door Cock Peterse

Nieuwe Stan Tug’s
voor Seacontractors
Door Damen Shipyards
werden 12 augustus
de twee nieuwe Stan
Tugs’s DIAN KINGDOM en
ATLANTIS overgedragen
aan Seacontractors.
De twee nieuwe

2013/ 2014 in Vietnam op voorraad gebouw
(bn.511801 en 511802). De eerste van de
twee voorraadboten maakte december 2013
haar technische proefvaart. Na het afsluiten
van het contract met Seacontractors werden
de boten weer in de bouwloods opgenomen
om ingrijpend te worden aangepast om aan

de wensen van de nieuwe eigenaar te kunnen
voldoen.
De twee Stan Tug’s werden door Damen
ontwikkeld als standaard sleepboot met
gesloten verschansing, ruimte gereserveerd
voor een sleeplier, sleephaak en een
standaard bruginrichting. Er was uiteraard
rekening gehouden met diverse opties,
zoals een boegschroef en een uitgebreide
brandblusinstallatie. Omdat de wensen
van Seacontractors uitgingen naar twee
geavanceerde ankerbehandelingssleepboten
met watervallier moesten de twee sleepboten

ankerbehandelingssleepboten zijn van een
nieuw type en werden door
Damen in samenwerking
met Seacontractors
ontwikkeld.

Seacontractors is de vloot aan het versterken
met vaartuigen in de klasse tussen de 55
tot 120 ton trekkracht, door Seacontractors
geclassificeerd als de zogenaamde
‘A-klasse’. De eerste twee nieuwbouw
ankerbehandelingssleepboten in deze klasse
zijn de Dian Kingdom en Atlantis. Ze zijn
van het type Stan Tug 3011 en werden
gebouwd bij de Damen werf Song Cam Yard
in Vietnam.
Het contract voor de twee sleepboten werd
getekend in oktober 2014. Ze werden in

En de ATLANTIS, in de stromende regen

De DIAN KINGDOM
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worden aangepast. Het besluit om toch de
twee voorraadboten te verbouwen in plaats
van nieuwe boten te ontwikkelen werd
genomen in verband met de opleveringstijd.
De ontwikkeling van een nieuwe sleepboot
kost al gauw twee jaar, nu konden de boten
binnen ongeveer 8 maanden na het tekenen
van het contract worden opgeleverd.
De aanpassingen
Na de ondertekening van het contract zijn
de twee sleepboten weer in de bouwhal
opgenomen. Daar zijn ze geheel overhaald
en aangepast aan de door Seacontractors
gewenste taak. Daartoe moest allereerst het
achterdek worden aangepast. Het prototype
was, zoals boven al vermeld, voorzien van
een gesloten verschansing, uitgerust met
een 70 tons sleephaak, en er was ruimte
gereserveerd voor een sleeplier met enkele

De brug, achteropstelling

trommel. Voor de ankerbehandeling moesten
ze worden uitgerust met een hekrol en een
watervallier. De voor de standaard sleeplier
gereserveerde ruimte was te gering, daarom
moest de beting naar achteren worden
verplaatst. Een ingrijpende aanpassing,
omdat uiteraard ook de fundering, die
doorloopt door de machinekamer tot in de
kiel van het schip, moest worden verplaatst.
De nieuwe, aangepaste watervallier is
geleverd door DMT. Van het achterschip werd
het achterstuk, met de gesloten verschansing
afgebrand en werd een geheel nieuw stuk
geplaatst met de 80 tons hekrol en al. De
schepen zijn hierdoor een kleine meter
langer geworden. De sleepboten werden ook
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voorzien van sleeppennen en kettingstoppers.
Het totale dekoppervlak is nu 90 m2, de
draagcapaciteit is 3 ton/m2.
De boegschroef was als optie reeds mogelijk
en kon daardoor op een eenvoudiger manier
worden geplaatst, de tunnel was reeds
aanwezig. Ook de brandblusinstallatie was
als optie meegenomen in de voorraadboten
en kon op eenvoudige wijze worden
geïnstalleerd. Deze bestaat nu uit een
bluspomp met een capaciteit van 2.700 m3./
uur die op een eigen Caterpillar C32 motor
is aangesloten. De pomp voedt twee FFS
blusmonitoren met elk een capaciteit van
1.200 m3./uur. Er komt geen grote dekkraan,
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De ATLANTIS, vlak voor het te water zetten
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ook een grote Stan Tug 4013 in aanbouw,
speciaal ontwikkeld voor ankerbehandelingen sleepwerk. Deze sleepboot is voor een
opdrachtgever in het Midden Oosten.

De boegschroef wordt ingebouwd

De brug, vooropstelling

zoals op de Shoalbusters gebruikelijk is.
Er is voor gekozen een knikarmkraan te
plaatsen en de boten te voorzien van twee
grote deklieren van elk 12 ton. Ook de
deklieren werden geleverd door DMT. In
verband met de zeedienst werd de standaard
bruginstallatie uitgebreid naar GMDSSA3
installatie. Verder werden de nieuwe boten,
zoals alle boten van Seacontractors, uitgerust
met een Alphatron VSAT systeem.
Ontwikkeling Stan Tug 3011
De Stan Tug 3011 kan gezien worden als de
doorontwikkeling van de Stan Tug 2909. De
Stan Tug 2909 werd specifiek voor havenen kustwerk ontwikkeld. Ze zijn smaller,
en hebben een minder hoog opgetrokken
bakdek. De trekkracht is wel zo’n 60 à
65 ton, slechts 5 ton minder dan de twee
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nieuwe boten van Seacontractors. De Stan
Tug 3011 vult het gat tussen de grote Stan
Tugs 4011 en 4511. Voor o.a. Lamnalco en
enkele andere opdrachtgevers in het midden
Oosten werden in het verleden diverse van
deze grote Stan Tugs gebouwd, specifiek
voor terminal werk, zoals de Stan Tug’s 4511
Al Salaam (2004), Hamza (2005) en Hadi
(2008), Warris (2009) of de Stan Tug’s 4011
Wassay, Jabbar (2003), Orca (2010), SL
Libreville en SL Gabon (2012), de laatste
twee voor Smit Lamnalco.
De twee nieuwe series Stan Tugs hebben een
andere lengte/breedte verhouding (2909 >
3011 / 4511 > 4513) in verband met de
extra vereiste stabiliteit voor het ankerwerk
dat meer en meer wordt uitgevoerd door
deze sleepboten. In Roemenië is momenteel

Veranderende markt
Momenteel is er een tendens zichtbaar naar
grote ankerbehandelingssleepboten met
roerpropellers in plaats van vaste schroeven
en is er vraag naar Shoalbusters uitgerust
met roerpropellers in plaats van vaste
schroeven. Deze ontwikkelingen komen mede
voort uit het feit dat Dynamic Positioning
(DP) meer en meer verlangd wordt en de
sleepboot daarom veel wendbaarder moet
zijn. Door Damen wordt momenteel een ASD
5114 sleepboot gebouwd het is de grootste
ASD’er uit de serie, met een trekkracht van
ruim 100 ton. Het uiterlijk van de sleepboot
is meer te vergelijken met de typische AHT
dan de ons bekende Damen ASD sleepboten,
die wereldwijd in havens actief zijn.
Technische gegevens DIAN KINGDOM en
ATLANTIS
345 brt. Afmetingen: 30,66 x 11,13 x
4,60 x 5,20 m. (Afmetingen bij de bouw:
29,75 x 11,13 x 4,60 x 5,10 meter). Ze zijn
uitgerust met twee MTU 16V 4000M36R
dieselmotoren van totaal 3.680 kW/4.935
apk. bij 1.600 toeren. De trekkracht is
70 ton, de snelheid ruim 13 knopen. De
motoren drijven twee vaste schroeven aan
in Van de Giessen Optima straalbuizen. De
schroeven hebben een diameter van 2,8
meter. Er is een hydraulische boegschroef
geïnstalleerd van 215 kW. met een diameter
van 620 mm. Twee Caterpillar C6.6 TA
generatoren hebben een vermogen van 230
/ 400 V, 125 kVA, 50 Hz. De brandstoftank
heeft een inhoud van 180 m3.
Op het achterdek staat een hydraulische
waterval ankerbehandelings-, sleeplier van
DMT, type WATW-H800KN. De sleeplier
(bovenste trommels) is uitgerust met 2x 800
meter, 44 mm sleepdraad. Haalsnelheid is
max. 33,5 m/min., haalkracht is 40 ton, de
remkracht 180 ton. De ankerlier (onderste
trommel) is uitgerust met 150 meter, 48 mm
werkdraad. De haalsnelheid is max. 18,8m/
min., haalkracht is 72 ton, de remkracht 180
ton. Op de voorraadboten stond nog geen
dekkraan. De sleepboten zijn nu uitgerust
met een Heila HLM20-3S hydraulische
kraan met een capaciteit van 1,7 ton bij
een maximale vlucht van 10,60 meter. De
accommodatie is geschikt voor 10 personen
in 2 één persoon- en 4 twee persoon hutten.
De accommodatie is geheel voorzien van
airco.
Meer over Seacontractors in komende Lekko.
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