
IHCGUSTO 
"Rondhout" op weg naar Noorwegen
"Spar" is het Engelse woord voor "ro 
gigantische, drijvende ops!ag"fles" voor ruwe olie. De bouw 
ervan was een coproduktie van Wilton Fijenoord en IHC. In 
Schiedam maakte men het bovenstuk van de installatie. Een 
paar weken geleden was het zover, dat deze bovenbouw, netjes 
op een ponton neergezet, de reis naar Noorwegen begon. In de 
Erfjord zullen de beide delen van de SPAR aan elkaar worden 
gekoppeld. Daarna wordt de "fles" die 300.000 "barrels" olie 
kan bevatten - dat is bijna 5 miljoen liter! - naar het Brent olie
veld op de Noordzee versleept en daar verankerd. 

Het "Spar" deel op weg naar Noorwegen 

Klaar voor de doop 

Pijpenlegger gedoopt 
Langzaam maar zeker groeide in de afgelopen maanden bij 
IHC Gusto de reusachtige pijpenlegger voor Viking Jersey 
Equipment Ltd. Zaterdag 19 april werd het enorme vaartuig ge
doopt door mevrouw A. Steel, echtgenote van een van de direc
tieleden van British Petroleum Ltd. in Londen. Zij gaf de pijpen
legger de naam Viking Piper. 

Mevrouw A. Steel en de heer J. D. Bax, adj. directeur van IHC Gusto, op hel ere
podium 
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Na de doop ..... . 

Ter gelegenheid van de ceremonie had de directie van Viking 
enkele honderden relaties uitgenodigd voor een feestelijk sa
menzijn op de werf. Na afbouw zal de Viking Piper voor BP een 
pijpleiding in de Noordzee gaan leggen van Ninian Field naar de 
Shetland eilanden. 

...... werd de naam "Viking PI per" onthuld 

"Arm" aan pijpenlegger
Op de Viking Piper werd kort na de doop bij rustig weer de zgn. 
,,sternramp" gemonteerd. Deze ongeveer 100 meter lange con
structie zal de pijp naar de bodem van de zee geleiden. Bij on
werkbaar weer kan deze "arm" boven water worden uitgetild. 
Begin mei wordt begonnen met beproevingen in het Caland 
Kanaal. 

Montage van de uarm11 
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