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Dr. Alfons Goppel, president-directeur van 
de Rhein-Main-Donau AG, geeft elk jaar in 
München, een persconferentie over de 
vorderingen bij de bouw van het Europa- 
kanaal, dat rond 1985 de verbinding tussen 
de twee grote rivieren moet leggen. Op de 
jongste bijeenkomst eind juli gaf hij er blijk 
van in hoge mate optimistisch te zijn ge
stemd. Zo was bijvoorbeeld het verkeer op 
de Main en het reeds in bedrijf zijnde 
noordelijke gedeelte van het kanaal tussen 
Neurenberg en Bamberg in vergelijking 
met 1977 in het afgelopen jaar met 5.5 pet 
gestegen tot 22,7 miljoen ton, De goede
renoverslag in de havens zelf steeg met 3,6 
procent tot 27,5 miljoen ton, allemaal teke
nen welke er op zouden wijzen, dat de be
langstelling voor de vaarweg in het geheel 
niet tanend is, zoals boze tongen hebben 
beweerd.
Goppel gaf de indruk van een gebeten 
hond. Hij zei met nadruk dat noch de fede
rale regering in Bonn noch de overheid van 
de deelstaat Beieren ooit het kanaal zou
den opgeven; daarvoor stond er te veel op 
spel. De felheid waarmee hij dit gezichts
punt naar voren bracht wees erop, dat hij er 
zich van bewust is dat het kanaal vaak 
onder vuur ligt. Niet alleen van de zijde der 
binnenvaart is ernstige twijfel gekoesterd 
over het nut van een vaarweg, waarmee 
straks alleen maar de niets ontziende 
Oostblokconcurrentie naar het westen 
wordt gehaald', verenigingen op het gebied 
van de milieu-bescherming vinden het ka
naal en alles wat er mee samenhangt een 
aanslag op de natuur en tenslotte is er een 
groep van verontrusten opgestaan, die hun 
kommer hebben uitgesproken over de vei
ligheid van de vaarweg.
Om met deze laatste te beginnen: de Duit
sers schijnen ondanks hun technische 
prestaties meesters te zijn in de kunst van 
het bouwen van onbetrouwbare dammen 
en bodems. Werd twee jaar geleden het 
Elbe-Zijkanaal in het noorden van Duits
land al een maand na de opening onbruik
baar gemaakt door een bodembreuk, een 
soortgelijke constructiefout heeft ten 
grondslag gelegen aan de dambreuk in het

Europakanaal bij Katzwang, waarvoor al 
17,8 miljoen mark aan schadevergoeding 
moest worden uitbetaald, terwijl het eind
bedrag vermoedelijk rond de dertig miljoen 
mark zal liggen. Zeker geen punt om van 
optimisme te blaken.
Maar Goppel zei waar precies de schoen 
wringt. 'De Europese markt concentreert 
zich steeds meer op de as Rotterdam- 
Basel’ en vandaar via wat gesorteerde Al
penpassen op Turijn-Genua-Milaan, en 
dat is volgens hem voor Beieren een ern
stige zaak. Beieren en de Duitse Bond wil
len wat tegenwicht vormen en een van de 
voornaamste schakels zal daarbij het toe
komstige kanaal zijn, waardoor het ver- 
keerspatroon wat in het horizontale vlak 
wordt getrokken, van West naar Oost, in 
plaats van Noord naar Zuid.
Deze betrokkenheid om Zuid-Duitsland en 
contreien op zelfstandige Beierse benen te 
zetten kon men ook vernemen van ir. Ernst 
Willner, die dezer dagen eveneens in Mün
chen de activiteiten aankondigde en toe
lichtte van de pas door hem gestichte Oc- 
con Line. Deze opent in het najaar een 
nieuwe verbinding op het Verre Oosten 
vanaf Triest en Venetië, die samen met de 
snelle spoorverbindingen op Centraal Eu
ropa een tweede as in het vervoer gaan 
vormen.
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Schets van het Europakanaal, dat de verbinding moet leggen tussen de Main (en daarmee de Rijn) en de Donau.

Het behoeft nauwelijks betoog dat deze 
ontwikkeling met zeer veel interesse wordt 
gadegeslagen en zelfs gestimuleerd door 
de directies van de twee Italiaanse havens. 
Om het de Beieren nog aantrekkelijker te 
maken via het zuiden te importeren en ex
porteren werken de havens sinds enkele 
jaren met een gereduceerd tarief, dat 
Bayern-Tarif’ wordt genoemd, maar dat 
natuurlijk ook ter beschikking staat van ver
laders uit andere gewesten.
Goppel wees er op, dat de activiteiten in de 
secties van het kanaal die nu al gereed zijn, 
niet alleen in het noorden zijn geconcen
treerd. Op het gedeelte van de Donau tot 
Regensburg werd in 1978 een totaal van 
2,87 m iljoen ton vervoerd, 2,7 pet meer dan 
in het voorafgaande jaar, terwijl het pas 
gekanaliseerde Donau-stuk van Regens
burg tot de nieuwe haven van Kelheim (het 
toekomstige aansluitingspunt met het Eu
ropakanaal) na de opening daarvan in ok
tober 1978 al 11.000 ton te verwerken 
kreeg. De Rhein-Main-Donau AG neemt 
zonder meer aan dat deze trends zich de 
komende jaren zullen bestendigen. 
Onveranderd is het standpunt van de 
Duitse Bondsrepubliek inzake de vaarrech- 
ten. Duitsland heeft de Donaustaten (met 
uitzondering van Oostenrijk, dat in deze 
kwestie dezelfde status heeft als de Rijn
oeverlanden en de landen van de EEG) 
bilaterale verdragen aangeboden; zolang 
deze niet zijn ondertekend moeten per reis 
door die staten afzonderlijke vergunningen 
worden aangevraagd en de Duitsers ho
pen hiermee de vinger op de pols te kun
nen houden.
In februari van dit jaar had Bonn de 
Sowjet-ambassade al meegedeeld, dat zij

het standpunt van de Russen, dat de 
Rijn-Main-Donau verbinding een interna
tionale vaarweg was, toegankelijk voor alle 
naties, niet kon delen. Het proefballonnetje 
dat de Russen hiermee hadden opgelaten 
om te zien of zij langs deze weg internatio
nale rechten konden laten gelden, is daar
mee dus niet erg hoog gekomen, maar dat 
zal men in Moskou wel vermoed hebben. 
Het was echter alleszins de moeite van het 
proberen waard.
Naast het vergunningenstelsel zullen de 
Centrale Rijnvaart Commissie en de Euro
pese Commissie, zoals overeengekomen, 
trachten om de Akte van Mannheim in die 
geest te wijzigen, dat de vrijheid van vaart 
en handel op de Rijn begrensd blijft tot de 
Rijnoever- en EEG-staten. Wij hebben 
echter gezien, dat de westerse binnenvaart 
er niet onverdeeld gerust op is, dat hiermee 
het gevaar van een moorddadige concur
rentie vanuit het Oosten van de baan is: 
zelfs een beperkte vrijheid van handelen 
geeft het oosten tegenover het westen nog 
zoveel voordelen, dat een discriminatie 
niet uit kan blijven.
De jongste berichten uit het Oosten wijzen 
er op, dat men daar nog veel fiducie heeft in 
de nieuwe mogelijkheden welke de Rijn- 
Main-Donau verbinding zal bieden. Er 
wordt hard gewerkt aan stroomverbeterin- 
gen, zoals bijvoorbeeld het beruchte Do- 
naustuk langs de Hongaars-Slowaakse 
grens, en de havens worden op grote 
schaal voorbereid op nieuwe taken.
Met name Bratislava, een toekomstige 
sleutelstad die ook doorvoer naar de 
Boven-Oder mogelijk zal maken, wordt 
een rivierhaven zoals Oost-Europa er tot 
dusver nog geen heeft gekend. Ook de

opbouw van de vloten, speciaal de duw- 
eenheden, krijgt in het Oosten de volle 
aandacht.
Staatssecretaris Smit-Kroes heeft er deze 
zomer op gewezen, dat zij de vele proble
men rond de Rijn-Main-Donau verbinding 
wel onderkende, maar van mening bleef 
dat zij wel degelijk op te lossen zijn. Als 
voorbeeld van hoe wellicht te werken valt, 
noemde zij het akkoord, dat Nederland met 
de Sowjet-Unie heeft lopen over het weg
vervoer. Een echte vergelijkingsbasis is dit 
echter niet, omdat het wegvervoer intrin
siek anders is geconcipieerd en de omvang 
daarvan tussen ons land en Rusland nog 
maar bijzonder gering is.
Er zal, wil er werkelijk een kans zijn om tot 
een bevredigend akkoord te komen, vooral 
in het oosten een radicale wijziging in de 
vervoerspolitiek moeten worden doorge
voerd, waarbij bijvoorbeeld een einde komt 
aan de discriminatie die men daar al zo 
veel jaren heeft toegepast tegen de Duitse 
Bayerische Lloyd en de Oostenrijkse 
Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft, zo
danig zelfs dat deze bedrijven alleen nog 
met massale staatssteun in het leven kun
nen worden gehouden.
De Russen zouden om een stuk goodwill te 
vestigen kunnen beginnen met deze dis
criminatie op te ruimen; zo lang zij nog 
geen initiatief in die richting tonen kan men 
van het westen moeilijk aannemen, dat 
daar gejuicht wordt over de komst van het 
Oostblok in het Rijngebied rond het midden 
van de volgende decennium, ook al vinden 
de Beieren dat die zaak wel mee zal vallen.

De J.
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Stabiliteit van bevoorradingsschepen

door Ir. H. Vermeer*

Het bevoorradingsschip 'Smit-Lloyd 105', foto C. Kramer
Samenvatting

Middels een schrijven van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, d.d. 23 augustus 1977, aan redersorganisaties en scheepsbouw- 
verenigingen zijn herziene eisen betreffende de intacte stabiliteit van bevoorradingsschepen van kracht geworden.
In onderstaand artikel wordt de nodige uitleg en achtergrondinformatie gegeven, die hebben geleid tot de ontwikkeling van de 
recommendatie binnen het verband van de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie (IMCO). 
Volledigheidshalve en teneinde referentie te vergemakkelijken is de volledige recommendatie in een bijlage aan het slot gegeven.

Inleiding
Het IMCO Sub-Committee on Subdivision, Stability and Load 
Lines heeft zich gedurende de afgelopen jaren intensief bezig 
gehouden met de intacte stabiliteit van bevoorradingsschepen. De 
landen die hier een actieve rol speelden waren behalve Nederland 
voornamelijk Groot Brittannië, Noorwegen en de Verenigde Sta
ten. Een en ander resulteerde in bovengenoemde recommendatie
[1], waarin rekening wordt gehouden met de typische kenmerken 
en operationele eigenschappen van dit scheepstype. Een be
schrijving van de problemen, die zich voordoen bij de beoordeling 
van de intacte stabiliteit van bevoorradingsschepen wordt gege
ven in [2] en [3],
Een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de recom
mendatie wordt gepresenteerd in [4],
Ten behoeve van het opstellen der betreffende recommendatie 
zijn in opdracht van de Noorse Administratie uitgebreide model- 
proeven uitgevoerd bij de Hamburgische Schiffbau-Versuchsan-

stalt [5].
Hierbij zijn verschillende aspecten, die een belangrijke rol spelen 
bij de intacte stabiliteitskarakteristiek van een bevoorradingsschip, 
aan de orde gekomen. Daarvan kan met name worden genoemd 
een systematische variatie van de aanvangsmetacenterhoogte, 
de trimligging, het oppervlak van de waterloospoorten, de aanwe
zigheid van een open of gesloten stern gate en de deklading. 
Indien een deklading aanwezig was bestond deze uit pijpen waar
van de diameter gevarieerd kon worden en bovendien de moge
lijkheid bestond om de pijpen al of niet af te dichten. Een en ander 
is duidelijk bedoeld om de invloed van het overgenomen water, dat 
door de deklading pijpen gedurende geruime tijd wordt vastge
houden, op de stabiliteit na te kunnen gaan.

'Scheepsbouwkundig Hoofdingenieur, Directoraat Generaal van 
Scheepvaart
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fig. 1

Invloed van de trim op de stabiliteit
De trim kan een aanzienlijke invloed hebben op de intacte stabili
teit van een bevoorradingsschip in tegenstelling tot de meeste 
andere scheepstypen. Dit vindt zijn oorzaak in de asymmetrie van 
de bovenwater scheepsvorm en in mindere mate die van de on
derwater scheepsvorm.
Deze wordt namelijk gekenmerkt door een relatief lang werkdek, 
dat zich van achter uitstrekt tot ongeveer tweederde gedeelte van 
de scheepslengte. Bovendien bezit dit werkdek, dat vaak zonder 
zeeg wordt uitgevoerd, slechts een gering vrijboord. Mede gezien 
de in het algemeen vrij hoge breedte/diepgang verhouding komt 
het werkdek bij een relatief kleine hellingshoek reeds te water. 
De invloed van de trim, die op twee verschillende manieren tot 
uiting komt. kan het best worden gedemonstreerd aan de hand van 
een voorbeeld van praktische betekenis. In Figuur 1 zijn vier 
krommen van armen van statische stabiliteit gegeven. De kromme 
aangegeven met 1 is zoals gebruikelijk berekend voorde gelijklas- 
tige toestand waarbij het schip niet vrij kan vertrimmen tijdens 
hellen. De kromme aangegeven met 2 is op dezelfde wijze bere
kend echter met het verschil dat, hoewel de beladingstoestand als 
zodanig ongewijzigd is. van een aanvangstrim van 0.02 L achtero
ver wordt uitgegaan. Zoals uit de resultaten blijkt geeft een stuur- 
last van 0,02 L een aanzienlijk verschil te zien in stabiliteitseigen- 
schappen in vergelijking met de gelijklastige toestand.
Behalve de aanvangstrim, die door de beladingstoestand wordt 
bepaald, speelt ook cie vertrimming tijdens het hellen een belang
rijke rol. Bij onderdompeling van het werkdek achter zal namelijk 
een langsscheepse verschuiving van het drukkingspunt in voor
waartse richting optreden, waardoor het schip achterover zal ver
trimmen, teneinde het statische evenwicht te handhaven.
Dit effect wordt weergegeven door de kromme aangegeven met 3 
onder overigens ongewijzigde omstandigheden waarvoor de 
kromme aangegeven met 1 is bepaald. Ook hier blijkt weer dat vrij 
vertrimmen tijdens het dwarsscheeps hellen een niet te verwaar
lozen invloed heeft op de berekende stabiliteitseigenschappen. 
De kromme aangegeven met 4 tenslotte geeft de kromme van

armen van statische stabiliteit rekening houdende met een aan
vangstrim van 0,02 L stuurlast en vrij vertrimmen tijdens dwars
scheeps hellen.
De invloed van de combinatie van deze effecten ten opzichte van 
de referentiekromme aangegeven met 1 geeft een rigoreuze ver
mindering in stabiliteit te zien.
Dit is dan ook reden geweest, hoewel dit reken-technisch een 
complicatie betekent, in de aanbeveling zowel aanvangstrim als 
vrij vertrimmen tijdens hellen in de stabiliteitsberekening voor be
voorradingsschepen als een noodzakelijke verplichting op te ne
men.

Invloed van water aan dek
Het is een bekend feit dat bevoorradingsschepen gevoelig zijn 
voor waterovername, vooral bij schuin achterinkomende golven. 
Behalve dat de werkbaarheid aan dek nadelig wordt beïnvloed 
heeft dit ook consequenties voor de stabiliteit.
Afgezien van het dynamisch gedrag van water aan dek betekent 
het statisch gezien een gewichtstoename met bovendien een 
relatief hoog gewichtszwaartepunt. In het geval van een deklading 
kan het voorkomen dat een grote hoeveelheid water langere tijd 
wordt vastgehouden vanwege de aard van de deklading. Hierbij 
kan vooral worden gedacht aan het vervoer van pijpen. Uit dien 
hoofde dient bij vervoer van pijpen aan dek bij de stabiliteitsbere
kening rekening te worden gehouden met een hoeveelheid water 
van 30 procent van het netto volume van de pijpen, waarbij het 
netto volume gelijk is aan de inwendige ruimte van de pijpen 
vermeerderd met de ruimte tussen de pijpen. Het eventueel afdich
ten van de pijpen wordt niet gehonoreerd aangezien de situatie 
alleen maar verslechtert bij ondoelmatige uitvoering. Het zwaarte
punt van de hoeveelheid mede te rekenen water moet op realisti
sche gronden bepaald worden, hetgeen er dus in de meeste 
gevallen op neerkomt dat dit samenvalt met het zwaartepunt van 
de deklading pijpen.
De waterovername is sterk afhankelijk van het aanwezige vrij
boord zoals onder meer aangetoond in [6]. De waarschijnlijk-
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heidsverdeling voor de overname van water blijkt volledig het 
gebied van in de praktijk voorkomende vrijboorden te bestrijken. In
[7] wordt onder meer een benadering gegeven van de waarschijn- 
lijkheidsverdeling voor de hoeveelheden over te nemen water in 
achterinkomende golven voor enige waarden van snelheid en 
vrijboord achter bij windkracht 5 en 8 volgens de schaal van 
Beaufort.
Teneinde rekening te houden met de invloed van het vrijboord is 
de hoeveelheid water in de pijpen bij een midscheeps vrijboord 
van 0,015 L of kleiner gelijk aan 30% van het netto volume van de 
pijpen en bij een midscheeps vrijboord van 0,030 L of groter gelijk 
aan 10% van het netto volume van de pijpen. Voor tussenliggende 
waarden van het midscheeps vrijboord kan lineair worden geïnter
poleerd. Mede gezien het veelvuldig voorkomen van zeeg in het 
achterdek wordt nationaal als alternatief een afwijkende interpre
tatie gehanteerd. De hoeveelheid water in de pijpen bij een vrij
boord achter van 0,005 L is gelijk aan 30% van het netto volume 
van de pijpen en bij een vrijboord achter van 0,020 L gelijk aan 
10% van het netto volume van de pijpen. Voor tussenliggende 
waarden van het vrijboord achter kan lineair worden geïnterpo
leerd. Een en ander wordt nog eens grafisch weergegeven in 
Figuur 2. De aangegeven waarden van het vrijboord gelden voor 
het geval dat de invloed van het water aan dek niet in rekening is 
gebracht.
Een bijkomend probleem is de bepaling van het gewicht van de 
mede te rekenen hoeveelheid water in en om de pijpen aangezien 
de hoeveelheid water een functie is van het volume van de dekla
ding en niet van het gewicht [8]. Een benadering van de hoeveel
heid water kan worden verkregen middels de formule voor het 
gewicht in tonnen van de hoeveelheid overgenomen water per ton 
deklading stalen pijpen A G die als volgt luidt:
A G 0.04

w t/D (1 -  t/D)

Hierin is D de uitwendige diameter van de beschouwde pijp in m en 
t de wanddikte eveneens in m, terwijl w de hoeveelheid overgeno
men water als fractie van het netto pijpvolume voorstelt. Boven
staand verband kan eenvoudig in een diagram op basis van dia
meter D worden weergegeven, waarbij de wanddikte t als parame
ter fungeert.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat in het geval de pijpen van 
een coating zijn voorzien geen specifieke waarden kunnen worden 
gegeven zodat ieder geval afzonderlijk dient te worden berekend.

Operationele eisen
De recommendatie bevat een aanzienlijk aantal eisen, die van 
operationele aard zijn en er vooral op gericht zijn het vervuld raken 
van de machinekamer of andere ruimten te voorkomen. Zo dienen 
luchtpijpen en luchtkokers op een beschermde plaats te worden 
aangebracht en, indien dit op het weer en wind bloot gestelde dek 
betreft, te worden voorzien van automatisch werkende afsluitmid- 
delen.

Ook de positie van toegangen naar onderdekse ruimten dient bij 
voorkeur zo hoog mogelijk te zijn aangebracht. Ten aanzien van 
toegangen naar het ladingdek zijn eisen gesteld aan de uitvoering 
wat betreft de waterdichtheid. Bovendien moeten deze toegangen 
gedurende de vaart gesloten zijn, hetgeen ook duidelijk moet zijn 
aangegeven. Wat betreft het oppervlak van de waterloospoorten 
kan worden opgemerkt dat aan de voorschriften, die op dit punt 
worden gesteld in het uitwateringsverdrag, dient te worden vol
daan.
De mogelijkheid om het minimaal vereiste oppervlak te vergroten 
is in overweging genomen maar na ampele discussie is besloten 
de bestaande praktijk te handhaven. Er dient echter rekening mee 
te worden gehouden dat het oppervlak van de waterloospoorten in 
de binnenverschansing, die onderdeel vormt van het pijpenrek, 
groter is dan het vereiste oppervlak van de waterloospoorten in de 
buitenverschansing. Bovendien mogen de waterloospoorten in de 
binnenverschansing niet worden uitgevoerd met kleppen in tegen-

stelling tot de waterloospoorten in de buiten verschansing, tenzij 
het schip in een gebied opereert, waar regelmatig ijsafzetting 
optreedt, dan dienen ook de waterloospoorten in de buitenver
schansing zonder kleppen te zijn uitgevoerd.
Dit laatste houdt duidelijk verband met het gevaar van het vast
vriezen van de kleppen waardoor ze niet meer kunnen functione
ren. Meest gangbaar is echter dat Nederlandse schepen een 
buitenverschansing in de vorm van railingwerk hebben.
Bij het vervoer van deklading dient deze dusdanig te worden 
gestuwd en gesjord dat de mogelijkheid tot overgaan van lading tot 
een minimum wordt beperkt. Verder dient er zorg voor te worden 
gedragen dat de waterloospoorten niet worden geblokkeerd, zo
dat de afvoer van overgenomen water gewaarborgd is. Dit brengt 
met zich mede dat de plaatsing van de waterloospoorten zo effec
tief mogelijk moet zijn.
Teneinde de hoeveelheid overgenomen water aan dek te beper
ken en ook rekening houdende met de werkbaarheid aan dek is 
een minimum vrijboord achter voorgeschreven van 0,005 L in alle 
beladingstoestanden.
Zeer veel bevoorradingsschepen voeren ook andere taken uit 
waarvan met name kunnen worden genoemd 'anchorhandling' en 
slepen. In het geval van slepen dient de hoeveelheid deklading tot 
een minimum te worden beperkt. De kenterende momenten ver
oorzaakt door de sleeptros zijn gezien de goede ervaringen niet 
verwerkt in een stabiliteitscriterium. Wel dient er een voorziening 
aanwezig te zijn waarmee de in de sleeptros optredende trek
kracht snel gereduceerd kan worden, zoals bijvoorbeeld een slip- 
inrichting.

Criteria voor de intacte stabiliteit
De criteria voor de intacte stabiliteit zoals weergegeven onder 5.1. 
van de bijlage komen overeen met de gebruikelijke eisen zoals ze
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voor de meeste scheepstypen gelden. Deze set van criteria is 
indertijd door IMCO ontwikkeld uit een statistische analyse iden
tiek aan Rahola en is te vinden in Resolutie A.167. In deze resolu
tie, die vrij algemeen wordt toegepast, wordt echter geen rekening 
gehouden met afwijkende scheepstypen daar het materiaal van de 
statistische analyse bestond uit conventionele scheepstypen en 
dan nog voornamelijk in de volbeladen toestand. In het algemeen 
was bovendien het effect van de aanvangstrim en de vertrimming 
tijdens hellen niet verdisconteerd.
Aangezien de bevoorradingsschepen de eigenschap bezitten van 
een relatief hoge breedte/diepgang verhouding doet het ver
schijnsel zich voor dat de top van de kromme van armen van 
statische stabiliteit in het algemeen aanmerkelijk lager is dan de 
vereiste 30°.
Teneinde dit probleem te ondervangen is als alternatief een ge
lijkwaardige set van criteria opgesteld voor het geval dat de top van 
de kromme van armen van statische stabiliteit binnen het bereik 
15° <  ip m <  30° optreedt. Dit alternatief wordt weergegeven 
onder 5.2. van de bijlage.
Bij het opstellen van de alternatieve stabiliteitscriteria is net uit
gangspunt voor de equivalentie de dynamische stabiliteit of wel 
het oppervlak onder de kromme van armen van statische stabiliteit 
gemeten tot de top van de kromme [7].
Onder de aanname dat de stabiliteitscriteria met een voldoende 
mate van nauwkeurigheid tot hellingshoeken groter dan ip m kun
nen worden vervangen door een 3e graadskromme zoals aange
geven in Figuur 3 kan worden aangetoond dat de dynamische 
stabiliteit voor ip m bij benadering moet voldoen aan de eis D m = 
0,07 mrad.
Hieruit valt te bepalen dat voor <p m =  15° de GM-waarde de zeer 
grote waarde van 2,45 m zal moeten aannemen teneinde aan het 
criterium van de dynamische stabiliteit te voldoen.
Dit betekent dat grote versnellingskrachten worden geïntrodu
ceerd reden waarom kleinere waarden voor v> m dan 15° niet 
aanvaardbaar zijn. Het wordt dan ook aanbevolen te streven naar 
een zo hoog mogelijke waarde van cpm om aldus een niet te 
excessief hoge waarde van de aanvangsstabiliteit te bewerkstelli
gen.

Teneinde geen discontinuiteit in de toepassing van de beide sets 
van criteria te vermijden is verder gebruik gemaakt van het gege
ven dat D <p m = 0,055 mrad voor ip m = 30°, dat als aansluitvoor
waarde optreedt.
Uitgaande van een lineaire interpolatie resulteert hieruit dan de 
volgende formule:
D <p m = 0,055 + 0,001 (30° -  tp m) voor 15“ <  <p m <  30° 
waarbij D ^ t me n ^ m worden uitgedrukt in respectievelijk mrad en 
graden. Nationaal wordt de interpretatie gehanteerd dat de plaats 
van de top van de stabiliteitskromme maatgevend is voor de 
toepassing van de conventionele of de alternatieve stabiliteitscri
teria.

Slotopmerkingen
In het voorgaande is een samenvatting gegeven van de voor
naamste overwegingen die hebben geleid tot een afzonderlijke 
aanbeveling voor de intacte stabiliteit van bevoorradingsschepen. 
Mede aanleiding was het onderzoek naar het vergaan van een 
bevoorradingsschip, waarvan de omstandigheden vrij nauwkeurig 
bekend waren [9], De punten, die een rol hebben gespeeld in dit 
onderzoek zoals de invloed van aanvangstrim en vertrimming 
tijdens hellen op de stabiliteit en de invloed van overgenomen 
water in een deklading pijpen op de stabiliteit, zijn nu terug te 
vinden in de bewuste aanbeveling. Ook het gevaar van openingen, 
waardoor enige Engelse bevoorradingsschepen vervuld raakten 
en zonken, is duidelijk te onderkennen in de aanbeveling.
Het ligt in de bedoeling dat een geheel afzonderlijke code voor 
bevoorradingsschepen wordt opgesteld. Op het ogenblik is een 
dergelijke code in IMCO in voorbereiding. Zo is er reeds een 
aanbeveling ontwikkeld betreffende de lekstabiliteit van bevoorra
dingsschepen. Deze is gebaseerd op een beperkte penetratie- 
diepte van 0,76 m gezien het feit dat bevoorradingsschepen bij 
lading-behandeling op zee in de nabijheid van platforms zeer 
gevoelig zijn voor schades van dergelijke kleine afmetingen.
De recommendatie betreffende de intacte stabiliteit zal eveneens 
een onderdeel van deze code vormen, maar is gezien de grote 
behoefte reeds verspreid en wordt op uitgebreide schaal toege
past.
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BIJLAGE van het artikel Stabiliteit van bevoorradingsschepen’

Recommendation on Intact Stability Requirements for Off-shore Supply Vessels

Preamble
The Maritime Safety Committee at its thirty-sixth session, having in mind 
the nature of operational conditions and design characteristics of off-shore 
supply vessels agreed that specific stability requirements would be desir
able for these vessels, approved the Recommendation on Intact Stability 
Requirements for Off-shore Supply Vessels which should supersede the 
Recommendation on Intact Stability of Passenger and Cargo Ships under 
100 metres in length. Resolution A. 167 (ES.IV) as amended by Resolution 
A.206 (VII).
This Recommendation is circulated on an interim basis and will be sub
stituted in due course by an overall recommendation for tfje safety of 
off-shore supply vessels under consideration in the Organization. 
Governments concerned are invited to take steps to give effect to this 
Recommendation as soon as possible unless they are fully satisfied that 
their national stability requirements already ensure adequate stability for 
this type of vessel.

1. Scope
1.1 The provisions given in this Annex are recommended for new decked 
sea-going supply vessels of 24 metres in length and above but not more 
than b m e t r e s  in length, in which the characteristics of the vessel 
incorporate an exposed cargo deck in the after part of the vessel available 
for the handling of cargo at sea, in the vicinity of off-shore installations and 
where the superstructures are mainly arranged in the forward part of the 
vessel.
1.2 Where vessels of designs other than to foregoing are employed on a 
similar service the Administration should determine the extent to which 
compliance with these recommendations is required.
1.3 Existing decked sea-going supply vessels should be required to com
ply as far as is practicable in the opinion of the Administration.

2. General Precautions against Capsizing
2.1 Construction
(a) Provisions should be taken to ensure that air pipes and ventilators are 
sited in protected positions in order to avoid damage by cargo during 
operations, and to minimize the possibility of flooding. Air pipes on the 
exposed cargo and forecastle decks should be fitted with automatic closing 
devices.
(b) Access to the engine room should, if possible, be arranged within the 
forecastle. Any access to the engine room from the exposed cargo deck 
should be provided with two weathertight closures. Access to spaces 
below the exposed cargo deck should preferably be from a positibn within 
or above the superstructure deck.
(c) Due regard should be given to the position ol engine room ventilators. 
Preferably they should be fitted in a position above the superstructure 
deck, or above an equivalent level if no superstructure deck is fitted.
(d) Hatches, doors, etc. which give access to the cargo deck should be 
kept closed during navigation, except when necessarily opened for the 
working of the ship, and should always be ready for immediate closure and 
clearly marked to indicate that these fittings are to be kept closed except for 
access.
(e) The area of the freeing ports in the side bulwarks on the cargo deck 
should at least meet the requirements of Regulation 24 of the International 
Convention on Load Lines, 1966 The disposition of the freeing ports 
should be carefully considered to ensure the most effective drainage of 
water trapped in pipe deck cargoes or in recesses at the after end of the 
forecastle In ships operating in areas where icing is likely to occur, no 
shutters should be fitted in the freeing ports.
(f) Administrations should give special attention to adequate drainage of 
pipe stowage positions having regard to the individual characteristics of 
each ship. However, the area provided for drainage of the pipe stowage 
positions should be in excess of the required freeing port area in the cargo 
deck bulwarks and should not be fitted with shutters.
(g) Supply vessels engaged in towing operations shall be provided with 
means for quick release of the towing hawser.

2.2 Operation
(a) Compliance with the stability criteria does not ensure immunity against 
capsizing regardless of the circumstances or absolve the master from his 
responsibilities. Masters should therefore exercise prudence and good 
seamanship having regard to the season of the year, weather forecasts 
and the navigational zone and should take the appropriate action as to 
speed and course warranted by the prevailing circumstances. With regard 
to icing condition, reference is made to the Recommendation for Skippers 
of Fishing Vessels on ensuring a Vessel's endurance in conditions of Ice 
Formation. Resolution A.269 (VIII).
(b) Care should be taken that the cargo allocated to the ship is capable of 
being stowed so that compliance with the criteria can be achieved. If 
necessary the amount should be limited to the extent that ballast weight 
may be required.
(c) Before a voyage commences care should be taken to ensure that the 
cargo and sizeable pieces of equipment have been properly stowed or 
lashed so as to minimize the possibility of both longitudinal and lateral 
shifting while at sea, under the effect of acceleration caused by rolling and 
pitching. The arrangement of cargo stowed on deck should be such as to 
avoid any obstruction of the freeing ports or of the areas necessary for the 
drainage of pipe stowage positions to the freeing ports.
(d) Supply vessels, when engaged in towing operations, should not carry 
deck cargo, except that a limited amount, properly secured, which would 
neither endanger the safe working of the crew on deck nor impede the 
proper functioning of the towline, may be accepted.
(e) A minimum freeboard at the stern of at least 0.005 L should be provided 
in all operating conditions.

3. Calculation of Stability Curves
The methods and procedures employed for calculating stability righting 
arms should be in accordance with Appendix I, and the degree of accuracy 
obtained should be acceptable to the Administration.

4. Assessment of Compliance with Criteria
4.1 For the purpose of assessing in general whether the criteria are met, 
stability curves should be drawn for the main loading conditions intended 
by the owner in respect of the ship's operations.
4.2 If the owner does not supply sufficiently detailed information regarding 
such loading conditions, calculations should be made for the conditions 
given in Appendix II.
4 3 In all cases calculations should be based on the assumptions shown in 
Appendix II.

5. Recommended Criteria
5.1 The following criteria are recommended for supply vessels:
(a) The area under the righting lever curve (GZ curve) should not be less 
than 0..55 metre-radians up to 0 -  30” angle of heel and not less than 
0.09metre-radiansupto 0 = 40° or the angle of flooding 0 f if this angle is 
less than 40°.
Additionally, the area under the righting lever curve (GZ curve) between the 
angles of heel of 30” and 40° or between 30° and 0  f , if this angle is less 
than 40°. should not be less than 0.03 metre-radians.
(b) The righting lever GZ should be at least 0.20 m at an angle of heel 
equal to or greater than 30°.
(c) The maximum righting arm should occur at an angle of heel preferably 
exceeding 30° but not less than 25°.
(d) The initial metacentric height GMo should not be less than 0.15 m.
5.2 The following equivalent criteria are recommended for supply vessels 
whose characteristics render compliance with 5.1 impossible:
(a) The area under the curve of righting levers (GZ curve) should not be 
less than 0.070 metre-radians up to an angle of 15° when the maximum

• 0  F is an angle of heel at which openings in the hull, superstructure or deckhouses 
which cannot be closed weathertight immerse. In applying this criterion, small ope
nings through which progressive flooding cannot take place need not be considered 
as open
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righting lever (GZ) occurs at 15° and 0.055 metre-radians up to an angle of 
30° when the maximum righting lever (GZ) occurs at 30 or above. Where 
the maximum righting lever (GZ) occurs at angles between 15° and 30', the 
corresponding requisite area under the righting lever curve should be 
determined by use of the formula.
Area =  0.055 + 0.001 (30° -  0  max)'
(b) The area under the righting lever curve (GZ curve) between the angles 
of heel of 30° and 40° or between 30° and 0  f  if this angle is less than 40 , 
should be not less than 0.03 metre-radians.
(c) The righting lever (GZ) should be at least 0.20 metres at an angle of 
heel equal to or greater than 30°.
(d) The maximum righting lever (GZ) should occur at an angle of heel not 
less than 15°.
(e) The initial transverse metacentric height (GMo) should not be less than
0.15 metres.

5.3 The criteria mentioned in 5.1 and 5.2 above fix minimum values, but no 
maximum values are recommended. It is advisable to avoid excessive 
values, since these might lead to acceleration forces which could be 
prejudicial to the ship, its complement, its equipment and to the safe 
carriage of the cargo

5.4 Where anti-rolling devices are installed in a ship the Administration 
should be satisfied that the above criteria can be maintained when the 
devices are in operation.

5.5 A number of influences such as beam wind on ships with large wind
age area, icing, rolling characteristics, following seas, etc., adversely affect 
stability and the Administration is advised to take these into account so far 
as is deemed necessary.

APPENDIX I CALCULATION OF STABILITY

1, General
(1) Hydrostatic and stability curves should be prepared for the operating 
trim conditions taking into account the change in trim due to heel.
(2) The calculations should take into account the volume to the upper 
surface of the deck sheathing. In the case of wooden ships the dimensions 
should be taken to the outside of the hull planking.

2. Superstructures, Deckhouses, etc., which may be taken into ac
count
(3) Enclosed superstructures complying with Regulation 3(10) (b) of the 
1966 Load Line Convention may be taken into account.
(4) The second tier of similarly enclosed superstructures may also be 
taken into account.
(5) Deckhouses on the freeboard deck may be taken into account, pro
vided that they comply with the conditions for enclosed superstructures laid 
down in Regulation 3(10) (b) of the 1966 Load Line Convention.
(6) Where deckhouses comply with the above conditions, except that no 
additional exit is provided to a deck above, such deckhouses should not be 
taken into account; however, any deck openings inside such deckhouses 
should be considered as closed even where no means of closure are 
provided.
(7) Deckhouses, the doors of which do not comply with the requirements 
of Regulation 12 of the 1966 Load Line Convention, should not be taken 
into account; however, any deck openings inside the deckhouse are re
garded as closed where their means of closure comply with the require
ments of Regulations 15, 17 or 18 of the 1966 Load Line Convention.
(8) Deckhouses on decks above the freeboard deck should not be taken 
into account but openings within them may be regarded as closed.
(9) Superstructures and deckhouses not regarded as enclosed can, how
ever, be taken into account in stability calculations up to the angle at which 
their openings are flooded. (At this angle, the statical stability curve should 
show one or more steps, and in subsequent computations the flooded 
space should be considered non-existent.)
(10) In cases where the ship would sink due to flooding through any 
openings, the stability curve should be cut short at the corresponding angle 
of flooding and the ship should be considered to have entirely lost her 
stability.
(11) Small openings such as those for passing wires or chains, tackle and 
anchors, and also holes of scuppers, discharge and sanitary pipes should

'  0 max is the angle of heel at which righting lever curve reaches its maximum.

6. Inclining Test
6.1 When construction is finished, each ship should undergo an inclining 
test, actual displacement and co-ordinates of the centre of gravity being 
determined for the light ship condition.
6.2 The Administration may allow the inclining test of an individual ship to 
be dispensed with, provided basic stability data are available from the 
inclining test of a sister ship.
6.3 Where alterations are made to a supply vessel affecting its light 
condition and position ot the centre of gravity, the vessel should be re
inclined and the light condition information revised, providing the Admini
stration considers this necessary.

7. Stability Information
7.1 The master of any ship to which the present Recommendation applies 
should receive information which will enable him to assess with ease and 
certainty the stability of his ship in different service conditions. A duplicate 
of this information should be communicated to the Administration.
7.2 Stability information should comprise:
(a) Stability characteristics of typical loading conditions;
(b) Information in the form of tables or diagrams which will enable the 
master to assess the stability of his ship and verify whether it is sufficient in 
all loading conditions differing from the standard ones. This information 
should include, in particular, a curve or table giving, as a function of draught 
and trim, the required initial metacentric height GMo (or any other stability 
parameter) which ensures that the stability is in compliance with the criteria 
given in 5.1 or 5.2 above;
(c) Information on the proper use of anti-rolling devices if these are instal
led in the ship;
(d) Notes on the corrections to be made to the initial metacentric height 
GMo to take account of free surface liquids.

CURVES

not be considered as open if they submerge at an angle of inclination more 
than 30°. If they submerge at an angle of 30“ or less, these openings should 
be assumed open if the Administration considers this to be a source of 
significant flooding.

3. Effect of Liquid in Tanks
(12) For all conditions, the initial metacentric height and the stability 
curves should be corrected for the effect of free surfaces of liquids in tanks 
in accordance with the following assumptions:
(a) Tanks which are taken into consideration when determining the effect 
of liquids on the stability at all angles of inclination should include single 
tanks or combinations of tanks for each kind of liquid (including those for 
water ballast) which according to the service conditions can simulta
neously have free surfaces.
(b) For the purpose of determining this free surface correction, the tanks 
assumed slack should be those which develop the greatest free surface 
moment, Mf.s. at a 30° inclination, when in the 50 per cent full condition. 
Alternatively, the actual free surface effects may be used provided the 
methods of calculation are acceptable to the Administration.
(c) The value of Mi s for each tank may be derived from the formula
Mf s = v.b. F-kVT>

where:
Mis. = the free surface moment at any angle of inclination in 

metre-tons,
v = the tank total capacity in m3.
b = the tank maximum breadth in m,
V = the specific weight of liquid in the tank in t/m3,
b = v/blh = the tank block coefficient,
h = the tank maximum height in m,
1 = the tank maximum length in m,
k = dimensionless coefficient to be determined from the follow

ing table according to the ratio b/h. The intermediate 
values are determined by interpolation (linear or graphic).

(d) Small tanks, which satisfy the following condition using the value of k 
corresponding to the angle of inclination of 30°, need not be included in 
computation:
v.b. p.k \~ S <  0-01 S  min 
where:

min = minimum ship displacement in tons (metric tons).
(e) The usual remainder of liquids in the empty tanks is not taken into 
account in computation.
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Table of valuet for coefficient "K" for calculating free surface corrections

Is sin 0 /,  . tanS flY ,
b/h L. cos

- f l  + 
1

tan 0 \ cos o J < cot2
- ' lK

12 \ 2
1 A K

8 b/h J 12(b/h ) \ + 2 I
where cot 0 >  b/h where cot 0 < b/h

b / \ ° 5° 10° 15" 20“ 30° 40° 45° 50° 60°

OOr* 75° 80° 90° * / b / h

20 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 20
10 0.07 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 10

5 0.04 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0 .10 0 .10 0.08 0.07 0.06 0 .05 0.03 5
3 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 3
2 0.01 0.03 0.04 0.06 0 .0 9 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.06 2
1.5 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0 .10 0 .10 0.08 1.5
1 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.10 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 1
0.75 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.07 0.08 0.12 0.15 0.16 0.16 0.17 0.75
0.5 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.09 0.16 0.18 0.21 0 .25 0.5
0.3 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.11 0.19 0.27 0 .42 0.3
0 .2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.07 0.13 0.27 0.63 0.2
0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.06 0.14 1.25 0.1

APPENDIX II CONDITIONS OF LOADING TO BE EXAMINED

1. Loading conditions
The loading conditions referred to in 4.2 of the Recommendation are as 
follows:
(a) Ship in fully loaded departure condition with cargo distributed below 
deck and with cargo specified by position and weight on deck, with full 
stores and fuel, corresponding to the worst service condition in which all the 
relevant stability criteria in 5 are met.
(b) Same condition as in 1 (a) but with 10 per cent stores and fuel.
(c) Ship in ballast in the departure condition, without cargo but with full 
stores and fuel.
(d) Ship in ballast in the arrival condition, without cargo and with 10 per 
cent stores and fuel remaining.
(e) Ship in the worst anticipated operating condition.

2 Assumptions for calculating loading conditions
(a) For fully loaded conditions mentioned in 1 (a) and (b) of this Appendix, if 
a ship has tanks for liquid cargo, the effective deadweight in the loading 
conditions therein described should be distributed according to two as
sumptions, i.e. (I) cargo tanks full, and (ii) cargo tanks empty.

(b) If in any loading condition water ballast is necessary, additional dia
grams should be calculated taking into account the water ballast. Its 
quantity and disposition should be stated.
(c) In all cases when deck cargo is carried a realistic stowage weight 
should be assumed and stated, including the height of cargo and its centre 
of gravity.
(d) Where pipes are carried on deck, a quantity of trapped water equal to a 
certain percentage of the net volume of the pipe deck cargo should be 
assumed in and around the pipes. The net volume should be taken as the 
internal volume of the pipes plus the volume between the pipes. This 
percentage should be 30 percent for a freeboard amidships equal to or less 
than 0.015 L and should be 10 per cent for a freeboard amidships equal to 
or greater than 0.03 L, where L is the length of the vessel as defined in 
Regulation 3(1) of the International Convention on Load Lines, 1966. For 
intermediate values of freeboard amidships the percentage may be ob
tained by linear interpolation. In assessing the quantity of trapped water, 
the Administration may take into account positive or negative sheer aft, 
actual trim and area of operation.

Water aan dek
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Directoraat Generaal van Scheepvaart 

Scheepvaart Inspectie

Inwerkingtreding van het Internationaal Verdrag voor de Be
veiliging van Mensenlevens op Zee, 1974.

Het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens 
op Zee, 1974 (kortweg genoemd het Veiligheidsverdrag 1974 of 
onder de Engelse afkorting Solas 1974) werd op 24 mei jl. geratifi
ceerd door de regering van Joegoslavië.
Ingevolge het bepaalde in de Artikelen van dat Verdrag treedt het 
in werking 12 maanden nadat het is geratificeerd door ten minste 
25 landen die een gezamenlijke handelsvloot bezitten van 50 
percent van de wereldvloot.
Nederland maakte door haar ratificatie op 10 juli 1978 de 50 
percent vol; met de ratificatie door Joegoslavië werd het aantal van 
25 landen bereikt.
Ingevolge de bekendmaking van de Secretaris-Generaal van de 
Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie 
(IMCO) zal het Veiligheidsverdrag 1974 op 25 mei 1980 in werking 
treden.
Dit Verdrag dat zoals de naam al aangeeft, in 1974 werd gesloten, 
omvat de technische voorschriften van het voorgaande verdrag 
dat in 1960 werd gesloten en in mei 1965 in werking trad, alsmede 
de tussen 1966 en 1971 door de Algemene Vergadering (Assem- 
bly) van IMCO aanvaardde amendementen -  die internationaal 
evenwel nog steeds niet in werking zijn getreden -  en de in 1973 
door IMCO aanvaardde voorschriften voor de brandbescherming 
op nieuwe tankschepen.
Een belangrijk punt in het nieuwe verdrag vormt evenwel de 
amenderingsprocedure.
In het voorgaande verdrag diende elk amendement door de rege
ringen van ten minste tweederde van het aantal aangesloten lan
den te zijn geratificeerd om het in werking te kunnen laten treden. 
Bij het Veiligheidsverdrag 1960 waren 100 landen aangesloten, 
zodat voor ieder amendement 67 ratificaties benodigd zijn. Een

dergelijke 'uitdrukkelijke' goekeuringsprocedure bleek dan ook in 
de praktijk zo traag te werken, dat tot op heden geen enkel amen
dement -  ook niet dat uit 1966 -  internationaal van kracht is 
geworden.
In het nieuwe verdrag heeft men deze procedure omgekeerd. Een 
door IMCO aanvaard amendement kan thans op een vastgesteld 
tijdstip in werking treden, tenzij de regeringen van ten minste 
eenderde der aangesloten landen hiertegen bezwaren maken. 
Men verwacht dat door een dergelijke vereenvoudigde procedure 
een snellere inwerkingtreding van amendementen in de toekomst 
kan worden bewerkstelligd.
De nationale wetgeving -  in casu het Schepenbesluit 1965 -  is al 
bijna geheel aan het Veiligheidsverdrag 1974 aangepast. De laat
ste wijziging om het geheel aan te passen vindt uiterlijk in het 
najaar plaats.

Naar aanleiding van rampen met tankschepen die een aanzien
lijke verontreiniging van het maritieme milieu tot gevolg hadden, 
werd tijdens een speciale conferentie in februari 1978 o.a. een 
Protocol op het Veiligheidsverdrag 1974 aanvaard. Dit Protocol 
vormt een amendement op het Veiligheidsverdrag 1974. Aange
zien genoemd verdrag toentertijd nog niet in werking was getre
den, moest een dergelijke procedure worden gevolgd. Het moet 
worden geratificeerd door de regeringen van ten minste 15 landen 
die een gezamenlijke handelsvloot bezitten van ten minste 50 
percent van de wereldvloot om een half jaar daarna in werking te 
kunnen treden.
Om dit Protocol gelijktijdig in werking te kunnen doen treden met 
het Veiligheidsverdrag 1974 -  hetgeen het streven van de gehou
den Conferentie was -  dienen dus uiterlijk 24 november 1979 de 
benodigde ratificaties te hebben plaats gevonden.
Naar het zich laat aanzien, is de Nederlandse ratificatie omstreeks 
die datum verwachtbaar.

Offshore service vessel

The Norwegian c.p. propeller manufacturers A.M. Liaaen A/S 
have on hand significant orders from the Wàrtsilâ Shipyard in 
Turku, Finland, for what is believed to be the most comprehensive 
propulsion and manoeuvring system yet to be fitted in ship shape 
offshore service vessels.
Two vessels are now on order at the shipyard, the first vessel to be 
delivered in July this year to Swan Offshore, London, and the 
second for Labrador A/S, Alesund, Norway, in the spring of 1980. 
Already well known as suppliers of individual propulsion units, 
A.M. Liaaen A/S are now establishing themselves as system 
designers and suppliers with overall responsibility for all propul
sion and manoeuvring requirements of a vessel.
The basic ship design of this offshore service vessel was also 
undertaken by Liaaen, and was the result of a two year develop
ment project which included an extensive analysis of the effects of 
different propeller systems on the operational characteristics of the 
vessel.
The vessel will have dynamic positioning, and the propulsion sys
tem comprises the following units and systems incorporating con
trollable pitch propellers:
In aft body: Two main propellers in fixed nozzles, each rated 2000

HP, and arranged in a conventional twin screw configuration. 
Two tunnel thrusters each rated 600 HP, one mounted above and 
one below the propeller shaft centre line.
In fore body: One tunnel thruster rated 1000 HP, and one COM
PASS retractable and rotatable thruster, rated 1500 HP, and ca
pable of giving full thrust in any direction through 360°.
Control system: The propulsion units can be controlled indivi
dually or by a POSCON integrated manoeuvring system. 
POSCON provides combined control of all steering and propulsion 
units by means of a single control lever. The control system utilizes 
the latest developments in microprocessor technology and serves 
also as a back-up for the D.P. system.
Dynamic Positioning System: Kongsberg Albatross 501 system 
with acoustic, taut wire, and radar reference systems.
The thrust capability of this propeller system is rather unique when 
compared to the vessel’s dimensions and displacement. Calcula
ted according to Det norske Veritas’ environmental regularity con
cept, an ERN number of 96 is achieved in a regular mode, and 84 in 
a redundancy mode. The vessel will be built to D.n.V. class 1A1, 
Ice C, EO, DP-pos. Diving Support Vessel.
One sifnificant advantage of this system is that the COMPASS

S. en W. -  46ste jaargang nr. 1 8 -1 9 7 9 371



wash, and advantage can be taken of the considerable higher 
lifting capacity and better stability when working over the stern 
instead of over the side of the vessel.

OFFSHORE SERVICE VESSEL

thruster mounted in the forebody of the ship can provide enough 
thrust by itself for the main propellers to be shut down. This makes 
it possible to operate over the stern, which is free from propeller

P r in c ip le  D im e n s io n s

Length o.e. 77 .00m
Length p.p. 65 .50m
Breedth extrem e I 7 .5 0 /1 4  5 0 m  moulded
Depth m oulded u.d. 7 .80m
Depth m oulded tw .d. 6.051x1
Loeded draught 5 .35m

C a p a c itia e

Deedwaight approx. 1 ,0 00  tonnes 
Fuel oil up to 8 0 0  m 3
Freshwater 150 m 3
Lub. oil 25  m3 BRIDGE DECK

Cleeslf ication
D nV ., + 1A 1, Ice C EO, DP-pot Diving  
Support Vessel complying w ith  the 
regulations for both British and 
Norwegian Authorities for w o rld w ide  
service.
International Load Line Convention of 
1966 and S O LA S  74.

SHELTER DECK

FORECASTLE DECK
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Het meten en bewaken van isolatiefouten ten opzichte van aarde in boord- en 
wal netten

Door: J. Noordegraaf*

Wie in de praktijk bekend is met het zoeken 
naar aardlekken in elektriciteitsnetten, zal 
vaak verbaasd hebben gestaan over de 
vreemde en niet direct te verklaren techni
sche verschijnselen die zich in dit opzicht 
voordoen door de invloed van niet op teke
ning staande maar niettemin aanwezig 
zijnde geleiders.

Aardsluitingen vormen lastige, moeilijk op 
te sporen en vaak gevaarlijke fouten die 
men in de eerste plaats tracht te ontdekken 
door middel van aardlampen, welke door 
verschil in helderheid moeten aangeven in 
welke fase aardsluiting is opgetreden. In 
modernere systemen worden deze aard
lampen vervangen of aangevuld door in
stelbare aard-isolatie circuits die bij over
schrijding van de grenswaarde een alarm- 
contact verzorgen.

De laatste systemen vormen in feite het 
begin van grotere en meer geavanceerde 
isolatiebewakingseenheden, zowel draag
baar uitgevoerd als vast opgesteld, om het 
ontdekken van aardfouten in grotere netten 
gemakkelijker te maken.

&
ac
or
dc

FILTER

5 Hz 
TRANSMITT.

urm

Sensor

5Hz
RECEIVER

5Hz current

Fig. 2. Principe schema isolatie meetsysteem.

" I? Insulation
failure

firm

Draagbare isolatiemeet-apparatuur

Het in fig. 1 afgebeelde Autronicasysteem 
AJ is ontworpen voor het bewaken van een 
of meer gescheiden spanningsnetwerken 
ten opzichte van aarde.Deze bewaking kan 
zowel onder normaal bedrijf als na afscha- 
keling van het net plaatsvinden.

Het systeem bestaat uit een stroomtang 
die om de betreffende ader kan worden 
geklemd en in feite als 'sensor' dienst doet, 
om een 5Hz signaal op te pikken dat wordt 
uitgezonden door een eenheid AJ-3. Het 
principeschema wordt afgebeeld in fig. 2. 
Ontvanger AJ-2 met stroomtang en zender 
AJ-3 vormen een eenheid.

Deze draagbare apparatuur wordt vooral 
daar gebruikt waar geen permanente be
waking noodzakelijk is en alarmering niet 
wordt vereist. Voor het snel opsporen van 
aardfouten in een uitgebreid netwerk, is de 
apparatuur bijzonder geschikt, waarbij het 
leggen van speciale kabels voor vast op
gestelde stroomtransformatoren in diverse 
te meten circuits kan worden vermeden.

De 5Hz stroom kan door het net worden 
gevolgd; de meter zal geen uitslag meer 
geven als het defecte punt gepasseerd is. 
Deze 5Hz is gemakkelijk te onderscheiden 
want de uitzendingsduur bedraagt 9 se

conden met tussenruimten van 3 secon
den. De AJ-2 is ook uitgerust met een 550 
Volt wisselstroommeter om de juiste fase 
te kunnen nameten.

Meetprincipe
Het 5Hz meetsignaal wordt via een 
netfrequentie-onderdrukkingsfilter ingé
bracht, hetzij via een fase of in het sterpunt 
van de schakeling. Ter plekke van een 
aardlek zal de sensor of stroomtang een

stroom ontdekken die proportioneel is tot 
het aardlek.
Men kan de beschadigde plek zeer nauw
keurig vaststellen door de stroomtang op 
verschillende plaatsen aan te brengen. 
Het is de bedoeling de stroomtang om alle 
3 fasen van het netwerk te klemmen, doch 
een eventuele aardleiding dient te worden 
losgekoppeld of vermeden. Stroomtangen

*. Hoofd v/d afd. Automatisering van 
Radio Holland BV Amsterdam.

Fig 1. Autronica draagbare isolatie-meetapparatuur.
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met verschillende doorsneden kunnen 
worden geleverd. Ten gevolge van de lage 
testfrequentie zullen alle aardlekken die in 
galvanische verbinding met het gemeten 
netwerk staan, worden ontdekt; dit geldt 
ook voor motoren en transformatorleidin- 
gen.
De besproken apparatuur kan maar één 
netwerk of fase tegelijk meten.
Door het aansluiten van de 5Hz zender via 
het filter aan het net, wordt in feite een 
isolatiefout van ongeveer 20kOhm tussen 
net en aarde geïntroduceerd. Indien dit 
door omstandigheden niet acceptabel is, 
kan men overgaan tot meten met gelijk
spanning.
Ook de capaciteit van het net speelt om 
dezelfde redenen een rol. Een capaciteit 
van 0,5,»Fd is de maximale waarde om nog 
goed te kunnen meten. In vele gevallen zal 
deze waarde niet worden gehaald, tenzij er 
veel filters worden toegepast.
Het gebruiken van scheidingstransforma- 
toren of condensatoren aan de secundaire 
zijde van filtertransformatoren kan hier de 
oplossing bieden.

Meting met gelijkstroom
Gelijkstroommeting wordt in bovenge
noemde gevallen toegepast in samenwer
king met 5Hz metingen.
De gelijkstroommeting wordt uitgevoerd 
door + 6 Volt aan het net toe te voeren via 
een weerstand van 900kOhm (zie fig.3). 
De gelijkstroom wordt bepaald door de 
conditie van het net; deze meting zal een 
aardfout registreren, waarna de 5Hz me
ting lokalisatie mogelijk maakt.

Meerpuntsmetingen
Indien men permanent opgestelde appara
tuur gebruikt, kunnen legio netwerken tege
lijk worden bemonsterd en bewaakt, ook 
als deze galvanisch gescheiden zijn.
Het hiervoor gebruikte AJ-1 systeem be
staat uit een 5Hz zender, een dito ontvan
ger en verder gelijkstroom-monitoring. 
Vaste stroomtransformatoren worden rond 
de geleiders van de te bewaken netwerken 
aangebracht, waarvandaan via speciale 
kabels gegevens naar het centrale AJ- 
paneel worden overgebracht ter bemon
stering en bewaking (zie fig.4).
Elk gescheiden net wordt apart op het cen
trale paneel aangeduid indien een alarmsi- 
tuatie ontstaat of een grenswaarde wordt 
overschreden.
Om de fout verder te lokaliseren, heeft men 
de bovenomschreven draagbare appara
tuur AJ-2 en -3 nodig.
In de hoofdeenheid AJ-1 worden alle pun
ten afgetast (zie fig.5). Door de gebruikte 
lage frequentie zal het ongeveer 3 minuten 
duren vóór alle netwerken aan de beurt zijn 
geweest. AJ-1 zal alarm geven indien ge
durende een tweede cyclus opnieuw een 
fout wordt ontdekt.
Deze methode dient tevens om overbodi
ge, kortdurende isolatiefouten niet in alarm

Fig. 3. Principe schema meting met gelijkstroom.

Fig. 4. Centrale AJ Paneel.

Fig. 5. Principe schema meerpuntsmeetsysteem.
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te laten resulteren; de fout moet minstens 3 
en maximaal 7 minuten aanwezig zijn.

Indien gewenst, kan men de cyclustijd 
verminderen door het aftasten op een be
paald netwerk (tijdelijk) te stoppen.

Frequentie en toepassingsgebieden
De gebruikte frequentie van 5Hz is een 
compromis; er zijn systemen die 2Hz of 
10Hz gebruiken, met evidente nadelen. Als 
toepassingsgebieden kunnen worden ge
noemd:

a. Voor draagbare apparatuur; overal waar 
behoefte is aan snel lokaliseren van aard- 
fouten, aan boord van schepen, op raffina
derijen etc. De apparatuur is niet duur en 
gemakkelijk te bedienen.
b. Voor vast opgestelde apparatuur; daar 
waar behoefte is aan meten en lokaliseren 
van ongewenste aardsluitingen zoals 
schepen met veel koelcontainers, in labo
ratoria etc.
Het leggen van (extra) bekabeling naar de 
sensors vanuit het centrale paneel is een 
kostenfactor die een belangrijke rol zal spe

len en moet worden afgewogen tegenover 
de evidente voordelen van het snel en effi
ciënt lokaliseren van vaak ongrijpbare 
aardfouten die veel mankracht en 
(over)werk vergen. Het uitvallen van be
paalde systemen met de gevolgen daarvan 
door isolatiefouten speelt ook een aanzien
lijke rol.
Als conclusie mag worden gesteld dat het 
meten en alarmeren van isolatiefouten in 
netten ten opzichte van aarde een nieuw 
gebied is waarin moderne elektronika een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Een luchtgedreven draagbare membraan- 
pomp, zonder drijfstangen, pakkingsbus- 
sen of mechanische asafdichtingen en 
zonder aan slijtage onderworpen natte de
len, is ontwikkeld door de firma Charles S. 
Madan & Co. Ltd. in Altrincham, Cheshire, 
Engeland.
De pomp is geschikt voor algemeen ge
bruik in de scheepsbouw, de mijnindustrie, 
bij de spoorwegen, bij installaties voor af
valwaterzuivering, en in het bouwbedrijf. 
De pomp kan geleverd worden met nitril- 
membranen en alle natte delen voorzien 
van een nylon deklaag. Voor de 
voedingsmiddelen- en chemische indus
trie zijn uitvoeringen beschikbaar in roest
vrij staal en in met Kynar bekleed alumi
nium, terwijl de membranen dan van butyl 
of Viton kunnen zijn.
De pomp (zie fig. 1) kan slib en vloeistoffen 
verwerken die slijpmiddelen bevatten, of 
die vaste deeltjes in suspensie hebben van 
maximaal 19 mm diameter. De pompcapa- 
citeit is 1051 /min bij een opvoerhoogte van 
61 m en een zuighoogte van 6 m.
De pomp heeft twee membranen van onge
lijke diameter (zie fig. 2), die gescheiden 
zijn door een afstandsstuk. In de ruimte 
tussen de membranen wordt lucht van 
konstante druk aangevoerd. Als nu, via een 
schuifafsluiter (D), lucht wordt toegelaten 
in de ruimte tussen het achterste mem
braan (C) en de pomphuiswand, worden 
beide membranen naar voren gedrukt, zo
dat de vloeistof in het pomphuis (A) naar 
buiten wordt geperst. De aandrijflucht ver
dwijnt dan door de uitlaatklep (L), en de 
konstante luchtdruk tussen de membranen 
doet deze automatisch in de oude stand 
terugkeren, waarna de cyclus is voltooid. 
De pomp wordt gedreven door gefiltreerde 
lucht van 6,9 bar. Hij is zelfaanzuigend en 
kan zelfs drooglopen zonder daardoor be
schadigd te worden. De opbrengst is trap- 
penloos regelbaar tussen nul en maximum. 
Het totaalgewicht, met inbegrip van het sta
len onderstel, draagbeugel en de uit glas
vezel vervaardigde afneembare be- 
schermkap, is slechts 23 kg. Octrooi is 
aangevraagd.

Een nieuwe luchtgedreven duplex-membraanpomp

Fig.1 .Luchtgedreven duplex membraanpomp

Fig.2. Doorsnede duplex membraanpomp A. Pomphuis B. Voorste membraan C. Ach
terste membraan D. Schuifafsluiter voor toevoer van aandrijflucht E. Omloopleiding voor 
lucht van konstante druk F. Aandrijfluchtinlaat G. Vloeistofinlaat H. Vloeistof-zuigklep
I. Vloeistof-persklep K. Vloeistofuitlaat L. Uitlaatklep voor de aandrijflucht 
M. Aandrijflucht-uitlaat.
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED 

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig programma voor lezingen en evenementen seizoen 1979/1980

Ontwikkelingen met betrekking tot 
het zeetransport van LNG*
door de heer H. J. Ruts, medewerker van 
het Nederlands Maritiem Instituut, Rotter
dam
27 sep. (do) Rotterdam
28 sep. (vr) Amsterdam 

2 okt. (di) Groningen

De ontwikkeling van de 
maritime electronica
door de heer J. Noordegraaf van Radio- 
Holland B.V., Amsterdam
25 okt. (do) Rotterdam
26 okt. (vr) Amsterdam 

1 nov. (do) Groningen

Ro-ro schepen**
spreker(s) nader op te geven 
nov. Delft (voor de afd. Rotterdam)

Discussieavond
onderwerp nader op te geven 
nov. Amsterdam

Doxford dieselmotoren
spreker(s) nader op te geven
13 dec. (do) Rotterdam
14 dec. (vr) Amsterdam 
18 dec. (di) Groningen??

Verenigingsnieuws

Clubavond 4 september
Bij de start van het nieuwe seizoen heeft de 
Clubcommissie wederom een gezellig- 
heidsavond georganiseerd in de Sociëteit 
Nedlloyd '70 aan het Westplein no. 9. 
Iedereen die belangstelling heeft in het 
clubleven wordt daarom uitgenodigd om 
dinsdag 4 september a.s. om 20.00 uur 
naar de Sociëteit te komen voor de gezel- 
ligheidsavond, waar iedereen naar keuze 
kan biljarten, bridgen of klaverjassen of 
gewoon voor een gezellig praatje aan de 
bar!

De Clubcommissie

Personalia

Ir. A. Hidding
Met ingang van 1 juli 1979 is de heer ir. A. 
Hidding afgetreden als directeur van E. J.

Nieuwjaarsbijeenkomst
3 jan. (do) Rotterdam

Scheepsontwerp**
sprekers nader op te geven
17 jan. (do) Rotterdam
18 jan. (vr) Amsterdam 
24 jan. (do) Groningen

Jaardiner
9 feb. (za) Amsterdam. Hotel 'Krasnapols- 
ky'

Onderwerp nader op te geven
21 feb. (do) Rotterdam
22 feb. (vr) Amsterdam
26 feb. (di) Groningen

INERT GAS INSTALLATIES*
spreker(s) nader op te geven
20 mrt (do) Rotterdam
21 mrt (vr) Amsterdam
27 mrt (do) Groningen

Oliebestrijdingsvaartuigen**
sprekers nader op te geven
17 apr. (do) Rotterdam
18 apr. (vr) Amsterdam
22 apr. (di) Groningen

Smit en Zn’s Scheepswerven B V. te Wes
terbroek onder gelijktijdige benoeming tot 
adviseur van de vennootschap.

Nieuwe opdrachten

Verolme Machinefabriek Ysselmonde
Verolme Machinefabriek IJsselmonde B.V. 
(VMIJ), behorende tot RSV (Rijn- 
Schelde-Verolme Machinefabrieken en 
Scheepswerven N.V.), heeft van National 
Supply Company (Divisie van Armco Inc.) 
te Houston, U.S.A., opdracht ontvangen 
voor het vervaardigen van twee stuks hef- 
systemen voor zelfheffende booreilanden. 
Deze booreilanden worden in opdracht van 
Salén Energy Stockholm gebouwd door 
Götaverken-Arendal te Gothenburg, Zwe
den. De waarde van deze opdracht be
draagt ruim negen miljoen gulden.
Deze hefsystemen geven een goede en 
gebalanceerde bezetting van het pro- 
duktie-apparaat van VMIJ.

Algemene ledenvergadering
23 apr. (wo)

Onderwerp nader op te geven*
22 mei (do) Rotterdam
23 mei (vr) Amsterdam

NB
Aanvullingen en wijzigingen van het 
programma zullen nog volgen, een ex
cursie najaar 1979 of voorjaar 1980 
wordt voorbereid.

'Lezingen in samenwerking met het In
stitute of Marine Engineers (Nether
lands Branch)

•‘ Lezingen in samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Ko
ninklijk Instituut van Ingenieurs en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'Wil
liam Froude’.

VMIJ kon deze order verkrijgen omdat zij in 
staat is de gewenste korte levertijd te reali
seren. De verwachting is gerechtvaardigd, 
dat meerdere orders zullen volgen.

Tewaterlatingen

Philips van Almonde
Het standaardfregat Philips van Almonde, 
dat voor rekening van de Koninklijke ma
rine bij de Dok- en Werf-Maatschappij 
Wilton-Fijenoord BV te Schiedam wordt 
gebouwd, werd op 11 augustus j.l. ge
doopt. De doopplechtigheid werdt verricht 
door mevrouw C. M. Scholten-van der Eijk, 
echtgenote van de minister van defensie 
mr. W. Scholten.

Het schip, waarvan de kiel werd gelegd op 
3 oktober 1977, was op 26 juni j.l. reeds 
opgedreven in het overdekte bouwdok. Het 
ligt in de bedoeling dat het schip in augus
tus 1981 gereed is voor de proeftocht.
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Op 29 december 1976 werd door de toen
malige staatssecretaris van defensie voor 
materieelszaken Mr. A. Stemerdink, de 
opdrachtbrief voor de bouw van een derde 
serie van vier standaardfregatten afgege
ven. Hoewel oorspronkelijk twee jaar later 
gepland, werd de bouw van deze derde 
serie reeds in 1976 opgedragen om een 
bijdrage te leveren aan het verlichten van 
de problemen in de scheepsnieuwbouw, 
met name in het Waterweggebied.
Van de in totaal twaalf fregatten worden er 
tien gebouwd bij de Koninklijke Maat
schappij 'de Schelde’ te Vlissingen en twee 
-  onder hoofdaannemerschap van deze 
maatschappij -  bij de Dok- en Werf- 
Maatschappij Wilton-Fijenoord te Schie
dam. Beide maatschappijen behoren tot 
het Rijn-Schelde-Verolme concern.
Van deze twaalf schepen zijn er thans twee 
in dienst en drie tewatergelaten. De bouw 
van de hele serie zal in 1983 zijn voltooid.

Diversen

Discussiedag Lasopleidingen
De Stichting Nederlands Instituut voor Las
techniek organiseert een discussiedag op 
WOENSDAG 3 OKTOBER 1979 te hou
den in de Sweelinckzaal van het Congres
gebouw te ’s-Gravenhage met als thema 
WAAR GAAN WE NAAR TOE MET DE 

OPLEIDINGEN IN DE LASTECHNIEK' 
Opleiding, vakkennis en vakbekwaamheid 
van hen die in de Lastechniek werkzaam 
zijn vormen enerzijds een maatstaf voor 
het nationale niveau, het karakter en het 
belang van een lasindustrie.
Anderzijds zijn zij in belangrijke mate mede 
bepalend voor de toekomstige ontwikke
ling, de toekomstige potentie en het toe
komstige aanzien van deze industrietak. 
Hierbij spelen uiteraard technische en 
economische factoren een rol, zoals bijv. 
lasproces, materiaaltypen, mechanisatie- 
graad, aard en kwaliteit van het produkt. 
Maar evenzeer bevorderen een goede op
leiding, vakkennis en vakbekwaamheid het 
zelfbewustzijn, de verantwoordelijkheids- 
draagkracht, het inzicht en het initiatief van 
degenen die hun werk in de Lastechniek 
vinden. Aldus dragen zij bij tot het aanzien 
van het vak en de arbeidsvreugde.
Dit alles heeft voor het NIL steeds reden 
gevormd de kennisoverdracht en het be
vorderen van lastechnische opleidingen op 
verschillend niveau, met daaraan verbon
den een samenhangend en éénduidig stel
sel van diplomering, als een belangrijk deel 
van haar taak te zien.
De Discussiedag heeft een confrontatie ten 
doel van een aantal groepen die bij de vak
opleiding in de lastechniek belang hebben 
of daarbij betrokken zijn.
Een viertal korte inleidingen zullen de pro

blematiek, de huidige situatie en de wense
lijke toekomstige ontwikkelingen van de 
vakopleidingen vanuit verschillende ge
zichtshoeken belichten. Een daarop vol
gende forum-discussie zal, naar gehoopt 
wordt, een stimulans zijn voor de belang
stelling in en de verwezenlijking van een zo 
goed mogelijk vakopleidingssysteem in de 
Lastechniek en belangrijke aanwijzingen 
kunnen geven omtrent de richting welke 
daartoe dient te worden ingeslagen.

P R O G R A M M A

09.30 Ontvangst en Registratie
10.00 Opening door de voorzitter van het 

Nederlands Instituut voor Lastech
niek, Ir. M. J. Spanraft.

10.05 Lasopleidingen: Gezichtspunten
vanuit de Industrie, Ir. A. W. M. 
Bosman, Coördinator Lastechniek, 
Hoogovens IJmuiden B V.

11.10 Lasopleidingen: Gezichtspunten
vanuit het Georganiseerd School
wezen Beroepsonderwijs, F. W. 
Meijdam, ' Directeur Scholenge
meenschap L.B.O. Rheden.

11.50 Landbouwonderwijs en Booglas- 
sen, J. Mathies, Leraar in Algemene 
Dienst bij het Ministerie van Land
bouw en Visserij, Directie Land
bouwonderwijs.

12.30 Lunch
13.45 Lasopleidingen: Gezichtspunten 

vanuit het NIL, Ir. C. J. Drijver, Dage
lijks Bestuur, lid van het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek belast 
met de behartiging van Onderwijs 
Zaken.

14.45 Forum
15.45 Sluiting.
Nadere Informatie: Nederlands Instituut 
voor Lastechniek Laan van Meerdervoort 
1-B 2517 AJ 's-Gravenhage 
tel 070 -  600937

Studiedag aluminium
De Stichting Nederlands Instituut voor Las
techniek en de Vereniging FME organise
ren in samenwerking met de Kring Metalen 
van de Bond voor Materialenkennis een 
Studiedag Aluminium op Woensdag 26 
September 1979 in het Internationaal 
Agrarisch Centrum te Wageningen. 
Hoofdonderwerp is: Het lassen en hard- 
solderen van aluminium en aluminiumlege- 
ringen.
Onder deze titel is verschenen de 
FME/NIL-publicatie VM 11, die aan de 
deelnemers zal worden uitgereikt.
Het aantal deelnemers is maximaal 200. 
Deelnemersprijs: voor leden van de orga
niserende instellingen ƒ 75,-. Voor niet- 
leden ƒ 90,-.
Aanmeldingen: Nederlands Instituut voor 
Lastechniek, Laan van Meerdervoort 2B, 
2517 AJ s-Gravenhage. Tel. 070-600937

Overheidssteun aan VDSM
De Minister van Economische Zaken heeft 
op 27 juli 1979 mede namens zijn ambtge
noot van Sociale Zaken een brief gezon
den aan de Beleidscommissie Scheeps
bouw over de steun die de overheid ter 
beschikking stelt aan de nieuw op te richten 
scheepsbouwcombinatie, waarvan de 
VDSM deel zal gaan uitmaken. De brief 
was eveneens gericht aan RSV en de or
ganisaties van werknemers.
De tekst van de brief luidt:
Ten aanzien van de door de overheid ter 
beschikking te stellen ƒ 230 - ƒ 250 mln ten 
behoeve van de nieuw op te richten 
scheepsbouwcombinatie geef ik u hierbij 
een indicatie van een mogelijke uitsplitsing 
van dit bedrag:

-  Werkkapitaal ƒ 20 mln
-  (Aansluit)-verliezen + verlies 

participaties 1979 e.d. (exclu
sief reeds verleende verlies- 
participaties op lopende orders 
en inclusief een gedeelte van de 
afvloeiingskosten, welke niet
ten laste komen van de begroting 
van Sociale Zaken) 75 mln

-  Ordersubsidies 1980-1982144-168 mln
-  Investeringen 30- 15 mln
-  Extra transportkosten 1- 2 mln
— /- efficiencyverbetering - /-  30 mln
Overheidsbijdrage
(excl. NSM) 240-250 mln
De eerder in de publiciteit gekomen ƒ 180 
mln ter dekking van de kosten samenhan
gende met de sluiting van de VDSM c.s. is 
als volgt opgebouwd: ca. ƒ 100 mln verlie
zen + verliesparticipaties in 1979; en ca. 
/  40 mln voor afvloeiingskosten en ca. ƒ 40 
mln afschrijvingen van activa op de VDSM
c.s.
In het navolgende treft u een uiteenzetting 
aan m.b.t. het bemiddelingsplan conform 
bovengenoemde brief zoals dit van toe
passing zal zijn voor de werknemers wier 
arbeidsplaats als gevolg van de nieuwe 
opzet vervalt en aan wie geen aanbod tot 
aansluitende interne herplaatsing kan 
worden gedaan.
De essentie van het plan is gelegen in een 
verlenging van het dienstverband met de 
betrokken werknemers gedurende maxi
maal zes maanden in combinatie met een 
intensieve bemiddeling naar een andere 
werkkring.
De ingangsdatum voor het plan zal door mij 
worden bepaald zodra ik nadere voorstel
len voor de opzet van de nieuwe combina
tie ontvangen heb van de Raad van Be
stuur van RSV.
Eerder opgedane ervaringen hebben ge
leerd dat via een dergelijk systeem een 
aanzienlijk aantal werknemers via externe 
herplaatsing vanuit een bestaand dienst
verband voor feitelijke werkloosheid kan 
worden behoed.
Voorwaarden voor deelname aan het be
middelingsplan zijn de inschrijving van de
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werknemer als werkzoekende bij het Ge
westelijk Arbeidsbureau en de volledige 
medewerking aan de bemiddelingsactivi
teiten.
Voor werknemers uit de scheepsnieuw- 
bouwsector van de VDSM c.s. wier ar
beidsplaats vervalt en die een leeftijd van
57,5 jaar of ouder hebben bereikt bestaat 
de mogelijkheid, indien zij zulks wensen, 
het dienstverband eerder te doen beëindi
gen dan na afloop van de bemiddelingspe- 
riode van 6 maanden.
Deze werknemers zullen dan worden ont
slagen met behoud van de voor hen gel
dende opzegtermijn en onder toepassing 
van de OSBH-regeling. (Overeenkomst 
Sociale Begeleiding. Herstructurering 
RSV).
Voor de begeleiding van dit systeem wordt 
dezerzijds gedacht aan de instelling van 
een regionale begeleidingscommissie, 
waarin personeelsfunctionarissen van 
RSV alsmede functionarissen van het be
trokken Gewestelijk Arbeidsbureau zijn 
vertegenwoordigd. Deze commissie zal 
nauwe contacten onderhouden met de re
gionale vakbondsvertegenwoordigers 
alsmede, ter bevordering van de plaat
singsmogelijkheden, met het regionale be
drijfsleven. Zij zal ten opzichte van de be
middeling ondersteunend werkzaam zijn. 
Knelpunten die zich bij de bemiddeling 
voordoen dienen in deze commissie te 
worden besproken, waarbij in overleg met 
de vakbonden naar oplossingen zal wor
den gezocht. Ruime aandacht zal moeten 
worden gegeven aan de mogelijkheid van 
om-, her- en bijscholing van werknemers, 
teneinde hun uitzicht op een blijvende 
werkkring te verbeteren.
Tevens zal door de drie betrokken partijen 
moeten worden beoordeeld of er werkne
mers zijn die onvoldoende medewerken 
aan het bemiddelingsproces en daarmee 
niet langer voldoen aan één der eerder ge
noemde voorwaarden voor deelname aan 
het bemiddelingsplan. In voorkomende 
gevallen zal kunnen worden besloten tot 
uitsluiting van een werknemer van verdere 
deelneming aan het bemiddelingsplan. 
Voor een goede afwikkeling is het voorts 
noodzakelijk dat reeds bij de aanvang van 
de bemiddelingsperiode een planning op
gesteld wordt van de momenten, waarop 
de formaliteiten moeten worden verricht 
die nodig zijn in verband met het ontslag 
van een restgroep aan het einde van de 
6-maandstermijn.

Wereldorganisatie voor container-repa- 
ratie
Op de 19e vergadering van Container Aid 
International, die onlangs te Rotterdam 
werd gehouden, sprakde nieuwe voorzitter 
zijn vreugde uit over de toenemende be
langstelling in de hele wereld en benadruk
te hij dat de CAI open staat voor alle 
container-reparateurs. Degenen die nog 
niet zijn erkend door een erkende klassifi-

catiemaatschappij zouden kunnen worden 
ingeschreven als geassocieerde leden met 
recht op alle voordelen, maar zonder stem
recht.
De CAI, die in 1968 is opgericht en zetelt in 
Bazel, Zwitserland, heeft al 16 volledige en 
15 geassocieerde leden, waaraan binnen
kort nieuwe leden uit Frankrijk, West- 
Duitsland, Engeland en Noord-Amerika 
zullen worden toegevoegd.
De secretaris en penningmeester meldde 
tevens een voortgezet contact met 
Comecon-landen waar diverse expeditie- 
organisaties hun belangstelling voor het 
lidmaatschap hebben laten blijken. Het 
Hongaarse bedrijf Mahart is al lid. 
Momenteel werken er bij de CAI-leden zo'n 
1400 container-reparateurs en in 1978 
werden er gemiddeld 2000 containers per 
dag gerepareerd. Tot de praktische voor
delen van het lidmaatschap horen uitwisse
ling van technische informatie, samenwer
king inzake marketing en hulp bij de toele
vering van onderdelen. De organisatie stelt 
zich tevens ten doel invloed uit te oefenen 
op de totstandkoming van nieuwe wetten 
inzake veiligheidsnormen -  zoals de CSC- 
en IMCO-voorstellen.
Tijdens de tweedaagse CAI-vergadering te 
Rotterdam bezochten delegaties het Eu- 
rope Container Terminus waar dagelijks 
3000 containers worden behandeld, en de 
container-fabriek van Pacton BV te Om
men. De organisatie zal in september 1979 
opnieuw bijeenkomen in Wenen en Boe
dapest en hoopt in 1980 een vergadering te 
beleggen in Noord-Amerika.

Drijvend vliegveld voor de offshore
Het in Engeland gevestigde bedrijf Sea- 
forth Maritime heeft een plan bekendge
maakt voor de bouw van een drijvend 
vliegveld, dat aanvankelijk werd ontworpen 
voor de offshore-industrie ten oosten van 
de Shetland Eilanden, maar dat ook op 
wereldwijde basis kan worden ingezet.
Het ontwerp is gebaseerd op een gedeelte
lijk verzinkbaar casco, dat, naar wordt ver
zekerd, voldoende stabiliteit biedt. Al een 
jaar geleden is Seaforth Maritime met dit 
plan voor de dag gekomen, toen zou het 
vliegveld worden geplaatst op de romp van 
een Very Large Crude Carrier.
Het project, dat de codenaam 'Seaforth 
Stolport' draagt, kan worden uitgerust met 
een startbaan waarvan de lengte 2000 voet 
en de breedte meer dan 230 voet bedraagt; 
het zou kunnen worden gebruikt voor vier
motorige De Havilland Dash 7 'Short Take 
Off and Landing' (STOL)-machines.
De constructie wordt uitgerust met krach
tige manouvreermachines, waardoor zij 
gunstig kan worden geplaatst ten opzichte 
van de heersende wind en er geen proble
men met opstijgen en landen kunnen ont
staan.
Volgens Seaforth is er met de constructie 
ongeveer 55.000 ton staal gemoeid; het 
geheel krijgt een waterverplaatsing van

134.000 ton. De in Belfast gevestigde 
scheepsbouwers Harland & Wolff zijn ten 
nauwste bij het ontwerp betrokken ge
weest en Seaforth probeert nu belangstel
ling ervoor op te wekken van de grote olie
maatschappijen.
Het huidige ontwerp voorziet in een con
structie op drie niveau s. Op het bovenste 
komt de startbaan, daaronder kunnen res
taurants, passagiersverblijven, belasting
vrije winkels en reisbureau's worden on
dergebracht. Parkeerfaciliteiten voor vlieg
tuigen en helikopters komen op het derde 
dek
Seaforth meent, dat een van de grootste 
voordelen van Stolport is gelegen in het 
feit, dat aanzienlijke tijdsbesparingen kun
nen worden verwezenlijkt bij het overbren
gen van bemanningen van de voornaam
ste luchthavens te land naar de olievelden. 
Volgens haar zou met dit concept het ge
hele probleem van het heen en weer reizen 
op de bases ten oosten van de Shetland 
Eilanden in 1983 zijn opgelost.
James Hann, directeur van Seaforth, heeft 
gezegd, dat er al aanvragen voor octrooi 
zijn ingediend. Naar zijn mening kan het 
concept ook worden gebruikt voor andere 
offshore-gebieden.
D.S. 2-8-79

Offshore Europe 79
More than 550 exhibitors have been attrac
ted to Offshore Europe 79 -  the Scottish Oil 
and Gas Show -  which will be held in Aber
deen, 3-7 September 1979. The exhibition 
will be staged at the Bridge of Don show- 
ground and the accompanying conference 
will be at the University of Aberdeen. The 
Association of British Oceanic Industries 
and the Council of British Manufacturers of 
Petroleum Equipment are sponsors of the 
exhibition.
There will be 300 stands and exhibitors 
include many from 14 countries outside the 
UK (Belgium, Brazil, Canada, Denmark, 
Finland, France, Germany, Hungary, Ire
land, Italy, Netherlands, Norway, Sweden 
and the USA). There are 9 overseas group 
stands, the Dutch stand being the largest 
with 30 exhibiting companies.
Heavy overseas attendance is expected 
from Continental Europe -  particularly 
Norway and the Netherlands, and there will 
be several senior trade missions. These 
will include missions from the USSR, the 
People's Republic of China, and a number 
of Latin American countries with interests 
in offshore oil.
British involvement in all stages of offshore 
exploration and production is reflected in 
the variety of specialised goods and servi
ces available from the UK manufacturers 
and suppliers represented at Offshore Eu
rope.

Dutch at London Conference
London will be the venue of two internatio
nal conferences -  one on the behaviour of
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offshore structures, the other on pipeline 
protection -  being organised by BHRA 
Fluid Engineering, of Bedfordshire, eastern 
England. Sponsors of the offshore struc
tures conference at Imperial College from 
28 to 31 August include the Delft University 
of Technology, the Norwegian Institute of 
Technology, and the University of London. 
Papers will be presented by experts from 
the Netherlands, Norway, the United 
States and the UK, and visits will be ar
ranged to various research establishments 
and laboratories in the UK.
Delegates to the conference on internal 
and external protection of pipes, due to 
take place in Imperial College from 5 to 7 
September, will be able to hear about the 
latest developments in pipeline materials 
and coatings. There will be speakers from 
several European organisations. Stork 
Belson, Sigma Coatings, and the Shell la
boratory (Netherlands); Clausthal Techni
cal University (Federal Germany); and 
ATO Chimie (France).

Growth of LPG tonnage
Arab Gulf States already export about 8.7 
million tonnes per year of LPG out of the 
world seaborne trade of 12.4 million ton
nes. The Gulf output alone is expected to 
grow to over 30 million tonnes by 1985 -  
about two-thirds of this being from Saudi 
Arabia, with the balance from Abu Dhabi, 
Kuwait and Qatar, By 1985 world seaborne 
trade in LPG is expected to be in the region 
of 54 million tonnes a year, representing an 
annual growth rate of about 24 per cent. 
This would require about 40 new 75,000 
cubic metre gas carriers, over and above 
existing capacity and newbuildings. 
Achievement of the desired production le
vels for LPG and NGL depend upon the 
solution of a number of technical problems. 
To a great extent these rely upon an in
creased degree of technology transfer from 
the developed consumer nations. It would 
appear equitable that those countries 
should concentrate their efforts towards 
providing such expertise while the produ
cers provide the capital investment, as it is 
required, for the distribution of the product 
as it becomes available.
Thus uncontrolled speculation could be re
placed by planned growth to the ultimate 
benefit of the total world energy scene.

ASRY News. July. ’79.

New life for an old warrior
The world's first iron battleship, HMS War
rior, almost 120 years old and once regar
ded as the ultimate deterrent’ and pride of 
the British Royal Navy, is to be restored to 
her former glory.
In an ambitious plan costing £ 8 million, the 
Maritime Trust has commissioned a spe
cialist firm from County Durham, in north
east England, Locomotion Enterprises, to 
restore the ship.
Launched in 1861, Warrior never fired a

shot in anger, largely because her own 
existence proved the ultimate deterrent at 
the time. She spelled the end of the 
wooden walls’ era of naval history and was 
a true iron ship, her hull being a complete 
metal and teak sandwich’.

New forecast for UK oil output
A new five year forecast of oil production 
from the UK Continental Shelf shows that 
the 70 million to 80 million tonnes of oil 
expected to be produced during the current 
year should rise to between 115 million 
tonnes and 140 million tonnes by 1982. 
The forecast comes in the 1979 edition of 
the annual report to Parliament by the Se
cretary of State for Energy on the develop
ment of the oil and gas resources of the UK. 
The report shows that further exploration 
for oil and gas on the continental shelf is to 
be strongly encouraged by the Govern
ment.
On a foreward the Secretary of State for 
Energy, said: ’It is the aim of the present 
Government that the vitally important fur
ther exploration work should go forward 
with increased vigour. To this end, the Go
vernment is rapidly reviewing existing poli
cies, including those for licensing new terri
tory on the UK Continental Shelf, for the 
assignment of licences and for the role of 
the British National Oil Corporation. We 
want to create the conditions in which all 
concerned can play their part in the deve
lopment of our oil and gas resources’.

Another boost for north sea oil
Another oilfield has been discovered in the 
United Kingdom sector of the North Sea. 
The American company Phillips Petroleum 
has announced an encouraging discovery 
about 260 kilometres north east of Aber
deen in Scotland, in the Tiffany prospect. 
The discovery well was tested at two levels 
and produced flows of 2,300 and 8,300 
barrels a day of light, high quality crude. It is 
in around 122 metres of water.
Phillips, with a 35 per cent stake, is the 
operator for a consortium which includes 
Petrofina of Belgium, AGIP of Italy, Century 
Power and Light and Oil Exploration Ltd. 
The Tiffany find is the second oil discovery 
this year. In March the discovery of a small 
to medium field 160 kilometres south east 
of the Shetland Islands was announced by 
Conoco, the operator for a group which 
includes the state-owned British National 
Oil Corporation.

Previously explored oil blocks may be 
re-allocated
The Government is considering re
allocating a number of the North Sea 
blocks which were returned to the Ministry 
of Petroleum and Energy after unsuccess
ful exploration by the petroleum compa
nies. These companies have received 
fresh information and some of them now 
wish to start exploration again. The re

allocation will contribute to maintaining a 
steady tempo in exploration activity in the 
future.

Norwegian shipping out of slump
A large part of the Norwegian merchant 
fleet is now in service again and sailing at 
acceptable rates. At the same time, the 
value of existing ships has risen. The mar
ket varies considerably for the various ship 
sizes and tonnage types. Some of the ships 
engaged in foreign trade are now getting 
very good rates, which also cover the capi
tal costs.
With its total tonnage of approx. 42 mill 
dw.t., Norway is the world's fifth largest 
shipping nation with 90% of the fleet exclu
sively serving the foreign trade of other 
countries.
The avefage age of the approx. 900 Nor
wegian ships engaged in this trade is a little 
under six years which means that the ships 
are modern and efficient.
80% of Norwegian tonnage consists of 
tankships and bulk carriers. Calculated by 
number, however, about half of the fleet 
consists of different kinds of special ships 
such as supply ships (110), Ro- 
Ro/Container carriers (76), gas ships (53), 
chemical carriers, cruise ships and car car
riers.
Norway was badly hit by the crisis in inter
national shipping. During the crisis years, 
the fleet was reduced by more than 200 
ships, most of which were of an older type 
which cannot be run profitably due to the 
high cost levels in Norway. Several of these 
ships have, however, been returned on 
charter to Norwegian owners.
The reduction in the numbers of Norwegian 
ships has resulted in a fleet consisting 
largely of more expensive, modern and 
specialized vessels, that is, there is a mo
vement away from the more fundamental 
forms of shipping.
For many years, shipping has played a ma
jor role in the Norwegian economy and it 
was therefore natural for the Norwegian 
authorities to state that it must continue to 
be a principal industry.
This is reflected in, among other things, the 
financial support given to ship research. In 
recent years, a lot of effort has been di
rected towards developing more efficient 
ships, to achieving a higher degree of safe
ty, and not least, to cutting down on energy 
consumption. Because of rising prices and 
the scarcity of bunkers, energy-saving 
measures have been given top priority. 
Several Norwegian shipping companies 
have already made considerable read
justments and are actively engaged in 
marketing specialized transport schemes. 
Examples of this kind of readjustment to 
the market are cooperation between ship
owners, joint ventures, collaboration with 
foreign shipowners on marketing projects 
in a third country and pooling, often com
bined with management assistance or the
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COMING PROBLEMS IN MARINE FUELStransfer of expertise in fields such as ship 
operation, special training, marketing, 
chartering, etc.
This is a natural development when seen 
against the background of the economic 
political changes occurring in the world to
day, and the price level in Norway has, of 
course, made it necessary,
Several shipowning companies now ap
pear to have turned previously ominous 
developments, on the costs and marketing 
side, into potentialities.
This re-orientation also involves directing 
the companies' marketing activities to
wards markets which are sometimes new 
and untraditional'.
Naturally enough, the UNCTAD V confe
rence, recently concluded in Manila, was of 
great interest for Norwegian shipping, the 
point of major interest being the require
ment from the underdeveloped countries 
regarding cargo sharing of tankship and 
bulk carrier traffic.
From the point of view of Norwegian ship
ping, a negative aspect of the Conference 
was the underdeveloped countries' one
sided and uncompromising attitude toward 
the question of cargo sharing. The resolu
tion which was passed (supported only by 
the votes of the underdeveloped coun
tries), must be considered most unfavour
able for Norwegian and international ship
ping and in no less degree, for those ma
king use of shipping services. This means, 
ultimately, the average consumer. The 
most positive aspect of the Manila Confe
rence was without a doubt, the industrial
ized countries' wish to stand united against 
preference arrangements in tankship and 
bulk carrier traffic.
One of the most powerful arguments 
against flag-discrimination and other me
thods of cargo sharing is that it represents a 
waste of energy. By forcing a part of the 
ocean-going world trade onto a predeter
mined group of ships, which are not neces
sarily the most competitive, world tonnage 
will be exploited less efficiently. There will 
be more frequent and lengthier trips in bal
last, and the larger and more efficient ships 
will not be used.

If, as some ship-owners claim, there are 
already problems in the supply and quality 
of fuel, what will hapen over the next six 
years7
Will fuels, as oil companies maintain, pre
sent no combustion problems; will engines, 
as engine builders infer, be capable of 
burning poor fuel; will ship-owners have to 
learn to live with different fuels and flexible 
conditions of preheating and fuel treat
ment?

Already major fuel suppliers find difficulties 
in matching batches of crude oil, fuels with 
higher specific gravity and more impurities 
are being supplied and, owners are facing 
the need for correct fuel burning conditions 
each time a ship is bunkered.
Inevitably, due to the current run down in 
ship building, the merchant fleet of tomor
row will consist of the ships at sea to-day 
and existing propulsion machinery will 
have to burn whatever fuel becomes avai
lable.
What will be required to meet the coming 
technical and supply problems?
With the aim of providing some of the ans
wers The Institute of Marine Engineers has 
arranged a one day conference on Com
bustion of fuels in ships 1979-1985' to 
be held at the London Press Centre, 76 
Shoe Lane, London EC4A 3JB on Friday, 
October 12 1979 starting at 0930, at which 
superintendant engineers, seagoing engi
neers and ship operators will be able to 
take part in discussions on these urgent 
matters.
Under the Chairmanship of Mr. D. Hall, Di
rector of Peninsular and Oriental Steam 
Navigation Company, six papers will be 
read, followed by a general discussion 
session.
The papers and authors are:
The Owner's considerations of the pro
blems associated with future marine fuels'

Commander VM Lake CEng., FIMarE.. 
MIMechE., RN, Denholm Ship Manage
ment Limited, E. L. Thomas CEng., FIM
arE., Lambert Brothers Limited 
Residual marine fuels -  present and fu
ture'
TJ Berryman, Shell International Petro
leum Company Limited.
Combustion in slow speed diesel engines’ 
SH Henshall CEng., FIMarE..Doxford En
gines Limited
'Efficient operation of combustion equip
ment in marine boilers'
R Lanary, Hamworthy Engineering Limited 
Shipboard systems for residual fuels and 

their operation'
PJ Newbery CEng., FIMarE . Shell Interna
tional Trading Company 
A fuel conservation programme for large 
steam tankers'
JH Attwood CEng., FIMarE., RM Falberg, 
HC Hinks CEng., MIMarE., KA Smith 
CEng., FIMarE., Esso International Servi
ces Limited.
The registration fees -  non-members of 
IMarE £46,00. members £38.00, VAT in
cluded -  cover one set of preprints of the 
papers, refreshments and lunch.
The final conference report containing the 
papers, discussions and authors’ replies 
will, when published, be available to regis
tered delegates at the special price of 
£15.00 non-members and £11.00 mem
bers.
A limited number of free places are offered 
to engineers aged under 30 on the day of 
the conference, who can certify that their 
companies cannot sponsor them The free 
places include one set of preprints, but ex
clude lunch.
Full information and registration forms may 
now be obtained from;
The Conference Officer. The Institute of 
Marine Engineers, 76 Mark Lane, London 
EC3R 7JN Tel 01 481 8493
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