breko is een veelzijdigbedrijf dat gespecialiseerd 
is in het repareren en bouwen van 
schepen voor binnenvaart en kustvaart. Gunstig 
gelegen aan de druk bevaren Merwede tussen 
de wereldhaven Rotterdam en het achterland 

worden alle aktiviteiten 
gecoördineerd vanuit 

T( Papendrecht,
De aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van 
produktie, installatie en 

onderhoud, maar zeker ook als het gaat om 
adviseren, ontwerpen en engineering een enor
me hoeveelheid 
ervaring in huis.
Voor diverse 
opdrachtgevers 
werden er de 
afgelopen jaren 
uiteenlopende 
schepen
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en
geavanceerde chemidiëntankers. Breko streeft van 

ontwerp tot realisatie naar 
eersteklas kwaliteit tegen 
concurrerende prijzen.
Dat het bij Breko draait om f  SHIPBUILDING
efficiensea zult u merken /  AN0 REPAIR5
zodra u met Breko in zee gaat.

BREKO
Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland • Tel.+31 (78) 154 998 • Fa»+31(078) 410 859

Onderwatermotoren

Bakker Sliedrecht Eleclro-lndustrie is 
een bedrijf dat speciale elektromotoren 
ontwerpt, bouwt èn levert in alle denk
bare uitvoeringen, voor het aandrijven 
van onder meer pompen, cutters en 
graafwielen. Toepassingen komen 
voor op alle denkbare typen bagger
schepen. Voor service, onderhoud, 
revisie en reparaties, zijn wij 24 uur per 
dag inzetbaar.

‘ Bakker Sliedrecht 
Electro-Industrie B.V.
Tel./Fax 01840-16600/10144 
Aandrijvingen, Automatisering, 
Installatie en Service.

Bakker Repair B.V.
Tel./Fax 01840-10555/11853 
Revisie, Reparatie,
Wikkelen en Balanceren.

« B R M E R
SLIEDRECHT

DE W E R E L D  V A N  B A K K E R

Zuigbuismolot
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I N T E R N A T I O N A L  M A R I N E  A C C I D E N T  R E P O R T I N G  S C H E M E

W et Coal

South Atlantic,
Having read previous MARS reports on 
(low state reached by cargoes due to 
moisture content being in excess of 
Transportable Moisture Limits, parti
cularly concentrates, here is another 
case to which I would like to draw the 
fraternity's attention.
This incident concerns a bulk carrier 
which took on board a consignment 
of steam coni after obtaining the re
quired certificates from the 'authori
ties' which stated that the condition of 
the cargo was safe to load. Before arri
val at the port, the Master sent a telex 
stating his loading requirements and 
requested the following information 
prior to loading:
* Characteristics of the coal to be 

loaded.
* Recommended safe handling proce

dures for loading and transport of in
tended grade of coni.

* Whether the cargo is liable to self
heat or emit methane.

Five days later, the vessel was In posi
tion alongside ready to load. The Coal 
Cargo Declaration Certificates were re
ceived from the agents stating that the 
cargo had no historical record ol self 
heating or emitting methane, the total 
moisture was 8% and the transporta
ble moisture limit 10%. The certifica
tes were however dated five days pre
viously. The first parcel of coal was 
loaded into holds 2 and 4 from open 
stock piles by chutes fed by exposed 
conveyor belts in wet condition due to 
rain. A protest letter for loading of car
go in wet condition was issued to the 
agents.
The terminal where the coal was 
loaded boasts of being a thoroughly 
professional organisation with rules 
and regulations in line with its profes
sionalism, some of which are quoted 
here:
* Vessels to have a minimum draught 

restriction for entry.
* Vessels are not permitted to inter

rupt loading operations for more 
than 8 hours for de-ballasting.

* Delays, particularly on vessels ac
count, are noted to the nearest mi
nute and any unreasonable delay 
renders a vessel liable to be shifted 
out of berth, losing her turn to load 
and rejoining the back of the queue.

* Masters are reminded of their obli
gation under the Load Line Conven
tion, their legal right to use the Dock 
Water Allowance and extreme care 
towards completion as the loading 
appliance is capable of a rate in ex
cess of 6,000 tonnes per hour.

* Masters are required to acknowled
ge receipt of these regulations.

Twelve days after sailing a sloshing 
noise was heard in holds 2 and 4 . The 
holds were opened up for inspection 
and it was discovered that the cargo in 
these holds had reached flow state 
and the slurry was sloshing around. 
Closer inspection revealed that most 
of the impact was being taken by the 
lower hoppers and the structural inte
grity was not impaired. The water re
leased from the cargo accumulated at 
a level of 0.5 1.0  meter above the sur
face of the cargo forming a slurry. So
lid cargo was visible underneath the 
slurry when the ship was rolling. The 
cargo in holds 1, 3 and 5 appeared to 
be in a satisfactory condition. Stability 
calculations were made and the stabi
lity condition was determined to be 
satisfactory/adequate taking into ac
count the free surface effect of the 
fluid state of the cargo amounted to 
neady 4 m. It was assumed that the 
cargo in holds 2 and 4 had reached 
flow state due to the moisture content 
of the cargo being beyond the TML. 
Fortunately, the weather at the time 
was reasonable and the bulk carrier 
managed to sail on to her port of dis
charge. During this period the situ
ation was monitored by six hourly in
spections of all holds and six hourly ta
king of soundings of all tanks and bil
ges and regular inspection of the shell 
plating in way of 2 and 4 holds.

With respect to this incident the fol
lowing points are pertinent:

* Was the effect and consequence of 
rain on open stock piles realised by 
authorities allowing this grade of 
coal to lie exposed and then dum
ping same on board?

* Was the effect and consequence of 
rain on open stock piles realised by 
the authority issuing the certificate 
of moisture content?

* If yes, was the cargo re-sampled for 
moisture between the dates the cer
tificates were issued and the date the 
cargo was loaded? The vessel was 
not in a position to determine how 
much rain had fallen at the port du
ring that period and the effect that 
this would have on the moisture 
content of the cargo.

* In the absence of any feedback from 
any of the concerned parties regar
ding action taken to remedy the si
tuation, if any, are we going to 
abandon the safety of vessels and 
their crew into the hands of people 
for whom the issuing of certificates is 
a mere exercise in filling in blanks 
with figures? The two separate par
cels of coal loaded had virtually the 
same figures on the certificates.

* Are the said authorities answerable?
* Had the cargo in all holds reached

flow state the consequences would 
have been grave.

It is admitted that, in spite of the con
straints imposed by the regulations of 
the port, ship's personnel failed to car
ry out a 'Can-thumping' test as per 
Code of Safe Practice for Solid Bulk 
Cargoes section 8,3. The innocent ap
pearance of the cargo betrayed us.
This experience has led me to be sus
picious of all cargoes and their test cer
tificates issued by 'competent authori
ties'. 'Can Thumping' tests have be
come a routine where cargoes of con
centrates and coals are concerned.

Unsafe Lifeboats On load 
Release Cear
Vessel fitted with enclosed lifeboats in 
'Miranda' davits. Found crew very 
badly trained and numerous defects in 
the lifeboats. Principal defect was both 
safety pins missing from release gear. 
Found in a bucket one week later and 
re-fitted. After repairs and crew trai
ning, lowered both boats into the wa
ter and dropped from a height of 30 
cm only, to test on-load capability. Be
fore an order was given, one end of 
the port side boat was released pre
maturely and one end of the starboard 
side boat totally failed to release. 
Found mousing plates missing from 
the two release gears. I also found, by 
measurement, that one of the links on 
the launching pendant had been re
placed and was too thick to enter, or 
be released from the hook, being 2 
mm oversize.
I also found that the various wire pen
dants which bear the weight of the 
boat at different times had not been 
surveyed or renewed for many years. 
The wire fails had been turned and re
newed as required, but the jib pen
dants, launching pendants, hanging 
off pendants and recovery pendants 
(total eight per lifeboat) were of great 
age and in poor condition. There is no 
requirement for these to be surveyed 
or renewed.
I strongly recommend that all Safety 
Equipment Surveys include actual in
spection of safety pins; visual check of 
release gear operation-, notation of re
newal dates of all wire pendants etc. 
which carry the weight of the lifeboat 
and a check of crew familiarity with 
their duties. Also boats fitted for lowe
ring without their crew should be tes
ted. On my ship it was not possible to 
lower the boats by pulling the lowe
ring wire, due apparently to improper 
repairs or modifications in the past. 
With a 'Miranda' davit, the cradle is 
immersed in the sea every time the 
boat is lowered and consequently the 
cradle and its wheels suffer greatly 
from corrosion, frozen-up wheels etc.

In this instance major repairs were re
quired.

Tug and Tow Crossing Fairway

Culf o f Mexico.
Last year I was sailing as Third Officer 

transiting the Galveston to Freeport 
coastal fairway at night. I was on a me
dium size tanker heading westbound 
at 12 knots in calm seas with excellent 
visibility and keeping to the starboard 
side of the fairway. The vessel was in 
hand steering and a lookout was pos
ted on the starboard wing of the 
bridge.
At approximately 21.15 I sighted the 
silhouette of a barge in the moonlight 
broad on the starboard bow at fairly 
close range. To the left of the barge 
and closer in, the red sidelight and 
three vertical white masthead lights of 
the tug were sighted, just barely visible 
amid the glare of the background 
lights of numerous oil rigs. A quick 
check on the radar showed the tug at 
1.8 miles. Previously the radar blips of 
the tug and the barge had merged 
with those of the rigs and were not 
noticed. The tug was immediately 
plotted on the ARPA and kept under 
close visual observation in the event 
that he might try and cross the fair
way, believing himself to be the privi
leged vessel. The lookout reported the 
tug and barge about 20 seconds after 
I had sighted them. No other action 
was taken at this time as risk of colli
sion (ROC) had not yet been determi
ned.
In the two minutes that it took to con
firm ROC did exist, I verified visually 
and by radar that all was clear to port 
if drastic course change should be
come necessary. In addition the chart 
was quickly reviewed to ensure ade
quate depth of water should the vessel 
need to leave the fairway. By the time 
ROC was determined the tug was 1.2 
miles away, I decided that if the tug 
closed to under 1 mile then either a 
round turn to port or a sharp altera
tion to port would be executed. Du
ring this time no VHF communication 
was attempted as it was felt it would 
be wasting time given the close proxi
mity of the tug. The tug never attemp
ted to call the ship.
Within one minute the tug was under 
1 mile and I ordered 20 left and the 
helmsman quickly complied. During 
the turn the two vessels closed to 
within 0.4 miles and at this point the 
tug, now on my beam, started a slow 
turn to port to go astern of me. I or
dered rudder amidships and steadied 
40 off the original course. I then deci
ded to come slowly to starboard to 
avoid a 21 foot obstruction 1.2 miles 
ahead which I was now heading for.
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At this point the Master appeared on 
the bridge having felt the sharp turn 
to port and asked what was happe
ning. I gave a brief summary of events 
and the Master informed me he 
would not take the 'con' as the danger 
appeared to be past and clear, but he 
would closely observe. I brought the 
vessel slowly back to starboard, keep
ing the tug on the starboard beam. 
From a distance of 0.5 miles the tug 
captain shone his searchlight directly 
onto our bridge, blinding everyone for 
about 30 seconds. There was no need 
for this unprofessional and dangerous 
act. By the time the starboard side of 
fairway had been regained the tug 
and barge were well astern and I 
steadied on the original heading. The 
Master and I then held a critique ses
sion and established the following:

1. Although the tug and barge were 
not seen until less than 2 miles away 
a 'proper lookout' was being kept. 
The fact that both the lookout and 
myself didn't see the tug till late 
lends credence to the belief that 
they were well hidden by the close 
proximity of the oil rigs.

2. The tug was definitely wrong to be
lieve it was privileged despite being 
on my starboard bow. Rule 9d 
dearly states "no vessel shall im
pede the passage of a vessel that 
can only be safely navigated in a 
fairway". Although there was ade
quate depth of water outside the 
fairway, the fact that there are nu
merous unlit well heads, satellite 
platforms and anchor/hang off 
buoys in the oil fields make leaving 
the fairway a risky option.

3. If the tug felt it was privileged it 
should have called me well before 
hand. The tug never communica
ted during the entire incident.

4 .1 was correct not to use the VHF as 
the close proximity of the tug when 
it was seen left little time for com
municating.

5. The avoiding action taken was a 
rare instance where a turn to port 
was justified.

6. Fixing the vessels position every 20 
minutes helped me to determine 
the manoeuvring options more 
quickly and helped the Master sort 
out the situation.

7. The tug's use of the searchlight to 
harass our bridge crew was an inex
cusable act of vindictiveness.

I received criticism on the following 
points:
* The Master felt that he should have 

been called to the bridge by the ti
me the tug was 1 mile off and before 
the turn to port. If I felt that I didn't 
have enough time to call him on the 
telephone, then the old standard of 
one short ring on the general alarm 
would have sufficed. I had forgotten 
this in the excitement of the situ
ation.

* No whistle signals were sounded. 
Although optional under rule 9d, 
the danger signal might have alerted 
the tug sooner and would certainly 
have brought the Master running.

* Parallel indexing was not being used 
at the time. Although it would not 
have contributed much to this situ
ation, it was determined that it could 
be of critical importance in other 
areas of the fairway. I now use paral
lel indexing at all times in the fair
ways.

This incident shows how even a well 
run ship and watch can find themsel
ves in a critical situation in a matter of 
minutes.
Vessels Displaying the Wrong 
Signals

Off Uruguay.
The vessel had loaded several holds 
with soy beans in an up-river port in 
Uruguay. The ship loader was a fixed 
pipe with no trimming spout resulting 
in larger than normal voids at the ends 
of the holds. Cargo was loaded until it

ceased to bleed down through the 
bleed holes.
After leaving the River Plate estuary, I 
decided to check whether the vibra
tion caused by the ship's movement 
had caused more bleeding. I descen
ded the access ladder of #4 hold to 
the level of the cargo. While standing 
there, I noticed that I was rather 
breathless and at first put it down to 
the high humidity. Moments later I 
realised that there was a deFmite shor
tage of oxygen and managed to climb 
the five meters or so to the deck. 
Shortly afterwards, a measurement of 
18% oxygen was obtained and all 
hold accesses were padlocked and the 
crew warned of the danger. While not 
surprised that there was a depletion of 
oxygen, I was surprised that it hap
pened so quickly as it was only 15 
hours after the completion of loading. 
Later the oxygen in the holds dropped 
to 15% before stabilising.

Vessel Displaying the Wrong 
Signals

San Francisco Bay. Various dates 
during the past year.
* Tug lying alongside for at least two 

days exhibiting lights for vessel to
wing over 600 feet.

* Crane barge under tow showing 
red-white-red although being towed 
and not working.

* Tug running free exhibiting lights for 
vessel towing over 600 feet.

* Tanker, owned by one of the oil ma
jors, crossing ahead. Forward mast 
light stayed visible for about 2 minu
tes after the side light and after mast 
light disappeared and the stem light 
appeared.

* Tanker proceeding to berth with 
port sidelight completely invisible 
due to the glare from a deck flood
light that appeared to be mounted 
less than 10 feet from the bridge 
wing.

* Handy size bulk carrier departing

from an anchorage at about 10 
knots with anchor ball still exhibited,

* Numerous sailing yachts under po
wer and sail showing no steaming 
light.

* Numerous sailing yachts under po
wer alone with no steaming light.

* Numerous yachts under power only, 
showing steaming light under trico
lour lantern.

* Several yachts under power using 
masthead anchor fight as both 
steaming and stern light in addition 
to showing a stem light.

I could include several more incidents. 
While unlicensed yachts may be igno
rant of the rules, I would expect better 
of tugs and wonder why the USCC 
apparently does not take action even 
when passing contravening vessels. A 
letter to the premier yachting maga
zine in this area on the subject of yacht 
lights went unacknowledged.

M A R S  R E P O R T S
De Mors-reports zijn een initiatieI van “The 
Council ot the Nautical Institute". De rap
porten worden vrijwillig opgemaakl en ver
zonden door gezagvoerders van schepen 
en andere autoriteiten die kleine ongeluk
ken of 'nearmisses' meemaken.

II you have experienced any Incident 
which you think may he of interest to 
others
please send details, including your na
me and a contact address, to:

Captain Ft Beedel FNI
17 Estuary Drive
Felixstowe
Suffolk

IP 11 9TL UK

N I E U W E  U I T G A V E N

Maritiem Journaal 94
M. de Jong (eindredacteur)
Gebonden, 231 pagina's 
1994 De Vey Mestdagh BV, 
Middelburg
ISBN 90-6376 054 X, prijs ƒ 65.

Het Maritiem journaal geeft jaarlijks 
een overzicht van de laatste maritieme 
ontwikkelingen. Allereerst in Neder
land maar ook internationaal. Voor on
ze scheepvaart en scheepsbouw, even
als voor onze havens, geldt immers dat 
hun welzijn mede afhankelijk is van de 
gang van zaken op de wereldmarkt en 
bij de internationale politiek.

Tevens geeft het Maritiem journaal elk 
jaar uitgebreide vlootlijsten van de Ne
derlandse Koopvaardij en de Koninklij
ke marine. Ook de civiele overheids- 
vloot en de zeegaande baggervloot zijn 
opgenomen. Een opgave van schepen 
die de Nederlandse werven hebben af
geleverd, ontbreekt evenmin.
Uniek is de lijst van alle scheepsonge
vallen die wereldwijd hebben plaats
gevonden.

De geïllustreerde artikelen in het Mari
tiem Journaal belichten de ontwikke
lingen bij de handelsvaart, scheeps
bouw, visserij, offshore, binnenvaart

en in de Nederlandse havens. Daar
naast komen regelmatig aan de orde 
zaken als maritiem onderzoek, naviga
tie, communicatie, veiligheid, milieu, 
opleiding, scheepvaartpolitiek, etc.

Elk jaar worden ook één of meer bij
zondere schepen nader belicht. Naast 
deze commerciële maatschappelijke 
en politieke ontwikkelingen komt 
steeds een maritiem historisch onder
werp aan bod. De maritieme kunst 
heeft ook een plaats gevonden in het 
Maritiem journaal met een selectie 
kleurenfoto's van het werk van Neder
landse artiesten.

Zo geeft het boek naast een compleet 
beeld van het actuele, maritieme ge
beuren ook de samenhang daarvan 
weer met onze rijke maritieme historie 
en met onze kunstzinnige beleving 
van de zee met wat daarop vaart. Het 
Maritiem journaal richt zich dan ook 
bewust op zowel de vakman als de be
langstellende leek.

Naast het onmiddellijke leesplezier dat 
het journaal biedt, is het een onont
beerlijk naslagwerk voor latere jaren. 
Maritiem Journaal 94 is verkrijgbaar bij 
de boekhandel of rechtstreeks bij de 
uitgever, telefoon: 01180-81240.
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The brass plaques on the Wall of Fame 
in our Head Office in Norway, is a 

veritable Who's Who in International 
Shipping. Each plaque denotes a client 
using SpecTec AMOS fleet management 
systems. In this field, SpecTec is the 
worlds undisputed No. I - with three 
times as many systems installed as any 
other competitor.

B e t t e r  s a f e  t h a n  s o r r y

Nobody invests in fleet managements 
systems for the fun of it. The SpecTec 
AMOS systems are tools to ensure profit
able, untroubled and safe running of the 
ships in the fleet.

That thorough and systematic main
tenance contributes directly to the bottom 
line, is no secret, and you just have to

think of the American Oil Pollution Act 
to see the importance (technically and 
financially) of Safety at Sea.

T h e  s e c r e t  l i e s  in  c h o o s in g  
THE RIGHT SYSTEM

The SpecTec AMOS family of fleet man
agement systems covers every imagin
able need your shipping company could 
have. AMOS-D covers preventive and 
corrective maintenance including the 
management of spare parts. AM OS-P is 
a centralised purchasing system, com
plete with budgeting, consolidation of 
consignments and purchasing follow up. 
A M OS-Load is a ship loading and stabi
lity program for all types of vessels. 
AM OS-Link is an easy-to-use high
speed communication system that allows

ships and offices to exchange messages 
and data via the Inmarsat satellite or 
other voice channels.

E a s y - t o - u s e  in  1 4  l a n g u a g e s
The AMOS systems have been developed 
to be used with ease by almost anyone, 
regardless of prior computer knowledge 
or mother tongue. As many as 14 diffe
rent languages can be used on the same 
system without trouble.

C h o o s e  t h e  w o r l d s  No . 1 .
SpecTec is a part of the proud and very 
international Norwegian shipping tradi
tion. The benefits our clients all over the 
world enjoy, as users of the AMOS 
systems, are undisputed, including the 
security of a world wide representation -

you will find SpecTec in 2 1 major cities 
in 19 strategically located countries.
More than 1500 AMOS systems installed 
are being supported by these offices 
around the clock.

Why choose anything but the worlds 
No. 1?

SpecTec
SpecTec BV 

Laan der Verenigde Naties 40 
3314 DA Dordrecht, The Netherlands 

Tel: +31 (0) 78 132511 Fax: +31 (0) 78 13 63 13

Mr . Atle  A. 
V a l l a n d  -  THE
FOUNDER OF
S p e c T e c  a n d  
“ t h e  f a t h e r ”  
OF THE AMOS 
SY ST E M S.

BARCELONA +34 3 4178799 • COPENHAGEN +45 45765822 • DORDRECHT +31 78 132511 • HONG KONG 852 8560380» KIEL +49 431 672021 LA SPEZIA +39 187 500931 • LIMASSOL 357 5 328234 • MADRID +34 1 3456828» MANCHESTER +44 61 787 3033 • MILTON KEYNES +44 908 368034
NEWPORT BEACH +1 714 7231571 • OSLO +47 22 363690 • PIRAEUS +30 1 4294312/4294559 • RIO DE JANEIRO +55 21 7228265 • SINGAPORE +65 2217560/4049 ST. PETERSBURG +7 812 5602987 • TOKYO +81 3 35443147 »TORSHALLA +46 16 344520 • VANTAA 358 0 894732 • VIGO +34 86 299205 • ZÜRICH +41 1212 4455
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Alsuo Fukugaki has 
been a prolessor in 
the Faculty of Engi
neering, Tokai Uni
versity since 1990.
He obtained his BSc. 
in Mechanical Engi
neering at the Uni
versity of Tokyo in 
1954 and immedia
tely joined Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd 
at the Kobe Shipyard 
and engine Works 
and moved to the 
Tokyo Head Office in 
I 964. He obtained 
his MSc. in Nuclear 
Engineering at the 
University of Michi
gan in 1961 under 
the IAEA Fellowship 
Programme. His ma
jor activities in MHI 
until 1990 were en
gineering of marine 
propulsion plants for 
naval vessels and 
merchant ships, in
cluding steam, die
sel, gas turbine, coal- 
fired steam and nu
clear plants. In 1989 
he obtained his Doc
tors Degree in Engi
neering from the 
University of Tokyo. 
He was appointed 
President of the Ma
rine Engineering So
ciety in japan in May 
1993 for a two year 
term.

* The editor wishes 
to express his grati

tude to the Institute 
of Marine Engineers 
for granting this pu

blication.

Review of shipboard energy 
technology *
Thoughts and facts behind the scene
In this paper some of the important technological challenges in the past are reviewed together with thoughts 
and facts behind them, as well as their success and failure from the techno-economical and business points of 
view, and, finally, what we have leamt from them. Topics taken up are nuclear powered merchant ships, ma
rine reheat plants, gas turbine propulsion, steam bottoming plants in some depth, coal-fired ships and con
tra-rotating propellers. In addition to ingenuity, endeavours, established research and development proce
dures, the importance of enthusiasm of engineers, fact finding visits, a quality assurance approach and de
monstration steps are also pointed out.

It is certainly a great privilege to be as
ked to present a paper in this esteemed 
Institute having a brilliant history. The 
Institute of Marine Engineers chooses a 
timely subject every other week and an 
expert is invited to present a paper on 
this topic. The development of main 
propulsion machinery over the past 25 
years was very well documented by the 
late Mr A.F. Harrold, ex-president of this 
Institute [1], Technological progress in 
marine engineering in Japan is well co
vered in the annual review of the au
tumn issue of the Bulletin of The Marine 
Engineering Society in Japan every year. 
In addition, a variety of international 
conferences, journals and other publi
cations serve as the source of informa
tion on the latest activities in the world. 
Because of this, there is little for me to 
add in general terms. So I decided to 
speak about some restricted subjects. 
Although the title of my paper is "Re
view of shipboard energy technology 
thoughts and facts behind the scene", 
it does not cover a wide area. I have se
lected some specific subjects in which I 
have had great interest, and that I have 
been involved in directly or indirectly, 
and that I have been keeping track of, 
or have kept myself informed about 
any progress, mishaps and settlements. 
These topics are nuclear powered ships, 
marine reheat plants, gas turbine pro
pulsion, steam bottoming plants, coal- 
fired ships and contra-rotating propel
lers. As the President of The Marine 
Engineering Society in Japan, I thought 
that this kind of address, a history of 
technology not based on literature but 
based on experience, would be worth
while to the members of our society 
and it so happened that this occasion 
here has come earlier.

Nuclear powered ships
The commissioning of NSS Nautilus in 
April 1954 and a subsequent place

ment order for NS Savannah aroused 
worldwide interest in nuclear ship pro
pulsion.
The International Atomic Energy Agen
cy (IAEA) had already initiated the pro
motion of peaceful uses of atomic ener
gy, and the first Geneva Conference 
was held in 1954. In Japan many gover
nmental and private organisations were 
busy in the short period of 1955-58 
preparing for the coming nuclear era.
I joined a study group with Osaka Sho- 
sen KK (OSK) presently the MOL Line 
which was active enough to present 
two papers to the second Geneva Con
ference in 1958, namely, 'Nuclear Po
wered Emigrant Ship' and 'Nuclear Po
wered Submarine Tanker'. Optimistic 
views about the economics of nuclear 
powered ships abounded. I was awar
ded a fellowship from the IAEA to study 
nuclear power technology in the Uni
ted States in 1960. Upon my return two 
years later, however, nuclear fever was 
over, supposedly due to the Suez boom 
in shipping and shipbuilding industries.

Mutsu, the first Japanese nuclear po
wered merchant ship
The launch of Mutsu was applauded by 
all Japanese as opening the door to a 
new era. She was completed in July 
1970 except for her nuclear plant. Her 
departure from the IHI pier was seen off 
by 4500 waving attendants and she re
ceived a warm welcome by 23 000 pe
ople on entry to the port of Ohminato, 
with a brassband playing. It was really a 
pity that scallop aquaculture developed 
in the Bay of Mutsu shortly after her ar
rival and soon became a major product 
of this thinly populated area. It was na
tural that fishermen became nervous 
about radioactive contamination, since 
even a rumour could easily have caused 
their growing market to collapse totally. 
The reactor of Mutsu was successfufly 
restarted after an unusual 16 year com

plete shutdown. Tests and trials were 
conducted four times in 1990 and she 
completed four legs of an experimental 
voyage in 1991, aggregating 3816 
hours and 47 592 sea miles, thus accu
mulating precious operational data de
sired for a long time. I should like to 
compliment all of those concerned for 
their long sustained and painstaking ef
forts to achieve this remarkable success. 
Now the fishermen should be happy, 
with the threat of contamination ha
ving been removed.

Nuclear propulsion and nuclear 
power stations
Non-naval nuclear powered ships are 
listed in Table I. Although they fulfilled 
their mission, economics and port entry 
problems hindered further application, 
except for Soviet/Russian icebreakers. 
On the contrary, however, nuclear pro
pulsion is ideal for submarines and se
cured a firm position, as is apparent 
from Table II.
Nuclear power stations, initiated by 
Calder Hall No 1, now supply 1 7% of 
total electricity in the worid and will 
play a key role in controlling the global 
warming effect. Is it not apparent 
which is easier for human beings to ma
nage: some 20 OOOt of spent nuclear 
fuel or 20 billion tonnes of carbon 
dioxide gas per year?

Marine reheat plant
Steam versus diesel competition conti
nued through the 1960s. Cylinder out
put of diesel engines increased from 
1000-1500 bhp in the late 1950s to 
2000-2500 bhp in the early 1960s. Ad
vanced steam plants triggered by MST- 
13 of General Electric were developed 
and put onto the market to compete 
with diesels, with a drastic improve
ment in steam condition and fuel rate, 
namely, from 600 psig x 850F, two 
stage feed water heating cycle of 240g/
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Table I. Nuclear po
wered merchant 
ships

shph to 850 psig x 950F, four stage 
feed water heating cycle of 21 Og/shph. 
This was successful and steam plant res
tored the market.
In the mid 1960s, super large bore die
sel engines, having 1050 mm bore and

Del/Ret Name Type Reactor skp Record

1962/71 Savannah Cargo ship 1-80 MW 22000 8 years
1968/79 Otto Hahn Ore carrier 1-38 MW 11 000 10 years
1972/93 Mutsu Experiment 1-36 MW 10000 3816h
1959/66 Lenin Ioe breaker 3-90 MW 44000
1970/88 Lenin (Re-engined) 2 - MW 32400 30 years
1974 Arktika Ice breaker 2-150 MW 75000
1977 Sibiri Ice breaker 2-150 MW 75000
1985 Rossiya Ice breaker 2-150 MW 75000

1988 Sevmorput Lash 1-135 MW 40000

1989 Taymyr Ice breaker 1-171 MW 48000
1969 Sovietski Soyuz Ice breaker 2-150 MW 75000
1990 Baygach Ice breaker 1-171 MW 48 000
1991 Oktyabrskaya 

Révolu tsiya
Ice breaker 2-150 MW 75000

1994 Ural Ice breaker 2-150 MW 75 000

Type Engine USA UK France CIS Total

Submarine Nuclear 127 18 6 205 356
Diesel - 11 9 95 115

Aircraft Nuclear 5 _ _ _ 5
carrier Steam 9 3 2 5 19

Cruiser Nuclear 8 - - 3 11
Steam 33 - 1 22 56

Destroyer Gas turbine( 86 18 7 50 161
Steam 72 - - 12 84

Total Nuclear 140 18 6 208 372
Others 200 32 19 184 435

a cylinder output of 4000 bhp, were 
developed to produce a higher horse
power range for VLCCs and high-speed 
container ships monopolised by steam 
plants. In order to retain economic 
competitiveness, all the steam turbine 
manufacturers rushed to develop re
heat plants. Successful applications are 
listed in Table III. Reheat plants were 
certainly the goal in those days and I 
should like to extend my sincere thanks 
to the engineers of GE, IHI and KHI for 
their enthusiasm and efforts. As is well 
known, however, marine reheat plants 
failed to gain wide acceptance. Reliabili
ty and maintenance burdens were un
certain and in many cases justification 
of extra cost was difficult under the cir
cumstance of cheap bunker oil price 
before the oil crisis.
On the other hand, super large bore 
diesel engines were adopted on a num
ber of containerships at the beginning 
but their application on VLCCs was ex
ceptional. They were too big to be via
ble and failed to attain a reliability equi
valent to 900 mm bore engines and fa
ded away.
Under the rapidly growing market in 
the 1970s, market segmentation for
med naturally. Both diesels and steam 
plants enjoyed the growing market and 
a happy co-existence continued until 
the first oil crisis.
A sharp fall in the oil trade after the oil

crisis caused many VLCCs to operate on 
slow steam and to be laid up, followed 
by a diesel retrofit boom, including 
high-speed containerships. Steam tur
bine manufacturers tried hard to sur
vive with a strong campaign for highly 
advanced reheat plants, as shown in 
Table IV.
However, their desperate efforts were in 
vain. Nobody could change the market 
trend towards there introduction of die
sels. The gap in fuel rate was too great 
for reheat plants to catch up.
I shall now take a look at land-based re
heat installations in japan. In central po
wer stations, of course, the majority of 
reheat plants are up to 75 MW per unit. 
Non-reheat plants are exceptional and 
are up to 66 MW per unit, built 30 
years ago. In the field of industrial po
wer plants, there are 12 units, aggrega
ted to 1365 MW and occupying 10% 
of total capacity. Here the average ca
pacity is 114 MW. The economics of 
steam plants are highly dependent on 
the capacity; if the capacity is small, 
they are less efficient and unit costs in
crease. In addition, marine reheat 
plants are handicapped by additional 
provisions for astern operation, both in 
cost terms and as regards reliability. In 
the light of the above observation, ma
rine reheat plants of about 30 000 shp 
(22 MW) might have been far too small 
to enjoy the real benefit of reheat.

Table II. Type of 
engines on naval 
vessels

Table III.
Marine reheat plant

Del Owner Name Type Yard Plant shp Steam cond

1942
1943 CPS

Examiner 
Beaver Glen

Cargo
Cargo

Bethlehem
Fairfield

8000
9000

kglcm3rC/°C
86.8/400/400
59.8/454/454

1945
1956 CPS

Venore
Empress of Britain

O/C
Pass

Bethlehem
Fairfield

11000 
60 000

102/400/300/300
42.2/454/454

1966 Idemitsu Idemitsu Maru VLCC IHI R-801 33 000 84.4/510/420
1969 Idemitsu Shouju Maru VLCC IHI R-805 33 000 84.4/510/500
1968 Sun lease Ponce De Leon Car Sun SBicDD 32 000 102/
1968 INC Energy Transport VLCC SSK MST-14 30000 102/510/510
1969 INC Energy Evolution VLCC SSK MST-14 30000 102/510/510
1970 INC Energy Generation VLCC SSK MST-14 30 000 102/510/510
1970 INC Energy Resource VLCC SSK MST-14 30000 102/510/510
1970 INC Energy Production VLCC SSK MST-14 30 000 102/510/510
1969 Esso Esso Norway VLCC Kieler HW 30000 110/
1969 KOTC Arabtyah VLCC SSK R-804 30000 84.4/510/510
1969 KOTC A1 Funtas VLCC SSK R-804 30000 84.4/510/510
1970 KOTC AI Badiah VLCC SSK R-804 30000 84.4/510/510
1970 OOVI Golar Patricia VLCC KHI UR 315 30 000 100/520/520
1970 OOVI Golar Betty VLCC KHI UR 315 30 000 100/520/520
1974 OOVI Golar Kanto VLCC KHI UR 315 30 000 100/520/520
1970 G Larsen Golar Nichu VLCC KHI UR 315 30 000 100/520/520
1972 G Larsen Fernmount VLCC KHI UR315 30000 100/520/520
1972 G Larsen Golar Kansai VLCC KHI UR 315 30000 100/520/520
1973 G Larsen Golar Robin VLCC KHI UR 315 30000 100/520/520
1976 G Larsen Golar Patricia ULCC KHI UR 450 45 000 100/520/520

Abbreviations:
CPS: Canadian Pacific Steamship Co 
INC: Island Navigation Co 
KOTC: Kuwait Oil Tanker Co 
OOVI: Ocean Oil Ventures Inc
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Table IV, Useol 
advanced reheat 
plants by various 
companies

Table V. Cas turbine 
powered merchant 
ships

Gas turbine powered merchant ships
Gas turbine powered merchant ships 
are listed in Table V. During the 1950s, 
pioneering efforts were made to apply 
industrial gas turbines for merchant 
ship propulsion, all burning heavy fuel. 
These, however, were of an experimen
tal nature. After a pause of a decade, 
the success of GTS Admiral William M 
Callaghan in 1967, installed with aero- 
derivative gas turbines, and following 
order placement of four high-speed 
containerships by Sea Train, drew keen 
interest in gas turbine propulsion on 
merchant ships.

Admiral William M Callaghan
I was assigned to evaluate gas turbine 
propulsion in 1970. First, 1 visited the 
Rheinstahl Nordseewerke where the 
first Sea Train containership was under 
construction, then attended the ASME 
15th International Gas Turbine Confe
rence in Brussels, where, surprisingly, 
many of the 17 papers were presented 
on marine gas turbines. Subsequently, I 
went onboard Admiral William M Cal
laghan on her 43d westbound voyage 
from Bremerhaven to Bayonne, New 
Jersey, via Pentland Firth. In the United 
States, I visited Military Sea Transport

shp bar x°C/°C g/shjrh

1974 KH I ASPP 80 000 140x540/540 168

1976 ST A L  L A V A L 5CR 36 000 104x538/538 180

1977 STA L L A V A L V A P 5C R /FB C 27 000 127.5x600/600 175

1978 G E MST-23 50 000 169x566/566 161

Marinisation of aero engines stems 
from the 2200hp Gatric Metropolitan 
Vickers engine on MGB 2009 back in 
1947. Again, 10 years later, success of 
the 18 000 hp FT4 Pratt & Whitney 
engines on USCG Hamilton class cut
ters in 1957, and the 4000 hp Proteus 
Bristol Siddeley engine on Brave class 
patrol craft, made the advantage of gas 
turbines on naval vessels decisive, as 
can be seen in Table II.

Service (MSTS), Sun Shipbuilding, Pratt 
& Whitney, GE Schenectady and GE 
Cincinnati. This was really a most fruit
ful fact finding trip.
Evaluation of Admiral William M Callag
han was unique. MSTS does not own 
the ship. Pairs of shipowners and ship
builders were requested to quote a 
charter rate per vehicle deck area, ba
sed on the simplest specification stipu
lating limitation of hull size, minimum

service speed, and use of gas turbines 
for main propulsion. SUNEXPORT, a 
joint venture of Sun Shipbuilding and 
American Export Si Isbrandtsen Unes 
won the bid for a seven year charter 
with an option to extend up to 20 
years.
In reality, Admiral William M Callaghan 
served as a moving testbed to facilitate 
evaluation of gas turbines, so as to pre
pare for the coming DD963 Spruance 
class destroyers and, actually, this was a 
competition between first generation 
and second generation gas turbines, 
i.e. PWA FT4 engine starboard and GE 
LM2500 engine port, and invaluable in
formation was accumulated.
Through this visit and subsequent eco
nomic analyses, I was convinced that 
for merchant ship application, bunker 
C burning is essential [2],

Sea train containerships
These ships proved the high availability 
of gas turbine ships and a quick change- 
out of 5-8h, but the operation became 
stabilised only after four years of ope
rational experience. During this period, 
44 unscheduled change-outs were ne
cessary for four vessels, eight engines 
and over four years operation. The oil 
crisis hardly hit the operational econo
my. The price differential between he
avy distillate and bunker C escalated 
from 6 US$/t at the design stage to 38 
US$/t in 1976, distillate at 112 US$/t

Del Owner Name Type GT type shp Astern

1951 Shell UK Auris Oil tanker BTH 1200 Elec
1958 Shell UK Auris Oil tanker BTH 5500 Hydr

1954 JMOT Hokuto Maru Trainer Mitsubishi 500 Steam
1956 USA Ma rad John Sergent Cargo ship MS3002R 6600 cpp
1967 Sunexport Adm Callaghan ro-ro ship FT4/LM 2500 50 000 Gear
1971 Sea train Euro Liner Container F T 4 x 2 60 000 cpp
1971 Sea train Euro Freighter Container FT4 X  2 60 000 cpp
1972 Sea train Asia Liner Container FT4 X  2 60 000 cpp
1972 Sea train Asia Freighter Container F T 4 x 2 60 000 cpp
1973 BHP Iron Monarch ro-ro ship MS 5002R 19 500 cpp
1974 BHP Iron Duke ro-ro ship M5 5002R 19 500 cpp
1974 H Reksten Lucian LNG carrier MS5002R 20000 cpp

1975 Chevron Chevron Oregon Tanker MS3002R 11300 cpp
1976 Chevron Chevron Washington Tanker MS3002R 11300 cpp

1976 Chevron Chevron Colorado Tanker MS3002R 11300 cpp

1977 Chevron Chevron Louisiana Tanker MS3002R 11300 cpp
1977 Chevron Chevron Arizona Tanker MS3002R 11300 cpp

1975 USS Seaway Prince ro-ro ship MS3002R 13 300 Elec

1976 USS Seaway Princess ro-ro ship MS3002R 13300 Elec
1976 USS Union Rotorua ro-ro ship MS 5002R 25000 cpp
1977 USS Union Rotaiti ro-ro ship MS5002R 25000 cpp
1976 BHP Iron Carpentaria Bulk MS3002RB 11000 cpp
1977 BHP Iron Curtis Bulk carrier MS 30Û2RB 11000 cpp
1977 Finn Line Finnjet Passenger F T 4x2 75 000 cpp

Abbreviations:
BTH: British Thomson Houston
BHP: Broken Hill pty
USS: Union Steamship Co of New Zealand
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Fig.l. Evolution of 
steam bottoming 
plants ft
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and bunker C at 74 US$/t. A trial was 
undertaken to burn blended fuel of 
75% bunker C and 25% distillate at a 
price of 84 US$/t. Although this is tech
nically feasible, the SFC gap against die
sel remains unchanged. Finally, they are 
retrofitted with Stork engines.

Australia and New Zealand case
In view of a lack in the skills and a net
work for maintenance support of diesel 
engine parts in these areas, the guide
lines for the selection of main propul
sion machinery were minimum mainte
nance and the advantage of rotating 
machinery was attractive. An option of 
industrial gas turbines was mainly due 
to the endeavours and sales success of 
CE people. Another advantageous as
pect of gas turbines in this area was fuel 
price. Firstly, the price of Cyppsland 
waxy residue from the Tasmanian Strait 
was two thirds of bunker C due to its 
high pour point of 40C, but when it is 
heated, it is an ideal fuel for gas turbines 
with 0.28% sulphur and less than 1 
ppm of vanadium. Secondly, the price 
gap between distillate and bunker C 
was only 10%.

Unfortunately, however, the oil crisis 
destroyed this endeavour. Most of 
them were sold, laid up, retrofitted with 
diesel, or otherwise scrapped.

Chevron product carrier
This was a unique case with operational 
success. The intention of Chevron was 
to replace their fleet of aged T-2 tan
kers, aiming at highest operational eco
nomy, by quantum leap ideas.
Firstly, the ships were owned by a syn
dicate led by the Bank of California and 
chartered to Chevron on a leveraged 
lease scheme; thus the financial burden 
was eliminated.
Secondly, the vessels were fully gas tur- 
binised and electrified with one main 
gas turbine of the GE industrial regene
rative type and one Ruston auxiliary gas 
turbine. The main propulsion motor 
drives a directly coupled cpp and all 
cargo pumps are motor driven, so just 
pushing buttons provides all necessary 
control, ending in a minimum man
ning scale of 13. Adoption of a cpp and 
bow thruster is suitable for these short 
turn-around coastal vessels with fre
quent harbour in and out manoeuvres.

Thirdly, gas turbine modules are self- 
contained and the small cooling load is 
taken care of by an air cooled fin-fan 
unit, eliminating salt water piping. 
Thus, the only piping is small bore gas- 
oil pipes. A minimal outfitting require
ment enabled ships to be built by a bar
ge manufacturer at a far cheaper price. 
Although these vessels were not free 
from the adverse effects of the oil crisis, 
I should like to compliment the staff of 
Chevron Shipping who worked out this 
remarkable managerial and technologi
cal innovation.

Future prospects for gas turbines
Actually, gas turbine powered mer
chant ships were victims of the oil crisis 
as were steam plants. Steam plants lost 
a huge market, in excess of 4M shp. As 
compared with this, damage to the gas 
turbine business was minimal. Aero-de
rived gas turbines have a much broader 
market. In the future marine sector, 
they will certainly play a key role in 
high-speed craft and ultra high-speed 
cargo transportation, as typified by the 
Techno Super Liner (TSL) project.
On the other hand, technological
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progress in the development of indus
trial gas turbines is very intense. Higher 
pressure ratios and higher Turbine Inlet 
Temperature (TIT) now provide a unit 
capacity in excess of 200 MW, as com
pared with a maximum of 34 MW with 
the aeroderived counterpart. Thermal

fig.2. Combined efficiency of the combined cycle in 
steam and gas 
turbine generator

Fig.3. Energy flow terms of HHV (LHV) is 43.7%  (48%) at 
analyses a TIT of 1150 °C and 46.5%  (51 % ) at

1350 'C. This is much higher than the 
41% of current super critical steam 
plants and the 44% of the ultra super 
critical plant under development. Com
bined cycle plants of 600-1000 MW 
with 46 gas turbines are now being 
speedily installed. They secured a firm 
position in the market by high thermal 
efficiency, low emissions, operational 
flexibility and short delivery.

Steam bottoming plants on motor 
ships
This might be a memento of a group of 
marine engineers who struggled day 
and night to squeeze out precious elec
tricity from ever decreasing exhaust gas 
energy from the main propulsion diesel 
engines.
The economic advantage of steam bot
toming is known to save about 10% of 
fuel costs as compared with the diesel 
generator. In addition, maintenance 
costs and man-hours on generator die
sels become negligible. Steam botto
ming plan can supply the required elec
tric power onboard when the output of 
the main engine is greater then a cer
tain threshold power, hence exhaust 
gas energy is sufficient. For diesel engi
nes in 1975, with a fuel rate of 
150g/bhph and an exhaust gas tempe
rature of 310 °C, this threshold was 
about 18 000 bhp.

Progress of steam bottoming 
technology [3]
A variety of new ideas were developed 
and applied by the ingenuity and en
deavours of Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) engineers, firstly to recover maxi
mum exhaust gas energy, secondly to 
use up recovered heat efficiently, and 
finally to reduce the required electric 
power and heating steam to a mini
mum. Newly developed systems were 
immediately adopted and operational 
experiences were fed back for subse
quent development. Evolution of steam 
bottoming plants is illustrated in Fig 1 
in chronological order, and the delivery 
years of the first unit of each respective 
system were as follows:

1978: Dual pressure system.
1982: Dual pressure system with 

mixed pressure turbine.
1984: Steam and hot water system 

with flash steam turbine.
1986: Combined steam and gas 

turbine generator.

Dual pressure system
The exhaust gas economiser consists of 
superheater, HP evaporator, LP evapo
rator and preheater. The HP evaporator 
is designed to generate steam required 
by the generator turbine and the LP 
evaporator is designed to generate LP 
heating steam from lower temperature 
exhaust gas which has so far been was
ted. Heat recovery was greatly impro
ved by this system and the threshold 
power came down to 12 000 bhp, 
which was low enough for handy size 
bulk carriers an cargo ships, ordered in 
great numbers at that time.

Mixed pressure system
Introduction of low fuel rate engines of 
137 g/bhph in 1980 resulted in redu

ced exhaust gas energy, with quantity 
reduced from 7.6 to 6.2 kg/bhph and 
temperature reduced from 310 to 
275 °C. The threshold power was push
ed up to 21 000 bhp against the cust
omer's need of 14 000 bhp suitable for 
Panamax bulk carriers and Aframax 
tankers, ordered in substantial numbers 
in those days.
Minimisation of electric power and 
heating steam on the one hand and the 
most efficient utilisation of generated 
steam on the other hand became the 
target, since there remained little room 
to increase heat recovery in view of dew 
point corrosion. Steam jet ejectors were 
replaced by motor driven vacuum 
pumps and gland exhaust fans, then 
bunker tank heating was rationalised. 
SW cooling pump motors were chan
ged to a two speed type, where low 
speed operation suffices for winter con
ditions, leading to substantial electric 
power savings. Scoop circulations were 
adopted in several cases.

The exhaust gas economiser was de
signed to maximise evaporation of 
both HP and LP steam, and all the 
steam so generated is admitted to a 
mixed pressure turbine, excluding that 
utilised for heating; thus steam dum
ping was eliminated. Surplus electricity 
can be used up for propulsion augmen
tation and any shortage of electric po
wer can be supplemented by the shaft 
generator, ending in an ideal no dump 
and no waste system irrespective of am
bient conditions.

Hot water flash steam system
In 1982, long stroke engines with a very 
wide derating zone (minimum bhp of 
55% and minimum rev/min of 72%) 
were brought onto the market. Exhaust 
gas energy was reduced to 5.8 
kg/bhph and temperature down to 
250 °C, therefore the threshold power 
was again pushed up to 25 000 bhp. 
New ideas were looked at to reduce 
this to 17 000 bhp corresponding to a 
minimum bhp for slow speed VLCCs, 
being revived at that time. The only so
lution to this end was to recover ex
haust gas heat down to 120 °C and to 
supplement the shortage of energy by 
recovering scavenge air heat. The hot 
water heat recovery was the only possi
ble way to achieve this recovery, as will 
be elaborated on later.
The heat of exhaust gas and scavenge 
air are recovered as sensible heat of the 
pressurised hot water. Steam is genera
ted by decompression flashing of hot 
water in a cascaded flasher and all 
steam so generated at varied pressure is 
admitted to the respective stage of the 
flash steam turbine.
This system, however, was not realised
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Fig. 4. Quantity and 
temperature of was
te heat

Table VI. Comparis
on of heat recovery 
and electric power

due to the inferior Rankine cycle effi
ciency, as clarified below.

Steam and hot water system
The cause of the inferior Rankine cycle 
efficiency in the hot water flash system 
is apparently because all steams are sa
turated steams and hence the enthalpy 
drop in the turbine is smaller. Therefore 
it was finally decided to adopt a dual 
pressure system in the higher gas tem
perature zone so as to generate super
heated steam, and to apply hot water 
heat recovery only in the low end gas

temperature zone so as to maximise 
heat recovery.

Combined steam and gas turbine 
generator
In 1984 the so-called super long stroke 
engines appeared on the market. By 
this time the efficiency of turbochargers 
was improved beyond the requirement 
of the engine, giving rise to surplus ex
haust gas. A turbo compound system 
was proposed by licensors to reduce 
the fuel rate by 3-4 g/bhph.
The same level of fuel rate improve

ment can be attained by fully exploiting 
the expansion work in the cylinder. It 
was found, however, that this caused a 
sharp drop in the exhaust gas tempera
ture beyond a certain point. The con
clusion reached was that optimisation 
should be to maximise the combined 
output of the propulsive power of the 
main engine, the mechanical power of 
the gasturbine and the electric power 
of the bottoming cycle.
The practical solution was a combined 
steam and gas turbine generator as 
shown in Fig.2. This system helps to re
duce threshold power and simplifies 
engine room arrangement. A result of 
energy flow analysis on this plant is 
shown in Fig. 3. for those who are inte
rested in the detail.

Comparison of various systems 
and supplement
Fig.4 shows the quantity and tempera
ture level of waste heat of the main 
engines in successive generations. The 
drastic reduction of waste energy in the 
derated engine is marked.
Table VI shows a comparison of three 
bottoming cycles. The difference in 
heat recovery capability and the Ranki
ne cycle efficiency are obvious.
Fig.5 shows a comparison of the heat 
recovery characteristics of four systems. 
The superiority of the hot water system 
is apparent, having no pinch point res
triction in heat transfer.
Figure 6 shows a comparison of electric 
power supply and demand. The diffe
rence in threshold power is pronoun
ced at such a low inlet gas temperature 
as 240 °C.

Problems associated with steam 
bottoming plants
Although care had been taken to miti
gate dew point corrosion and fouling of 
the exhaust economiser, vessels were 
not free from unexpected problems.
In January 1979, one of the cargo ships 
with a dual pressure system, using spiral 
fin tubes and steel ball soot removal, 
caught a sootfire in the Arabian Gulf. 
Then in April another containership, 
using square fin tubes and a steam jet 
sootblower caught a sootfire off Los An
geles. A thorough investigation was 
carried out to find the cause and to de
vise remedies. It was concluded that 
sootfire should be assumed in the ex
haust gas economiser, but meltdown of 
tubes could be avoided by maintaining 
sufficient water flow in the tubes, based 
on the results of sootfire simulation ex
periments. Thus the control circuit was 
rectified to operate the boiler water cir
culating pump for a sufficient period 
after finishing with the engine.
In April 1985, excessive fouling with the 
steam and hot water system was repor
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fig,S. Heat transfer 
diagram

ted on one of the bulk carriers. Steel 
balls for soot removal were trapped in 
the thick layer of extraordinary sticky 
soot. In order to be free from this pro
blem, it was immediately decided to in
stall a feed water heater capable of 
heating up drains to 120 'C lest the exit 
gas temperature should fall below 
140"C, which is well above the dew 
point, with the drawback of reduced 
electric power in winter conditions. We 
thought our problems were over.
It is regrettable that sootfire accidents at 
large have still been increasing, as 
shown in Fig.7, including in small bare 
tube economisers only used for heating 
service. NK formed a special committee 
to solve this problem and issued a 'Gui
de to prevention of soot fire on exhaust 
gas economizers, in April 1992 [4], I 
hope this guide will be effective in sol
ving the problems.
Well, history repeats itself. I recall an ele
vation of feed water temperature in 
steam plants from 250°F to 280'F in 
the 1950s. A design feed water tempe
rature of 250°F was common practice

for bunker fuel with 1.3% sulphur, ba
sed on Gulf crude. But dew point corro
sion on economisers increased with 
bunker fuel with 3% sulphur, based on 
Middle East crude. A variety of research 
was undertaken and finally this pro
blem was overcome by raising the feed 
water temperature to 280°F, with a 
small penalty, however, of a reduced 
boiler efficiency by a fraction of one 
percent. At the same time, tubular gas 
air heaters suffering heavy corrosion 
were abandoned and replaced by rota
ry regenerative gas air heaters.

Modem coal-fired ships
International tenders to bid for coal- 
fired bauxite carriers in 1979 drew 
worldwide attention, reflecting the 
'back to coal' movement, after the IEA 
ban on the use of petroleum fuel for 
new central power stations. The outco
me on the marine sector, however, was 
quite restricted, as listed in Table VII.
The reason why this topic has been 
chosen is to illustrate an actual example 
of procedures for quality assurance on 

entirely new and 
unproven systems 
and components. 
In November 
1980, a contract 
was awarded to 
MHI by the Austra
lian National Line 
(ANL) to build two 
74 700 dwt coal- 
fired bauxite car
riers for Queens
land Alumina Ltd, 
for use along the 
Australian coast. 
Designing a fully 
automated marine 
coal-fired plant, 
equivalent to oil- 
fired plant in safety 
and reliability, was 
a highly challen
ging task. Marine 
coal firing techno
logy had not been 
used for a long ti
me; neither relia
ble design data 
nor records of ser
vice results for coal 
and ash were avai
lable. A great 
amount of re
search and engi
neering work had 
been done to fina
lise the design, co
vering combus
tion of coal, coal 
transfer, ash hand
ling, safety against 
explosion etc, by

means of a literature survey, fact finding 
visits, analyses, laboratory tests and mo
del tests [5].
Top priority was given to the highest re
liability and safety. To this end, a close 
re-examination of the basic design was 
undertaken in the search of any subject 
area where operational problems might 
arise. Consequently, some 160 items 
were picked up and thoroughly analy
sed for clearance. Here, a coal transfer 
system is selected as an example of this 
reliability enhancement programme.

Coal transfer system
A dense phase pneumatic transfer sys
tem was employed in view of its suitabi
lity for pipe transfer to prevent dust in 
the engine room. Major concerns 
about the coal transfer system were 
arch formation or hang-ups in the dis
charge hopper and size degradation of 
coal during transfer which deteriorates 
combustion characteristics.
The latest theory of powder technology 
was applied to design the hopper confi
guration and design criteria were wor
ked out to ensure smooth mass flow, 
avoiding channel flow and arch forma
tion. This was confirmed by a model 
test, including consolidation effects due 
to vibration and ships motion.
As shown in Fig.8, each bunker has four 
coal inlets and four coal outlets so as to 
prevent formation of excessive peaks 
and troughs of coal inside, hence mini
mising segregation of coal into lumps 
and fines. Eight independent coal trans
fer pipes are carefully arranged and 
cross connected to two daily hoppers 
with a minimum of bends and horizon
tal runs of pipes, so as to ensure an 
uninterrupted flow of coal and to avoid 
coal blockage.
20t of Callide coal were sent to Mac- 
Cawber, Yorkshire UK, to perform a full 
scale model test to ascertain perfor
mance, size degradation and reliability 
of this system.
A similar situation occurred in 1936 
when MHI was preparing for the first 
stoker fired high pressure water tube 
boiler for passenger ships. At that time 
40t of Chinese Fushun coal, and 40t of 
Japanese Sakito coal as an alternative, 
were sent to the UK. Combustion tests 
were performed at Valley Road power 
station near Bradford, and finally a Tay
lor multiple retort type underfeed sto
ker was selected.

Supplement
Thorough fact finding visits were made, 
encompassing 11 coal-fired steam 
plants (six in Japan, four in the USA and 
one in Australia), "Kinsman Indepen
dent" one of the coal-fired steamers on 
the Great Lakes and two coal transfer 
systems in operation in the UK and Aus-
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Fig. 6. Electric power 
supply and demand

E c o . In le t G a s  Tem p. 24Q"C
Contra-rotating propeller

Slow revolution, large diameter 
propeller
In 1976, Burmeister & Wain announ
ced an epoch-making 50 rev/min for 
their fuel saving Panamax bulk carrier, 
by providing a reduction gear for a slow 
speed diesel engine, which was suppo
sed to be directly coupled. This idea 
was not realised until 1982, when two 
remarkable vessels, socalled super ener
gy saving ships, were delivered.
One is "Shinho-maru" built by MHI for 
Shinwa Kaiun, where two sets of 140 
rev/min diesel engines are geared 
down to drive a 9.3 m diameter four 
bladed cpp at 60 rev/min. The other is 
"Hoei-maru" built by KHI for Nippo Ki- 
sen, where one 126 rev/min diesel 
engine is geared down to drive an 11 m 
diameter three bladed cpp at 45 
rev/min. Both vessels were engaged in 
carrying iron ore from Australia to Japan 
for the Nippon Steel Corporation.

Fig. 7. Number of 
vessels with sootfires
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Table VII. Modem 
coal-fired ships

Del Name Type Owner Builder

Newbuilding:

1982 River Boyne 75kdw t BC ANL MHI Nagasaki
1983 River Embley 75kdw t BC ANL MHI Nagasaki
1983 Carpentaria 75kdw t BC Bulks hip Italcantieri
1983 Capricorn 75 kdwt BC Bulks hip Italcanheri
1983 Energy Independence 32kdw t BC NECCO GD Quincy

Conversion:
1983 jade Phoenix 128 kdwt BC Phoenix Hyundai Mipo
1983 Golden Phoenix 128 kdwt BC Phoenix Hyundai Mipo
1987 - 154 kdwt BC Elcano Bazan

tralia. Seeing is believing. The results 
were marvellous.

What pleased me most in this coal-fired 
ship project was the excitement and 
enthusiasm of young engineers. Since 
nobody knew about coal-fired ships, 
they were assigned more and more im
portant jobs, as they studied harder and 
became more and more knowledge
able. These were the real fruits of the 
project.

The request of Nippon Steel was to cut 
down fuel per tonne of ore to one half 
of their latest ore carriers. Their philoso
phy was to provide a big enough im
pact for shipbuilders so as to bring 
about a breakthrough in marine trans
portation. Both ships satisfied the requi
rement. The details for "Shinho-maru" 
are given in Table VIII.

Extremely slow revolutions adopted on 
these two vessels certainly provided a

big impact, giving rise to super long 
stroke engines introduced in 1984.

Contra-rotating propeller (crp)
The final area left in which to improve 
propulsive efficiency was in trying to re
duce whirl flow energy loss by the crp 
[6,7], Power saving amounts to about 
15%, half of which is the crp and the 
rest is the effect of slower revolution, 
only attainable by a crp.
This idea is well known but nobody 
tried it for a long time, except for an ex
perimental installation on NSS Jack in 
1967, since there existed an insur
mountable difficulty in proving the re
liability of this complex system, as illu
strated in Fig.9, for large ocean going 
vessels. In this area, however, MHI and 
IHI made a great step forward. This 
year, two VLCCs with crp were deliver
ed. One is "Cosmo Delphinus" built by 
MHI for Shinwa Kaiun in March and the 
other is "Okinoshima-maru" built by 
IHI for the Idemitsu Tanker Company in 
August.
A summary of the crp system for "Cos
mo Delphinus" is given in Table IX.
In both vessels, prudent procedures ha
ve been taken so that shipowners can 
be convinced to adopt the crp. In addi
tion to comprehensive research, deve
lopment and engineering work, the 
most up-to-date quality assurance pro
cedure was strictly followed. Pinpoint 
analyses, backed up by confirmation 
tests, were undertaken in the critical 
area, thanks to the advanced and ex
quisite technologies in tribology, analy
sis, measurement, simulation, etc. Vul
nerable points in the crp system might 
be bearings and seals. MHI adopted hy
drostatic plain bearings and IHI adop
ted compound roller bearings, based 
on a different philosophy. In the case of 
MHI, the procedure was as follows:

1986 Laboratory test of 150 mm 
diameter.

1986-7 Full scale test ashore of 510 
mm diameter.

1988 Retrofit and sea trial on car 
carrier "Toyofuji No S.".

1988 Continuous monitoring and 
open inspection of above.

1990-1 Full scale test ashore of 670 
mm diameter for VLCC

IHI took similar steps. An endurance test 
of 500h was conducted prior to retrofit 
of the first crp on "Juno", a 37 000 dwt 
bulk carrier in 1989.
The case of the crp is typical of so-called 
R&D and D (Research & Development 
and Demonstration). This step will be a 
'must' for a large unproven system with 
unknown risks. I should like to congra
tulate MHI and IHI for their great achie
vement. The next target will be high
speed containerships where the benefit

MEI 1995 SCHlPA.VERFatZEE
37



of the crp would be much more pro
nounced.

Advanced turbo prop (ATP)
In the field of aircraft propulsion, re
search and development on ATP are 
well known, aiming at an improvement 
of propulsive efficiency by a relative 
30% (from 62% to 80%) with a bypass 
ratio of 40-50. Proposed models are 
Rolls-Royce Contrafan, PWA Propfan 
and CE UDF (unducted fan). They all 
adopt contra-rotating fans with back
ward curved blades of unusual shape, 
keeping tip speed below sound veloci
ty. As a reversing mechanism, FWA has 
adopted reverse reduction gears, while 
RR and CE have adopted reversing tur
bines.

Concluding remarks
I have attempted to describe some spe
cific technological challenges in the 
past, together with the thoughts and 
facts behind them, as well as their suc
cesses and failures from the techno- 
economical and business points of 
view, and, finally, what we have learnt 
from them. Although my description is 
very simplified, I am sure you under
stand my intention. It is easy to criticise 
things in the past with hindsight, but 
this is not fair. We have to bring oursel
ves back to the circumstances of the 
past and share the views and emotions 
of the engineers in charge; their satis
faction and joy or disappointment, ago
ny and regret then we can leam more. 
In some cases I referred to the technolo
gy in other sectors to facilitate better 
understanding. Also, I pointed out the 
importance of fact finding visits. In 
these areas, I believe, academic socie
ties can make contributions to their 
membership and co-operation of lear
ned societies, as agreed between IMarE 
and MES), will certainly help to promo
te international friendship and better 
exchange of information. I am happy 
to announce that more than 40 mem-

Fig.8. Coal transfer 
system

SHORE CONNECTION DUMP VALVE

BO ILER  B O IL E R

Table VIII, Details of 
"Shinho-maru" Year built 1976 1980 Shinho-maru

dwt (1000t) 115 133 209 \

Service speed(kn) 15 14 126
kg of fuel/tof ore 18 12 6

Table IX. Summary 
of crp system for 
“Cosmo Delphinus“

Fig. 9. Contra- 
notating propeller 
system (MHI)

Main engine Mitsubishi 7UEC75LS-II, 28 000 BHP x 84 rev/min
Forward propeller 9.9m diameter, 50.4 rev/min, reversed
Aft propeller 8.8m diameter, 84 rev/min, directly coupled
Reduction gear Renk Tacke GmbH, star type epicyclic gear
Elastic coupling Geislinger/Niigata Engineering Co Ltd
Bearing MHI
Seals MHI and Eagle Industry Ltd
Split outer shaft Forgemaster Engineering Ltd
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bers of MES) were approved as Overse
as Affiliate Members of IMarE. This is 
the first outcome of our co-operation. I 
would be most happy, if this short arti
cle could add something more to the 
high standing of IMarE.
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Discussion
H. Woods (Shell International Mari
ne Ltd) I first met Professor Fukugaki in 
1978 when he was the leader of the 
builder's design team for a 30 000 dwt 
tanker Shell required for the Australian 
coastal trade. The ship has operated ex
ceptionally well and is still the envy of 
other Australian oil companies. A major 
factor in the success of the vessel was 
the detailed examination of alternatives 
by Professor Fukugaki and his recom
mendations which we could not fault. 
Taking this experience into considera
tion I have no intention of questioning 
any item of the Professors paper.
I would like to thank Professor Fukugaki 
for his paper. It picks out developments 
throughout the recent past and gives 
brief snippets of their history. 
Developments have been made with 
considerable effort, ingenuity and ex
pense. But what does the paper tell us 
about why such resources have been 
expended? Fuel efficiency is a reason 
for most of the developments, along 
with reliability and reduction in mainte
nance costs. Perhaps another is the na
tural quest for the engineer to try to 
'see if he can do it better'. Unfortunate
ly, we are all limited by the laws of phy
sics.
Over the years we have all been playing 
a game of 'catchup', driven by the cost

of fuel. Excursions into marine gas tur
bines were driven by the promise of 
ease of operation and ease of mainte
nance, not fuel efficiency. For most of 
the time this has been a promise unful
filled. Fuel efficiency of gas turbines has 
improved over the years and maybe 
their day will come again, perhaps to 
drive LNC ships where clean gas fuel 
will relieve the turbines of the problems 
of burning heavier fuel. Shell's first use 
of gas turbines was just before I joined 
them. This was the Auris that Professor 
Fukugaki mentioned in the paper. We 
continue to investigate the use of gas 
turbines but I wonder if I will have left 
the company before they are re-intro
duced.
I said we have been playing a game of 
'catch-up' and we have been trying to 
catch up with the fuel price all the time. 
Maintenance cost is also a considera
tion but it pales to insignificance in the 
light of fuel cost. Fuel cost now drives 
everything. After the initial fuel oil price 
increases in the early 1970s the battle 
for fuel efficiency was joined by the tur
bine manufacturers and they made 
considerable improvements: from two 
feed-heater designs through four feed- 
heaters, added reheat and, finally, to 
the Very Advanced Propulsion system 
designed by a Swedish manufacturer, 
but all to no avail. Unfortunately for 
them the laws of physics favoured the 
diesel engine designer who leapt ahead 
in the game, not without some skating 
on thin ice with respect to reliability 
perhaps, but it was enough to prevent 
the turbine manufacturers catching up. 
There was another little 'catch-up' 
game played on motorship plant de
sign with steam bottoming plants. This 
was for the same fuel cost reasons. Pro
fessor Fukugaki describes this game 
well. The rapid developments in diesel 
engine efficiency made each design of 
steam bottoming plant obsolete almost 
before it was put into service, so it was, 
on to the next'.
We in Shell were investigating botto
ming plant using organic fluids such as 
types of Freon and other mixtures of 
gases. Organic fluids had promise as 
they operated at relatively low tempe
ratures, but the study was not develo
ped into hardware and perhaps the de
sign would have ultimately fallen victim 
of the diesel engine designer's progress. 
Further, with today's emphasis on not 
using ozone depletion gases we are 
perhaps fortunate that we have no 
plants in service. One of the problems I 
remember at the design stage was how 
to keep the fluid in the system!
We did use one of the designs of steam 
bottoming plant, similar to Professor 
Fukugaki's design shown in Fig 1 (Q  in 
the paper, for a ship which was built by

his company and, unfortunately, I can 
vouch for the incidence of soot fires, for 
we lost the economiser.
We all expect fuel prices to remain high 
and the 'catch-up' game will continue. 
Where will it lead us now? Have we al
most squeezed all we can from the die
sel engine and, perhaps, we are as close 
as we will get to the limits set by physi
cal laws? Professor Fukugaki, at the end 
of his paper, writes about propeller sys
tems and, perhaps, the real gains will 
be made in these areas in the future. So 
let me ask the Professor: Where will we 
be running next to try and catch up?

Prof A. Fukugaki (Professor of Tokai 
University, President of The Marine 
Engineering Society in Japan) I should 
like to express my hearty thanks for 
your encouraging contribution to open 
the discussion. I agree with most of 
your appraisal and criticism on the past 
technological challenges, referred to as 
'catch-up'. Finally, you raised a very dif
ficult question, but the answer may be 
very simple: Nobody knows for sure 
where we will be running next to try 
and catch up.
One of the governing factors in the fu
ture economy and technology will be 
the environmental issue, induding the 
global warming effect due to C02 and 
air pollution due to S02 and NOx. For 
many years, the marine sector has been 
outside of increasingly severer environ
mental regulations, except for oil pollu
tion. If compared with total world emis
sion, the marine sector produces only 
2% of C02, 4% of S02 and 7% of NOx. 
Although most of marine emissions are 
discharged far from the land and well 
outside the washdown distance, the ef
fect of ships is much more pronounced 
in the harbour area. Therefore, a mode
rate reduction of marine emissions, as 
being worked out by the IMO, would 
be reasonable and within the reach of 
current technology. So I am sure that 
the necessary technology will be deve
loped and verified in a short period of 
time.
Residual fuel will remain a primary sour
ce of marine fuel, even though low 
sulphur fuel may be required in har
bours, along the shore and in some 
congested areas. The marine sector has 
been serving as a waste incinerator for 
residual fuel and will continue to play 
the same role, since this is the least ha
zardous way for mankind to make use 
of the residuals which otherwise would 
have to be abandoned.
I think it is the duty of all marine engi
neers to work out the right answer to 
the question raised by Mr Woods. I be
lieve that often-repeated and contradic
tory requirements for marine propul
sion systems remain unchanged, i.e. sa-

MEI 1995 SCHIPaWERFdeZEE 39



W T T  * 1 * * Onvoldoende onderhoudWat is de prijs voor ....... .
van rendement of zelfs tot stilstand; een dure achteruit

gang. Speel daarom ook op safe en kies voor de samen-

kwaliteit en werking met de marktleider op het gebied van

turbotharger-toepassingen: ABB Turbocharger. W ant dan 

kunt u 24 uur per dag rekenen op een absolute kwaliteit

betrouwbaarheid ? en betrouwbaarheid. Gegaran

deerd door getrainde en gekwalificeerde vakmensen, die 

beschikken over een uitstekend geoutilleerde werkplaats 

met de modernste technische middelen. En ondersteund door een dynami

sche, flexibele organisatie voor een voortvarende gang van zaken en een 

gedegen advisering.

Drttkvulling is voor ons meer Jan  alken een turbocharger. Voor u ook? Blindvaren 

op kwaliteit? Probeer ons eens uit en bel 010  - 407 88 85!

A BB Turbocharger BV
Postbus 547 
3000 AM Rotterdam 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Telefax: 010-421 20 07

A  II II f * I P I P

YOUR PARTNER IN CONDITION MONITORING
Instrument

SPM Instrument levert meetinstrumenten en systemen voor conditie-informatie 
van roterende machines.
Deze conditie-informatie voorkomt onverwachte stops, verlengt standtijden en 
verschaft de technische dienst een leidraad voor onderhoudsplanningen.

Met Schokpuls- en trillingsmetingen meet u:

* Lager-schade ontwikkeling (tijdige vervanging)
* Ondersmering in lagers (tijdig smeren)
« Toename van trillings-niveaus (mechanische storingen)
* Onbalans (in ventilatoren, dekanters etc.)
* As-uitlijnfouten (leidt tot lagerschade en seal-lekkage)
* Fundatie en installatie kwaliteit.

De dataloggers A2011 en de T2001 geven u bovenstaande (onderhouds)- 
informatie. Het nederlandstalige softwareprogramma CONDMASTER verwerkt 
automatisch alle meetresultaten en presenteert trend-grafieken en alarmlijsten.

Naast conditie-informatie-systemen levert SPM laser-(as)uitlijn systemen en 
roestvrijstalen vulplaten voor het UITLIJNEN van roterende machines.

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE EN/OF 
DOCUMENTATIE KUNT U BELLEN: 04163-73176 
Of FAXEN 04163-73279 intrinsiek

veilig
verkrijgbaar



fe, reliable and fuel efficient systems, to
gether with easy operation and small 
maintenance burdens, satisfactory to 
both shipowners and operating person
nel. For the past two decades we have 
concentrated too much on fuel efficien
cy to the detriment of operation, relia
bility and maintenance. So I feel more 
effort should be paid in the coming 
years to easier operation, higher reliabi
lity and reduced maintenance, and, in 
addition, to environmentally amicable 
and user friendly marine systems and 
components.

I.E. Burrows (Harrisons (Clyde) Ltd) 
As an operator of a 12 year old vessel, 
fitted with a dual pressure system 
corresponding to Fig.l(B) in the paper, I 
have been studying Fig. 7 with concern. 
Perhaps we are fortunate in not yet ex
periencing a sootfire. Fig.7 in the paper 
shows that there are many more soot- 
fires with monopressure systems than 
with dual pressure systems but gives no 
indication of the number of ships at risk 
in each case. Could Professor Fukugaki 
let us know the relative number of ships 
in each case?
Fig.7 also indicates that the likelihood 
of a sootfire decreases as a ship gets 
older. Most ship problems increase as a 
shift gets older. Is there any explanation 
for the decreasing incidence in this 
case?
Our system uses the MHIsteel ball sys
tem of soot removal and is known to 
our crew as the PACHINKO machine. 
Maintenance is not a problem although 
we do have to buy 500 000 new balls 
about once a year. It has been sugges
ted that we change over to a system 
which depends on a pneumatically po
wered vibration generator similar to a 
ships foghorn. Does the Professor have 
any experience of this system of soot re
moval and, even if he does not, could 
he perhaps give us his opinion about 
the possible efficiency of such a system?

Prof A. Fukugaki (Professor of Tokai 
University, President of The Marine 
Engineering Society in japan) I am
very glad to learn that you have had 
success with a dual pressure économi
ser fitted with a PACHINKO machine. 
Regarding your first question, I agree 
with your point that the number of 
sootfires should be evaluated as a per
centage of the ships at risk. Although 
exact figures are not available, the follo
wing figures should satisfy your re
quest. Between 1981 and 1989, 57 
ships experienced sootfires. Amongst 
them 26 ships were without a turbo
generator and the remaining 31 ships 
(including 16 ships with a dual pressure 
system) had a turbo-generator. The to
tal number of ships at risk was close to

2000 ships without a turbo-generator 
and 250 ships with a turbo-generator 
(including 125 ships with a dual pres
sure system), so the probability of soot
fire is about 10 times higher for ships 
with a turbogenerator. There is little dif
ference between monopressure and 
dual pressure systems as regards the 
probability of sootfires for ships with a 
turbo-generator.
With regard to your second question, 
my understanding is as follows. In the 
light of the fact that 219 out of 250 
ships with a turbo-generator are free 
from sootfires, there are several ways to 
prevent sootfires, and the operating 
personnel should have developed cor
rect practices based on their experien
ce, e.g. as to when and how to wash 
economisers with water. So, I believe, 
the learning effect was greater than the 
ageing effect of the system. This ex
plains the reduction of sootfire inciden
ce with the ships' age. However, I 
should also like to point out that no sys
tem could be reliable with ignorance 
and negligence on the part of the ope
rating personnel.
Regarding your third question, I have 
no experience with a pneumatically po
wered vibration generator, but my opi
nion is as follows. We cannot escape 
from a situation where a large extended 
area of an economiser acts as a soot col
lector. The governing factors of soot ac
cumulation are adhesion potential, in
ertia force and elasticity of soot parti
cles. If the particle is large, it has a larger 
inertia force and becomes more likely 
to adhere to the metal surface. Low cy
cle vibrations transmitted to soot parti
cles from the infra sound generator 
suppress the soot adhesion, act to de
tach soot and prevent agglomeration 
of soot partides. This system, however, 
is said to be ineffective against wet soot 
below the dew point.

Dr.Z. Bazari (Lloyd's Register) Com
paring diesel engines and gas turbines 
and considering the sophisticated sys
tems such as the steam bottoming cy
cles etc, used to improve the overall 
energy efficiency of the propulsion and 
auxiliary systems for merchant ships, 
my questions are as follows:

1. I get the impression that you see a 
future for gasturbines in the merchant 
shipping market. Is this right?

2. How do you compare the future for 
gas turbines with that of diesel engines 
in terms of overall system efficiency, in 
view of the fact that the steam botto
ming technology may be applied to 
both prime movers? Is there any chan
ce for gas turbines to approach diesels 
in the future, and how?

3. Am I correct in saying that the future 
of gas turbine application to merchant 
ships, in addition to energy efficiency, 
will depend on how reliably the turbine 
blades can cope with poor quality 
heavy fuel oil, with high levels of ash 
and sulphur content?

If the answer is yes, what are the deve
lopments in gas turbine technology 
which aim at soMng this reliability issue?

4. What will be the alternative fuels in 
the future?

Prof A. Fukugaki (Professor of Tokai 
University, President of The Marine 
Engineering Society in japan) I am
afraid I misled you in stressing the fu
ture potential of gas turbines for marine 
propulsion. My view, on the contrary, is 
as follows:

1 .1 do not see a future for gas turbines 
in merchant ships in general. Their ap
plication will be restricted to very high
speed cargo carriers such as surface ef
fect ships, which requires the lightest 
possible engines, or to LNC carriers 
where ideal fuel is readily available.

2. With regard to the thermal efficien
cy, combined cycles with gas turbine 
topping and steam bottoming have a 
higher potential than diesel engines in 
the near term, since the quantity and 
temperature level of gas turbine ex
hausts are much higher than those of 
diesel engines at present. Adiabatic tur
bo-compound diesel engines have a 
higher potential for the future, but ma
ny breakthroughs will be required, in 
addition to NO, handicaps.

3. You are correct that compatibility 
with poor quality marine fuel is the key 
factor for gas turbine application to 
merchant ships. I am pessimistic in this 
regard, however nozzles and blades of 
gas turbines will undoubtedly suffer 
severe hot corrosion with poor quality 
marine fuel and there is no rationale to 
solve this problem. Wider acceptance 
of high temperature combined cycles 
in thermal power stations could only 
become possible by the use of LNC 
which would be necessary to satisfy the 
environmental regulations for S02.

4 .1 believe that residual fuel will remain 
a primary source of marine fuel for a 
lengthy period in the future, since high 
sulphur residual fuel can not be widely 
used ashore due to environmental re
gulations. Alternative fuels will continue 
to attract attention in the marine sector 
in the future, but it will take many more 
generations before any alternative fuels 
secure a firm position in the market.
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Sir Robert Hill KBE (Deputy Presi
dent, IMarE) Thank you for a most fas
cinating paper. I sense that you have 
some regret that nuclear power has not 
become more widely used for mer
chant ship propulsion, but I suggest 
that in the light of shipping accident 
statistics it is perhaps just as well that 
nuclear power is not in common use. 
You say that the reactor of "Mutsu" was 
restarted after an unusual 16 year shut
down. Could you please give some in
dication of the work carried out and the 
modifications to the reactor plant du
ring the shutdown period?

Prof A Fukugaki (Professor of Tokai 
University, President of The Marine 
Engineering Society in japan) I agree 
with your reasoning as to why nuclear 
power has not become more widely 
used for merchant ship propulsion. What 
I regret is the ill fate of "Mutsu", i.e. the 
unreasonable delay in the development 
schedule, as summarised below.
"Mutsu" first sailed on 26 August 1974, 
attained first critical on 28 August, but 
the reactor was shut down at 1.4% of 
rated power on 1 September due to 
abnormally high radiation levels above

the reactor compartment. Since then 
the reactor of "Mutsu" had been shut 
down for 16 years due to the following 
reasons, most of them related to the 
time required to secure public accep
tance of the vessel. It took four years to 
select the repair yard which would mo
dify the shielding. "Mutsu" was moved 
to Sasebo in October 1978, but had to 
wait another two years to settle the risk 
compensation for fishermen. The modi
fication work on the shielding com
menced in August 1980 and was com
pleted in june 1982.

The cause of the abnormal radiation le
vel was the neutrons streaming 
through the narrow gap in the primary 
shield above the pressure vessel. An 
outline of the shielding modifications is 
as follows. The primary shield above the 
pressure vessel was changed from 
heavy concrete to a combination of ser
pentine concrete and hydrogenated 
zirconium, both effective for neutron 
shielding. A new primary shield, consis
ting of a combination of serpentine 
concrete and polyethylene, was added 
under the reactor vessel. The secondary 
shield above the containment vessel

was changed from a combination of 
lead and polyethylene to a massive 
heavy concrete layer having balanced 
absorption characteristics for both neu
trons and gamma rays.
"Mutsu" returned to the port of Ohmi- 
nato in August 1982 and had to wait 
six years prior to entry to the new port 
of Sekinehama, in january 1988. This 
was because it was an outside port fa
cing the ocean, it took two years to fi
nalise the site and secure a budget to 
construct the new port, followed by 
four years for the construction period. 
Open inspection of the reactor was un
dertaken from August 1988 to October 
1989 and it was found that all of the 
pressure parts and reactor core were 
surprisingly sound. Minor pitting was 
found on the cladding of some of the 
control rods which were renewed. All of 
the fuel elements were thoroughly in
spected and the few suspected of inci
pient corrosion were replaced. The re
actor was successfully restarted in 
March 1990, thanks to the long 
sustained efforts of the marine engi
neers in charge who had maintained 
the reactor system perfectly which 
would not have operated forever.

De Nederlandse Visserij,

1900 1935,
de RIVO collectie,

door F.R. Loomeijer en S. Schaap. 
Formaat 21 x 21 cm, 80 bladzijden, 
65 foto's, genaaid, paperback. 
Uitgeverij De Alk B.V., 1995,
ISBN 90 6013 030 8, prijs f. 19,90.
Het visserijonderzoek in ons land is al 
meer dan een eeuw oud. Evenals nu, 
werden in de begintijd foto's ge
maakt. Het Rijksinstituut voor Visserij
onderzoek, het RIVO te Ijmuiden, be
schikte over een collectie glasplaatne- 
gatieven uit de eerste decennia van 
deze eeuw: historisch zeer interessant, 
maar voor een modem laboratorium 
niet relevant. De collectie is daarom in 
1992 overgedragen aan het Visserij- 
museum te Vlaardingen, dat nu een 
selectie van 65 foto's uit de collectie 
tentoonstelt. De foto's geven een 
beeld van de zee- en kustvisserij in de 
tijd dat er nog hoofdzakelijk met zeil
schepen werd gevist. Het hier aange- 
kondigde boekje, met alle 65 foto's, is 
de catalogus van de expositie, maar is 
ook in de boekhandel verkrijgbaar. 
Een beknopte inleiding draagt bij aan 
de waarde van het boekje, dat tweeta
lig is uitgevoerd: voorwoord, inleiding 
en de bijschriften bij de foto's zijn ook 
in het Engels opgenomen. De ten

toonstelling is nog tot het eind van de
ze maand te bezichtigen: 
Visserijmuseum,
Westhavenkade 53-54, Vlaardingen, 
tel. 010.4348722.
Openingstijden:
dinsdag tot zaterdag: 10-17 uur, 
zondagen 13-17 uur, maandag geslo
ten. Later zal de tentoonstelling nog in 
Zoutkamp te zien zijn en volgend jaar 
in Esbjerg en Stavanger.

Onze mooiste koopvaardij

schepen, 1945 1970
deel 3 en 4, Passagiersschepen, 

door Ame Zuidhoek.
Formaat A4, 144 pagina's per deel, 
genaaid gebonden, geplastificeerd. 
Uitgeverij De Alk B.V., 1994;
ISBN 90 6013 004 9 (deel 3);
ISBN 90 6013 009 X (deel 4); 
prijs ƒ 55,00 per deel.
Het eerste van deze twee delen gaat 
vooral over de schepen die op de 
'Oost' voeren, de Oranje en de Willem 
Ruys; het andere deel betreft de 
'Noord-Amerika-gangers', in het bij
zonder de Nieuw Amsterdam, de Sta
tendam en de Rottendam. Het zijn 
heerlijke boeken om door te bladeren, 
de vele foto's en andere illustraties 
(ruim 300 per deel) te bekijken en hier 
en daar wat te lezen. Bij het lezen

N I E U W E

komt toch wel commentaar op: de 
tekst is rommelig, met een taalgebruik 
dat menigeen zal storen (het altijd 
weglaten van het lidwoord vóór de 
scheepsnaam, 'de boegen van een 
schip', om maar enkele voorbeelden 
te noemen) en met technische on
nauwkeurigheden en fouten (de 
schrijver kent nog steeds het verschil 
tussen holte en diepgang niet, zo 
dicht hij in deel 4 op blz. 91 de Rotter
dam een diepgang van 21,95 m toe!). 
Ook de samenhang tussen tekst en il
lustraties is vaak ver te zoeken.
En toch zijn het fijne boeken!
Zij verschenen vóór de ondergang van 
de Achille Lauro. Wanneer de schrijver 
het heeft over de verschillen tussen de 
Oranje en de Willem Ruys, schrijft hij 
onder andere (deel 3, blz. 112): " ... 
hoe de één het ongeluk aantrok en de 
ander er altijd goed doorheen rolde". 
Maar uiteindelijk bleek beide schepen 
toch hetzelfde lot beschoren te zijn.

Onze mooiste koopvaardij
schepen, deel 5 en 6,
Varen voor de Vrijheid (I en II), 

1939-1945,
door Ame Zuidhoek.

Formaat A4, 168 pagina's per deel, 
genaaid gebonden, geplastificeerd. 
Uitgeverij De Alk B.V., 1995,

U I T G A V E N

ISBN 90 6013 010 3 (deel 5),
ISBN 90 6013 028 6 (deel 6), 
prijs f. 59,90 per deel.
Ame Zuidhoek gaf deel 5 en 6 van de 
serie Onze Mooiste Koopvaardijsche
pen eveneens de (sub)titel Varen voor 
de Vrijheid' mee. De boeken werden 
bij de opening van de gelijknamige 
tentoonstelling gepresenteerd (zie Ru
briek Agenda). Qua uitvoering zijn zij 
gelijk aan de eerdere delen van de se
rie, maar qua inhoud zijn zij zeer ver
schillend. Waar in de eerdere delen de 
lof werd gezongen van de vele fraaie 
schepen die na de oorlog in ons land 
zijn gebouwd, staat in deze twee delen 
de beleving van de opvarenden cen
traal. De vele citaten geven een geva
rieerd beeld van de verschrikkingen 
van de oorlog ter zee, van de ontberin
gen van de overlevenden en van vele 
andere aspecten.
Daarnaast vertelt de schrijver op zijn ei
gen wijze over de lotgevallen en in vele 
gevallen het einde van de schepen die 
in de oorlog zo'n belangrijke rol vervul
den.
Daarbij beperkt hij zich, als in zijn vori
ge boeken, tot schepen van de grote 
handelsvaart. De talrijke illustraties, 
waaronder tekeningen van de auteur 
en veel foto's, verbogen de waarde 
van deze boeken.
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S C H E E P S B E S C H R I J V I N G d o o r  F .  K o k

Smit-Lloyd Fame
Smtt-Lloyd heeft op 10 maart het bevoorradingsschip Smit-Lloyd Fame overgenomen van de bouwwerf, 
Italthai Marine Ltd. in Bangkok, Thailand. Een tweede schip zal in september worden opgeleverd. Het zijn 
qua afmetingen de grootste schepen in de vloot van Smit-Lloyd.

Fig. 1. De Smit-Lloyd Fame.

ONTWERP
Als eerder gemeld (SWZ 7/8-94, blz. 
340), waren de schepen oorspronkelijk 
door een Noorse reder besteld. Zij zijn 
door Smit-Lloyd volledig aangepast aan 
de laatste ontwikkelingen op het ge
bied van de offshore bevoorrading. Dit 
betreft de volgende aspecten:

fig. 2. Spantenraam.

ME11995 SCHIPaWERFdeZEE

• Door veranderde boortechnieken en 
de overgang naar vaste platforms in 
de offshore industrie zijn veranderin
gen opgetreden in de soorten lading 
en in de benodigde ladingcapacitei- 
ten. Het schip is hieraan aangepast 
en kan onder andere tegelijkertijd 
twee soorten brine en twee soorten 
liquid mud vervoeren, base oil en 
glycol, alsmede droge bulkladingen 
in gescheiden systemen.

• Nieuw is ook dat het schip voldoet 
aan de meest recente eisen voor het 
transport van 'Noxious Liquid Sub- 
stances'; verder is een deel van het la- 
dingdek ingericht om te voldoen aan 
de eisen met betrekking tot gevaarlij
ke lading.

• Laden en lossen van onderdekse la
ding gebeurt nu geheel vanuit een 
'Cargo Handling Station' op de brug.

• Ter bescherming van personeel en la
ding is over een volle dekhoogte een 
wand naast het open ladingdek op
getrokken.

Tevens voldoet het schip aan de criteria
voor lekstabiliteit.

Figuur 2 toont het spantenraam van 
het schip. Door de kim met een dubbe
le knik uit te voeren in plaats van met 
de oorspronkelijke, vrij grote radius, is 
deplacement gewonnen, zonder dat 
dit ten koste van de voortstuwingsei- 
genschappen gaat.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 71,50 m.
Lengte 1.1. 61,40 m.
Breedte o.a. 16,30 m.
Breedte mal 15,80 m.
Holte 7,00 m.
Holte tussendek 4,80 m.
Diepgang, max. 5,60 m.
Draagvermogen 25301.
Cross tonnage 1995
Proeftochtsnelheid 14,5 kn.
Economische snelheid 12,0 kn.
Het schip is gebouwd voor onbe
perkt vaargebied volgens de voor
schriften en onder toezicht van Det
Norske Veritas, met de notatie
*1A1, SF, EO, dk*.
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Fig. 3. Algemeen plan.
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Fig. 4. Gezicht aan dek; het buisframe onder het bootdek in de zijde is goed zichtbaar.

INDELING EN CONSTRUCTIE
Het schip heeft twee doorlopende dek
ken: het hoofddek en het tussendek. 
Boven het hoofddek ligt het bootdek, 
met voorop een deel van de accommo
datie. Daarachter is over de hele lengte 
van ’'het open ladingdek de huid van 
het hoofddek tot het bootdek opge
trokken, waardoor een beschermende 
wand naast het ladingdek is gecreëerd. 
Uiteraard is een groot aantal waterloos
poorten met terugslagkleppen aange
bracht en verder bevinden zich aan bei
de zijden twee toegangsdeuren; dit zijn 
dubbele deuren die ook in de hoogte 
nog eens zijn gedeeld. Ter plaatse van 
de wand bestaat het bootdek uit twee 
smalle stroken in de zijden. Onder de 
binnenboordse rand van deze stroken 
is tussen hoofddek en bootdek een 
zwaar buisframe ('cargo rail') aange
bracht, zodat er tussen huid en frames 
beschermde passages voor het perso
neel zijn (fig. 4). Achterop het bootdek 
is er nog een stukje dek dwarsover. Ook 
de spiegel is tot aan het bootdek opge
trokken.
Boven het bootdek liggen vervolgens 
het bakdek, het A-dek, het brugdek en 
het topdek.
Op het brugdek ligt het stuurhuis, met 
uitzicht rondom.
Op het A-dek, dat 1,80 m onder het 
brugdek ligt, bevindt zich aan de voor
kant een anti-slingertank, die van enke
le dempingsschotten is voorzien; daar
achter is de airconditioning apparatuur 
ondergebracht.
Op het bakdek ligt de accommodatie 
voor kapitein en MWTK en voor vier an
dere bemanningsleden.
Op het bootdek liggen vóór het voor- 
piekschot de gekoelde proviandberg-

plaats (SB) en de wasserij (BB). Achter 
het schot liggen aan SB het dagverblijf, 
de messroom en de kombuis, met 
vriescel, en aan BB drie bemannings- 
hutten en het scheepskantoor.
Op het hoofddek bevinden zich nog 
een bemainningshut en drie vterper- 
soons hutten voor passagiers, met een 
kleine receptieruimte; verder diverse 
bergplaatsen, de nooddieselgenerator- 
kamer en een was- en kleedruimte.
Alle hutten voor de bemanning zijn 
eenpersoons hutten, met een eigen 
natte cel. Voor de passagiers is er een 
gemeenschappelijke toiletgellegenheid 
(daarbij zij opgemerkt dat de passa- 
giersaccommodatie slechts zeer inci
denteel zal worden gebruikt, bijvoor
beeld wanneer het weer zo slecht is dat 
helikopters niet kunnen vliegen).
Onder het hoofddek is, in verband met 
de lekstabiliteit, het schip over het 
grootste deel van de lengte van een 
dubbele huid voorzien. De resulterende 
zijtanks zijn in een groot aantal tanks 
onderverdeeld (zie algemeen plan, fig. 
3). Tussen de langsschotten wordt het 
schip door vier waterdichte schotten in 
de volgende compartimenten onder
verdeeld:
• voorpiek;
• voorste ladingcompartiment;
• machinekamer;
• achterste ladingcompartiment;
• stuurmachinekamer en hektank.

Het schip is geheel volgens het dwars- 
spantensysteem gebouwd.

LADINGVOORZIENINGEN
Het schip is ingericht voor diverse soor
ten lading:
• deklading ('stukgoed') op het hoofd

dek, zoals: boorpijpen, casingpijpen, 
heihamers, meetapparatuur en con
tainers met gereedschappen, met 
proviand, enz.;

(,• vloeibare lading, die in de diverse 
tanks onder het hoofddek wordt ver
voerd;

• droge bulk lading, waarvoor onder
deks zes silo's zijn geïnstalleerd. Hier
in worden onder andere cement, ba- 
rites en bentonite vervoerd.

Voor de maximaal 1200 I. deklading is 
ongeveer 600 m2, het grootste deel 
van het hoofddek, beschikbaar. Het dek 
is berekend op een belasting van 5 
t/rr>2. Het is voorzien van een houten 
dek van 72 mm gekweekt hardhout. 
Voor het vastzetten van de lading zijn 
verplaatsbare dekstutten beschikbaar, 
die met een bajonetsluiting op dek 
worden geplaatst.
Voor het verslepen van zware stukken la
ding zijn op het bootdek achter de ac
commodatie twee Norwinch tugger- 
winches geplaatst. Elk van deze lieren 
heeft een trekkracht van 3,9/9,8 t bij 
40/20 m/mïn en is voorzien van een ver- 
haalkop en een draadtrommel. De dra
den gaan, door het bootdek heen, verti
caal naar beneden en worden daar met 
rollen verder over het ladingdek geleid. 
De tanks voor vloeibare ladingen staan 
nader omschreven in tabel 1.
Voor het afgeven van deze ladingen 
aan platforms zijn de volgende elek
trisch aangedreven Allweiler pompen 
geïnstalleerd:
• brandstof

2 x 130 m 3/h bij 9 bar, 52 kW;
• drinkwater

2 x 125 m 3/h bij 9 bar, 62 kW;
• drill water
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tk inhoud
nr spant omschrijving in m 3 bestemming

1 97- voorpiek 98 FW/DW
2 82-89 DB dwarsover 53 FW
- 80-82 DB cofferdam - -

3 70-80 DB SB+BB 189 DW/brine
4 54-70 DB Centre 145 FO
4 54-70 DB SB+BB 126 FO
5 44-50 DB Centre 32 FO
5 44-54 DB SB+BB 127 FO
6 31-44 DB SB+BB 187 FO
7 13-31 DB Centre 110 WB/DW
8 3-9 DB Centre 37 FW
9 - 3 achterpiek 49 FW

10 82-92 zijtank SB+BB 137 FW
11 70-82 zijtank SB+BB 102 WB/DW
12 57-70 zijtank SB+BB 93 FO/BO
13 44-57 zijtank SB+BB 92 FO/BO
14 32-44 zijtank SB+BB 176 FO
15 11-30 zijtank SB+BB 272 FW
16 2-9 zijtank SB+BB 208 FW
17 - 2 hektank 139 WB/DW
18 67-77 C.SB+C.BB 207 BO/LM/DW
19 45-49 dag/settlingtk 25 FO
20 23-30 C.SB+C.BB 291 LM/WB/DW
21 13-23 C.SB+C.BB 190 DW/WB/brine
22 84-91 anti-slingertk WB/DW
23 52-54 DB Centre lenswater
24 50-52 DB C.SB sludge
25 50-52 DB C.C FO draintk
26 50-52 DBC.BB LO draintk
27 78-82 sewagetank

BO = base oil FW = drinkwater
DW = drilling water LM = liquid mud
FO = brandstof WB = waterballast

Glycol kan worden vervoerd in de tanks 12 ,13 ,18  en 20.

Tabel I. Gegevens tanks.

2 x 230 m3/h bij 9 bar, 90 kW;
• liquid mud

2 x 75 m3/h bij 18 bar, 62 kW;
• brine

2 x 85 m3/h bij 18 bar, 86 kW;
• baseoil

1 x 80 m3/h bij 9 bar, 44 kW;
Glycol wordt verpompt met de liquid 
mud of de base oil pompen.
In elk van de vier liquid mud tanks is 
een agitator aangebracht om de massa 
verpompbaar te maken. De agitatoren 
worden hydraulisch aangedreven (15 
kW elk) en maken 80 tpm.
De silo's voor droge bulklading, drie 
stuks vóór en drie stuks achter de ma
chinekamer, hebben elk een inhoud 
van 45 m3. Zij worden pneumatisch 
gelost, waarvoor twee Atlas Copco 
compressoren zijn geïnstalleerd met elk 
een capaciteit van 1362 m3/h bij 5,6 
bar. De silo's zijn uiteraard ook op deze 
druk berekend.

Het gehele losproces van vloeibare en 
droge bulklading wordt van het stuur-

huis uit bestuurd en bewaakt. Een door 
Simac CSI geleverd en in bedrijf ge
steld, geïntegreerd monitoring- en con
trolesysteem, type DeltaMACS, voorziet 
onder andere in de volgende functies:
• uitlezing van de tankniveaus door 

middel van een koppeling met de Ul- 
stein tankniveaumeetinstallatie; deze

meet zowel de inhoud van de tanks 
als het soortelijk gewicht van de la
ding;

• koppeling met de beladingscompu- 
ter, waardoor de actuele tankinhou- 
den direct in het stabiliteitsplan kun
nen worden verwerkt;

• besturing van kleppen en pompen;
• besturing van de agitatoren in de li

quid mud tanks.
De bijbehorende lessenaar is aan de 
achterzijde van het stuurhuis opgesteld. 
Figuur 5 geeft een voorbeeld van een 
van de mimics in het systeem.

VERDERE UfTRUSTlNG

Stuurgerei
Het schip is uitgerust met twee onaf
hankelijk werkende Ulstein flaproeren, 
afmetingen 2,00 x 3,25 m, die worden 
bewogen door Frydenbo/ draaivleugel 
stuurmachines met een draaimoment 
van 113 kNm elk bij een werkdruk van 
60 bar.
Verder zijn er drie Ulstein dwarsschroe- 
ven geïnstalleerd, twee in het voorschip 
en één in het achterschip. Deze zijn van 
het type 150 TV, hebben elk vier ver
stelbare bladen en een diameter van 
1,58 m en maken 390 tpm. Zij worden 
elk aangedreven door een elektromotor 
van 736 kW, wat een stuwkracht van 
circa 10 t per schroef oplevert. De 
dwarsschroeven worden van de brug af 
bediend door middel van een joystick, 
maar zij kunnen ook elk apart worden 
bediend. Door het grote vermogen van 
de dwarsschroeven is de 'station kee- 
ping capability' van het schip uitste
kend, zie fig. 6.

Dekwerktuigen
De beide Hall ankers van 2100 kg per 
stuk, met elk 260 m ketting van 38 
mm, worden behandeld door twee hy
draulisch aangedreven Norwinch an- 
kerlieren. Deze hebben een trekkracht 
van 8 ,3/3 ,31 bij een snelheid van 23/46 
m/min. Gedurende korte tijd kunnen zij 
10,3 t leveren. Elke lier is voorzien van

hg. 5. Mimic van het liquid mud systeem (Simac CS/).
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me weergeeft. Er is van uitgegaan dat wind en golven uit dezelfde rich
ting komen en dat de stroomsnelheid 7 kn is. De getrokken lijn geeft de 
capability bij normaal bedrijf, de gestippelde lijn die bij het uitvallen van 
een hoofdmotor.

een draadtrommel en een verhaalkop. 
Op het bootdek zijn achterop twee 
Norwinch kaapstanders geplaatst. Deze 
hebben elk een trekkracht van 4,5 t bij 
40 m/min.
Achter de accommodatie is op het 
bootdek aan SB een dekkraan, fabrikaat 
Nor-Marine, geïnstalleerd met een SWL 
van 1,5 t bij een bereik van 10 m. Deze 
kraan is bedoeld voor scheepsgebruik: 
proviandering en transporten naar/van 
de machinekamer.

Reddingmiddelen
Als reddingmiddelen zijn een Harding 
rescueboot van het rigid inflatable type 
geplaatst, geschikt voor 6 personen, en 
twee Viking opblaasbare vlotten, elk ge
schikt voor 25 personen. De rescueboot 
wordt door een enkele davit bediend.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
De omvangrijke navigatie- en commu- 
nicatie-apparatuur is voor het grootste 
deel geleverd door Radio Holland en 
voldoet aan de eisen van GMDSS voor 
vaargebied A3.

Hg. 7. Single-line diagram (Simac CSI).

Hg. 8. Algemeen bedradingsschema (Simac CS/).
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MACHINE-INSTALLAT1E
De Smit-Lloyd Fame wordt voortge
stuwd door twee MAN B&W Alpha die
selmotoren, type 8L28/32A DVO, elk 
met een vermogen van 2000 kW bij 
775 tpm. Zij drijven elk via een flexibele 
koppeling en een Alpha tandwielkast, 
type 39V020, met een reductie 
775:201 een Alpha verstelbare schroef 
aan. De schroeven hebben vier bladen, 
en een diameter van 3,10 m. De instal
latie levert een paaltrek van 55 ,21. 
Verder drijft elke hoofdmotor via een 
flexibele koppeling een Leroy Somer as
generator van 1500 kVA aan, 440 V 
draaistroom, 60 Hz bij 1800 tpm. De 
asgeneratoren worden vooral gebruikt 
voor het voeden van de dwarsschroe- 
ven tijdens station keeping.

Voor de energie-opwekking zijn er ver
der twee hulpsets en een noodset. 
Eerstgenoemde sets bestaan elk uit een 
MAN dieselmotor, type D 2848 LE en 
een Leroy Somer generator van 375 
kVA, 440 V draaistroom, 60 Hz bij 1800 
tpm. De noodset bestaat uit een Cum
mins dieselmotor, type 4 BT 3 9C2 en 
een Leroy Somer generator van 73 kVA. 
Het in verband met de ladingbehande- 
ling al genoemde Simac CSI monito- 
ring- en controlesysteem wordt ook ge
bruikt voor het meten en bewaken van 
de machinekamer parameters en fun
geert verder als Power Management 
System (PMS) voor de asgeneratoren, 
de beide hulpsets en de drie dwars- 
schroeven.
Het PMS stelt de gebruiker in staat om, 
al naar gelang de werksituatie van het 
schip, een aantal modes in te stellen. Af
hankelijk van de gemaakte keuze wor
den generatoren gestart of standby ge
schakeld. Tevens wordt bij te weinig 
beschikbaar vermogen, het vermogen 
van de dwarsschroeven teruggenomen 
of geheel afgeschakeld of wordt auto
matisch extra vermogen opgewekt, Op 
de beeldschermen is steeds zichtbaar in 
welke toestand het PMS zich bevindt 
en welke generatoren aan welke busbar 
gekoppeld staan. Door middel van de 
DeltaMacs PMS module is het zelfs mo
gelijk in de mode 'Cargo handling 
rough sea' twee asgeneratoren en twee 
generatorsets parallel te schakelen voor 
de energieopwekking voor het 
scheepsnet en voor alle drie de dwars
schroeven (fig. 7). Het synchroniseren 
en de lastverdeling tussen de diverse 
componenten wordt verzorgd door 
Woodward 721 controllers (fig. 8).
De machinekamer is van een C 0 2- 
brandblusinstallatie voorzien.
De Smit-Lloyd Fame is op 10 april in 
Nederland gearriveerd. Het schip voert 
de Nederlandse vlag en wordt, evenals 
te zijner tijd haar zusterschip, op de 
Noordzee ingezet.
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Tel. +31(0)30-610024* - Fax +31(0)30-623314
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BLOHM + VOSS A.G. H. DEWERS GMBH. & CO.
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•  M l000 accom m odatiesysteem •  Hydraulische w aterd ich te  deuren
•  Ankers en kettingen •  Huiddeuren

•  S pu ipo tten  V lam dovers D ekdoppen
NEUENFELDER
MASCHINENFABRIK GMBH. MEGATOR Ltd.
•  Scheepskranen en davits •  Pom pen
•  S tuurm achines •  H ydrophoorinsta lla ties

•  O lieskim m ers
APPARATEBAU SALZKOTTEN GMBH.
•  Sew age trea tm ent installaties POMPE GARBARINO S.P-A.
•  Veiligheidsvatten •  Centrifugaal pom pen

•  Zuigerpom pen
MOHR HEBETECHNIK GMBH.
•  B lokken, haken en schakels TANKSYSTEM A.S.
•  Panam akiuizen en verhaalrollen •  H erm etic Ullage, Tem peratuur en
•  MangatdekseSs en ringen interface de tecto rs  

•  H erm etic dekafslu iters en
DECKMA HAMBURG GMBH. lad ingbem onsteringsapparatuur
•  O liew ater m onitors
•  Tanker deba llasting monitor WEAR DALE STEEL (Wolaingham) Ltd.

•  S talen gietstukken
MASCHINENFABRIK BRÖHL GMBH. •  Zware staa lconstructies
•  D ekwerktuigen
•  T ransportw agens DEERBERG SYSTEM S
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S e in h u is w a c h te r  1 
3034 KH R o tte rd a m
Tel.: 010 - 411 46 14 - Fax: 010 - 414 10 04

TOTAL

• Docking + Afloat Repairs • Port Repairs • Experienced Engine 

Repairers • Repair Agent of New Sulzer Diesel. Pielstick, Voith Schneider 

prop., HI mach. • Drafts up to 8 m • Docks can be trimmed • 2 Shifts daily + 

weekend shift • Competative and quality repairers

Floating docks
Dock Ship Dimension Lifting

m cap tons
E 170 X 25 15.0001
B 175x26 .3 12.0001
C 1 5 4 x 2 5 10.5001
D 76 X  13.7 1 .4001
A 4 6 x 8 .3 3 8 5 1

NIEHUIS & VAN DEN BERG BV 
ship repairyard rotterdam
P.O. Box 5801, 3008 AC Rotterdam 
Pastoriestraat 1, 3195 HT Pemis Rt 
Port No. 2820
Tel: (3D-10-438.1100/Telex: 28626 (nvdb nl)
Fax: (31H0-438.1997

VOGELENZANG DE JONG
ELECTROTECHNIEK B.V.
Van der Giessenweg 51,2921 LP Krimpen a/d I Jssel 
Telefoon 01807-14244, Telefax 01807-11871

ELEKTROTECHNIEK 
VOOR SCHEEPVAART 
EN INDUSTRIE
nieuwbouw •  reparatie •  onderhoud 
industriële automatisering •  paneel bouw

DAGEN 
NACHT 
SERVICE
7 dagen per week, 

24 uur per dag 
staan vakbewame 
storlngsmonteurs 

voor u gereed.
Bel 01807-14244
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SpeciaLaser: zeer zuivere gassen voor de 
laser.

Hoek Loos introduceert 
SpeciaLaser

Als gevolg van een toenemende vraag 
naar gassen voor industriële lasers, 
heeft Hoek Loos een compleet assorti
ment hoogwaardige gassen samenge
steld met de naam SpeciaLaser. Het 
gaat om zowel laser- als procesgassen 
met een hoge zuiverheid, die geschikt 
zijn voor toepassing in alle moderne 
lasersystemen.
Hoek Loos biedt binnen de groep la- 
sergassen zes standaardmengsels. De
ze mengsels bestaan steeds uit drie 
gassen: C02 (koolzuur), dat het eigen
lijke medium vormt, stikstof voor het 
activeren en verbeteren van de lasers- 
traalopwekking en helium, waarmee 
de ontstane warmte wordt afgevoerd. 
Daarnaast kunnen ook afwijkende 
mengsels worden samengesteld.
Hoek Loos levert de lasergassen zowel 
voorgemengd als apart in cilinders. Dit 
laatste omdat bepaalde laserinstallaties 
zelf zorgen voor de juiste mengver- 
houding. Zowel de samengestelde als 
de enkelvoudige gassen voldoen aan 
de hoogste eisen van zuiverheid.
Als procesgassen biedt Hoek Loos een 
aantal kwaliteiten speciaal met het 
oog op lasersnijtoepassingen: Zuurstof 
2.5, Stikstof 3.0 en 5.0, Argon 4.6 en 
SpeciaLaser 02, 2.7 en 3.5. De gaskeu
ze is afhankelijk van het te snijden ma
teriaal en het type laser.
Bij het laserlassen is, evenals bij andere 
lasprocessen, een beschermgas nood
zakelijk. De gassen die Hoek Loos hier
voor biedt zijn Helium 4.6, Argon 4.6, 
Argon/Helium mengsels en Stikstof 
3.0 en 5.0.
Alle produkten uit het SpeciaLaser as

sortiment zijn leverbaar via de 80 
Hoek Loos depots. Bij de regiokanto
ren in Amsterdam, Dieren, Eindhoven, 
Groningen en Spijkenisse kan speciale 
documentatie worden aangevraagd 
en advies over het benodigde interne 
gassendistributiesysteem. Dit laatste is 
bij lasertoepassingen van groot be
lang, omdat daarmee de zuiverheid 
van de gassen in het hele netwerk ge
waarborgd blijft.

Voor informatie: Gea Peek, 
tel. 010 4276582.

Dockwise new crane bracing 
systems

Dockwise N.V., succesfully moved on 
board the "Dock Express 11" two fully 
erected Post-Panamax container cra
nes by using a new cost effective brac
ing system.
An unusual feature of this transport is 
that the cranes were shipped without 
any welded diagonal steel bracing 
pipes.
Because of the good seakeeping char
acteristics of the "Dock Express" type 
of vessels, the forces acting on the cra
nes due to the motion of the ship in a 
seaway are much lower than the for
ces acting on a barge. This enables the 
cranes to be braced by a system of 
tensioned wires instead of massive 
welded steel bracings. This method re
sults in considerable cost savings for 
the crane builder.
On the enclosed photograph is shown 
the "Dock Express 11" of Dockwise

N.V. leaving the port of Hiroshima 
with a cargo of two fully erected Post- 
Panamax container cranes bound for 
Hong Kong and Yantian (China), 
braced with tensioned wires.
The red painted gooseneck crane is 
destined for the MTL Terminal in 
Hong Kong. The blue painted crane 
with its boom upright has been deli
vered to the new terminal in Yantian, 
China.
Both cranes were built by Mitsubishi 
Heavy Industries in Hiroshima.

For information:
DOCKWISE N.V.
Luxemburgstraat 2 
2321 Meer (Hoogstraten)
BELGIUM
Mr. Bas A. de |ong or Mrs. |eanny 
C.M. de Leeuw 
Tel.: +32 3 3170200 F 
ax .:+32 3 3158553

CAL 3200 temperatuurregelaar 
krijgt CE goedkeuring.

De 3200 regelaar van het fabrikaat 
CAL Controls Ltd. heeft zojuist het CE 
merk, dat per 1 januari 1996 noodza
kelijk is, reeds nu in het bezit gekre
gen. Voor de 1/32 DIN (48x24mm) 
regelaar is dit van belang, maar meer 
is dit nog van belang voor de afne
mers van dit instrument.
Weer heeft CAL Controls, dat zelf aan 
ISO 9002 voldoet, laten zien, dat het 
voldoen aan de EMC eisen al in een 
vroeg stadium bewerkstelligd kan 
worden.

Een tweede belangrijke aanvulling van 
deze 3200 regelaar bestaat uit de mo
gelijkheid van 12/24 V ac/dc voeding. 
Dit maakt het instrument veelzijdig in
zetbaar ook op plaatsen waar niet met 
het lichtnet gewerkt kan worden.
De CAL 3200 was al bekend om zijn 
uitgebreide programmatuur, die door 
middel van zijn mnemonische menu

De CAL 3200 temperatuurregelaar

zeer gemakkelijk instelbaar was zelfs 
zonder handboek. De instelbaarheid 
voor alle thermokoppels, PT200 en li
neaire ingangen is nog steeds moge
lijk evenals de uitgebreide alarme- 
ringsmogelijkheden, heat-cool strate
gie en twee uitgangen. Ook de auto- 
tune op 5 parameters is onveranderd 
nauwkeurig gebleven evenals de IP66 
afdichting aan de voorzijde van het 
paneel.

De 3200 regelaar wordt in zijn nieuwe 
vorm in Engeland op de Pakex '95 
geïntroduceerd op stand 5174.

Voor informatie: W.j. Dikker Hupkes,
C.W. Noksen P.H.Avan Buren.
Tel.: 05765-1541
(per 10/10/95: (055) 5051541 )
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SWZ 95-05-01
The intelligent em ergency sys
tem
Robbert, / .A ; Bornemann, C.; Fisher 
Hansen, F.
IMAS(072100), 199405, 106, pg-213, 
nrpg-8, dr-6, ENG
This paper describes the uniqueness of 
the intelligent emergency system 
(IES), and its many areas of usage, Fur
thermore, it explains the background 
and reasons for the development of 
the IES and the future objectives for 
the system. The paper includes a com
plete list of components with a techni
cal description for each individual 
component, including relevant illus
trations, It is important to emphasise 
that the IES can be adapted to indivi
dual vessels and emergency situations, 
and their requirements, thus the aut
hors. 0211430

SWZ 95-05-02
Fine w ater spray fire suppression 
alternative to Halon 1301 In m a
chinery spaces: m achinery space 
risk analysis
McKay, R.5.
IMAS(072100), 199405,106, pg-131, 
nrpg-7, ta-1, dr-5, ENG 
This paper examines the renewed in
terest in the use of fine water sprays or 
systems, as an alternative fire extin
guishing medium In ship machinery 
spaces. The paper outlines the reasons 
behind this renewed interest, consi
ders the design, testing and applica
tions of the technology. It examines 
the present thinking of the regulatory 
authorities, the rules and regulations 
currently in force and their potential 
impact on both the technical and 
commercial viability of such systems. 
0160920;0160921

SWZ 95-05-03
Design criteria for offshore 
structures under combined wind  
and wave loading
Nesslm, M.A.; Hong, H.P.;Swall, V.R.; 
Henderson, CA.
|ml. of Offshore Mechanics and Arctic 
Engineering(001432), 199502, 
117/1, pg-1, nrpg-11, gr-23, ta-2, dr- 
1, ENG
Offshore codes do not give sufficient 
guidance regarding design criteria for 
loads resulting from combinations of 
stochastic environmental processes 
such as wind and waves. To assist de
sign engineers in defining such crite
ria, a suite of methods that use envi
ronmental data to calculate the proba
bility distributions of load effects resul
ting from combination of stochastic 
loads were investigated. An approach 
has been developed for using the re
sults to calculate structure-specific and
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3001 AW Rotterdam 
Tel. 010-4130960, tst. 219

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het 
abstract op te geven. Het eerste 
nummer tusen haakjes verwijst 
naar het door MIC/CMO gehan
teerde publikatie code systeem. 
De bibliotheek van het Neder
lands Maritiem Informatiecen
trum is geopend op werkdagen 
van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
adres is: Blaak 16 Rotterdam.

generalized load combination criteria. 
Extensive application of this approach 
in connection with Environment Ca
nada's wind and wave data bases for 
the Canadian East Coast region for
med the basis for some interesting 
conclusions regarding the process of 
estimating combined extreme loads 
on offshore structures. 0630219

SWZ 95-05-04
Integrated ship design and Its 
role in enhancing ship produc
tion
Ross, j.M.
journal of Ship Production(001492), 
199502, 11/1, pg-56, nrpg-7, ta-1, 
dr-1, ENG
This paper focuses on an important 
trend that is increasing shipbuilding 
productivity: integrating the compu
ter-aided ship design process. The ship 
design process increasingly is being 
performed with the help of computer 
programs, either individual programs 
that address single aspects of the de
sign or integrated programs compo
sed of modules that address a range of 
ship design aspects. In the case of inte
grated computer programs, the ship 
design process is enhanced through 
individual program modules sharing 
their results with each other, prefera
bly from a common database. Mo
dem integrated ship design programs 
not only improve the efficiency of ship 
design, they also improve the efficien
cy and ease of ship production, from 
lofting and numerical cutting to provi
ding workshop drawings and produc
tion information. 0120210; 0120214

SWZ 95-05-05
Shell developm ent com puter a i
ded lofting: Is there a problem  
or not?
Lamb, T.
journal of Ship Production(001492), 
195502, 11/1, pg-34, nrpg-1 3, ta-4, 
dr-10, ENG
Some shipyards are not satisfied with 
the computer aided shell develop
ment systems that they use. This is be
cause of fit-up problems and the need 
for excess material to allow corrections 
to be made at erection. Most shipbuil
ders desire a 'cut to neat size' ap
proach. Most computer aided lofting 
(CAL) developers recommend that ex
cess material be used. They claim that 
this is to take care of limitations in the 
plater's skill and the forming machine
ry, not in the CAL system. The paper 
reports on a study that was underta
ken to determine the correct perspec
tive for the shell plate development 
problem, and if the shipbuilder's goal 
of cutting all shell plates neat is reason
able. 0120210:0120214

SWZ 95-05-06
An energy-saving rudder bulb 
system
Yamano, T.; Yomashita, Y.; Iwasaki,
Y.; Taguchi, K.
Shipbuilding Technology Internation- 
al(002985), 199502/1995, pg-105, 
nrpg-4, gr-4, ta-2, dr-1, ph-2, ENG 
The Kawasaki rudder bulb system with 
fins (RBS-F), is a patented energy-sa
ving apparatus of a highly practical na
ture. It has been applied to more than 
40 ships, mostly large full ships, so far. 
0160710

SWZ 95-05-07
Possibilities for the development 
of a future civil satellite naviga
tion system
Kayser, D.
SATNAV '94(077176), 199410, pg- 
29, nrpg-16, gr-2, ta-2, dr-13, ph-1, 
ENG
There is a widespread application of 
satellite navigation and an according 
fast growing figure of satellite naviga
tion equipment in the civil market. Up 
to now however, the final break
through in a lot of commercial appli
cations has not been reached. Beside 
some still unsolved technical aspects, 
like the integrity problem, the fact that 
GPS and GLONASS are military sys
tems is one of the main hurdles. The 
military background of GPS/GLON- 
ASS led to lot of design features of the 
system, that have a strong influence 
on the use of the system in civil appli
cations, 0210511

SWZ 95-05-09
Further advance on today's g ra
de four mooring chain: develop
m ent of a new steel for grade fi
ve quality
Llanos, j.M .
Structural Materials in Marine Environ- 
ment(0785S5), 199405, pg-394,
nrpg-10, gr-6, ta-2, ph-3, ENG 
The main Spanish steel bar manufac
turer has developed a new steel grade 
which enhances the one used for gra
de-four mooring chain, giving respon
se to the severe demands on anchor 
chain mooring systems. This project 
has been carried out in the frame of a 
ECSC project. This new steel has been 
developed via the optimization of the 
composition and the steelmaking pro
cess. Factors as through-thickness har- 
denability, low temperature tough
ness, flash-butt welding ability and hy
drogen induced and stress corrosion 
cracking sensitivity have been taken 
into account, combined with an opti
mization of the cost. Industrial produc
tion of chain components have been 
done with optimum results. 0130310; 
0630614

SWZ 95-05-08
Simulation: PC or seatim e?
Waters, D.; Muirhead, P.
International manning and training 
conference(074773), 199410/7, pg- 
1, nrpg-39, gr-10, ta-23, ENG 
The paper recounts the background 
to, and comments upon, the current 
review being undertaken by the Inter
national Maritime Organisation (IMO) 
of the 1978 STCW Convention into 
further use of simulators and compu
ters for training and skill assessment. 
The increasing availability and use of 
simulation and computer software 
technology for the effective training of 
mariners is considered and in this con
text, the question of seagoing expe
rience vis-a-vis onshore simulator and 
computer based training is addressed. 
0250500

SWZ-05-10
The use of FRP composites for 
ship propellers
Searle, T.; Chudley, ƒ.; Short, D.; Hod
ge, C.
(078555), 199405, pg-47, nrpg-11, 
gr-7, ta-2, dr-2, ph-2, ENG 
The design of a propeller in a compo
site material allows for design features 
not possible with isotropic metals. The 
effect of being able to tailor propeller 
blade deformation by appropriate fi
bre alignment and distribution means 
the efficiency of the propeller can be 
improved. Experience in the manufac
ture of composite propellers to date 
has shown resin transfer moulding 
(RTM) to be a suitable process. Tank 
tests and vessel trials have also been 
undertaken to evaluate the perfor
mance characteristics of a range of 
composite propellers. Results are pre
sented in this paper. 0130336; 
0160410
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D I V E R S E N

Nieuws van SWD

Profiel
Stork-Wartsila Diesel B.V. bouwt die
selmotoren in een vermogensbereik 
van 850 tot 12.000 kW. Motoren met 
vermogens van 3.760 tot 1 2.000 kW 
worden thans in het produktiebedrijf 
in Amsterdam gebouwd. Het bedrijf in 
Zwolle bouwt motoren met vermo
gens van 850 tot 5.825 kW. Daarnaast 
heeft SWD servicevestigingen in Krim
pen aan de Leken Schiedam.
Het bedrijf telt in totaal circa duizend 
medewerkers en is gecertificeerd vol
gens de ISO-9001 norm.

Marine en projects
De dieselmotoren van SWD dienen 
zowel voor de voortstuwing van sche
pen als voor de opwekking van ener
gie in landinstallaties. De marketing en 
verkoop van scheepsmotoren berus
ten bij SWD marine. Voor de motoren 
die bestemd zijn voor energiecentrales 
berust deze verantwoordelijkheid bij 
SWD projects. Beide afdelingen opere
ren klantgericht. Voor SWD marine 
houdt dit in dat de afnemer de be
schikking krijgt over een motor die 
hem effectief transport tegen de laagst 
mogelijke kosten garandeert. SWD 
projects voorziet de opdrachtgever 
niet alleen van de meest geschikte 
motor, maar neemt desgewenst als 
hoofdaannemer de totale verantwoor
delijkheid voor het project op zich. 
SWD marine en SWD projects worden 
bij hun werkzaamheden ondersteund 
door de afdelingen techniek, service 
en produktie.

Verslag van de directie
Het jaar 1994 heeft geresulteerd in 
een netto-resultaat na belastingen van 
ƒ 1,6 mln ten opzichte van ƒ 13,3 mln 
in 1993. Het operationeel resultaat ligt 
met ƒ 29,3 mln fractioneel lager dan 
in 1993 (ƒ 30,9 mln). De omzet in 
1994 bedroeg ƒ 395,1 mln, hetgeen 
een geringe toename betekent ten 
opzichte van het jaar 1993 toen een 
omzet van ƒ 386,3 min werd bereikt. 
De daling van het netto-resultaat na 
belasting is in belangrijke mate veroor
zaakt door een drietal factoren. In de 
eerste plaats zijn de uitgaven voor de 
research- en ontwikkelingsactiviteiten 
sterk gestegen. Deze bedroegen 
ƒ 24,0 min in 1994 ten opzichte van 
f  17,5 min in 1993, een toename van 
37%. Voorts is door de resultaatont- 
wikkeling in de achterliggende jaren 
de verliescompensatie volledig benut 
waardoor de vennootschap over 1994 
belasting zal gaan afdragen. Dit heeft 
onmiddellijke invloed op het netto-re
sultaat na belastingen. Tenslotte zijn in 
vergelijking met 1993 afschrijvingen 
en rentelasten gestegen als gevolg van

De Hoofddirectie van SWD, v.l.n.r, f.M. 
Mayer; A. Dragt; M.f. Wieringa.

hogere investeringen in vaste activa. 
Op basis van de voomoemde positie
ve ontwikkeling, werd in 1994 beslo
ten het verdere ontwikkelingspro
gramma voor motoren te versnellen. 
Zo werd een begin gemaakt met de 
bouw van een tweede laboratorium 
voor proefmotoren analoog aan het 
laboratorium voor de Wartsiia 38, 
waardoor het uitvoeren van de ont
wikkelingsprogramma's niet meer af
hankelijk zal zijn van bestaande proef- 
standen in produktie. De laboratoria 
bieden naast de vele meetmogelijkhe
den specifiek ten behoeve van re
search de mogelijkheid om met ver
schillende brandstoffen te testen en 
condities van lucht en water op diver
se potentiële locaties te simuleren.
In december 1994 werd, op basis van 
in de afgelopen twee jaar uitgevoerde 
studies, een plan goedgekeurd om 
verder te investeren in de bouw van 
een nieuwe en zeer effectieve fabriek 
voor dieselmotoren in de vestigings
plaats Zwolle. De uitvoering van het 
plan zal een investering vergen van 
ƒ 120 min. Deze grote investering zal 
deels uit eigen middelen, deels door 
de aandeelhouders en deels door der
den worden gefinancierd.
Inmiddels is overleg met de vakvereni
gingen en de ondernemingsraad be
treffende deze plannen begonnen. 
Verwacht wordt dat de bouw zal be
ginnen in het voorjaar van 1995 en 
compleet zal zijn gerealiseerd in 1997. 
De bouw van motoren in de vesti
gingsplaats Amsterdam zal geleidelijk 
in dezelfde tijdsperiode worden uitge
faseerd.
Voorgaande ontwikkelingen en inves
teringen zullen naar de mening van de 
hoofddirectie een basis vormen voor

de continuïteit en verdere winstge
vendheid van SWD tot ver in de vol
gende eeuw.

Noordwestelijke Noord
zee krijgt sleepboot- 
bewaking
De minister van Verkeer en Waters
taat, mevrouw A. |orritsma-lebbink, 
gaat in op de aanbieding van drie Ne
derlandse bergingsbedrijven voor het 
inhuren van een bergingsvaartuig, De 
bedrijven Smit Tak BV, Wijsmuller Sal- 
vage BV en ITC Management BV heb
ben als samenwerkingsverband SWI 
naar het oordeel van de minister het 
beste voorstel gedaan. In totaal zijn er 
zeven offertes bij het ministerie bin
nengekomen. De combinatie SWI zet 
mogelijkerwijs de bergingssleepboot 
'SOLO' in. Dit schip is momenteel nog 
in eigendom van Greenpeace Neder
land. Het inhuren van een sleper zal in 
beginsel voor een proefperiode van 
twee jaar gebeuren.
Minister Jorritsma heeft de bergingsin- 
dustrie begin dit jaar gevraagd offerte 
uit te brengen voor de inzet van een 
bergingsvaartuig op de noordwestelij
ke Noordzee. Met het op deze wijze 
inhuren van bergingscapaciteit wil de 
Nederlandse overheid bewerkstelligen 
dat bij een (dreigende) scheepsramp 
waarbij sleepboothulp nodig is, ook 
daadwerkelijk een vaartuig met vol
doende operationele mogelijkheden 
beschikbaar is. Uit een inventarisatie is 
gebleken dat juist in het noordweste
lijk deel van de Noordzee te weinig 
bergingscapaciteit voorhanden is.
Deze overheidsmaatregel doet geen 
afbreuk aan de commerciële sleep
boothulp. De Nederlandse overheid 
zal het beschikbare vaartuig pas inzet
ten wanneer een directe bedreiging 
van maatschappelijke belangen zoals 
kustvervuiling aan de orde is.
De beslissing tot daadwerkelijk ingrij
pen met behulp van het bergingsvaar
tuig zal in beginsel vanuit het Kusl- 
wachtcentrum worden genomen. Het 
Directoraat-Generaal Scheepvaart en 
Maritieme zaken (DGSM), onderdeel 
van het ministerie van Verkeer en Wa
terstaat, zal daartoe een overeenkomst 
met het Kustwachtcentrum sluiten. 
Het schip kan dan ook in het reguliere 
Kustwachtverband voor Kustwachtta- 
ken worden ingezet.
DGSM streeft ernaar de contractbe- 
sprekingen met SWI zo snel mogelijk 
af te ronden. SWI kan dan vanaf 1 juni 
1995 het schip beschikbaar hebben, 
waarschijnlijk vanuit de haven van 
Den Helder. De kosten van deze pre
ventieve maatregel bedragen enkele 
miljoenen per jaar.

New technique could 
raise sunken ferry
While marine salvage experts say the 
ill-fated passenger ferry "Estonia" can
not be raised, a London-based compa
ny claims a new technique it is 
pioneering could raise the ferry quick
ly, simply and safely.
The Business Trade international (BTI) 
company run by Mr Wladik Daviden- 
ko, an ex-Russian deep sea diver, says 
that the cost of such a salvage opera
tion would be well within reach of the 
ferry's insurers.
Salvaging large ships like the Estonia is 
complex because water depths limit 
the capability of floating cranes to lift 
both vessel and winching equipment 
back to the suriace. Mr Davidenko's 
technique overcomes these problems 
by using a submerged lifting frame 
and buoyancy created by high capaci
ty air balloons. He explained: 'The 
scale is massive but the principles are 
simple, and the need for support sys
tems and control measures is relatively 
modest. The entire operation could be 
completed in a fraction of the time 
and needs far less manpower and 
equipment to make it work.
The lifting frame designed by Mr Davi- 
denko consists of a very large flat-bed 
barge, similar to those used by the oil 
industry for launching massive steel 
jackets offshore. Large inflatable pon
toons fitted below the base provide 
extra sea-height for periods when the 
equipment is on the surface while a 
single, massive air balloon held within 
a wire mesh net above the base provi
des the main lift, spreading the load 
evenly along the entire frame length. 
The inflatable pontoons are made mo
re flexible and reliable by the use of in
ternal divisions and when deflated are 
easy to transport and prepare for use 
with the barge. They also submerge 
more easily when the barge is being 
positioned for a lift. Underwater buoy
ancy is closely controlled to achieve a 
flexible lift capability and should ena
ble the currently designed frame to be 
used at depths of up to 400 metres. 
Future increases in both sea depth and 
lift capability should be easily achieved 
with only modest design develop
ment. (LPS)
(Science and Technology News)
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Surveyors (m/v)
Marine - Offshore - Industrie

Uoycfft Register,

's Werelds grootste en bekendste 
classificatie'organisatie 
Sinds 1760 ontwikkelt Lloyd’s 
Register , het grootste classificatie - 
bureau, rules' voor de scheep
vaartmarkt In de Joop der jaren 
zijn daar de land- en offshore- 
industrtemarkten bijgekomen 
Lloyd's Register staat voor 
veiligheid, kwaliteit en 
deugdelijkheid
In meer dan 110 landen werken 
LR  surveyors Vakmanschap, 
objectiviteit, integriteit vormen 
de basis waarop zij werken.

Lloyd’s Register Nederland
verleent diensten aan de zee
scheepvaart, industrie, process- 
industrie, offshorewereld, 
binnenvaart, visserij en 
jachtbouw Een groeiend 
aantal surveyors is hiervoor 
werkzaam, ondersteund door 
efficiënte kantoororganisaties 
te Rotterdam, Amsterdam. 
Vlissingen en Groningen.

Voor de diverse vestigingen zijn wij op zoek 
naar kandidaten voor dc functie van:

Surveyors (m /v ) 
Marine-Offshore-Industrie

De functie:
Na een gedegen inwerkperiode wordt u 
verantwoordelijk voor het beoordelen van 
technische tekeningen en het uitvoeren van 
inspecties t.b.v.
- nieuwbouw- en varende schepen
- offshore-installaties
- industriële projecten
- complete installaties.

Lloyd’s Register vraagt:
■  HTS/TU opleiding werktuigbouwkunde of 

scheepsbouwkunde dan wel diploma C 
scheepswerktuigkundige GHV;

■  gedegen ervaring in één of meerdere 
omschreven werkgebieden;

■  leeftijd ca. 3 5  jaar;

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: 
Lloyd's Register, postbus 701 , 3 0 0 0  A S Rotterdam 
ter attentie van mevr. M van den Corput.

■  goede beheersing van de Engelse taal in 
woord en geschrift;

■  een gedreven vakman die in staat is te 
communiceren op verschillende niveau's.

Lloyd’s Register biedt:
■  een zelfstandige, ambulante functie met 

grote variatie en eigen verantwoordelijk
heden binnen een team van specialisten:

■  een goed salaris en uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden;

■  goede mogelijkheden tot verdere ontwikke
ling door middel van interne en externe 
cursussen;

■  afhankelijk van uw ontwikkeling deelname 
aan internationale projecten.

Een psychologisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.

Erkend door de 
Raad voor de 

Certificatie

MODERNE SYSTEMEN

VO O R O.A. 

CENTRALE VERWARMING  

AIRCONDITIONING  

BRANDBEVEILIGING

VERHUUR CV-APPARATUUR

HEINEN & HOPMAN
ENGINEERING B.V.

Koud, heet, nat o f  droog weer. Ons klimaat blijII onvoorspelbaar.
Toch moet er binnen, waar geleefd en gewerkt wordt, een aangenaam 
klimaat heersen. Heinen &  Hopman Engineering B.V. heeft alles in 
huis voor een optimale klimaatbeheersing. Met gedegen advies en een 
perfecte service bent u verzekerd van een goed klimaat lot ver in 2000! 

llrincn.&  H opniatuspccklbtcn in klimauibeheersioii,

Zuidwenk 45, Postbus 9, 3750 GA Spakenburg, Tel. 03499-83014, Fax 03499-87078

. ..m et I hi i un Ä Kopman heerst er hitmen een komfortalx-l klimaat!
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M e d e d e l i n g e n

Contributie 1995

Op dit moment zijn er leden die hun 
contributie 1995 nog niet hebben be
taald. Er wordt nogmaals op gewezen 
dat aan leden die op 1 juli van dit jaar 
hun contributie niet hebben voldaan, 
de toezending van "Schip en Werf de 
Zee" wordt gestaakt.

Verenigingsdassen

8ij elke lezing en excursie of een ande
re gelegenheid zijn onze verenigings
dassen te koop. De prijs is'/ 15,- per 
stuk. U kunt ze ook bestellen bij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam 
(tel. 010-4361042, fax 4364980/

Excursie Frisian Shipyard

Op 14 maart organiseerde de afdeling 
Rotterdam een excursie naar de Frisian 
Shipyard Welgelegen in Harlingen, het 
Thialf ijsstadion en het Abe Lenstra sta
dion in Heerenveen.
Na een interessante rondleiding over 
de werf in Harlingen, waar onder an
dere het in aanbouw zijnde 'suiker
schip' werd bekeken, werd koers gezet 
naar Heerenveen. Hier was een rond
leiding georganiseerd over het ijssta
dion, waarbij uitgebreid werd stilge
staan bij de vriesinstallatie. In het voet
balstadion Abe Lenstra werd een bij
zonder smakelijke avondmaaltijd ge
nuttigd, nadat het inwendige van het 
stadion uitgebreid was bekeken.
's Avonds was een bezoek aan het IJs- 
gala in het Thialf stadion inbegrepen. 
Dit is een feestelijke afsluiting van het 
schaatsseizoen, waarbij alle schaatsbe- 
roemdheden acte de presence gaven. 
Na een bijzonder geslaagde dag, die 
voor het grootste deel door de heer 
Molenaar van de afdeling Rotterdam 
was georganiseerd, werd laat op de 
avond de terugreis aanvaard.

Jaarvergadering en Jaarfeest

Op zaterdag 22 april was het weer tijd 
voor onze jaarlijkse happening, de 
jaarvergadering en het jaarfeest Dit 
jaar op voortreffelijke wijze georgani

V E R E N I G I N G S N I E U W S

seerd door de afdeling Zeeland op het 
m/s Flandria 20 te Antwerpen.
De vergadering stond in het teken van 
de Statutenwijziging van onze vereni
ging, Na de behandeling van de jaar
lijks terugkerende zaken, werden het 
voorstel voor de wijziging van de Sta
tuten met algemene stemmen aange
nomen. Op het telegram aan H.M. de 
Koningin werd geen antwoord ont
vangen. Gedurende de vergadering 
was er voor de aanwezige partners 
een rondwandeling c.q. bezoek aan 
diverse gebouwen in Antwerpen geor
ganiseerd.
Omstreeks drie uur s'middags waren 
de leden uitvergaderd en werd de 
Flandria 20 losgegooid voor een tocht 
op de Schelde. Toen hadden de heren 
Ghys en Horemans met hun partners 
van onze Belgische zustervereniging 
"Gallois Genootschap" zich bij ons ge
voegd. Langs de oevers werden diver
se verlaten scheepswerven gezien die 
voor sommige leden vroeger bekend 
terrein waren. Verder werden onder 
het genot van een drankje weer vele 
andere herinneringen opgehaald, 
waarna van een heerlijk Belgisch 
warm- en koud buffet werd genoten. 
Om acht uur s'avonds werd weer af
gemeerd aan het Steen, waarna ieder
een huiswaarts keerde.
Een verslag van de ledenvergadering 
wordt ieder lid toegezonden.

I n  M e m o r i a

HJ. Schlömann

Op 18 april 1995 is overleden de heer 
H.J. Schlömann, oud-directeur en 
oud-commissaris van de Scheepswerf 
en Machinefabriek "De Merwede v/h 
Van Vliet & Co in Hardinxveld-Gies- 
sendam. De heer Schlöman was 73 
jaar en 20 jaar lid van de NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

A.S. Berkhout
Bedrijfsleider Scheepsreparatie van 
Duijvendijk Scheepswerf en Machine 
fabrieken te Rotterdam 
IJdenhove 70, 3341 RH H.l.-Ambacht 
Voorgesteld door; Ing. P.|. van Duij
vendijk
Afdeling Rotterdam 

Ing.K. Damen
Voorzitter Directie Damen Shipyard 
Groups
Overslingeland 8, 4225 NJ 
Noordeloos
Voorgesteld door: Ir. W. de |ong

Afdeling Rotterdam 

P.B. de Ruiter
Commercieel verkoper compressoren 
van Duijvendijk en van Overbeek BV 
Rotterdam
Boutensstraal 2, 2985 CB Ridderkerk 
Voorgesteld door: Ing. P.j. van Duij
vendijk
Afdeling Rotterdam

Ing. M.j.E. Oppentocht 
MO-4 Nedlloyd Lijnen 
Brasemsloot 5, 2724 EL Zoetermeer 
Voorgesteld door: H. Vermeer 
Afdeling Rotterdam

Ing. M. van der Schoot 
Directie-assistent Frysian Shipyard 
Welgelegen Harlingen 
lt Reech 3,8751 TP Zurich 
Voorgesteld door: A.E. Molenaar 
Afdeling Groningen

Ing. L. Verduyn
Projectleider Stork Bronswerk Amers
foort
Reggewijk24, 3831 MJ Leusden 
Voorgesteld door. E.C. Klop 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

F. Renzow
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Rochussenstraat 576, 3015 ZD 
Rotterdam
Voorgesteld door: Ir, W. Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

N.A.Z. van Tiel
Student Maritieme Techniek
T.U.-Delft
Molstraat 8, 2611 EN Delft

Voorgesteld door: Dr.lr. K.| Saurwalt 
Afdeling Rotterdam

Ing. D. Voskamp
Student Bedrijfskunde Erasmus Univer- 
siteit Rotterdam
Palestinastraat 82, 3061 |P Rotterdam 
Voorgesteld door: H, Rompa 
Afdeling Rotterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

lng.S.A. Cijntje 
E.j.Eijsbertse 
P.J. de Greef 
Ing.G.W. van Koppen 
Ing.C. Korteweg 
lr.A.D. van Luipen 
Ing.J.J. van Nus 
Ing.A. Pronk 
W.C. van Rijn 
Ir.M. van Schaik 
Ing.P.R. Schermer 
Ir.F.R.T. Siregar 
|, Touw
Ing.P. van de Vreugde 
M. de Vries 
T.A. Zijlstra
D.A. Sienders

Gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP

M. Fakkeldij 
J.J.C. Horrevoets 
H.J. Postel 
J.P. Spoelstra 
t.P. Zeijlemaker

Gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP

Mevr, S. Zeegers-Manck

Wanneer u dit blad leest, bent u waarschijnlijk lid van de NVTS; indien niel dan bent u 
geïnteresseerd in maritiem-technische zaken.

In het eerste geval zijn er in uw omgeving ongetwijfeld andere mensen die in aanmerking 
komen om lid te worden.
In het tweede geval willen wij u graag informatie verstrekken over onze Vereniging.

In beide gevallen kunt u onderstaande strook invullen en in gefrankeerde enveloppe 
sturen naar:

Secretariaat NVTS 
Mathenesserlaan 185 
3014 HA Rotterdam.
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het nodige informatiemateriaal.
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied,
Mathenessertaan 185, 3014 HA Rotterdam

Ondergetekende:
Adres:
Postcode en plaats: 
Telefoon:

is geïnteresseerd in de doelstellingen en evenementen van de NVTS en wenst 
O hierover informatie 
O zich aan te melden als lid
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PATTJE SHIPYARDS
Over 200 years of experience in building sea-going vessels

Specialized in designing, 
building and assembly of vessels for
• offshore oil and gas industry
• anchor handling and supply vessels
• diving support vessels
• multipurpose container/bulk vessels
• handy size container feeder vessels
• eco dry cargo vessels
PATTJE SHIPYARDS
Waterhuizen 7
9609 PA Waterhuizen
Holland
Tel. (31)5904 1541 
Fax (31)5904 2434

Maximum size of vessels 
up to 15,90 m. breadth 
and 10.000 dwt.

PATTJE ASSEMBLY YARD
Borkumweg
9979 XJ Eemshaven
Holland
Tel. (31)5904 1541 
Fax (31)5904 2434

Maximum size of vessels 
up to 160 m. length 
and 20.000 dwt.

M.T. Jümmegas, 5200 cbm LPG tanker.

DEALING WITH US IS DEALING WITH QUALITY

SCHEEPSWERF FERUS SMIT BY
Scheepszverf Ferus Sm it (1 5 0  werknemers) ontwikkelt en bouwt vrachtschepen tot 
ca. 2 4 .0 00  ton voor zowel binnen- als buitenlandse opdrachtgevers.

Ter versterking van onze engineeringafdeling zoeken wij:
PIPING CONSTRUCTEUR
Functie-inhoud:
Hoofdactiviteiten:
-  het opzetten van schema's t.b .v. sanitair/scheepsleidingwerk
-  het maken van detail- en montagetekeningen t.b.v. de produktie
-  het onderhouden van contacten m et toeleveranciers, klasse- en 

inspectiebureaus
Nevenactiviteiten:
-  algem een scheepsbouwkundig tekenwerk 
V ereist:
-  positieve instelling
-  zowel in klein team verband als zelfstandig kunnen werken
-  ruim e ervaring in het maken van piping tekeningen
-  kennis van klasse en internationale voorschriften
-  ervaring m et auto-cad  o f gelijkwaardig cadpakket
-  beheersing van de Engelse en D uitse taal

E en  schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
S ch e e p sw e rf F e ru s  S m it B .V ., Postbus 147 , 9 6 0 0  A C  H oogezand, 
t.a .v . afdeling engineering
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A G E N D A

N a t i o n a a l

Varen voor de vrijheid
Tot 7  januari 1996
In dit herdenkingsjaar, 50 jaar na de be- 
vrijding, worden de rol van de Neder
landse koopvaardij- en oorlogsvloot in 
de Tweede Wereldoorlog en in het bij
zonder de ervaringen van de zeeman in 
oorlogstijd belicht in het Nederlands 
Scheepvaartmuseum Amsterdam en in 
een tweetal boeken van Ame Zuidhoek 
(zie Rubriek Nieuwe uitgaven).
In het Scheepvaartmuseum is een klei
ne tentoonstelling A/aren voor de Vrij
heid' ingericht, die op 6 april door 
H.K.H. Prinses Margriet werd geopend. 
Op een grote wereldkaart zijn alle po
sities gemarkeerd waar Nederlandse 
schepen in de oorlog ten onder zijn 
gegaan. Het waren er vele honderden 
en duizenden zeelieden verloren daar
bij het leven. De erelijst met hun na
men rolt op een TV-scherm langzaam 
voorbij. Het zijn de menselijke drama's 
die in de tentoonstelling centraal 
staan. Achttien overlevenden vertellen 
op video hun persoonlijk verhaal. Zo
wel de koopvaardij, de marine als de 
gouvernementsmarine zijn vertegen
woordigd. Het zijn indrukwekkende 
getuigenissen.
Op de nagebouwde brug van een in 
konvooi varend schip krijgt de bezoe
ker een indruk van een nachtelijke 
aanval op het konvooi door bommen
werpers en onderzeeboten. Geluids- 
en lichteffecten versterken de indruk
ken, maar kunnen de verschrikkingen 
die de zeelui moesten doormaken niet 
benaderen: immers de tentoonstel
lingsbezoeker verkeert geen moment 
in levensgevaar!
De tentoonstelling omvat verder een 
aantal scheepsmodellen, foto's, schil
derijen en affiches, alsmede persoonlij
ke documenten die laten zien wat het 
betekende om jarenlang van familie en 
vrienden te zijn geïsoleerd. Een stuk Bo- 
fors luchtdoelgeschut staat bij de in
gang van de tentoonstelling opgesteld. 
De tentoonstelling is tot en met 7 ja
nuari 1996 te bezichtigen:
Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam,
Kattenburgerplein 1,
1018 KK Amsterdam, 
tel. 020.5232222.
Openingstijden: 
werkdagen 10-17 uur, 
zon- en feestdagen 12-17 uur.
Tot half juni en na half september is 
het museum op maandag gesloten, 
evenals op nieuwjaarsdag.

Afstuderen aan de Hogeschool 
Rotterdam
21 en 22 juni 1995
De afdeling Scheepsbouwkunde deelt 
hierbij mede dat de volgende studenten

hun afstudeerscriptie zullen toelichten 
en verdedigen in een openbare voor
dracht ten overstaan van medestuden
ten, docenten en gecommitteerden.
Dit zal plaatsvinden op woensdag- en 
donderdagmiddag 21 en 22 juni in lo
kaal K 024 van de Hogeschool Rotter
dam, G.J. de Jonghweg 4-6. Het ge
bouw is bereikbaar vanaf metrostation 
Coolhaven (500 m lopen) of tramlijn 9 
(achterzijde CS) halte G.j. de Jongh- 
weg. Er is goede parkeergelegenheid 
voor en achter het gebouw.
Iedereen is hier van harte welkom. 
Ook voor buitenstaanders, die geïnte
resseerd zijn in een van de onderwer
pen is dit een goede gelegenheid om 
kennis te maken met de afdeling 
Scheepsbouwkunde in Rotterdam 
(voorheen H.T.S. Dordrecht).
Het schema is als volgt (volgorde: tijd, 
student, titel en opdrachtgever)

Woensdag 21 juni
13.00; E. Leenders; Ontwerp Anchor- 
handling-Tug/Supply Vessel; Smit In
ternationale Rotterdam.
13.35; M. v.d.Heuvel; Slender mono- 
hull design concept for Kon. Schelde 
Groep; Fast Seabome freight transport 
Vlissingen.
14.10; D. de Blaauw; Ontwerp gener- 
al Cargo reefer; Vuyk Engineering Rot
terdam.
14.45; Pauze
15.30; R. Sluman; Uitbreiding 
Scheepsvormgeneratie; Y.V.C. Capelle. 
16.05; B. Lambregts; Ontwerp of a 
Multipurpose Heavy Lift Vessel; Gusto 
Engineering Schiedam.
16.40; S. Schot; Snelheidsoptimalisatie 
van mosselkotters; Herman janssen 
Monnikendam.

Donderdag 22 juni
12.25; ). Bertens; Produktie beheer
sing bij de renovatie van offshore-een- 
heden; Verolme Botlek Rotterdam-Ro- 
zenburg.
13.00; P.van Coevorden; Ontwerp 
van een CEM voor een SES-korvet; 
Kon. Marine Den Haag.
13.35; C. Schilder; Ontwerp Party- 
jacht/Rondvaartboot voor de Zeeuwse 
wateren; De Hoop Lobith.
14.10; B. Lokken; Diesel Elektrische 
Voortstuwing versus Conventionele 
Voortstuwing; Van der Giessen de 
Noord Krimpen a/d IJssel.
14.45; Pauze
15.30; D. Alberts; Visualisation Stress 
Behavior in Bulkcarriers; Det Norske 
Veritas Rotterdam/Oslo.
16.05; M. van Dijk; Ontwerp van een 
Long-range Motorsailer; Devo Mill 
Alu.bouw Hellevoetsluis.
16.40; U. Effendi; Verbetering van Sta
biliteit en Veiligheid van roro/pass.sche- 
pen in lekke toestand; Van der Giessen 
de Noord Krimpen a/d IJssel.

Nadere informatie bij de studiecoördi
nator Ir. W.A.Th. Bik; 
tel. 010-4366244, toestel 401

De Nationale Vlootdagen
7-9 juli 1995
Marine terrein en -haven in Den Hel
der met onder andere: Expositie "Be- 
vrijding in Beeld" en Nederlandse- en 
buitenlandse schepen.
Contact: Stafbureau Voorlichting St 
Public Relations, 'Het Peperhuisje', Ha
venplein 3 p/a Marinepostkantoor, 
Postbus 10.000,1780 CA Den Helder 
Tel: 02230-57051/57488, Fax:56949

Cursus zeescheepvaart en 
veiligheid
10 t/m 14 juli 1995, Koninklijk Insti
tuut voor de Marine te Den Helder.
Het KIM organiseert in samenwerking 
met het Directoraat-Generaal Scheep
vaart en Maritieme Zaken van het Mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat 
voor de tweede maal de cursus Zee
scheepvaart en Veiligheid.
Dit jaar is de cursus ook toegankelijk 
voor belangstellenden buiten de Ko
ninklijke Marine. Behandeld worden 
de mondiale (IMO), Europese en na
tionale regelgeving voor de zee
scheepvaart zoals SOLAS, MARPOL, 
STCW en Port State Control; Verkeers
management; Kustwacht/Rampenbe
strijding en Handhaving van de Regel
geving. Naast de diverse presentaties 
van deskundigen van DGSM worden 
tevens de visies gepresenteerd van re- 
derszijde en van de FWZ.
De cursus duurt van maandag 10 juli 
09.30 uur tot vrijdag 14 juli 13.00 uur. 
De kosten bedragen ƒ 100,-, inclusief 
koffie, thee, lunches en cursusboek.
Een gespecificeerd cursusprogramma 
kan worden aangevraagd bij het secre
tariaat van de vakgroep Nautische We
tenschappen van het KIM. Telefoon: 
02230-56899, fax: 02230-57319. 
Schriftelijke opgave met naam, organi
satie, adres, telefoon- en faxnummer 
vöör 1 juli aan:
Koninklijk Instituut voor de Marine, vak
groep Nautische Wetenschappen, Het 
Nieuwe Diep 8,1781 AC Den Helder.

De kosten dienen te worden overge
maakt naar giro 109260 ten name van 
financiële administratie KIM Den Hel
der, onder vermelding van "Cursus 
Zeescheepvaart en Veiligheid".

Voor verdere informatie kunt U con
tact opnemen met Prof.ir. J.A. Spaans, 
tel.: 02230-56972, fax: 02230-57319.

I n t e r n a t i o n a a l

Met dank aan het Maritiem Informatle 
Centrum

July 1955

3 Birmingham, UK
Eleventh International Conferen 
ce &t Exhibition on Liquefied Na 
tural Gas: LNG 11th
Contact: LNG 11 th, c/o The Event 
Organisation Company, 8 Cotswold 
Mews, Battersea square, London 
SW11 3RA, UK
Tel: 71 228-8034, Fax: 924-1 790

4 Cannes, France
UDT: Undersea Defence Techno
logy 1995
Contact: Gillian Shinar, UDT '95 Con
ference, Nexus Events, Warwick Hou
se, Azalea Drive, Swanley, Kent BR8 
8Hy, UK
Tel: 44-1322660070,
Fax: 1322661257

10-12 Washington, D.C., USA 
AUVS '95
Contact: Association for Unmanned 
Vehicle Systems, 1735 North Lynn 
Street, Suite 950, Arlington, VA 
22209-2022, USA 
Tel: 524-6646, Fax:524-2303

17-21 Yokohama, Japan 
International Symposium on 
Marine Engineering: ISME 
Yokohama '95
Contact: Executive and Organising 
Committees, c/o Tokyo University of 
Mercantile Marine, 216 Etchujima 
Koto-Ku, Tokyo 135, Japan 
Fax: 5245-7336
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B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  B E D R I J V E N  
I N  D E  M A R I T I E M E  S E C T O R

■ Apparatuur voor navigatie en 
communicatie
INA, Int. Navigatie Apparaten BV 
Wijnhaven 42, 3011 WS Rotterdam 
Tel. 010-4038711 
Fax 010-4330831

■ Automatisering

■ Beladingscomputers

■ Brandstof/Smeeroliefilters
Vokes b.v.
Postbus 9 
3984 ZC Odijk 
Tel. 03405 - 63334 
Fax 03405 - 67084

■ Communicatie & Navigatie 
apparatuur
Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20, Schiedam 
Tel. 010-4730288 
Fax 010-4731006

■ Conditionering van kleppen en 
Zittingen

■ Constructie- en Machinebouw

■ Dieselmotoren 
Onderhoudsapparatuur
Thofex B.V./Chris Marine A.B. 
Goudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-41 35469

■ Duikwerken 
Onderwatertechniek
G.B. Diving
Brielselaan 69, 3081 AA Rotterdam 
Tel. 010-4230766

■ Electrotechniek
Vogelenzang De Jong 
Parallelweg 13, Krimpen a/d IJssel 
Tel. 01807-14244 
Fax 01807-11871

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems
Heinen & Hopman Engineering 
Postbus 9
3750 GA Spakenburg 
Tel. 03499-83014 
Fax 03499- 87078

Novenco b.v.
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 01892-14144 
Fax 01892-13586

■ Ketels
Aalborg Ciserv Rotterdam B.V.
Adm, de Ruyterstraat 31, Schiedam 
Tel. 010 - 4265922 
Fax 01 0 -4 2 6 3 7 73

■ Machinekamer Electronica

■ Machinekamerwerkplaats- 
inrichtingen
THOFEX B.V.
Goudsesingel 65 
3031 EE Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 2 0 2 90  
Fax 01 0 -4 1 3 5 4 69

■ Maritiem Projectbureau
Lowland International N.V,
Postbus 3036 
21 30 KA Hoofddorp 
Tel. 0 2 0 -6 5 3 3 8 38  
Fax 020 -6 5 3 3 7 55

■ Nautische Vertalingen
BVB Technisch Vertaalburo 
Dalerveen 24 
1507 MA Zaandam 
Tel. 0 7 5 -1 5 6 5 6 9 , Fax 311892 
Semafoon: 0 6 -5 8 3 1 9 5 35

■ Oliemist/Rookdetectie
GRAVINER 
THIM B.V.
Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010 - 4666255 
Fax. 010-4677051

■ Scheeps- en Nieuwbouw
Breko B.V.
Postbus 6
3350 AA Papendrecht 
Tel. 078-154998 
Fax 0 7 8 -4 1 0 8 5 9

■ Scheepsreiniging
Hillers Maintenance Services B.V. 
Sluisjesdijk 141, Rotterdam 
Tel. 01 0 -4 2 9 2 8 33  
Fax 0 1 0 -4 2 8 1 4 62

■ Scheepsreparatie
Niehuis & Van den Berg b.v.
P.bus 5801, 3008 AC Rotterdam 
Tel. 010-4381100

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1, Rotterdam 
Tel. 010 -4 1 1 4 6 14  
Fax 0 1 0 -4 1 4 1 0 04

■ Smeertechniek
o.a. ASSA 
THIM B.V.
Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010 - 4666255 
Fax. 010-4677051

■ Transportontwerp St Consulting
Naval Architects R&D 
Marine Consultants, Heavy Lift 
Calculus Transport Engineering 
Dirk Langenstraat 38 
2611 HX Delft 
Tel. 015-125409

Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020-6273706

Bibliotheek voor Varenden 
Westerwagenstraat 74, Rotterdam 
Tel. 010-4112389

Centraal Arbeidsbureau Scheep
vaart
Buytewechstraat 39-41, Rotterdam 
Tel. 010-4765244

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079 - 414641

FENIEX, Nederlandse Organisatie 
voor Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-4020398

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister 
Vasteland 12 e, Rotterdam 
Tel. 010-4116070

Japanese Marine Equipment Asso
ciation
Weena 695, Groothandelsgebouw 
B-3, Rotterdam 
Tel. 010-4146411

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, IJmuiden 
Tel. 02550-20501

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010-4146001

Maritiem Research Instituut 
Nederland
Postbus 28, 6700 AA Wageningen 
Tel. 08370 - 93911, Fax 93245

■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V. 
Matten Meesweg 5, 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010 -407 88 85 
Fax 010-421 20 07

NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070-3194747
Fax 070- 3070214

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Govert van Wijnkade 50 
3144 EG Maassluis 
Tel./Fax 01899 - 31625

NVTS, Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-4361042

Port Management of Amsterdam 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020 - 5238600

Rotterdam Municipal 
Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010-4896911

Rotterdam Port Promotion Council 
Marconistraat 16, Rotterdam 
Tel. 010-4779144

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 WJ Rotterdam 
tel. 010-4146191

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
IBoerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079 - 531165
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LOWLAND
INTERNATIONAL NV

Lowland International is een projectbureau en 
specialist in personeels- en crewmanagement 

voor o.a. scheepvaart en offshore.

P erso n ee l

Lowland International heeft 
voor korte en lange periodes 
plaatsingsmogelijkheden voor:

Stuurlieden
81,  S2,  S3,  S K  + A

Machinisten/S W TK’s
C,  B,  A,  MM

Maritiem officieren

Stuur uw CV naar: 
Lowland International NV 
postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp.

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de heer L.J. Koois, 
manager scheepvaart, telefoon: 
020 6533838.

O p d rach tg evers

Wanneer u denkt aan flexibele 
arbeidsrelaties of tijdelijke 
alternatieven zoals:

Projectmedewerkers
voor Integrale projecten 
of bepaalde onderdelen 
van projecten

dan bent u bij 
Lowland International 
aan het juiste adres.

Meer informatie vindt u in onze 
brochure, die wij u graag toesturen. 
U kunt ook een afspraak maken 
met de heer A. Fickel of met de 
heer M.F.L. Vanderstappen om te 
praten over de mogelijkheden en 
financiële voordelen van personeel 
op projectbasis.
Ons telefoonnummer is:
020 6533838.

Lowland International 
Amsterdam Schiphol Office, 

Kruisweg 631-635 te Hoofddorp

Lid

Vereniging 

Nederlandse 

Projectbureaus



S35MC
- Ultimate Two-Stroke Propulsion

Lower revs from the super long stroke S35MC 
engine enables a layout based upon a larger 
and more efficient propeller.

Power range : 1900-8400 kW (4-12 cyI) 
Engine speed : 145-170 r/min 
SFOC (mcr) : 175 g/kWh (129 g/BHPh)

MANlsaw
MAN B&W Diesel A/S Alpha Diesel. Niels Juels Vej 15. DK-9900 Frederikshavn, Denmark. Tel.: +45 96 20 41 00. Fax: +45 96 20 40 30. Tlx: 67 115 alpha dk. 

MAN Rollo B.V.. 17 Koraalrood. NL-2718 SB Zoetermeer. Tel. (31) 79 683683. Fax. (31)79 614902. Tlx. 31415 rolh nl


