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En nog altijd lonkt het Midden-Oosten

Op 21 en 22 jun i hebben deskundigen uit 
vele landen zich in Londen weer uitvoerig 
beziggehouden m et het verschijnsel roll- 
on/roll-off. A nders dan bij een eerdere 
gelegenheid werd ditm aal niet universeel 
verkondigd dat de ro/ro  voor de wereld- 
scheepvaart een alleenzaligm akend begrip 
is. M isschien zijn we nu zelfs tot de erken
ning gekom en, dat dit zo bejubelde 
scheepstype ook geheel nieuwe proble
men heeft opgew orpen. Spreker De Mo- 
nie, een lid van de scheepvaartcom m issie 
van de UN CTA D, w eet er wel zo enige op 
te noem en. Het is w eer het bekende liedje, 
aldus de teneur van zijn betoog voor de 
congressisten: de Europese, Am erikaanse 
en Japanse vervoersondernem ingen zien 
een pracht van een middel om zich te ver
rijken. Zij introduceren het nieuwe 
scheepstype, slagen daardoor in eerste in
stantie erin om de goederen eerder in de 
volgepropte havens aan land te krijgen dan 
de concurrent die nog m et conventionele 
tonnage werkt en gaan aldus met de vette 
vervoerscontracten strijken, het geheel 
uiteraard ten koste van de uitgem ergelde 
ontw ikkelingslanden, die ’opnieuw  weer 
een in feite w aardeloos vervoerssysteem  
wordt opgedrongen’.
Jam m er, dat men van sprekers van zulke 
belangrijke internationale organisaties, al
tijd een vorm van verregaand en lichtelijk 
ver-politiekt sim plism e te horen krijgt. 
Zoals De M onie het vertelt, is het natuur
lijk niet. In de eerste plaats zijn de A rabi
sche kopers, die verantw oordelijk zijn 
voor de enorm e goederenstroom  die naar 
het M idden-O osten moet w orden afge
voerd, zeker niet straatarm . Het prachtig

ste bewijs daarvoor is dat zij, m eer dan wie 
dan ook in staat zijn om onm iddellijk dat
gene te kopen wat voor de vlotte afw er
king van deze goederenstroom  nog ont
breekt. Namelijk havens. De Arabische 
landen kopen havens bij tientallen; zij 
schakelen vrijwel alle grote aannem ers 
van de wereld in (Nederland zelf zit er 
voor vele m iljarden in) om zich de toe
gangswegen te verschaffen, via welke de 
door hen aangekochte goederen het land 
kunnen binnenkom en.
Een tweede punt w aar De M onie zijn ge
hoor w at luchtigjes overheen helpt is de 
zogenaam de bloeddorst naar vervoerscon
tracten die aan de wieg van de ro/ro- 
carrier heet te hebben gestaan. Geen en 
kele vervoerder zal zijn zakelijke instinc
ten om winsten te willen maken ontrouw 
zijn, m aar de m otiveringen voor het ont
staan van dit type schip getuigen wel dege
lijk van een grondige waardering van de 
m ogelijkheden die hierdoor worden gebo
den en zeker ook van een verbazingwek
kende vindingrijkheid. Een geheel ander 
aspect is echter o f er nu eindelijk niet eens 
wat eenheid moet w orden gebracht in de 
veelheid van nieuwe vervoersm ethodie- 
ken ten behoeve van de landen waarvoor 
zij bedacht en ontw ikkeld zijn. H et is 
waar, dat de grote verscheidenheid van 
types, w aarm ee de wereld nu voor de dag 
is gekom en, een zw are belasting vormt 
voor de havenbesturen en de andere auto
riteiten in de betrokken landen, die nu op 
de een o f andere wijze m aar m oeten zor
gen voor goede opvangfaciliteiten voor 
alle types. N iettem in heeft deze inspan
ning een duidelijk positief karakter; zij is

geheel anders dan de radeloze toestand 
waarin deze autoriteiten zich oorspronke
lijk bevonden toen zij m erkten, dat door 
het gebrek aan voldoende faciliteiten de 
gehele vervoerssituatie uit de hand liep. 
Helaas heerst deze sfeer nog steeds in een 
groot aantal havens, zij het vrijwel niet 
m eer op het Arabische schiereiland.
Wij hebben op het congres lichtbeelden 
gezien van de situatie in de haven van 
Lagos, Nigerië. Wie van m ening was dat 
men daar nu wel uit de m oeilijkheden is, 
zal zich na het aanschouwen van deze fo
to ’s, de ogen moeten uitwrijven en zijn 
mening dienen te herzien. Het is in Lagos 
nog altijd een jam m erlijke chaos: ro/ro- 
carriers -  de ideale vervoerders dus -  
wringen zich met moeite een weg naar de 
kade die aanvankelijk aan hen alleen was
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toegew ezen: e r  liggen schuiten en lichters 
tussen, m isschien ook nog wel een ver
dw aald conventioneel schip o f een opge
lapte coaster. A fm eren met het achter
schip tegen de kade -  de optim ale losm e
thode voor de ro /ro  m et een 's tem  ram p’ -  
is er niet bij, want er is geen goede anker
grond, de strom ingen zijn moeilijk en de 
autoriteiten verbieden deze wijze van m e
ren trouw ens. Dus toch langszij, eventueel 
via een link-span o f  een zw aaiend plat
form . M aar daarm ee is de rollende lading 
nog niet op de kade. Die staat nam elijk vol 
m et vrachtauto’s van honderd-en-een 
grote en kleine im porteurs, die hun vroe
ger al uit andere schepen geloste ladingen 
kom en afhalen. Voeg daarbij een niet- 
afgezet haven- en kadeterrein met alle on
geregeldheden van dien en het beeld is 
nagenoeg com pleet.
Het is niet vreem d, dat bij zulke situaties 
zelfs de volprezen ro /ro-carrier een lap
m iddel w ordt. W aarom  gaan we dan niet 
door de lucht, zo heeft een A m erikaans 
expeditiebedrijf zich afgevraagd en met de 
regering van Jem en is een contract geslo
ten voor de inzet van een ballon -  ’Q ueen 
o f S heba’ geheten -  die in de stam pvolle 
haven van H odeidah boven de schepen

kom t, er de nodige lading uittrekt (hoe 
eigenlijk?) om  vervolgens via kabels naar 
de wal te w orden getrokken, w aar de goe
deren w orden neergelaten. In septem ber 
gaat dit experim ent van start, de A m eri
kaanse expediteurs zijn dol-enthousiast, 
evenals de president van de republiek, 
Ibrahim  al-H am di, d ie  -  zo w illen de be
richten -  ’volledig achter het concept 
staat’ .
Een andere kw estie die op het congres in 
Londen aan de orde kw am , was de vraag 
o f men op het A rabische schiereiland niet 
bezig is teveel havens aan te leggen. Twij
fel daaraan is gew ettigd, want directeur 
D onald van de M ersey D ocks & H arbour 
C om pany, L iverpool, kw am  zelfs op een 
totaal van 160 nieuw e ligplaatsen in de 
V erenigde A rabische Em iraten alleen. 
D at is een indrukw ekkend aantal, w anneer 
m en bedenkt dat in het gehele gebied nog 
geen kwart m iljoen m ensen w onen. Nu 
ziet er alles nog veelbelovend uit, m aar er 
kom t ongetw ijfeld een tijd, w aarin de 
A rabieren hun kooplust w at afrem m en, en 
dan is het nog m aar de vraag o f  er voor al 
die ligplaatsen wel werk -  d .w .z . een 
schip -  te vinden is. Het is eigenlijk  een 
beetje angstaanjagend: eerst is er op het

Een van de nieuw e havens aan de Perzische 
G o lf  is Sharjah , w aar de laatste tijd m et m an en 
m acht is gew erkt aan de con tainerkaden . V an
uit Sharjah -  dat thans een van de beste en 
m odernste havens in dit gebied  is -  vertrekken 
dagelijks konvooien v rach tau to ’s m et con tain 
ers naar andere delen  van het A rabische sch ier
e iland.

schiereiland nagenoeg geen vrije haven te 
v inden, dan zijn er plotseling honderden! 
Om  een idee te geven, de belangrijkste 
S aoedi-arab ische haven in het oosten , 
D am m am , telde aanvankelijk slechts vier 
ligplaatsen; als alle projecten klaar zijn, 
beschikt deze haven er over 52. Dat is nog 
tot daar aan toe, als het alleen m aar om 
D am m am  zou gaan, per slot van rekening 
w orden ju ist in die haven de grote bouw 
elem enten van de nieuwe satellietstad aan
gevoerd. M aar het blijft niet bij D am m am . 
Djeddah springt van 12 op  37, Y em o van 
tw ee op negen, D ubai van 15 op 37 en een 
geheel nieuwe haven, zoals Jebel A li, 
krijgt er m aar liefst 74.
De alom -aanw ezigheid van de ro/ro- 
carrier doet ons wel eens vergeten, dat er 
ook nog andere lading naar deze streken 
gaat en dat het verm oeden bestaat, dat 
ju is t dit soort la d in g -  wij doelen hier op de 
doorgaans zeer zw are m aterialen voor 
nieuw e steden, fabrieken en installaties -  
de kom ende tijd een aanzienlijke groei in 
het totale volum e zal m eem aken; althans 
dat voorspellen de deskundigen. D eze 
soort lading is niet in de eerste instantie de 
m eest geschikte voor de ro /ro-carrier, al 
zal er dan ook veel bij zitten dat op w ielen 
kan w orden geplaatst. D eze vervoersop- 
drachten lijken ech ter m eer op het terrein 
te liggen van de heavy-lift carriers, zoals 
bijvoorbeeld de D uitse H ansa er d iverse in 
de vaart o f in aanbouw  heeft. D iezelfde 
H ansa heeft in haar jaarverslag  geklaagd, 
dat de thans nog altijd potentiële ver
voersm arkt op het M idden-O osten een 
grote schare van niet aan C onferences ge
bonden lijnen heeft aangetrokken, die het 
de ’insiders’ van deze clubs bijzonder 
m oeilijk m aken. V andaar ook w aarschijn
lijk, dat vier grote rederijen, alle leden van 
een d ier C onferences, de gelederen heb
ben gesloten. T enslotte wil ook de ver
voerder in de u iterst labiele m arkt van het 
M idden-O osten sterk staan.

De J.
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Een maat voor gelijktijdige trilling- en geluidhinder aan boord
van zeeschepen*

Summary
'O ne measure for sim ultaneous noise-and-vibration annoyance 
on board sea-going ships’, a report on a field study o f  the 
subjective equivalence o f  shipboard noise and vibrations. Conse
quences for shipboard noise and vibration criteria.

Definition o f the physical 'd o se ' by m eans o f the ISO-R 1996 
noise rating scale (NR; sound pressure levels in octave bands) and 
o f a new vibration rating scale (VR; acceleration, mostly at 
discrete frequencies) evolved from  the VDI 2057 K -values sim i
larly to the NR-scale.
Definition o f  the subjective ’effect’ , i.e . the annoyance judge
ment by experienced and responsible observers (senior deck- or 
engineer officers, booking officers from  ow ners, acousticians) as 
expressed on a partition scale.
Close analogy between vibration and noise annoyance and diffi
culty experienced by m ost people in assessing respective values

Samenvatting
Definitie van het ISO -Noise Rating num ber (NR) volgens NR =  
ra (Lp -  lp) en van een V ibration Rating num ber (VR) volgens 
VR =  rv (La -  la )  als fysische m aten voor een dosis gelijktijdige 
geluid en trillingen waaraan opvarenden worden blootgesteld. 
Omschrijving van een hinderoordeel (HO) in de vorm van een 
indeling naar kw aliteitsklassen van hutten, stuurhuizen en andere 
ruimten als subjectieve m aat voor het effect ten aanzien van 
werkbaarheid en van leefbaarheid. De dosis-effectrelaties 
HO (NR) en HO (VR) afzonderlijk blijken onoverzichtelijk, m aar 
com bineren van NR en VR met behulp van een N oise and 
Vibration Rating N um ber NVR volgens NVR =  10 log (10NR/I° 
+  10VR/1°) leidt tot een eenduidige dosis-effectrelatie HO (NVR) 
met weinig spreiding. In geen der onderzochte 85 gevallen van 
gelijktijdige trilling- en geluidhinder aan boord van 14 schepen, 
waarbij zowel m eetresultaten als beoordelingen beschikbaar wa
ren, leidde de in 1969 gepubliceerde m ethode tot tegenspraken, 
terwijl daarentegen het beoordelen op geluid o f  trillingen afzon
derlijk vaak m islukte. Geluid- en trillinghinder aan boord 
vormt één geheel; de N V R-m ethode m aakt duidelijk o f  en zo ja  
wanneer trillingen dan wel geluid afzonderlijk en w anneer ze 
gezam enlijk dienen te w orden gereduceerd. Hij is zodoende zeer 
geschikt als hulpm iddel bij het opstellen van trilling- en geluidei
sen voor nieuwbouw.

1. Inleiding
Het behoeft geen betoog dat passagiers en bem anning aan boord 
van schepen al naar de om standigheden in m eer o f m indere mate 
hinder kunnen ondervinden van trillingen en geluid. Bekende 
bronnen zijn schroeven, m otoren en hulpinstallaties. Fysisch 
gezien vormen de w isseldrukken in deze bronnen de oorzaken en 
bestaat de rol van de scheepsrom p uit antwoord geven op deze 
aanstoting: responsie.

* Tekst van de lezing, gehouden op het sym posium  over ’Tril- 
lingshinder bij schepen’ bij de TH Delft op 17 febr. 1977
** Technisch Physische Dienst TNO-TH Delft.

door J. H. Janssen**

separately suggested in 1968 a com bined N V R-scale based on the 
NR- and VR-scales.
In all 85 cases available since then (from  14 ships for which 
reliable data on vibrations and noise m easurem ents and an
noyance rating could be obtained) a good correlation was found 
between dose and effect as defined before, w hereas using either 
the NR-scale or the VR-scale or other scales separately only 
occasionally a good correlation could be found (viz. in instances 
where either noise or vibrations prevailed respectively). 
Various aspects and consequences are discussed. It is concluded 
e .g . that shipboard vibration annoyance problem s cannot be 
treated adequately without taking into account that people appa
rently undergo noise and vibrations on board as one coherent 
environm ental agent affecting their proficiency and their satisfac
tion. M oreover, the well-known NR-scale and the new VR-scale 
perm it to determ ine in cases of 'general com plaints about vibra
tions’ whether vibrations o rno ise prevail and should be reduced.

Deze responsie om vat, onder meer, het door middel van golfver
schijnselen in de rom pconstructiedelen overdragen van trillingen 
naar een groot aantal ruimten waar zich mensen bevinden.
In dit artikel willen wij ons niet met de oorzaken en de overdracht 
m aar uitsluitend met de trillingen van en in deze ruim ten  bezig
houden voorzover die betrekking hebben op de hinder die deze 
rechtstreeks voor de m ens aan boord met zich brengen. 
Trillingen in de voorgaande zin werd als woord in zijn uitge
breide betekenis gebruikt namelijk die van wisselbewegingen en 
w isseldrukken in vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. G eluid, 
als bijzondere uitingsvorm  van trillingen door ons gehoor waar
genom en, valt er dus onder. In wat hier verder volgt geven we er 
evenwel de voorkeur aan dit algem ene begrip te splitsen in geluid  
-  de druk wisselingen in de lucht -  en trillingen in engere zin. 
namelijk als de heen en weer gaande verplaatsingen om een 
evenw ichtsstand van platen, profielen en andere constructiedelen 
en meubels aan boord. Geluid hoort men; trillingen voelt men. 
Dat ze hinder kunnen veroorzaken is algem een bekend, dat men 
deze hinder tracht te voorkomen is een goede gew oonte, vooral 
bij nieuwbouw. In veel gevallen is een gecom pliceerd en kostbaar 
stelsel van maatregelen daartoe onontkoom baar. V oor het kun
nen afwegen van de kosten hiervan tegen de baten van goede 
w erkom standigheden aan boord en van een goede reputatie van 
het schip is er uiteraard behoefte aan een systeem van betrouw 
bare voorspellingen: bronsterkten, overdrachtfuncties en respon
sies in de diverse van belang zijnde ruimten dienen in het on t
werpstadium  bekend te zijn. De daartoe (voor zover al) beschik
bare methoden vallen uiteraard buiten het bestek van dit artikel.

De vraag die wij hier echter wel zouden willen beantw oorden is: 
'W elke trilling- en geluidgegevens zijn er in het ontw erpstadium  
nodig en welke verwachtingen kunnen daarop w orden gebaseerd 
ten behoeve van een nieuw schip?’

H iertoe gaan we uit van een hinderbeoordelingssysteem  zoals dat 
in 1968 in opdracht van het N ederlands Scheepsstudiecentrum  
TN O  (NSS) door de TPD bij wijze van hypothese werd ontw or



pen; zie lit. [1 ).Dit zogenaam de N V R-systeem  wordt aan de hand 
van diverse voorbeelden geïllustreerd teneinde duidelijk te m a
ken welke basisgegevens vooreen  ruim te aan boord van een nog 
te bouw en schip berekend zullen dienen te worden en welke 
hinder- (of zo men wil: com fort-) voorspellingen op grond daar
van kunnen worden gedaan.

H inder door gelijktijdige trillingen en geluid aan boord is voorzo
ver ons bekend niet eerder als één com plex behandeld. Toch was 
daartoe alle aanleiding niet alleen om dat geluid in wezen een 
vorm van m echanische trillingen in de ons om ringende lucht is 
m aar ook om dat ju ist aan boord trillingen en geluid zich zelden 
afzonderlijk m anifesteren, terwijl bovendien de m eeste mensen 
ze als één geheel ervaren. In paragraaf 10 (Enkele opm erkingen) 
w orden daarvan enkele voorbeelden gegeven.

Trilling- en geluidhinder in het algem een heeft drie duidelijk 
verschillende aspecten:
1. biologische schade (gehoorbeschadiging door te sterk geluid, 
vergroeiingen van vingers o f wervelkolom  door te sterke trillin
gen en dergelijke),
2. prestatieverm indering (door lawaai worden signalen o f spraak 
soms niet voldoende gehoord, men kan onvoldoende tot rust 
kom en, schrijven, waarnem en d o o ree n  verrekijker o f koers uit
zetten wordt sterk bem oeilijkt door trillingen van dek o f tafelblad 
en dergelijke),
3. ergernis (lawaai en trillingen kunnen de aandacht afleiden, ze 
vormen w ellicht m eer de aanleiding tót dan de oorzaak van 
protestacties: m en was al ontevreden m aar grijpt de trilling- en 
geluidhinder aan, en tenslotte: men kan wel zijn ogen voor een 
teveel aan licht sluiten m aar niet zijn oren o f zijn gevoel voor een 
teveel aan geluid en trillingen).

In dit artikel wordt niet nader ingegaan op het eerste aspect; men 
kan biologische schade door trillingen aan boord gevoeglijk ver
w aarlozen, terwijl schade aan het gehoor door te sterk geluid, 
bijvoorbeeld in een m achinekam er betrekkelijk gem akkelijk 
voorkom en kan w orden door middel van oorkappen o f  geïso
leerde bedieningsruim ten. Een en ander vraagt niet om een af
zonderlijk beoordelingssysteem ; zie lit. [2]
Voor een efficiënt scheepsbedrijf met goede werk- en rustom - 
standigheden en voor een goede reputatie zijn de beide andere 
evenw el van voldoende belang om  ervoor te zorgen dat schepen 
aan goed overw ogen eisen in dit opzicht voldoen. Hoe komt men 
tot dergelijke eisen?

2. Het opstellen van trilling- en geluidhindereisen
V anzelfsprekend zijn er allerlei m anieren denkbaar om te komen 
tot eisen die, bijvoorbeeld ten behoeve van nieuw bouw , kunnen 
dienen als houvast voor de ontw erpers en de bouw ers ten einde 
hinder door trillingen o f lawaai te voorkom en.
In wezen bestaan ze waarschijnlijk alle uit vier delen. H et eerste 
deel om vat een goede beschrijving van de fysische oorzaken van 
de hinder, dus van de dosis  waaraan de opvarenden worden 
onderw orpen, het tweede een goede beschrijving van de gevol
gen, het effect.
Daarbij zijn efficiënte beoordelingsm aatstaven, criteria, van es
sentieel belang.

V oor de dosis gebruiken we de trilw isselversnelling  en de ge- 
luidw isseldruk; nader onderzoek zal m oeten leren o f en in hoe
verre deze fysische, m eetbare grootheden gedetailleerd moeten 
worden o f aangevuld m et nog andere gegevens.

W elke criteria m en dient aan te leggen bij het beschrijven van het 
effect is vooralsnog een open vraag; wij komen daarop terug in 
paragraaf 6. W e veronderstellen thans, om  de gedachten te bepa
len, dat we het effect kunnen w eergeven op een schaal die loopt 
van ’uitstekend ' tot 'u iterst slech t’. De taal waarin deze effect- 
schaal is gesteld moet in ieder geval eenduidig en begrijpbaar zijn 
voor diegene die verantw oordelijkheid draagt voor het effect van 
trillingen en geluid op een nieuwbouw -schip. Ook de dosis wordt 
op een schaal afgezet van 'zw ak ’ tot ’sterk’ .

Lukt het nu in het derde deel, op grond van onderzoek -  in 
praktijk o f  laboratorium  -  , te kom en tot een eenduidig verband  
tussen de fysische dosis en het begrijpbare effect zonder al te veel 
spreiding en mag men aannem en dat wat op voorgaande schepen 
gold ook wel voor kom ende schepen zal gelden, dan zouden met 
behulp van dit dosis-effectverband fysische grenswaarden  o f 
eisen voor geluid en trillingen kunnen worden opgesteld, een 
kwestie van kosten tegen baten! Dit vierde deel van het proces 
voor het vaststellen van grensw aarden voor trillingen en geluid 
dient uiteindelijk te worden uitgevoerd door de daarvoor verant
w oordelijke m ensen die vooral zowel ervaren als deskundig m oe
ten zijn ten aanzien van de operationele eisen en de aan boord 
toelaatbare hinder. M eestal zal de reder, eventueel gesteund door 
de overheid, hier de verantw oordelijke zijn. Ten aanzien van de 
noodzakelijke vertaling van diens eisen om trent trilling- en ge
luidhinder in fysische grootheden zoals versnelling en druk kan 
dit artikel w ellicht van dienst zijn.
H et bevat een beknopte beschrijving van de criteria o f m aatsta
ven, zowel van de dosis als van het effect, en daarnaast enkele 
praktijkvoorbeelden en tenslotte een aantal aanbevolen grens
waarden als m ogelijkheid. Een en ander heeft in hoofdzaak 
betrekking op hutten voor passagiers o f  voor bem anning ener
zijds en op stuurhuis met kaartenkam er en brugvleugels ander
zijds; kortheidshalve w ordt niet ingegaan op criteria en grens
waarden voor salons, gangen, open dekken, kom buizen, werk
plaatsen o f  andere dienstruim ten.

3. Trillingen als dosis
O nder trillingen in engere zin verstaan we h ier die w isselbewe- 
ging van scheepsconstructiedelen o f van m eubilair zoals men die 
kan voelen indien men d ie , fysisch gesproken, vaste stoffen 
aanraakt. Ze kunnen gedacht worden als een superpositie van de 
trillingen van de scheepsrom p als geheel en de zogenaam de 
lokale trillingen; zie bijvoorbeeld lit. [3]. Deze lokale trillingen 
zullen meestal bepalend zijn voor de mate van trillinghinder.

O nder trillingen zullen w e, zoals reeds gezegd, niet verstaan het 
geluid dat e r  een gevolg van zou kunnen zijn, hetzij doordat de 
trillende constructiedelen hoorbaar geluid uitstralen van dezelfde 
frequentie als de trilling, hetzij doordat er iets ram m elt dat wil 
zeggen dat er een plaat o f  profiel in het tem po van de trilling 
herhaald botst ( ’ham ert’) tegen een ander scheepsdeel en er 
zodoende ’frequenties bijm aakt' hetzij doordat er iets kraakt; 
essentieel bij ram m elen en kraken is dat er in het uitgestraalde 
geluid belangrijke com ponenten aanw ezig zijn met frequenties 
die in de oorspronkelijke trilling niet bestaan. M eestal kan men 
tegen ram m elen, en som s ook tegen kraken, eenvoudige en 
afdoende m aatregelen nem en.

Als m aat voor de heftigheid voor een trilling kiezen we het over 
een voldoende lange tijd gem iddelde van het kw adraat van de 
versnelling; m eestal bestaan de lokale scheepstrillingen uit ’en- 
kelfrequentcom ponenten’ van elk w aarvan m et standaardm eet-
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apparatuur de am plitude a van de versnelling kan worden be
paald. De gem iddelde gekw adrateerde versnelling a2 per com 
ponent is in dit geval gelijk aan a 2h .  De wortel uit de gem iddelde 
gekw adrateerde versnelling draagt, zoals bekend, de naam 'e f 
fectieve w aarde’ (a^f) van de versnelling. Zouden we met 
onregelm atige versnellingen (i.p .v . sinusoïdale ) te maken heb
ben dan zouden we bijvoorbeeld met tertsfilterbanden m oeten 
werken; we gaan daar niet verder op in m aar verwijzen naar lit. 
[4,5]. W el m erken we op dat dan het verband tussen acfren a 
uiteraard anders is dan bij enkelfrequenttrillingen.

Om dat er aan boord zo sterk uiteenlopende w aarden van a2tff 
voorkom en en ook om dat we ons bij gew oonten uit de akoestiek 
willen aansluiten (die trouwens overzichtelijke relaties tussen 
dosis en effect met zich brengen) voeren we een versnellingni- 
veauschaal in door middel van de logaritm e van a2eff/a2o voor het 
grondtal 10; we kiezen ao gelijk aan 10-6  m /s2. H et aldus 
verkregen versnellingniveau L. blijkt een gem akkelijk bruik
bare maat voor de heftigheid van een trilling (versnelling) te zijn; 
de eenheid op de niveauschaal is de bel (B) m aar men gebruikt 
liever de decibel (dB; analoog aan decim eter ten opzichte van 
meter) om dat er dan met handzam er getallen en met een goed 
gevoel voor nauw keurigheid kan worden gew erkt (nauw keuriger 
dan 1 dB kost grote m oeite m aar is ook zelden nodig). Opgem erkt 
moet worden dat onze keuze van ao overeenkom t met die van 
ISO /D P 1683 m aar dat de International O rganization for Stan- 
dardization (ISO) in een eerder stadium  (helaas) 10 m /s2 heeft 
overw ogen, naar het schijnt om dat die waarde zo mooi dicht ligt 
bij 1 0 -fi maal de versnelling van de zw aartekracht. Voor onze 
NVR-m ethode betekent d it alleen dat ’ 10 —5 -versnellingniveaus’ 
met 20 dB moeten worden verhoogd alvorens ze kunnen worden 
vergeleken m et onze versnellingniveaus.

Er bestaan bijzonder praktische versnellingm eetinstrum enten, 
desgewenst geijkt voor directe aflezing van versnellingniveau. Er 
zijn ook trillïngm eetsystem en die in de plaats van w isselversnel- 
ling w isselsnelheid m eten; indien de frequenties bekend zijn kan 
de een in de ander w orden om gerekend. K ortheidshalve gaan we 
hierop en op andere (bv. w isselverplaatsing-m etende) instrum en
ten niet in m aar concentreren ons liever op de vraag van de keuze 
van de m eetposities.

4 . M eetp osities
Om het aantal m eetposities te beperken -  en dat is blijkens de 
praktijk veel lastiger dan bij geluidm etingen -  zal men alleen 
werkelijk ter zake doende delen van dekken, vloeren, schottenen  
dergelijke uitkiezen en dan alleen daar waar m ensen regelm atig 
verblijven. Van belang zijn hier vier aspecten:
a. is de positie typerend voor de dosis die de betreffende perso
nen ervaren,
b. is het constructiedeel typerend voor wat betreft de trillingen,
c. kan de betreffende persoon zich gem akkelijk aan de trillingen 
onttrekken,
d. worden de m eetresultaten mogelijk beïnvloed door (andere) 
toevallige om standigheden?
In lijn hierm ee achten we de volgende m eetposities typerend:
-  op dekken en vloeren:
in hutten bij kooien en tafels
in salons diverse plaatsen, o .m . bij tafels
in dienstruim ten en kom buizen bij zit- o f  staanplaatsen
in m achinekam ers, kaartenkam er, brugvleugels en kraaienest op
plaatsen w aar men langdurig o f  veelvuldig verblijft/w erkt,
-  op schotten voorzover in onm iddellijk contact met kooien,

afleesinstrum enten, spiegels, schrijftafels, werktafels,
-  op tafelbladen alleen indien star verbonden met dek o f schot 
(losse tafels, stoelen e.d . leveren te onzekere resultaten).
In het algem een moet in drie onderling loodrechte translatierich- 
tingen worden gem eten. Een tamelijk grote m eetnauwkeurigheid 
is noodzakelijk en frequentie-inform atie is zeer gewenst zodat het 
gebruik van m eetapparatuur met alleen m aar een brede frequen- 
tieband ( 1 -8 0  Hz) en ingebouwde K- dan wel ISO-karakteristiek 
( ’w eighting’) afgeraden moet w orden. H et gebruik van een con
tinu variabel 1/3 (=  terts)- o f  van een 1/10-octaaffilter voldoet 
uitstekend. De aldus verkrijgbare versnellingniveaus L a als func
tie van de frequentie worden vervolgens gebruikt voor het hierna 
te behandelen hinderbeoordelingssysteem  ter beschrijving van de 
trillingdosis.

5. Geluid als dosis
O p overeenkostige wijze wordt ook een geluiddrukniveauschaal 
ingevoerd. De referentiewaarde po bedraagt 2 .10  “ 5 N /m 2. Er 
bestaan vele typen geluidniveaum eters. V oor ons doel is het type 
m et om schakelbare octaafdoorlaatbanden met negen voorkeur- 
m iddenfrequenties volgens de ISO afdoende. Op ter zake doende 
plaatsen kan het geluiddrukniveau LPals functie van de m idden- 
frequenties fc worden bepaald; zie bijvoorbeeld lit. [6]. H ier
mede is in principe ook de geluidcom ponent van de dosis bekend.

6. Uitgesproken hinderoordeel als effect
Zoals reeds gezegd beperken we ons in dit artikel tot twee van de 
drie in paragraaf 1 genoem de hinderaspecten te weten:
-  prestatieverm indering
-  ergernis.
E r zijn diverse w erkzaam heden aan boord waarbij trillingen o f  
geluid een ongunstige invloed kunnen hebben op de prestaties. 
Een heel duidelijk voorbeeld is uitlaatgeluid van m otoren als 
gevolg waarvan op de brugvleugels fluitsignalen van andere 
schepen niet w aargenom en kunnen worden. Dit punt kunnen we 
hier echter buiten beschouw ing laten, om dat er goede afzonder
lijke aanbevelingen voor zijn opgesteld; bijvoorbeeld lit. [2],

Een sterk om gevingsgeluid kan ook de spraakverstaanbaarheid 
benadelen, bijvoorbeeld bij het geven van roerorders, bij radiobe
richten, bij allerlei gesprekken over enige afstand enzovoort. 
Trillingen van tafelbladen beïnvloeden het lezen ongunstig , m a
ken het uitzetten van koersen m oeilijker en kunnen lopend schrift 
sterk verknoeien. Trillingen bem oeilijken ook som s het gebruik 
van een verrekijker o f het aflezen van een radarscherm .

V oor al deze effecten zou men m aatstaven (criteria) kunnen 
definiëren en er wellicht bijzonder nuttig zintuigfysiologisch 
onderzoek aan kunnen verrichten; m en zie in dit verband bijvoor
beeld lit. 120].

De resultaten daarvan zullen echter toch weer beoordeeld moeten 
w orden ten aanzien van hun waarde voo rde scheepspraktijk. Iets 
dergelijks geldt ook voor de mogelijkheid, in het continubedrijf 
wat het boordleven nu eenmaal meestal is, aan voldoende rust te 
kom en ondanks trillingen en geluid.

D oorslaggevend zou voor al deze aspecten toch uiteindelijk het 
oordeel zijn van ervaren vertegenwoordigers van de rederij, al o f 
niet belast met de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw plan- 
nen, m aar in ieder geval grondig beseffende dat het gaat om 
w erkbare om standigheden, goed zeem anschap en voldoende 
com fort enerzijds en om betrekkelijk kostbare voorzieningen



anderzijds waarvan het geld ook anders dan aan trilling- en 
law aaihinder kan worden besteed.

Er kan dan ook vooralsnog weinig bezw aar tegen zijn om , zoals 
dat voor de onderzoekingen aan boord van de schepen N W , KW 
en M C het geval w as, de verschillende genoem de aspecten ge
zamenlijk te laten beoordelen, aan boord en onder de normale 
bestrijfsom standigheden, d o o re e n  ’h inderjury’ waarvan enkele 
leden ju ist die kwaliteiten hebben van verantw oordelijkheid, 
deskundigheid en ervaring die de doorslag geven en om die 
vervolgens te vragen hun oordeel uit te spreken. De andere leden 
van de jury  waren bij de verschillende hier gerapporteerde onder
zoeken vrijwel zonder uitzondering akoestisch deskundigen met 
een lange ervaring in de scheepsakoestiek. V oor de drie schepen 
verm eld in tabel 1 hadden zij twee dagen (N W  en KW ) en vier 
weken (M C) aan boord m eegevaren en kenden de schepen en hun 
officieren redelijk tot goed. V oor de andere schepen geldt dat in 
m indere m ate, m aar de oordelen over de situaties zijn w ederom  
mede afkom stig van bevaren en verantwoordelijke personen.

Het is daarom  dat wij voorlopig, in afw achting van mogelijk nog 
betere criteria, als w aarden voor de hindereffecten aan de ver
schillende dosiswaarden toevoegen de oordelen van de betrokken 
h inderjury’s, Deze ju ry ’s bestonden uit drie tot vijf m an, w aaron
der chefs van technische en nautische diensten, gezagvoerders, 
hoofdw erktuigkundigen en andere oudere officieren die dus ook 
met andere schepen uit hun praktijk konden vergelijken. Hun 
uitgesproken hinderoordeel (UHO) werd gegeven in de vorm van 
een indeling van de hutten en andere beoordeelde ruim ten in 
klassen. V oorbeelden van dergelijke klassen zijn w eergegeven in 
tabel 1

H et is duidelijk dat de m ethode nog wel wat verfijnd kan worden: 
de klasse-indeling was telkens iets anders, terwijl ook de ju ry  niet 
steeds uit alle zelfde personen kon bestaan. Toch m enen wij dat 
m en, ook uit w etenschappelijk oogpunt, stellig niet pessim istisch 
hoeft te zijn over de w aarde van dergelijke klasseringen. Zowel 
gezagvoerders en andere stuurlieden als chefs van een civiele o f 
technisch-nautische dienst hebben zoveel ervaring opgedaan, 
zowel met andere schepen als ten aanzien van w at een aan boord 
toelaatbare o f  aangenam e dosis trillingen-en-geluid betekent, dat 
hun U H O  in zekere zin een veel duidelijker taal vorm t voor 
co llega’s die nieuw bouw  mogen plannen dan de zeer verant
woorde resultaten van verfijnde zintuigfysiologische m eettech
nieken.

T ot besluit van deze paragraaf over het m eten van het hinderef- 
fect m erken we nog op dat niet alleen de klasse-indeling m aar ook 
de criteria verfijning behoeven zelfs al volstaat men met h inderju
ry ’s als beschreven. H et zou ons bijvoorbeeld niet verwonderen 
w anneer zou blijken dat bij het uitgesproken oordeel het 
ergem is-aspect ook een rol speelt ook al wordt het aan boord 
ontkend (behalve in zeer extrem e gevallen). In feite is bovendien 
het ergernisaspect in allerlei opzichten niet m inder eerbaar dan de 
andere (o f zou een passagier zich niet aan trillingen o f  lawaai 
m ogen ergeren en m oet een lid van de bem anning zoveel ’flinker’ 
zijn dan een passagier; ’lawaai is k rach t’ is toch wel achter
haald?)!

7. Hinder in hutten door geluid alleen
Sinds het m idden van de vijftiger jaren  beschikken we over een 
bijzonder goed bruikbaar gebleken m aat voor de geluiddosis: het 
N oise Rating num ber (NR) van een geluiddruk-

hutten stuurhuizen

schip NW schip KW schip MC e n z .

10 excellent

8 good A good

7 A
6 just satis

factory
B acceptable A goed 

A"
A goed

5

4 unsatis
factory

C unacceptable
B+
B aanvaardbaar 
B~

B + 
B

3
2 bad 

1

C+
C slecht 
C"

C +
C slecht 
C“

0 extremely 
bad

D zeer slecht

voor het doel van comfortabel 
vervoer van passagiers over de 
Noordzee ten aanzien van tril
ling- en geluidhinder in de be
treffende hut

voor een 
vrachtschip 
met passagiers- 
accommodatie 
(Atlantische 
Oceaan) t.a.v. 
trill. en ge
luid

voor het ge
bruik naar 
goed zeeman
schap t.a.v. 
trilling en 
geluid

Tabel I: K lassen voor het u itgesproken oordeel van h inderju ry ’s over 
hutten (schepen N W , K W  en M C) en brugruim ten (schepen W A , W l, 
M C , Z P , DN en b7).

octaafbandspectrum  LP (oct. b. 1. . .9); zie lit. [8 ,9 ,10]. Dit 
waarderingsgetal kom t als volgt tot stand. M et behulp van een 
geluidniveaum eter m et octaafbandanalyse bepaalt men het ge- 
luiddrukspectrum  in 9 octaafbanden (m et m iddenfrequenties
31,5 63 125 250 500 1000 20004000  en 8000 Hz) zoals dat heerst 
op de verblijfplaats van een bem anningslid o f een passagier. Er 
zijn diverse m eetvoorschriften in de m aak; zie bijvoorbeeld lit. 
[5 ,6 ,7 ,11],

Uit een dergelijk niveauspectrum  van 9 Lp -waarden vorm t men 
vervolgens 9 bijbehorende octaafband-N R-getallen volgens (1) 
NR =  rn (L p - lp) (1)
w aarvoor de w aarden van de factor rn en de term 1P w orden gege
ven in tabel 2 , en wel per octaafband.

Uit de aldus verkregen 9 octaafband-N R -getallen w ordt nu het 
grootste  genom en als het voor het betreffende law aai typerende 
dosis-rangordegetal.

V oor de praktijk veelal voldoende nauw keurig is het de bepaling 
van het N R-getal te doen aan de hand van figuur 1 (het num m er 
van de laagste N R-curve die ju ist aan het niveauspectrum  raakt; 
tussen getekende N R-curven interpoleren).

H et blijkt dat dergelijke N R-getallen als m aat voor de ’dosis’ 
bijzonder overzichtelijk sam enhangen m et het subjectieve ’ef
fec t’ , het uitgesproken hinderoordeel zoals dat door een ’hinder-

T ab e l 2: W aarden van rn en lp uit (1) als functie  van de m iddenfrequen
ties fc van de octaafbanden w aarvoor de afzonderlijke niveaus LP 
(1 . . .9) zijn bepaald .

fc (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

/ NR \ 
rn ( dB ) 1,469 1,266 1 , 150 1,075 1 ,027 1 0,985 0,975 0,970

lp (dB) 55,4 35,5 22,0 12,0 4,8 0 -3,5 -6,1 -8,0
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Figuur 1: Noise Rating (N R )-krom m en volgens betrekking (1) en  tabel 
2. Zie ook fig u u r4  v o o rd e  analoge V R -krom m en en de hulpgrafiek voor 
het vorm en van een N V R -getal uit een NR- en een V R -getal.

dosis (geluidsterkta)

F iguur 2: Voorbeeld van de sam enhang van het uitgesproken hinder- 
oordeel (volgens tabel I betreffende de m ate van geschiktheid als com 
fortabele passagiershutten) op  een passagiers-autoveerboot (NW ) met de 
NR-dosis; duidelijk is dat de spreiding in het oordeel UHO (NR) niet 
m eer bedraagt dan 2  klassen (naar boven o f naar beneden ten opzichte 
van de lineaire-regressielijn). D eze gegevens zijn ontleend aan het ar
ch ief van de TPD  en bew erkt door J. Buiten, leder punt correspondeert 
met één hutconditie en het bijbehorende gem iddelde oordeel.

OO

 I   I_I I   I_, I   I________
NR 50 60  70 80 90 100

 dosis  in NR

F iguur 3: Vergelijking van het uitgesproken hinderoordeei (effect) met 
gem eten geluidniveaus A en met N R-w aarden van 4 schepen op versch il
lende m eetplaatsen, resp. voor en na wijzigingen in m otoren o f u itlaat
system en. N R-w aarden correleren duidelijk met het oordeel, 
geluidniveau-A -w aarden daarentegen kunnen zelfs een tegengestelde 
tendens vertonen. G egevens ontleend aan J. B uiten, lit. [2 |.

ju ry ’ wordt gedaan. Als typerend voorbeeld geven we in figuur 2 
de resultaten van een onderzoek op een passagiers- en autoveer- 
boot (NW ). Een vertegenw oordiger van de rederij die voor het 
vaststellen van geluid- en trillingeisen voor nieuwbouw verant
woordelijk was en tw ee akoestisch deskundigen beoordeelden 
tijdens een norm ale vaartocht 28 hut-situaties (in 18 hutten, resp. 
mèt en zonder ingeschakelde air-conditioning). Zij deelden de 
hutten in volgens tabel I . Het betreffende schip had een voor ons 
doel verw aarloosbare mate van trillinghinder in de onderzochte 
hutten.

Een dergelijk verband -  ’een nagenoeg rechte lijn’ -  tussen dosis 
en effect is typerend voor dit type van beoordelen (klasse- 
indelingsschaal, partition scale, hier 0 -1 0 ) indien men zoals hier 
de stim ulans o f prikkel als dosis in logaritm ische maat uitzet; zie 
lit. [12] blz. 137.

Dat het verre van vanzelfsprekend is dat er zo ’n bruikbaar ver
band verkregen wordt blijkt uit het volgende. Een veelgebezigde, 
en ook in zeer veel gevallen (bijvoorbeeld bij brom fietslawaai) 
toch wel zeer bruikbare geluidsterktem aat is het zogenaam de 
geluidniveau-A , gem eten in decibel-A , afgekort dB(A ); zie lit. 
[13]. Past m en deze m eetm ethode voor scheepsgeluid toe dan 
blijkt in veel gevallen de sam enhang tussen dosis in dB(A) en 
effect (mate van hinder) onduidelijk o f  zelfs tegengesteld aan de 
verwachting: volgens de m eter neemt de dosis L a  som s a f  terwijl 
er toch volgens h inderjury’s overduidelijk van een toenem ing van 
de hinder sprake is. In figuur 3 is een en ander geïllustreerd. Voor 
zover bekend heeft Buiten het eerst op dit effect gewezen; zie lit. 
[2].

De oorzaak van het effect is volgens Buiten tw eeërlei: sterk 
geluid met voornamelijk laagfrequente com ponenten w ordt door 
een geluidniveau-A-m eter anders gem eten dan overeenkom t m et 
onze hinderw aardering. Het aantal dB(A) neemt voor alle fre
quenties evenveel toe als het aantal dB van het gem eten geluid. 
Bij de N R-m ethode daarentegen is dit met opzet alleen het geval 
voor de 1000 Hz-octaafband m aar bij de lage frequenties is de 
evenredigheidsfactor groter dan 1 (zie m iddenregel voor rn in

\
2

90 ‘  100 dB(A)
1 dB(A)

S. en W. — 44b iaamann no m --



tabel 2). De andere oorzaak ligt in de betrekkelijk geringe nauw 
keurigheid van een geluidniveau-A -m eter (ook al heet hij preci
sion sound level meter) ju ist v o o rd e  lage, aan boord belangrijke 
frequenties.

Hoewel de geluidniveaus-A  aldus blijkbaar voor scheepsgebruik 
w ellicht wat m inder betrouw baar zijn dan N R-waarden zijn ze 
toch vrij veel in gebruik; zie bijvoorbeeld lit. |4 |.  Voor hutten 
alleen zou dit waarschijnlijk wel aanvaardbaar zijn, m aar voor 
toepassing elders aan boord en bij overschrijden van niveau-A- 
grensw aarden verdient onzes inziens de N R-m ethode sterke 
voorkeur. Dit wordt ook zo gesteld in de kom ende Britse Code of 
Practice (section 6 .1 .2 .); zie lit. [11],

8. Trilling- en geluidhinder in hutten
De bedoeling van de opdracht van het NSS destijds was te 
trachten een beoordelingssysteem  voor trillinghinder op te zetten 
analoog aan dat voor geluidhinder. Als basis werd het zorgvuldig 
uitgew erkte systeem  volgens VDI 2057 gekozen; zie lit. [15J. 
Het werkt m et een ’K -w aarde’ die van de grootte van de versnel
ling en van de frequentie afhangt en die verm oedelijk eenduidig 
en m et weinig spreiding zou sam enhangen m et de subjectieve 
trillingw aardering.
O nderzocht m oest nu w orden, m et deze K -w aarde als m aatstaf, 
welke trillingen w elk uitgesproken hinderoordeel oproepen en 
vervolgens hoe dit UHO kan worden vergeleken met dat over het 
gelijktijdig optredende geluid.
A ndere vraagpunten werden vooralsnog ter wille van de eenvoud 
ter zijde gelaten; aangenom en w erd, overeenkom stig V D I-2057, 
dat ten aanzien van hinder geen onderscheid hoeft te worden 
gem aakt tussen trillingen in horizontale en die in verticale rich
ting en bovendien dat ruim beneden 10 Hz de versnelling en ruim 
boven 10 H z de snelheid m aatgevend is. Men zie ook het uitvoe
rige overzicht van Ten C ate, lit. [16].
G eheel analoog aan de N R-getallen werden V ibration Rating 
num bers (VR) gedefinieerd, en wel volgens betrekking (2)

VR = 40 log (K/0,1) <La - (2)

w aarvoor de w aarde van de factor rv gelijk wordt gekozen aan 2 
V R/dB; deze factor speelt een rol analoog aan die van r n in (1), 
terwijl la analoog aan 1P , gegeven wordt door tabel 3.

In (2) stelt La het niveau voor van de w isselversnelling van het 
trillende dek o f  ander constructiedeel o f m eubelstuk in kwestie. 
In overeenstem m ing met desbetreffende ISO -voorstellen en 
nonnen  w ordt La in sm alle frequentiegebieden geanalyseerd (in 
tegenstelling tot de octaafbanden bij Lp dus), bijvoorbeeld in 
terts- o f  in 1/10-octaafbanden; zie lit. [3, 4). Speciale aandacht 
verdient het verschil in definitie van de te rapporteren grootheid 
versnelling: in ISO -D P 4868 wordt aanbevolen de am plitude van 
de w isselversnelling te rapporteren, m aar in ISO 2631-1974 (E) 
de effectieve waarde. Wij sluiten ons bij deze laatste aanbeveling

T a b e l 3: W aarden van w e n  la uil (2) als functie van de frequentie  van 
een trillingcom ponent f (hierbij enkele voorkeurfrequenties gegeven; 
voor andere frequenties interpoleren*)

f (Hz) 1 2 4 8 16 31,5 63 125 250

rv (1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2a (dB) 75,0 75,0 75,6 77,2 80,5 85,5 91,1 97,0 103,0

aan en definiëren L. dus met behulp van (3) als volgt
T

L = 10 lo g  ( l / a 2T) ƒ a 2d t  o (3a)

waarbij de integratietijd T bij variabele sterkte geschikt moet 
worden gekozen (lang) en de analysatiebandbreedte w aarschijn
lijk niet breder m oet zijn dan een terts (zie lit. 15]) en waarin 
tenslotte voor ons doel als referentiew aarde ao van de versnel- 
lingniveauschaal wordt gekozen 10 —6 m /s2. V oor de op schepen 
m eestal voorkom ende toestand van slechts enkele prom inente 
versnellingcom ponenten met een enkelfrequent karakter gebruikt 
men in de plaats van (3a) betrekking (3b)

(3b)L = 20 log 3/V 2 a a o

waarin a de am plitude van de belangrijkste versnellingcom ponent 
voorstelt in m /s2.
In principe bepaalt men vervolgens voor iedere com ponent vol
gens (2) de w aarde van VR en hanteert de grootste w aarde voor 
een bepaalde situatie als de typerende dosism aat (zo althans heeft 
de TPD het gedaan). V oor de praktijk veelal nauw keurig genoeg 
kan m en de versnelüngw aarden a in figuur 4 inschatten en VR 
aflezen (zie ook figuur 7 bijvoorbeeld).

f  in H z

F iguur 4a: K rom m en voor constante K -w aarde volgens VD 1-2057 ten 
behoeve van het beoordelen van scheepstrillingen om gezet in V ibration 
R ating (V R )-krom m en volgens betrekking (2) en tabel 3.

F iguur 4b: V oor het vorm en van een N V R -getal volgens be trekking (4) 
kan m en deze hulpgrafiek gebruiken.

*) In feite geldt: 1^ - 75 + 10 log (1 + f2/100 Hz2 )dB N R -V R
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Figuur 5: V oorbeeld van de sam enhang van het uitgesproken hinder- 
oordeel (volgens tabel 1 betreffende de mate van geschiktheid  als com 
fortabele passagiershutten) op een passagiers-autoveerboot (KW ) met de 
N R -dosis (boven), m et de V R -dosis (m idden) en m et de N V R -dosis; 
duidelijk is dat de spreiding in UH O  (NV R) m inder dan een halve klasse 
bedraagt (halve ‘hoogte’ tussen de schuine zijden van het parallello
gram).
Deze gegevens zijn ontleend aan het a rch ief van de T PD . Zij w erden, op 
punt 18 na, ook gepubliceerd  in lit. f 11; er zijn ten opzichte van destijds 
enkele niet wezenlijke correcties in de NR- en de V R -w aarden aange
bracht (w egens nauw keuriger bew erken van de m eetresultaten). In deze 
figuur is het oordeel van de hinderjury uiteraard ongew ijzigd uitgezet (in 
table 3 en figure 3 van het verm elde rapport 126 S werden destijds enkele 
strengere oordelen van de T PD  opgenom en in plaats van die van de ju ry  
in verband m et de functie van de onderhavige hutten: ’lu x e’ e .d .). 
N um m ersleutel (tussen haken het num m er van 126S): I (1), 2 (2), 3 (3), 
14 (5), 15 (6), 16 (7), 17 (8), 18 (-) .

Volgens dit 'recep t’ , analoog aan dat bij N R, van het bepalen van 
het nummer van de laagste VR-curve (eventueel interpoleren) die 
ju ist raakt aan het versnellingniveauspectrum  uitgezet in een 
figuur als figuur 4 , zijn zeer veel VR-waarden gem eten voor de 
trillingen van vloeren in accom m odatieruim ten (soms ook van 
tafelbladen o f  van open dekken). Deze VR-waarden werden als 
dosis uitgezet tegen het oordeel teneinde een eenvoudig, zo 
mogelijk lineair, verband te vinden. Destijds waren belangrijke 
vragen die bij de (lit. (1 1) publikatie van de hypothese overbleven
0.m .:
1. is onderscheid tussen horizontale en verticale trillingen inder
daad overbodig?
2. werkt de V R-m ethode ook buiten het, toen onderzochte, 
gebied 1 0 - 1 4  Hz?

d o s is

dosis

dosis

F iguur 6: V oorbeeld van de sam enhang van het uitgesproken hinder- 
oordeel (volgens tabel 1 betreffende de m ate van geschiktheid als hutten 
voor bem anning o f voor passagiers) op een vrachtschip met passagiers- 
accom m odatie (M C) met de N R -dosis (boven), met de V R-sosis (m id
den) en m et de NV R -dosis; duidelijk is dat de spreiding in het oordeel 
door het toevoegen van VR aan NR nauwelijks verandert en dat het 
oordeel grotendeels wordt bepaald door geluid, hoewel het schip de 
naam  heeft ’nogal te trillen’.

3. is de com ponent met de hoogste VR-waarde inderdaad type
rend?
4. op welke en hoeveel plaatsen dient men de trillingen te meten? 
Intussen hebben we geen aanwijzingen uit de praktijk dat het 
antwoord op vraag 1 en vraag 3 ontkennend dient te zijn.
Het antwoord op vraag 4 werd grotendeels door de praktijk aan 
boord bepaald: zo veel mogelijk m eten op plaatsen waar m ensen 
typerend m oeten verblijven (midden in hutten op de vloer, w erk
vlakken van tafels i.v .m . schrijven, bij de roerganger, de kaarten- 
tafel e .d .); m eestal kom t men tijd te kort. H ieronder volgen ter 
illustratie enkele resultaten.
Aan boord van een passagiers- en autoveerboot met niet verw aar
loosbare trillinghinder vond een geluid- en trillinghinder- 
w aarderings-onderzoek plaats met dezelfde opzet als dat in 
de vorige paragraaf.
In figuur 5 zijn onder elkaar uitgezet drie dosis-effectverbanden; 
het bovenste geeft het oordeel (hier 3 klassen i.p .v . de 11 van 
figuur 2; zie tabel 1) tegen de gem eten geluiddosis in N R-m aat, 
het m iddelste dito tegen de gem eten trillingdosis in V R-m aat en 
het onderste als functie van een com binatie van NR en VR; deze 
com binatie is als volgt opgebouw d.
Om dat het sterke verm oeden was gerezen dat de VR-schaal
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F iguur 7: V ersnellingniveaus van de belangrijkste trillingcom ponenten 
zoals gem eten op kaartentafels w aarover ernstig  w erd geklaagd (schepen 
D N , M C , W A , Z P). Uit de ligging van de hoogste w aarden van de 
afzonderlijke spectra ten opzichte van de lijnen van constante verplaat
sing x valt een aanw ijzing te lezen dat w ellicht niet VR m aar x m aatge
vend is, De m eetresultaten  voor de schepen DN en Z P  zijn aan lit, 117], 
d ie voor M C  en W A aan het T PD -arch ief ontleend. Het gebied aange
duid m et ’av erag e’ wordt d o o reen  ISO -w erkgroep voorlopig  beschouw d 
als een 'average  shipboard vibration env ironm en t’, 're flecting  the cur- 
rent sta ie-of-the-art’ 'to  w hich men are regularly  su b jected '.

zodanig aangepast aan de N R-schaal was opgezet dat een com bi
natie ervan tot één N V R-dosism aat zou kunnen leiden en dat 
daarm ee een eenvoudig verband m et het hinderoordeel (effect) 
zou worden bew erkstelligd is de volgende betrekking (4) voor die 
com binatie opgesteld (analoog aan het ’optellen van decibels’ 
voor onafhankelijke niveaus):

NVR - 10 log (10NR/1° + 10VR/1°) (4)

welke betrekking m aakt dat de grootste van de twee NR dan wel 
VR m eestal overheerst; een hulpgrafiek van deze 'op te lling ' is bij 
figuur 4 afgedrukt. U iteraard is deze betrekking enigszins w ille
keurig, hij is echter gekozen in verband met het (kwasi-) logarit
m ische karakter van NR en VR.
Het is uit figuur 5 onm iddellijk duidelijk dat er inderdaad een 
overzichtelijk verband w ordt verkregen tussen oordeel (effect) en 
N V R-getal (dosis). Geluid en trillingen spelen nu afw isselend de 
hoofdrol. In enkele gevallen waren de onderzoekers (wederom  
een vertegenw oordiger van de rederij die, op grond van de gron
dige kennis van zijn civiele dienst om trent de reacties van passa
giers, de hutten in klassen A , B en C had ingedeeld, een verte
genw oordiger van het NSS en 2 akoestische deskundigen) zich 
ervan bew ust dat zij trillingen en geluid som s m aar moeilijk als 
afzonderlijke hinderoorzaken konden scheiden; ook uit de zeer 
behulpzam e com m entaren van de bem anning aan boord bleek dat 
het m oeilijk is geluidhinder en trillinghinder gescheiden te be
handelen.
Een illustratie van m eetresultaten verkregen aan boord van een 
passagiers-vrachtschip, dat niet ten onrechte de naam had nogal 
te trillen , is weergegeven in figuur 6. Kennelijk wordt de hinder 
slechts in een enkel geval werkelijk door de trillingen bepaald!

F iguur S: V ersnellingniveaus van de belangrijkste trilling
com ponenten zoals gem eten op de bladen van enkele vastgem onteerde 
tafels: 4 op het schip M C , 2 op  AZ. De volgorde in onderslaande tabel is 
die van afnem ende w isselverplaatsing  (x):
M C (2): VR 69 , in hoge m ate hinderlijk voor schrijfw erk,
A Z (I): 75, zeer hinderlijk
AZ (2): 69 , hinderlijk voor schrijfw erk
M C (I): 60, redelijk voor schrijfw erk
M C (3): 41 , goed b ru ikbaar voor schrijfw erk
M C (4): 49 , redelijk goed voor schrijfw erk
G egevens ontleend aan het TPD -archief.
T er vergelijking is bij benadering aangeduid voor welke waarden van de 
w isselversnelling aefr norm ale koffiekopjes (aardew erk) beginnen te 
ram m elen; ’d iscrete ’: door trilling van één frequentie , ’ran d o m ’: door 
trilling met een zeer onregelm atig  patroon.

9. Trilling- en geluidhinder elders
Het is niet ondenkbaar dat de V R-m aat ook bruikbaar is bij de 
beoordeling van de mate van hinder die in stuurhuis, kaartenka- 
m er, radiohut en op  de brugvleugels door trillingen wordt onder
vonden. In figuur 7 zijn vier voorbeelden bijeengebracht van 
schepen w aarop werd geklaagd over de trillingen van de kaarten- 
tafel. M eestal trilde ook de vloer in de kaartenkam er ongeveer 
even sterk. Wij citeren ten aanzien van de schepen DN en ZP:
’ W here officers com plained about their frustration over the vibra
tion in the chart table, it was found that the horizontal or lateral 
accelerations were o f  the sam e order as the vertical . . . zie lit.
[17].
O nderzocht zou m oeten worden o f bij het werken op de kaartenta- 
fel de versnelling wel m aatgevend is; in figuur 7 is een tweetal 
lijnen van constante verplaatsingsam plitude x uitgezet. Blijkens 
oriënterende proeven is een verplaatsingsw isselbew eging gesu- 
perponeerd op een gew one schrijfbeweging al storend indien de 
am plitude ervan circa 0,1 m m  bedraagt.
In figuur 8 w orden trillingen van tafels in een m ess, van een vast 
bureau en het ram m elen van kopjes geïllustreerd met een VR- 
grafiek. De com binatie van NR- en V R-m aat v o o rde  vloertrillin
gen in stuurhuis en kaartenkam er is in figuur 9 gebruikt om de 
hinderoordelen en de dosisw aarden te illustreren. H et zal duide
lijk zijn dat aldus grensw aarden voor navigatieruim ten en derge
lijke waarschijnlijk op  efficiënte wijze kunnen worden opgesteld, 
evenals dat het geval is voor hutten, salons en dergelijke.
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 tr illin g e n

Figuur 9: B eoordelingen (volgens tabel 1 door akoestisch deskundigen 
na gesprekken met betrokkenen, gezagvoerders, stuurlieden) van kaar- 
tenkam er, stuurhuis en brugvleugel m et bijbehorende NR- en VR- 
waarden voor 6 schepen (DN en Z P van lit. 117]; gegevens van b, M C, 
WA en W l ontleend aan T PD -archief). In het sam engestelde VR-N R- 
vlak m et lijnen van constante NVR zijn door m etingnum m ers geïdentifi
ceerde m eetresultaten uitgezet met als '3 e  d im ensie’ het oordeel (bij
voorbeeld: M C 25 (A +  ) wil zeggen: op schip M C was het oordeel A +  
overeen  brugvleugel w aar m eting nr. 25 opleverde NR 65 en V R 4 0 ). de 
num m ers 21 tot en met 27 corresponderen met table 3 en figure 3 van lit.
H f

W aarschijnlijk is het voor m achinekam ers zo dat men ook daar in 
principe wel het N V R-systeem  zou kunnen toepassen, met name 
in een afzonderlijke bedieningsruim te, m aar overigens zijn de 
geluid- en trillingom standigheden dusdanig uiteenlopend -  en 
wat de trillingen betreft m eestal zo eenvoudig althans enige tijd te 
ontgaan -  dat het alleen m aar zin heeft om  op de gehoorbeschadi- 
ging te letten: slechts de octaafbanden van 500, 1000 en 2000 Hz 
spelen hierbij een rol. U iteraard is er overigens wel van hinder 
door trillingen en geluid sprake m aar vooralsnog ontbreken ons 
gegevens over hinder- c .q . com fortoordelen in dit opzicht. In dit 
verband waardevolle inform atie geeft ISO 2631 (lit. |4 j) . Deze 
norm, gids voor het evalueren van de sterkte en de tijdsduur van 
trillingen van sta-, zit- o f ligplaatsen, legt grensw aarden vast in 
de vorm van curven in een frequentie-versnellingniveauvlak van 
het type van figuur 4. Deze curven hebben een dergelijk verloop 
als de K-krom m en (wijken bij gem iddeld gelijk verloop boven 2 
Hz onderling tot +  o f  - 2 ,5 dB af) en geven een indruk om trent de 
toelaatbare expositieduur. waarbij onderscheid wordt gem aakt 
tussen wat m axim aal toelaatbaar geacht mag worden in verband 
met gevaar voor de gezondheid (hier verder buiten beschou
wing), wat op den duur leidt tot ’fatigue-decreased proficiency 
(fdp) en wat beschouw d dient te worden als ’reduced com fort’ . 
Met goede benadering komt VR 65 overeen met een expositie
duur tot fdp ( ’door verm oeidheid verm inderde w erkprestaties’) 
van ca. 8 h, VR 85 met een kleine 3 h. Bij circa VR 120 ligt de 
grens van wat kortstondig kan worden toegelaten, terwijl 

• • . in the transport situation the reduced com fort boundary 
(rcb) is related to difficulties o f carrying out such operations as 
eating, reading, and w riting. It is anticipated that additional 
tables will be developed . . .  on ships’. De rcb ligt volgens de 
ISO-norm in het algem een z o ’n 10 dB onder de fdp-grens. 
Uitgaande van een 8 h expositie (dus VR65) voor fdp zou een

redelijke grens voor algem ene hinder ten gevolge van trillingen 
bij VR 45 kunnen liggen, geldig bijvoorbeeld voor passagiershut
ten. Het heeft voorlopig weinig zin hier dieper op in te gaan 
om dat de ISO-norm  ook een 24 h grens kent die echter voor 
schepen bijna onrealiseerbaar laag ligt (VR 30 bij benadering) en 
omdat langs deze weg toch geen bruikbare grenswaarden o f 
beoordelingsm ethoden werkelijk kunnen worden verantwoord.

10. Enkele opmerkingen
10.1 D e schalen voor de sterkte van gelu id  en trillingen  
Enigszins afrondend kan men stellen dat de verhouding van de 
sterkste tot de zw akste nog van praktisch belang zijnde geluid- 
druk in de orde van grootte van 104 ligt (80 dB ), terwijl daarente
gen die voor trillingen slechts 102 bedraagt (40 dB). Geluiden 
met zeer lage frequenties lijken in dit opzicht bovendien m eer op 
trillingen dan op geluid van hoge frequentie. Dit kom t tot uiting 
in de tabellen 1 en 2. Door de keuze van de constanten van tabel 1 
ten behoeve van het NR-getal voor geluid is bereikt dat er een 
overzichtelijke sam enhang is tussen de ondervonden h inderen  de 
geluideis. De analoge rol van het VR-getal voor tegelijkertijd 
optredende trillingen in het NVR-getal is dan ook gebaseerd op 
een overeenkom stige definitie en keuze van de constanten in 
tabel 2. Hoewel de bruikbaarheid van het NVR-systeem  buiten 
kijf lijkt is juist op dit punt nog wel verbetering denkbaar. Proe
ven als die van Flem ing en G riffin kunnen daartoe stellig bijdra
gen; zie lit. [18]. V ooralsnog zijn hun resultaten een goede 
ondersteuning van het N V R-systeem , al zijn er kleine verschil
len. Hun proefpersonen zaten op een harde plank die in verticale 
trilling werd gebracht. In het algem een achtten deze proefperso
nen dan ook (?) bij gelijke geluiddosis als aan boord een trilling 
ongeveer ’even sterk’ als het hun aangeboden geluid indien de 
trilling ca. 5 dB m inder sterk is dan volgens het NVR-systeem 
zou worden verwacht. Getrild worden op een harde plank ver
schilt echter derm ate van het norm ale leven aan boord dat hierin 
de verklaring voor de 5 dB wel zal liggen; mogelijk geldt dat ook 
voor een verschil in de evenredigheidsfactor (in tabel 2 de factor 
2); uit het onderzoek in Southam pton kwam ca. 1,7.

10.2 Verschillen even sterke trillingen in horizontale richting  
qua hinderlijkheid van die in verticale richting?
Volgens Sauvalle vertonen voor gelijke hinderlijkheid horizon
tale trillingen een versnelling die een factor 2 ,5 kleiner is dan die 
van verticale trillingen; zie lit. |19 ], H orizontale zouden dus 
hinderlijker zijn. Ten Cate concludeert op grond van zijn litera
tuuronderzoek tot ongeveer hetzelfde; zie lit. 116]. De ISO doet 
het tegenovergestelde en vindt verticale trillingen in dat frequen- 
tiegebied, feitelijk al boven 2,5 H z, ju ist hinderlijker (tot een 
factor 4!); zie lit. [4], Voor frequenties boven 10 Hz beveelt 
Kanazawa aan geen onderscheid tussen de trilrichtingen te m a
ken; zie lit. [ 16].
Uit onze figuur 8 kunnen wij geen duidelijke conclusie in dit 
opzicht trekken en maken dus eenvoudshalve vooralsnog geen 
onderscheid.

10.3 Voorkeur voor VDI 2057 tegenover ISO 2631?
Uit onze gegevens konden wij geen voorkeur afleiden ten aanzien 
van de vorm van de curven; op grond van de hier voorgaande 
opm erkingen blijven wij de NVR-m ethode vooralsnog baseren 
op VDI 2057-K-krom m en.

10.4 Frequentiegehied
Blijkens beoordeling en m etingen van twee ervaren akoestisch 
deskundigen en een bedrijfsingenieur van de rederij was op een
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F iguur 10: In het sam engestelde V R -N R -vlak m et lijnen van constante 
NVR zijn enkele door de num m ers geïdentificeerde voorbeelden uitgezet 
van gevallen m et bijzondere aspecten: de oordelen voor de b-hutten zijn 
door andere personen opgesteld dan die voor de K W -hutten; KW 3 en 
K W 14 beide w egens tri] lingen niet aanvaardbaar hoew el ze aan verschil
lende kanten van de (45°-) lijn voor NR =  VR liggen! 
Passagiers-autoveerboot Ibl:
b l hut voor chauffeurs w egens lawaai buiten gebruik! 
b3 als passagiershut gew oon goed (11 Hz) 
b4 als daghut voor hoofdw erktu igkundige aanvaardbaar (5 Hz) 
bó als passagiershut zeer goed (7 Hz)
Passagiers-autoveerboot (KW):
KW 3 als passagiershut w egens trillingen niet aanvaardbaar (o .m . 10,2 
Hz)
KW 14 als passagiershut w egens hinderlijke trillingen en ’a f  en toe 
herrie ' niet aanvaardbaar
Vrachtschip met passagiersaccommodatie (KA):
KA m en klaagde over trillinghinder met nam e in de hut van de hoofd
w erktuigkundige; bij 25 Hz werd o p e e n  schol circa VR 70 geconstateerd 
m aar op  de v loer VR 45.
Hopperzuiger (A/,):
A Z I ’hinderlijke trillin g en ’ t.o . 'h inderlijk  ge lu id '
A Z2 'h inderlijk ' t.o . 'h inderlijke trillingen’
Havensleepboot |R):
B l het trillen is bijzonder hinderlijk (65 Hz)
B3 het trillen  is niet hinderlijk  (67 Hz)
Groot motorjacht (S):
S valt buiten de figuur nam elijk bij VR <  20 , NR 58; voornam elijk  een 
125 H z-geluid veroorzaakte de h inder m aar over de dektrillingen werd 
geklaagd (zonnebaden).

havensleepboot in de hut van de gezagvoerder duidelijk, van 
trillinghinder sprake bij N R-78, VR-82 terwijl in een nagenoeg 
gelijke hut van de hoofdw erktuigkundige bij N R -78, VR-69 het 
trillen beslist niet hinderlijk was. De belangrijkste com ponent had 
een frequentie van 65 Hz. Zie ook figuur 10, B l en B3.
Op het schip AZ waren voor trillingen bij 20 en 30 Hz met 
sterkten zoals in figuur 8 aangegeven de oordelen en VR-waarden 
in goede overeenstem m ing; zie ook figuur 10, A ZI en AZ2. Op 
de schepen M C en KW  was destijds reeds voldoende goede 
ervaring opgedaan in het frequentiegebied tussen 10 en 20 Hz; zie 
figuren 5 en 6. In de buurt van 5 Hz is er ervaring met één 
passagiers-autoveerboot opgedaan. De sam enhang tussen oor
delen en gem eten niveaus kom t overeen m et die voor de schepen 
KW  en NW - zie figuur 10, b3, b4, en b6. Uit een en ander valt te

concluderen dat sinds 1969 het frequentiegebied waarin de 
NVR-m ethode is getoetst en bruikbaar bevonden gelukkig aan
zienlijk is uitgebreid: toen 10 tot 14 Hz, thans 5 tot 63 Hz.

10.5 Trillingen en gelu id  één com plex
Citaat uit een b r ie f :’ . . . en indien men zich tussen de hulpm oto- 
ren bevindt, is de sterkte van het lawaai (en naar mijn m ening zijn 
ook de trillingen van het dunnere plaatwerk daar een onderdeel 
van de oorzaak van) dusdanig hinderlijk dat men dit als een 
stekende scherpe pijn in het hoofd ervaart. Een m iddeltje wat mij 
persoonlijk enigszins helpt, is, zodra ik langs de hulpm otoren 
loop, ik dit op  mijn tenen doe, zodat de trillingen een beetje 
gedem pt w orden .’

Niet alleen de m an uit de praktijk houdt ze niet uit elkaar. Van 
twee akoestisch deskundigen beoordeelde de een de situatie van 
A ZI als 'hinderlijke trillingen’ , de ander als 'hinderlijk gelu id’; 
zie figuur 10.
W at betreft het schip M C zijn betrokkenen het er over eens dat het 
toch eigenlijk te veel trilt m aar blijkens figuur 6 zijn vele hutten 
wat aan de lawaaierige kant en is er nauwelijks sam enhang tussen 
het hinderoordeel en de trillingen.

De eigenaar van een groot m otorjacht, die overigens het verschil 
en de overeenkom st tussen trillingen en geluid goed kende, 
klaagde over trillingen van het open achterdek van zijn jacht 
indien alleen een o f  twee hulpm otoren draaiden bij gestopte 
voortstuw ing. M et goede m eetapparatuur waren in dit achterdek 
wel trillingen te m eten, m aar van een sterkte die wel voelbaar is 
m aar die gewoonlijk door niem and als storend wordt ervaren. 
W el werd het dek voor zonnebaden gebruikt; kennelijk is daar
voor VR 20 nog niet voldoende streng! Bovendien bleek dat dit 
dek onderm eer vrij sterk geluid van 125 Hz uitstraalde, aangesto
ten als het was door de uitlaten van de hulpdiesels. In figuur 10 is 
een aantal van de genoem de en andere voorbeelden van door 
elkaar beoordelen van trillingen en geluid sam engevat.

Ook aan wal kan men dergelijke ervaringen opdoen: bew oners 
van een huis in de buurt van de Rotterdam se M etro klaagden over 
het trillen van hun w oning bij het passeren van treinstellen. Het 
lukte ook na zorgvuldig zoeken niet trillingen van een voelbare 
sterkte te meten; een zw akke, m aar toch hoorbare dreun was 
echter eenvoudig te meten!

Wij menen dat men op grond van deze ervaringen m oeilijk anders 
kan doen bij het opstellen van grensw aarden voor trillingen o f 
voor geluid aan boord van schepen dan degelijk rekening houden 
met beide com ponenten van kennelijk één hindercom plex! 
Speurw erk, gericht op het kunnen doen van voor de praktijk 
bruikbare -  dus vanuit de ontw erptekeningen voldoende vlot 
verschafte -voorspellingen  om trent de w erkbaarheid en de leef
baarheid van een scheepsaccom m odatie wat betreft trillingen en 
geluid, dient als doel te hebben het schatten van de V R-w aarden 
en de N R-w aarden op daarvoor in aanm erking kom ende plaatsen 
van een schip in ontw erp.

10.6 N VR-sam envatting en aanbevolen grenswaarden  
In figuur 11 zijn in één dosis-effectgrafiek sam engevat
le  de drie groepen huthinderoordelen waarvan de ju ry ’s onder
ling goede gelijkenis vertoonden (zelfde soort sam enstelling; 
enkele akoestisch deskundigen waren lid van alle ju ry ’s)
2e een groep kaartenkam er- en stuurhuishinderoordelen (ook 
hier waren de ju ry ’s, hoewel m inder form eel, toch onderling

AOQ
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F iguur 11: Sam envatting van 3 groepen hutoordelen (N W -fig. 2, KW- 
lig . 5 en M C -fig. 6) en van 6 kaartenkam er/stuurhuis-oordelen  (fig. 9); 
men lette op  de verschillende effect-schalen voor deze beide verschil
lende groepen van ruim ten (hutten links, brug rechts). Aan de NVR- 
dosisschaal is een aanbevolen ’gew enst effect voor n ieuw bouw '-schaal 
toegevoegd; de punten geven de N V R -grensw aarde aan.

goed vergelijkbaar m aar wellicht iets verschillend van die voor de 
hutten).

Bij wijze van voorbeeld is aan de abscis (dosis) -as een schaal 
toegevoegd voor het vaststellen van grenswaarden voor nieuw 
bouw; de aanbevolen waarden lijken tamelijk streng. Zo is m et 
name voor een stuurhuis NVR 65 een zelden voorkom ende maar 
zeer wel, ook op m otorschepen, haalbare eis. Ook varen er thans 
nog veel bem anningshutten met een NVR >  55. H et is duidelijk 
dat bij deze grens nog steeds de kans bestaat dat een verantw oor
delijke en ervaren ju ry  enerzijds een oordeel ’zw akke 4 ’ (van de 
NW -schaal) m aar anderzijds een oordeel ’7 ’ als passagiershut 
uitspreekt. Ook deze grens is heel goed haalbaar. Wij zullen op 
deze aspecten echter h ier niet verder ingaan m aar verwijzen naar 
lit. 12].

Ten aanzien van een redelijke nauw keurigheid bij een 
streefw aarde-voorspelling m erken we aan de hand van figuur 2 
nog op dat de onzekerheid in de N V R-waarde niet groter dient te 
zijn dan ±  NV R 5 (bijvoorbeeld bij grens NVR 55; circa 20%  van 
de hutten voldoet niet aan NW -oordeel ’6 ’ , m aar bij N V R 5 5 + 5  
voldoet circa 40%  van de hutten niet aan ’6 ’!). De voorspelde 
La-waarden moeten dus binnen een onzekerheid van ±  2 ,5  dB 
blijven; de trilversnelling van een dek in een hut zou dus bij 
voorkeur niet onnauw keuriger m oeten worden voorspeld dan 
binnen circa 30% . De voorspelde Lp-waarden moeten binnen 
circa ±  4  dB onzekerheid blijven dus de geluiddrukken binnen 
circa 60% . De huidige geluidvoorspelm ethoden benaderen deze 
wens vrij goed; men zie bijvoorbeeld lit. [21, 22],

11. Conclusies
1. Aan boord van zeegaande schepen mogelijk voorkom ende

hinder door trillingen en geluid dient men als één sam enhangend 
dosiseffectprobleem  te behandelen.
2. In géén der onderzochte 85 gevallen van gelijktijdige trilling
en geluidhinder aan boord van 14 schepen, waarbij zowel trilling
en geluidniveaus als uitgesproken hinderoordelen beschikbaar 
waren, leidde de in 1969 in N SS-rapport 126 S gepubliceerde 
N V R-hypothese tot tegenspraken; het onderzoek betrof voorna
melijk hutten en stuurhuizen.
3. Trilling- dan wel geluidhinder afzonderlijk beoordelen levert 
echter soms grote spreiding in het verband tussen dosis en effect.
4. De hinderoordelen ten aanzien van w erkbaarheid en leefbaar
heid werden uitgesproken door ju ry ’ s met als leden zowel ervaren 
en verantwoordelijke rederij-deskundigen als akoestisch deskun
digen; hun conclusies zijn duidelijk m aar ter vergroting van de 
uniform iteit van de beoordelingsprocedure en daardoor van de 
betrouw bare toepassing van de N V R-m ethode als hulpm iddel 
voor het vaststellen van grenswaarden voor nieuw bouw  is nader 
zintuigfysiologisch onderzoek en verfijning van de classificatie 
gewenst.
5. Het frequentiegebied waarin inm iddels ervaring is opgedaan 
loopt van 5 Hz tot 65 Hz voor de belangrijkste trillingcom ponen- 
ten.
6. D oor het invoeren van de V ibration Rating (VR) schaal naast 
de bekende NR-schaal kan duidelijk worden herkend welke hin- 
dercom ponent het meest voor reductie in aanm erking kom t èn o f  
soms beide moeten worden aangepakt.
7. Naast hutten en stuurhuizen dienen ook andere ruim ten, zoals 
kom buizen, m achinekam ers en bedieningsruim ten nader te w or
den onderzocht; onderzoek aan boord verdient de voorkeur.
8. Tegen de ernstige hinder bij het navigatiewerk ondervonden 
door het sterk trillen van een kaartentafel dient een goed geïso
leerde opstelling van die tafel, eventueel inclusief een w erkvloer, 
te w orden overwogen.
9. Men dient bij een scheepsontw erp ter beoordeling van de 
accom m odatie-w erkbaarheid en -leefbaarheid, voorzover die 
door trillingen o f geluid w ordt beïnvloed, de NR- en de VR- 
waarden te kunnen ram en; voldoende is daarbij dat van de belang
rijkste trillingcom ponenten de versnellingen binnen circa 30%  en 
dat de belangrijkste geluid (octaaf) niveaus binnen circa 4 dB 
(d .w .z . geluiddruk binnen ca, 60% ) nauwkeurig berekend kun
nen worden.

NASCHRIFT
De vele gegevens waaruit kon worden geput zijn nagenoeg alle 
door collega’s van de schrijver in grote hulpvaardigheid bijeen
gebracht. U itdrukkelijk werd daarbij gestreefd naar het bijeen
brengen van alle in het TPD -archief aanw ezige gevallen waarbij 
zowel trilling- en geluidm eetresultaten (dosis) als beoordelingen 
(effect) beschikbaar waren. W ie het aantal voor stevige conclu
sies te gering acht bedenke hoe moeilijk het is goede onderzoe
kingen op zee uit te voeren.
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M.S. Gloria Virentium

Het nieuwe type zware lading schip G lo
ria Virentium  van H olscher Scheepvaart

bedrijf B .V . te Rotterdam  heeft m et suc
ces de serie proeven m et haar laadbom en 
afgesloten
Het schip is uitgerust met 2 laadbom en 
welke elk 400 ton hijsverm ogen hebben en 
kan stukken met een stukgew icht tot 800

ton aan boord hijsen zonder daarbij door 
m iddel van pontons o f spuds haar stabili
teit te m oeten vergroten.
H et schip, dat onder de N ederlandse vlag 
vaart werd in mei aan de rederij afgele
verd.
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Semi-Submerged Air Cushion Vehicle (SSACV)*
by T. K. S. Murthy
Ph. D.. M. Sc. M. A.. D. I. C., C. Eng.. M. R. Ae. S.. M. R. I. N. A., 
Southampton, England.

An increasing am ount o f attention is now 
being paid by naval architects in various 
parts o f the world concerned with a large 
increase in the speed o f  marine vehicles 
together with a sim ultaneous im prove
ment o f their seagoing qualities. A very 
high speed o f  the order o f 80 or 100 knots 
appears to be desirable for tactical opera
tions in the navy, such as in anti
submarine warfare (ASW ). A long with 
the requirem ent o f a high speed capability, 
it also appears to be very necessary to have 
a stable platform  on the m ilitary vehicle 
for the deploym ent o f weapons and for the 
take-off and landing o f  helicopters and 
V /STO L aircraft. The minimisation o f the 
motions o f the vehicle will also reduce 
crew fatigue in naval operations and in 
marine cargo transportation. The impro
vement in the ride quality o f the vehicle 
will be no small consideration in passen
ger transportation.

The resistance o f  a conventional type of 
displacement vessel increases very rapidly 
beyond m oderate speeds o f the order o f  30 
or 35 knots and higher speeds cannot be 
achieved without the use of a prohibitive 
and uneconomic use o f pow er even under 
calm water conditions, if such conditions 
ever prevail in the open sea. A lso, the 
vessel operating directly on the interface 
between air and w ater is very m uch prone 
to the adverse effects o f the irregular w ater 
surface in a rough sea in much the same 
way as a land vehicle over irregular 
ground.

Speed and Ride Quality
ft appears to be a law o f nature that the 
faster the ride over an irregular surface, 
such as in a seaway or over rough ground, 
the rougher the ride will be, and reducing 
the speed may be the only means o f  con
trolling the undesirable motions and acce
lerations o f the vehicle in the various de
grees o f  freedom such as, pitch, heave, 
roll etc. Speed and ride quality appear to 
be contradictory requirem ents and, per
haps, m utually exclusive, in a sense, and

★ Tekst van de lezingen van Dr. M urthy, ge- 
houden op 17 en 18 febr. 1977, resp. voor de 
afdel ingen Rotterdam  en A m sterdam  van de 
N ederlandse V ereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied (z.ie ook S. en W . no. 5, 
ddo, 4  m aart 1977 biz. 131-138).

it is clear that a new type of advanced 
m arine vehicle has to be developed if a 
very high speed and a smooth ride are 
sim ultaneously to be achieved. In actual 
practice, an efficient com prom ise may 
have to be reached between the two. If the 
vehicle is designed to be truly ’wave fol
low ing’ (i.e. contouring the w aves), the 
relative position between the vehicle and 
the water surface will be m aintained the 
same as over calm  water and the perfor
mance of the vehicle in term s o f the for
ward speed at the same pow er setting will 
be unchanged. H owever, the vehicle will 
now be continuously displaced in an oscil
latory fashion from its equilibrium  posi
tion o f steady translation on a level keel 
and the ride quality will suffer. If, on the 
other hand, the vehicle tavels through the 
obstacles imposed by the crests o f the wa
ves and over the troughs o f  the waves, 
m aintaining a truly horizontal position,
i.e. in the ’wave platform ing’ m ode, the 
forward speed will fluctuate, although the 
ride may be almost sm ooth. In the case of 
the ideal vehicle, a com prom ise between 
the two situations must be aimed at. Thus, 
the vehicle may be designed to ’p latform ’ 
waves o f small length (and therefore of 
small height) and contour the longer wa
ves whose frequency o f  excitation may not 
be very large.

SSACV Design Philosophy
In seeking higher ship speeds at sea, there 
are three courses open to the designer, 
namely
(i) m aking the hulls on the water surface 
long and slender, e .g . destroyers and other 
ships with fine form;
(ii) raising the hulls above the w ater sur
face, e.g . planing boats, hydrofoils, air 
cushion vehicles, etc.;
and (iii) depressing the hulls below  the 
water surface, e .g . large bulb ships, 
sem i-subm erged ships, subm arines, etc.

The Sem i-Subm erged Air Cushion V ehi
cle (SSACV) presented at several interna
tional meetings (References 1,2 and 3) 
involves m ovem ent in all the three direc
tions indicated above at the same tim e (see 
Fig. 1). The hard structure o f  the long 
vehicle is raised well above the w ater sur
face and supported by a pair o f  long, thin, 
stream lined struts along the sides of the 
vehicle which carry at their lower ends a

pair o f  long, slender, torpedo-shaped 
hulls, im m ersed at an adequate depth welt 
below the water surface. Flexible seals o f 
a suitable design extend below the base o f  
the vehicle at the bow and at the stem 
down to the w ater surface enabling the 
retention of the air cushion. The susten
tion o f  the vehicle above the water surface 
is therefore partly due to the pressure o f 
the air in the cushion and partly due to the 
hydrostatic buoyancy o f  the subm erged 
hulls and the imm ersed part o f  the side 
struts.

A basic param eter in SSACV design, 
which determ ines its perform ance is the 
ratio

air cushion lift
O — ________________

total weight

The am phibious air cushion vehicle 
(ACV) with 8  =  1
and the sidewall hovercraft with thin si
dewalls lightly immersed in the w ater (8  =
0 .9 , say) both have their hulls raised well 
above the water surface and they may be 
propelled at an arbitrarily high speed, if 
sufficient power is installed, the level o f 
pow er being, how ever, much less than 
that required for a surface ship at the same 
forward speed. But there is no guarantee 
that the habitability, i.e. the m otions and 
accelerations in the various degrees o f 
freedom , will be within acceptable 
bounds. In fact, the ride quality is bound 
to suffer with increasing speed, exactly as 
in the case o f  planing boats, hydrofoils 
and surface ships in general. On the other 
hand, the sem i-subm erged ship ( 5 = 0 )

Fig. 1 General SSACV Configuration.
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Fig. 2 Possible SSA C V  Perform ance.

may provide a stable platform , but the 
speed cannot be expected to be very high 
w ithout the expenditure o f  an im practical 
am ount o f pow er, which is likely to be 
m uch higher than that required for a sur
face ship o f com parable size. This is be
cause the wetted surface o f a subm erged 
body is greater than that o f a floating body 
with the same displaced volume.

It has therefore to be accepted that speed 
and ride quality are, perhaps, m utually 
exclusive, in a sense, when the total pow er 
is prescribed at an arbitrary value. In other 
w ords, we could have a high speed capabi
lity w ith a som ew hat poor ride quality, as 
in the case o f the ACV or, alternatively, a 
sm ooth ride at a restricted speed, as in the 
case o f the sem i-subm erged ship, when 
the total pow er is m aintained constant. 
T he SSA CV configuration described 
briefly above has been evolved with the 
m ain object o f  bridging this gap between 
the perform ance o f the ACV and that o f 
the sem i-subm erged sh ip .’ The SSACV is 
a com posite type o f  vehicle which m ay ho
pefully be expected to com bine the advan
tages o f  the high speed Capability o f the 
ACV and the inherent stability and 
course-keeping ability o f  a pair o f sub
m erged hulls w ithout attracting too many 
o f the respective disadvantages.

If  we define a criterion o f  the overall per
form ance in term s of a com bination o f the 
speed capability for a given total installed 
pow er (or, alternatively, econom ical po
wer requirem ents at a given speed) toge
ther with favourable response in w aves, 
the perform ance o f  a suitably designed 
SSACV may be o f  a uniform  standard at

Fig. 4  E ffect o f  SSA C V  Hull Size on Pow er R equirem ents.

all speeds. This is illustrated in qualitative 
term s in Fig. 2. It will be noted that the 
efficiency o f the ACV im proves only at 
m oderate speeds, the pow er penalty being 
too high at low speeds as the vehicle has to 
use lift power to raise the hull above the 
water even at zero speed ahead. On the 
other hand, the sem i-subm erged ship is 
very efficient at low speeds on account o f 
its stability , but the perform ance rapidly 
deteriorates in view  of the excessive requi
rem ent o f  pow er for propulsion.

It is possible that the SSACV with a suita
ble subdivision o f  the total weight into air 
cushion lift and hull buoyancy m ay have a 
uniform  perform ance o f a m oderately high 
standard throughout the speed spectrum  o f 
interest, although the level may be lower 
than that o f  the sem i-subm erged ship at 
low speeds and below  that o f  the ACV at 
very high speeds.

SSACV Power Requirements
The results o f theoretical calculations o f 
the total pow er requirem ents o f  SSACV 
type vessels in the 100 to 100,000-ton 
range for different - values (i.e . for va
rious hull sizes) are given in Reference 3. 
The results include specifically those rela
ting to a 3000-ton ASW  D estroyer/Coast 
Guard C utter (Fig. 3) and a 7000-ton 
V /STO L Aircraft Carrier. The general 
trend o f  the pow er curves in all the above 
cases is that indicated in Fig 4. The diffe
rent curves relate to different hull sizes, 
but all the curves appear to  cross at a single 
point. Below  this speed, increasing the 
hull size gives a low er and low er level o f 
pow er, but above this speed the trend is 
exactly reversed.

It appears that the sem i-subm erged ship 
(5 = 0 )  requires the least pow er at low and 
m oderate speeds and the ACV (5 = 1 )  the 
highest. H ow ever, at higher speeds, the 
sem i-subm erged ship requires an inordi
nate am ount o f pow er and the SSACV 
with a large 5 -value (sm all hulls) the 
least.

Subcritical and Supercritical Opera
tion
Although the total level o f pow er decrea
ses with increasing hull size in subcritical 
operation (i.e . below  the com m on cross
over point), the weight o f  the hulls and the 
size and weight o f  the side struts will cor
respondingly increase. The structural 
weight w ill, therefore, increase, but the 
m achinery w eight and fuel weight will 
decrease, because o f  a reduction in the 
level o f total pow er required for lift and 
propulsion. The cushion pressure and 
cushion stiffness will decrease, but the 
ride quality will generally be im proved, 
due to the increased dam ping from  the 
large subm erged hulls, particularly in 
high-frequency oscillation, i.e. when tra
versing w aves o f  short or m oderate 
lengths at a high speed. All in all, there 
m ay be an increase or even a decrease of 
the deadw eight carrying capacity. It is the
refore im portant that a careful optim isa
tion study should be made in the process o f 
design in order to select a suitable hull 
size.

O peration below a critical speed of 50  or 
60 knots will be adequate for most types o f  
marine vehicles, but if higher speeds are 
required, the hulls will have to  be taken 
out o f the water.
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Fig. 3. A rtist’s Im pression o f 3000-ton SSA CV  lor Tactical O perations

High Speed SSACV
A high speed capability for a m arine vehi
cle intended for tactical operations can be 
obtained by depressing the hem line of the 
flexible seals to a suitable depth below the 
hard structure o f the vehicle. This will 
cause the subm erged hulls to be just lifted 
out o f the water and calculations show that 
very high speeds can be achieved with the 
hulls just skim m ing the water surface. 
The principal merit o f the SSA CV , nam e
ly, its superior ride quality, will now , of 
course, be lost, but the vehicle can revert 
to its norm al sem i-subm erged configura
tion after the mission requiring a high 
speed dash is com pleted, by raising the 
hemline o f  the seals again to its normal 
position.
It is not expected that any m arine vehicle 
will be required to be operated at 80 o r 100 
knots continuously throughout its opera
tional role. T hus,for exam ple, in ASW , 
most o f the time will be spent no doubt at 
about 40-50 knots in search and detection . 
This can be done in the normal sem i
subm erged configuration with an eco
nomy of pow er and a good ride quality. 
The dual configuration suggested above 
for the SSACV will give the vehicle a 
burst speed capability. O ther vehicles also 
have a dual configuration, for exam ple, 
swing-wing aircraft and hydrofoils

Canal SSACV
An extrem e exam ple of the application o f 
the SSACV concept is the proposal sub
mitted to the Venetian authorities at the 
Tavola Rotonda held in Venice in June

1975 on the possible m ethods o f  im pro
vem ent o f passenger transport operations 
in the lagoon of Venice without further 
detrim ent to the ecology. The vessel is 
intended for operation in channels dred
ged in the lagoon at maxim um  operating 
speed o f only 16 Knots. There were se
veral constraints on the design of the vehi
cle,such as on the length, beam , height o f 
the superstructure above the water, 
draught, etc. The m ain objective is to keep 
the disturbance o f the water surface to a 
m inimum in order to prevent dam age to 
the foundations o f  the ancient buildings 
surrounding the lagoon. For this purpose 
the Canal SSACV with 3-ft diam eter hulls 
subm erged to a depth of about 7 .5  ft has 
been proposed. The draught o f  the vessel 
could be reduced in the undredged parts of 
the channel by raising the hulls. This is 
effected by altering the slopes of the air 
cushion seals at the bow and at the stern. 
The CA N A L SSACV is fully described 
and illustrated in ’Schip en W e rf  no-5 
dated the 4th M arch 1977. This article also 
contains a detailed description of the m e
thod o f calculation of the total pow er re
quirem ents for SSACV types o f  marine 
vehicles.

SSACV Ice Breaker
A nother application of the SSACV con
cept is the design of a cargo vessel for 
operation in Arctic waters. A channel in 
the ice is usually cut by a conventional ice 
breaker o f  the displacem ent vessel type at 
the head o f the fleet of cargo vessels. It has 
amply been dem onstrated by tests in C a

nada that A C V ’s are capable of breaking 
ice of moderate thickness on the surface of 
water no doubt due to the action of the 
sub-surface water waves induced by 
the aircushion. By choosing a suitable 
5-value, the cushion pressure (which dic
tates the m agnitude of wave disturbance) 
can be made sufficiently powerful for 
breaking the prevailing thickness of ice. 
The side struts and nose ends of the sub
m erged hulls should be suitably streng
thened with additional attachm ents sim ilar 
to a ’cow -catcher’ in order to deflect the 
broken ice out o f the way.
It will be appreciated that in the case o f the 
SSACV an ice-breaking capability is in
herently available in addition to its main 
role as a cargo-carrier.

SSACV Straddle Cargo Transporter
A particular com m ercial application o f the 
concept is the SSACV Straddle Cargo 
Transporter. This vehicle can provide a 
ship-to-shore link for LASH (lighter- 
aboard-ship) vessels in the form o f a fast 
feeder service for the lighters. For this 
purpose, the SSACV will approach and 
straddle the floating cargo in the ’cushion 
o ff’ m ode, i.e . in its sem i-subm erged ship 
configuration. A lternatively, the flexible 
seals can be raised to the hard structure 
and the floating object can be tow ed to  a 
position within the side struts. A catw alk 
is provided under the hard structure o f  the 
vehicle so that crew can descend through 
airtight m anholes in the deck (or through 
airtight doors in the side struts) and lash 
the cargo to the hard structure by the use o f
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suitable fittings. A small adjustm ent o f  the 
vertical position o f  the vehicle relative to 
the upper surface o f the cargo can be car
ried out by the use o f  w ater ballast in the 
side struts. W hen the load is securely con
nected in the underslung position to the 
hard structure o f  the vehicle straddling it, 
the flexible seals are lowered and Ihe air 
cushion energised by starting the lift fans. 
This will have the effect o f  raising the 
vehicle and its load, the latter now being 
clear o f the water. The load can then be 
transported to its destination at a m oderate 
to high speed (depending on the level o f 
installed power). The process is then re
versed at the destination by stopping the 
lift fans, when the load will drop back to 
the w ater surface. The fastenings are then 
disconnected and the vehicle raised 
slightly above the cargo by releasing som e 
o f  the w ater ballast. The flexible seals are 
then raised and the load can be towed by a 
tug to com plete the final stage o f slow 
movem ent to the docks. A lternatively, the 
load can be deposited directly on a long, 
narrow jetty  extending from the docks.

It is the unique capability o f  the SSACV 
that loads can be straddled and carried in 
the underslung position in addition to 
loads which can be carried on the deck in 
the ordinary way. The direct pick-up and 
setting dowm o f cargo can be effected 
w ithout the use o f  cranes, helicopters or 
other expensive equipm ent.
This type o f  vessel can also be used for the 
rapid deploym ent o f subm arines, deep 
subm ergence research and rescue vessels, 
lifeboats, e tc . , in their desired area o f ope
ration and, sim ilarly , for the recovery and 
speedy transport to base o f such vessels in 
the case o f an em ergency, including, pos
sibly, the recovery o f rocket casings to be 
used in the proposed space shuttle pro
gram m e. A nother use m ay be the rapid 
transport o f  equipm ent, m achinery, stores 
and material such as, for exam ple, long 
pipes o f  large size for the offshore oil 
industry.

Conclusions
Speed and ride quality are contradictory 
requirem ents for a m arine vehicle and the 
SSACV concept m ay provide an efficient 
and acceptable com prom ise between the 
two.
The m ain range o f operation o f  the 
SSACV will be in its norm al sem i
subm erged configuration below the criti
cal speed and the designer should care
fully select the param eters at his disposal 
in order to delay this speed as much as 
possible.

A dual configuration has been proposed 
for the high speed SSACV with the hulls 
brought up to the water surface by a suita
ble deploym ent o f the flexible seals, g i
ving the vehicle a high speed dash capabi
lity o f the order o f 80/100 knots before 
reverting to  its normal sem i-subm erged 
configuration.
The SSA CV  may require a slightly higher 
level o f pow er than other types o f  vehi
cles, but if it is conceded that the subm er
ged hulls o f  the SSACV could provide 
sufficient dam ping o f  the high frequency 
m otions ensuring a sm ooth ride, the addi
tional expenditure o f pow er m ay be consi
dered w orthwhile. A C V ’s and hydrofoils 
have to use additional power in respect o f 
m otion attenuation system s, but imm unity 
from  undesirable m otions may be autom a
tically obtained by adopting the SSACV 
concept.
It will be noted that one advantage o f the 
SSACV for use as an aircraft carrier o r as a 
R o/R o cargo vessel is that the large open 
deck can be o f  rectangular shape and 
provide a deck area much greater than that 
o f surface ships o f  com parable size, which 
have to have pointed sterns and (usually) 
pointed sterns with a fine entrance at the 
bow  for better seakeeping qualities. Also, 
the SSA CV  can have an arbitrarily wide 
beam . In fact, it appears that the larger the 
beam  the better the perform ance will be in 
term s o f econom y of pow er and increased 
roll stability.
The cost o f  construction o f  the SSACV 
could also be much less than that o f sur
face ships, even allow ing for the added 
com plexity of the air cushion system . 
M odular construction can be em ployed for 
the deck and structural raft the side struts 
and subm erged hulls. There are no opti
m um  hull offsets to trouble ourselves ab
out for m inim ising the resistance and in
creasing the seakeeping qualities as in the 
case o f surface ships.

The SSACV m ay not need any special 
docking facilities in com m ercial opera
tion. Any stretch o f  water o f adequate 
depth adjacent to a road network can be 
used. The loading will be alm ost at ground 
level and not in deep holds as in the case o f 
freighters and other cargo vessels so that 
landbased cranes can be efficiently em 
ployed. This will obviously facilitate, say, 
R o/Ro traffic.

The SSACV can easily cope with a drop in 
the revel o f the tide. The variation in the 
depth o f the flexible seals o f  the air cus
hion could be used to increase or decrease 
over a w ide range the overall height o f  the 
deck above the water.

T he large hulls and the thick side struts can 
provide adequate capacity for the installa
tion o f  m achinery and the storage of w a
ter, fuel and low -flashpoint liquid cargo. 
The hulls are ideally suited for the installa
tion o f nuclear pow er plant. O peration in 
the subcritical and in the supercritical 
range proposed for the high speed SSACV 
is a unique feature o f the SSACV concept.

References

1. M urthy, T .K .S .  Sem i-Subm erged A ir C us
hion V ehicle (SSA C V ). International C onfe
rence on  H overing C raft. H ydrofoils and A d
vanced T ransit System s, B righton, E ngland , 
M ay 1974.

2. M urthy, T .K .S . Sem i-Subm erged A ir C us
hion V ehicle (SSA C V ). Tenth Sym posium  on 
Naval H ydrodynam ics, B oston, M assachu
setts , U .S .A ., June 1974.

3 . M urthy, T .K .S . SSA CV  - A New Type of 
A dvanced Vehicle for Speed and S tability . 
A IA A /SN A M E  A dvanced M arine V ehicles 
C onference, A rlington, V irginia, U .S .A ., 
S eptem ber 1976.

Jubileumuitgave

V an de Raad van Bestuur van H ollandse Beton G roep N .V . ontvingen wij het gedenk
boek dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 7 5 -ja rig  jub ileum  van de G roep. Het boek 
is getiteld 'B ouw en op m ensen’ en geschreven door A nthony van K am pen. H et be
schrijft vele w ederw aardigheden van de G roep, waarbij vooral de belevenissen van de 
m ens centraal staan. V oorzien van fraaie illustraties d o o rO tto  D icke, Reint de Jonge en 
A m e Z uidhoek is het een boek gew orden dat m et veel genoegen w ordt gelezen o f 
doorgebladerd.



Jaarverslag C.W.M,

In het jaarverslag  1976 van de C ontact
groep van W erkgevers in de M etaalindus
trie, (CW M ) waarbij 650 ondernem ingen 
zijn aangesloten, w ordt gesteld dat het 
m aatschappelijke klim aat waarin de on
dernem ingen in 1976 m oesten functione
ren als kil en onvriendelijk moet worden 
gekenschetst.
H et rendem ent op het geïnvesteerde eigen 
verm ogen van de ondernem ingen was 
niet m eer positief.

Op het gebied van lonen en arbeidsvoor
w aarden voor het jaa r 1976 bleek het op 
centraal niveau niet m ogelijk tot een 
overeenstem m ing te kom en. Een even
tuele verdere stijging van de arbeidsin
kom ensquote zou voor de w erkgelegen
heid catastrofaal zijn en de plannen tot 
beperking van de prijsstijgingen illusoir 
maken.
De regering heeft daarom  de consequen
ties van haar verantw oordelijkheden op 
dit gebied voor 1976 aanvaard en een 
loonm aatregel getroffen.

De Metaalindustrie in 1976
V oor de m etaalindustrie is het verslagjaar 
niet gunstig gew eest. Zowel de om vang 
van de bedrijvigheid als de bereikte resul
taten zijn ten opzichte van de rest van het 
bedrijfsleven achtergebleven.
De m etaalindustrie is een com plex sa
m engestelde bedrijfstak .
Er zijn branches w aar de orderportefeuil
les geleidelijk beter werden gevuld en 
w aar de getroffen aanpassingsm aatrege
len effectief bleken.
Dergelijke ondernem ingen vindt m en in 
de gereedschapsm akerijen, metaal waren- 
fabrieken, toeleveringsbedrijven en fa
brikanten van speciale halffabrikaten.
De verbetering van de orderpositie van 
deze bedrijven is voornam elijk het gevolg 
van een toenam e van de opdrachten uit 
het buitenland.

Een belangrijke branche w aar van enig 
conjunctureel herstel kan w orden gespro
ken, m aar w aar de structurele positie 
moeilijk is, is die van de staalconstructie
bedrijven en de m ontagebedrijven. De 
toenem ing van de orders in deze branche 
is grotendeels toe te schrijven aan de op
leving in de bouw nijverheid als een ge
volg van door de overheid gerealiseerde 
stim uleringsprogram m a’s.
M en kan zich afvragen o f  het herstel van 
de opdrachten in deze branche als con

junctureel herstel m ag w orden aange
duid.
Een zekere verlichting isin deze bedrijf
stak opgetreden. Tot een verbeterde ren- 
dem entspositie is m en echter niet geko
men.
De overheid heeft naar oplossingen ge
zocht die het produktiepotentieel in stand 
hielden. De consequenties hiervan w er
den echter door de regering niet volledig 
getrokken. De klachten over prijsonder- 
biedingen bleven voortduren en onder
nem ingen die ze lf geen overheidssteun 
ontvingen zijn hier over verbitterd. 
K leinere ondernem ingen in m oeilijkhe
den konden -  om dat de beschikbare bud
getten uitgeput w aren -  niet o f slechts na 
langdurige procedures m et overheidsga- 
ranties w orden geholpen.
De m achinebouw  gaf een w isselvallig 
beeld te zien. De personeelsbezetting in 
deze bedrijven nam af.
Het gebrek aan opdrachten in de grote 
scheepsbouw  zal pas in 1977 ten volle 
gaan doorwerken in de m etaalindustrie. 
De toeleverende bedrijven begonnen in 
1976 de invloed ervan te bem erken. D oor 
als toeleverancier voor andere bedrijfs
takken te gaan optreden konden de ge
volgen gedeeltelijk w orden opgevangen. 
U iteraard trad h ierdoor elders een over
eenkom stige ’m arktverdunning’ op. 
T erecht w aren vele ondernem ers veront
w aardigd over de m aatregel van de m i
nister van Econom ische Zaken waarbij de 
peildatum  in de prijzenbeschikking zoge
naam d werd geactualiseerd. Dit actuali
seren betekent dat ondernem ingen die in 
1976 niet de gelegenheid hebben gehad 
kostenstijgingen in hun prijzen door te 
berekenen nu vastgepind zijn op het voor 
hen (te) lage prijsniveau van voor 2 de
cem ber 1976.

De Nederlandse economie in 1976.
G em iddeld nam de produktie m et 6 ,5 pet 
toe.
N ederland liep ongeveer in de pas met 
andere landen.
K enm erkend is de internationale gelijk
m atigheid van het herstel. A lleen het 
V erenigd Koninkrijk is w at verder achte
rop geraakt. Alle andere industrielanden 
hebben ongeveer de produktie die zij in 
1974 hadden w ederom  bereikt.
In het algem een kan men stellen dat ge
ring herstel van de industriële produktie 
gepaard is gegaan met een, zij het m atige, 
toenem ing van de w erkloosheid.

In 1976 is een m eer evenw ichtige situatie 
in de w erkloosheid ontstaan.
Het evenw icht ligt op 5 'h %  van de afhan
kelijke beroepsbevolking en dit is voor 
alle partijen te hoog.
Het hoge niveau houdt een taakstelling 
voor het om laag brengen ervan voor het 
kom ende jaa r en het daarop volgende in. 
Die taak rust op de N ederlandse sam enle
ving als geheel. Zij is echter mede een 
taak van de N ederlandse ondernem ers. 
Zij zal slechts kunnen w orden volbracht 
w anneer men zich de beperkingen wil op
leggen die noodzakelijk zijn.
De beperkingen zullen m oeten inhouden 
dat de bestedingen binnen de perken blij
ven van wat wordt voortgebracht. Ons 
land heeft ieder ja a r  een aanm erkelijk 
overschot op de betalingsbalans.
Dit overschot w ordt echter verkregen 
door onze aardgasexport. D at is geen in
kom en dat we zelf hebben voortgebracht. 
O nze bodem rijkdom  heeft een tijdelijk 
karakter.
De bestedingsbeperking die nodig is zal er 
toe m oeten leiden dat ondernem ingen 
w eer kostendekkend en rendabel gaan 
produceren. Hierbij zal de belangrijkste 
bijdrage gevraagd m oeten worden van de 
collectieve uitgaven.
D eze blijken moeilijk onder controle te 
houden.
Wil men de inflatie duurzaam  en effectief 
bestrijden zonder consum ptiem ogelijk
heden van de individuele N ederlander te 
beperken dan is dat ook alleen mogelijk 
door te m atigen in de collectieve beste
dingen.

Wat brengt de toekomst?
Sam en vattend wordt gesteld dat voor zo
ver er over de toekom st iets te zeggen valt 
uit het doortrekken van trends en het ver
werken van uit w aarnem ing gekregen cij
fers in m odellen, 1977 een m atig gunstig 
jaa r zal zijn. De m etaalindustrie zal het 
relatief w at extra m oeilijk hebben mede 
om dat de problem en in de transportm id
delenindustrie langzaam  doorw erken en 
pas dit jaar in volle om vang voelbaar zul
len zijn.
Op langere term ijn zijn de vooruitzichten 
voor de conjunctuur ongunstig. D oor zijn 
financiële kracht is N ederland internatio
naal gezien in een re la tie f gunstige posi
tie. O m  van deze gunstige positie uit ook 
een verbetering in de w erkgelegenheidssi
tuatie te bew erkstelligen m oet het sociale 
klim aat opklaren.
Herstel van vertrouw en en het verdwijnen 
van de polarisatie tussen vakorganisaties 
en ondernem ers zullen belangrijke voor
w aarden hiervoor zijn.



UNIEK BOORPROJECT

W F & RDM A lgem ene W erktuigbouw , 
onderdeel van het Rijn-Schelde-V erolm e 
concern , houdt zich onderm eer bezig m et 
de vervaardiging van schroefassen voor 
fregatten. De produktie om vat tw ee boor- 
bewerkingen: kernboren en opboren.

Kernboren
Het produktieproces bestaat uit het diep- 
gatboren van schroefassen met grote dia
m eters, in lengte variërend van 4 ,5  tot
14,5 meter.
M en werkt op  een holboorbank m et een 
totaal boorbereik van 20 m eter. De boor- 
handelingen worden verricht met g e 
bruikm aking van Sandvik Corom ant 
boorkoppen, w aarm ee opvallende bespa
ringen bereikt w orden qua tijd en gereed
schap. In de afgelopen periode heeft de 
toepassing van dit boorgereedschap een 
kostenbesparing van m aar liefst 45%  op 
geleverd.

A angetoond werd dat dank zij het nieuwe 
systeem  van de Sandvik boorkoppen een 
veel sneller resultaat wordt bereikt dan het 
geval is met de conventionele boorkop
pen. Er zijn enkele duidelijke w instpun
ten, die voor dit gunstige resultaat verant
woordelijk zijn, o .a . de uitgekiende con
structie van de boorkoppen en de hoge 
slijtvastheid van de gecoate w isselplaten 
in de boorkoppen.

Bij dit project w ordt gebruik gem aakt van 
een kernboorkop van 225 m m  doorsnede, 
voorzien van 5 cassettes m et GC 135 w is
selplaten (ISO P35). D aarm ee wordt om  
de kern geboord, in dit geval m et een 
diam eter van 102,5 mm. Rondom  de kern 
wordt 122,5 m m  materiaal verwijderd. De 
kern verdwijnt via de boor in de boor- 
stang. Permanent w ordt een koelvloeistof 
ingevoerd. Het is m ogelijk gebleken om 
zonder problem en inéén  k e e r -d u s  zonder 
terughalen -  over een lengte van ongeveer 
7 m eter te kernboren.
De slijtage aan de w isselplaten bleek

B ovenste foto:

Het diepgatboren van schroefassen  m et grote 
d iam eters, in lengte variërend van 4 ,5  tot 14,5 
m eter, w ordt verricht op een holboorbank m et 
een totaal boorbereik van 20 m eter.

O nderste foto:

Na het kem boren tot 225 m m  doorsnede gaat 
men opboren tot een  d iam eter van 310 m m .

aan
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ROTATING MACHINERY

steeds na 7 m eter boren minim aal te zijn, 
nam elijk een faseslijtage van slechts 0,3 
mm. Een zeer gunstig resultaat, in aan
m erking genom en dat het bewerkte m ate
riaal staal 36 Mn 5 is met een trekvastheid 
van 60 -  72 kg/m m 2.
Van het totale m achineverm ogen van de 
boorbank werd slechts 34 kW  op dit boor- 
project gebruikt. D it geeft een duidelijke 
indicatie om trent de efficiënte boorme- 
thode in com binatie m et het toegepaste 
boorgereedschap.

Opboren
Na het kernboren tot 225 mm doorsnede 
gaat men opboren tot een diam eter van 
310 mm  met gebruikm aking van een 
T-M AX opboorkop, ook voorzien van 
cassettes m et w isselplaten (3 stuks).
De verspaningsgegevens toonden een zeer 
betrouw baar en constant beeld van de be
werkingen, zowel het kernboren als het 
opboren is m et uiterste nauwkeurigheid 
geschied. H etdiam eterverloop in de assen 
is te verwaarlozen.

Data on world ship orders

The Com m on M arket Com m ission has 
signed a contract with Shipping Inform a
tion Services o f  L loyd ’s R egister o f Ship
ping and L loyd’s o f  London Press Ltd. to 
supply, for a year, com prehensive data on 
new ship construction orders throughout 
the world.

The C om m ission 's D irectorate General 
for Internal M arket and Industrial Affairs 
will use the data to m onitor the rate of 
ordering o f  new tonnage from  shipyards 
throughout the world.

The data is being supplied in the form of 
com puter analyses from  the New Con
struction File m aintained by L loyd’s R e
gister.

The Com m ission is receiving m atrices on 
a monthly basis providing a detailed 
breakdown o f new orders reported during 
the period, in addition to the total order 
book. These tables are sub-divided into 
selected ship types and sizes o f  ship. The 
latter includes the gross registered tonna
ge, together with a com pensated tonnage 
m easurem ent representing the man-hours 
involved in ship construction, by type of 
ship.

L loyd’s Register o f  Shipping has pio
neered the use o f vibration monitoring o f  
steam turbines as an alternative to the 
usual practice o f  dism antling such m achi
nery for visual exam ination at the time of 
the first periodical survey.

Apart from the financial benefits to the 
owner or operator o f the ship, there are 
possible technical advantages in not d is
turbing a turbine at an early stage in its 
operating life.
Although L loyd’s Rules have provided for 
vibration m onitoring of steam turbines 
since 1971, the problem has been to devise 
satisfactory equipm ent and methods 
which would provide inform ation at least 
equivalent to a visual exam ination.

The Technical Investigation Department 
has considerable experience in the field of 
vibration m onitoring o f  marine machinery 
and, in association with the BP Tanker 
Co. L td ., and Denholm  Ship M anage
m ent, has carried out first periodical sur
veys using this alternative m ethod on the 
oil tanker ’British Scientist and the ore/oil 
carrier ’Nordic Conqueror.
In the case of the ’British Scientist’ the 
owners subsequently decided, for other 
reasons, to open up the turbines, thus af
fording an opportunity to com pare the 
predicted condition based on vibration 
analysis w ith the actual condition deter
mined by visual exam ination. The correla
tion of the results was found to be very 
good and confirm ed that the method used 
was basically sound, and a viable alterna
tive for surveying steam  turbines. L loyd’s 
Register agrees to  the vibration m onito-

Com sat General Corporation heeft het 
plan om de M arisat spraakkanalencapaci- 
teit voor scheepvaart en offshore indus
trie, van één naar zes hoogw aardige du
plex spraakcircuits uit te breiden in elke, 
boven de A tlantische en Stille O ceaan ge
stationeerde satelliet. Het M arisat systeem 
dat vorig jaar in w erking werd gesteld, 
biedt 24 uur radioverbinding voor de 
A m erikaanse m arine en de wereld han
delsvaart. Com sat General biedt moge-

ring method of survey provided the follo
wing conditions are m et:-

1. The turbines are fitted with rotor posi
tion indicators as a perm anent feature of 
the installation.
2. Records of vibration readings obtained 
during the preceding twelve m onths are 
available for analysis.
3. Com plete sets o f vibration records on 
the forward and after bearings of each 
turbine are to be taken during part power 
and full power sea trials using portable 
vibration analysis equipm ent. The rea
dings at the bearings are to be taken in the 
horizontal, vertical and axial directions.
4. The arrangem ents for the operation of 
the machinery with one turbine out o f ac
tion are found in order and suitable for 
being readily fitted in an em ergency.
5. The surveyors are fully satisfied from 
the full power trial that the turbines re
m ain, as far as can be ascertained, in good 
working order.
6. The turbine rotor bearings, thrust bea
rings and flexible couplings are to be ope
ned out after com pletion o f  the vibration 
m onitoring exercise.

The surveyors exam ine the vibration m o
nitoring techniques to be em ployed, ascer
tain the vibration characteristics o f the 
main turbines and assess the full power 
trials.

T he Society has the necessary technical 
equipm ent to carry out vibration m easu
rem ents aboard ships, and the capability 
for analysing the results using her own 
m ini-com puter or realtim e analyser.

lijkheden als telefoon-, telex- o f 
facsim ile-contact tussen wal en schip of 
offshore constructies op zee, via de M ari
sat satelliet.
Een studie van de M arisat satellieten pres
taties van de laatste maanden heeft uitge
wezen dat deze satellieten op een groter 
vermogen kunnen werken in de koop
vaardij frequenties en daarnaast nog volle 
service in de UHF frequenties van de ma
rine kunnen geven.

Uitbreiding van de Marisat spraakkanalen



M.S. ’Fairlane’

Een schip voor zwaar

Op 13 april 1977 is bij de w erf De Groot en 
Van Vliet te S likkerveer het m .s. F airla
ne, het eerste schip van de ’derde genera
tie ’ in het heavy lift vervoer, te water 
gelaten.

Het schip is gebouw d volgens N ederlands 
ontw erp op instructies en onder toezicht 
van Kahn Scheepvaart B .V ., voor Jum bo 
Shipping Com pany.
Jum bo Shipping C om pany S .A . is een in 
G enève gevestigde ondernem ing, die als 
operating com pany de belangen bundelt 
van een aantal reders, w aaronder ook Ne
derlandse, die nauw sam enw erken op het 
gebied van het zogenaam de zw are ver
voer.

Kahn Scheepvaart B .V . R otterdam , die 
als algem een agent voor Europa en het 
M idden Oosten optreedt voor deze com 
binatie, m aakte in het begin van de jaren  
60 een grondige studie van de m ogelijkhe
den volledige fabrieksinstallaties in zo 
groot mogelijke onderdelen te vervoeren. 
Het bleek nodig te zijn voor deze opko
mende markt een nieuw type schip te ont
w ikkelen dat aan de volgende eisen moest 
voldoen.

Foto 2: O verzicht van het dek

transport

-  H et schip m oest niet te groot zijn, ten
einde speciaal te kunnen worden ingezet 
overeenkom stig de behoefte van elk af
zonderlijk project.

-  De diepgang m oest zo klein mogelijk 
zijn om onderontw ikkelde bestem m ings
plaatsen te kunnen bereiken.

-  In tegenstelling tot de gebruikelijke 
droge ladingsschepen, m oest er slechts 
één ruim komen met één luik, beide van 
m axim ale afm etingen, en één grote dek- 
ruim te, vrij van elk obstakel.

-  H et schip moest geheel onafhankelijk 
van het wel o f niet aanw ezig zijn van wal- 
installaties kunnen opereren en dus over 
maxim ale hijscapaciteit beschikken.

-  Essentieel bij deze eisen was er voor te 
zorgen dat het schip voldoende stabiliteit 
had bij zeer grote deklasten alsm ede bij het 
laden en lossen van zeer zware stukken.

In 1968 werd het eerste schip volgens dit 
concept in Zaandam  te w ater gelaten, de: 
Stellanova. In 1969 volgden de D aniël la 
en de Fairlift, schepen met een laadgerei

Foto 1 Een m odel van de F airlane

dat m axim aal 140 ton kan heffen. DeD a-  
niella is daarbij nog uitgerust met een hy
draulische lift en kan stukken tot 650 ton 
laden en lossen over stuurboord volgens 
het slide on /o ff principe.

Deze drie schepen vorm en de ’eerste ge
neratie’ der speciaal voor het heavy lift 
vervoer gebouw de schepen.

De voortdurende ontw ikkelingen in deze 
sector van het vervoer m aakte het nodig 
dat in het begin van de jaren zeventig 
de tweede generatie heavy lift carriers 
ontw ikkeld diende te worden. Het ont
w erp van deze schepen werd geheel door 
Kahn Scheepvaart uitgevoerd.

In 1974 werden de G abriella  en de Fair- 
load  in dienst gesteld.
In 1978 zal het derde schip, de Valkenier, 
volgen. Ook deze drie schepen zijn o f 
worden op N ederlandse werven gebouwd. 
De beide eerste schepen hebben een hij
scapaciteit van 320 ton; voor de Valkenier 
zal dit 360 ton zijn.

M et de Fairlane  dient de derde generatie 
heavy lift carriers zich aan.
N a de tew aterlating van de Fairlane werd 
de kiel van een zusterschip, de MirabeUa  
gelegd.

De heavy lift carriers van de ’derde gene
ratie ' zijn het resultaat van een revolutio
nair ontw erp. D oordat alle opbouw en zich 
aan stuurboordzijde bevinden, ontstaat 
aan bakboord een volledig vrij en glad dek 
van boeg tot achtersteven.



F is 3 :Dw arsdoorsnede

De masten
Een tweetal 23 m eter hoge mastconstruc- 
ties, die enigszins gedraaid ten opzichte 
van de lengte-as van het schip geplaatst 
zijn, kunnen over bakboord stukken tot 
een lengte van 100 m eter laden en lossen. 
Over stuurboord kunnen zware com pacte 
stukken geladen en gelost worden.
Het gezam enlijk hijsverm ogen van de 
beide m astkranen bedraagt 600 ton.

Het ruim van de Fairlane  (60 x  12 X 9 
meter) kan door verstelbare tussendekken 
onderverdeeld worden. H et totale laad
vermogen bedraagt 4300 ton.

De Fairlane  heeft overigens m aar een 
diepgang van 3 tot m axim aal 5 m eter zo
dat het schip ook aan ondiepe wateren 
gelegen eindbestem m ingen kan bereiken.

De stabiliteit
Een bijzonder aspect voor dit schip wordt 
gevormd door de stabiliteit. V oor het va
ren met zware deklast is het schip voorzien 
van ballasttanks in de dubbele bodem . 
Voor het aan boord nem en van zware las
ten beschikt het schip, behalve over zijbal- 
lasttanks, nog over speciale voorzienin
gen, ontw orpen door de heer Kahn.

Voor het hijsen van lasten tot 600 ton 
worden twee pontons van elk 30 ton in 
uitsparingen in de scheepshuid aange-

Foto 4: Het schip na de tew aterlating

bracht waarm ede de vorm stabiliteit van 
het schip zodanig wordt vergroot dat bij 
het hijsen van 600 ton slechts een slagzij 
van 3 graden optreedt. Door middel van 
speciaal voor dit doel aangebrachte bal- 
lasttanken wordt gedurende het hijsen de 
slagzij van het schip binnen de grens van 3 
graden gehouden. De gehele stabiliteits- 
voorziening is gepatenteerd.

Verdere gegevens van het schip:
lengte o .a. 98 m , breedte 16,8 m, holte
8.2 m , deadweight 4300 ton. V oortstu
wing 2 x  1500 pk M AK-m otoren.

Na de oplevering van het schip eind juni 
van dit jaar zal het schip in 3 a 4 reizen een 
com plete kunstm estfabriek van Europa 
naar Iran vervoeren.

P .A .L .



De duikersklok
Nieuwe uitgave

Bevoorradingsschip
omgebouwd tot duik- en onderhoudschip
-  De scheepsbouw ondernem ing IJsselw erf BV in Rotterdam  heeft het bevoorradings
schip ’Star P egasus ' na een ingrijpende verbouw ing aan de eigenaresse, Star Offshore 
Services Ltd in Londen, afgeleverd. Het m oderne vaartuig is in twee m aanden geschikt 
gem aakt voor duikerw erkzaam heden en onderhoud aan boortorens op zee. De kosten 
van de verbouw ingen het aanbrengen van nieuwe apparatuur bedroegen ƒ 2 .5  m iljoen.

Het is voor de w erf, die tot nu toe 28 
bevoorradingsschepen en sleepboten 
bouw de, de eerste keer dat zij opdracht 
kreeg een van deze schepen tot duikers- 
vaartuig om te bouw en. Bij de o liem aat
schappijen is een groeiende behoefte naar 
dit soort schepen, die worden gebruikt 
voor het inm iddels noodzakelijk gew or
den onderhoud aan boortorens en pijplei
dingen onder de zeespiegel. D oor een 
overcapaciteit aan bevoorradingsschepen 
kunnen thans gem akkelijk vaartuigen van 
dit soort voor de nieuwe taak worden om 
gebouw d.
De ruim  zestig m eter lange 'S ta r P egasus’ 
werd in 1976 op de w erf gebouw d als 
bevoorradingsschip. Na aflevering in ok
tober van dat jaa r heeft het drie m aanden 
als zodanig gevaren. Ondanks de vele w ij
zigingen, die op het vaartuig thans zijn 
aangebracht, blijft het geschikt voor be
voorrading van booreilanden.

De hoofdm otor, bestaande uit twee British 
Polar diesels met elk een capaciteit van 
2 .400  pk, is dezelfde gebleven. De hulp- 
apparatuur is echter aangevuld met 
diesel- en electrische com pressoren. Deze 
staan opgesteld in een nieuwe ruim te w aar 
duikersm ateriaal kan worden opgeslagen.

De bergingskam er ligt vlak achter het ver
hoogde voorschip. H ier is ook een brand- 
blusinstallatie aangebracht. A angrenzend 
is een volledig ingerichte duikerskam er. 
De decom pressiekam ers zijn gelegen aan 
het eind van deze ruim ten langs het plat
form  m et de duikersklok. Deze wordt be
diend door een buitenboordtakel.

H et schip is voorts uitgerust met onder 
m eer een 15 tons kraan, een electro- 
hydraulische lier met een capaciteit van 15 
ton voor het lichten van ankers en een 75 
tons rol op het achterdek. De 'S tar P ega

sus' beschikt over extra ankers voor de 
achtersteven en een installatie voor het 
leggen van een m eerplaats. De boeg
schroef heeft een capaciteit van 450 pk. 
Aan boord is extra accom m odatie ge
bouwd voor uitbreiding van de bem anning 
van 24 tot 39 personen.

De 'S tar P egasus’ is gecharterd door Co
noco voor w erkzaam heden op het Viking 
gasveld in het zuidelijk deel van de 
Noordzee.

Bescherm uw huid

A rbeiders in industriële bedrijven zijn 
blootgesteld aan talrijke vorm en van huid- 
infektie bij de uitoefening van hun di
verse taken. Deze infekties w orden veelal 
veroorzaakt door het in aanraking komen 
m et de een o f andere irriterende stof. In
dustriële huidontsteking is een ernstig 
probleem  met wijdvertakte gevolgen, die 
vaak niet voldoende bekend zijn.
In feite kan m eer dan de helft van alle 
verloren werktijd als gevolg van ziekten 
aan huidontstekingen toegeschreven w or
den. Dat kost ons land -  en de slachtoffers 
-  heel wat geld en narigheid.
In een bijzonder leerrijk boekje, uitgege
ven door Deb Chem ical Nederland, wordt 
het probleem  van de industriële huidont
steking (Derm atitis) uitvoerig belicht. Na 
het definiëren van diverse vorm en van 
m ogelijke aandoeningen w orden ook de 
voorzorgsm aatregelen aanbevolen.
Het boekje is op  aanvraag gratis verkrijg
baar bij: D eb Chem ical Nederland B .V . 
Heistraat 256, Sprang-C apelle (N. Br.). 
Tel. (04168) 1637/1647.

B uitenboordtakel voor de du ikersk lok , niet daarbij de kleine en grote decom pressiekam ers, die 
een essentieel onderdeel vorm en van de duikuitrusting .

A A f \



.1.tuil,- i l! . . jiiii ilil liU
" l ! ! ! ! * * ! ! ! ! ! 1 I  I J ] ! '  j  j l l j

S. en W. — 4 4e  jaarqanq no. 14 1977 441



Verbouwing ’Capalonga’

De A m sterdam sche D roogdok-M aatschappij N .V . heeft de om vangrijke verbouwing 
voltooid van het offshore duikschip C apalonga. De opdracht hiertoe was verstrekt door 
O ffshore Diving & Financial Inc. (ODF), Panam a; operator voor het schip is S u b S eaO il 
Services S .p .A ., M ilan.

vens werd een aanvullende decom pressie- 
kam er geïnstalleerd op het onderliggende 
tussendek, verbonden aan het bestaande 
systeem .

De Capalonga  arriveerde op 24 decem ber 
1976 aan de w erf van de A .D .M . in A m 
sterdam  als een w erkschip voor duikers- 
w erkzaam heden op zee, teneinde een uit
gebreide verbouw ing te ondergaan. 
Hierbij werd het schip voorzien van een 
brandbestrijdingsinstallatie ten behoeve 
van boorw erkzaam heden op de N oordzee, 
er werd een ’dynam ic positioning' sys
teem  aangebracht en de duikinstallatie 
werd uitgebreid. Na ruim  4 m aanden, op 
de 11e mei 1977, kon de Capalonga  de 
w erf van de A .D .M . verlaten, op weg naar 
haar w erkzaam heden op de Noordzee.

De nieuwe brandbestrijdingsinstallatie be
staat uit 2 brandbluspom pen, aangedreven 
door K ongsberg gasturbines, elk met een 
capaciteit van 3 .400  m3/uur bij een totale 
dnikhoogte van 130 m w aterkolom , die 
door 4 m onitors op de verhoogde bak elk 
10.000 gal./m in . leveren.

Het 'dynam ic positioning’ systeem , inge
bouwd door de A .D .M ., bestaat uit 2 
'Schotte l th rusters ' in ruim 1 op hart schip 
en 2 'th ru s ters’ welke ingebouwd zijn in 
drijfkasten, aan bakboord en stuurboord 
aangebouw d tegen het achterschip.
Op deze drijfkasten zijn 2 dekhuizen geïn
stalleerd, waarin ondergebracht de electri- 
sche aandrijfm otoren van de thrusters en 
de electrische en hydraulische regelappa- 
ratuur. De gehele electrische uitrusting 
van het schip werd geïnstalleerd door De 
Hoop Groenpol B .V ., de hydraulische 
door Van Rietschoten & Houwens B.V.

Het gecom puteriseerde gedeelte van het 
'dynam ic positioning’ systeem  werd door 
de firm a K ongsberg ingebouwd in de 
controlekam er in een nieuw aangebracht 
brugdekhuis bovenop de bestaande stuur
hut. V erm ogen voor de nieuwe 'Schottel 
thrusters ' wordt opgew ekt door 3 electri
sche generatoren aangedreven door 3 
K ongsberg gasturbines, geïnstalleerd in 
een nieuw  ingebouwde m achinekam er 
tussen tussendek 1 en 2.

De Capalonga  na verbouw ing in dok

In aanvulling op het bestaande duiksys- 
teem  aan stuurboord, werd de Capalonga  
uitgerust met een tw eede com pressie dui
kerklok aan bakboord met een tweede 
hydraulisch bew ogen gantry-kraan voor 
het afvieren van deze duikerklok, geschikt 
voor een duikdiepte van 1.000 voet. Te-

Als verdere bijzonderheden kan het vol
gende worden vermeld.
•  Het verplaatsen vanaf het dek naar de 
navigatiebrug van de hydraulische bedie
ning van het bestaande m eersysteem , be
staande uit 4 Sm atco lieren en 8 zware 
ankers.

M S. C apalonga  vóór verbouw ing
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•  V erbetering van het opspoelsysteem  
van de Sm atco lieren door het aanbrengen 
van ’Lebus spooling gears’.
•  Het inbouwen van een uitgebreide op
slaginstallatie in ruim 2, waarboven een 
laadhoofd met pontonluiken werd aange
bracht.
•  Het verwijderen van het bestaande 
bovendeks-laadhoofd m et patent luiken, 
hetgeen vervangen werd door een dw ars
scheeps werkend vlakdek laadluik- 
systeem , fabrikaat Navire.

•  Het inbouwen ten behoeve van de 5 
Kongsberg gasturbines van luchttoevoer
en afvoergassen-kanalen met knaldem 
pers, waarvoor twee schoorstenen werden 
gebouwd met luchtinlaatroosters op en om 
het m idscheepse dekhuis.
•  De constructie van een dekhuis, tevens 
bescherm ing van en boven de Smatco lie
ren, waarin een w asplaats, kleedkam er en 
sanitair.
•  Het aanbrengen van ’K ort’ straalbuizen 
ten behoeve van bescherm ing van de be

staande schroeven.
•  Simplex patent schroefasdichting werd 
aangebracht op de beide asleidingen van 
de bestaande voortstuwingsinstallatie.
•  Twee nieuwe gantry-kranen, elk met 
een hijsvermogen van 25 ton, werden ge
leverd door de Davit Com pany en geïn
stalleerd op dek 1 stuurboord, waarvoor 
de benodigde versterkingen op en onder 
het dek werden aangebracht.
•  V lakdek luik 1 werd voorzien van een 
hydraulisch grendelsysteem .
•  Tw ee nieuwe luxe hutten werden ge
bouwd en ingericht op het voormalige 
sloependek.
•  Alle gem eenschappelijke sanitaire 
ruimten werden gem oderniseerd.

De verbouw ing werd gerealiseerd in 
nauwe sam enwerking met de firm a STB- 
I ta liaS .R .L ., ShippingTechnical Bureau, 
als raadgevend ingenieursbureau van de 
eigenaars en volbracht onder supervisie 
van Lloyd’s Register of Shipping, waarbij 
het schip geregistreerd werd als 'd iving 
support vessel’ .

The association of West European shipbuilders (AWES)

In a sim ilar way as newbuilding, at the 
present tim e shiprepairing in West Euro
pean countries is suffering from  very 
fierce com petition, with less w ork availa
ble and prices quoted against them are 
sometim es considered unfair and unrea
sonable.
This was one o f the main conclusions o f 
the sixth General M eeting o f the AW ES 
Shiprepairers’ Group held in Hamburg. 
The 52 m em bers present com ing from  11 
European shiprepairing countries were o f 
the opinion that for certain types o f  repair 
w ork, countries in the Far East were ruin
ing the already very low m arket level. To 
try to am eliorate the position it was sug
gested that arrangem ents should be made 
to m ake contact with shiprepairers in the 
Far East to discuss the problem .
Apart from the usual exchange o f statisti

cal data and the several situation reports 
on m em ber countries, the most recent de
velopm ents on segregated ballast tanks 
was discussed, particularly the initiatives 
by the President o f the United States in 
relation to such system s in the environ
mental context. W hile the adoption o f  a 
system o f  segregated ballast tanks would 
be of imm ense im portance to prevent oil 
spill either accidental or otherw ise, there 
would be a beneficial spin off o f  work for 
shiprepairers.
W hile a degree o f cautious pessimism 
prevailed, some countries did express the 
view that the com ing year would show 
some im provem ent and that they would be 
able to keep their w orkforce going at a 
break even level. There was a determ ina
tion to strengthen the contact within 
AW ES.

Many general cargo 
vessels obsolete
A new report from international shipping 
consultants, W estinform suggests that 
changing liner trades are making many 
general cargo vessels obsolete. This is not 
just because o f the usual problems associa
ted with age, such as loss o f perform ance 
and increasing maintenance and repair, 
but because the design of the conventional 
liner has had to change in order to adapt 
itself to the current trading conditions. 
The report -  ’A Review o f  W orld C onfe
rence Liner Fleets’ -  reveals that 40 per 
cent o f operating vessels are m ore than 15 
years old, and 15 per cent over 20 years 
old. This could explain why new building 
orders in todays extrem ely depressed 
shipbuilding market have featured general 
cargo ships so frequently.
The report can be obtained (price £ 25 in 
the UK) including postage, from  The 
W estinform  Service, 9 Cork Street, Lon
don WIX IPD.

AA'l
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VERENIGINGSNIEUWS

Mededeling betreffende de sociëteit
In verband met de vakanties /.al de sociëteit welke op d insdags, donderdags en vrijdags 
wordt gehouden in het C lubgebouw  van N SU '70  aan het W estplein 9 te Rotterdam  
gesloten zijn van 1 tot en met 25 juli 1977.

Personalia
A. Groenenboom +
Op 11 juni 1977 overleed te Rotterdam  op 
de leeftijd van 67 jaar de heer A. G roenen
boom , oud-directeur V erenigde Staalhan- 
del Struycken-M ullerstaal.
De heer G roenenboom  was ruim 3 ja a r  lid 
van de N ederlandse Vereniging van T ech
nici op Scheepvaartgebied.

D. in ’t Veld t
Op 22 jun i 1977 overleed te Rotterdam  op 
72-jarige leeftijd de heer D. in 't  Veld. 
Hij w as m eer dan 50 jaa r w erkzaam  bij het 
Nationaal Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw , Vele jaren , tot en met de 
jaargang 1976, verzorgde hij de inhouds
opgave van de jaargangen van ’Schip en 
W erf’.

TNO
Op 30 jun i heeft de voorzitter van de Nij- 
versheidsorganisatie TN O , Drs. F. La- 
gerw ey, zijn functie neergelegd.
H et bestuur van de Nijverheidsorganisatie 
TN O  heeft als zijn opvogler -  voor de 
periode 1 ju li tot 31 decem ber 1977 -  
gekozen Prof. Dr. Ir. J. C . V lugter, in d e  
vacerende functie van ondervoorzitter, 
voor dezelfde periode Dr. H. J. Vink. 
Beiden hebben al sinds geruim e tijd zitting 
in het bestuur van de N ijverheidsorganisa
tie TN O.

Nieuwe opdrachten
Bolnes Motoren Fabriek
De Bolnes M otorenfabriek weet haar posi
tie in de m otorenm arkt zeer bevredigend 
te handhaven. De om zet, alsm ede de be
drijfsresultaten van het bedrijf, blijven 
zich in een stijgende lijn bew egen. De 
eigenschappen van het produkt, alsm ede 
de positie in een veel gevraagde vermo- 
gensreeks zijn hier mede de oorzaak van. 
De laatste tijd is w eer een groot aantal 
opdrachten voor levering van m otoren ge
plaatst. H et gaat hier om 28 m otoren met 
een totaal verm ogen van 48.900 pk. De 
totale waarde m et bijleveringen bedraagt 
ca. 14,8 m iljoen gulden.

Een groot deel van de opdrachten is af
kom stig uit de baggersektor. Behalve de 7 
m otoren vermeld in Schip en W erf no. 10 
op blz 319 werden nog de volgende op
drachten ontvangen:
Van der K am p Beheer B. V. te Zw olle gaf 
tw ee m otoren m et een totaal verm ogen 
van 2250 pk in opdracht, bestem d voor 
een nieuw te bouwen dubbelschroefs- 
sleephopperzuiger.
Voor een nieuw  te bouwen Indonesische 
sleephopperzuiger bij IHC H olland kreeg 
Bolnes opdracht voor levering van zeven 
dieselm otoren, bestem d voor voort
stuw ing resp. zandpom p- en generator- 
aandrijving. Totaal te leveren verm ogen 
is 7800 pk.

Een bij M achinefabriek Vos & Zn. te 
S liedrecht te bouwen cutterzuiger voor de 
H ollandsche A annem ings M aatschappij 
(HAM ) wordt voorzien van drie ’B olnes’ 
dieselm otoren t.b .v . generatoraandrij- 
ving, totaal verm ogen 6450 pk.
IHC Holland gaf opdracht voor levering 
van zes dieselm otoren met een totaal ver
m ogen van 13.200 pk t.b .v . een nieuw  te 
bouw en snijkopzuiger voor de A m ster
dam se Ballast, B agger en G rond B. V. te 
A m stelveen (Ballast N edam ).

O pvallend is de groeiende belangstelling 
voor Bolnes in de kustvaart.
De onder bouw num m ers 362 en 363 door 
Scheepsw erf A m els te M akkum  te bou
wen N ievelt-coasters w orden elk uitgerust 
met een Bolnes hoofdm otor van 2400 pk. 
Een ’Bolnes hoofdm otor van 1200 pk 
werd besteld t.b .v . een 1550 tons coaster 
voor Scheepvaart- en H andelsondem e- 
m ing Brinkm an B .V . te G roningen. 
S cheepsw erf ’V oorw aarts’ te Hoogezand 
zal het schip bouwen.

HAM 218’
H ollandsche A annem ing M aatschappij bv 
(H A M ), werkm aatschappij van HBG 
heeft aan M achinefabriek V os de opdracht 
gegeven v oo rde  bouw van de cutterzuiger 
H AM  218 . Het schip, dat 7 1 m eter lang,

16,5 m eter breed en 5,5 m eter hol wordt, 
heeft een cutterverm ogen van 2000 pk en 
is uitgerust m et een onderw aterpom p.

De zuiger beschikt over een totaal geïn
stalleerd dieselverm ogen van 14.000 pk. 
Zij zal norm ale tot zeer harde grond tot op 
een diepte van 25 m eter kunnen baggeren 
en deze desgew enst 15 km verderop kun
nen opspuiten.
Bij de bouw ers van het casco, Scheeps
w erf Lanser, is het eerste staal al aange
kom en. De tew aterlating van de H AM  218  
zal begin 1978 plaatsvinden; de opleve
ring wordt verw acht in de zom er van dat 
zelfde jaar.

Dan zal deze zuiger de plaats van de in 
oktober 1977 op te leveren cutterzuiger 
H AM  217, d ie een totaal geïnstalleerd die
selverm ogen van 11.500 pk heeft, als 
grootste schip van de H A M -vloot over
nem en. De betekent dat de H ollandsche 
Beton G roep binnen iets m eer dan een jaar 
zijn baggerpoot met 4 hyperm oderne cut
terzuigers versterkt.

Tewaterlatingen
” Tina Holwerda’
Op 17 juni 1977 is met goed gevolg tewa- 
tergelaten het vrachtschip 'T ina H olw er
d a ’ , bouw num m er 206 van Barkm eijer 
Stroobos B .V . Scheepsw erf en M achine
fabriek te S troobos, bestem d voor Rederij
H. & P. H olw erda te H eerenveen. 
H oofdafm etingen zijn: lengte 74,50 m ., 
breedte 14,00 m ., holte 6 ,45  m.
In dit schip w ordt geïnstalleerd 1 B & W  
A lpha m otor van het type 16V23L-VO 
met een verm ogen van 2450 pk bij 800 
om w ./m in.

H et vrachtschip w ordt gebouw d onder 
toezicht van Bureau V eritas voor de klas
se: 13/3 E "i* Haute m er Ice class 1 A.

Proeftochten
’El-Oueld ja ’
Op 17 mei 1977 heeft m et goed gevolg 
proefgevaren de bevoorradingstanker 
’E l-O ueld ja ’. bouw num m er679 van B .V . 
S cheepsw erf en M achinefabriek ’De 
B iesbosch-D ordrecht’ te D ordrecht, be
stem d voor Sonatrach S .A . te A lgiers.



Hoofdafm etingen zijn: lengte 81.60 m, 
breedte 11,33 m ., holte 5 ,00  m.
In dit schip werden twee 4-tact, enkelwer- 
kende Deutz-motoren geïnstalleerd van 
het type SBF 12M 716U, elk met een ver
mogen van 448 pk bij 1500 om w ./m in.

De bevoorradingstanker werd gebouwd 
onder toezicht van bureau Veritas voor 
de klasse: I 3/3 E Hh 
Pétrolier -  Petit Cabotage 
Point d 'éc la ir 60°C.

’Apollo’
Op 26 mei 1977 heeft met goed gevolg 
proefgevaren de sleephopperzuiger ’Apol
lo ’ bouw num m er 933 van Verolme 
Scheepsw erf Heusden B.V . te Heusden, 
bestemd voor J. P. Broekhoven Bagger- 
maatschappij B .V . te Zeist. 
H oofdafm etingen zijn: lengte 95,00 m ., 
breedte 18,00 m ., holte 8,15 m.

In dit schip werden geïnstalleerd 2 
Bolnes-m otoren van het type 18 VDNL 
150/600 met een vermogen van 2700 pk 
(elk) bij 600 om w ./m in.

De sleephopperzuiger werd gebouwd on
der toezicht van Bureau Veritas voor de 
klasse: I 3/3 I +  Drague porteuse de dé- 
blais Haute mei .

Opgeleverde schepen
’Fredenhagen’
Op 30 juni vond te Rotterdam  de doop en 
overdracht plaats van het Roll-on/Roll- 
off autotransportschip 'Fredenhagen’ 
gebouwd door A. Vuyk & Z onen’s 
Scheepswerven BV te Capelle aan den 
IJssel onder bouw num m er 876.
H et schip is een speciaal ontwerp van de 
w erf Vuyk, dat in sam enwerking met de 
rederij, ’Liibeck Linie AG  te Liibeck, een 
dochtermaatschappij van de Possehl groep 
werd ontwikkeld. Mw Rosemarie Knüp- 
pel, echtgenote van de Burgem eester van 
Lübeck, doopte het schip traditiegetrouw  
met cham pagne.

Tijdens de vaartocht, die na de doop door 
de havens van Rotterdam  werd gehouden 
vond de overdracht plaats.
De rederij gebruikt deze nieuwe aanwinst 
voor het vervoer van personenwagens tus
sen Liibeck en Scandinavië.

Enige technische gegevens:
Het schip, speciaal ontw orpen voor het 
vervoer van personenwagens, is voorzien 
van hydraulisch beweegbare dekken, die 
onderling verbonden zijn door op- en afrit
ten.

Tevens is het schip uitgerust met een 
boegdeur een hekdeur en een in hoogte 
verstelbare zijdeur, die eveneens hydrau
lisch bediend worden.
De hoofdafm etingen zijn als volgt: lengte
o .a . 89.90 m, breedte 18.00 m , holte 
15.60 m en diepgang 4.23 m.
Het schip heeft een M .A .K . hoofdmotor 
van 3000 pk voor de voortstuwing met een 
verstelbare schroef van het fabrikaat 
Schaffran en een roer van het fabrikaat 
Becker.

Ter verhoging van de m anoeuvreerbaar
heid is het schip voorzien van een boeg- en 
hekschroef.
De snelheid is 13.9 kn.
Klasse: G1 + 1 0 0  A4 E3, M C E3 AUT- 
16/24 -  SBG Grote Vaart.
Voor de bem anning zijn 18 eenpersoons
hutten aanwezig.

Verkochte schepen
’Dart’
Via bem iddeling van Supervision Ship
ping & Trading Com pany, Rotterdam , is 
het Nederlandse m otorschip D art’, toe
behorend aan de H eer H. A. Beek te G ro
ningen, verkocht naar Engeland, ge
bouwd in 1965, 592 tons d .w .,
singledeck-type en uitgerust met een 360 
pk Brons hoofdmotor.
Het schip is inm iddels overgedragen en 
het zal onder de nieuwe naam 'Lekdart' en 
onder Singapore vlag wederom  in de vaart 
worden gebracht.

TECHNISCHE INFORMATIE
New plate heat exchanger
A lfa-Laval is now launching a new plate 
heat exchanger, model AM 10, for marine 
applications. It is m ainly intended for 
main engine installtions below 4000 BHP 
o r as an auxiliary engine cooler.
It is designed for all w ater/w ater and 
oil/w ater heat transfer applications on
board ships. The frame is equipped with 
rubber-lined connections and can handle 
working pressures o f up to 12bar/cm2. 
The heat transfer plates with nitrile rubber 
gaskets can be o f either stainless steel or 
titanium  depending on the application. 
The rated flow range is up to 150m3/h 
(32 500 igph).
Operational trials o f seagoing units have 
now been com pleted and they have proven 
to be successful in all respects.

Pneumatische niveau alarmering voor 
binnenvaart tankschepen
Het pneum atisch niveau alarm eringssys
teem  is speciaal voor de binnentankvaart 
ontw ikkeld, volgens de A .D .N .R .-voor-

schriften. Het systeem bewaakt per tank 
de m ate van belading en bestaat uit twee 
fasen.
De eerste fase treedt in werking bij een 
beladingsgraad van bijvoorbeeld 90% ,de 
twee fase begint te werken wanneer de 
’critische hoogte ' bijvoorbeeld 99% is be
reikt. Instelling op twee hoogten, c .q . be- 
ladingsgraden resulteert in een laag en een 
hoog alarm. Daarnaast is het hoogalarm te 
com bineren met het automatisch dicht
draaien van afsluiters zowel op het schip 
als aan de landzijde: waardoor deze uit
breiding geheel voldoet aan de voorschrif
ten zoals om schreven in het U .N . 101. De 
alarmering zelf geschiedt op twee m anie
ren: visueel door middel van een zwaai
licht en akoestisch door middel van een 
sirene.
Het gehele systeem werkt totaal pneum a
tisch. waardoor geen kans op explosiege
vaar en bijvoorbeeld het uitvallen van 
elektriciteit geen invloed heeft; daardoor 
respectievelijk een zeer hoge mate van vei
ligheid en bedrijfszekerheid.
M ontage vindt op snelle en eenvoudige 
wijze plaats, waardoor eveneens een lang 
uit de vaart nemen wordt voorkomen. 
Nader inlichtingen: EM BA Techniek BV. 
Nassauhaven 110 Rotterdam , tel. 010 -  
851944.

Silicone Pakkingen
Enige jaren ervaring in de Am erikaanse 
automobiel industrie was noodzakelijk om 
de eerste gegevens van deze kant-en-klare 
pakkingen uit een tube te bepalen. Op dit 
mom ent vindt dit produkt niet alleen zijn 
toepassing in de automobiel industrie, 
m aar ook andere producenten van rnassa- 
artikelen hebben de voordelen van deze 
soort van pakking ontdekt.
Pakkingen u\l SI LM ATE - z o heet hel pro
dukt dat door General Electric Silicones 
op grond van een speciale formule is gefa
briceerd -  zijn bestendig tegen tem peratu
ren van -65° C. tot +260° C. Deze pasta
achtige één-com ponenten siliconenrubber 
past zich volledig aan de oppervlakten 
aan. Alle oneffenheden aan deze opper
vlakten worden opgevuld en op deze wijze 
wordt een perfekte afdichting verkregen. 
Drukvervorm ing en toleranties bij de op
pervlakten behoeven niet m eer in acht te 
worden genom en, want als de beide op
pervlakten door middel van schroeven of 
bouten met elkaar worden verbonden 
voordat het materiaal gevulcaniseerd is, is 
de hechting aan beide kanten perfekt.
In haar research en produktie houdt G ene
ral Electric rekening met een sterk toene
mende vraag naar Siliconenrubbers. Op 
dit mom ent zijn de belangrijkste toepas
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singen voor carterdeksels, kleppendek
sels, differentieeldeksels en veel klein m a
teriaal zoals afdiehtingsringen. De m oge
lijkheden zijn legio, aangezien 'SILM A- 
T E ’ in principe alle zachte pakkingen kan 
vervangen. M ogelijkheden in de scheeps
bouw en scheepvaart zijn er voor m otoren, 
pijpleidingen, flensen, etc.
Nadere inform atie: ’B O W R IN G ’ Trading 
C o ., postbus 61, Elburg telf. 05250- 
- 2815.

Nieuwsberichten
Binnenvaart vervoerde in 1976 12% 
meer
De N ederlandse binnenvloot vervoerde in 
1976 in totaal 179 miljoen ton, d .i. 12% 
m eer dan in 1975. Het aantal ton km steeg 
m et 4%  van 30,7 tot 31,9 m iljard. Een en 
ander blijkt uit gegevens van het Centraal 
Bureau voor de S tatistiek.
De stijging van de vervoersom vang in 
1976 betreft zowel de binnenlandse vaart 
(+ 1 8 % ) als de internationale vaart 
(+ 6 ,5 % ). De toenem ing van het vervoer 
in de binnenlandse vaart is des te opm er
kelijker, aangezien sinds 1973 een regel
m atige teruggang viel waar te nem en. 
Thans is w at het vervoerde gew icht betreft 
het peil van 1973 nagenoeg w eer bereikt; 
de tonkm -prestatie b leef echter nog ach
ter, voornam elijk als gevolg van een kor
tere gem iddelde vervoersafstand van het 
zand- en grindvervoer (in 1973 79 km , in 
1976 64 km). Van 1975 op 1976 steeg de 
vrachtsom  in de wilde binnenvaart per ton 
vervoer gem iddeld van ƒ 5,43 lot ƒ 5,87 
en per 1000 ton km van 40 tot 44 gulden. 
W at de internationale binnenvaart betreft, 
kan w orden vastgesteld dat de vervoers
om vang op de Rijn via Lobith (alle vlag
gen) in 1976 iets bij 1975 ten ac h te rb le e f
119,1 ton tegen 118,5 m iljoen ton); het 
aandeel van de duw vaart in dit vervoer 
daalde van 30 tot 28% . Het vervoer van en 
naar België en Frankrijk over de zuidgrens 
steeg daarentegen van 31,2  m ln ton in 
1975 met 23%  tot 38,5 mln ton in 1976.

Gemeente Amsterdam ongerust over 
NDSM
H et gem eentebestuur van A m sterdam  is 
ongerust over de toekom st van de 
scheepsw erf N DSM  in A m sterdam . Ze 
schrijft dat in een brief aan de raad van 
bestuur van het m oederconcern Rijn- 
Schelde-V erolm e in Rotterdam .
Het gem eentebestuur zegt met nam e ver
ontrust te zijn over een passage in het 
verslag van een bespreking die de raad van 
bestuur heeft gevoerd met de vakvereni
gingen.
D aarin wordt gezegd dat ’indien in de loop

van 1978 op basis van de markt- en kos
tenontw ikkeling bij de NDSM  een nega
tieve ontw ikkeling wordt geconstateerd, 
overgegaan zal m oeten worden tot een af
bouw van de scheepsbouw activiteit bij de 
NDSM . D erhalve’, aldus het verslag, 
’zullen bij de NDSM  geen investeringen 
van wezenlijke ontvang in de scheeps- 
bouw outillage plaatsvinden,alvorens dui
delijkheid bestaat om trent de toekom st 
van deze bouw plaats’ .
V olgens het gem eentebestuur is het stellen 
van deze eisen voor 1978 volstrekt niet 
haalbaar. ’Im m ers ook de beleidscom m is
sie scheepsbouw  in Den Haag is tot nog 
toe steeds ervan uitgegaan, dat een ople
ving in de scheepsnieuw bouw  niet eerder 
dan in 1980 is te verw achten . In de periode 
daaraan voorafgaand zouden overcapaci
te i t  en verliezen op orders m oeten w orden 
opgevangen door rijkssteun’, aldus het 
gem eentebestuur.
Op grond daarvan noem t A m sterdam  het 
standpunt van de RSV onbegrijpelijk. 
Sluiting van de nieuw bouw sector van de 
NDSM  in 1978 zou desastreuze gevolgen 
hebben, zegt de gem eente.
D aardoor zou een onm isbare pijler v oorde 
econom ische structuur in de A m sterdam se 
regio verloren gaan’.
D .S . 2 l - 6 - ’77.

Nieuw Informatie- en Documentatie
centrum
TN O  gaat haar activiteiten op het gebied 
van de technische en w etenschappelijke 
inform atievoorziening uitbreiden.
Deze inform atievoorziening richt zich 
zowel op ondersteuning van TNO- 
activiteiten als op dienstverlening naar 
buiten. H iertoe is opgericht het CID- 
T N O , dat staat voor Centrum  voor techni
sche en w etenschappelijke Inform atie en 
Docum entatie TN O . De in het TNO- 
com plex in Delft gevestigde A fdeling D o
cum entatie van de O ctrooi-afdeling is los
gem aakt van de O ctrooi-afdeling TN O  en 
is samen m et de N ederlandse Organisatie 
voor C hem ische Inform atie (N O C l) in het 
CID -TN O  opgegaan. Het CID -TN O  werd 
per 1 ju li effectief.

Het Centrum  voor technische en w eten
schappelijke Inform atie en D ocum entatie 
TN O  stelt zich onder m eer ten doel: ’Het 
verlenen van inform atiediensten aan der
den op het gebied van de techniek en w e
tenschap’. De attenderingsdienst van het 
CID -TN O  inform eert abonnees over 
nieuw  verschenen publikaties (tijdschrift
artikelen, rapporten, boeken enz. en oc
trooien) op hun gebied. De N O C l, een in 
1969 opgerichte afdeling van Koninklijke

N ederlandse Chem ische Vereniging 
(KNCV) en de thans daarm ee gefuseerde 
TN O -afdeling hebben 450 abonnees voor 
de literatuurattenderingsdienst op che
m isch en aanverw ant gebied en 125 abon
nees voor attendering op recent gepubli
ceerde octrooien en octrooiaanvragen. 
Het CID-TNO zal, bij voldoende belang
stelling, ook op andere gebieden derge
lijke attenderingsdiensten gaan opzet
ten .E en  andere belangrijke activiteit van 
het C ID -TN O  is het uitvoeren van 
literatuur- en octrooi-onderzoek, bijvoor
beeld voor bedrijven en TN O -instituten 
die de w etenschappelijke o f  technische 
stand van zaken op een bepaald gebied 
willen kennen. Hierbij wordt gebruikt 
gem aakt van eigen bestanden en van O n 

line systemen

H et nieuwe centrum heeft hiervoor via zijn 
com puter-eindstations direct toegang tot 
circa 100 gegevensbestanden (D ata
bases). Deze bestanden bestrijken vrijwel 
het gehele gebied van w etenschap en 
techniek. Ook heeft het centrum  toegang 
tot in com putergeheugens opgeslagen zg. 
’hard d a ta’, d .w .z . tot directe feitelijke 
gegevens. V oorbeelden van dergelijke be
standen zijn: Crystallographic D ata, M ass 
Spectral D ata, E lectronic Com ponents 
D ata, Lopende Research Projecten, etc. 
Het Centrum  voor technische en w eten
schappelijke Inform atie en D ocum entatie 
zal daarnaast op basis van zijn ervaring en 
know -how  adviezen geven op het gebied 
van de inform atievoorziening, bij het be
dienen van com putereindstations en bij het 
bepalen van zoekprocedures, al naar de 
aard van het te raadplegen gegevensbe
stand.

Het nieuwe Centrum  zal optreden als bu 
reau van de S tichting N ederlandse Infor
m atie C om binatie en zoveel mogelijk sa
m enwerken m et andere inform atie- en do
cum entatiecentra in binnen- en buiten
land.

Het CID-TNO is gevestigd in Delft, 
Schoem akerstraat 97, Postbus 36. Tel. 
015 -  569330.

A nnual R eport o f  D et norske Veritas: 
Increase in Certification and Inspection 
Work in North Sea
A large num ber o f drilling rigs and supply 
vessels were delivered with N orkse V er
itas classification last year, but ordering 
activity for such vessels was at a standstill 
in 1976, the A nnual Report o f  Det norske 
V eritas says.
The Report States that 14 rigs o f  various



designs were on order to the Society 's 
class at the end o f  1976. O f these, 12 were 
sem i-subm ersibles and two were jack- 
ups. 11 rigs and tw o drillships were deliv
ered with V eritas’ class during the year. 
At the end o f the year a total o f 25 drilling 
rigs and five drillships had been delivered 
with the Society’s class. O f these rigs, 18 
are Norwegian and five British, while one 
is registered in the United States and one 
in Panam a. The drillships are registered in 
Belgium , Canada, Liberia, Norway and 
Panama.
The past year saw a new increase in the 
volume of the Society’s work for safety 
within the entire offshore field, the Report 
says. For a num ber o f governm ents and 
com panies evaluations, analyses and in
spections were perform ed in connection 
with the construction and m aintenance o f 
drilling units and offshore installations. 
Also, the work o f rules developm ent went 
on, with new rules being published for the 
design, construction and inspection o f  p i
pelines and pipeline risers. Rules for 
the dynam ic positioning o f ships and drill
ing units and rules for offshore loading 
systems were prepared for publication in 
1977.

Certifying Activity
Det norske Veritas has been appointed a 
Certifying Authority by Britain and Hol
land, and last year issued Certificates o f 
Fitness for the three large Condeep plat
forms ’Beryl A ’ , ’Brent B ’ and ’Brent D ’. 
Certificates for the quarter, treatm ent and 
flare platform s o f the Frigg field were is
sued this spring, while the Frigg 2 pipeline 
to Scotland has been inspected by the So
ciety on behalf o f the N orwegian Petro
leum Directorate.

At the Ekofisk field, the Phillips Group 
has engaged Veritas as an independent 
quality assurance agency, to do annual 
and special surveys. This work com prises 
supervising and conducting inspection, 
and reporting and evaluation o f the condi
tion of structural parts and risers below 
and above water.
Also, the Petroleum  Directorate is consid
ering a more perm anent role for Veritas 
in the inspection work o f offshore produc
tion installations. On the Norwegian side 
o f the North Sea the system has been that 
Veritas has received com m issions from 
the Directorate on a piece-meal basis, 
while the system with Certifying A uthori
ties has not been followed. A m ore broad 
and perm anent agreem ent for the Veritas 
organization is expected to  materialize. 
At the Viking gas field Veritas surveyors

have inspected 12 steel platforms. The 
surveys com prised visual inspection, 
non-destructive testing and checking of 
the corrosion protection o f  structural parts 
and risers below w ater, as well as a tho
rough inspection o f structures, gas process 
facilities and safety installations above 
water. These activities will increase gra
dually as more installations go into pro
duction.

Specialized Supply Vessels on the In
crease
A large num ber of supply boats -  34 ves
sels -  were delivered with the Society’s 
class last year, so that 119 supply vessels 
with Veritas class were in service at year’s 
end. Only eight supply vessels to  be V er
itas classed were on order at the end o f the 
year.
Specialist types are developing within the 
supply vessel field. In addition to their 
traditional tasks, like the carrying o f drill- 
pipes, casing, muc e tc ., some o f  these 
ships are now being built for towing, with 
engine pow er up to 10,000 BHP. O thers 
are equipped for anchor handling, and 
may have winch power up to 150 tons.

Strength o f  P latform s M easured by E lec
tronic Sensors
Broad attention is paid by the Norwegian 
classification society to the m any new 
problem s arising in the offshore field, and 
a large variety o f research programs are 
being undertaken, many o f  them in coop
eration with national and international or
ganizations.

The ’Brent B ”  Condeep is the subject o f a 
large industry-sponsored research project. 
Sensors m easure winds and waves as well 
as stresses in the m ost exposed parts o f the 
platform , dynam ic motions of the struc
ture and foundation m ovem ents. O bserva
tions m ade during the first w inter have 
now been analyzed, and the agreem ent 
between observations and calculations is 
good.
The perform ance of the platform is satis
factory in all areas covered by this m ea
surement project, the Annual Report
says.
Instrum entation projects are also planned 
for the Ekofisk hotel platform , and m ea
surem ents are being taken on several 
steel jacket platform s in the North Sea.
A three-year testing program  for the static 
strength o f tubular join ts will be com plet
ed this year. Last year fatigue testing of 
tubular join ts started .
Fatigue testing o f  reinforced concrete is 
another experim ental program started in

1976 by Veritas. Results of tests carried 
out under hydrostatic w ater pressure are 
studied with special interest. The ultim ate 
strength capacity o f  concrete shell structur
es under hydrostatic pressure is a major 
problem in the design o f concrete gravity 
structures, and this problem , is investigat
ed in another program  involving theoreti
cal analyses as well as lab testing.

Det norske Veritas has also developed 
diver-operated equipm ent for crack detec
tion, based on the m agnetic particle in
spection method. This equipm ent is now 
used by the Society’s surveyors during 
diving.
The fracture safety of offshore steel struc
tures is one o f  the main fields o f current 
m aterials engineering research. Several 
aspects -  like fracture toughness criteria 
for large thickness welded joints and plat
es, the role and practical results o f stress 
relieving, and the application of high ten
sile steels -  are being exam ined, says the 
Annual Report o f  Det norske Veritas.

General meeting of AWES
The shipbuilders of the twelve European 
nations within the Association o f W est 
European Shipbuilders m eeting in Sicily 
in June could see no imm ediate end to the 
crisis facing world shipbuilding at the pre
sent time. W hile recognising that in most 
countries short-term  measures were neces
sary even to survive to plan for long-term 
viability, their spokesm an em phasised 
that ’W e are determ ined to show our capa
bility as practical European shipbuilders, 
to meet the crisis and to solve our prob
lem s by international co-operation. Only 
in this way can the industry bring its in
fluence to bear in the many places where 
the fate o f shipbuilding will be decided .”  
He went on to say that ’forecasts for the 
next few years are stated not to be good for 
shipbuilding and even if forecasts can be 
wrong, the upturn o f the market cannot yet 
be foreseen although it will eventually 
com e. M arket forces, so long predom i
nant in the maritiem e field, are not now 
the only factors to be taken into account. 
The changing world economy on which 
shipbuilding and shipping depends is in
fluenced by so many other things: the na
tural aspirations o f em ergent countries, 
the new trend towards econom ic nationa
lism e tc .”
W hilst this realistic approach was echoed 
in many of the discussions at the m eeting, 
it was often expressed that the main res
ponsibility for the present situation lay on 
the vast Japanese expansion o f capacity 
and that European shipbuilders would



The Loadm aster D50 cargo ciisiribmion instrument

continue to support every effort by their 
Governm ents in O .E .C .D . and elsewhere 
to find a solution based on equity.
At the same time it was pointed out that 
expansion o f shipbuilding capacity in 
non-O .E .C .D . countries was creating new 
problem s which could not be ignored in 
reaching an international solution.

M r Rocco Basilico, Italy, chairm an o f As- 
sonave gave up office as chairm an o f  the 
Standing Com m ittee and he will be suc
ceeded for year 1977-78 by Mr A. Rijke of 
R .S .V . Holland. Mr O Kongsted o f Den
mark will be vice-chairman.

New instrument simpli
fies cargo calculations 
aboard ships

Kockum s Automation AB o f M almo, 
Sweden, has initiated production o f a new 
type o f calculator, called the Loadm aster 
D50. The new instrument can be used for 
calculating hull stresses and stability and 
can be program m ed for practically any 
type o f ship.The Loadm aster D50 is based 
on a digital m icro-processor, which makes 
the instrument com pact, flexible and easy 
to handle. It weighs only 6.5 kg.

A basic program  is used for easy, rapid 
calculation of the ship’s deadw eight, draft 
forward and aft and bending moments and 
shear forces at as many as twenty different 
sections. For use aboard tankers, the pro
gram  can be expanded with a capability 
for calculation o f ullage and percentage 
volume and for varying specific weights.

A multi version o f  the D50 has also been 
developed for use in shipping line offices 
in connection with cargo planning and 
calculation o f freight rates for several d if
ferent ships. The multi version uses an 
easily exchangeable cassette program  for 
each ship or type of ship. Calculation pro
gram s are available for practically any 
type o f cargo vessel.

For bulk carriers, programs are available 
for grain stability, angle of heel and for

heel under special conditions, such as 
heavy lifts. In addition, a special program 
is available which considerably simplifies 
cargo calculation aboard container ves
sels.
Although the Loadm aster D50 incorpora
tes a num ber o f  new functions, the use of 
digital m icro-processor makes the instru-

Nieuwe uitgave
’Developments in Shipboard Outfitting’

Notice is given o f the publication to the 
proceedings o f  the conference ’SEA
SCAPE 76’ whose theme was ’D evelop
ments in Shipboard O utfitting’ sponsored 
by the North East Coast Institution o f En
gineers and Shipbuilders.
The papers, each with com prehensive dis
cussion, included in the proceedings are:

1. The Technical and Practical Aspects o f 
Advanced Outfitting -  J. D. M clver 
Cam m ell Laird Shipbuilders L td ., United 
Kingdom.

2. M APS S y s tem - Mitsui Pipe Shop Sys
tem -  M. Tam ura and K. Shiozawa M itsui 
Shipbuilding and Engineering Co. L td., 
Japan.

3. A Systems Approach to Total Ships 
Outfitting -  P. Bech Odense Steel Ship
yard L td., Denmark.

4. The Installation Requirem ents for the

ment easy to handle; it is sm aller than an 
office typewriter. All data and all results 
are displayed on the front panel and can be 
docum ented by a built-in printer. W arning 
lamps provide alarms in case the operator 
should, for exam ple, feed in excessive 
weight for a loading com partm ent or ex
ceed the deadweight limit.

Doxford Engine -  J. W . Jordan and G. 
F lem ing Doxford Engines L td ., United 
Kingdom.

5. A n Assessm ent o f  Present and Future 
Cargo H andling System s on Board Dry 
Cargo Vessels -  C. Smith International 
Cargo H andling Co-ordination A ssocia
tion, United Kingdom.

6. Some Ship Repair Aspects on O utfit
ting Arrangem ents -  P. Schreil Gotaver- 
ken A /B , Sweden.

Copies o f  the 180 page, illustrated pro
ceedings can be obtained at a price o f 
$ 12.50 to conference participants and In
stitution m em bers, and $ 15.00 to  non 
members. Please send requests for copies 
of the proceedings to: The Secretary, Sea
scape 76, North East Coast Institution of 
Engineers and Shipbuilders, Bolbec Hall, 
Newcastle upon Tyne. NE1 1TB, Eng
land.
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