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Reders willen verlichting van de fiscale druk

Al vele jaren nu worstelt de Nederlandse 
koopvaardij met het fiscale klimaat. In het 
algemeen gesproken kan men zeggen, dat 
dit klimaat niet meer bevorderlijk is om 
een grote nationale bedrijfstak steun te ge
ven in een milieu waarin concurrentie en 
vele andere omstandigheden vormen aan
nemen, die het voor de reders erg moeilijk 
maken om de exploitatie in de hand te 
houden.
Het probleem is in wezen uiterst simpel: 
de arbeidsterreinen van de koopvaardij 
liggen voor een groot deel op internatio
naal gebied; dat brengt met zich mee, dat 
de reder, méér wellicht dan menige andere 
ondernemer is blootgesteld aan aanvallen, 
waartegen zijn nationale wetten geen be
scherming bieden. De wereldhandel is pe
riodiek aan recessies onderhevig, de infla
ties nemen onrustbarende vormen aan en 
de verdiensten aan buitenlandse valuta’s 
hebben te lijden van het verval waaraan 
sommige belangrijke valuta’s -  vooral de 
Amerikaanse dollar -  onderhevig zijn. 
B innen het raam van deze problemen moe
ten de lijn- en trampvaartrederijen op de 
internationale vaart vechten om het hoofd 
boven water te houden. Er zijn nog veel 
meer zeer zorgbarende ontwikkelingen. 
De politieke omstandigheden op sommige 
vaargebieden zijn onzeker of onstabiel, 
hetgeen het beoefenen van de lijnvaart 
daarheen riskant maakt.
De hoge brandstofkosten dwingen de re
ders om behalve het heffen van speciale 
toeslagen, steun bij elkaar te zoeken en 
desnoods de vaart een weinig uit de sche
pen te nemen, om niet volledig aan deze 
kosten te gronde te gaan. En alsof dit alles 
nog niet genoeg is, kunnen de vervoerders 
(en de verladers) tot het uiterste worden 
getergd door de schrikbarende vertragin
gen die zij in sommige havens voor lief 
moeten nemen. Om enkele voorbeelden te 
noemen: in Lobito, Angola, moeten de 
schepen tot zestig dagen op een ligplaats

wachten, in de stukgoedhavens langs de 
Perzische Golf is de situatie met dertig tot 
veertig dagen wachten nauwelijks veel be
ter te noemen. De zogenaamde congestie- 
toeslagen op de vracht zijn bij lange niet 
toereikend om de ontstane verliezen op te 
vangen.
Dit is het huidige milieu waarin de Neder
landse reder zijn bedrijf moet uitoefenen. 
Op lange termijn wachten hem wellicht 
nog meer moeilijkheden, indien landen 
elders er steeds meer toe overgaan om de 
inmiddels berucht geworden lading- 
verdeel-formule 40 : 40 : 20 uit de 
UNCTAD-Code toe te passen, waardoor 
een bepaalde trade een bilateraal karakter 
dreigt te krijgen en er voor de traditionele 
cross-trader nauwelijks meer enige ruimte 
over blijft.
Hoewel sommige zeevarende landen met 
een relatief te kleine vloot van deze for
mule kunnen profiteren (men denke bijv. 
aan België), worden landen als Nederland 
en Noorwegen er ernstig door gedupeerd. 
De Koninklijke Nederlandse Redersvere- 
niging stelt nu (opnieuw), dat regering en 
Tweede Kamer tot een akkoord moeten 
komen waardoor de belastingdruk voor de 
Nederlandse reder enigermate wordt ver
licht. Hij zal dan immers beter in staat zijn 
om aan de toenemende moeilijkheden het 
hoofd te kunnen bieden.
Gebeurt dit niet, dan moet gevreesd wor
den, dat de positie van de nationale koop
vaardij steeds slechter zal worden, met het 
vermoedelijke uiteindelijke resultaat, dat 
de gehele bedrijfstak zal ophouden te be
staan. Dit is geen loze kreet. Men beden
ke, dat Nederland in 1939 de zevende 
plaats als zeevarende natie op de wereld
ranglijst bezette. Nu is ons land terugge
vallen op de dertiende plaats, met recht 
een ongeluksgetal, als men er niet onmid
dellijk voor zorgt, dat de daling tot stil
stand wordt gebracht.
De teruggang van de Nederlandse koop

vaardij wordt des te ernstiger, als men in 
aanmerking neemt, dat de wereldkoop- 
vaardij de laatste tien, twaalf jaar gestadig 
is gegroeid. Nu moet hierbij onmiddellijk 
worden vastgesteld, dat veel van deze 
groei te danken is geweest aan de werke
lijk fabuleuze opkomst van de Goedkope 
Vlaggen-Landen, d .w .z. juist die landen, 
waarheen alle belaagde reders ter wereld 
zijn gevlucht om aan de belastingdruk van 
hun respectieve landen te ontsnappen. (Er 
kunnen nog andere minder oorbare rede
nen zijn om naar zo’n vlag te gaan, maar 
die komen hier niet ter sprake). De KNRV 
heeft becijferd dat van de ’zogenaam de’ 5 
miljoen brt., waaruit onze koopvaardij 
zou bestaan, slechts 3 miljoen ton echt de 
Nederlandse vlag voert. Anderhalf mil
joen ton is ondergebracht bij de Antillen 
en een half miljoen ton ’Nederlandse’ ton
nage vaart onder de vlag van Liberië.

In 1972 kwam de Nederlandse regering de 
koopvaardij te hulp door een investerings
aftrek van vijf keer vijf procent en ver
vroegde afschrijvingen toe te staan.
Al onmiddellijk daarna werd verklaard,
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dat deze maatregelen ontoereikend waren 
om de situatie te verbeteren. De ’ vlaggen- 
vlucht’ werd er inderdaad niet door tot 
stilstand gebracht, integendeel, men kan 
stellen, dat naarmate de maanden verstre
ken, het tempo van deze noodsprongen 
werd versneld. Volgens de KNRV zal er 
daarom nu moeten worden gewerkt aan 
een stelsel van acht keer vijf procent inves
teringsaftrek en vervroegde afschrijvin
gen. In die zin wordt een reeks van aanbe
velingen voorbereid, door de 
commissie-Viersen, aan de hand waarvan 
staatssecretaris Van Hulten straks een 
voorstel in de Tweede Kamer zal doen. 
Volgens de plaatsvervangend directeur- 
generaal van de scheepvaart, drs. J. J. 
Schuld, zullen de gevolgen van een ver
dere inkrimping van de Nederlandse 
koopvaardij zeer ernstig zijn. Men moet 
namelijk vrezen, dat ook de grote havens 
hierdoor te lijden zullen krijgen, alsmede

de scheepsbouwindustrie en de toeleve
ringsbedrijven. Uiteindelijk komt de werk
gelegenheid van minstens 28.000 mensen 
door deze inkrimping in groot gevaar. 
Sommigen zeggen, dat de reders te veel 
klagen. Er wordt door hen gewezen op de 
bedrijfsresultaten die de rederijen in het 
afgelopen jaar publiceerden; concerns als 
de Nederlandse Scheepvaart Unie en Van 
Ommeren boekten recordwinsten. 
Bovendien, zo menen zij, verkeren de re
ders ondanks alle moeilijkheden nog in 
betere omstandigheden dan menige, meer 
op landactiviteiten georiënteerde onder
nemer. Als Nederlandse staatsburgers zijn 
de reders zo goed als ieder verplicht om 
hun belastingen te betalen. Omdat zij dat 
niet willen ’vluchten’ zij met hun schepen 
naar het buitenland, maar deze uitwijk is 
niet voor iedere ondernemer weggelegd. 
Van rederszijde wordt hierop gereageerd 
door allereerst te stellen, dat geen enkele

reder er aan denkt om zijn plichten te ver
zaken. Zo men een ’vlaggenvlucht’ als 
zulk een verzaking wenst te beschouwen, 
mag voorts onder de aandacht worden ge
bracht, dat de meeste reders er de voor
keur aan geven om de strijd onder de na
tionale vlag voort te zetten. Er kan echter 
geen enkel misverstand over bestaan, dat 
de reders in een zwaardere klem zitten dan 
menig andere ondernemer, omdat zijn be- 
drijfsuitvoering in een vrijwel uitsluitend 
internationaal milieu ligt, waartegen de 
nationale wetten, zoals gezegd, weinig 
protectie bieden. Het is om die reden, dat 
zijn verzoek tot steunmaatregelen als al
leszins billijk moet worden opgevat.
Hoe dan ook, het is duidelijk, dat er inder
daad op korte termijn iets moet gebeuren, 
wil men de bestaansgronden van deze in
dustrie zeker stellen.

De J.

EEN MIJLPAAL

Vier jaren geleden heeft de redactiecom
missie van 'Schip en W erf’ aan de uitge
vers Wyt het verzoek gericht om de moge
lijkheid te openen om in elk nummer van 
het blad een redactionele beschouwing te 
doen opnemen over actuele onderwerpen 
en die te laten verzorgen door een beroeps
journalist op scheepvaartgebied.

De uitgevers zijn toen bereid gevonden om 
deze verzorging op te dragen aan de heren
H. van Hoek, hoofdredacteur en Jac. 
de Jong, waarnemend hoofdredacteur 
van ’Dagblad Scheepvaart’, dat ook 
door Wyt wordt uitgegeven.

Het eerste artikel, geschreven ’LASH- 
vaart blijft behouden voor Nederland’ ver
scheen in Nr. 5 van 5 maart 1971.

Met het 100e artikel dat thans in nummer 7 
van 28 maart 1975 verschijnt is een mijl
paal bereikt.
Aanvankelijk leverden beide heren bij 
toerbeurt een artikel maar na de pensione
ring van de heer H. van Hoek in 1974 
verzorgt de heer De Jong, thans hoofdre
dacteur van ’Dagblad Scheepvaart’ , deze 
rubriek alleen.

Graag spreken wij hier nog de dank uit 
voor hetgeen de heer Van Hoek aan deze 
rubriek heeft bijgedragen.
Bij velen is de heer De Jong bekend. Voor 
de lezers die hem niet kennen laten wij hier 
zijn foto volgen en spreken de wens uit dat 
hij nog vele jaren zijn interessante en ge
waardeerde visie op allerlei scheepsbouw- 
en scheepvaartgebeuren in dit blad mag 
geven.

Prof. ir. J. H. Kr.

DEVELOPING NEW UNDERWATER TOOLS

Britain’s National Engineering Laboratory (NEL) East Kilbride 
Scotland is developing a range of hydrostatic power tools for use 
underwater at depths down to 610 metres.
These include rotary tools for drilling and vibratory tools for core 
sampling. It is important in some applications -  in diving bells for 
instance -  not to contaminate the environment by leakage of 
hydraulic oil. To overcome this problem, NEL is developing the 
hydrostatic motors to operate using seawater.
The underwater hydrostatic tools are based on low-cost light
weight axial ball piston motors which are produced in cartridge 
form for simple insertion into various types o f casing, providing 
the unit with a versatility o f use such as hand tools or fixed to a 
small submersible.
With undersea sampling for oil and gas exploration, and geologi
cal mapping becoming increasingly important in the develop
ment o f global and UK energy resources, vibratory core samples 
are becoming more sophisticated.

The ’Floatpad’ -  a novel system for supporting and moving very 
heavy loads -  is another project that has been developed to the 
prototype stage at NEL.
It is an externally pressurised bearing system which uses grease 
as the working fluid.
The ’Floatpad’ consists of a steel housing, faced with a layer of 
elastomer -  usually 6 mm thick Neoprene rubber -  vulcanised to 
the underside o f the housing.
Grease under high pressure is pumped through internal galleries 
in the housing and flows out through a pattern of feed orifices set 
in the elastomer face, forming a load-bearing grease film between 
the elastomer and the rigid bearing surface.
The ’ Floatpad’ has a wide variety of potential applications. In the 
oil or gas rig construction business it could be used for moving 
heavy modules on land and moving them onto barges. And in the 
shipbuilding industry -  could be used for aligning fabrications 
and moving large sections of ships.



M.S. WISA DELIVERED TO SUOMEN TANKKILAIVA OY

NEW ACCOMMODATION UNITS TESTED IN GÖTAVERKEN TANKER
The 141 000 tdw tanker 1Visa recently 
delivered to the Suomen Tankkilaiva Oy, 
Helsinki, Finland, from the Gotaverken 
Arendal Shipyard, differs from the other 
vessels in the builders’ standard series of 
ships this size in that she is a test vessel for 
new techniques of accommodation con
struction.
Wisa (Gotaverken’s tenth delivery in 1974 
and fourth of her class) has been chosen 
for the practical tests in a project support
ed by the Swedish Board for Technical 
Development. The project stems from the 
recommendations regarding sound 
insulation and maximum noise levels in 
ships published by the Swedish National 
Administration of Shipping and Naviga
tion in August 1973. The recommenda
tions are to be superseded by statutory 
regulations in January 1976 and Gotaver
ken therefore considers it highly desirable 
to carry out theoretical studies and practi
cal trials in order to develop in good time 
insulating methods and constructions 
which will meet requirements such as a 35 
dB reduction of airborne noise between 
adjacent cabins, 30 dB reduction between 
cabins and corridors and 45 dB reduction 
between mess rooms and cabins.

The first step was to examine the prolifera
tion o f existing or proposed construction 
systems and select types which would give 
experience of both plastic laminates and 
sheet metal linings. It was decided that 
useful results could be obtained only by 
full-scale trials under practical conditions. 
The very willing co-operation o f  the ow
ners of the vessel concerned was a vital 
factor in the plans. The test structures are 
concentrated on a single accommodation 
deck, the second poop deck, which com
prises twenty identical cabins o f standard 
design and two ’wet services’ units. Thus 
it has been possible to test the properties of 
the various systems on an adequate scale, 
from the point of view o f the shipyard and 
with respect to practical performance and 
aesthetic criteria in use.
The cabins have been divided into five 
groups of four cabins each, one o f which 
has been built in accordance with Gota- 
verken’s standard practice. Two of the 
other groups comprise bulkhead units bas
ed on plastic laminate, while two com
prise units o f sheet metal type.
One o f the shower and lavatory areas has 
plastic laminate bulkheads and the other 
area has sheet-metal lined bulkheads. The 
suspended ceilings in the cabins are o f 
various materials and designs, as also the 
deck coverings. The latter comprise pre
fabricated units and in situ types, as well 
as the familiar deck compositions.

The final stage in the comparative tests 
comprises measurements of noise and 
sound insulation, both with the ship at the 
quay and at sea on trials. For these measu
rements. the specialized resources o f the 
Chalmers College of Technology, Go
thenburg, have been available. 
Gotaverken is currently processing the re
sults preparatory to a report on the project 
as a whole.

Leading particulars
The Wisa has been built to the highest 
class with Det norske Veritas, with the 
suffix EO (unattended engine room). The 
principal particulars o f the vessel are: 
length o.a.: 270 m, length b .p ., 260 m, 
breadth, moulded: 43,30 m, depth, 
moulded: 22,45 m, draught on summer 
freeboard: 17,07 m, deadweight at 17,07 
m draught: 141 000 tonnes, gross measu
rement: 74 000 reg. tons. The total capa
city of the cargo space with tanks 98% full 
is 170 062 m3 (6 005 740 ft3), distributed 
between four centre tanks and twelve wing 
tanks.

The cargo tanks are arranged in four 
groups, each served by a separate pump. 
Thus the vessel can carry four completely 
segregated cargoes, each comprising 25% 
of the total deadweight capacity. In order 
to reduce loading and discharging times, 
arrangements have been made to permit 
the discharge and intake of water ballast in

certain tanks simultaneously with the 
handling o f  oil cargo.
The accommodation deckhouse and the 
engine room casing are entirely separate. 
This will contribute to a better environ
ment, including reduced noise levels in 
the accommodations.

8-cylinder Gotaverken/B&W engine gives 
16 knots
The main machinery comprises an 
8-cylinder large-bore diesel engine o f 
Burmeister & W ain's new type K90GF, 
built by Gotaverken.
The bore is 900 mm, the stroke 1800 mm 
and the cylinder rating 3 400 bhp at a mean 
pressure o f 11.8 kg/cm2 and a speed of 
114 rev/min.
Steam for engine room requirements and 
bunker heating is delivered by a Gotaver- 
ken/Sunrod exhaust gas boiler. Steam for 
cargo heating and pump drive is supplied 
by two Gotaverken/Sunrod separately- 
fired boilers with a capacity of 20 t/h each. 
Two o f the cargo oil pumps are driven by 
steam turbines while the remaining two 
are driven via take-off from the auxiliary 
engines.
The pump turbines are o f JMW  make. 
The Wisa has three 12-cylinder V-type 
auxiliary engines o f Nohab make, each 
driving a Stromberg generator rated at 
1250 kW. As noted above, two of these 
engines are also arranged to drive cargo oil 
pumps via a clutch and angle gears.
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Nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften voor water
dichte indeling en lekstabiliteit van passagiersschepen

door Ir. H. Vermeer*

Sam envatting
In onderstaand artikel wordt ingegaan op de nieuwe voor
schriften van waterdichte indelingen lekstahiliteit van passa
giersschepen, die als een gelijkwaardig alternatief mogen 
worden gebruikt van de bestaande voorschriften.
Aangezien de nieuwe voorschriften grotendeels berusten op 
de waarschijnlijkheidstheorie zal voornamelijk de theoreti
sche achtergrond worden toegelicht, waarby tevens de prak
tische toepassing sum m ier wordt behandeld.
Tenslotte volgt een nabeschouwing met indicaties omtrent 
mogelijke verdere ontwikkelingen.

Inleiding
Ten tijde van de Internationale Conferentie voor SOLAS (Safety 
o f Life at Sea) 1960 werd reeds behoefte gevoeld aan een verbe
terde nieuwe opzet van de beoordeling van waterdichte indeling 
en lekstabiliteit hetgeen tot uiting kwam in Recommendation 6 
van SOLAS 1960.
Naderhand is de benadering zoals die werd ontwikkeld door Prof. 
Kurt Wendel in [3] als basis voor een verdere ontwikkeling 
gekozen.
Deze benadering voor het probleem is gebaseerd op de waar
schijnlijkheidstheorie, goed gefundeerd en wetenschappelijk ge
zien zeer aantrekkelijk. Dit resulteerde na ongeveer twaalf jaar 
internationale samenwerking in Resolutie A 265, die dan ook 
moet worden gezien als een gevolg geven aan Recommendation 6 
van SOLAS 1960.

Tijdens de achtste zitting van de Assemblee van de 1MCO (Inter- 
governmcntal Maritime Consultative Organization) in november 
1973 zijn een aantal resoluties aangenomen.

Resolutie A 266: Aanbeveling voor een standaard methode ter 
voldoening aan de eisen, die zijn gesteld aan de overvloeiïnrich- 
tingen in passagiersschepen.
Deze resolutie is bedoeld om een uniforme berekeningsmethode 
voor overvloeiïnrichtingen te bevorderen. Hierbij wordt voor de 
benodigde vultijd gebruik gemaakt van de bekende formule van 
Solda, zij het in een enigszins gewijzigde vorm. Tevens worden 
waarden gegeven voor de diverse coëfficiënten, die als verliezen 
kunnen optreden.
Resolutie A 265: Voorschriften betreffende de waterdichte inde
ling en stabiliteit van passagiersschepen’ [1], die gelijkwaardig 
zijn aan de voorschriften zoals die zijn vervat in Deel B van 
Hoofdstuk II van SOLAS 1960.
Deze Resolutie heeft verder een toelichting gekregen in de vorm 
van Explanatory Notes, die is verschenen onder nummer 
M SC/Circ. 153 [2],
Indien deze resolutie wordt toegepast in plaats van het overeen
komstige deel van SOLAS 1960 dan dient aan deze resolutie als 
geheel te worden voldaan.
Aangezien de Nederlandse Overheid zowel Resolutie A 266 als 
Resolutie A 265 inclusief M SC/Circ. 153 als gelijkwaardig heeft 
aanvaard wordt het wenselijk geacht middels dit artikel hieraan 
een grotere bekendheid te geven.
Enerzijds zal dit artikel in grote lijnen dan ook een samenvatting 
zijn van M SC/Circ. 153, anderzijds zal dieper worden ingegaan 
op de theoretische achtergronden.
Een inzicht in de opzet van Resolutie A 265 is, hoewel niet 
onontbeerlijk, aan te bevelen voor een juiste toepassing ervan en 
mag ook dienstig zijn bij latere ontwikkelingen en toepassingen.

* Scheepsbouwkundig Ingenieur, Scheepvaartinspectie

In dit artikel zullen achtereenvolgens worden behandeld: Alge
mene opzet van Resolutie A 265, waarin tevens de verschillen met 
de bestaande Conventie (SOLAS 1960) belicht zullen worden. 
Theoretische achtergrond van Resolutie A 265, waarin de nadruk 
zal vallen op de theoretische afleiding van alle belangrijke formu
les.

Toelichting en toepassing van Resolutie A 265, waarin de inhoud 
van deze Resolutie in samengevatte vorm nader wordt toegelicht. 
Nabeschouwing, met opmerkingen over de toegepaste vereen
voudigingen.
Tenslotte zij vermeld dat voor een meer intensieve bestudering 
van dit artikel kennis van Resolutie A 265 en de ’Explanatory 
N otes’ een noodzakelijke vereiste is.

Algem ene Opzet van Resolutie A 265
Eén van de punten, die SOLAS 1960 ten aanzien van de voor
schriften voorde waterdichte indeling en lekstabiliteit van passa
giersschepen onvoldoende in rekening bracht was het criterium 
van dienst. De ontwikkeling van het ontwerp van passagiers
schepen gedurende de laatste tientallen jaren gaf een hoger ver
mogen in een relatief kleinere machinekamer te zien, terwijl de 
passagiersaccommodaties ruimer van opzet werden en voorna
melijk boven het schottendek gesitueerd werden. Een en ander 
leidde tot een onderwaardering van het criterium van dienst.

Verder was de aan te nemen schadeomvang, afgezien van geval
len van ’lesser dam age’, geheel vastgelegd, hetgeen een beper
king van de waterdichte indeling betekende en tevens de moge
lijkheid van het optreden van grotere schades geheel en al buiten 
beschouwing liet. Andere factoren, die ook variabel zijn zoals 
diepgang en trim , permeabiliteit van ruimen bestemd voor la
ding, intacte stabiliteit, de zeetoestand, werden niet o f slechts in 
zeer geringe mate in rekening gebracht.
In het algemeen kan men stellen dat de veiligheid zeer onbevredi
gend wordt weergegeven door de indelingsfactor, reden waarom 
men dit systeem wilde verlaten.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe voorschriften was het uit
gangspunt dat het veiligheidsniveau gelijkwaardig moest zijn aan 
het niveau zoals vereist door SOLAS 1960.
Het criterium voor het veiligheidsniveau, de zogenaamde 
'required subdivision index’ R, moest behalve van de scheeps
lengte L ook in sterke mate een functie zijn van het aantal 
personen aan boord N. Op deze indelingsfactor R =  (L, N) wordt 
later teruggekomen.

De nieuwe voorschriften zijn gebaseerd op twee gedachten en wel 
de benadering volgens de waarschijnlijkheidstheorie hetgeen 
wordt weergegeven in de Regulations 6 en 7 , maar tevens mini
mum eisen betreffende de waterdichte indeling en lekstabiliteit 
zoals wordt weergegeven in Regulation 5.
Deze Regulation 5 berust op dezelfde grondslag als SOLAS 1960 
en leidt dan ook tot ongeveer hetzelfde veiligheidsniveau hoewel 
de geformuleerde eisen wel afwijkend zijn.
Dit sluit de mogelijkheid uit in een bepaald gedeelte van het schip 
een zekere indeling te projecteren met een onaanvaardbaar lage 
veiligheid, hetgeen in principe wel mogelijk is wanneer alleen de 
benadering volgens de waarschijnlijkheidstheorie zou worden 
toegepast. Verder kunnen de resultaten uit Regulation 5 dienen 
als een berekeningsbasis voor toepassing van Regulation 6 en 7. 
De nadruk van Resolutie A 265 valt op het waarschijnlijkheids-
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concept, hetgeen meteen ook het belangrijkste verschil met SO- 
LAS 1960 aangeeft.
Indien een passagiersschip voldoet aan Resolutie A 265 dan 
betekent dit onder meer dat het bij het schip behorende veilig
heidsniveau, de zogenaamde ’attained subdivision index’ A gro
ter moet zijn dan de ’required subdivision index’ R , d .w .z. 
A > R.
De attained subdivision index A kan opgebouwd worden gedacht 
uit een sommatie over de scheepslengte van de aps-waarden van 
alle afzonderlijke compartimenten en eventueel van twee o f meer 
aan elkaar grenzende compartimenten indien dit een positieve 
bijdrage levert aan de A-waarde.

In de formule a = i  aps
betekent ap de waarschijnlijkheid dat het betrokken comparti
ment o f betrokken combinatie van compartimenten lek is, terwijl 
s de bijbehorende waarschijnlijkheid van overleven voorstelt. 
De waarde van ap is slechts afhankelijk van de afmetingen en 
locatie van het compartiment, waarbij de formules zijn gebaseerd 
op kansverdelingen van locatie, lengte en penetratie van de 
schade. Deze kansverdelingen, die eerT volledig wiskundige be
paling van ap mogelijk m aken, volgen uit een statistische analyse 
van een groot aantal schaderapporten van aanvaringen.
De waarde s is afhankelijk van diepgang, trim , permeabiliteit en 
zeetoestand en verder van stabiliteit, vrijboord en eventuele 
slagzij in de lekke toestand. Uit de reisjournalen zijn kansverde
lingen afgeleid voor diepgang en zeetoestand, terwijl modelproe- 
ven waarin zeetoestand, stabiliteit, vrijboord en slagzij systema
tisch gevarieerd werden, tenslotte tot een vereenvoudigde formu
lering van de s-waarde leiden.

Theoretische Achtergrond van Resolutie A 265
V oorde bepaling van de waarschijnlijkheid dat een compartiment 
lek is worden eerst de volgende notaties ingevoerd (zie fig. 1).
L =  maximum scheepslengte onder het schottendek.
1 =  lengte van het compartiment.
x =  midden van het compartiment gemeten uit de nullijn, 
x =  midden van de schade(lengte) gemeten uit de nullijn, 
y =  lengte van de schade.

Niet alleen ter vereenvoudiging maar ook zoals later zal blijken 
uit statistische overwegingen zullen alle grootheden in dimensie- 
loze vorm geschreven worden door deling door L.
Alle schades, die alleen het betreffende compartiment doen lek 
worden, kunnen worden weergegeven in een driehoek, waarvan 
de basis en de hoogte gelijk zijn aan de compartimentslengte. 
Deze driehoek kan worden uitgebreid tot een driedimensionaal 
lichaam door loodrecht op het vlak van de driehoek de gecombi
neerde kansdichtheidsverdeling f(x/L , y/L) uit te zetten.
Het volume van dit driedimensionale lichaam is dan gelijk aan de 
waarschijnlijkheid dat het betreffende compartiment lek is en kan 
worden geschreven als:

Ie . t l  -  y1  = 
L 1 / L

=ƒ d (y /L ) 

y = 0
ƒ _

f ( x / L ,  y / L )  d ( x / L )  

1 "  y

Uit de analyse van de zogenoemde damage cards kunnen de 
volgende belangrijke conclusies worden getrokken.

In de eerste plaats blijkt ^  bij benadering onafhankelijk te zijn

zowel van als van L (zie fig. 2 en 3). Dit houdt onder meer in 
dat de kansdichtheidsfunctie f(x/L , y/L) kan worden geschreven 
als f(x/L, y/L) =  f(x/L). f(y/L) hetgeen een aanmerkelijke ver
eenvoudiging betekent.

Verder blijkt f  wel tijdsafhankelijk te zijn (zie fig. 4). Dit is 
waarschijnlijk een gevolg van de toenemende scheepsgrootte en 
dienstsnelheden in de loop der jaren.
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D it h ee ft co n se q u e n tie s  bij de  keu ze  van d e  m ed iaan  w aaro p  
f(y /L )  w o rd t g eb asee rd .

V  y
D e m ed iaan  van f7 is u ite in d e lijk  v as tg e leg d  o p (^ )  50 =  0 ,0 7 ,  
hoew el d e  s ta tis tiek  een  w aard e  van 0 ,0 6  o p lev e rt w an n ee r geen  
rek en in g  zou  w orden  g eh o u d en  m et g en o em d  tijd se ffec t.
V o o r de b ep a lin g  van P  hee ft m en  nu de  v o lg en d e  fo rm u le s  voor 
f(x /L )  en  f(y /L ) te r b esch ik k in g  (z ie  fig . 5 )

f (-^) = 0 ,4  + 1 ,6  y  v o o r  0 ? ff ' 0 » ^

f(r> ■ l-2 v o o r 0 ,5  1 y  = 1

: ( f )  = k ( l  -  %-------- )L y max

Fig. 5

w a a r u i t  v o lg t  

I _ k y nax 3 -  0 ,8 y max -  0 , 1 ( y m ax . 2) 2 I

, y max y . _ ,  y - y max(-—;  “ f-) v o o r O S — *--------

t(V  = 0

L

v o o r <£■ ,  y max

y=0

y max 
L

ƒ  d ( Z ) ƒ  f ( X/L ,  y /L ) d ( £ )

-  »L M,

1 -  » f

I d < £ >  ƒ  f ( r  d ( r >  -

f  max 
L

/ ï  ( y max - 1) d ( i )
y max  ̂ L L ’ VI /

1 -  £

,4  + 1 , 6^ )  d ( £ )  + ƒ  1 ,2  d ( £ ) |  =

y max 
L

_  I (Z .EZZ _ Z ) ( ,  .  0 . 8Ï  -  0 , 2 ( £ ) 2 ) d ( £ )

L J

1  =(1)
L L 50

= I i f

J = ƒ  d (Z )  ƒ  f (  x /L ,  y /L )  d(y-)«

H ie ru it b lijk t d a t in p laa ts  van  d e  lo g -n o rm aa l v e rd e lin g  van  f* 
een  lin ea ire  v e rd e lin g  is a a n g e n o m e n , he tg een  b ep aa ld e  v o o rd e 
len  b ied t en  to ch  g een  n o em en sw aa rd ig e  g ro te  fo u te n , in tro d u 
c ee rt.
D e v e rd e l in g f ( y / L) = k ( l  -  y m ax) w ord t g e k a ra k te r i
see rd  d o o r  tw ee  p a ram e te rs  n am elijk  k en  y ™ax .

D eze  tw ee  p a ram e te rs  k u n n en  w o rd en  b ep aa ld  uit de  v o lg en d e  
v o o rw aa rd en :
In  h e t gev a l d a t een  sch ip  een  sch ad e  o n d e rv in d t en  m en  be
sch o u w t a lle  m ogelijke  sch ad e len g te s  d ie  k u n n en  o p tre d e n , on 

a fh an k e lijk  van de w aard e  van y  > d an  is d e  w aarsch ijn lijk h e id

o p  lek  w o rd en  v a n ze lfsp rek en d  g e lijk  aan  1.
V e rd e r  kan  g eb ru ik  w o rd en  g e m a a k t van  de d e fin itie  van  de 
m ed iaan , d ie  ste lt d a t de  k an s o p  o v e rsch rijd in g  van (z ) 50 , 
o n a fh an k e lijk  van de  w aa rd e  van  Z. , ge lijk  is aan  V2 .

D e w isk u n d ig e  u itw e rk in g  van  d e z e  tw ee  v o o rw aa rd en  w ord t dan  
respec tiev e lijk :

( L} 50

Z  = l y 
L SL

1 “ * {
\ *<f> d<£> I  f <r> d«  

0

( hL 50

ƒ y max 
L

y  m ax

■ -

( 0 , 4  + i , & £ )  + ƒ  1 ,2  d ( £ )  J =  

J

« 3 0

y max I (vnmx _ Z) (1 0 ,8 ^  -  0 , 2(Z ) 2) d(Z)

L 0
w a a r u i t  v o lg t

k
!

‘r ^ o -  o  * 0 , 8^ )  i 2L 50

+ ( 0 ,8  -  o , 2̂ 2Z ) y  (Z ) 503 + 0 ,0 5 (-£ '50
Y

S u b s titu tie  van  (—) 5Q= 0 ,0 7  en  o p lo ssen  van  de tw ee  g ev o n d en

v e rg e lijk in g en  m e t a ls  o n b ek en d en  de p a ram e te rs  y ” ax en  k 
gev en  a ls b e n a d e rin g :— —  = 0 ,2 4  en  k = 8 ,9 2  w aarm ee  
du s f(y /L )  vo lled ig  b ep aa ld  is.
T e n e in d e  een  in d ru k  te k rijg en  van  de  n a u w k eu rig h e id  v an  f(x /L ) 
en  f(y /L ) zu llen  ee rs t de  m arg in a le  v e rd e lin g en  w o rd en  bek ek en  
(z ie  fig . 6 ):

1 -  i f

<•<(>• /  « o  (>"<r> ■

* ï
0 ,5  5L

‘<i> ƒ  f < f M ( i > I -
0 .5
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L

v max

y  m a x N, y ^ 2 
L L

F* (Z)= f r  (Z ) d ( Z)

- 5$  l°-2 4 r  - 0.596(^)2 + (Z)3 +

2r 2r

f * ( r ) =  I  f ( r -  r ) d ( r > =  f < i >  ƒ  f ( r ) d ( r >

0 , 3 9 6 4 4  I i s £  -  3 ( £ ) 2 -  3 0 0 ( £ ) J |, x , 3

v o o r  0  - 0 , 1 2
Fig. 6
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Fig. 7 Distribution function of nondim.damage location
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Vergelijking van f en F* 11161 de
empirische waarden (zie fig. 7 t/m 10) die volgen uit de analyse 
van de damage cards geeft goede overeenstemming te zien, 
hetgeen dus een ondersteuning van de gebruikte kansdichtheids- 
verdelingen betekent. v .  y
Hierbij moet worden aangetekend d a tf* F ^  *n figuur 9
en 10 respectievelijk zijn gebaseerd op de log-normaal verdeling Fig. 9 Distribution density o f nondim. damage length
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van l  , die als gevolg van het niet in rekening brengen van het
tijdseffect op een mediaan van tL \ = n »06 berust.

L 50
Het is nu mogelijk de waarschijnlijkheid P dat een compartiment 
lek is te bepalen:

1 
'L

P
£  + t i i z
L L / X , ,  . X .

f '■17 d TT
i l l

1, I  < °* 24

0,24

ƒ f (£> d ( f ) ” ^ f  (£) d ( ï )
Fig. 10 Distribution function o f nondim. damage length

1 -Y
v o o r j- ~ 0 , 24

Ymax
y max

(> - <ï> (0 ,4  + 1,62) d ( f )

ï  .  1 L
L * L

= f (2 ) . , Ymax
Ymax

I )  ( i  -  I )  d (Z)
L L L V

v o o r  £  £  0,24 e n  2  S 0 ,5  -  ji-

Dezelfde formule vindt men voor f  $ 0 ,2 4  e n 2  > o ,5  +
L L

In de gevallen dat 2  > o , 24 vindt men: 

0,24

I
P -  t ( 2 ) . y max 

L

ymax
- £ >  < r - £ > d

A angezienf >£) “ f ( £ ) £ (£) en mede dankzij het lineaire
verband van f (*) f (Z) vindt men een eenvoudig verband

tussen de marginale kansverdeling en de voorwaardelijke kans
verdeling. -
Daarom kan men stellen p “ a , P- waar£n a = .d a tin d e  
meer algemene vorm wordt geschreven zoals weergegeven in 
Reg. 6(b) van Resolutie A 265.

I <zr̂ -
v o o r  2  £  o,24

n  ‘r> 2 -  i  <r>3 1
1 ,1 ,3

4,46 ( i ) 2 -  6 ,20  ( i ) 3

y max

voor r  ^  0,2A

-  *  ( i  -  &  d *

v o o r  2  >

P =

0,24

h  ( ^ 2 ) 2 i - i ( 2 J ! ^ 2 ) 3 ]

1,072 -  -  0,086 v o o r  — > 0,24

03  
0 2  

O I -
Ë
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RE ïRESSION

25

Fig. 11 Regression o f nondim. damage penetration on ship breadth

Fig. 12 Regression of nondim. damage penetration on nondim. damage 
length

Aangezien de statistiek slechts vijf gevallen bevat voor L > 200 
m wordt voor L > 200 m de mediaan van y/L constant genomen 
en wel y50 =  0,07 L [L =  200 m] =  14 m.
Hiermee rekening houdende vindt men de p-formule zoals weer
gegeven in Reg. (6) (c) (i) van Resolutie A.265.

Een zeer goede presentatie van de hier gevolgde fdosofie wordt 
gegeven in een vrij recent artikel van Prof. Kurt Wendel in [4], 
terwijl de basis voor de afleiding van de ap-formule in referentie 
[5] wordt gegeven.
Hierin wordt tevens een indicatie gegeven ten aanzien van de 
kansdichtheidsverdeling van lekhoogte, waarmee in Resolutie A 
265 geen rekening wordt gehouden.
In het geval dat er een langsscheepse indeling wordt toegepast in 
combinatie met een dwarsscheepse indeling heeft men ook te 
maken met de waarschijnlijkheid o f  het langsschot wordt bescha
digd. [6],
Uit de analyse van de damage cards konden ten aanzien van de 
penetratie z, geschreven in dimensieloze vorm door deling door 
de breedte B, de volgende conclusies getrokken worden. 
z/B blijkt onafhankelijk te zijn van zowel x/L als B (zie fig. 11), 
maar wel afhankelijk te zijn van y/L (zie fig. 12).
Evenals y/L bleek z/B bij benadering een log-normaal verdeling 
te volgen.



Aangezien de marginale verdelingen van y/L en z/B zijn te 
benaderen door log-normaal verdelingen zijn door substitutie van 
=  log (y/L 4- E  y ) en £ =  log(z/B +  E  z ) de nieuwe
grootheden r) en £ normaal verdeeld. E  y en E z zijn pa
rameters om een goede overeenkomst te verkrijgen tussen de 
empirische en de analytische verdelingen. De gecombineerde 
verdeling van t] en £ kan dus worden voorgesteid door een 
tweedimensionale normale verdeling.
De voorwaardelijke verdeling van E luidt:

£ (2 - ->

<£>
. ( Fig. 13

z o d a t

F ( f  / a < £  < b )
I  f  f (L • f» d (ï> d <£

/  f* ( f )  d ( f )
a

Berekening van F (z/B /a <  y/L g  b) voor verschillende 
intervallen van y/L geeft goede o vereenstemming te zien met de 
empirische verdelingen.
D^ kans dat een wingcompartiment lek is kan nu als volgt worden 
geschreven:

M è . ï . ï > - / 4  ƒ  « ! >  L  ƒ
-i -  = oL L B

De kansdichtheidsfunctie f(x/L , y/L , z/B) kan worden geschre
ven als f  (x/L , y/L , z/B) =  f*  (x/L , y/L). f  (z/B / x/L, y/L) met 
f* (x/L , y/L) =  marginale kansverdeling van x/L en y/L en 
f  (z/B / (x/L , y/L) =  voorwaardelijke kansverdeling van z/B. 
Aangezien z/B onafhankelijk is van x/L geldt dus 
f  (z/B /x /L , y/L) =  f  (z/B /y/L)

zodat

t = °
waaruit

Fig. 14

De waarschijnlijkheid r dat het langsschot niet wordt beschadigd 
wordt nu geschreven als:

Aangezien

x _ x i 1 
L ;  L** ~L

zodat
Ir = — 
P ;ƒ<¥=* -f>  < M >  F < ï ' d <£>

k  ,y_raax _ y . r i -  Z.)
y max L L L 1 /

volgt hieruit

Systematische numerieke berekeningen hebben geleid tot het 
resultaat zoals weergegeven wordt in figuur 13. De analytische 
uitdrukking van r zoals die wordt gegeven in Reg. (7) (b) (ii) (1) 
en (2) van Resolutie A.265 is een benadering van deze langs 
numerieke weg verkregen figuur 13 en kan ook worden geschre
ven als (zie fig. 14):

I  J l  -  f )  ( I  -  f )  F ( |  /  h  d (£ )J y max L L L L B L L
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b / B

b / B  +

1 -  5

6 , 8  + 140 1 / L
1 V '1IÏ T7I

a l s  b / B

1 , 1 6  + 18 1 / L  
“T T $0 I / I .

a l s  b / B

< 0 , 2  e n  1 / L  2  0 , 2  b / B

> 0 , 2  e n  1 / L  2 0 , 2  b / B

1 / L
ï ï7 b

1 / L
34 + 140 b / B  

I + 10 b / B

a l s  b / B  £ 0 , 2  e n  1 / L  < 0 , 2  b / B

1 + 5  1 / L
1 / L  1 / L  5 , 8  + 18  b / B
ÏÏ7b + ïï7B 1 + 1 0  b / B  

a l s  b / B  > 0 , 2  e n  1 / L  < 0 , 2  b / B

Voor een wingcompartiment geldt dus P =  a .p .r ., terwijl voor 
een middencompartiment mag worden genomen P =  a.p . (1-r) 
onder de aanname dat de kans, dat het wingcompartiment aan de 
onbeschadigde scheepszijde gepenetreerd wordt, nihil is.
Voor de bepaling van de subdivision index A moet behalve a, p 
en eventueel r ook de waarschijnlijkheid van overleven s bekend 
zijn voor het betrokken lekgeval.
Teneinde s zowel kw antitatief als kwalitatief te kunnen vastleg
gen zijn zeer uitgebreide modelproeven uitgevoerd, waarvoor 
wordt verwezen naar J 7] en [8], Hierbij kan worden opgemerkt 
dat het lekke model altijd dwars op de golven ging liggen, waarbij 
geen voorkeur werd getoond voor lij- of loefzijde.
Bij de proeven bleek het mogelijk bij een bepaalde zeetoestand en 
vrijboord een critisch gebied voor GM te bepalen, waarin kapsei
zen o f  overleven niet voorspelbaar was. Dit critische gebied was 
zeer begrensd en kon worden benaderd door een eenduidige 
relatie (zie fig. 15).
Dit verband kon analytisch worden weergegeven in de volgende 
formule:

s

GM

f  (GM F /B) waar i n:  
e

effectieve GM -waarde in de lekke toestand 

effectief vrijboord in de lekke toestand 
critische waarde van de significante golfhoogte.

Het is duidelijk dat dit kwalitatieve verband kwantitief gezien niet 
de beste resultaten zal geven daar diverse param eters, die 
scheepsvorm en stabiliteitskromme beschrijven, verwaarloosd 
zijn.
Tevens is uit aanvaringsrapporten de frequentie kromme F(HS) 
bekend (zie fig. 16) die ook kan worden voorgesteld 
doorS^.“ f  (Hs ) .
Uit de beide functiesSi = f  ( Hs ) en Hg « f (GMe . Fe /B) 
kan zowel grafisch als analytisch *>s geëlimineerd worden met 
als resultaat:

| GMe • ^  J  ̂ metD

Fig.  15 M ea n  o f  W in d w a rd  a n d  L e e w a rd  R esu lts

Fig. 16

0 , 2 4 0 < S .  S

Uit de reisjournalen kan de kansdichtheidsfunctie van de diep
gang a i worden bepaald, die bij benadering als een driehoek 
kan worden weergegeven (zie fig. 17). Hierin is d0 de ’lightest 
service’ diepgang en dg de indelingsdiepgang, terwijl

d ,  = d - 4  (d - d )  1 s 3 s  o

d 2 = d s - i  ( d s "  V

d ,  = d -  4  (d -  d ) 3 s 6 s  o
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Fig. 18

Fig. 19

Nu kan s worden berekend door Simpsonering:

S = J  ( 1 . 0 . So + 4 . I . Sj  ♦  1 . 2 . S 2 )

+ ^  ( 1 . 2 . S 2 + 4 . 1  , S 3 + 1 . 0 .  Sd ) ]

s = |  S 1 + |  S2 + |  s 3 = 0 , 4 5  S,  + 0 . 3 3  S2 ♦  0 , 2 2  S 3

Uit de gegevens, die de reisjournalen opleverden kon tevens 
geconcludeerd worden dat de gemiddelde permeabiliteit van 
compartimenten bestemd voor lading afhankelijk was van de 
diepgang. De variatie van deze permeabiliteit is in rekening 
gebracht door de gemiddelde afhankelijkheid van de permeabili
teit en de diepgang, hetgeen resulteerde in de formule van Reg. 4 
(b) van Resolutie A.265.

Toelichting en Toepassing van Resolutie A. 265
Aangezien de theoretische achtergrond, die voor de bepaling van 
de subdivision index A, in het voorgaande is toegelicht zal in het 
hierna volgende puntsgewijs de Regulations van Resolutie A. 
265 kort worden behandeld. Dit zal worden beperkt tot Regula
tions 1 t/m 7, aangezien Regulations 8 t/m 21 geen aanzienlijke 
veranderingen behelzen en verder voor zichzelf mogen spreken. 
Regulation 1 geeft de nodige definities en voorzover deze nadere 
verklaring behoeven, is o f wordt elders in dit artikel tekst en 
uitleg gegeven.
Regulation 2 stelt dat aan Regulation 5, de gelijkwaardige pen
dant van SOLAS 1960, moet worden voldaan. Verder zal moeten 
worden voldaan aan Regulation 6 en 7, hetgeen inhoudt dat 
A >  R.
De metrische formule voor R luidt:

4 L  + N + 1500

waarin
N = aantal personen, waarvoor phrats is in de reddingboten.

n2 = aantal personen, waarvoor geen plaats is in de reddingbo
ten.

Bij de bepaling van N dienen officieren en bemanning te worden 
inbegrepen, zodat de numerieke verhouding passagiers/beman
ning geen enkele rol speelt in de veiligheid.
De formule voor R is gemiddeld gelijk aan het veiligheidsniveau 
van SOLAS 1960.
In figuur 18 zijn een aantal passagiersschepen, die voldoen aan 
SOLAS 1960 doorgerekend met behulp van Resolutie A. 265. 
Zoals verwacht kon worden is e r sprake van een aanzienlijke 
spreiding hetgeen moet worden toegeschreven aan de reeds ge
noemde verschillen tussen SOLAS 1960 en Resolutie A. 265. 
Regulation 3 geeft enige speciale voorschriften, die Regulations 
6 (c) en (d) van SOLAS 1960 vervangen en verder voor zichzelf 
spreken.
Regulation 4 geeft aan met welke permeabiliteiten gerekend moet 
worden en vervangt als zodanig Regulation 7 (c) van SOLAS 
1960. Zoals reeds uiteengezet is de permeabiliteit van ruimtes 
bestemd voor lading gewijzigd.
Regulation 5 weerspiegelt de minimum eisen waaraan voldaan 
moet worden alvorens de berekening van de subdivision index A 
volgens Regulations 6 en 7 wordt uitgevoerd.

Aangezien er geen relatie blijkt te bestaan tussen L en de compar- 
timentsstandaard C is C alleen gebaseerd op het totaal aantal 
personen aan boord N =  Ni -F 2N2 (zie fig. 19).

In deze figuur zijn van een aantal passagiersschepen, die voldoen 
aan SOLAS 1960, de frequentiekrommes (cumulatieve verdelin
gen) van de compartimentstandaarden benaderd.

V oorN  ^  600 geldt C =  I en voor N ^  l2 0 0 e e ld tC  = 2  
terwijl voor 600 <  N <  1200 het percentage van L waarvoor C =  2 
geldt wordt gevonden door lineaire interpolatie tussen N =  600 
en N = 1200.
Dit gedeelte van L waarvoor C =  2 moet worden gerekend vanaf 
de voornullijn, terwijl het overige gedeelte van L tot de achternul- 
lijn moet voldoen aan C =  1.

GM > 0 , 0 0 3  m e t  N «  N.  + N .  e n A  =
-  *  F | I 2

waterverplaatsing van het onbeschadigde schip in metrische ton
nen.

GM £ 0 , 0 1 5  |  m e t  F .  =
F l 1

gemodificeerd vrijboord in beschadigde toestand, waarop later 
wordt teruggekomen.

GM > 0 , 0 5  m.

De formule, die het hellend moment veroorzaakt door een 
a-symmetrische verdeling van personen aan boord beschrijft, 
wordt maatgevend voor N ^  5 A  / B .
Het is trouwens onmogelijk een combinatie van GM en F i , b. v. 
GM =  0,05 m en Fi =  0,076 m, te verkrijgen, waarvan de 
overlevingsmogelijkheden vrijwel nihil zijn, dit in tegenstelling 
tot de voorschriften onder SOLAS 1960.
De grootste waarde die voor GM verkregen wordt is maatgevend. 
De GM-waarde, die hieraan en aan de hierna volgende criteria 
voldoet wordt als de ’required GM ’ =  gmr gedefinieerd. 
Verder dient de hellingshoek 0  in de eindtoestand beperkt te 
blijven tot 7° voor een 1-compartimentschade en 12° voor een 
2-compartimentschade.
Het schottendek mag in de eindtoestand, behalve ter plaatse van 
de lekke compartimenten, niet worden ondergedompeld. In dit 
verband kan worden opgemerkt dat het concept van de indompe- 
lingsgrenslijn geheel en al is verlaten.

Uitgaande van een standaardbeschadiging gelden dan de vol
gende criteria, die samengevat luiden:
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Voor ’intermediale flooding’ (tussentoestanden) geldt dat de 
maximale hellingshoek de 2 0 ° niet mag overschrijden, terwijl de 
stabiliteit voldoende wordt geacht als de stabiliteitsarm minimaal 
0,05 m bedraagt. Evenmin in het toelaatbaar dat ’progressive 
flooding’ optreedt.
In het geval dat er sprake is van gebruik van vereffeningsleidin- 
gen dienen, voordat de vereffeningsleiding geacht wordt te wer
ken, dezelfde eisen als voor ’ intermediate flooding’ te worden 
toegepast. Bij vereffeningsleidingen, die bij voorkeur zelfwer
kend moeten zijn, zal de vereffeningstijd berekend met behulp 
van Resolutie A. 266, minder bedragen van 10 minuten. Indien 
echter geen vereffeningsleidingen worden toegepast, maar grote 
openingen zoals kruipgaten, kunnen alle genoemde voorzienin
gen achterwege blijven.
De berekeningen ten behoeve van Regulation 5 dienen voor ten 
minste drie diepgangen te worden uitgevoerd. Echter in het geval 
d a td ^ 'd0 ' O.l dRkan worden volstaan met de twee diepgangen 
d0 e n d s , w aarb ij'M|.wordt verkregen door lineaire interpolatie 
tussen J 0 vu ds ■ Een mogelijke discontinuïteit in GMR moet wor
den bepaald op de betreffende diepgang.
In het algemeen geldt dat voor elke aan te nemen diepgang voor 
de berekening het schip de meest ongunstige trimligging heeft ten 
aanzien van vrijboord in de lekke toestand. Deze trimbegrenzin- 
gen worden namelijk opgenomen in het stabiliteitsboekje, dat aan 
de kapitein wordt verstrekt.
Regulation 6  omvat de bepaling van A =  I  aps, waarvan de 
a-waarde geen verdere toelichting behoeft. De p-waarde vooreen 
2 -compartimentschade (zie fig. 2 0 ) wordt bepaald door 

P2 = P i j  -  P i "  P j • 
waarin Pi> Pj en P jj worden berekend met behulp van de 
p-formule op basis van respectievelijk

1 . ,  1 • en 1 , . .  Uit de figuurL . en
blijkt ook duidelijk hoe een ’step’ in een schot in rekening wordt
gebracht, hetgeen uiteraard zonder meer uit de toepassing van de 
gevolgde waarschijnlijkheidstheorie volgt daar aangenomen is 
dat de schade-omvang in hoogte in principe onbegrensd is. Een 
’reces’ zal eveneens als een ’step’ worden behandeld indien het 
niet volledig binnen de B/5-lijn gelegen i s r  Evenzo kan de 
p-waarde voor een 3-compartimentschade tzie fig. 21) worden
bepaald door P3 p i jk  ~ p i j -  P Indien nood-

enzakelijk kan door dit systeem van driehoeken ook nog P 
hoger bepaald worden.
De s-waarde (bij een intakte diepgang d . wordt gegeven door 
de formule:

4 .9 ( I I  -  1 t g 0) (GMn - MM ) |  s  '

1

zodat
!§■ .  I j .  -  1 e«0  en GMe = GMr -  MM

g e a r c e e r d  o p p e rv la k

F 1< I-  3
t g 0 f ,

Fig. 20

Fig. 21

Hierin is F i het gemodificeerde vrijboord in de beschadigde
toestand, waarbij het schip zich in de rechtopliggende toestand 
bevindt en dus geen hellingshoek heeft. Gebruik makende van 
figuur 22  is

1 blijkt dus het middelde vrijboord over 2/3 L te zijn (inclusief 
het lekke gedeelte voorzover vallende binnen deze 2/3 L bere
kend tot het schottendek maar niet hoger dan 0 ,2  B . Indien er zich 
openingen in het schottendek bevinden, via welke ’progressive 
flooding’ zou optreden bij onderdompeling dan zal

waarin (-) f  de hellingshoek voorstelt, waarbij de betreffende 
opening te water komt.
Dit betekent een straf op een opening in het schottendek daar het 
vrijboord dat correspondeert met de betreffende opening 
VzBtg ö  f  bedraagt. Voor een niet verspringend schottendek 
worden bij benadering openingen buiten de B/6 -lijn maatgevend
voor de F -bepaling.

In de toepassing van Resolutie A.265 kan het schottendek va
riabel zijn afhankelijk van het lekgeval zijnde de huid en de 
intacte waterdichte dwarsschotten. InM SC/Circ. 153 wordt door 
voorbeelden toegelicht wat hieronder wordt verstaan.
De u itd rukk ing^^  -  M»sis niets anders dan de GM-waarde in de 
lekke toestand, waarbij het schip zich weer in de rechtopliggende 
toestand bevindt en dus geen hellingshoek heeft. Hierbij is uitge
gaan van de GMR -waarde in de onbeschadigde toestand zoals 
berekend met Regulation 5. De variatie van GM in dienst
omstandigheden is dus verwaarloosd.
Wel kan de operationele GM-waarde worden toegepast in plaats 
van , mits deze operationele waarde ook groter is dan gmr  
en ook vermeld wordt in de instructies aan de kapitein middels het 
stabiliteitsboekje. De g m r  waarde berekend volgens Regulation 
5 en de s-waarde berekend volgens Regulation 6  moeten onder
ling corresponderen en wel dusdanig dat de kleinste s-waarde 
maatgevend is als meerdere lekgevallen mogelijk zijn bij een 
n-compartimentschade.
Voor compartimentschades die uitgaan boven de eisen van Regu
lation 5 en toch mogelijk een bijdrage leveren in de A-waarde 
dient ook steeds de kleinste s-waarde te worden aangehouden.

Fig. 22

132



Hierbij worden de volgende criteria in acht genomen: 
s =  o voor het geval dat tijdens 'interm ediate flooding' of 
voordat vereffening geacht wordt op te treden een hellingshoek 
van 20° wordt overschreden o f  doordat ’progressive flooding’ 
optreedt.
s =  o voor het geval in de eindtoestand het schottendek, behalve 
ter plaatse van de lekke compartimenten, wordt ondergedompeld 
of als een hellingshoek van 12° wordt overschreden of als

GMe < 0 , 0 5  m.

Regulation 7 is speciaal bedoeld voor schepen met een langs- 
scheepse indeling, waarvan de dwarsscheepse indeling zeer be
perkt is zoals b.v. midden-compartimenten met een geringer 
aantal dwarsschotten dan in de wingcompartimenten.
In een dergelijk geval dient in het middencompartiment een 
horizontale waterdichte indeling, op een minimum afstand van 
0,1 B uit de basislijn, aanwezig te zijn. Het compartiment onder 
dit waterdichte ’dek’ moet weer onderverdeeld zijn in water
dichte compartimenten. Deze voorwaarde voor toepassing van 
Regulation 7 vindt zijn beredenering in het voorkomen van een 
bodemschade, die onherroepelijk tot vergaan van het schip zou 
leiden.
Zowel voor schepen met dwarsschotten over de volle breedte als 
voor die met een beperkte dwarsscheepse indeling geeft 
M SC/Circ. 153 de nodige informatie voor de juiste berekening 
van A, waarbij in het bijzonder op de toepassing van de r-waarden 
wordt ingegaan.

■N

Nabeschouwing
Ondanks alle toegepaste vereenvoudigingen, waaronder met 
name genoemd mogen worden het verwaarlozen van de variatie 
in GM-waarde, permeabiliteit, trim en schade omvang in hoogte, 
de sterk vereenvoudigde s-formule en de beperking van het aantal 
lekgevallen per n-compartimentschade wordt de praktische 
waarde van Resolutie A. 265 hierdoor niet in belangrijke mate 
beïnvloed.
Indien al deze factoren in rekening zouden worden gebracht, 
hetgeen in dit stadium onmogelijk is wegens onvoldoende statis
tische gegevens, zou dit de berekeningen aanzienlijk meer inge
wikkeld en meer uitgebreid maken, terwijl wettelijke voorschriften 
toch in ieder geval hanteerbaar dienen te blijven.

L ite ra tu u r
[1] IM CO-Publicatie: Resolution A 265
|2] IM CO-Publicatie: M SC/Circ. 153 (STAB X V /11, Annex II).
[3] K. W endel: Die Bewertung von Unterteilungen, Jahrbuch der 

Schiffbautechnischen Gesellschaft, 1961
[4] K. Wendel: Subdiv ision ' o f Ships, Paper presented at the 

D iamond Jubilee International M eeting o f  the Society o f Naval 
Architects and M arine Engineers, 1968

[5] IMCO-Paper: STAB X /2, fn n e x  III 
| 6] IMCO-Paper: STAB X/2/7

BOEKBESPREKING
’W est-Europese Scheepvaart in de M iddeleeuwen’ door Dr.
G. Asaert
Uitgave: Unieboek Bussum, 1974
Afm.: 30 x  22, X 1,5 cm; 144 blz., vele afbeeldingen in kleuren 
zwart/wit. Gebonden in linnen band. Prijs ƒ 4 5 ,- .
Dit boek geeft een beeld van de handel en het vervoer langs de 
kusten van W est-Europa in een periode waarin vele handelsste
den tot ontwikkeling kwamen. Het eerste deel geeft een chrono
logisch overzicht van de W est-Europese scheepvaart van de 
zesde tot en met de zestiende eeuw. Besproken worden de Vikin- 
ger tochten, de Kruistochten en het Hanze Verbond. Het tweede 
deel van het boek behandelt de belangrijkste scheepstypen uit die 
pet .ode alsmede de technische aspecten van de scheepsbouw,

In het algemeen kan men stellen dat voor de toepassing van 
Resolutie A. 265 meer berekeningen uitgevoerd zullen moeten 
worden dan voor SOL AS 1960 het geval zou zijn, hetgeen natuur
lijk de nodige consequenties met zich meebrengt. Aan de andere 
kant geeft de nieuwe methode vergelijkenderwijs gezien een veel 
betere benadering van de werkelijke overlevingskans van het 
schip.
Een belangrijk punt wat niet in de beschouwing is opgenomen is 
de kans dat een schip een aanvaring ondervindt. Hierbij kan men 
zich voorstellen dat bepaalde trajecten een groter o f een kleiner 
risico vertegenwoordigen. Dit kan echter ook langs andere wegen 
gecompenseerd worden.
W ellicht ten overvloede wordt er nog eens de nadruk op gelegd 
dat Resolutie A. 265 als een gelijkwaardig alternatief van SOLAS 
1960 toegepast mag worden met de bedoeling de nodige ervaring 
op te doen.
In dit verband kan worden opgemerkt dat bij de meeste instituten, 
die over computerfaciliteiten beschikken voor dergelijke bereke
ningen, de program m a’s öf onlangs zijn gereed gekomen bf in 
ontwikkeling zijn. Daar de schottenkromme niet meer berekend 
hoeft te worden dient zowel invoer als uitvoer overzichtelijk, 
gedetailleerd en logisch van opzet (in het bijzonder wat betreft 
codering van compartimenten en schadegevallen) te zijn teneinde 
geschikt te zijn voor ontwerpdoeleinden.
Mogelijke verdere toepassingen van de filosofie van Resolutie A. 
265 is denkbaar voor de ontwikkeling van voorschriften voor 
vrachtschepen, in het bijzonder voor schepen bestemd voor ge
vaarlijke lading.

Verantwoording
Bovenstaand artikel is in de eerste plaats bedoeld als aanvulling 
en samenvatting van de Explanatory Notes, hetgeen impliceert 
dat een groot gedeelte van de informatie en vooral van de figuren 
hieraan ontleend zijn, maar er wordt zeker niet gepretendeerd een 
volledig overzicht te hebben gepresenteerd. Voor een uitgebrei
de beschrijving van Resolutie A. 265 kan worden verwezen 
naar referentie [9],
De schrijver is dank verschuldigd aan ir. F. F. van Gunsteren en 
ir. A. van der Wouden voor hun kritische bemerkingen en aan de 
dam esM . J. B eem sterboerenC . H. Zuijdervelt voorhun welwil
lende medewerking.

[7] E. H. M iddleton and E. Numata: Tests o f  a Damaged 
Stability Model in W aves, Transactions of the Society o f 
Naval Architects and M arine Engineers, Vol. 76, 1968 

[ 8| H. Bird and R. P. Browne: Damage Stability Model Ex
perim ents, Paper presented at the Spring M eetings o f the 
Royal Institution of Naval Architects, 1973 

19] H. Hormann: Das neue Unterteilungskonzept für Fahrgastschiffe 
-  Inhalt und W irkung -  Vortrag Schiffbautechnische 
Gesellschaft, 1974 (Hansa 24 -  Hefl 1974)

scheepvaart, navigatie, kartering en de sociale aspecten. Een 
belangrijke plaats wordt in het boek ingeruimd aan fraaie afbeel
dingen, zowel zwart/wit als in kleur.
Het boek maakt deel uit van een serie monografieën in woord en 
beeld over de geschiedenis van de scheepvaart in de loop der 
eeuwen, welke door een internationale samenwerking van uitge
vers is tot stand gekomen.
Voor een goed inzicht in de historie van scheepvaart en scheeps
bouw is dit boek zeer aan te bevelen.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer



NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED - ROTTERDAM 

BALANS PER 31 DECEMBER 1974

(vorig jaar) A CTIV A

/  /  /
1,—  IN V E N TA R IS ............................................................................................... 1 —

A A N D E L EN  G R O O TH A N D ELSG EB O U W EN  N.V.:
1,—  9 aandelen van nom inaal ƒ 1.000,— ...................................................  1,—

B EL E G G IN G E N :
300.432,—  Effecten ..............................................................................  336.278,—

1.232,98 O bligatierenterekening   ...........................................  — ,—

301.664,98 336.278,—
77.317,13 V O R D E R IN G E N  O P K O R TE T E R M IJN  ............. 34.187,30
53.030,09 L IQ U ID E  M ID D E L E N  ................................................ 12.971,82

432.014,20 383.439,12

(vorig jaar) PASSIVA

ƒ /

307.526,68 E IG E N  V ER M O G E N  ..................................................... 274.986,11
86.490,—  PE N SIO E N V O O R ZIEN IN G  ............................ 84.206 —
18.420,—  C O N TR IB U TIES 1975 ...............................................  600,—

100,—  D O N A TIES 1975   1.300 —
16.030,42 SC H U LD EN  OP K O R TE T E R M IJN  ....................  13.504,79
3.447,10 V O O RD ELIG  SALDO 1974 .........................................  8.842,22

432.014,20 383.439,12

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1974

Begroting
1974

f ƒ

66.000,—
11.000,—
10.000,—
15.000,—

97.271,70 102.000,—
48.000,— 51.000,—

49.291,70 51.000,—
43.987,69 42.400,—
18.722,65 22.500,—
13.667,17 14.000,—

5.972^59 6.000!—
3.939,65 4.000,—
2.129,10 1.700,—

3.500,—
8.842,22 9.900,—

146.552,77 155.000,—

(vorig jaar) LASTEN

69.886,75
10.896,10
6.756,88

15.131.46

102.671,19
51.000,—

51.671,19
40.262,74
19.205.46

28.245*90

3 .843J0
1.424,08

442,19
3.447,10

148.542,36

A LG E M E N E  K OSTEN: 
Salarissen, sociale lasten en 

overige personeelskosten
H uisvestingskosten ..............
K antoorkosten ..................
Diverse kosten ..................

65.215,49
11.025,85
6.997,15

14.053,21

Berekend aan Schip en W erf

KOSTEN  C LU BZA A L RO TTERD A M  
L EZ IN G E N  EN V ER G A D E R IN G E N  .
JA A R D IN E R  ................................................
75-JA RIG  JU B IL EU M   r .............
3e LU STRU M  G R O N IN G E N  ..................
N IE U W JA A R SR E C E PT IE  ......................
A L G E M E N E  L ED E N V E R G A D E R IN G
EX C U RSIES ...................................................
V O O R D E LIG  SALDO 1974 ......................

(vorig jaar) 

/
86.810,—
26.152,30

70.869.80 
6 .012 , —

64.857.80 
51.000,—

13.857.80 
20.014,90

1.707,36

BATEN

/  /
C O N TRIBU TIES ............................................................  107.345,—
D O N A TIES ..................................................................... 25.679,35

SC H IP EN  W ERF:
O pbrengsten ............................................ 48.542,48
Af: D irecte kosten .................................. 6.039,—

42.503,48
A andeel algem ene kosten ................ 48.000,—

X  5.496,52
O PBR EN G ST B E L E G G IN G E N  .............................  18.811,03
D IV ER SE B ATEN  .......................................................  213,91

148.542,36

Begroting
1974
/

100.000,—
23.000,—

69.00U,-
6.000,-

63.000,-
51.000,-

12.000,- 
20.000,-

146.552,77 155.000,—

M O R ET
&
L IM PE R G
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BEGROTINGEN 1975 EN 1976

LASTEN

1975 1976

goedgek. 
door Alg. 

Ledenverg. 
d.d.

24 april 1974

Aanvulling Totaal

A LG EM EN E KOSTEN: / / ƒ / SCHIP EN W ERF: / f ƒ /

72.000
12.000 
11.000 
17.000

72.000
12.000 
8.000

15.500

80.000 
12 000

Opbrengsten ............................ 70.000 x  22.000 48.000 58.000
Af: Directe kosten ............... 6.000 6.000 6.000

X  3.000 
X  1500

9.000
17.000Diverse kosten ........................ 64.000 X  22.000 42.000 52.000

Doorber. algemene kosten . . 56.000 X  3.000 53.000 59.000
112.000 X  4.500 107.500 118.000

Doorber. aan Schip en W erf 56.000 X  3.000 53.000 59.000 8.000 X  1.9000 X  11000 X  7.000
CONTRIBUTIES 100.000

25.000
4.000 104.000 100 000

56.000 X  1-500 54.500 59.000 DONATIES ............................ 25.000 25.000
KOSTEN CLUBZAAL 

ROTTERDAM  ................... 45.000 45.000 49.500
OPBRENGST 

BELEG G IN G EN  ............... 20.000 5.000 25.000 25.000
LEZIN G EN  EN 

V ER G A D ER IN G EN  . . . . 24.000 X  3.000 21.000 23.000
JA A R D IN ER  ........................ 13.000 X  5.000 8.000 10.000
NIEUW J AARSRECEPTIE 4.500 4.500 4.500
A LG EM EN E L ED EN 

V ER G A D ER IN G  ............... 2.000 500 2.500 2.000
EXCURSIES ............................ 3.500

+
X  3.500

+ -f +

VOORDELIG SALDO 1975
148.000

5.000
+

X 12.500 
2.500

+

135.500
7.500

+

148.000

+
NA D ELIG  SALDO 1976 . .

---------------(~
153.000

----------  +
X  ïo.ooo

----------+
143.000

-------------+
143.000

5.000

153.000 X  ïo.ooo 143.000 148.000
-------------+

153.000
---------------H
X  ïo.ooo

---------- +
143.000

----------+
148.000

N ED ERLA N D SE V ER EN IG IN G  VAN T EC H N ICI OP SCHEEPVA ARTGEBIED

1975

goedgek. 
door Alg. 

Ledenverg. 
d.d.

24 april 1974

Aanvulling Totaal

BATEN

1976

(Rotterdam , 12 m aart 1975)



CARLA C’ INGRIJPENDE VERBOUWING

Het Italiaanse ’cruise’ schip van de rederij Costa Armatori S .p.A . 
te Genua dat op I juni 1974 voor een ingrijpende verbouwing aan 
de werf van de N .D .S .M . kwam, is met een totaal vernieuwde 
machineinstallatie op 22 januari 1975 opgeleverd en heeft daar
na met ca. 800 - 1000 passagiers haar reizen hervat.
Ook aan de accommodatie werden verbouwingen verricht.
Van 1 juli af tot 10 augustus heeft de werf de oude machine 
gesloopt, waarna ingrijpende wijzigingen in de constructie van 
schip en machinekamer zijn uitgevoerd.
Op 15 september 1974 begon de inbouw van twee 14 000 
Stork-W erkspoor Diesel motoren.
De 2 hoofdmotoren voor de voortstuwing en de drie hulpmotoren 
voor de opwekking van electriciteit zijn van het type TM 410 en 
hebben, 20 resp. 6 cilinders per stuk.
De 'Carla C' zal nu bij een zelfde ’cruise’ snelheid belangrijk 
voordeliger kunnen varen dan vroeger, dankzij m inder brandstof 
verbruik en een kleinere machinekamerbezetting.
Technische Gegevens: 'Carla C ’ -  passagiersschip -  eigen. 
Costa Armatori S .p .A ., Genoa 19 975 grt. lengte 600’ -  breedte 
80’ -  holte 28’.

NEDERLANDS SCHEEPSSTUDIECENTRUM 
TNO, DELFT
Bespreking rapport No. 195 S
Num eriek romp trillingsonderzoek aan een derde generatie 
container schip, door Prof. dr. ir. P. Meijers.

VOORW OORD
Scheepstrillingen kunnen boven een bepaald niveau hinderlijk 
zijn voorde opvarenden, maar daarnaast ook lokale beschadiging 
van constructies en het uitvallen van apparatuur tot gevolg heb
ben.
De toelaatbaarheid met betrekking tot de menselijke reactie kan 
getoetst worden aan beschikbare normen; voor de constructie zal 
men zich moeten baseren op vermoeiingscriteria.
Gegeven het feit dat aan boord steeds excitatiebronnen van me
chanische en hydrodynamische aard voor aanstoting van het 
gedempt trillende systeem voor handen zijn, is het van belang de 
ligging van de eigenfrequenties met de bijbehorende trillings- 
vormen van het systeem ten aanzien van de mogelijke aanstoot- 
frequenties, alsmede de response van de constructie, te kennen. 
Het laatste aspect in het bijzonder wanneer onder dienstomstan
digheden excitatie in de nabijheid van resonantie onvermijdelijk 
is.
De vroeger gebruikelijke rekenmethode is slechts nauwkeurig 
v oo rde  bepaling van de ligging van de lagere eigenfrequenties, 
waarbij geen uitgesproken lokale vervormingen optreden. Voor 
het berekenen van de ligging van hogere eigenfrequenties die 
dicht bij elkaar liggen, was de schematisering te onnauwkeurig 
om m eteen voldoende mate van betrouwbaarheid voorspellingen 
te kunnen doen.
Door toepassing van eindige elementen technieken kunnen zowel 
in de berekening van de drie-dimensionale elastische stijfheids- 
verdeling van de scheepsromp als ook bij het in rekening brengen 
van de invloed van het omringende water, met name voor wat 
betreft bodem- en eindeffecten, belangrijke verfijningen worden 
aangebracht.
Indien redelijk betrouwbare gegevens bekend zijn voorde  dem
ping zowel ten gevolge van energiedissipatie door golfopwek- 
king als wrijving, inwendige demping van de scheepsconstructie 
en lading, alsmede de exciterende belastingen, dan kan de uitge
voerde berekeningen uitgebreid worden tot een responsiebereke- 
ning. Het resultaat van kortgeleden uitgevoerde ware-grootte 
trillingmetingen voor het betreffende schip kan belangrijke in-

Vermogen voor de verbouwing: 2 x  21 000 apk. -  turbine- 
installatie voortstuwing, 2 x  2.000 kW turbine-generatoren, 2 x 
750 kW diesel-generatoren.

Na de verbouwing: 2 x 1 4  000 apk. -  20 TM 410 fabrikaat
S .W .D . -A m sterdam . (V .M .F .)3  x  2 0 0 0 k W -6 T M  410, 2 x 
6 000 kg stoom per uur -  fabrikaat Bronswerk -  (V .M .F .)

formatie verschaffen over deze aspecten; immers zowel de 
grootte van de puls als het effect op de constructie kon worden 
vastgelegd.
Het is in dit verband veelbetekenend, dat met name, eerder 
uitgevoerde praktijkmetingen aan boord van het m .s. Koudekerk 
nog steeds actueel zijn bij de analyse van optredende demping en 
de aard daarvan.

BOEKBESPREKING

’Scheepsantiek’ door Jean Randier
Nederlandse bewerking door Th. W. Ferguson, J. P. Puypeen A. 
de Vos
Uitgave; Unieboek B.V. Bussum 1974
Afm.: 28 x  22 x 2 ,6 cm , 223 blz., 200afbeeldingen in zwart/wit 
en 50 kleurenplaten tussen de tekst. Gebonden in blauw linnen 
band. Prijs ƒ 7 5 ,- .
De schrijver, maritiem historicus, koopvaardij-officier en jacht- 
zeiler heeft zich in zijn werk gericht op de geschiedenis van de 
zee, de scheepvaart, de schepen en de mensen die de zeevaart 
beoefenen. Zijn grondige kennis van het dagelijkse leven van de 
zeem an, zijn vertrouwdheid met maritieme verzamelingen over 
de gehele wereld en zijn contacten met conservators en leden van 
historische en archeologische gezelschappen, hebben het de 
schrijver mogelijk gemaakt een inventarisatie te maken van al het 
uit het verleden van de zeevaart stammende materiaal, voorwer
pen die bij het grote publiek bekend zijn onder de naam scheeps- 
antiquiteiten o f scheepsantiek.
Dit boek, zowel gids als verklarende catalogus voor de amateur, 
de verzamelaar en de geschiedkundige, kan tevens dienst doen bij 
het classificeren en herkennen van de maritieme nalatenschap 
van onze voorouders. Zowel de keuze van de onderwerpen, als de 
keuze van de illustraties is met grote zorg geschied. Acht hoofd
stukken geven een beeld van een breed nautisch terrein, zoals 
maquettes en modellen, schilderijen en afbeeldingen, de nauti
sche bibliotheek, navigatieinstrumenten, draagbare wapens, 
vlaggen, marine-uniformen, de uitrusting van het schip, de op
bouw, het meubilair en de versiering, vakmanschap aan boord en 
de bezielende zee.
Een warm aanbevolen boek voor allen die belang stel’en in de 
historie van de scheepvaart, scheepsbouw en het handelen van de 
mens daarin.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer
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An advanced design of controllable pitch propeller from Stone 
Manganese Marine

12. Valve Rod
13. Pump
14. Pinion
15. Internal Tooth Gear 
18. Non return Valve
17. Sliding Ring
18. Sliding Thrust Block
19. Carrier Pm
20. Auxiliary Servomotor
21. Pressure Seal
22. Casing

Stone M anganese Marine has introduced 
an advanced design of controllable pitch 
propeller. This propeller, to be called the 
SMM Model X L, will be made in a range 
of sizes for medium to large merchant 
vessels.
The sensitive and immediate response of 
the Model XL controllable pitch propeller 
to bridge control gives the high degree of 
manoeuvrability required in confined wa
ters. In open w aters, a load control system 
automatically changes the pitch o f the bla
des so that optimum power is obtained for 
the selected engine speed to suit the pre
vailing conditions.
Each propeller is supplied as a package 
(complete with pre-tested hydraulic sys
tem and pneumatic or electrical controls) 
to reduce installation time, aid mainte
nance and ease servicing.

Important Innovations
The criterion for the Model XL was to 
produce a controllable pitch propeller of 
simple design with greater durability.

Fig. 2.

Schematic view of the M odel XL. A major 
design feature  is that high pressure rotating 
seals have been avoided by the use of main 
pumps mounted externally on the m ainshaft 
so that they rotate with it and are driven by a 
stationary internally toothed gear ring inside 
the oil transfer box.

1 . Piston Rod
2. Piston
3. Blade Seal
4. Blade Bolt
5. Blade
6. Crank Pin
7. Cylinder
8 . Crank Ring
9. Spool Valve

10. Valve Rod
11. Mainshaft

Consequently, the SMM propeller hub has 
fewer working parts than previous de
signs.
A major design feature is that high pres

sure rotating seals are entirely avoided by 
the use o f  main high pressure gear-type 
pumps mounted externally on the main
shaft so that they rotate with it and are

Fig. 1.

A 6000 hp prototype o f the SMM Model XL, in the specially developed test rig at the SMM 
Greenwich W orks.
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driven by a stationary internally toothed 
gear ring inside the oil transfer box. The 
pumps supply oil from the transfer box to 
the pitch changing mechanism in the hub 
via a hollow valve rod in the mainshaft so 
that high pressure oil does not have to be 
fed across main shaft seals. The pumps are 
conveniently mounted together with their 
associated valves and filters so that they 
are readily accessible for maintenance 
when the shaft is stationary.

Another important innovation is a higher 
pressure hydraulic system to operate the 
pitch changing mechanism. The oil How 
rate of this system is approximately a quar
ter of that for medium pressure systems 
and therefore dimensions of components 
and pipework are halved. The single ac
ting, moving cylinder servomotor (which 
changes the pitch) can be conveniently 
fitted in the hub between the blades. This 
gives a general reduction in the length and

weight o f the hub and decreases the over
hanging moment o f the propeller on the 
stern tube bearing.

Developed from experience
The Model XL incorporates the results of 
many years of research, development and 
study o f  various types of controllable pitch 
propeller. Components developed from 
this experience and already proven in 
other ranges of SMM marine products 
have been used in the propeller. These 
include the blade seals which have been in 
trouble-free service for a number of years 
and the use of an open centre spool valve 
in the centre of the hub. Both are of SMM 
design.

Thoroughly tested
Before being introduced to world markets 
the Model XL has been subjected to ex
haustive programmes o f testing, investi

gation and trials: test programmes have 
determined actual stresses in the hub, load 
capacity o f the emergency pitch locking 
mechanism, response and service life of 
the control systems and performance of 
each component of the hydraulic system. 
The wear rates of the hub and oil transfer 
box components have also been determi
ned under full load pitch changing condi
tions.
A 6000 h.p. prototype together with all 
components of its control and hydraulic 
systems has been run at full speed, equiva
lent to several years service in a cross 
channel ferry. The prototype was subjec
ted to maximum pitch changing and cen
trifugal loads in a specially developed test 
rig at the SMM Greenwich Works for se
veral months.
Every propeller produced is subjected to 
rigorous quality control throughout manu
facture, assembly and final functional tes
ting before delivery

Gas turbines for Iraq

Iraq is currently increasing the capacity of its long-distance 
pipeline (about 700 km in length) running from the Kirkuk oil 
field as far as the Mediterranean Sea. For driving the pumps 
installed at the three pumping stations along the pipeline, the Iraq 
Company for Oil Operations (LC .O .O .) has ordered from SUL- 
ZER ten turbines, type S7 (total rating about 130 000 hp).
One of the major advantages derived from the application of gas 
turbines for driving these long-distance pipeline pumps is that not 
only water-which is extremely precious in the desert regions-but 
also air can be used for cooling purposes. The split-shaft gas 
turbine (with free power turbine unit) permits extremely flexible 
operation: the speed o f the driven machines can be selected 
independently of the gas turbine speed. O f major importance is 
further the fact that the gas turbines are assembled (including 
foundation frame and auxiliaries) at the W interthur works, so that 
the erection time in Iraq can be considerably reduced as a result.

Design features
-  Low weight and compact design. Hence easy handling of the 
complete unit when it is transported by rail or by road, and 
uncomplicated erection at the site o f installation.
-  The turbines can fire light distilled fuel oils and gases at the 
same time and in any quantitative ratios. Hence the possibility of 
variable dual fuel operation within wide limits.
-  The auxiliaries and supply systems are packaged in blocks, so 
that they can be easily interconnected with the gas turbine unit.
-  Both the single-shaft and split-shaft (with free power turbine 
unit) type can be supplied with or without heat exchangers.
-  Easy maintenance and long life.

Technical data
The technical data of the split-shaft gas turbine (with free power 
turbine unit) are according to ISO standards (inlet temperature

15 °C, ambient pressure 1013 bar) as follows:

Gas generator turbine, speed range 5600 to 6720 m in-1 
Power turbine, speed range 3200 to 7040 m in-1
Turbine shaft power 10 160 kW

13 600 hp
Efficiency at turbine shaft 25.0%
Inlet volume 51 m3/s
Exhaust gas quantity 62 kg/s
Hot gas temperature 925 °C
Exhaust gas temperature 480 °C

SULZER gas turbine, type S7, ready fo r  shipping to Iraq.



N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorstel voor lezingen en excursies
Ocean Engineering feasibility, studie van 
geavanceerd project
17 apr 75 (do) Delft*

Algemene Ledenvergadering
23 apr. '75 (wo), Huize Ekenstein', Appingedam 
(excursie naar Centraalstaal B.V.).
(zie onderstaande mededeling).

Kondensaatafvoering en regeling, spui- 
instatlaties voor ketels e.d.
door U bel-Gustav F. Gerdts K. G., Bremen
29 mei '75 (do) Rotterdam
30 mei '75 (vr) Amsterdam

seizoen 1974-1975
De tekenkamer, een achtergebleven sector
in het communicatie-proces
door de heren P. C. Danz en A. van der Vlies
van Organisatie Adviesbureau Ydo B V.
3 juni '75 (di) Groningen.

NB.

1) Lezingen gemerkt " samen met Sectie
Scheepstechniek KM . Hiervan 1 te Delft.

2) Vrije keuze onderwerpen:
•  Toepassing trillingsanalyse (Van der 

W eert)
•  Produktiebesturing met kostenbewaking 

en eventuele computertoepassing (A. 
Boesten, adviesbureau Sandwijk, Haar
lem)

•  Ontwikkelingen op het gebied 
van gespecialiseerde motoren,

reparatie en onderdelen daarvan 
(G ranger M etallock)

•  Aard, e igenschappen en toepassing van 
dispergeer m iddelen, door de heer J. B 
Al (Fina Nederland B V ), s-Gravenhage.

3) Pasen 1975 op 30 en 31 maart 
Hem elvaartsdag 8 mei.
Pinksteren op 18 en 19 mei

4) Naar behoefte kan van het program m a wor
den afgeweken.

Bovenstaand programma zal in 
’Schip en Werf’ worden herhaald. Wij
zigingen of aanvullingen kunnen 
hierin voorkomen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING. VERZOEK OPGAVE DEELNAME

Op woensdag 23 april 1975 zal in ’Huize Ekenstein’ te Appingedam de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Aanvang om 12.00 uur, na de vergadering is er een koffiemaaltijd en vervolgens heeft er een excursie plaats naar Centraalstaal B.V. te 
Groningen.
Getracht wordt om bij voldoende deelname per bus uit Rotterdam via Amsterdam te reizen.
De kosten voor deze reis en de koffiemaaltijd bedragen ƒ 25,- per persoon. De kosten voor de deelnemers die op eigen gelegenheid 
komen bedragen ƒ 10,- per persoon.
Vertrek van de bus uit Rotterdam, Conradstraat achter het Groothandelsgebouw, om 7.00 uur, uit Amsterdam, Station Sloterdijk om 
pl.m. 8.15 uur.
Teneinde de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen is het gewenst dat tijdig het aantal deelmemers bij het algemeen 
secretariaat bekend is.
Men kan zich telefonisch 010-36 54 17, of schriftelijk, Postbus 25123, Rotterdam, nu reeds aanmelden.
De uiterste datum van aanmelding is 4 april 1975.

AFDELING GRONINGEN

Notulen van de ledenvergadering van de afde
ling Groningen gehouden in het Boshuis op 18 
februari 1975

Aanwezig ca. 55 leden en introducé’s en als 
spreker ir. S. Hengst. Het voltallige bestuur is 
eveneens aanwezig.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de vergaderingen d.d. 19 no
vember en 17 decem ber 1974.
3. Begrotingen, aanvullend 1975 en begro
ting 1976.
4. Voordracht met film.
Onderwerp: ’Ontwikkelingen in de O ffsho
re industrie’ , door ir. Sj. Hengst, Hoofd Be- 
drijfsgedeelte Scheepsnieuwbouw Offshore 
van de RDM .
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

1. Om 20.15 uur opent de voorzitter, de heer 
E. Botje, de vergadering en heet de spreker en 
de aanwezigen van harte welkom.
2. De notulen van de vergaderingen gehou
den op 19 november en 17 decem ber 1974 
worden goedgekeurd.
3. De begroting voor het komende vereni- 
gingsjaar wordt na vragen van de heren v.d. 
Jagt en B. Pronk goedgekeurd.
4. De Heer Hengst houdt vervolgens zijn le
zing over de Offshore Industrie. Hij bespreekt 
eerst de ontwikkeling van deze nieuwe indus
trie tot de huidige stand en belicht vervolgens, 
toegelicht door d ia’s, de verschillende typen 
booreilanden, boorschepen en toeleverings- en 
bevoorradingsschepen.
Na de pauze wordt een film over de bouw van 
booreilanden bij de RDM vertoond.
Aan de geanim eerde discussie wordt deelge
nomen door mevr. Boer en de heren Verhek, 
v.d. Jagt, Poortenaar, v. Heeswijk, Tjalm a, v. 
Lohuizen, Maas en v. Sijtsema.
5. Van de rondvraag wordt geen gebruik ge
maakt.
6 . Om ca. 22.45 uur sluit de voorzitter de 
vergadering.

BALLOTAGE
De volgende heren zijn voor het gewoon Lid
maatschap de Ballotage-Com missie gepas
seerd:

L. BAKKER
Afgest. HTS afd. W erktuigbouwkunde; 
Hoofd Technische Verkoop Chevron Pe
troleum Maatschappij (Nederland) N .V . 
De Vroedschap 40, Krimpen a.d. IJssel 
Voorgesteld door J. J. H. Sundermeijer

J. B. J. BOLLERMAN
Oud-directeur Romabo-Pijttersen B .V. 
Aelbrechtskade 76a, Rotterdam 
Voorgesteld door ing. W. P. Stiekema

Ir. W. H. BROUW ER, w .i.
D irecteur Shell Tankers B .V ., Rotterdam 
Prinses M arielaan 17b, W assenaar. 
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. 
Krietemeijer.

D. C. VAN DAM
Hoofd Bedrijfsbesturing Nederhorst Staal, 
Rotterdam, Albrechtplein 8 , Sliedrecht 
Voorgesteld door C. de Ruiter
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J. DRAAISMA
Afgest. PBNA Scheepsbouw; Bedrijfs
leider E. J. Smit & Zn's Scheepswerven, 
Westerbroek, Pollux 86, Hoogezand 
Voorgesteld door H. Bitter

Ir. R. C. FIOLET, w.i.
Werktuigbouwkundig Ingenieur Van Hat- 
tum en Blankevoort, Beverwijk, Santhorst 
73, Leiderdorp
Voorgesteld door H. Th. G. Steenstra

Th. J. J. GERLICH
Afgest. HTS; Directeur Ingenieursbureau 
Propulsion, Leiden, Sterrebos 242, Breda 
Voorgesteld door S. de Nobel

J. DE HAAS
Ships Surveyor to Lloyd’s Register of 
Shipping, Rotterdam, Roerdomplaan 6, 
Rhoon
Voorgesteld door J. G. F. Warris

A. J. HANSEN
Surveyor to Lloyd’s Register of Shipping, 
Rotterdam, Elzenhorst 89, Waddinxveen 
Voorgesteld door A. Jacobs

W. JUMELET
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma C); Adjunct-inspecteur Technische 
Dienst Smit Lloyd B.V., Rotterdam, 
Dokwerkerlaan 49, Oud-Beijerland 
Voorgesteld door J. den Arend

NIEUWSBERICHTEN 
Personalia

Smit Internationale, Rotterdam
De heer P. van den Berg is per 1 maart 1975 
opgenomen in de hoofddirectie Van Smit In
ternationale. De heer P. van den Berg zal met 
de hoofddirectie leiding geven aan de activitei
ten van de Smit Internationale Groep. 
Daarnaast blijft hij als directeur van Smit Tak 
Exploitatie B.V. zijn bijzondere aandacht ge
ven aan alle activiteiten van de Smit Tak be
drijven.

Scheepsbouwkundig gezelschap 'William 
Froude', Delft
Het bestuur van het Scheepsbouwkundig Ge
zelschap 'William Froude' heeft zich in de 
buitengewone vergadering van 29 februari 
1975 als volgt samengesteld: B. Bernhard, pre
sident: P. Nieuwendijk, secretaris; L. Bakkum, 
thesaurier; H. Verschuren, commissaris on
derwijs en W. den Held, commissaris.

Technische Hogeschool Delft
Geslaagd voor het doctoraal examen voor: 
vliegtuigbouwkundig ingenieur:
A. J. Los, E. P. Louwaard, L. Cukier, T. D. 
Peschier, N. J. Fraterman, H. J. M. Notten, H. 
Stoker en A. van Westenbrugge.

A. VAN DER KU1J
Oud-Scheepswerktuigkundige (met di
ploma B); Hoofd Afdeling Reparatie Ne- 
derlandsche Dok- en Scheepsbouw Mij. 
(v.o.f.), Amsterdam, Schepenlaan 22, 
Zaandam
Voorgesteld door ir. J. W. Brand

Ir. J. RIETMAN, w.i.
Kltz T; Hoofd Wetenschappelijke Vorming 
KIM, Dollardlaan 72, Den Helder 
Voorgesteld door Prof. ir. J. H. Kriete- 
meijer

J. C. SWART
Afgest. HTS afd. Scheepsbouwkunde; 
Afdeling Acquisitie, Begrotingen etc. bij 
de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw 
Maatschappij (v.o.f.), Amsterdam, Jan 
Dignumszstraat 13, Kwadijk 
Voorgesteld door ir, J. W. Brand

D. J. TERVEER
Directeur Clearkin Chemical Corp. 
(Europe) B.V., Rotterdam, Sportlaan 12, 
Klaaswaal
Voorgesteld door G. P. van der Loodt 
van Catwijck

C. TROOST
Afgest. MTS: Directeur Technische Han- 
delmij. C. Troost, Schiedam, Nieuwen
oord 94, Rotterdam 
Voorgesteld door L. van Reeven

Bedrijfsfilm Wilton-Fgenoord B.V.
Op donderdag 27 februari 1975 werd in 'De 
Doelen’ te Rotterdam de bedrijfsfilm van 
Wilton-Fijenoord vertoond.
Dit evenement, dat reeds 23 achtereenvol
gende jaren plaats vindt, trok wederom een 
volle zaal belangstellenden.
Spectaculaire hoogtepunten uit de film zijn o.a. 
de aanbouw van Spar, drijvende opslagtank 
voor de Shell, de dokbeurt van de Queen Eliza
beth 2 en het herstel van de bodemschade van 
de El wood Mead.
De prachtige filmfragmenten, opgenomen 
door de heerC. de Wit, waren voorzien van een 
begeleidend commentaar van de heer L. F. de 
Ronde.

Marine Corrosion and Fouling
Het 4e Internationale congres over ’Marine 
Corrosion and Fouling' zal van 14 tot 19 juni 
1976 plaatsvinden in Juan Les Pins-Antibes 
(Frankrijk).

Preliminary programme for the Nor-
shipping conference
at Najaden, Oslo, 6 and 7 May 1975

'The freedom of the sea -  what is left of it’ by 
Halfdan Ditlev-Simonsen jr. President The 
Norwegian Shipowners' Association 
’Norwegian shipping and international coop-

H. VAN DER WAGT
Afgest. HTS afd. Werktuigbouwkunde 
Bedrijfsleider Nederhorst Staal, Rotter 
dam, Schimmelpennincklaan 26, Gorin 
chem
Voorgesteld door C. de Ruiter

Ir. H. W F. WORTELBOER. s i.
Scheepsbouwkundig Ingenieur bij Bode 
wes Scheepswerven B.V., Hoofdstraa 
62b, Hoogezand
Voorgesteld door ir. W. G. Bodewes

Gepasseerd als belangstellende:
W. A. HAMEL

Projectleider bij Nederhorst Staal, Rot 
terdam, Churchilllaan 18, Voorhout 
Voorgesteld door C. de Ruiter, H. D 
Hielkema en A. C. Padmos

Gepasseerd als Junior-lid:
A. A. CLEMENT

Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd 
Scheepsbouwkunde, Kon. Wilhelmina 
straat 57, Dordrecht

J. B. M. PIEFFERS
Student a.d. Technische Hogeschoo 
Delft, afd. Scheepsbouwkunde, Hermar 
Gorterhof 55, Delft

H. W. WITTE
Studerende a.d. HTS Dordrecht, afd. 
Scheepsbouwkunde Kon. Wilhelmina- 
straat 57, Dordrecht

M. A. WIJSMULLER
Student a.d. Technische Hogeschool Delft 
afd. Scheepsbouwkunde Oude Delft 96a 
Delft
Allen voorgesteld door ing. W. P. 
Stiekema

eration’ by Nils Werringjr. Wilh. Wilhelrnsen 
Oslo
’Satellite communications in ship operations 
by Thomas D. Mara, Marine Consultant 
’Large tankers -  a victim of politics’ by E 
Abrahamsen, Managing Director, Det norski 
Veritas
’Manning the world's ships in the 1980’s’ bj
Knut Utstein Kloster, Chairman Norwegiar
Caribbean Lines, Oslo
’Market prospects for LNG carriers up to 1985
by Jean Pierre Dobler, General Manage
G.E.N.E.M.A., France
’Can wealthy nations afford to maintain ;
fleet?' by Dr. Frank Fisser, Chairman Fisser &
Domum, Hamburg
’Planned bridges for increased efficiency anc 
safety’ by Per Larsen, Project Manager Insti 
tute of Marine Research, Oslo 
’Financing for ships and shipbuilding' by Er 
ling A. Gabrielsen, Manager Scandinaviar 
Bank Ltd.
’Building problems under inflation' by Waltei 
Vollert, Managing Director The Swedisl 
Shipbuilders Association 
'Impact of safety requirements on the design o 
ships’ by J. M. Bates, Principal surveyor De 
puty head of the international convention: 
dept. Lloyds Register of Shipping 
'Shipping opportunities for the new oil states 
by Roald P. Aukner, Chairman and Managing 
Director Aukner & Neuman A/S, Oslo

C. DE KIEVIT
Oud-Scheepswerktuigkundige; Marine 
Sales Engineer bij Gulf Oil (Nederland)
B.V., Rotterdam. Havenstraat 17, Cou
dera k
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’Shipping in the integrated com pany' by H .D . 
Sparso, M anaging Director /Ost-Asiatisk 
Compagnie, Copenhagen 
NB! Subject to Alterations.

Tentoonstelling 'Het Instrument’
Van 24 september tot en met 2 oktober 1975 zal 
in het RAl-Gebouw in Amsterdam voor de 1 le 
maal de tentoonstelling 'H et Instrum ent' wor
den gehouden.
Voor deze geheel op wetenschappelijke, me
dische en industriële instrumenten, hulpappa- 
ratuur en toebehoren toegespitste manifestatie 
is momenteel voor ongeveer 22.000 m2 ingete
kend.
Verscheidene technische en wetenschappelijke 
verenigingen zijn bezig met de voorbereiding 
van leergangen en bijeenkomsten, die tijdens 
de tentoonstelling zullen worden georgani
seerd.

Nieuwe opdrachten
De regering van Birma heeft aan Schottel- 
Nederland B V. te Den Haag een opdracht 
verstrekt voor de levering van 26 Schottel- 
navigatoren voor de voortstuwing van binnen
vaartschepen. De Inland Water Transport Cor
poration van Birma heeft een krediet ontvan
gen van de W ereldbank, dat zal worden aan
gewend voor de modernisering van het trans
port op de rivieren. De opdracht aan Schottel- 
Nederland, waarmede een bedrag van ca. Dfl.
5 .000 .000 ,- is gem oeid, is de eerste, die uit dit 
krediet zal worden gefinancierd. De leveringen 
zullen door het Haagse bedrijf nog grotendeels 
in 1975 worden afgewikkeld.

Sperry M arine System s-E u ro p e  have recently 
received two large contracts for Integrated Na
vigation Systems from Greek shipping compa
nies.
The first, from the Andreadis Group, is for 
three systems for installations aboard new tan
kers being built by Hitachi Shipbuilding and 
Engineering. The systems consist o f the Colli
sion Avoidance System, Satellite Navigation, 
Doppler Sonar Docking System and Doppler 
Sonar Speed Logs.
The second, from Uljanik Shipbuilding and 
Engineering is for an Integrated Navigation 
System for installation in a new 269,000 dwt 
tanker being built for Konkar Maritime. This 
system consists of the Collision Avoidance 
System, Om ega, Doppler Sonar Docking, 
Doppler Sonar Speed Log, Dual interswitched 
Mk 16 Radars, Dual Mk 37 Gyrocompasses 
with comparator and a Dual Universal Gyropi
lot.
These orders, valued at over 750 000 dollars, 
were obtained with the assistance of Timor 
Limited, the Sperry distributor in Greece and 
Delta, the Sperry distributor in Yugoslavia.

Tewaterlatingen
Op 26 februari 1975 is met goed gevolg te 
water gelaten de cutterzuiger Jokra, bouw- 
num m er665 van Scheepsw erf Lanser B .V . te 
Sliedrecht (bouwnumm er 6100 van Machine
fabriek Vos & Zonen B .V . te Sliedrecht), be
stemd voor Bos & Kalis W estminster Dredging 
Group N .V . te Papendrecht.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 54,76 m, breedte 
13,50 m, holte 4,10 m.

De cutterzuiger Jokra wordt gebouwd onder 
toezicht van Bureau Veritas voor de klasse: 1 
3/3. Drague -  Haute nier.

Op 8 maart 1975 is met goed gevolg te water 
gelaten de d .s. sleephopperzuiger CO 837. 
bouwnummer 664 van B .V . Scheepsw erf en 
Machinefabriek 'D e Biesbosch’ te Dordrecht, 
bestemd voor China National Machinery Im 
port and Export Corporation te Peking.

Hoofdafmetingen zijn: lengte 78,08 m, breedte 
13,00 m, holte 5,00 m.
In dit schip worden de volgende motoren geïn
stalleerd:
-  twee 2-takt, enkelwerkende Smit-Bolnes- 
motoren van het type 307 HD, elk met een 
vermogen van 1680 pk bij 300 omw/m in; voor 
de aandrijving der schroeven;
-  drie 2-takt, enkelwerkende Bolnes-motoren 
van het type 3 KNL 90/600, elk met een ver
mogen van 270 pk bij 600 omw/m in; voor de 
aandrijving der generatoren;
-  één 2-takt, enkelwerkende Bolnes-motor 
van het type 6 DNL met een vermogen van 720 
pk bij 500 omw/min; voor de aandrijving van 
de baggerpomp.
De d .s. sleephopperzuiger CO 837 wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas voor 
de klasse: l 3 /3 >i< Drague porteuse d e d é b la is -  
Haute mer
Dragage a moins de 5 milles des cötes.

TECHNISCHE INFORMATIE

Nieuwe serie persluchtratelsleutets
Gardner-Denver Company introduceert een 
nieuwe serie persluchtratelsleutels, die gele
verd kunnen worden met 3 mogelijkheden van 
draaimom entbepaling, n l.: direct gedreven 
kopstuk; luchtafslag handgreep of het unieke 
luchtafslag/draaim oment koppelingssysteem. 
Deze serie met 5 basis typen kan uitgevoerd 
worden met een uitgebreide keuze aan uitwis
selbare kopstukken, die een totaal van 150 ge
reedschap combinaties mogelijk maken. M oe
ren en bouten van M4 tot M27 met draai mo
menten tot 47 Mkg kunnen hiermee betrouw
baar vastgezet worden,
De moderne vormgeving van vele produkten 
laat weinig ruimte voor het bereiken van de 
bevestigingsmiddelen bij de produktie. Het 
enig beschikbare moderne produktie gereed
schap voor het nauwkeurig vastzetten van deze 
bevestigingsmiddelen zijn‘de perslucht gedre
ven ratelsleutels.
M et hun platte kopstukken, desgewenst 20° 
gebogen aan de punt, bereiken deze gereed
schappen hoeken en openingen, die normaal 
alleen met handgereedschap bereikt kunnen 
worden.

De beschikbare kopstukken hebben bijna een 
onbeperkt aantal mogelijkheden. E r is bijvoor
beeld een ratelsleutel met open ring beschik
baar voor het vastzetten van wartels van klem- 
fittingen of moeren op draadeinden.
De open ring slipt gemakkelijk over de pijp en 
wordt dan op de wartelmoer geschoven.
Op bestelling kunnen magnetische zijplaten ge
leverd worden die het mogelijk maken een in
wendige zeskant bout vast te houden om deze 
op een onbereikbare plaats vast te zetten. 
Vertegenwoordiger voor Nederland: 
Gardner-Denver (Holland) B .V . te Schiphol- 
Oost.

Nieuwe vertegenwoordigingen voor 
Stork-VVerkspoor Diesel (SWD) in Groot- 
Brittannië en de Ierse republiek
Stork-W erkspoor Diesel BV, divisie van de 
V M F-groep, deelt mede, dat Humber St. An
drews Engineering Company Ltd. voor 
Groot-Brittannië is benoemd tot alleenverte- 
genwoordiger voor scheeps-dieselm otoren tot 
2000 pk voor de visserij.
Humber St. Andrews Engineering Company 
heeft zijn hoofdkantoor in St. Andrews Doek in 
Huil. Het bedrijf heeft een jarenlange ervaring 
op visserij-gebied, aanvankelijk als scheeps- 
hersteller, later ook als toeleverancier van 
stuurmachines, winches en andere benodigd
heden. Ten behoeve van een effectieve sprei
ding van het verkoopapparaat is een verkoop- 
deskundige aangesteld, met standplaats Aber
deen die als vertegenwoordiger voor Schotland 
zal optreden.
In de Republiek Ierland is lnchicore Marine 
Services (West Pier, Howth, County Dublin) 
aangewezen als agent voor de door SWD ge
produceerde DR 210 en F  240 dieselmotoren 
voor scheepsvoortstuwing.

Air-O Fair: varende expositie van Atlas 
Copco pneumatische automatiseringssys
temen en persluchtwerktuigen
Atlas Copco Nederland B.V. in Zwijndrecht, 
vestigingsplaats van haar hoofdkantoor, start 
met een drijvende expositie van de nieuwste 
pneumatische autom atiseringssystem en en 
persluchtgereedschappen voor industriële 
doeleinden aan boord van de A ir-O-Fair, welk 
expositieschip tot en met 18 april 22 plaatsen in 
Nederland zal bezoeken.
Alle benedendeks opgestelde pneumatische 
componenten voor automatische fabricagesys
temen en bovendeks geëxposeerde perslucht
werktuigen worden getoond in werkende staat. 
Wat ermee kan worden gedaan wordt aan de 
bezoekers gedemonstreerd en deze kunnen ze 
desgewenst ook zelf in werking stellen. De 
benodigde perslucht wordt geleverd door een 
op het voordek geplaatste geluidgedempte 
transportabele VSS 170Dd Super-Silensair 
com pressor via een COS persluchtdroger. In 
Zwijndrecht is op de kade tevens een nieuwe 
industriële B-Pack compressoreenheid geëx
poseerd.

Bagger- en opspuitwerk langs Botnische 
Golf
Miljoenen-pro ject in Zweden
Ballast Muddrings AB te Göteborg -  een doch
teronderneming van Amsterdamse Ballast 
Bagger en Grond B .V . -  heeft een opdracht 
gekregen van circa 60 miljoen gulden vooreen 
bagger- en opspuitwerk in Zweden,
In twee jaa r tijd moet een terrein van het 
hoogoven- en staalconcern Norrbottens Jarn- 
verk AB te Lulea (aan de Botnische Golf) wor
den uitgebreid. Dat is noodzakelijk in verband 
met uitbreidingsplannen van dit staatsbedrijf. 
Voor de uitvoering van dit werk, dat al in mei 
moet starten, zullen een aantal baggerm olens, 
zuigers, onderlossers en elevatorbakken van de 
N ederlandse vloot worden ingezet.
Het projekt zal aan bijna tweehonderd man 
werk verschaffen. De staf omvat dertig man. 
Het werk bestaat onderm eer uit het opspuiten 
van tien miljoen kubieke meter zand.



Vier ACL containerschepen worden ver
lengd
De eigenaars van de eerste vier Atlantic Con
tainerschepen (ACL) hebben besprekingen af
gerond in verband met de verlenging van deze 
schepen die zal leiden tot een capaciteitsver- 
groting van ongeveer 400 20-voet equivalenten 
per schip.
Er zijn contracten afgesloten met scheepswer
ven in Zweden voord  c Atlantic Saga, in Duits
land voor de Atlantic Span en in Japan voor de 
Atlantic Song en de Atlantic Star. In deze con
tracten is bepaald dat de verbouwingen tussen 
oktober 1975 en november 1976 zullen plaats 
hebben.
De heer B. G. N ilson, Chairman van ACL 
Lim ited, zei dat de vergroting nodig is om de 
recente toenam e in het handelsverkeer te kun
nen opvangen. Er zijn geen wijzigingen te ver
wachten in het huidige aantal aanloophavens 
en in het vaarschema.
Atlantic Container Line is een internationale 
transportmaatschappij gevormd door zes voor
aanstaande Europese rederijen: Compagnie 
Générale Transatlantique, the Cunard Steam
sh ip  Company Ltd, Intercontinental Transport 
(1CT) BV, Swedish American Line, the Trans
atlantic Steam ship Company Ltd en Wallenius- 
rederierna. ACL onderhoudt regelmatige we
kelijkse diensten tussen acht Europese en 4 
Noordamerikaanse havens, exploiteert een in
ternationale luchtvrachtdienst en een 
trucking-service in de Verenigde Staten.

New move to get North Sea oil ashore
Another move towards getting oil ashore from 
the North Sea's biggest field, Brent, has been 
taken with the announcem ent from Shell that 
one of its tankers is to be converted to carry 
crude from the well to the mainland.
The Drupa, and another tanker still to be con
verted, will load oil from a storage buoy system 
next year, in advance of the Shetland pipeline 
which is not scheduled for completion until 
1977.
The 71 000 dwt Drupa. being converted at P 
& O 's Falmouth south west England shipyard, 
will be able to carry about 450 000 barrels o f 
crude oil -  one fifth o f  Britain’s daily needs.

Det norske V eritas’ Rules for Helicopter 
Decks
Landing areas for helicopters on larger ships

have lately become quite usual, as helicopters 
are now frequently used when changing crews 
and for transportation of special equipm ent and 
mail. A recently published supplement to Det 
norske Veritas’ Rules 1975 contains require
ments for such helicopter landing areas.
Ships built according to these requirem ents 
may get the special class notation ’Hel dk’ 
entered in the Register o f Ships.
The helicopter deck can be a specially erected 
landing platform or a landing area arranged for 
example on the weather deck or on top of the 
deckhouse.
The dimensions are based on defined criteria 
for landing forces, loads from wind and waves 
and forces due to ship motions.
In addition to the strength requirem ents the 
Rules also contain a num ber o f safety regula
tions.

Britain’s first oil rig repair schip
Following a £ 2 million refit at Swan H unter’s 
north east England yard, B ritain’s first floating 
oil rig repair ship, Hartlaml Point begins ope
rations later this month in the Cromarty Firth, 
Scotland.
Owned by M arine Oil Industry Repairs Lim i
ted (M OIRA) the vessel fills a vital need in 
Britain’s repair facilities for North Sea rigs. 
Rigs requiring maintenance will be able to 
moor alongside th e Hart land Point in the C ro
marty unhindered by the usual limitations like 
water depth and estuary width. She can also 
rendezvous with craft requiring assistance in 
other sheltered areas o f the UK.
Mr. Jock Bennet, managing director of MOI
RA, said that ’more stringent regulations will 
cover all drilling rigs operating in UK waters 
from August 31 this year.
'These include a very thorough inspection 
every four years and it is this type o f repair 
and service that the company will provide to 
minimise loss o f operating tim e’, he said. 
(M arine Oil Industry Repairs Ltd, 96 W arroch 
Street, Glasgow GE 8DY, Scotland.)

Rule changes
The General Committee o f L loyd’s Register of 
Shipping has approved a number o f revisions 
and amendments to the Rules for the Construc
tion and Classification of Steel Ships.

Offshore Supply Ships 
The need for some special requirements for 
Offshore Supply Ships has become increa
singly apparent and now that Lloyd’s Register 
has gained considerable experience with such 
ships, a  particular section dealing with them 
has been inserted in the Rules. The new section 
will require increases in the scantlings of the 
following: -
1. Decks and Shell Plating
2. Transverse Framing
3. Superstructure
4. Hatchway protection and closing arrange
ments.
Anchor cable diam eters have been increased 
and there are specific requirem ents for fende- 
ring.

Liquefied G as Carriers 
The Rules for liquefied gas carriers have been 
amended in so far as structures are concerned to 
reflect the latest IM CO draft code for the arran
gements in this type of ship.

Welding Rules
The welding tables have been deleted from 
Section 57 and the tables in Section 32 have 
been extended to incorporate the requirements 
for tankers. Several amendments have been 
made to the tables which should make for ea
sier application.

Hatchways and deck openings in tankers 
The Rules for hatchways and covers in tankers 
have been revised to reflect current practice. 
The requirements for edge reinforcement have 
been separated from those for sectional area 
compensation to the deck. The former are rela
ted to the shape o f the opening and to the 
maximum permitted stress concentration.

Scuppers, discharges and  openings on 
ferries
The present requirem ents for scuppers, dis
charges and protection o f openings on ferries 
are more stringent than those o f corresponding 
National or International regulations.
As a result o f a careful study of operational 
experience some of Lloyd’s R egister’s requi
rements have been revised.

Boekbespreking 

The Marine Consequences of Source-Located 
Refineries
Volgens een overzicht gepubliceerd door Terminal Operators 
Ltd. zal er tegen 1980 een kritische wijziging in de formatie van 
de wereldtankervloot nodig zijn.
Nu de Arabische en andere producerende landen hun greep op de 
olieproduktie en prijzen hebben verkregen is het hun bedoeling 
zich nu te richten op schepen en raffinaderijen. Er zijn reeds 
menige projecten in studie voor de oprichting van grote export- 
raffinaderijen binnen de grenzen van de OPEC landen.
Als deze raffinaderijen, op zijn vroegst in 1978/79, in bedrijf 
komen zullen aanzienlijke hoeveelheden olie-produkten over zee 
naar de geïndustrialiseerde verbruikerswereld, zoals Noord-W est 
Europa, Japan en de USA vervoerd moeten worden.

Terminal Operators wijst er op dat het vervoer van geraffineerde 
Produkten dan dat van ruwe olie zal vervangen.
Als gevolg hiervan zal de samenstelling van de wereld
tankervloot een weloverwogen wijziging moeten ondergaan; re
ders, scheepswerven en hun financiële adviseurs over de gehele 
wereld zullen hun plannen moeten wijzigen.
Het zojuist verschenen overzicht ’Marine Consequences of 
Source-Located Refineries’ is een aanvulling op de schatting 
door Terminal Operators gedaan in februari 1974 betreffende de 
vooruitzichten voor tankerrederijen. Toen werd voor het eerst de 
aandacht gevestigd op de dreigende depressie die nu de tanker- 
industrie beïnvloedt.
Het nu gepubliceerde overzicht van 29 pagina’s is verkrijgbaar bij 
Terminal Operators Ltd, Rodwell House, Middlesex Street Lon
don E l 7HJ, prijs £ 4 5 . - en is bedoeld als leidraad voor hen die 
betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in de olietankerindustrie 
in al zijn facetten.


