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Het gaat hard met de bouw van de voor Hol-
land Bulk Transport bestelde ultra-grote olie-
tanker Maasbracht.  Ongeveer twee janr ge-
leden werd bet contract voor de bouw van dit
schip getekend. Op 7 mei jl. werd de kiel ge-
legd en drie weken later stond er al ongeveer
14.000 ton  staal, verwerkt  in  degelijEe  con-
structies, op de belling van Verolme's scheeps-
werf op Rozenburg.
Het moet ook hard gaan, want op 20 septem-
ber  a.s.  zal  deze  gigant  van  318.000  ton  te
water moeten worden gelaten efl uiterlijk op
oudejaarsdag van dit jaar worden opgeleverd.

De Maasbracht, die onder Nederlandse vlag
zal komen, wordt 350 meter lang, 55,4 meter
breed; de bolte vanaf de basis tot aan bet dek
in de zijden wordt 2855 meter, de diepgang
22,38 meter.
De stoomturbine-installatie, fabrikaat Verol-
me/General  Electric,  heeft  een  vermogen
van 36.000 apk bij 85 omwentelingen per mi-
nuut en zal de tanker een snelheid van  15,7
knopen  moeten  geven.   Twee  stoomketels
van bet type Foster Wheeler Monowall (en-
kelivandig) zorgen voor eon stoomproduktie
van 80 ton elk.
Verder  zal  bet  schip  beschikken  over twee
turbo-generatoren van 1400 kw en een mood-
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350 m3 ge.I.nstalleerd. De twee laatstgenoem-
de pompen dienen om de 'laatste slok' uit de
ladingtanks t6 verwijderen.
De Maasbracht krijgt 9 centertanks, waarvan
er een voor ballast wordt bestemd, en 18 zij-
tanks. In de ladingtanks zijn in totaal 78 vaste
tankwasmachines  ge.I.nstalleerd.  Ze  kunnen
op afstand worden bediend en ook tijdens de
reis worden gebruikt.
De personeelsaccommodatie wordt ingericht
voor  46  personen   plus   een  reserve   voor
12 man.

Alhoewel bet schip nog lang niet vaart, is de
schroef al afgeleverd. Hot is een vierbladige
met een diameter van 9,5  meter en een ge-
wicht van 64 ton.
Als de tewaterlating eenmaal een feit is, zal
er ongeveer 40.000 ton  in het water van de
Botlek drijven.


