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Schokkend rapport over de toekomst van de tanker- 
vaart en de rol van het Suezkanaal

Het is op het ogenblik bepaald niet zo  
eenvoudig een duidelijk antwoord te for
muleren op de vraag hoe de situatie in 
de wereldscheepvaart, en dus in de we- 
reldscheepsbouwindustrie, zich in de 
naaste en in de wat verder afgelegen  
toekom st zal gaan ontwikkelen. Er zijn te 
veel ondoorzichtige factoren die een blik 
in de toekom st bem oeilijken en de kris
tallen bol kom t voor ons doel niet in 
aanmerking.

D e factoren die in de belangrijkste mate 
een directe invloed op het scheepvaart- 
gebeuren uitoefenen, zijn een eventueel 
surplus aan scheepsruim te en een even
tuele heropening van het Suezkanaal, dat 
straks reeds zeven jaar voor de scheep
vaart gesloten is ten gevolge van het 
slepende conflict in het M idden-O osten.

Men kan ook een direct verband tussen 
deze beide factoren aanwijzen, om dat 
een heropening van het Suezkanaal zon 
der enige twijfel een overschot aan ton
nage ot gevolg zal hebben.

M et betrekking tot een surplus aan 
scheepsruim te bestaat er een uitermate 
pessim istische voorspelling, die bekend  
is gew orden uit een rapport genaam d  
’T he prospect for tanker owners 1974- 
75’, gepubliceerd door Eggar Forrester 
(H oldings) Ltd. te L onden. D it rapport 
zegt zonder m eer, dat het aanbod van  
tankscheepsruim te tegen de tw eede helft 
van het volgend jaar de vraag er naar 
mogelijk m et 48 m iljoen ton deadweight 
zal overtreffen.

V oor tankerreders is dit een vooruitzicht 
om op slag grijze haren van te  krijgen.

H et is echter nog niet alles. H et rapport 
voegt er laconiek aan toe, dat een her
opening van het Suezkanaal de over
tollige tankscheepsruim te tot 58 m iljoen  
ton kan opjagen. M en m oet over deze 
voorspellingen niet m et geringschatting 
denken, want het rapport werd sam enge

steld door een deskundige —  G ordon  
Baylay, vroeger verbonden aan Standard 
Oil (N ew  Jersey) —  en de V erenigde  
N aties. Wij bedoelen hierm ede niet te 
zeggen, dat dit de keur op het goud zou  
zijn, maar toch wel van een gehalte dat 
ernstige belangstelling verdient.

H et rapport begint m et vast te stellen, 
dat de w ereldtankervloot op 1 januari
1974 een om vang had van 246 m iljoen  
ton dw, terwijl op datzelfde tijdstip nog  
221 m iljoen ton in aanbouw en bestelling 
was voor levering tot in 1974. ’It can 
not be denied that today’s enorm ous 
newbuilding backlog is one o f  the major 
factors overhanging the future prospects 
for tankerm arkets’, aldus het rapport.

H et kan m oeilijk ontkend worden dat dit 
een waarheid als een koe is. H et trans
port van o lie  over de w ereldzeeën zal een 
enorm e expansie m oeten ondergaan om  
de jaarlijkse uitbreiding van de w ereld
tankervloot m oeiteloos te kunnen absor
beren. Anderzijds m oet worden vastge
steld, dat de consequenties voor de tan- 
kervaart van de beperking van de olie- 
produkten in de A rabische landen en het 
olie-em bargo ten aanzien van de V ere
nigde Staten en N ederland, op het olie- 
vervoer een betrekkelijk geringe invloed  
hebben u itgeoefend, zodat deze factor 
buiten beschouw ing kan worden gelaten.

H et rapport van Eggar Forrester voor
spelt, dat het aanbod van tankscheeps
ruim te in juli 1974 gestegen zal zijn tot 
250 m iljoen ton, tot 274 mln ton in 
januari 1975, tot 300 mln ton in juli
1975 en tot 326 mln ton in januari 1976, 
dus binnen een periode van tw ee jaar.

T egenover deze cijfers staan echter die 
van de groei van het overzeese oliever- 
voer, zij het m et de restrictie, dat deze 
groei een aanzienlijk lager tem po zal heb
ben dan die van ’s werelds tankervloot.

D it is reeds eerder vertoond, doch niet

in een m ate als in de kom ende periode 
van twee jaar volgens het rapport het 
geval zal zijn. In juli 1974 zullen om het 
noodzakelijke vervoer van olie te be
w erkstelligen naar verwachting 227 mln 
ton tankscheepsruim te benodigd zijn, 233  
mln ton in januari 1975, 243 mln ton in 
juli 1975 en 254 mln ton in januari 1976.

A ls men daar vo lgens het rapport op de 
genoem de tijdstippen ter beschikking  
staande tankertonnage tegenover stelt, 
dan blijkt het overschot aan deze 
scheepsruim te te stijgen van 23 mln ton 
m edio 1974 tot rond 72 mln ton ultim o 
1975. V erwacht kan echter worden, aldus 
het rapport, dat de olieconsum erende 
landen er naar zullen streven hun o lie
voorraden te vergroten. D eze vergroting 
wordt geschat op 105 mln ton, namelijk 
45 mln ton voor de V erenigde Staten,
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48 mln ton voor W est-Europa en 12 
mln ton voor Japan. Daar het totaal 
van deze aanvullende vraag naar tank- 
scheepsruim te betrekking heeft op ver
voer van de Perzische G olf, zal voor het 
transport van deze 105 mln ton olie  
ongeveer 23 mln ton tankertonnagc be
nodigd zijn.

H et rapport spreidt het effect van de 
pogingen tot opbouw  van grotere voor
raden over de jaren 1974 en 1975, daar
bij de verwachte overschotten iets ver
minderend.

Een factor die de situatie verder kan 
com pliceren en de vraag-aanbod equatie 
nog verder scheef kan trekken is de 
m ogelijke heropening van het Suez- 
kanaal. Er was dit voorjaar zelfs sprake 
van een heropening binnen zes m aanden, 
nadat er mijnen zouden zijn verwijderd.*)

D it was de eerste m ededeling die van 
Egyptische zijde gedaan werd nadat tu s
sen Israël en Egypte de voorwaarden om  
aan het Suezkanaalfront tot troepenschei
ding te kom en waren ondertekend. D eze  
m ededeling was afkom stig van voorzitter 
M, A. M ashgur van de Suez Canal A dm i- 
nistration. N adat het kanaal zou zijn her
opend, zou de doorvaart mogelijk zijn 
voor volgeladen schepen tot 70 .000 ton.

Voorts is het de bedoeling de capaciteit 
van het kanaal te vergroten, daarbij re
kening houdende m et de technologische 
vooruitgang van de scheepsbouw  en in 
het bijzonder m et het oog op de op
komst van de VLC C. ’W e shall try to 
givc such vessels an opportunity to use 
the canal and avoid cruising round 
South A frica’, aldus Mashgur.

V erdieping en verbreding van het kanaal 
zullen ter hand worden genom en, zodra  
het voor de scheepvaart is heropend. Op 
basis van de huidige plannen zou dit een  
karwei worden van zesjaren, uit te voeren  
in twee fasen van drie jaar elk. N a  de 
eerste reconstruciefase zou voor schepen  
tot 150.000 ton de doorvaart mogelijk  
zijn, doch na de voltooiing van de tw eede 
fase voor schepen tot 300.000 ton. D e  
volledige capaciteit zou dan liggen rond 
80 schepen per dag. Het slot van M ash- 
gur’s verklaring klonk veelbelovend:
’Egypt, as owner o f this major inter
national waterway, will do everything in 
its pow er for the further growth o f  its 
use to world shipping’.

H oe staan in het algem een gesproken de 
reders tegenover een heropening van het 
Suezkanaal? Wij w illen in dit verband 
een uitspraak citeren van Lord Inchcape, 
directievoorzitter van de P & O, één van 
de grootste scheepvaartgroepen ter w e
reld. Hij is van m ening dat verouderde

*) Na het schrijven van dit artikel is be
kend geworden dat omstreeks half juli het 
Suezkanaal vrij zal zijn van magnetische mij
nen. Daarna zal het waarschijnlijk nog zeven 
en halve maand duren voordat het kanaal vrij 
zou zijn van andere explosieven. Hieruit kan 
dus worden geconcludeerd dat in het gun
stigste geval heropening van het Suezkanaal 
niet verwacht kan worden voor medio 1975.

om standigheden het Suezkanaal voor de 
wereldscheepvaart minder belangrijk heb
ben gem aakt dan het was toen het in 
1967 werd gesloten. Indien de kanaal- 
gelden niet overtrokken zijn en de veilig
heidsproblemen opgelost, zou volgens 
Lord Inchcape het kanaal waardevol 
kunnen zijn voor schepen in de lijnvaart 
naar de Rode Zee, de Perzische G olf en 
India. Het zou ook gebruikt kunnen w or
den door tankers op ballastreizen naar 
de Perzische G olf. G rote tankers en bulk
carriers, en containerschepen naar A u s
tralië en het Verre Oosten, zouden nog  
de route rond de Kaap blijven gebruiken, 
zo m eent hij.

Het lijkt in ieder geval een duidelijke 
zaak dat de reders de nodige voorzichtig
heid zullen betrachten en eerst de kat uit 
de boom  zullen kijken.

Op het ogenblik lijkt de situatie —  ook  
al kan het kanaal nog niet worden ge
bruikt —  nog allerminst aantrekkelijk 
zolang de troepen van de V erenigde N a 
ties de Egyptische en Israëlische legers 
gescheiden houden. D e risico’s voor de 
scheepvaart zijn nog niet verdwenen. N a 
tuurlijk kunnen d e zaken er geheel anders 
voorstaan als het kanaal straks weer b e
vaarbaar is, maar zelfs dan, zoals een  
andere Britse reder heeft verklaard:
’M any owners find it pays than to make 
the long voyage round the Cape and it 
is likely they may continue to do so ’.

N a deze beschouwing overeen  eventuele 
heropening van het Suezkanaal nemen  
we de draad w eer op van het rapport van 
Eggar Forrester. D it stelt dat, ofschoon  
er in verband m et de heropening een  
elem ent van twijfel bestaat, deze de 
vraag naar tankscheepsruim te m et rond 
10 mln ton dw zou kunnen verminderen.

Dit cijfer is uiteraard gebaseerd op de 
kortere reizen die dan mogelijk zijn, in 
plaats van die rond Zuid-Afrika. ’In our 
equation o f transportation supp ly /de- 
mand w e have included as a suppiy 
factor the gain o f 10 mln tons d.w. ca- 
pacity w ith effect from January, 1975, 
but w e sound a note o f caution with re- 
gard to its inclusion’.

Het rapport voorspelt daarom —  reke
ning houdend met de mogelijkheid van 
de heropening van het Suezkanaal —  dat 
het surplus aan tonnage aanbod in de 
eerste helft van 1975 rond 43 mln ton  
zou kunnen bedragen, en dat dit over
aanbod in de tw eede helft van 1975 tot 
58 mln ton zou kunnen stijgen.

H et wijst er voorts op, dat een surplus 
van 20 mln ton ruwweg gelijk is aan 8 
pet van het beschikbare aanbod, en dat 
in m ei 1972 de spotmarkt PG /W esten  
zich uitdiepte tot dichtbij W orldscale 30, 
toen ongeveer vijf pet van het beschik
bare aanbod. D it is een constatering om  
wel even in gedachten te houden.

U it het rapport blijkt verder, dat de 
kleinere en langzam ere schepen het voor
naamste bestanddeel van het kom ende 
surplus zullen uitm aken. H et suggereert 
echter niet, dat de vrachten in 1974 en

1975 de ’Breadline levels’ van W orldscale 
25/35 zullen bereiken, zoals het geval was 
in het tweede kwartaal van 1972. Zelfs 
zonder het bunkerkostenprobleem zal een 
escalatie in de exploitatiekosten tegen
over 1972 dit waarborgen, zo  m eent het 
rapport. In plaats daarvan zullen de 
’breakeven’ niveaus —  de niveaus waar
op oplegging en sloop aantrekkelijk w or
den —  om hoog gaan. W orldscale 30 van 
gisteren kan inderdaad W orldscale 60 
van m orgen zijn.

H et is overigens duidelijk dat een aantal 
m arginale factoren de aanbodsituatie 
kunnen beïnvloeden. Langzaam varen, 
het gebruik van alle beschikbare ligtijd 
en de besteding van meer tijd aan repara
ties zouden kunnen helpen om het ken
teren van de equatie terug te dringen. 
’These w ould have only fringe attrac- 
tions and, in essence, real salvation may  
only perhaps be seen to result from large 
increases in the volum e o f ships scrapped  
and o f those retiring to lay-up’. H et rap
port concludeert dat het wachtwoord  
voor de onafhankelijke reders, en  in het 
bijzonder voor die w elke gew oonlijk op 
spotmarkt werken, is ’to tread w arily’, 
m isschien het best vertaald met ’behoed
zaam navigeren’. ’T he w ise owner will 
becom e ever m ore cost-conscious than 
hitherto’.

T o zover het toch  wel schokkende rap
port van Eggar Forrester. A ls er een alge
m ene conclusie ten aanzien van de toe
kom stige vooruitzichten voor de tanker- 
vaart uit kan worden getrokken, is het 
wel deze, dat er ernstig rekening m oet 
worden gehouden met een inzinking van 
de markt naarmate de gecontracteerde  
nieuwbouw van de werven komt. E r is, 
als er geen wonder gebeurt, een crisis op 
komst waarvan de kiem ligt in de grote 
ordergolven die de scheepsbouwwereld  
als een bandjir hebben overspoeld. Op
nieuw zullen de reders straks geconfron
teerd worden met de waarheid van het 
oude adagium, dat de bom en niet tot in 
de hem el groeien. H et is tragisch, dat 
deze waarheid altijd pas weer aan de dag 
treedt als het te laat is. Z elfs al zou slechts 
de helft o f  maar een kwart van Eggar 
Forrester’s profetie bewaarheid worden, 
dan nog is er sprake van een situatie, die 
rampzalige consequenties kan hebben. 
D e vrachten zullen naar alle waarschijn
lijkheid tot een ’rock-bottom ’-niveau kel
deren, en het enige respijt zal zijn opleg
ging en sloop, op een schaal als men tot 
dusver niet voor m ogelijk had gehouden.

Ook hier zal de schaalvergroting die in 
de tankervaart al jaren merkbaar is door
werken. D e cijfers in het rapport laten  
dit duidelijk zien.

Wij zeiden ’als er geen wonder gebeurt’. 
A fgezien van het feit dat de scheepvaart 
nim mer, in wat voor om standigheden  
dan ook een w onder o f  wat daar op lijkt 
heeft ervaren om uit de m oeilijkheden te 
kom en, is het praktisch onm ogelijk een  
w onder te bedenken dat thans als een  
deus ex m achina een pasklare sanering 
m et zich  zou brengen.

(vhk)



Ergonomie van bruginrichting en instrumenten
door ir. H. Schuttel en A. Lazet*

IN LE ID IN G
G aat men de ontwikkelingsgang van scheepsbruggen na (v.w.b. 
vorm, inrichting, instrumenten), dan wordt het duidelijk welke 
rol de ergonom ie hierin is gaan spelen. T evens valt het op, bij 
vergelijking met andere industriële sectoren, dat de toepassing  
van deze m ultidisciplinaire wetenschap in de scheepvaart rela
tief laat is begonnen. D iverse factoren droegen er toe bij, onge
veer vanaf de jaren tussen 1960 en 1970, meer aandacht te 
gaan schenken aan de relatie m ens/m achine. Met name kunnen 
genoem d worden de verkeersdichtheid in havengebieden, de 
toenem ende scheepssnelheid, de groter wordende afm etingen, 
problem en op het gebied van bem anning en personeelsbezet
ting en de toenem ende graad van autom atisering; sam engevat 
zijn dit factoren van schaalvergroting en van accentverschui
ving in de verdeling van taken tussen mens en machine.
Tegen het eind van de 19de eeuw  is de stoom scheepvaart tot 
een hoogtepunt gekom en en daarmede is dan een belangrijk 
gedeelte van de m ens/m ach ine relatie op de brug, zoals deze 
thans nog bestaat, gecreëerd. Figuur 1 toont dit aan [1] 
de hand van de brug van het stoom schip Ortona, gebouw d in 
1899. D e bem anning bestaat uit een stuurman, een leerling- 
stuurman, een roerganger, een kwartierm eester en een bood
schapper. Sinds de tijd waarin dit ontwerp tot stand kwam is 
het aantal instrumenten op de brug groter geworden en is het 
aantal bem anningsleden afgenom en, gerekend naar dezelfde 
uitwendige condities.
In de publikaties over deze veranderingen die sinds 1960 ver
schenen wordt in het algem een getracht verbetering te brengen 
in de te gespreide opstelling van instrumenten op de brug en 
een oplossing te vinden voor de beperkingen van het uitzicht.
Er ontstond een discussie over het voor en tegen van een  
’split-level’ bridge, afkom stig uit de marine [2,3], en ook het 
idee van een ’three-level-bridge’ werd geopperd [4].
In het hoge niveau van de split-level bridge is een conning  
position gedacht, die veel overeenkom st vertoont met een  
vliegtuig-cockpit. In het lage niveau wordt een kaartentafel 
navigatie-apparatuur en de handbesturing ondergebracht (in 
de cockpit kan autom atisch gestuurd worden). V oor zover ons 
bekend heeft het split level bridge-principe echter geen ingang 
gevonden, zo min bij de marine als bij de Koopvaardij.
D oor de discussies van operationele zijde over de juiste groepe
ring is de ergonom ie betrokken geraakt bij het brugont
werp. [5, 6, 7],

In het buitenland en hier is gericht onderzoek gaande, waarbij 
in het bijzonder gelet wordt op de menselijke mogelijkheden  
en beperkingen, zow el fysiek als psychisch, en  waarbij tevens 
ontwerpeisen geform uleerd worden voor de presentatie van ge
gevens op instrumenten. D eze  laatste vorm en m eestal een  
struikelblok in het ontwerp wat betreft de grootte, de vorm en 
de verlichting.

2. ERG O N O M IE
D e omschrijving van het begrip ’ergonom ie’ luidt ’Aanpassing  
van de werksituatie aan de m enselijke m ogelijkheden en be
perkingen, zow el in fysieke als in psychologische zin ’. Daarbij 
wordt gestreefd naar verhoging van de effectiviteit van het 
arbeidssysteem en het welzijn van de m ens.’ D e brug van een 
schip heeft bij uitstek betrekking op de cyclus waarnem en, 
verwerken, beslissen, handelen en opnieuw  w aarnem en, (zie 
%  2).
Van elk van deze onderwerpen wordt een aantal aspecten die 
belangrijk voor de brug van een schip zijn, beknopt be
handeld.

* Instituut voor Zintuigfysiologie — T.N.O. Soesterberg 
Voordracht leergang Scheepvaartkunde Amsterdam, 3-10-’73

Fig. 1. Brug van 'RMS Ortona’, Pacific Steam Navigation Com
pany, snelheid 15V> knots, lengte 500 ft, gross tonnage 7600 (I).
1 =  machinekamer telegraaf
2 =» kraaiennest telegraaf
3 =  telegraaf naar de bak
4 — standaard kompas
5 — telegraaf naar de achterbrug
6 =  kaartenkamer
7 =  stuurhuis

2.1. V isuele waarneming
Een 5-tal deelaspecten kunnen onderscheiden worden, waar
van hier alleen op de eerste drie wordt ingegaan: accom m o
datie, adaptatie, gezichtsscherpte, gezichtsveld, kleurenzien.

A ccom m oda tie
Om scherper te kunnen zien m oet de ooglens boller of platter 
gem aakt worden. Terwijl kinderen een enorm bereik hebben  
van sterkte-aanpassing van de ooglens, neem t door het minder 
elastisch worden der oogspieren de accom m odatiebreedte van 
het oog bij het ouder worden af. M en mag globaal stellen dat 
het norm aal is, w anneer men op 40-jarige leeftijd een leesbril

VERW ERKEN
B ES LISS E N

Fig. 2. D e cyclus waarnemen, verwerken, beslissen en handelen. 
Het effect van het handelen wordt kenbaar gemaakt door signalen 
uit het proces, welke na waarnemen weer verwerkt worden.

S . en W. — 41e Jaargang no. 10 — 1974 197



-----------► TIJD IN HET DONKER

Fig. 3. H et verloop van de donkeradaptatie gemeten bij een groep 
van 110 personen. De getrokken lijnen zijn de uitersten, de gestip
pelde zone bevat de meetpunten van 80 % van de groep. De vóór- 
adaptatie bedroeg ca. 15000 lux (Hecht en Mandelbaum, 1939).

nodig heeft. Bij het inrichten van een brug zou men er dienten
gevolge van uit m ogen gaan, dat deze oudere personen ook  
werkelijk een bril dragen. Helaas wordt dit uit een zekere gêne 
vaak nagelaten.
Het gevolg is, dat in vele gevallen door oudere mensen op de 
brug méér licht wordt gebruikt dan gew enst is.
Bij het vaststellen van de grootte van sym bolen, wijzers, e.d. 
op instrumenten en bedieningsm iddelen m oet men dan ook  
rekening houden met deze ’leesbril-m issende’ mensen.
Het gebruik van rood licht heeft vooral voor oudere mensen  
nog het nadeel, dat op leesafstand de gezichtsscherpte nog iets 
slechter is dan bij wit licht (ca. 0,5 dioptrie). D ientengevolge  
m oet ook hierm ee nog rekening worden gehouden.

A dap ta tie
H et oog heeft de m ogelijkheid van aanpassing aan een zeer 
grote range van lum inanties (helderheden). D e  laagst waar
neembare lum inantie ligt in de buurt van 6 X 10 ° cd /m 2. 
A bsolute verblinding begint op te treden bij ongeveer 10® 
cd /m 2.

Het gehele bereik om vat dus een factor 10". Er dient reke
ning m ee gehouden te worden, dat bij overgang van de ene 
naar de andere lum inantie het oog enige tijd nodig heeft om  
aan de nieuw e situatie te w ennen. H et aanpassen van de oog- 
gevoeligheid aan een nieuw e lum inantie noem t m en adaptatie. 
In het algem een kost donkeradaptatie meer tijd dan lichtadap- 
tatie. H et waarnemen van de nachtelijke lum inantie stelt zeer 
hoge eisen aan het oog en donkeradaptatie aan deze niveaus 
kost dan ook zeer veel tijd (zie fig. 3). Bij overgang van een  
goed verlichte ruimte naar een nachtelijke om geving zal het 
ca. 30 m inuten duren, voordat het oog deze lum inantiesprong  
heeft overw onnen.

V oor het waarnem en van lage lum inanties worden de staafjes 
receptoren in het netvlies gebruikt, dit in tegenstelling tot het 
waarnem en van hogere niveaus dat met de kegeltjes-receptoren  
plaats vindt. D eze staafjes zijn veel minder gevoelig voor rood  
licht zodat de donkeradaptatie door deze kleur licht voordelig  
wordt beïnvloed.
D e praktische consequenties voor de verlichting op de brug 
zijn derhalve:
a. de niveaus zo  laag m ogelijk houden
b. de gebruikstijd zo  kort m ogelijk houden
c. rood licht verdient aanbeveling

G ezich tssch erp te
D e  gezichtsscherpte o f  visus is een getal dat aangeeft hoe fijn
de kleinste details zijn, die iem and net nog kan waarnem en.
H et aldus verkregen getal kan nog w el een factor 2 ver
schillen afhankelijk van de lum inanties van het object en van

de om geving, het contrast, storende aanwezigheid van andere 
objecten. Het kleinste waarneembare detail is globaal 1 boog- 
minuut o f wel 1 mm of 3 m w aam em ingsafstand. V oor de 
praktijk is de vuistregel dat men voor het lezen van normaal 
drukwerk een verlichtingssterkte van 10 lux m oet hebben 
voor mensen met een redelijke visus. D iegenen die echter 
aan de slechte zijde van de visus range zitten, zullen al snel 
2 X zoveel licht nodig hebben. A lleen al hierdoor blijkt dat 
de verlichtingssterkte op bijv. de kaartentafel instelbaar moet 
zijn.

2.2. Auditieve waarneming
D e volgende auditieve aspecten zijn van belang voor werk
zaam heden op de brug: eventueel aanw ezig stoorlawaai (ap
paratuur, ventilatie, uitlaatgassen systeem ) dient binnen zoda
nige grenzen te blijven dat [1] langdurig geconcentreerd werk 
mogelijk is, [2] spraak goed verstaanbaar is, zow el van-m an- 
tot-man als via de telefoon, en [3] signalen (denk aan mist
hoorns) waarneem baar zijn. D eze voorwaarden zullen in enige 
eenvoudige akoestische eisen worden ’vertaald’.

H et m eten  van gelu id

D e eisen die gesteld worden m.b.t. toelaatbaar stoorlawaai 
hebben betrekking op het geluidspectrum . V olgens de thans 
geldende normen wordt daartoe de geluidsterkte in een aantal 
opeenvolgende octaaffilters bepaald m et m iddenfrequenties van 
31, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz. Het 
geluiddrukniveau binnen elke octaafband wordt uitgedrukt in 
decibel (dB) volgens de volgende definitie:

dB =  20 logjQ
Ph >

waarin p„ de effectieve geluiddruk is, gew ogen volgens het 
betreffende octaaffilter, en waarin p0 de referentiedruk is
(2.10-b N /m 2).

H et octaafbandspectrum  volgens bovenstaande definitie kan 
worden gem eten niet een geluidssterktemeter die voldoet aan 
de specificaties in IE C publikatie no. 179.

Toelaatbaar stoorlaw aai
D e criteria voor toelaatbaar stoorlawaai op de brug zijn gesteld  
als grenzen waaraan het octaafbandspectrum  dient te voldoen.
—  m.b.t. langdurig geconcentreerd werk:
V oor elke octaafband m et m iddenfrequenties van 31 H z tot 
8000 Hz geldt dat het geluidsdrukniveau een limiet niet mag 
overschrijden [8].

D eze lim iet, de bovengrens van toelaatbare octaafbandspectra, 
is als curve w eergegeven in figuur 4. D e vorm van de curve 
weerspiegelt duidelijk dat hoog frequent lawaai als hinder- 
lijker wordt ondervonden dan laag frequent lawaai.
—  m.b.t. spraakverstaanbaarheid:
Hier zijn tw ee aspecten van belang: het gebruik van de telefoon  
en de directe spraakcom m unicatie. M et betrekking tot het 
eerste geldt dat, indien aan het hierboven gestelde criterium  
is voldaan, het gebruik van de telefoon geen hinder onder
vindt. D e m ogelijkheid tot directe spraakcom m unicatie wordt 
mede bepaald door de afstand tussen spreker en luisteraar.

W anneer gesteld wordt dat over een afstand van enkele meters 
een gesprek zonder m oeite mogelijk dient te zijn, dan resul
teert daaruit de volgende voorwaarde voor het stoorlawaai: 
het gem iddelde van de geluiddrukniveaus in de drie ootaaf- 
banden m et m iddenfrequentie van 500, 1000, 2000 H z dient 
55 dB niet te overschrijden. In figuur 4 is deze lim iet als 
stippellijn in het betreffende frequentiegebied aangegeven.
—  m.b.t. het waarnem en van signalen:
Op de brug zow el als op de brugvleugel is de m ogelijkheid tot 
het waarnem en van m isthoorns een belangrijke factor [8]. 
V ele ’ongrijpbare’ aspecten, zoals het geluidspectrum  van het 
signaal, de afstand, de atm osferische om standigheden, spelen  
hierbij een rol. A ls eerste benadering wordt ervan uitgegaan  
dat het octaafbandspectrum  bij de bron vlak is.
Er zijn tw ee redenen om  het gebied boven 1000 H z buiten 
beschouwing te laten: (1) door absorptie in de lucht neemt, 
over grotere afstanden, de sterkte in dat gebied relatief snel 
af en (2) de richtingwaarneming, een belangrijk aspect bij
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T enslotte is het interessant te verm elden, lo s van technische 
realiseerbaarheid en geldende voorschriften, dat de waar
neembaarheid van de richting van een mistsignaal belang
rijk zou verbeteren indien het signaal niet in lange, ononder
broken stoten werd gegeven, doch m et periodieke onderbre
kingen (enige malen per seconde).

2 .3. R uim te-indeling en de vorm van panelen
In ruimten m et panelen, apparatuur en w aarnem ers is een 
goed verlopende com m unicatie tussen alle betrokken schakels 
een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functioneren van  
het geheel. D e  veelsoortigheid van de com m unicatie en de 
veelheid der verbindingen m aken een indelingsschem a wel-

MJDDENFREKW. OKTAAF (Hz)

Fig. 4. a: langdurig geconcentreerd werk: deze curve dient in geen 
der octaafbanden te worden overschreden,
b: spraakcommunicatie: het gemiddelde binnen deze drie octaaf
banden dient deze waarde niet te overschrijden, 
c: bij mist: voor minstens één van de vier octaafbanden dient deze 
waarde niet te worden overschreden.

m istsignalen, is optim aal voor lagere frequenties. V oor de
tectie is van belang dat in tenm inste één octaafband (125 tot 
1000 Hz) het stoorlawaai m inder sterk is dan het signaal. 
Indien de in figuur 4 aangegeven grens door het stoorlawaai 
in tenm inste één van de vier octaafbanden n iet wordt over
schreden is de detectie-afstand, voor een niet overm atig sterke 
m isthoorn, enkele kilom eters o f meer. Hierbij dient de waar
nemer zich voor een geopend venster o f  op de brugvleugel te 
bevinden.

E nkele akoestische aspecten
Lawaaibronnen die van belang zijn voor de situatie op de 
brug zijn: (1) lawaai van h et uitlaatgassensysteem , (2) ven- 
tilatiegeruis en (3) lawaai veroorzaakt door de aanw ezige ap
paratuur. Storing veroorzaakt door (2) en (3) is in het a lge
m een m et betrekkelijk eenvoudige m iddelen te beteugelen  
(absorptiem ateriaal in ventilatiekanaal, wijziging van uit- 
stroomarmatuur, verende opstelling apparatuur, e.d.). A anbe
velenswaardig is tevens het aanbrengen van enig geluidab- 
sorberend m ateriaal (b.v. aan plafond en één o f tw ee van  
de w anden); dit geeft de ruim te bovendien een aangenamer, 
prettiger ’aanspreekbaar’ karakter.
H et uitlaatgassensysteem  als lawaaibron is uiterst m oeilijk te 
bestrijden, voornam elijk door het sterk laag frequente karak
ter, waardoor eventueel noodzakelijke correcties nauwelijks te 
bereiken zijn door het achteraf aanbrengen van enig geluid- 
absorberend o f  -isolerend m ateriaal. Bij het ontwerp dient met 
deze lawaaibron terdege rekening gehouden te worden, waar
bij de overdracht van trillingen via de constructie zowel als 
via de lucht (denk ook  aan ’instraling’ via de dakconstructie 
en de w anden) in  aanm erking genom en dient te worden.
H et is van belang op te m erken dat het strenge criterium  m.b.t. 
de waarnem ing van m istsignalen (fig. 4) een situatie betreft 
waarbij nagenoeg geen vaart wordt gem aakt en het uitlaatgas
sensysteem  als lawaaibron sterk is afgenom en.

Fig. 5. Indelingsschema van een ruimte. In bovenstaande figuur is 
er van uitgegaan dat de machines aan de wand geplaatst zijn, er 
onder dat de machines in het midden van het vertrek staan. Van 
tevoren kan in een matrix het belang van de verbindingen (hier aan
gegeven m et 3,6 en 9) vastgesteld worden.
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P a n e e l i n d e l i n q

De b e la n g r i jk s te  en m e e s l g e b ru ik te  m e ie r s  en  
be d ie n in  g s o rg a n e n  in d il g e b ie d .

De m in d e r  b e la n g r i jk e  m e t e r s  en b e d ie n in g s -  
o r g a n e n  in  d i l  g e b ie d .

De m e ie r s  e n  be d ie n i n g s o rg a n e n  , d ie  w e in ig  
a a n d a c h t  v r a g e n  of z e e r  w e in ig  g e b ru ik t  
w o rd e n , in  d i l  g e b ie d .

—• Bed ie n in g so r g o nen 
—  D isp la ys  

Fig. 7. Indeling van een paneel.

haast tot iets onontbeerlijks. D it schem a dient gebaseerd te 
zijn op het aantal betrokken personen en instrum enten, de 
frequenties der verbindingen en de belangrijkheid der ver
bindingen. H ieruit kunnen dan conclusies worden getrokken  
over de onderlinge plaats van m ensen en instrumenten in 
een ruimte en  over de vorm van de ruimte (zie fig. 5).
D e vorm  van panelen en com ponenten w orden in hoofdzaak  
bepaald door antropom etrische gegevens. In figuur 6 is een  
voorbeeld gegeven van de zittende man [9].
Het indelen van een paneel is de kunst van het vinden van 
het juiste com prom is. D it com prom is om vat de m ogelijkheden  
en beperkingen van de m enselijke operator, de functies van het 
paneel, de technische eisen en m ogelijkheden van displays en 
bediening en de beschikbare ruimte.
D e volgende vragen geven een idee van de argumenten tot lay- 
out ontwerp van een paneel.
—  H oeveel operators zijn gelijktijdig aanwezig, in continue o f  
ononderbroken dienst, zittend en /o f staand en in hoeverre 
overlappen hun taken elkaar;
—  W at zijn de verw achte gebruiksom standigheden zoals ver
lichting, law aai, tem peratuur, vibratie, etc.;
—  Draagt de operator speciale kleding, handschoenen etc. en 
wat is de hieruit voortvloeiende beperking van m ogelijkheden  
voor displays en bedieningsm iddelen.
—  W elke visuele displays zijn nodig;
H oe frequent w orden zij gebruikt;
W elke zijn voor de operator van geen o f ondergeschikt belang: 
(voor onderhoud o f afregelen);
—  W elke bedieningsorganen zijn nodig;
H oe frequent worden zij gebruikt;
W elke zijn voor de operator van geen o f  ondergeschikt belang;
—  W elke wijze(n) van com m unicatie is (zijn) nodig:

C c

—  W at is de volgorde van belangrijkheid van displays en 
bedieningsorganen;
—  Zijn er vaste aflees- en bedieningsvolgordes, van displays 
en bedieningsorganen;
—  W elke functionele en volgorde groeperingen zijn m oge
lijk o f gewenst;
—  W elke onderhoudsm ogelijkheden m oeten aanwezig zijn ge
durende het in bedrijf zijn en daarbuiten;
—  W at zijn de uiterste technische en financiële m ogelijkhe
den zoals door specificatie resp. beschikbare m iddelen bepaald. 
In figuur 7 wordt een principe aanduiding gegeven van een  
pancelindeling naar belangrijkheid en  gebruiksfrequentie van 
displays en bedieningsorganen.

2.4. M ens en m achine
N u in de voorgaande paragrafen aspecten van waarnem en en 
handelen zijn aangestipt, resteren verwerken, beslissen en e f 
fectueren. H et lijkt het meest zinvol hier te volstaan met een  
vergelijking tussen m ens en m achine.
Oorspronkelijk door Fitts, maar sindsdien ook door vele 
andere auteurs zijn lijsten opgesteld, waarin een vergelijking  
wordt gem aakt tussen de m ogelijkheden van m ens en m achine 
[10 t/m  14]. T en aanzien van enkele belangrijke functies 
kunnen de volgende verschillen w orden genoem d:
—  stim ulusgevoeligheid  
mens:
afhankelijk van externe factoren zoals lawaai en psychische
conditie
machine:
groter dan bij de mens; radio- en radargolven, X-stralen, in
frarood, enz.; ongevoelig  voor externe factoren.
—  waarnem ing  
mens:
goede waarnem ing, d.w.z. de m ens kan gebruik maken van 
spatiele en tem porele redundanties om  de inkom ende stimuli 
tot gehelen te organiseren, bijv. patroonherkenning. Ook goed  
onder m oeilijke om standigheden; kan zw akke signalen in sterke 
ruis ontdekken, 
machine:
gebrekkige waarnem ing, stim ulus-organisatie dient uitvoerig te 
worden geprogram m eerd (indien m ogelijk).
—  snelheid
mens: langzaam ; reactietijden minim aal 200 msec.
m achine:
zeer snel
—  geheugen
m ens: beter in reproduktie van strategieën dan van details 
m achine:
kan details exact reproduceren
—  krachtsuitoefening 
mens:
gering en slechts gedurende korte perioden  
machine:
zeer groot; gedurende lange periode constant
—  denken, redeneren
mens: inductief: kan op grond van enkele gegevens gene
raliseren; kan nieuw e oplossingen voor dezelfde problem en be
denken; kan strategieën en principes op verschillende pro
blem en toepassen; kan evalueren en interpreteren; last van 
vooroordelen  
machine:
deductief: kan gegevens herkennen als behorend tot gespe
cificeerde categorie; geen last van vooroordelen.
—  flexibiliteit
mens:
kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderde om standig
heden o f  procedures 
machine:
rigide, m oet voor elke situatie worden geprogram m eerd
—  leerverm ogen  
mens:
leert van ervaring, houdt rekening m et uitkom sten van vorige 
gebeurtenissen

W elke auditieve hulpm iddelen zijn nodig;
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machine:
leert niet van ervaring
—  inform atieverwerking
mens: beperkt, ten gevolge van geringe kanaalcapaciteit; ge
voelig voor onverwachte en ongew one gebeurtenissen in de 
om geving, 
machine:
wordt niet afgeleid, kent geen verveling, ’verm oeidheid’ treedt 
niet snel op.
—  foutenkans 
mens:
maakt snel fouten, zeker bij langdurig, m onotoon en repeterend
werk.
machine:
m aakt geen fouten, hoge betrouwbaarheid
—  piekbelasting  
mens:
kan piek- o f overbelasting enige tijd opvangen, 
machine:
snel kans op storingen o f defecten.
D eze opsom m ing van m ogelijkheden (en beperkingen) van 
mens enerzijds en m achine anderzijds is vooral van belang  
voor het noodzakelijk besef, dat beiden com plem entair zijn. 
In plaats van in een bepaald geval te beslissen voor één van 
beide com ponenten o f  subsystem en is het m eestal beter om  
zich af te vragen w elke functies relatief beter door de mens 
dan wel door de m achine kunnen worden verricht, opdat 
beiden elkaar zo  goed mogelijk kunnen aanvullen voor het 
bereiken van een optim ale systeemprestatie.
Een taakverdeling tussen mens en m achine hangt vooral af 
van de waarde o f doelm atigheid die men aan het systeem wil 
geven. V oor het beoordelen van deze doelm atigheid kunnen  
verschillende criteria worden genoem d.
D eze criteria zijn niet altijd met elkaar in overeenstem m ing. 
Meer com fort in een ruimtevaartcabine wordt al snel zeer kost
baar. Chapanis noem t de volgende algem ene systeemcriteria:
—  levensduur van het systeem
—  iiiterlijkc verschijningsvorm
—  com fort
—  eenvoud van gebruik en bediening
—  gelijkenis met bestaande system en
—  betrouwbaarheid
—  onderhoud en reparatie
—  behoefte aan personeel (aantal en niveau)
—  aanschafkosten
—  operationele kosten
—  veiligheid

2.5. Trillingen
D e beïnvloeding van de mens door trillingen is het hevigst 
bij frequenties, die tussen 0 en 30 Hz liggen, daarboven is de 
beïnvloeding bij hoge trillingsintensiteiten hoofdzakelijk van 
fysiologische aard o f m anifesteert zich als geluidshinder.
D e volgende indeling van de invloed van trillingen op de mens 
kan gem aakt worden:
Trillingen die schade aan het menselijk lichaam toebrengen  
[15]
D e invloed van trillingen op het com fort [16]
D e  invloed van trillingen op het uitvoeren van taken [17] 
D e invloed van trillingen op de m ens in het zeer lage fre- 
quentiegebied en dientengevolge gerekend worden tot de be- 
wegingsziekten.

D oor Janssen [18] zijn praktische voorstellen uitgewerkt om  
tot een com binatie van een criterium voor trillingen en geluid  
te kom en. D e aanleiding tot dit gecom bineerde criterium werd 
gevorm d door de ervaring dat geluid en  trillingshinder m oei
lijk te onderscheiden zijn waar deze gelijktijdig optreden.
D e trillingshinder wordt voorgesteld in de vorm  van VR- 
getallen, gebaseerd op V D I-K -w aarden. M et de N R -w aarden  
wordt een N V R  getal afgeleid , dat een maat voorstelt van zow el 
geluid als trillingshinder.

2.6. Klim aat
N orm en voor een behaaglijk klimaat:
In de gehele bew oonde zone van een ruimte m oet worden ge

streefd naar een behaaglijke, gelijkm atige temperatuur.
Aan de volgende voorwaarden dient voldaan te zijn:
a. D e relatieve vochtigheid ligt tussen de 30 en 70 pet. 
b D e luchtsnelheid is niet groter dan 25 cm /sec, ligt echter 

bij voorkeur tussen 10 en 20 cm /sec.
c. 1. Het verschil tussen stralings- en luchttem peratuur mag 

niet te groot zijn. Bij de gebruikelijke uitvoering van ge
bouwen en verwarmingssystem en zal in de praktijk het 
verschil tussen q en t, doorgaans hoogstens 2 a 3 °C  be
dragen.
2. Een vloertemperatuur tussen 14 en 26 °C.
3. Plafondtem peratuur niet hoger dan een waarde a f
hankelijk van de hoogte van de ruimte, zie tabel 1.

hoogte van vertrek max. temp. plafond

2.40 m 28 °C
2.70 m 30 °C
3.00 m 33 °C
3.70 m 40 °C

Tabel 1. D e plafondtem peratuur bij verschillende hoogte van 
het vertrek, wanneer het gehele plafond warm is.

d. Verticaal verval van de luchttem peratuur is maximaal 
2.5 °C /m ; bij voorkeur niet m eer dan 1.5 °C /m . Bij te 
grote verticale tem peratuurverschillen is er kans op een ’te 
warm hoofd’ o f ’koude voeten’.

W anneer aan de voorgaande punten a t/m  d wordt voldaan, 
wordt de toestand voornam elijk bepaald door de lucht- en 
stralingstemperatuur en kan de verlangde toestand redelijk 
door een gem iddelde van q en ts worden aangegeven.
H et gew enste tem peratuurniveau hangt sam en met de zwaarte 
van de licham elijke arbeid. Tabel 2 geeft enige algem ene 
richtlijnen voor verschillende soorten arbeid, bij een relatieve 
vochtigheid van 50 pet.

H oofdarbeid, zittend 20 to t 21 °C
Licht werk, zittend 19 °C
Licht werk, staand 18 °C
Zwaar werk, staand 17 °C
Zeer zwaar werk 15 tot 16 °C

Tabel 2. A anbevolen temperatuur voor verschillende soorten  
arbeid, bij een relatieve vochtigheid van 50 pet [21].

3. E R G O N O M IE , T O E G E PA ST  O P D E  B R U G  V A N  
SC H E P E N

3.1. Uitgangspunten
In het voorgaande is getracht de lezer een indruk te geven  
van ergonom ie en de literatuur op dit gebied. In het hier- 
volgende zullen enkele toepassingen besproken worden.
Het doel van een brug voor koopvaardijschepen kan gefor
muleerd worden als het ruimte bieden onder alle w eersom 
standigheden aan een aantal m ensen op de brug voor de be
sturing van een schip.

Onder besturing wordt hier verstaan het opnem en van in
form atie, het verwerken van inform atie, beslissen en uitvoe
ren van handelingen, ten einde een veilige en een zo snel 
m ogelijke reis te waarborgen tot de volgende ligplaats.

M et dit doel voor ogen kan geanalyseerd worden op bestaande 
schepen hoe de bem anning onder verschillende om standig
heden is sam engesteld. U iteraard is het altijd een voordeel 
als het te ontwerpen systeem reeds bestaat in een enigszins 
andere vorm.
Op grond van tijd-studie, bew egingsstudie o f activiteiten-studie 
kan een schatting gem aakt worden van de grootte der be
m anning onder de verschillende condities. Er kan een be
schrijving gegeven worden van de functie van elk der be
m anningsleden. Een nadeel van deze m ethode is dat steeds 
conclusies worden getrokken in de oude w erkom geving. Knel-
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Fig. 8. Schematische indeling van het grondvlak van de brug. In 
de linker indeling is voor dezelfde apparatuur minder grondopper
vlak nodig, terwijl het uitzicht van degene die achter de panelen 3, 
4, 5 en 6 niet belem merd kan worden door mensen in de brug.
1 =  kaartentafel en positie indicatie
2 =  radar
3 =  besturing
4 =  vaartregeling
5 =  communicatie
6 =  loodspositie

punten in het oude systeem  kunnen echter duidelijk naar voren  
komen.
Enquêtes lenen zich goed om  inzicht te krijgen over onder
werpen als taakbelasting, com fort en m eningen over inrich
ting van de brug.
V oor de inrichting van een brug dient tevens waarde gehecht 
te worden aan de uitspraken van de Raad voor de Scheep
vaart [19]. D e schepenw et is vrij sum m ier over het aangeven  
van eisen t.a.v. de inrichting. Studie van nearm issers (de real 
missers worden bij de uitspraken behandeld) zou veel kunnen  
bijdragen tot het voorkom en van ongevallen in de toekom st.
In de praktijk blijkt het echter zeer m oeilijk inform atie 
over deze onderw erpen te krijgen. H o e  de toepassing van de 
hier genoem de m ethoden in een n ieuw e w erkom geving zullen  
slagen wordt m eestal pas aan boord ervaren.
H ierdoor is vanuit de praktijk de behoefte gegroeid vóór het 
ontwerp m eer aandacht te besteden aan de inrichting en hoe 
m et de inrichting van de werkruim te gew erkt kan worden. 
H ierop zal in hoofdstuk 4 wat verder w orden ingegaan. V oor  
dit m om ent is belangrijk dat m et behulp van een aantal m e
thoden de grootte van de bem anning kan worden geschat.
D e  hoeveelheid  apparatuur is na  het vaststellen van de grootte 
der bem anning in feite ook bekend. V oor de verschillende 
w erkom standigheden kan nu de ruimte ingedeeld w orden (zie 
paragraaf 3.3).

3.2 Plaats van de brug
V oor wat betreft de bew egingen (versnellingen) is het vooral 
bij kleinere schepen belangrijk, de brug in de om geving van 
het midden te situeren. D oor L acey [19] werd onderzoek  
verricht naar de invloed van scheepsbew egingen op de pres
taties van m ensen o.a. op de brug. E en rustig bew egend schip  
zou volgens dit onderzoek ’enigszins’ tot ’veel’ bijdragen aan 
een betere uitvoering van de taak op de brug dan een  ruw 
bewegend schip.
Aan onbelem m erd uitzicht naar voren, de zijden en achteruit 
wordt steeds door geënquêteerden [20] het hoogste belang  
gehecht.
U it een onderzoek naar het uitzicht bij V L C C ’s door Shell 
Tankers in 1969 gehouden, bleek echter voor die schepen  
beperkingen in  het uitzicht naar voren gecom penseerd te 
kunnen w orden door radar en com m unicatie-aparatuur.
V oor het uitzicht naar de zijden, w at bij het passeren van 
schepen, havenhoofden e.d. van belang is, verdient het aan
beveling de brugvleugel achterlijker aan het stuurhuis te con 
strueren.
V oor zeer grote schepen m et lange brugvleugels kan voor het 
uitzicht langszij beter een  T .V . camera gebruikt w orden [21].

3.3 Indeling van de brug
In de brugruim te dient een aantal conso les opgesteld  te worden. 
V an de grootte kan vooraf een schatting gem aakt worden  
w aardoor een globale indeling m ogelijk is. D e onderlinge 
plaats wordt bepaald op de in 2.3 beschreven wijze.
Hieronder volgt een voorbeeld van zo ’n m ogelijke indeling  
(zie fig. 9A ).

1. Kaartentafel 2 m2
Plaatsbepalingsapparatuur 2 m 2
Loopruim te 5 m2 9 m2

2. Radar 1 ma
Loopruim te 2 m2 3 m2

3. Besturingspositie 1,5 m2
Loopruimte 1,5 m2 3 m2

4. Vaartregeling 1,5 m2
Loopruimte 1.5 m2 3 m2

5. C om m unicatie 1,5 m2
Loopruim te 1,5 m2 3 nF'

6. L oodspositie 1 m 2
Loopruim te 1 m2 2 m-’

7. Signalering scheepstoestand 1 m2
Loopruim te 1 m2 2 m 2

8 . D iversen: pantry, deuren e.d. 5 m2 5 m2

30 m2

E en aantal eisen en opm erkingen kan vooraf geform uleerd  
worden, zoals:
—  afw isselend kunnen staan en zitten is voor het uitvoeren  
van een plaatsgebonden taak beter dan uitsluitend staan [21]. 
D it vorm t de reden de roerganger te laten zitten. Een stuur
man van de w acht o f  kapitein is m inder plaatsgebonden en 
kan afw isselend staan en zitten.
—  U it de praktijk blijkt een vrije doorloop van SB naar BB 
wenselijk te zijn in het bijzonder tijdens m anoeuvreren in 
havens en kanalen.
—  Radarapparatuur dient zo  opgesteld te worden dat er twee 
o f drie m ensen tegelijk op kunnen kijken. E ventuele daglicht- 
afscherm ingen m ogen geen belem m eringen vorm en voor het 
uitzicht. Radarbeeld, kaart en  de om geving dienen steeds en 
snel met elkaar vergeleken te kunnen worden.
—  R ekening houden m et de m inim um  diepte van de brug 
(zie figuur 10B) en m eer van deze en andere ergonom ische  
operationele eisen kan de brug ingedeeld worden. Ter illustratie 
van de indeling van de ruimte is hier een plattegrond opge
nom en van de brug der G .W .-fregatten van de N ederlandse  
M arine (fig. 9).

BB d
Fig. 9. Layout van de brug van de Geleide Wapen Fregatten van 
de Nederlandse Marine.
Aan het frontschot de besturingspositie en plaatsen voor de O.v.d.W . 
en de Commandant. D e radar en de kaartentafel zijn in een kabine 
ondergebracht. In deze kabine kan de helderheid van het buiten
licht verlaagd worden met filters, hetgeen het radarwaarnemen ten 
goede komt.
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Fig. 10A. Doorsnede over H.S. van de positie van de roerganger. 
De ooghoogte slaande en de ooghoogte (gemiddeld) zittend is in de 
figuur getekend. Het bijbehorende aanzicht A is in fig. 11A gegeven.

opvolgt, zou de console er volgens figuur 11A uit moeten  
zien.
D e roerganger zit om dat staan een statische spierbelasting 
vormt en te allen tijde vermeden dient te worden [22]. D e stoel 
dient instelbaar te zij[n 23].

3.5 Aanwijsinstrumeiiten
M eters zijn in te delen naar de wijze, waarop men de verlangde 
inform atie afleest. Er zijn drie soorten aflezingen:
a. K wantitatieve aflezing. Hierbij gaat het om  een juist in
zicht in de toestand van een m achine o f  bepaalde apparatuur.

AANZICHT A

Fig. 11A: Console van de roerganger:
1 =  lintkompas
2 =  stuurhoekaanwijzer
3 =  roerhoek aanwijzer
4 =  draaisnelheidsaanwijzer
5 — stuurwiel
6 — signalering stuurtnachine
7 =  magnetisch kompas (elektrische aflezing)
8 =  noodstuurtelefoon
9 =  koersbord

Fig. 10B. Doorsnede over de hrug. De figuur geeft aan hoe de 
minimum diepte van de brug is samengesteld.

3.4 Consoles
A ls voorbeeld van een ontwerp van een console wordt hier 
ingegaan op de console van de roerganger.
Figuur 10A geeft een doorsnede over Hart Schip van deze 
console. H et midden van het raam komt overeen met de ge
middelde ooghoogte van de staande man, de ramen zijn onder 
een helling geplaatst van minstens 8 ° , ten einde reflecties 
te voorkom en. D e  ooghoogte van de zittende man komt 
nagenoeg overeen m et die van de staande, zodat de console  
zowel staand als zittend bediend kan worden. D e afm etingen  
van het paneel en de plaats van de instrumenten is afgeleid uit 
gegevens waarvan in figuur 6 en figuur 7 een voorbeeld is 
gegeven.

Afhankelijk van de filosofie van de rederij zou men twee 
typen roergangers kunnen onderscheiden. D e hooggekw alifi
ceerde kracht (vergelijkbaar m et co-p iloot in vliegtuigen) die 
ze lf koers en vaart regelt en uitsluitend in, wat scheepvaartver
keer betreft, drukke gebieden zijn functie uitoefent en waar
bij in andere om standigheden de autom atische piloot ingezet 
wordt. In zo ’n geval is een console indeling volgens figuur 11B 
geschikt. In het geval dat een  roerganger uitsluitend .roerorders

Fig. 11B. Console van d  eroerganger ,indien de roerganger een ge
kwalificeerde kracht zou zijn, voor een dubbelschroefschip.

1 =  lintkompas
2 — stuurhoekaanwijzer
3 =  roerhoekaanwijzer
4 =  koersbord
5 =  draaisnelheidsmeter
6 =  noodstuurtelefoon
7 =  magnetisch kompas (elektrische aflezing)
8 =  stuurmachinesignalering
9 =  stuurautomaat

10 =  directe motorbediening
11 — telegraafstand
12 =  astoerental
13 — spoedhoekaanwijzer
14 =  M K  telefoon
15 =  noodtelegraaf
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K le u r - Vorm co d e r in g 

en Tol .q e b ie d e n

KLEUR

^ ^ =  O p lim ao l geb ied .

K A A A /  = G c v o o rt i jk  -  •

Fig. 12. Groen =  optimaal gebied 
Rood  =  gevaarlijk
(Uitzonderingen voor stuur-bakboord.)
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Zo m oet bijvoorbeeld de slagenteller van een scheepsm otor 
een juist beeld geven van het aantal om w entelingen.
V oor kwantitatieve aflezing is een teller dikwijls beter dan 
een meter; tellers vergen een kortere afleestijd en  het fouten
percentage bij aflezen is veel minder.
b. Kwalitatieve aflezing. D e  meter geeft een kw alitatieve in
form atie van een bepaalde functie in de apparatuur. Bij
voorbeeld de tem peratuurmeter van een auto geeft alleen aan 
o f de tem peratuur van het water niet te hoog is.
Bij kwalitatieve aflezing is een bew egende w ijzem aald de beste 
oplossing.
c. C ontrole-aflezing. Hierbij wordt slechts aangegeven o f iets 
werkt o f niet werkt. V oorbeeld: in de auto gaat een rood 
lam pje branden als de oliedruk wegvalt.
Een stilstaande wijzernaald met een  bew egende, volledig aan
geboden schaal, is niet aanbevelenswaardig. W anneer hier
voor een schijf m et opstaande rand (waarop de cijfers staan) 
gebruikt wordt, heeft dit wel voorkeur. D eze  vensterschalen  
nem en op het paneel minder ruimte in en kunnen op eenvoudige 
wijze indirect verlicht worden.
V an een schaalverdeling is sprake indien de aangegeven varia
bele grootheid continu variabel is.

V oor schaalverdelingen gelden de volgende aanbevelingen:
—  Schaalverdelingen dienen overeenkom stig figuur 12 uit
gevoerd te zijn.
—  Schaalwaarden dienen met de klok m ee, van links naar 
rechts o f van beneden naar boven op te lopen;
—  Schaalverdelingen dienen niet fijner verdeeld te zijn dan 
noodzakelijk is voor adequate aflezing;
—  Schaalverdelingen dienen, indien toepasselijk, m et nul te 
beginnen;
—  Bij schaalverdelingen die sym m etrisch om  de nul liggen, 
dient de nul op de 12 uur o f  9 uur positie te staan;
—  N iet gehele getallen dienen niet bij een schaalverdeling  
gebruikt te worden;
—  Op vaste schalen dienen alle cijfers verticaal te staan. 
Op bew egende schalen dienen alle cijfers in de afleespositic 
verticaal te staan;
—  D e aanduiding van ’tolerantie’-gebiedcn kan met kleur- o f  
vorm codering gebeuren.
Wijzers dienen de schaalwaarde-aanduidingen nooit te bedek
ken, tenzij een com binatie van ruimtegebrek en schaal verde- 
lingseisen het noodzakelijk maakt dat de waarden binnen de 
schaalverdeling geplaatst worden.
Wijzers dienen in het algem een de strepen van de schaalver
deling net niet te raken (uitzondering bijv. wijzers op spiegel- 
meters etc.).
Wijzerpunten dienen even smal te zijn als de fijnste ver- 
deelstreep. Wijzers dienen qua vorm  een duidelijke wijsrichting 
te hebben.
Wijzers dienen strak van vorm te zijn en dezelfde kleur te heb
ben als de schaalverdeling.
V oor rechte schalen dient de wijzer onder o f  rechts naast de 
schaal geplaatst te zijn bij horizontale resp. verticale schalen. 
Tellerwaarden dienen te verspringen.
A f te lezen tellerwaarden dienen voor een getal van 4 cijfers 
niet sneller dan tw ee per seconde aangeboden te worden. 
Essentieel voor waarschuwingssystem en is dat het aangeboden  
(alarm) signaalgeluid -licht voldoende contrasteert m et de nor
male om geving.
Bij alarm indicaties dient een rood knipperlicht te gaan bran
den. In zeer kritieke situaties o f w anneer de operator het knip
perlicht niet altijd kan zien, m oet dit van een geluidsignaal ver
gezeld gaan.
D e operator bevestigt de m elding door te drukken op een toets, 
waarin het knipperlicht opgenom en kan zijn.
H et rode licht gaat dan continu branden en het eventuele  
geluidsignaal houdt op. Slechts indien correctieve maatregelen  
de kritieke situatie hebben verholpen, dient het rode licht uit te 
gaan.
Zijn er m eerdere system en m et elk meerdere alarm m eldingen, 
dan verdient het bij uitgebreidere panelen de voorkeur om  
slechts één alarm m elding per systeem  centraal in het paneel
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op te nem en. D it verwijst dan naar het alarmdisplay van het 
betreffende systeem  waar een gedetailleerder indicatie gegeven  
wordt. Specifieke, zeer kritische m eldingen kunnen hier een 
uitzondering op maken.

3.6 Verlichting
Op de brug m oet een verlichting van minstens 250 lux geïn 
stalleerd zijn, waarbij werkzaamheden als onderhoud, reparatie, 
schoonm aken, e.d. verricht kunnen worden. A ls aanvulling 
hierop is een verplaatsbare verlichting, bijv. looplam p, aan te 
bevelen waarm ee plaatsclijk hogere niveaus kunnen worden 
gerealiseerd.
Bij het varen in het donker m oet deze verlichting uitgeschakeld  
zijn. V oor zover er bij het varen ’s nachts enige verlichting

nodig is op de navigatiebrug, dient deze rood te zijn. 
Boven schrijfvlakken m oet daartoe gloeilam pverlichting aan
gebracht worden die uitsluitend rood licht uitstraalt op uit
sluitend het te verlichten werkvlak.
D e kaartentafel m oet voorzien zijn van een speciale, met enig 
wit licht gem engde, rode verlichting, teneinde de gekleurde 
kaartgegevens te kunnen waarnemen.
Instrumenten en meters dienen voorzien te zijn van een in
w endige rode verlichting, die slechts de essentiële gegevens 
mag vertonen. D .w .z. alleen schaalverdelingen, markeringen, 
wijzers, e.d. m oeten rood oplichtcn tegen een donkere achter
grond.
W anneer enige oriëntatieverlichting noodzakelijk is bij de 
toegangen tot de brug, m oet ook deze rood zijn.

f t — e n —  . . . .  i _  i --------- * * * * *  ■ ■
s —  l a k - -

Fig. 13. In de bovenste tekening is de plattegrond van de haveningang te Hoek van Holland getekend. In de cirkel is een knik in de dijk te 
zien. Door in de maquette foto's te nemen m et en zonder knik kan het effect van de visuele indruk die men van zee komend krijgt, voor
speld worden. D e tekening in het midden stelt de haveningang voor met knik, daaronder zonder, de waarnemer staat op dezelfde plaats.
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Vanuit de brug kunnen de krachten 1, 2 en 3 bestuurd worden 
1 = voortstuwing, 2 = achterdwarsschroef 3 = voordwarsschroef

beeld
schern

stuurman bedienings- 
middelen__

instrument« &

blokschema van de simulatie

windu stroom
scheepsmo

del____

0 - - 0 - - 0

> - ~ 0 ~

2 2 : o

t r
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bedieningsmiddel met voor elke propellor een aparte handle

2 c o

c V
 ^ _____________ / L —
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bedieningsmiddel waarbij de drie handles Vn één handle gecom
bineerd zijn.

0
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M  B B S  
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bedieningsmiddel waarbij één handle door 3 drukknoppen 
is vervangen. ~

Resultaten van één groep 
proefpersonen

Fig, 14. Onderzoek naar een optimaal besturingsmiddel voor een betonningsvaartuig met behulp van dynamische simulatie. 
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SIMULATIE MACHINECONTROLE-KAMER
m ock -u p

bedieningsmid-
delen

instructeur

telegraaforders

scanner instal- 
latie______

telëtype

keuze
procedure

1

digitale
computer

L  _

Fig. 15. Schema van een dynamische simulatie voor de machine-controle kamer van de G.W. Fregatten van de Nederlandse Marine.
I — procedure keuze; 2 =  primaire instruktie verschijnt op T.T.; 3 =  instelling van meetpunten door instructeur; 4 =  af handeling van 
de foutprocedure; 5 — registratie.

A lle verlichting m oet, voor zover nodig, apart dimbaar, maar 
in elk geval dimbaar zijn. D e kaartentafelverlichting m oet 
in zijn geheel, dus rode en witte lichtbronnen sam en, op één  
dim mer w orden aangesloten.

A lle armaturen, die in het plafond van de brug zijn aange
bracht m ogen naar opzij géén licht uitstralen. Ten eerste zouden  
zich dan te hoge lum inanties in het gezichtsveld bevinden, ten 
tweede heeft een goed ontworpen brug schuingeplaatste ruiten, 
waarin het plafond gespiegeld gezien zou kunnen worden. A lle  
licht dat vanaf het plafond in de ruiten gespiegeld gezien zou  
kunnen worden, levert een verstoring o f  w ellicht zelfs verhin
dering op van het waarnem en van de buitenwereld.

4. V O O R B E E L D E N  V A N  O N D E R Z O E K
Bij het Instituut voor Z intuigfysiologie wordt de m ethode ge
volgd dat voor werkruimten m et veel apparatuur en mensen  
een m ock-up wordt gebouw d. D it is een statische representatie 
van de toekom stige w erkom geving schaal 1 : 1 ,  in hout g e 
bouwd.
A ansluitend bij de studies op de bestaande schepen kan nu 
door de gebruikers de toekom stige om geving beoordeeld w or
den.

D oor m iddel van enquêtes kan objectief een oordeel gevormd  
w orden over deze ruimte. D oor de indeling te wijzigen, waar 
de m ock-up bij uitstek geschikt voor is. kunnen daarom ook  
verschillende indelingen objectief vergeleken worden.

D e voor- en nadelen van deze statische m ock-up m ethode kun
nen als volgt geresum eerd worden:
a. beoordeling van de toekom stige werkom geving is mogelijk
b. wijzigingen in het ontwerp zijn niet meer nodig nadat het 
systeem  gebouw d is
c. lage kosten van de m ock-up in verhouding tot kosten van 
wijzigingen naderhand
d introductie en training van het toekom stige systeem voor 
degenen die er m ede zullen gaan werken.
Een nadeel is dat tijdafhankelijke functies afw ezig zijn en 
som s kan het een nadeel zijn dat er van te voren al aandacht 
aan details w ordt besteed. Om aan het bezwaar tegem oet te 
kunnen kom en dat tijdafhankelijkheid niet aanw ezig is, kan 
de m ock-up gedeeltelijk dynam isch uitgevoerd worden.
Op dezelfde wijze als bij de statische m ock-up kan nu de 
inrichting beoordeeld worden, echter, nu kan ook de invloed  
van uitwendige om standigheden zoals dijken, havenlichten, 
verlichting van de stad als achtergrond, en het allerbelangrijkste 
tegem oetkom end verkeer, verdisconteerd worden in de beoor
deling. A fhankelijk van de m ensen op de brug en  de uitwendige 
om standigheden kan zo  de beste inrichting gekozen worden.

4.1 Modellen
In voorstudies wordt som s gebruik gem aakt van m odellen  
schaal 1 : 10, om  een ruwe schatting m ogelijk te maken van 
de voor een ruimte benodigde inhoud. In dit stadium kan reeds 
vastgesteld w orden w elke relaties van m ens/m ens, m ens/instru-
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Fig. 16A. Schema van een dynamische simulatie opstelling voor ergonomisch onderzoek.

j
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ment en instrument/instrument kritisch en belangrijk zijn. Het 
blijkt in de praktijk dat meer geavanceerde technieken om de 
lay-out van een werkruimte ruwweg te bepalen minder vo l
doen, om dat de moeilijkheid schuilt in het vaststellen van 
de waarde van een verbinding en niet in de berekening.
Een bijzonder voorbeeld van het gebruik van m odellen vormt 
een onderzoek dal verricht [24J werd om advies te geven over 
de verlichting en vorm geving van het zichtbare gedeelte van de 
havenm ond te H oek van H olland. D e afm etingen van het 
m odel bedroegen 16 X 22 m, schaal 1 : 500.
In figuur 13 is w eergegeven met behulp van een tekening één 
aspect van dit onderzoek, nl. het effect dat een knik in een  
dijk een vernauwing van de haventoegang suggereert voor de
gene die van zee komt. D oor met behulp van een cam era (in de 
naquette het oog van de waarnemer representerend) op ver
schillende plaatsen m et  en zonder knik fo to ’s te nem en en  
deze fo to ’s te laten beoordelen door een grote groep mensen 
is een dergelijk effect objectief vast te stellen.
Omdat veranderingen in zo ’n m aquette gemakkelijk aan te 
brengen zijn kan uit een aantal haveningangen op de hier ge
noem de wijze een keuze gem aakt worden, bijv. de meest ge
schikte visuele vorm geving uit veiligheidsoverweging.

4.2 M ock-ups
D eze m odellen, schaal 1 : 1 bieden een uitstekende gelegenheid  
tot het beoordelen van een ruimte. Operators worden gecon
fronteerd met hun toekom stige werkom geving en kunnen hun 
ervaring verdisconteren in het ontwerp. D e voor- en nadelen  
zijn reeds genoem d.

4.3 Gedeeltelijk dynamische mock-ups
D it type sim ulatie is meer com plex dan de voorgaande. H et 
hangt van het doel van de studie af, hoe com plex de 
sim ulatie gemaakt m oet worden om betrouwbare conclusies te 
kunnen trekken.
A ls voorbeeld wordt hier genoem d hoe de keuze tussen een 
aantal besturingsarrangementen voor een betonningsvaartuig 
werd gemaakt.
Het schip is uitgerust met twee dwarsschroeven en een voort- 
stuw ingsschroef en aangezien de kapitein het schip op de brug- 
vleugel stuurt (tot sea-state 5) en de boeim anoeuvre leidt, is 
het van belang dat met het bcsturingsmiddel het vaartuig zo ac
curaat en zo eenvoudig m ogelijk gepositioneerd wordt.
In het laboratorium werd deze situatie zichtbaar gemaakt op

een beeldscherm, waarbij sym bolen het schip en de boei 
voorstelden. Stroom  en wind konden gevarieerd worden en 
met behulp van een digitale com puter werden de scheepsbe- 
wegingen in het platte vlak berekend (zie fig. 14).
V oor het beeldscherm stond een console waarin system atisch de 
bedieningsm iddelen verwisseld werden.
Met het ’drie-handle-systeem ’ konden de proefpersonen het 
beste het schip bij de boei houden.
D e resultaten van deze studie kunnen alleen vergelijkenderwijs 
gebruikt worden, maar er is een objectief criterium (de tijd 
dat m en zijn schip bij de boei w eet te houden) gebruikt waar
mede een voorkeur voor een bepaald bedieningsm iddel ken
baar wordt gemaakt.
V oor de sim ulatie van de T echnische Centrale van de G eleide 
W apen Fregatten, waarin een overzicht van de scheepstoe- 
stand wordt w eergegeven betreffende de hoofd- en hulpvoort- 
stuwing, de elektrische energie-distributie en schadecontrole, 
werd een M ock-up gebouwd met een gedeeltelijke dynam ische 
simulatie van het proces. (Zie fig. 15).
Om voordat het schip in de vaart is een optim ale handeling 
voor de operator vast te stellen tot het vinden van fouten is 
thans, m et behulp van deze sim ulatie, een studie gaande. D e 
sim ulatie kan gedeeltelijk gestuurd worden door een instruc
teur o f  geheel door een digitale rekenmachine.
Een zeer belangrijk deel van de inform atie die op de brug 
van een schip wordt ingew onnen, heeft betrekking op de om 
geving van het schip. Een aantal jaren reeds zijn simulatoren  
van de scheepvaart in ontwikkeling.
V oor onderzoek naar de ergonom ische aspecten van de brug 
wordt in ons instituut gebruik gem aakt van videotechniek om  
een buitenbeeld te genereren. In een schaalm odel 1 : 100 of 
1 : 500, wat bijvoorbeeld een havengebied voorstelt, beweegt 
een T .V .-cam era (fig. 16A, B) volgens de scheepsbewegingen  
w elke door een com puter worden berekend. H et videobeeld  
wordt op een scherm geprojecteerd. System atisch kan nu 
het scheepvaartverkeer in de om geving, de vorm van de haven
mond, zichtom standigheden, enz., gewijzigd worden. 
Afhankelijk van de lay-out van de brug en de mensen in de 
brug kan dan vastgesteld worden w elke lay-out in bepaalde 
condities het veiligst is o f  bijv. een geringe personeelsbezetting  
mogelijk maakt.
Met deze benadering kan een bijdrage geleverd worden tot een 
verbetering van de veiligheid en het individuele com fort in de 
scheepvaart.
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Preventive maintenance of electrical machinery 
on board ships

B. A. van Gameren* and E. J. V isser

W hen speaking about preventive m aintenance o f electrical 
m achinery on board ships, it might be useful to give a short 
introduction to m aintenance o f electric m achinery and equip
m ent in general. Problem s relating to the preventive main
tenance o f this equipm ent on board ships will then be dealt 
with in more detail. It is well know n that the costs o f main
tenance in general have risen sharply and naturally this is o f 
great concern to everyone engaged in engineering.
T w o o f  the main causes for the rise in costs are:
1. m aintenance work is rather labour-intensive with ever- 
increasing w ages for those w ho carry out the job;
2. the equipm ent has becom e gradually of a m ore com plicated  
nature which necessitates better trained, m ore highly educated  
personnel to  carry out m aintenance w ork on this equipm ent. 
There seem s very little chance that this trend will be reversed 
within a measurable space o f time.

W hat is m aintenance?

T he word ’m aintenance’ has already been used a number o f  
tim es but this concept has not yet been properly defined. 
M ore than one definition is applicable and any one o f  them  
m ight be open to controversy. Leaving such a definition aside, 
how ever, a clear distinction must be m ade betw een the various 
types o f  m aintenance.
For the follow ing, the terms are as recom m ended by the no
m enclature com m ittee o f the N etherlands Society for E fficient 
M aintenance. These terms are:
a. curative breakdown m aintenance;
b. preventive m aintenance;
c. inspection m aintenance;
d m odification m aintenance.
The writer would like to elucidate each o f these briefly.

a. C urative B reakdow n M aintenance
This type o f m aintenance is distinguished from  the others by 
the fact that it is only applied w hen a failure has already 
occurred.
in this case it is assumed that failure o f  a m achine or apparatus 
is hard to predict or even that it is not predictable at all.
It is true that the lifetim es o f  the various com ponents o f a 
piece o f m achinery may vary considerably, and in a good  
m any cases there would be little sense in interrupting the 
running o f  the m achine in order to maintain it.
There are, how ever, two strong objections to this system:
1. shut-down periods for m aintenance are very irregular; in 
any case hardly any planning can be made;
2. w henever an uninterrupted production process is required, 
the system is o f  no use at all.

b. P reven tive M aintenance
This type o f  m aintenance is quite the opposite o f curative 
m aintenance because its aim is to take action prior to any 
failure or breakdown.
In this case it is presum ed that a breakdown o f  a com ponent 
ca be predicted.
Such a system o f  m aintenance is developed along organisatio
nal lines w ith respect to m aintenance on the one hand, and eco
nom ically on the other hand. For instance, the acknow ledge
ment that a failure m ay have a great im pact on the operating  
results.

Advantages o f this system  are:
1. unexpected breakdowns m ay occur less frequently;
2. regular m aintenance periods can be planned;
3. the costs o f  m aintenance can be accurately pre-calculated.
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However, the need for a rather large and expert organisation  
could be a disadvantage.

c. Inspection M aintenance
A n inspection is carried out prior to the actual m aintenance 
operation itself in order to ascertain whether or not such an 
operation is really necessary.
Here one operates on the principles that previous experience 
is likely to indicate that a full m aintenance operation will 
probably not be necessary. W hen inspections are carried out 
regularly and if adequate action is taken at the proper time, 
the am ount o f m aintenance work may be restricted consi
derably.
This type o f  m aintenance might be regarded as a mixture 
o f the two m ethods m entioned earlier.

A dvantages are:
1. a great flexibility;
2. unexpected breakdowns may occur less frequently.
The follow ing could be listed as disadvantages:
1. less predictable costs;
2. the rather large and experienced staff required for pre
ventive m aintenance will also be needed in this case;
3. a very accurate filing and com pilation o f  the various data 
is indispensable.

d. M odifica tion  M aintenance
The philosophy behind this system is that bearing in mind 
the rapid progress in the technical field, there should always 
be room for im provem ents. By careful analysis o f  the m ain
tenance work one tries to detect vulnerable parts or com 
ponents in the equipm ent and to substitute these by m odified, 
less vulnerable parts. In many cases this w ill lead to an al
teration in the. construction, which will dim inish m aintenance 
work.
An advantage o f this system is the possible ultim ate dim inution  
o f m aintenance work.
W ith this system, how ever, an even more highly specialised  
staff is needed.

M aintenance o f electric equipm ent
The necessity o f  system atic m aintenance, for the larger electric 
m achines in particular, has been well proven in practice.
D uring the last decades the ratings o f  electrical machinery 
have continuously increased.
By intensive use o f construction materials, the m achines have 
becom e sm aller in size whereby, how ever, they have to 
carry a heavier load both therm ally and m echanically. With 
these extrem ely econom ically  built m achines, w e are already 
faced with m alfunctions w hich rarely occurred in earlier days. 
A n electric installation should be correctly m aintained in 
order to prevent, as m uch as is possible, the occurrence of 
breakdowns in the equipm ent w hich could  lead to very costly  
repair jobs as well as elim inating most undesirable interrup
tions in the operation o f  the equipm ent.
Four different types o f  breakdowns can be distinguished with 
their causes:
1. Breakdowns w hich are, in principle, already im m inent prior 
to or during the stage o f  m anufacture. T hese include faulty 
design or faulty construction, faults m ade during m anufactu
ring or testing and faults in materials used. Preventive main
tenance is not applicable in these cases; inspection m aintenance 
could have prevented the breakdown and m odification m ain
tenance must be applied.
2. Breakdowns w hich occur during the operation o f the 
m achine, e.g. fouling o f  the w indings in electric m achines and
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Fig. 1. Totally enclosed 400 kW d.c, motor Fig. 3. Damaged winch motor (i)

apparatus, or ageing or wear o f various parts. It will be 
clear that in such cases curative m aintenance is applicable. 
Inspection m aintenance, how ever, m ight have prevented m uch  
trouble and might have lead to m odificative m aintenance be
cause an opportunity to im prove the equipm ent should not 
be disregarded.

3. Breakdowns due to external factors which, however, do 
have som e connection with the m achine or the electrical 
equipm ent. For exam ple, incorrect handling o f the equipm ent, 
defective protection, and faults in the driven tool. The first 
exam ple can only lead to curative m aintenance. Prevention  
o f such breakdowns can only be attained by proper instruc
tions to the operating personnel. For the last two exam ples, 
preventive m aintenance o f the protecting device or the tool 
might very well be Ihc solution, In both cases inspection and 
m odification m aintenance might contribute to prevention o f  
the breakdowns.
4. Breakdowns w hich are due to  external factors but which 
do not have any connection with the m achine or the equipm ent 
—  such as damage caused by acts o f  G od, collisions, accidents 
during transportation, etc.
W ithin the scope o f this paper only curative m aintenance will 
be applicable.
Exam ples o f each o f these four reasons for breakdown, are 
presented.

1. In a totally enclosed 400 kW d.c. m otor 1500 rev/m in, 
440 V  (fig. 1), dust from  the carbon brushes could not be 
extracted and had settled at various places to such an extent 
that the insulation resistance decreased inadmissibly. This had 
led to short circuits betw een the windings, w hich in  turn 
resulted in the burning o f the w inding insulation. Inspection  
m aintenance, could probably have prevented this breakdown. 
H ow ever, if  the design o f the m otor had m ade damaging settle
ment o f  the dust im possible, (for instance, by means o f  a 
built-in filter) the breakdown w ould not have occurred.
2. An alternator w hich had received hardly any m aintenance 
for over a period o f  5 years contained stator w indings w hich  
were fouled in such a w ay that the cooling was seriously 
hampered (fig. 2). B ecause o f  this, part o f the w inding was 
overheated and the rotor coils had also becom e too hot. 
C onsequently, the voltage regulator w hich was m ounted on top  
o f the alternator, was damaged.
Clearly, this is a case w hich occurred during the operation of 
the machine, but it could have been prevented if  proper 
m aintenance were given.
3. D ue to failure o f a protecting device o f a w inch motor, 
the armature had been rotating at 4  to 5 times its nom inal 
speed. The dam age w hich was inflicted on the m otor is shown  
in figures 3 and 4.
This is a clear case o f  a breakdown w hich occurred because

Fig. 4. Damaged winch motor (i) ->

Fig. 2. Fouled stator windings on an alternator
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Fig. 5. Electrical machinery after being under water

o f external factors w hich had som e connection with the 
m achine in this case a very im portant connection. Regular 
checks o f the protecting device w ould have prevented this 
breakdown.
4. Figure 5 shows the state in w hich the electrical machinery  
was found after it had been under water for som e time fo llow 
ing a collision and the subsequent sinking o f  a dredger.
In this particular case the w indings o f  all machines have 
been renewed, the stator cores were subjected to a special 
treatment; the control apparatus was com pletely renewed.
In these exam ples, the author’s com pany w as lucky enough  
to be able to track down the cause o f the damage. This, how 
ever, is not always possible. In many cases the all important 
history o f the machine is not available, or important details 
are not reported correctly to the repair shop. Everything 
should be done in order to ascertain the real cause o f  the 
breakdown so that adequate changes and im provem ents can 
be made.
Repairing a machine and m erely restoring it to  its original 
condition, is not a very difficult job. But to im prove a m achine 
sufficiently during repair and eliminating the likelihood o f  a 
repetition o f  the breakdown, requires a statistical analysis 
of the facts and figures available as w ell as experience and a 
scientific insight into the problem. Co-operation on the part 
of the user o f the m achine is absolutely essential.

Why maintain electrical equipment?
This question should really be superfluous. Unfortunately, 
there are still m any w ho believe that electrical machinery 
needs little or no m aintenance.
In connection with preventive m aintenance, either for land in
stallations or for marine equipm ent, there are a number of 
points which merit special attention.
There are, in the first place, various parts o f electrical m achi
nery w hich should be watched rather closely. The insulation  
of the w indings is a case in point. T he life span o f  an electric 
machine is m ainly confined to the lifespan o f the insulation  
o f its windings.
During operation this insulation is taxed both therm ally and 
mechanically.
In order to restrict therm al ageing o f  a w inding, its m axim um  
permissible temperature should not be exceeded, at least not 
for too long a period. The maxim um  permissible temperatures 
for various materials are listed among others in N E N  3173.

C lassification bureaus also have relevant lists available. The 
temperature o f  a machine depends on that part o f the applied 
electrical or m echanical power that is transformed into heat 
and the machine's capacity to carry this heat away. W hen ail 
heat generated within the machine is carried away, a con 
stant operating temperature is attained. Because heat iransfe; 
can only be effected when certain temperature differences exist, 
and because part o f the heat is needed to attain a certain 
temperature, there is a time lag before the constant operating 
temperature can be reached. This depends largely on the heat 
capacity o f the machine and the ability to transfer the heat to 
the environment. These properties vary according to the type of 
m achine considered. In normal circum stances the temperature 
equilibrium will be reached within a few  hours.
Tests have revealed that permanently exceeding the permissible 
temperature by approxim ately 10 °C  will alm ost halve the life 
time o f the insulation; so it is clear that prevention o f over
heating is o f utmost importance.
Overheating can be caused by:
1. overloading during which much heat is generated;
2. serious fouling o f  the machine w hich hampers the heat 
dissipation to the environment;
3. fouling or breakdown o f  the heat exchanger.
Overheating may be detected in many cases by the coulour 
and the habit o f the insulating varnish (bubbles and cracks). 
For an adequate repair, impregnating anew may som etim es 
suffice but in the majority o f cases a com plete new insulation  
must be applied w hich in actual fact means the mounting of 
an entirely new winding.
A  phenom enon that occurs rather frequently is fouling o f the 
winding by oil or grease from leaking packings o f the bearings. 
For m ost windings such a fouling cannot be allowed because 
the oil affects the varnish. In such a case the machine has to 
be thoroughly cleaned, dried and impregnated again. The selec
tion o f the cleaning agent for the interior o f electrical machines 
is very important. The so-called good, fast working agents often  
affect the varnish and treating the machine with such agents 
may very easily lead to still greater harm.
The com m utator, the brushes and the sliprings are very 
vulnerable parts o f the engine.
The com m utator o f a d.c. machine carries a great load both 
therm ally and m echanically. M oreover, its construction and 
its manufacture are far from  easy. M any com m utator troubles 
can be traced back to the carbon brushes.
A lthough general indications can be given as to which type 
o f brushes are to be used with certain m achines, unpredictable 
effects often occur.
The form ation o f  a good patina layer on the com m utator is 
o f great im portance. W hether such a layer is really formed 
does not only depend on the com m utator or the carbon brushes, 
but external factors such as the presence o f  dust or aggressive 
vapours are also o f great influence.
As all carbon brushes wear, they always produce a certain 
am ount o f  dust. M achines that have carbon brushes should 
therefore be cleaned very regularly in order to avoid excessive 
accum ulation o f carbon dust which m ay cause considerable 
damage.
F or rotors with sliprings, the sliprings and the brushes merit 
special attention. H ere, in particular, dust and fouling be
tween the sliprings may cause trouble.
During each overhaul o f  the motor, the connections between 
the sliprings and the rotor winding in particular, should be 
checked.
T he bearings are essential mechanical parts o f the machine 
and a breakdown on them may have severe consequences for 
other machine parts. Insufficient lubrication cuts the life time 
o f a bearing. Therefore, the lubrication instructions on the 
machine should be strictly com plied with. The life time o f a 
bearing is understood to be the period o f time in w hich 90 
per cent o f  the bearings of that type remain in operation. 
T he nominal life tim e o f a bearing is greatly dependent on 
its type and its load, but for large motors it m ay be estimated 
to  be approxim ately 40,000 hours. During the overhaul o f a 
m achine the bearings are usually replaced. W hen lubricating 
roller bearings it should be borne in mind that both too much 
and too little grease may easily dam age the bearing. M oreover,

S . en W. — 41 e jaargang no. 10 — 1974 213



applying too  much grease may cause grease to  enter the 
m achine in the form  o f  oil which m ay dam age the interior. 
The grease used for lubrication should not con flict with the 
grease used previously.
N orm ally a roller bearing produces a certain noise. A n in
creased noise level is a sure warning to inspect the bearing. 
An increase in bearing tem perature indicates either too  much 
or too little grease. Bearing tem peratures often rise very 
quickly. A  close watch on the tem perature cannot always 
prevent dam age to the bearing itself, but in m any cases it 
can save the m achine from further dam age.
An inspection o f  w aste grease is a very good check on possible 
dam age to the bearing. N orm ally the grease is clear or trans
parent. Pollution w ill give it a darker appearance; pollution  
with iron particles will cause a greyish-black colour; pollution  
with brass m akes the grease look  greenish.
A ll other electrical equipm ent should be subject to correct 
m aintenance. In m any cases, how ever, electrical equipm ent 
may be o f  a more com plex nature than electrical m achines 
and it w ill be rather difficult to g ive an overall survey o f all 
parts that have to be checked. N evertheless, a few general 
rules m ay be given.
It will be clear that all m oving parts need special attention  
with respect to wear.
Insulation m aterials should be checked regularly for tem pera
ture and fouling, as in the case o f  electrical m achines. Sw itches, 
contactors, circuit breakers, relays and other equipm ent con
taining electric contacts for closing and breaking electric 
circuits, need a close watch particularly with regard to the 
contact surfaces. W ear o f the contacts may lead to  bad electric 
connections w hich may cause overheating and further dam age 
to the switches.

A  faulty protection device for electrical equipm ent m ay lead 
to dam age o f  im portant com ponents o f  the electric system . 
T he correct preventive m aintenance in  this case is a regular 
check on the proper operation o f  the device itself.
M uch m odern control apparatus contains electronic com 
ponents and m ost cannot be m aintained by inspection only. 
Preventive m aintenance in this case can only m ean the regular 
replacem ent o f  com ponents by new ones. H ow ever, inter
m ediate checks on the serviceability o f  com ponents can be 
helpful.
O ne o f the im portant aspects o f m aintenance o f  electrical 
equipm ent, is the availability o f spare parts on board ship. 
Ml classification societies, L loyds Register o f  Shipping, the 
A m erican Bureau o f Shipping and V eritas, to nam e just a few , 
have had their rules and recom m endations for spare parts 
for several years. Every type o f  m aintenance m entioned  
earlier w ill require spare parts, either to replace w orn out com 
ponents or to replace com ponents that are likely to break down  
sooner or later.
A lthough it is o f  little use to m ention all spare parts listed  
by the various classification  bureaus in detail, listing a few  o f  
them  w ould be appropriate.
For electric m achines: bearings; carbon brushes; brushholders, 
etc.
For apparatus: Contacts; coils; springs; resistors, etc.
M odern electronic apparatus w ill m ainly utilize a num ber o f  
easily interchangeable com ponents; the use o f  plug-in parts is 
preferable and these are recom m ended to be carried as spares. 
M aintenance and repair o f  such equipm ent is easy  as com plete  
com ponents —  representing a specific function  in the w h ole —  
can be replaced.

PROEFTOCHT 'W IN TER SW IJK '

H et tn.s. W intersw ijk , dat door de 
Scheepsw erf T on  B odew es B.V. te Frane- 
ker is gebouw d voor rekening van de 
N ieuw e Rijnvaart M aatschappij, dochter
ondernem ing van de K .N .S .M . te A m 
sterdam, heeft onlangs een geslaagde 
technische proefvaart gehouden op het 
W ad, waarna op het IJ de o ffic ië le  proef
vaart plaats vond.
H et vaartuig is één van de drie identieke 
schepen, w elke eind 1972 d o o rd eN .R .M . 
in opdracht werden gegeven aan de C o- 
noshipgroep te G roningen.
Het ontwerp van deze geavanceerde  
schepen is op basis van langdurige stu
dies verzorgd door Sea Transport E ngi
neering te Am sterdam .
D e hoofdafm etingen zijn: lengte over  
alles 85 .00 m, breedte over alles 9 .50  m, 
holte 3 .00 m, inhoud ruim 1650 m3, 
draagverm ogen 1550 ton.
V oor de voortstuw ing van dit schip zorgt 
een dubbelsehroef-installatie m et twee 
m otoren van elk  600 pk w elke het schip  
een snelheid geeft van ruim 23 km/uur.
H et schip is dusdanig geconstrueerd  
dat het direct ingezet kan worden voor de 
duwvaart, m et een duw steven en boegbe- 
sturing.

D e afm etingen van het vo lled ig  recht
hoekige ruim zijn: 58 .50  X  7 .50 meter. 
H et ruim is afgedekt door vederlicht lo 
pende luiken, fabrikaat Transport E ffi
ciency te Am sterdam . D e  stuurhut is 
hydraulisch verstelbaar, eveneens fabri
kaat T.E.

D e roef is volledig een apart geheel, w el
ke verend is opgesteld, w aardoor een na
genoeg volkom en rust tijdens de vaart 
w ordt gewaarborgd.
D e W intersw ijk , sam en m et haar zuster
schepen de W aalw ijk  en de W estw ijk , zijn 
de eerste schepen, w elke geheel zijn voor
bewerkt bij Centraalstaal te G roningen, 
de centrale voorbew erkingsw erkplaats 
van de C onoshipgroep, waarin ook de 
Scheepsw erf T on B odew es BV. d eel
neemt. D e w erf kan hierdoor dus op zeer 
m oderne wijze en aan hoge eisen vo l
doend, serieschepen leveren.
A angezien de w erf over een  eigen 200 
tons drijvende bok O m e L oeks  beschikt, 
kon m en een  voor het N oorden  geheel 
nieuw e m ethode verder ontwikkelen.

D e in vier m oten van resp. 18.00 m X  
2 X  20 ra X 27 .00  m lengte verdeeld  
schip werd op de overdekte bouw helling  
com pleet m et hoofdm otor enz. gereedge
maakt.
Daar de lengte van deze nieuw e overdek
te bouw helling de tewaterlating van een 
85.00 m eter lang schip m om enteel nog  
niet toelaat, zijn de v ier stukken m et de 
eigen bok te water gelaten en daarna 
drijvende in het water tot een geheel aan 
elkaar gelast.
N adat het schip m et genoegen door de 
heer K aan, directeur van de N .B .M ., was 
overgenom en, werd de W intersw ijk  on
der com m ando van de heer K. H ooge- 
veen direct geladen voor haar eerste reis 
naar Basel.
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RIJN-SCHELDE-VEROLME CONCERN
De leden van de T w eede Kamer, m e
vrouw Epema-Brugman en de heren D e  
Ruiter, Van der D oef, Kombrink en 
Poppe (allen PvdA), hebben aan de m i
nisters van Sociale Zaken, van E cono
mische Zaken en van Financiën op 11 
oktober 1973 de volgende vragen ge
steld.
1. W at is op dit m om ent het financiële  
belang van de rijksoverheid in het Rijn- 
Schelde-Verolm e concern? Is de R ege
ring nog altijd vertegenwoordigd in de 
raad van commissarissen?
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 
blijkt dat de Regering nog altijd belangen 
heeft in genoem d bedrijf, is zij dan ook  
betrokken bij, respectievelijk gekend in 
de totstandkoming van de discussienota  
van R ijn-Schelde-Verolm e, waarin wordt 
gesproken over de mogelijkheid van het 
overplaatsen, eventueel ontslaan van vele 
honderden werknemers?
3. Wat is het oordeel van de bewinds
lieden over de plannen vervat in ge
noem de discussienota, gelet o.a. op het
geen destijds bij de R SV-fusie is over
eengekom en, namelijk dat herstructure
ring niet tot ontslagen zou mogen lei
den?
4. Steken deze berichten over ontslagen  
niet schril af bij de zojuist bekend ge
maakte winstprognoses van de RSV- 
directie?
5. W at is, in het licht van de plannen 
van de Regering om  de positie van de 
ondernemingsraden te versterken, haar 
oordeel over het feit dat de werknemers 
en hun vertegenwoordigers niet zijn ge
kend bij de totstandkom ing van deze 
nota?
6. Wil de Regering met de haar ten 
dienste staande middelen helpen bevor
deren, dat voortaan werknemers en hun 
vertegenwoordigers in het allereerste sta
dium worden gekend bij het opstellen  
van dergelijke voor de werkgelegenheid  
zo belangrijke nota’s?
7. W elke is de visie van de Regering op 
de ontwikkeling van de' N ederlandse  
scheepsbouwindustrie en op de positie 
van Rijn-Schelde-Verolm e daarin?
D e ministers van Econom ische Zaken en 
van Sociale Zaken hebben m ede namens 
de minister van Financiën deze vragen 
op 13 februari 1974 als volgt beant
woord.
2. Ter realisering van de fusie tussen  
het Rijn-Schelde- en het V erolm e-con- 
cern zijn in 1971 aan V erm ogensbeheer 
Verolm e B.V. kredieten onder contra- 
garantie van de Staat verstrekt voor een 
bedrag van ƒ 148 mln. Bij de fusie heeft 
Rijn-Schelde-Verolm e zich verplicht tot 
een aantal bijzondere uitkeringen aan 
Verm ogensbeheer Verolm e. D eze uitke
ringen m oeten door laatstgenoem de ven
nootschap worden gebruikt om de kre
dieten a f te lossen en rente te betalen. 
Dankzij deze bijzondere uitkeringen is de 
onder contragarantie van de Staat ver
strekte lening inm iddels tot circa ƒ 88 
mln. verminderd. Er m oet rekening w or
den gehouden m et de m ogelijkheid dat 
het tem po van aflossing trager gaat ver

lopen. D oor de garanties heeft de Staat 
belang bij het verloop van de uitkerin
gen aan V erm ogensbeheer V erolm e en 
daardoor ook bij de resultaten van het 
R ijn-Schelde-V erolm e-concem . In het 
zgn. Rapport W insemius is bepaald dat 
zolang de Staat een financieel belang bij 
Verm ogensbeheer Verolm e heeft, zij ge
rechtigd is de vergaderingen van de Raad 
van Commissarissen van zowel V erm o
gensbeheer V erolm e als van Rijn-Schelde 
Verolm e door een regeringswaarnemer 
te laten bijwonen. Van dit recht wordt 
tot op heden gebruik gemaakt.
2. D e discussienota is ter kennis van 
de regering gekom en m iddels de rege
ringswaarnemer. D e nota is in de Raad 
van Commissarissen aan de orde ge
weest, toen toestem m ing werd gevraagd 
deze binnen het concern in discussie te 
brengen. D e regering is noch betrokken  
bij noch bekend in de totstandkom ing  
van de discussienota. V olgens hoofdstuk  
5 van het Rapport W insem ius is 
Rijn-Schelde-Verolm e in het kader 
van de herstructurering van het con
cern verplicht te ’onderzoeken welk 
produktiepatroon in het W aterweggebied  
het beste past in de gegeven w erkgelegen
heidssituatie’. D e totstandkom ing van 
de discussienota is één stap o p weg  
naar de voltooiing van het onderzoek. 
In dit stadium vinden ondergetekenden  
het niet bezwaarlijk niet betrokken resp. 
gekend te zijn gew eest bij d e totstand
koming. Dit neem t niet weg dat de re
gering als belanghebbende actief bij de 
volgende fasen van dit onderzoek be
trokken dient te  worden en zo  nodig een 
eigen inbreng zal leveren.
3. U it het antwoord op vraag 2 blijkt 
dat ondergetekenden zich nog geen oor
deel hebben kunnen vormen over de 
plannen vervat in de discussienota.
Bij vraag 3 wordt ter sprake gebracht 
dat bij de R SV-fusie is overeengekom en, 
dat de herstructurering niet tot ontsla
gen zou m oeten leiden. D e sam enhang  
hiertussen wordt in het rapport W inse
mius besproken.
D e volgende twee passages zijn het meest 
relevant:
—  ’A lvorens het herstructureringsplan, 
waarin tevens de sociale begeleiding zal 
worden geregeld, gereed is, zullen geen  
personeelsm utaties plaatsvinden, die 
vooruitlopen op een herstructurering. 
N aar het oordeel van de Com m issie zal 
er zow el tijdens als na de periode van 
integratie en herstructurering en voor
zover het de gevolgen hiervan betreft, 
geen sprake zijn van een vermindering 
van het aantal bezette arbeidsplaatsen’.
—  ’Het zal naar het oordeel van de 
Com m issie vast m oeten staan dat, voor- 
zove het de gevolgen van integratie en 
herstructurering betreft, er geen ontslag  
zonder gelijktijdige aanbieding van alter
natieve werkgelegenheid zal plaats
vinden, tenzij hierover in een afvloeiings
regeling een anders luidende regeling 
wordt getroffen.’
Ten slotte kan nog gew ezen worden op  
de verklaring van de Ondernemingsraad

(incl. de voorzitter) van 12 oktober 1973, 
waaruit blijkt dat 'het gezamenlijk stre
ven van de Centrale Ondernemingsraad  
en de Raad van Bestuur erop gericht 
(is) dat de eventuele herstructurering zal 
plaatsvinden zonder ontslagen een cn an
der in overeenstem m ing met de betref
fende bepalingen in het Rapport C om 
missie W insem ius’.
4. V oor een juiste beoordeling van de 
gepubliceerde winstprognose van Rijn- 
Schelde-V erolm e in relatie tot de her
structureringsplannen dient het onder
scheid tussen conjuncturele en structu
rele invloeden niet uit het oog te worden 
verloren. Het conjunctuurverloop speelt 
vooral in de scheepsbouw een belang
rijke rol, zowel ten aanzien van de order- 
ontvangst als winstverloop. H et zal dui
delijk zijn dat een door conjuncturele oor
zaken fluctuerend w instverloop niet de 
enige basis kan vormen voor het bedrijfs
beleid op lange termijn, dit temeer omdat 
het lange term ijnbeleid bepalend is voor 
de toekom stige werkgelegenheid. Overi
gens m oeten de berichten over ontsla
gen wel beoordeeld worden tegen de 
achtergrond van het gestelde in het ant
woord op vraag 3.
5 en 6. Zoals reeds in het antwoord op 
vraag 2 is gesteld, is de totstandkoming 
van de discussienota één stap op weg naar 
de voltooiing van het herstructurerings- 
onderzoek. Zij behelst geen beslissingen 
over eventuele reorganisaties binnen het 
concern en laat ten volle de mogelijkheid  
voor de vertegenwoordigers van de werk
nemers tot beïnvloeding van de concern- 
leiding bestaan. In dit verband zij nog 
gewezen op de bepaling uit het Rap
port W insemius dat de tenuitvoerleg
ging van het herstructureringsplan in 
overeenstem m ing met de Centrale O n
dernemingsraad zal plaatsvinden. U iter
aard zijn ondergetekenden in het alge
meen van oordeel dat het gewenst is 
dat de werknemers en hun vertegenw oor
digers in een zo vroeg mogelijk sta
dium bij de besluitvorm ing inzake even
tuele reorganisaties en andere belangrijke 
besluiten van de ondernem ingsleiding be
trokken worden. Zulks zal kunnen ge
beuren op basis van geform uleerde uit
gangspunten, welke beogen de discussie 
op gang ite brengen. Zij zijn niet van 
oordeel dat bedoelde personen noodza
kelijkerwijze reeds vanaf het begin b e
trokken moeten worden bij het opstel
len van deze eerste aanzetten tot de dis
cussie, al achten zij het juist dat dit in 
een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt.
7. V oor het antwoord op deze vraag 
wordt verwezen naar het antwoord van 
de eerste ondergetekende op vragen van 
de geachte afgevaardigde Jansen (zie 
Schip en W erf no. 17 van 17-8-’73, p. 
330; red.) en naar de rede van even
eens de eerste ondergetekende uitgespro
ken op de Scheepsbouwdag van de drie 
industriebonden op 24 oktober 1973 (zie 
Schip en W erf no. 25 van 7 -12-’73, 
p. 507; red.).
U it persbericht nr. 86 d.d. 14-2-’74 van 
het M inisterie van Econom ische Zaken.
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Highly automated Kockums tanker meets new classification rules

Kockum s M ckaniska Verkstads AB recently delivered high
ly automated turbine tanker D aghild. 260, 200 tdw to the 
N orwegian shipping line o f  K /S  A /S  Dag & Co (John P Peder
sen & Son), Oslo. T he ship is one o f the very few  to have 
been equipped with navigational aids and a bridge system  
which have been specified regarding safety by a classification  
society; shipyards and shipping lines have them selves previ
ously furnished the specifications for this type o f equipment. 
The initiative for establishing classification rules for ships’ 
bridges was taken by the N orwegian classification society, Det 
N orske Veritas (D N V ) and their expectations are that these 
rules will be gradually adopted for general use and will con 
tribute to increased safety at sea.

A m ong other things, T T D aghild  is equipped with an auto
m atic navigational system (N orcontrol) including anti-collision  
radar and a satellite signal receiver. T he ship has also been fur
nished with 10 cm and 3 cm radar units (Raytheon), a D op 
pler Speed Log (Edo W estern) w ith transducers mounted in the 
bows and 2 A nschutz gyro-com passes w hich will provide an 
alarm for course deviation in case a fault occurs in either of 
the com passes.

T he classification of the com prehensive navigational equipm ent 
is the result o f a year-long cooperative effort by D N V , A /S  
Dag and Kockum s. Each unit in the system has been m anufac
tured, inspected and tested according to the classification so 
ciety’s rules. The design o f the bridge has also been approved  
e.g. in connection with layout, lighting and fields o f vision in 
various directions.

D N V  will be able to m ake use of the experience it has gained  
in connection with T  T D aghild  for further developm ent of 
the rules before they are given final form. Thereafter, ships 
which m eet the new classification rules will receive the notation  
’N A V ’ in the Shipping Registry. This can be com plem ented  
by additional inform ation if the ship has been more extensi
vely equipped. T hus T  T  D agliild  will be coded as ’N A V -N -A ’ 
in w hich ’N ’ signifies an autom ated navigational system and 
’A ’ an anti-collision system. W hen appropriate, the sign ’H ’ 
can be added, signifying that the ship is equipped with a special 
control system for in-harbour manoeuvring.

Fig. 1. The turbine tanker D agh ild  260, 200 tdw  built by K oe- 
kum s M ekaniska V erkstad fo r  the N orw egian  shipping line 
A /S  D ag, undergoing sea trials in the Skagerack. The ship is 
the 18th in K o ck u m s’ present series o f  20 vessels o f this size, 
soon to be fo llo w ed  by a series o f at least 15 360,000 tdw  
rankers.
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Salient data T T D aghild

Built by Kockum s M ekaniska Verkstads AB, Sweden, for K /S  
A/S Dag & Co (John P Pedersen & Son), Oslo. Norway.

Yard N o  543, delivered March 27 th 1974.

Deadweight: 260 200 metric tons.

Tonnage: 125 120 G R T, 109 077 N RT.

Length o.a. 340.50 m, length b.p. 329.18 m, m oulded breadth 
51.81 m, depth to m aindeck 25.60 m, draught 20.07 m, cargo  
space 338 750 cubic m, ballast space: 7 707 cubic m, pump 
capacity: 16 0000 cubic m /h)

Speed: 15.9 knots

Propelling machinery: 
32 000 shp at 85 rpm.

K ockum s —  Stal-Laval steam  turbine,

CM Jt POKJt IMTl CHANGE TO OYRO I FAILURE POWER FAILURE

GYRO FAILURE 
7 •  •

d e v ia t io n  o t -02
SPEED LOO — LOW YOLIAOC PANEL -E M O IHE ALARM PANEL M

S R g O F F  J a L  FIUU?RE FLASHING OFT dim m e r  ADJUST q

KOCK'JMS-ATFW A M - W t "  II W

Fig. 2. T  T  D agh ild’s 32 -po in t alarm  panel fo r  navigational e q 
u ipm ent is a result o f  D N V ’s  new  classification rules fo r  sh ip’s 
bridges and navigational equipm ent.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

LEZINGEN, EXCURSIES ENZ.

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en excursies seizoen 1973-1974

16 mei ’74
Rotterdam

17 mei ’74 
Amsterdam 
21 mei ’74 
Groningen

Hel bezoeken van vergaderingen waarin lezingen worden gehouden, 
gelieve men alleen le doen na ontvangst van een convocatie.

(do) Problemen rond oil pollution door de heer 
B. le Coultre van Phs. van Ommeren (Ne
derland) B.V.

(vr) idem.

(di) idem.

NIEUWSBERICHTEN
PERSON ALIA

Ir. C. B. Broersma f
Op 10 april 1974 overleed te Amsterdam in 
de leeftijd van 64 jaar de heer ir. C. B. 
Broersma, oud-directeur van Radio-Hol- 
land B.V.

D. A. Gaasterland
Met ingang van 1 januari 1974 werd de 
heer D. A. Gaasterland, tot dan toe Plant 
Manager van Costain-Blankevoort Inter
national Company Ltd., benoemd tot Tech- 
nical Director met de titel van adjunct-di- 
recteur.

Bedrijfsleven en TNO praten over 
inspectief onderhoud van 
gereedschapswerktuigen
Woensdag 15 mei wordt in het TNO-complex 
te Apeldoorn een discussiemiddag georgani
seerd waar het bedrijfsleven en TNO samen 
gaan discussiëren over een eventueel col
lectief onderzoekprogramma ’Inspectief 
onderhoud van gereedschapswerktuigen’. 
Deze activiteit is het resultaat van vragen 
vanuit de industrie een verdere ontwik
keling van inspectief onderhoud ter hand 
te nemen. Als antwoord daarop heeft TNO  
een werkgroep gevormd die samen met 
industriële belangstellenden op 15 mei gaat 
praten over het nut van een eventueel col
lectief uit te voeren onderzoekprogramma 
op dit terrein. Blijkt uit deze middag dat 
daarvoor voldoende belangstelling bestaat, 
dan zal verder worden overlegd over tech
nische details en financiële consequenties. 
Door een dergelijk contact tussen industrie 
en TNO in zo’n vroeg stadium, is het 
realiseren van een zo doelgericht mogelijk 
onderzoekprogramma gewaarborgd.
De belangstelling voor inspectief onderhoud 
is vooral de laatste jaren toegenomen. De 
kosten van machinestilstand door storing en 
de beperkte mogelijkheden van preventief 
onderhoud zijn hieraan debet. Met inspec
tief onderhoud wordt namelijk verwezen
lijkt dat men een gereedschapswerktuig kan 
inspecteren zonder dat dit behoeft stil te 
staan, dus zonder het arbeidsproces te on
derbreken.
Het behoeft geen betoog dat een dergelijke 
onderhoudsmethode vooral bij sterk geme
chaniseerd en /o f geautomatiseerde produk- 
tieprocessen van essentieel belang is. Te 
denken valt hierbij aan turbines in de lucht
vaart of elektrische centrales, grote diesel
motoren voor b.v. scheepsvoortstuwing en 
gereedschapswerktuigen in transferstraten. 
Niet alleen worden daardoor onverwachte 
stilstandsverliezen voorkomen, maar boven

dien wordt de periode tussen eventueel uit 
te voeren revisies verlengd.
De ervaringen met een dergelijke onder
houdsmethode zijn echter nog beperkt. Van 
TNO-zijde wordt nu voorgesteld een col
lectief onderzoekprogramma uit te voeren 
aan de hand waarvan men kan nagaan 
welke aspecten van gereedschapswerktuigen 
bij inspectief onderhoud moeten worden be
oordeeld. In het algemeen betreft dit voor
al de speling tussen bewegende delen, tril
lingen, temperaturen, het energieverbruik en 
de veroudering en verontreiniging van het 
smeermiddel. Periodieke inspectie hiervan 
kan derhalve een inzicht geven in de con
ditie van het gereedschapswerktuig op het 
moment van de inspectie. Om dit te reali
seren kan in een onderzoek een aantal 
gereedschapswerktuigen met meetappara
tuur worden uitgerust waarmee spelingen, 
energieverbruik, trillingsspectra, tempera
turen en olieverbruik periodiek kunnen wor
den geregistreerd. Dit meten vindt plaats 
tijdens normaal gebruik totdat een functio
nele storing van het gereedschapswerktuig 
optreedt. D e oorzaak van deze storing 
wordt vervolgens vastgesteld waarna wordt 
nagegaan onder welke omstandigheden 
—  b.v. bij welke speling en bij welk oliever
bruik —- de storing is opgetreden. Als 
hieruit blijkt dat er tijdens het functioneren 
van het gereedschapswerktuig duidelijk aan
wijsbare veranderingen zijn opgetreden in
b.v. speling en het olieverbruik, kunnen 
aan de hand daarvan normen worden vast
gesteld van toelaatbare speling en toelaat
baar olieverbruik. Blijkt tijdens inspectief 
onderhoud dat deze normen worden over
schreden, dan kan tijdig worden ingegre
pen voordat een storing optreedt. Op deze 
wijze kan de stilstand van machines door 
onverwachte storingen tot een minimum 
worden beperkt.
Belangstellenden voor deze discussiemid
dag kunnen zich telefonisch opgeven bij het 
Metaalinstituut TNO te Apeldoorn (05760) 
7 33 44 tst. 2327 (ir. Mozar).

Van Ingen Pijpwerken B.V.
Op 18 april 1974 vond de ingebruikneming 
plaats van een nieuwe grote hal voor het 
bewerken van pijpen van Van Ingen Pijp
werken B.V. aan de Geyssendorfferweg 46 
te Rotterdam.
Het bedrijf van de firma Van Ingen is spe
ciaal ingericht voor het buigen, draaien, 
lassen en monteren van pijpleidingen voor 
zeeschepen en de industrie.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraalexamen 
wiskundig ingenieur 
O. J. Boxma, Zoetermeer

Geslaagd voor het doctoraalexamen 
werktuigkundig ingenieur 
J. Pellikaan, Gorinchem 
H. J. P. Standaar, Delft (met lof)
J. A. Eijgenraam, Delft
A. H. Herfkens, Delft 
W. G. de Jonge, Delft
F. A. Woudenberg, Delft 
J. in ’t Veld, Delft 
M. H. van Valkenhoef, Zoetermeer 
J. J. van Wulfften Palthe, Nijverdal 
J. D. Homans, Spijkenisse 
L. H. Hagreis, ’s-Gravenhage 
R. Hackert, Delft 
W. van Roon, Delft
P. R. Alting van Geusau, Krimpen a.d. IJssel
P. S. de Jong, Delft
P. Oosterling, Rotterdam
J. A. Berbée, Delft
J. S. P. Meihuizen, Haren
J. A. Schuurman, Baarn
R. J. G. M. F. Jacobs, Amsterdam
B. G. M. van Rooijen, Rotterdam 
Tan Khik Liam, Delft
O. J. Anema, Alphen a.d. Rijn 
R. J. van Santen, Delft.

Nieuwe opdrachten
Barkmeijer Stroobos B.V., Scheepswerf en 
Machinefabriek te Stroobos, heeft een op
dracht ontvangen voor de bouw van 2 
singledeck motorcoasters van 1425 ton dw 
voor rekening van de Rederij H. & P. Hol- 
werda te Heerenveen.
De voornaamste hoofdafmetingen van de 
schepen zijn: lengte o.a. 65,30 m breedte op 
spant 10,70 m, holte in de zijden 4,90 m.
Ten behoeve van de voortstuwing zal een 
1100 pk Caterpillar scheepsdieselmotor 
worden opgesteld.
Als hulpmotoren zullen dienst doen 2 DAF  
dieselmotoren, type D F 615 A elk met een 
vermogen van 76 pk.
De schepen worden onder Klasse Veritas 
I 3 /3  deep sea en S.I. onbeperkte vaart 
gebouwd.
De oplevering van de schepen zal plaats
vinden oktober 1974 en augustus 1975.

Kielleggingen
Op 12 april jl. is bij A. Vuyk & Zonen’s 
Scheepswerven B.V. te Capelle a.d. IJssel 
de kiel gelegd van haar bouwnummer 868, 
de eerste van de serie van drie sleephop
perzuigers, welke zij voor rekening van 
IHC Holland zal bouwen.
Deze sleephopperzuigers maken deel uit 
van een serie van tien schepen, welke het 
IHC concern in opdracht heeft voor de 
Volksrepubliek China.
De hoofdafmetingen van de zuiger zijn als 
volgt:
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lengle o.a. 84 m, breedte 13 m, holte 5 m, 
hopperinhoud 1500 m3.
De voortstuwing geschiedt door middel van
2 Smit-Bolnes motoren type 307 HD met 
een vermogen van 2 x 1680 pk.
Ook dit schip zal verder uitgerust worden 
met alle moderne navigatieapparatuur en 
baggerinstrumenten.
Het ligt in de bedoeling, dat dit bouw- 
nummcr 868 begin 1975 wordt opgeleverd. 
De thuishaven zal Hsinkang zijn.

Tewaterlatingen
Bij Barkmeyer Stroobos B.V., Scheepswerf 
& Machinefabriek te Stroobos, is met goed 
gevolg te water gezet d.m.v. de drijvende 
bok Ome Locks van Scheepswerf Ton 
Bodewes uit Franeker, de viskotter Jacob 
Korf.
Dit vaartuig, welke via de Fa. A. Hoekman 
& Zn. te Urk werd gecontracteerd, wordt 
gebouwd voor rekening van de heer KI. 
Kramer te Urk.
De voornaamste afmetingen zijn: lengte o.a. 
34,18 m, breedte 7,80 m, holte 4,10 m.
Ten behoeve van de voortstuwing zal een 
1500 pk Brons dieselmotor worden opge
steld.

Op 25 april 1974 werd bij Austin & Pickers- 
gill te Sunderland het eerste van de twee 
door de Koninklijke Hollandsche Lloyd te 
Amsterdam in opdracht gegeven schepen 
te water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw Th. P. Doyer-van den Bergh, echt
genote van de heer S. Doyer, president- 
directeur van de KNSM-Groep.
Het schip kreeg de naam Waterland.
De werf verstrekte ons de volgende gege
vens:
Length Overall: 462' 6", l.ength B.P: 440' 2", 
Breadth Moulded: 67' 0'', Depth Moulded, 
Upper Deck: 38'6", Depth Moulded, Se
cond Deck: 28'6", Load Draft: 29'01", 
Deadweight: 14,910 tons, Gross Tonnage:
9,000 tons approx, Net Tonnage: 6,100 
tons approx, Service Speed: 15 knots.
The vessel is o f the full scantling type with 
a grain cargo capacity of about 753,000 
cu.ft. Designed for world wide trading 
she has been built to American Bureau of 
Shipping classification and the requirements 
of the Dutch Shipping Inspection.
Cargo is carried in five holds, one of 
which is arranged as a water ballast tank. 
A second deck is fitted in four of the holds 
forming a ’tween deck cargo space. Each 
cargo hatch is served by two 10-ton derricks 
operated by 5-ton electric winches. In 
addition the cargo gear at No. 2 hatch is 
supplemented by a 30 ton derrick and at 
No. 4 hatch by two 5-ton derricks. The 
upper deck hatches are all provided with 
steel watertight covers and the hold and 
’tween deck cargo spaces and engine room 
are protected by a COg fire extinguishing 
system. Mechanical ventilation providing 
10 air changes per hour is installed in the 
cargo spaces and provision made for the 
carriage of edible oil in the tunnel side 
tanks.
The accommodation for Officers and Crew 
is fully airconditioned and is built above 
the machinery space in the ’threequarter aft’ 
position.
Main propulsion is provided by a Hawthorn- 
Sulzer 5RND 68 turbo-charged engine de
veloping 7,500 bhp at 137 rpm. Electrical 
power for main, auxiliary and deck ma
chinery is provided by three 370kw diesel 
alternators producing current at 440 volts
3 phase 60 cycles.

Overdrachten
Liggend voor de Parkkade is 11 april 1974 
de zware havensleepboot Piku 4000 pk, 
gebouwd door de B.V. Scheepswerven v.h. 
H. H. Bodewes te Millingen aan de Rijn 
en bestemd ter uitbreiding van de sleepvloot 
van Smit International (Antilles) N.V, te 
Curaijao gedoopt en aan de rederij over
gedragen. De doopplechtigheid werd ver
richt door mevrouw F. A. Baarda-Debrot, 
echtgenote van de directeur van Smit In
ternational (Antilles) N.V.
De Piku (naam van een locale vis) heeft 
de volgende hoofdafmetingen: lengte over 
alles 35,40 m, breedte 10 m en holte 4,30 
m. De maximum diepgang bedraagt 4,30 
m.
De voortstuwing wordt verkregen door twee 
Allen-motoren die twee in een straalbuis 
draaiende verstelbare schroeven aandrijven. 
De Piku is tevens uitgerust met speciale 
Becker-roeren hetgeen een extra grote ma- 
nouvreerbaarheid garandeert, benevens een 
brandblusinstallatie met drie monitors.
Een zusterschip, de Buni, is thans in aan
bouw bij Richard Dunston te Lowestoft 
(Engeland).

In april 1974 is opgeleverd de pijpenlegger 
Suleyman Vezirov, waarvan de stuurboord- 
ponton werd gebouwd door IHC Gusto
B.V. te Slikkerveer en de bakboordponton 
door IHC De Klop B.V. te Sliedrecht, on
der bouwnummer CO. 904. Deze pijpenleg
ger is bestemd voor V.O. Sudoimport te 
Moskou.
De pijpenlegger is bestemd voor het auto
matisch aan elkaar lassen van pijpen voor 
de aanleg van een onderzeese pijpleiding 
vanaf een boor- of produktieplatform tot 
de kust.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 107 m, breed
te 24 m, holte 7 m.
In deze pijpenlegger werden de volgende 
motoren geïnstalleerd:
—  vier 4-takt, enkelwerkende Stork-Werk- 
spoor-motoren van het type 8 F.A.H.D. 240, 
elk met een vermogen van 915 pk bij 750 
omw/min;
— één 4-takt, enkelwerkende DAF-motor 
van het type DT 615 A met een vermogen 
van 92 pk bij 1500 omw/min.
De pijpenlegger Suleyman Vezirov werd 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas voor de klasse: I 3 /3 , »{< Ponton —  
Haute mer.

Verkochte schepen
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company, Rotterdam is het m.s. 
Atlantide, toebehorend aan Rederij Atlan- 
tide te Groningen verkocht naar Cyprus, 
gebouwd in 1959, 1050 tons dw, half-shel- 
terdeck type, uitgerust met een 1000 pk 
Deutz hoofdmotor.
De overdracht heeft inmiddels plaatsge
vonden en het schip is herdoopt in Galaxidi.

Lloyd’s Register class tankers at Mitsui 
Chiba works being constructed using 
’Rotas’ system
At the Chiba Yard of Mitsui Shipbuilding 
& Engineering Co. Ltd., large tankers are 
being built to Lloyd’s Register class using 
the Company’s patent ’Rotas’ system for 
the construction o f the wing tanks.
The system is used to construct wing cargo 
tanks as complete modules in a covered 
assembly shop and then transfer them to the 
building dock by sliding and rotating me
chanisms without using cranes thus elimi

nating the need for erecting and dismant
ling scaffolding and dispensing with time 
consuming crane operations.
Tankers to Lloyd’s Register class at the 
Chiba Yard include five (totalling
1,400,000 dwt) completed in 1973, three 
tankers currently building and nine more 
on order. The orders include four 305,000 
dwt tankers for Shell, a 414,000 dwt tanker 
for P & O, two 350,000 dwt tankers for 
Brostroms, a 267,000 dwt tanker for Einar 
Ramussen and a 279,000 dwt tanker for A /S  
Thor Dahl.
The sequence of the ’Rotas’ system starts 
with the assembly of the 800-1400 tons 
wing tank modules in a horizontal position. 
The assembly shop is equipped with mea
suring devices for ensuring dimensional 
accuracy during construction in a jig.
The module is then transported to a 
large covered rotating jig for the welding 
of its internal structure where it is rotated 
to place it in the most suitable position for 
the welders. The completed module is then 
taken to the fitting out position in the 
building dock via a turntable which can 
turn the module through 90° in the hori
zontal plane, a rotating positioning fixture 
which can turn the module through 90° 
in the vertical plane and a pair o f rail- 
mounted transfer cars hauled by a diesel- 
powered car unit.
The system is claimed to improve effi
ciency by doing away with scaffolding and 
cranes, economising on labour and by being 
less affected by weather conditions. Addi
tionally it is claimed that it reduces damage 
to equipment and materials.
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D it belangwekkende boek, dat is voor
zien van een voorw oord van Prof. dr. P. 
Korringa, directeur van het Rijksinstituut 
voor visserijonderzoek, geeft een be
knopt historisch/technisch overzicht van 
de visserij op de vroegere Zuiderzee, de 
visserij die werd u itgeoefend vanuit de 
kustdorpen langs de N oordzee en de 
visserij op de grote rivieren en rivier
monden.

D e verschillende visserijmethoden die 
rond de eeuwwisseling bestonden en 
waarvan vele sedertdien zijn verdwenen, 
worden beschreven en geïllustreerd met 
vele fraaie fo to ’s uit d ie tijd.

In een slothoofdstuk wordt de begin
periode van het visserij onderzoek b e
schreven, een periode waarin het baan
brekende w erk van dr. P. P. C. H oek  
en zijn m edew erker/schoonzoon dr. H.
C. Redeke van zo  groot belang is ge
weest.

V oor diegenen die uitvoeriger over deze 
materie w illen w orden ingelicht is een 
literatuurlijst bijgevoegd.

Een van harte aanbevolen boek.

Prof. ir. J. H. K.
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