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S C H I P  EN W E R F
BIJ DIT NUMMER

Meerdere evenementen op het gebied van Ro Ro-schepen 
hebben de laatste tijd de aandacht gevraagd van 
belangstellenden en geïnteresseerden. Op nationaal gebied was 
dat de Dagbijeenkomst ’Veiligheid Ro Ro-schepen’ op 23 maart 
1990 bij de TU-Delft, medegeorganiseerd door de NVTS en in 
het buitenland de ’ I0th International Conference and Exhibition 
on Through Transport using Roll-on/Roll-off Methods’in Trieste 
van 15-17 mei 1990. In Engeland was het ’RINA-symposium 
Ro Ro safety’ georganiseerd op 26 en 27 april 1990 te Londen.
De hoeveelheid informatie die ter beschikking staat, is vrij 
groot; er zouden enkele uitgaven van Schip en W erf mee 
kunnen worden gevuld. We zullen ons in dit nummer beperken 
tot de inleiding van het probleem en de probleemstelling zelf.
In een volgend nummer (de planning is september) komen de 
mogelijke oplossingen aan bod. Het grootste probleem is 
natuurlijk hoe men de bestaande schepen verbetert. Ook 
worden enkele nieuwbouwconcepten beschreven.

De redactie wil trachten bij te dragen aan de discussie over dit 
onderwerp. De ongetwijfeld strengere eisen zullen een 
exploitatiekostenverhoging tot gevolg hebben die begrijpelijke 
bezwaren bij de reders zullen oproepen, die deze bezwaren 
echter niet te luid willen laten horen. Aan veilige en betaalbare 
oplossingen moet worden gewerkt.

De Redactie
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GROTE INVESTERINGEN IN 
NIEUW BOUW  VERWACHT

In het jaarverslag van de Koninklijke Ne
derlandse Redersvereniging (KNRV) ligt 
de nadruk op 'scholing in de scheepvaart'. 
De aanleiding daartoe is evident: de zee
vaart heeft bij de jongeren aan glans inge
boet en leeft bij hen onvoldoende o f zelfs 
helemaal niet bij het zoeken naar een loop
baan waarin carrière kan worden gemaakt. 
De consequenties van deze situatie liggen 
duidelijk voor de hand: de koopvaardij ziet 
zich geconfronteerd met een teko rt aan 
jonge zee-officieren, een teko rt dat in de 
komende jaren steeds nijpender zal w o r
den als er niets w ord t ondernomen om de 
zeevaart weer een aantrekkelijk imago te 
geven.
Het is puur toeval dat de thans bestaande 
situatie samenvalt met een periode waarin 
het wat beter gaat met de Nederlandse 
koopvaardij. De KNRV voegt hier wèl aan 
toe 'mede dankzij een succesvol beleid van 
de overheid'. Deze pluim is stellig op z’n 
plaats, omdat de overheid steeds weer ge
hoor heeft gegeven aan de alarmkreten 
van het rederijbedrijf om ondersteuning. 
Vandaag de dag is het daarnaast echter no
dig om krachtig te werken aan een verbe
tering van het beeld dat de koopvaardij 
toon t aan de jongeren. D oor middel van 
onderzoek en voorlichting zal daar iets aan 
moeten worden gedaan, zodat er weer 
wat meer belangstelling ontstaat voor een 
maritieme loopbaan. Hier ligt een taak 
voor de Nederlandse rederijen en diverse 
maritieme organisaties. O ok de overheid 
zou mogelijk een steentje kunnen bij
dragen.

iSm m a<2 i4 i£«ne  ->
n a a t f  *

Eén van de voornaamste oorzaken van de 
geslonken belangstelling voor de zeevaart 
is volgens de KNRV te vinden in de slechte 
economische situatie waarmee deze be

drijfstak zich in de jaren tachtig geconfron
teerd zag, waardoor steeds meer jongeren 
het zeevaartonderwijs de rug toekeerden. 
Op deze wijze heeft de koopvaardij het 
e tiket opgeplakt gekregen dat het een 
langzaam maar zeker verdwijnende activi
te it was, ten onrechte uiteraard. Er zal 
daarom hard gewerkt moeten worden om 
het imago van deze belangrijke nationale 
bedrijfstak op te krikken naar een niveau 
dat hoog en interessant genoeg is om van 
jongeren weer belangstelling te trekken. 
Vandaag de dag werken in de Nederlandse 
zeevaart zo’n 10.000 opvarenden, waarvan 
ruim de helft met een hogere o f middelba
re beroepsopleiding.
Overigens komt uit het jaarverslag naar 
voren, dat het afgelopen jaar voor de rede
rijen betere resultaten heeft opgeleverd 
dan in een lange reeks van jaren daarvoor. 
Op de vele scheepvaartmarkten was spra
ke van een terugkeer naar meer normale 
verhoudingen. Het overzeese vervoer 
nam met zo’n 7 pet toe. Tarieven en resul
taten met betrekking to t de chartermarkt 
bewogen zich in opwaartse richtingen. In 
de lijnvaart groeide de omvang van het 
vervoer. N iettem in was er op enkele be
langrijke scheepvaartroutes sprake van la
gere vrachttarieven, vooral als gevolg van 
overcapaciteit aan scheepsruimte en daar
naast de zware concurrentie in het ver
voer tussen Europa enerzijds en de VS en 
het Verre Oosten anderzijds.
Het fe it dat ook overcapaciteit to t de oor
zaken van lagere vrachttarieven op de ge
noemde routes behoort, geeft te denken. 
Deze situatie legt er mogelijk de nadruk 
op hoe snel de stabiliteit van de markt in de 
gevarenzone terecht kan komen. Als het 
spook van de overcapaciteit de kop op
steekt is er enige reden om te veronder
stellen dat een overspannen nieuwbouw 
daarmee hand in hand gaat. Er moet echter 
tegen gewaakt worden om het ontstaan 
van een dergelijke situatie juist om déze 
reden te voorkomen. In de jaren tachtig is 
er al meer dan genoeg leergeld betaald. 
Vorig jaar was het in het bijzonder de d ro 
ge bulkvaart die opnieuw profiteerde van 
de verbetering op de vrachtenmarkt. In de 
tankvaart was er sprake van een stabiele 
ontwikkeling. Het overzeese vervoer van 
chemicaliën en produkten ontwikkelde 
zich positief. Een soortgelijke ontw ikke
ling was waarneembaar in de koel- en 
vriesvaart. In het ferry-verkeer waren de 
ontwikkelingen bevredigend. In de off- 
shore-activiteiten manifesteerde zich

eveneens een opleving, die echter nog on
voldoende weerklank vond in de charter- 
tarieven. Het is uit het bovenstaande dui
delijk dat het met de zeescheepvaart béter 
gaat dan in een reeks van jaren het geval is 
geweest. De kentering is gekomen en de 
verwachtingen zijn positief. De KNRV legt 
er echter de nadruk op, dat er goede vor
deringen gemaakt zijn met het beleid van 
de overheid. D it beleid steunt op een pak
ket van een viertal maatregelen om de 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
scheepvaart t.o.v. het buitenland te ver
sterken. Hiertoe behoort onder meer ook 
de Investeringspremieregeling Zee
scheepvaart (IPZ) die ultimo d it jaar expi
reert. De KNRV doet echter een dringend 
beroep op de regering de IPZ -  o f een 
soortgelijke maatregel -  ook na 1990 te 
handhaven. D it is noodzakelijk om de con
tinu ïte it van de Nederlandse investeringen 
in zeeschepen te waarborgen. Zonder de 
IPZ zouden de Nederlandse reders in de 
afgelopen jaren nooit voor een bedrag van 
ƒ 15 miljard in nieuwe tonnage hebben 
geïnvesteerd. In rederskringen w ord t ver
wacht dat in de komende jaren jaarlijks 
voor een bedrag van één miljard gulden zal 
worden geïnvesteerd in nieuwbouw. Om 
principiële redenen is de KNRV gekant te 
gen overheidssteun. Omdat echter de an
dere Europese maritieme naties hun zee
vaart financieel steunen moet dat, uit een 
oogpunt van de internationale concurren
tiepositie, óók in Nederland. Zonder deze 
ondersteuning dreigt een sterke afkalving 
van de koopvaardijvloot onder Neder
landse vlag. Het is zonder meer een van
zelfsprekende zaak dat d it moet worden 
voorkomen. Men moet daarom hopen dat 
in de Tweede Kamer opnieuw een brede 
steun voor financiële steunverlening aan de 
koopvaardij zal worden gevonden.

S m it In ternationale
Een steeds terugkerende klacht in de jaar
verslagen van Smit Internationale is, dat 
bergingsoperaties niet lonend zijn, met an
dere woorden, er w ord t vrijwel niets aan 
verdiend en niet zelden moet er geld bij 
worden gelegd. D it is zakelijk gezien een 
ongezonde situatie. Ook in het jaarverslag 
1989 w ord t weer de vinger op deze zere 
plek gelegd. Ondanks de hoge bezettings
graad van het bergingsmaterieel zijn de fi
nanciële resultaten onbevredigend en van
u it rendementsoogpunt onvoldoende. 
Met het oog op het feit dat berging een 
algemeen belang dient -  waarbij ook aan
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het milieu moet worden gedacht -  w o r
den de pogingen om de beloning verbe
terd te krijgen, voortgezet. Vóór de ver
schijning van het jaarverslag verklaarde 
topman Busker van Smit Internationale te
genover het AD, dat het voornemen be
staat om zich uit de bergingsactiviteiten 
terug te trekken omdat de vergoeding die 
er tegenover staat beneden alle peil is. 
Drie jaar geleden bedroeg deze nog 12 pet 
van de geborgen waarde. Sindsdien is d it 
percentage to t 4 gezakt.

Als de gemeenschap wil, dat w ij doorgaan 
met de berging van schepen, lading en la- 
dingresten en met wrakopruiming, aldus 
Busker, dan zal daar een passende beloning 
tegenover moeten staan. Gebeurt d it niet, 
dan stopt Smit er mee. Het b lijkt overigens 
dat de onderneming reeds doende is zich 
tactisch terug te trekken. Mocht er in de 
toekomst een calamiteit plaats vinden, dan 
kan Smit niet meer te hulp komen omdat 
het benodigde materieel in andere activi
teiten is ondergebracht. Smit heeft al wat 
maar mogelijk was gedaan om de beloning 
voor bergingen op te krikken, maar al deze 
pogingen hebben niets opgeleverd. Een 
trieste zaak, uiteraard, maar het lijk t toch 
niet onmogelijk dat Smit er op deze wijze 
uiteindelijk toch in zal slagen aan het lang
ste eind te trekken en dus het doel te be
reiken. Het lijk t een kwestie van wie de 
langste adem heeft. Komende calamiteiten 
zullen dit moeten aantonen.

Japan
In de editie van april hebben w ij het uitvoe
rig gehad over dubbelwandige tankers en 
het voor en tegen daarvan. Thans b lijkt dat 
men injapan sterk gekant is tegen de bouw 
van dergelijke schepen. Het voornaamste 
motief voor d it standpunt is het feit, dat de

bouwkosten veel te hoog zouden worden, 
en dit zou leiden to t operationele proble
men. De Japanse scheepsbouwers zijn van 
mening dat het geld, en ook de tijd die in 
de bouw van dubbelwandige tankschepen 
geïnvesteerd worden, wel nuttiger kun
nen worden besteed. De exploitatiekos
ten van dergelijke schepen zouden met 
zo’n 20 pet stijgen en deze prijsstijging zou 
nog bovenop de reeds fors gestegen 
nieuwbouwprijzen komen.
Door Japanse scheepswerven werd reeds 
een aantal opdrachten voor de bouw van 
dubbelwandige tankers afgesloten. Hie r- 
onder zijn vier VLCC’s. De scheepsbou
wers voelen zich echter om verschillende 
redenen niet erg gelukkig met deze nieu
we ontwikkeling in de scheepbouw. Im
mers, de bouw van een dubbelwandige 
tanker eist 30 pet méér arbeid dan die van 
een conventioneel tankschip. Een tweede 
bezwaar is het feit, dat een dok waarin 
jaarlijks vier conventionele tankers kunnen 
worden gebouwd, slechts drie dubbelwan
dige tankers kunnen worden geconstru
eerd. Voorts zou het voordeliger zijn 
twee grote containerschepen te bouwen 
in plaats van één dubbelwandige tanker.
De Japanse redersvereniging komt met 
een argument dat ook in Europa reeds te 
berde gebracht is, namelijk dat om een vei
liger tankvaart mogelijk te maken de na
druk moet vallen op een verbeterde oplei
ding van tankersbemanningen, zodat bij 
ongelukken sneller en deskundiger kan 
worden ingegrepen. Bovendien zou het 
nuttig zijn automatische navigatiesystemen 
te realiseren. In d it verband w ord t aange
voerd dat zo’n 80 pet van de ongevallen op 
zee toegeschreven moet worden aan navi- 
gatiefouten. O ok het zoeken naar alterna
tieve preventiemiddelen m.b.t. olievervui- 
ling kan bijdragen to t een oplossing. 
Inmiddels heeft de Japanse regering beslo
ten een studie te laten verrichten naar de 
effecten van dubbelwandige tankers en de 
consequenties daarvan op de tankscheep- 
vaart. O f de bouw van dubbelwandige tan
kers t.z.t. al dan niet verplicht zal worden 
gesteld, zal afhangen van de resultaten van 
d it onderzoek. O ok in de VS gaat men zich 
in d it opzicht beraden. Het ligt voor de 
hand dat een eventuele decisie to t het ver
plicht stellen van de dubbelwandige tanker 
een grote nog niet te schatten invloed zal 
hebben op de olie-industrie en het vervoer 
van olie te r zee. Overigens zal het nog wel 
even duren voordat de betreffende rap
porten gereed zijn.

In tertanko
Tijdens de in Singapore gehouden verga
dering van de International Association of 
Independent Tanker Owners (Intertanko) 
werd de vrees to t uitdrukking gebracht, 
dat komende ontwikkelingen ertoe kun
nen leiden dat talrijke tankerrederijen zich 
genoodzaakt zullen zien de Amerikaanse 
markt te verlaten. Deze vrees is gebaseerd

op de mogelijke goedkeuring van een wet 
in de VS die onbeperkte aansprakelijkheid 
in geval van olierampen introduceert. Het 
is duidelijk dat een dergelijke wet een ge
ringere bescherming van de slachtoffers 
van olierampen als consequentie zou 
hebben.
Een dergelijke wetgeving zou volgens In
tertanko in het nadeel van de slachtoffers 
van olierampen zijn, als zij het onmogelijk 
zou maken om een verzekering af te slui
ten die de risico ’s dekt. Deze nieuwe ont
wikkeling zou to t gevolg hebben dat het 
overzeese transport van voor de VS be
stemde olie overgelaten zou worden aan 
speculanten of rederijen met een te zwak
ke kapitaalbasis die weinig o f niets te ver
liezen hebben als zich een olieramp zou 
voordoen. Mogelijk ook zal de introductie 
van een dergelijke wetgeving oorzaak van 
het ontstaan van een nieuwe generatie van 
rederijen zijn die slechts één schip aanko
pen dat uitsluitend in het Amerikaanse 
olievervoer zou worden ingelegd, zodat 
bij een eventuele ramp alleen d it ene schip 
verloren gaat.
Intertanko meent dat in d it verband de 
olie-industrie haar verantwoordelijkheid 
moet aanvaarden bij de voorkoming van 
olievervuiling door de bereidheid méér te 
betalen voor bétere schepen. Daar zijn 
echter kosten aan verbonden die óók in de 
vrachttarieven moeten zijn terug te vin
den. Het komt er volgens Intertanko op 
neer, dat als de olie-industrie niet van plan 
is de reële prijs van het overzeese vervoer 
te betalen, de vervanging van de verouder
de tankervloot een onmogelijke zaak is en 
dus voorlopig nog een illusie zal blijven.

Belgische scheepvaart
Het jaarverslag van de Belgische Reders
vereniging legt er de nadruk op, dat de ex
ploitatie van zeeschepen onder de nationa
le vlag een (te) dure zaak blijft en dat doel

treffende maatregelen om in deze situatie 
verbetering te brengen in 1989 zijn uitge
bleven. Ondanks de gunstige ontwikkeling 
van de wereldeconomie -  en uiteraard de 
positieve invloed hiervan op het overzeese 
vervoer is de druk op de exploitatie van de 
koopvaardijvloot niet verminderd. W at de 
vooruitzichten daarop betreft bestaat er 
geen optimisme. Integendeel. Er w ord t re
kening gehouden met een verslechtering 
van de situatie, aldus het jaarverslag. D it 
houdt deels verband met het feit, dat de
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reders zich thans geconfronteerd zien met 
een nieuwe wetgeving die in december 
1989 van kracht is geworden op het te r
rein van de vennootschapsbelasting en als 
gevolg waarvan, naar algemeen w ord t ver
wacht, de negatieve druk op de exploitatie 
nóg sterker zal worden. Tot zover het 
jaarverslag van de BRV.
Recent is er echter een ontwikkeling gaan
de die de Belgische reders aangrijpen als 
redder in de nood. In Luxemburg is het 
wetsontwerp voor de instelling van een 
zogenaamd open scheepsregister goedge
keurd. D it opent voor reders de mogelijk
heid hun schepen onder de Luxemburgse 
vlag te registreren. Reeds drie jaar geleden 
werd in principe to t deze maatregel beslo
ten, doch eerst thans is het zover. Deze 
registratie is wat België aangaat gebaseerd

op een belastingverdrag, waarin de bepa
ling is opgenomen dat Luxemburg nage
noeg geen loonbelasting zal heffen op het 
inkomen van de scheepsbemanning, en dat 
België de sociale premies betaalt. De BRV 
verwacht dat Belgische reders op deze 
wijze de mogelijkheid w ord t geboden hun 
concurrentiepositie op de wereldmarkt 
zodanig te verbeteren dat scheepvaart 
weer een lonend bedrijf wordt. De reders 
zijn echter wèl verplicht met Belgische be
manning te varen.
Overigens zit de Belgische koopvaardij 
met een soortgelijk probleem als de Ne
derlandse, namelijk een verontrustende 
daling van de belangstelling voor en de aan
trekkingskracht van een maritieme loop
baan. De afslanking van de vloot is daar één 
der oorzaken van. Het verslag m erkt wat

ironisch op, dat er geen gevaar bestaat dat 
de hogere zeevaartschool overbevolkt zal 
raken, gezien het feit dat zich voor het 
schooljaar 1989/1990 slechts 38 kandida
ten hebben aangemeld, vergeleken met 
116 in 1985/1986. Een bedenkelijke ont
wikkeling dus.

De BRV is van mening — evenals reders uit 
andere Europese landen -  dat het door de 
Europese Commissie uitgebrachte rap
port m.b.t. de zeescheepvaart een aantal 
interessante suggesties bevat, maar nog 
geen afdoende oplossing biedt voor het 
basisprobleem: de concurrentievervalsing 
in de exploitatievoorwaarden tussen EG- 
reders onder eigen register t.o.v. die uit 
een aantal niet-EG-landen.

vHk

WLesn“ !n̂ns EEN PROFESSIONELE 
■ ■ ■ ■ ■ BIJDRAGE AAN EEN SCHOON
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mUNITED TO SERVE YOU"

WAUKESHA-LIPS v.o.f.
Lipsslraat 52 Postbus 6,5150 BB Drunen 
Telefoon 04163- 88299 Telex 35185 lips nl 

WAUKESHA-UPS Telefax 04163- 74853

MILIEU
De internationale scheepvaart moet aan steeds strengere milieu-eisen voldoen. 

Olielekkages kunnen dan ook hoge boetes tot gevolg hebben. WL levert hier een 
afdoend antwoord op met schroefaslagers en afdichtingen die de kans op olielekkages 
en waterverontreiniging minimaliseren. Klanten kunnen bovendien een beroep doen op 
de internationale service-organisatie van WL, waardoor reparaties snel en efficiënt 
worden uitgevoerd.

van milieuveilige, betrouwbare en
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ENKELE ASPECTEN 
VAN DE VEILIGHEID VAN RO-RO 
PASSAGIERSSCHEPEN*
Prof. Ir.J. Gerritsmo
Voorzitter van de Commissie Zeegaande Ro-Ro passagiersschepen

De ramp met de ’Herald o f Free Enterprise’ op 6 maart 1987 was aanleiding voor Directeur Veiligheid en Toezicht van het Directoraat 
Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken om de commissie ’Zeegaande Ro-Ro passagiersschepen’ in te stellen. Deze commissie bestaande 
uit zes scheepsbouwkundigen, een gezagvoerder van een Ro-Ro passagiersschip en een psycholoog kreeg als opdracht een oordeel te vormen 
over de veiligheid van deze schepen in buitengewone omstandigheden, met als doel de overlevingskansen van schip en opvarenden in zulke 
situaties te verbeteren. D it besluit werd mede genomen in het licht van de recente schaalvergroting van deze schepen en de grotere aantallen 
passagiers die met deze schepen vervoerd zullen worden.

De Commissie heeft het onderzoek naar 
de oorzaak van de ramp met de Herald of 
Free Enterprise door het Engelse Hof van 
Onderzoek actief gevolgd en kreeg in een 
vroeg stadium de beschikking over het 
eindrapport van de ’Formal Investigation’, 
dat in september 1987 gepubliceerd werd
[I] .

* Gepresenteerd op de Dagbijeenkomst Vei
ligheid Ro-Ro-schepen 23 maart 1990 TU 
Delft.

Tevens werd de bespreking van de ramp in 
de internationale vakpers nauwlettend ge
volgd. Op grond van de beschikbare gege
vens kon de commissie de conclusie onder
schrijven dat de ramp is veroorzaakt door 
het openstaan van de boegdeuren van de 
’Herald o f Free Enterprise’ na vertrek uit 
de haven van Zeebrugge. Het schip is ver
gaan door een operationele fout.
Initiële trim  vóórover, gevolgd door trim , 
inzinking en boeggolf als gevolg van het va
ren met relatief hoge snelheid op beperkte

waterdiepte veroorzaakte een drastische 
vermindering van het effectieve vrijboord 
vóór. Daardoor kon een zéér grote hoe
veelheid water op het rijdek instromen 
met als gevolg een aanzienlijke afname van 
de hydrostatische stabiliteit.
De mogelijk asymmetrische verspreiding 
van het water op het rijdek en centrifugale 
effecten bij een scherpe onvrijwillige draai 
van 180 graden naar stuurboord door rich- 
tingsonstabiliteit, veroorzaakten een zéér 
snel kapseizen van het schip.
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Als de boegdeuren tijdig waren gesloten, 
dan zouden de overige factoren niet een 
ramp van deze omvang veroorzaakt kun
nen hebben [2].
Van belang blijft echter de vraag op welk 
tijdstip de geconstateerde richtingsonsta- 
b ilite it een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij het kapseizen. De roerganger heeft vlak 
voor het begin van de draai naar stuur
boord gewaarschuwd dat het schip niet 
meer naar het roer luisterde. Het is niet 
duidelijk of dat een gevolg was van een re
latief grote slagzij en de daaruit volgende 
asymmetrie van het onderwater deel van 
het schip o f dat het schip, óók zonder slag
zij richtingsonstabiel was.
Het onderzoek naar hydrodynamische as
pecten van de ramp uitgevoerd door 'Bri- 
tish Maritime Technology’ leidde to t de 
conclusie dat het verlies aan statische stabi
lite it door water op het rijdek, slagzij naar 
bakboord veroorzaakte, waardoor als ge
volg van de koppeling tussen hellen en gie
ren, richtingsonstabiliteit optrad, gevolgd 
door de draai naar stuurboord [3],
In de vakpers is met name door Bishop 
e.a.[4] verondersteld dat de ’Herald' door 
de trim  vóórover bij vertrek al koerson- 
stabiel was. In de commissie ’Zeegaande 
Ro-Ro schepen’ is daarnaast in d it verband 
gewezen op de invloed van beperkte wa
terdiepte op de richtingsstabiliteit. Opge
m erkt moet worden de richtingsonstabili
te it nóch door ware grootte  proeven met 
het zusterschip, de 'Pride o f Free Enter 
prise’, nóch door vrijvarende modelproe- 
ven in BMT werd geconstateerd. In beide 
gevallen zijn er echter verschillen aan te 
wijzen met de omstandigheden waaronder 
de ramp heeft plaatsgevonden. Inmiddels is 
in opdracht van DGSM een modelonder
zoek naar de richtingsstabiliteit van een 
Ro-Ro passagiersschip uitgevoerd, waar
over vandaag w ord t gerapporteerd.
U it de resultaten blijkt dat sterke onstabi
lite it bij het varen met hoge snelheid op 
beperkte waterdiepte kan optreden.
De optimalisering van het stuurgedrag en 
de manoeuvreereigenschappen van Ro-Ro 
passagiersschepen op beperkte water
diepte met zijwind, is zeer gewenst. Rede
rijen besteden hier aandacht aan, maar een 
systematische aanpak van d it probleem 
w ord t aanbevolen.
De gezagvoerder moet in detail op de 
hoogte zijn van de dynamische eigenschap
pen van het schip, met name ten aanzien 
van de invloed van beperkte waterdiepte 
en het hellen als gevolg van roeruitslagen. 
G rote hoeveelheden water op het rijdek 
kunnen ook door andere omstandigheden 
veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door 
het inzinken van het schip na lek worden in 
zeegang.
De huidige criteria voor de overleving van 
een passagiersschip (SOLAS 1974 Con
ventie) zijn gebaseerd op het statisch ge
drag in vlak water en zijn, volgens sommi
gen daardoor niet realistisch. D oor het En

gelse 'Department o f Transport’ is uitvoe
rig modelonderzoek gepland om het dyna
misch gedrag van lekke Ro-Ro schepen in 
golven te onderzoeken. Daarover w ordt 
in de loop van d it jaar gerapporteerd. Het 
doel van d it onderzoek is het vaststellen 
van een overlevings reststabiliteit in gol
ven als functie van de positie van de indom- 
pelingsgrenslijn. Die zal bij deze proeven 
variëren van 0,076 m to t I meter onder 
het schottendek.
Verscherping van de huidige eisen ten aan
zien van de reststabiliteit in lekke toestand 
zou gebaseerd moeten zijn op de resulta
ten van dergelijk onderzoek.
Ro-Ro passagiersschepen verschillen aan
zienlijk van conventionele passagierssche
pen, omdat de open ruimte bóven het r ij
dek niet onderverdeeld is door brand- 
schotten en hutwanden, die een vertra
gende werking op de verspreiding van lek- 
water hebben. De invloed daarvan op dy
namische verschijnselen in lekke toestand 
kan aanzienlijk zijn.
Het overstromen van lekwater in van 
boord to t boord lopende compartimen
ten, onder het schottendek, veroorzaakt 
dynamische effecten en ook op dit gebied 
is onderzoek door DGSM geëntameerd. 
Een ander aspect dat met het dynamisch 
gedrag van het schip te maken heeft is de 
plaatsing van de reddingsmiddelen op hoog 
geplaatste dekken. Dynamische effecten 
tijdens het afvieren van sloepen zijn onder
meer afhankelijk van de hoogte van de bo
venbouwen, maar veranderingen ten op
zichte van de huidige praktijk hebben ver
gaande consequenties voor het ontwerp 
van deze schepen.
Dat geldt ook voor het ontwerp van de 
waterdichte indeling van het schip. Voor
stellen om de zijden in de permeabiliteit 
aanzienlijk te verkleinen zijn uitvoerig in de 
technische vakpers beschreven [5].
Het Engelse hof van onderzoek beveelt 
aan om het reserve drijfvermogen van Ro- 
Ro schepen te vergroten en maatregelen 
te treffen om het ongehinderd versprei
den van water op het rijdek tegen te gaan. 
De onderverdeling van het rijdek is even
wel een zeer ingrijpende maatregel.
De internationale ontwikkeling om de wa
terdichte indeling te baseren op een waar- 
schijnlijkheidsmethode moet worden be
vorderd, om een kwantitatieve bepaling 
van het veiligheidsniveau mogelijk te ma
ken. Daarmee is een objectieve beoorde
ling van bepaalde maatregelen mogelijk. 
Van g root belang is het veiligheidsmanage- 
ment aan de wal en aan boord.
Vóór vertrek moet worden geconsta
teerd dat aan de eisen ten aanzien van sta
b ilite it en lekstabiliteit is voldaan. Dat 
vergt onder andere een bepaling van de 
diepgang vóór en achter en van de aan- 
vangsstabiliteit, mogelijk met een loadindi- 
cator, eventueel gekoppeld aan een auto
matische weegbrug. Tijdens de ware 
grootte  proef met het zusterschip de

'Pride o f Free Enterprise' bleek bij weging 
dat de vrachtauto’s gemiddeld 13% 
zwaarder waren dan opgegeven.
Hoewel dat niet de directe oorzaak was 
van de ramp constateerde het Engelse Hof 
dat de 'Herald' te zwaar beladen was. 
Waarschuwingslampen op de brug en an
der hulpmiddelen, zoals een gesloten TV 
circuit om te zien of de laaddeuren geslo
ten zijn, worden nu toegepast als extra 
mogelijkheid om te controleren.
De commissie 'Zeegaande Ro-Ro schepen' 
is van oordeel dat een checklist in één of 
andere vorm als extra controle aanbevo
len moet worden. In het algemeen zijn dui
delijke instructies en procedures een 
noodzaak voor de veiligheid in het bijzon
der voor schepen met en druk vaarschema. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat een 
grote pressie om een vaarschema aan te 
houden voor de Nederlandse Ro-Ro sche
pen veel minder aanwezig is in vergelijking 
met het geval van de 'Herald'. Dat geeft op 
zich zelf al meer mogelijkheden om zorg
vuldigheid te betrachten ten aanzien van 
veiligheidsvoorschriften en procedures.
In verband met de grote aantallen passa
giers moet bij het ontwerp grote aandacht 
worden besteed aan het vluchtwegen ar
rangement, mede in verband met het ge
drag van grote mensenmassa’s in noodge
vallen. Het blijft nodig grote aandacht te 
geven aan opleiding en instructie van de 
bemanning voor taken in noodgevallen. 
Deze inleiding kan slechts een globaal 
overzicht geven van enkele aandachtsge
bieden ten aanzien van de veiligheid van 
Ro-Ro passagiersschepen. Analyse en on
derzoek naar aanleiding van de ramp met 
de 'Herald o f Free Enterprise’ hebben aan
getoond dat dynamische verschijnselen 
een belangrijk rol hebben gespeeld bij het 
kapseizen van het schip.
Veiligheidseisen en instructies moeten 
daarom meer dan voorheen mede geba
seerd zijn op inzichten over het dynami
sche gedrag van deze bijzondere schepen.

Referenties:
[1] M.V. Herald of Free Enterprise. Report o f 
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Ro schepen Directoraat Generaal Scheep
vaart en Maritieme Zaken Rijswijk, 11 de
cember 1987.

[3] J. W . Dand, Hydrodynamic aspects o f the 
sinking o f the fe rry  'Herald o f Free Enter
prise', R.I.N.A., London, A pril 1988.

[4] R. E. D. Bishop, N. G. Price, P. Temarel. On 
the dangers o f tr im  by the bow, R.I.N.A., 
London, O ctober 1988.

[5] E. Vosnack, Buoyancy in the wings, Kum- 
merman International Conference on Ro- 
Ro Safety and Vulnerability: The way ahead 
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DYNAMISCH HELLINGSGEDRAC VAN 
EEN LEK SCHIP*
A .  W .  V r e d e v e l d t  (TNO-CMC)en  

J . M . J . J o u r n é e  ( t u d )

Sam envatting

De zogenaamde ’rapid-capsizing’ verschijnselen bij lek raken, die veelal als kenmerkend worden gezien voor 'roll on-roll o f f  schepen, zijn het 
gevolg van enerzijds een drastische vermindering van de statische stabiliteitseigenschappen door het binnengestroomde lekwater en anderzijds 
de optredende dynamische verschijnselen tijdens het vol loop proces.
Kennis over het dynamische gedrag van het schip tijdens het vollopen in een lekke situatie en over de precieze invloed van de dynamische 
verschijnselen daarbij, is van groot belang bij het opstellen van criteria voor de stabiliteit van dit soort schepen.
Om meer inzicht te verkrijgen in het dynamisch hellingsgedrag en het effect van een 'crossduct' tussen de zijtanks tijdens het vollopen, is een 
experimenteel onderzoek uitgevoerd om een rekenmodel te testen. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO in nauwe samenwerking met de 
TUD in opdracht van CMO. De eerste resultaten van dit onderzoek worden hier weergegeven.

I .  Inleiding
Bij de beoordeling van de veiligheid van 
schepen spelen vele aspecten een rol. Een 
van deze aspecten is de dwarsscheepse sta
b ilite it van het schip.
Er bestaan uitgebreide stabiliteitseisen. 
Voor elk te bouwen schip worden uitge
breide berekeningen uitgevoerd om de 
stabiliteit in onbeschadigde toestand te 
kunnen beoordelen.
Daarnaast worden er, afhankelijk van het 
scheepstype, ook nog een g root aantal be- 
schadigingsvarianten doorgerekend, waar
bij diverse compartimenten in het schip lek 
worden verondersteld. Hierbij w o rd t een 
quasi-statische situatie verondersteld. Be
halve een berekening voor de toestand 
waarbij de betrokken compartimenten 
volledig zijn volgestroomd, worden ook 
nog een aantal berekeningen voor tussen- 
toestanden met gedeeltelijk volgestroom
de compartimenten uitgevoerd.
Voor het beoordelen van de stabiliteit 
worden in het algemeen geen berekenin
gen in de tijd  uitgevoerd. Een uitzondering 
hierop zijn schepen met tanks in de zijden, 
welke symmetrisch zijn aangebracht ten 
opzichte van het langs-symmetrievlak. De
ze zijtanks worden via een ’crossduct’ 
doorverbonden zodat, wanneer één zij- 
tank volstroom t met water, tevens de te 
genover liggende zijtank volstroomt. Met 
een dergelijke configuratie w ord t beoogd 
dat het schip niet te veel zal gaan hellen 
wanneer het lek raakt. Aan de tijdsduur 
voor het bereiken van gelijke waterni- 
veaus in beide tanks w ord t een grens ge
steld.
De zogenaamde ’rapid-capsizing’ ver
schijnselen bij lek raken, die veelal als ken
merkend worden gezien voor ’roll on-roll 
off’ schepen, zijn het gevolg van enerzijds 
een drastische vermindering van de stati

*Gepresenteerd tijdens Ro/Ro dagbijeen- 
komst,
23 maart 1990 te Delft.

sche stabiliteitseigenschappen door het 
binnengestroomde lekwater en anderzijds 
de optredende dynamische verschijnselen 
tijdens het volloopproces (1,2 ,4).
Er is echter weinig bekend over het dyna
mische hellingsgedrag van een schip ten 
gevolge van het plotselinge instromen van 
water door een groot lek. Hetzelfde geldt 
ook voor de invloed van de stroming in een 
’crossduct’ tussen zijtanks op d it gedrag.

Meer kennis over het dynamische gedrag 
van het schip tijdens het vollopen in een 
lekke situatie en over de precieze invloed 
van bovengenoemde verschijnselen daarin, 
is echter van g root belang bij het opstellen 
van criteria voor de stabiliteit van dit type 
schepen.
Na een aanvaring en een hierdoor ontstaan 
gat in de scheepshuid onder de waterlijn 
kan de eindtoestand van het schip bere
kend worden.
Deze eindtoestand kan echter niet alléén 
bepaald worden door statistische stabili- 
teitsberekeningen tijdens het volstroom- 
proces van een o f meer compartimenten. 
Dynamische factoren, zoals de dynamica 
van het schip zelf, kunnen een belangrijke 
rol spelen. Ze kunnen scheepsbewegingen 
to t gevolg hebben die mede bepalend zijn 
voor de eindtoestand van het schip door 
bijvoorbeeld voortijdig kenteren door een 
’overshoot’ in de bewegingen, door het te 
water komen van openingen o f door het 
schuiven van lading als gevolg van te grote 
hellingshoeken al o f niet gecombineerd 
met grote versnellingen.
Een bestudering van het gedrag van het 
schip in een lekke situatie en de invloed van 
dynamische verschijnselen hierop is der
halve noodzakelijk. Een betrouwbaar wis
kundig model om de slingerbeweging als 
functie van de tijd tijdens het volstroom- 
proces te stimuleren is vooralsnog niet be
schikbaar.
Om meer inzicht te verkrijgen in het dyna
mische hellingsgedrag en het effect van een

’crossduct’ tussen de zijtanks, is een onder
zoek uitgevoerd door T N O  in nauwe sa
menwerking met de TUD.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van de Stichting Coördinatie Maritiem O n
derzoek, op voordracht van het D irecto
raat Generaal voor Scheepvaart en Mari
tieme Zaken.

2. Filosofie
Het hier beschreven onderzoek heeft in 
de eerste plaats to t doel om na te gaan in 
hoeverre het noodzakelijk is om het dyna
mische hellingsgedrag van een schip te be
trekken in de beoordeling van de lekstabi- 
liteit. Hierbij moeten dan tevens de dyna
mische invloeden van het binnenstromen
de en het doorstromende lekwater in re
kening gebracht worden.
Voor wat betreft de omgevingscondities 
van het schip beperkt het onderzoek zich 
hier to t het hellingsgedrag van het lekke 
schip in vlak water.
Ervaringsgegevens over het hellingsgedrag 
van een schip direct na het lek raken, zijn 
niet of nauwelijks voorhanden. Wanneer 
zich dit soort calamiteiten voordoen gaat 
de aandacht van de bemanning uiteraard 
niet in eerste instantie u it naar het verza
melen van gegevens. Achteraf is het door
gaans niet meer goed mogelijk een en an
der betrouwbaar en volledig te reconstru
eren (1,4).
Beproevingen op ware grootte  zijn te 
kostbaar. Voorts zijn experimentele mo- 
delresultaten van het hellingsgedrag van 
schepen tijdens het volstromen met lek
water nauwelijks beschikbaar. Hetzelfde 
geldt ook voor informatie over het func
tioneren van 'crossduct’ configuraties.
Met de beschikbare kennis over de 
scheepsbewegingen en over de stroming 
van vloeistoffen, zou het echter mogelijk 
moeten zijn om een rekenmodel te on t
wikkelen dat zowel de slingerbeweging 
van het schip als de stroming van lekwater 
in het schip met een voor praktische doel
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einden redelijke nauwkeurigheid kan be
schrijven. De voigende stap is dan een veri
ficatie van d it rekenmodel met de resulta
ten van modelexperimenten.
Om bij een dergelijk modelexperiment 
een realistische simulatie van het binnen
stromende lekwater te verkrijgen dient 
het fysische model een niet te kleine schaal 
te hebben. H ierdoor blijven ook groothe
den zoals de waterniveaus en de drukver
schillen in de ’crossduct’ tussen de zijtanks 
meetbaar. De maximale afmetingen van 
het model worden echter weer beperkt 
door de afmetingen van het waterbasin 
waarin de experimenten uitgevoerd 
worden.
Als de verificatie van het rekenmodel vol
tooid is en de resultaten bevredigend zijn 
kan d it rekenmodel gebruikt worden om 
een systematische parameterstudie u it te 
voeren. Op grond van een dergelijke stu
die kan dan beoordeeld worden in hoever
re de dynamica een rol speelt.
Een en ander w ord t hiernaast nog eens in 
schema weergegeven.

3. Rekenmodel
De slingerbeweging w ord t met een dyna
misch model beschreven. De inzinking en 
de vertrimming worden quasi-statisch ver
ondersteld.
De ongekoppelde bewegingsvergelijking 
voor de slingerbeweging van een schip 
luidt als volgt:

(lx x +  344)' q>+t>44 ■ <P +  C44 • <p =  Mk 

waarin:

q) hellingshoek
lxx  massatraagheidsmoment om de x-as 

van het droge schip 
a44 hydrodynamisch massatraagheidsmo

ment
bm hydrodynamische demping 
c44 veerterm 
Mk kenterend moment

Het massatraagheidsmoment van het schip 
lxx laat zich in theorie bepalen aan de hand 
van de massaverdeling in het schip. Daar
naast zijn er een scala van meer o f minder 
betrouwbare benaderingsformules be
schikbaar (5).
Het hydrodynamisch massatraagheidsmo
ment 844 kan op diverse manieren worden 
berekend, variërend van eenvoudige 
schattingen to t uitgebreide twee of drie 
dimensionale potentiaal berekeningen. 
Hier worden de resultaten van het twee
dimensionale striptheorie programma 
SEAWAY (6 ) gebruikt.
De bepaling van de hydrodynamische dem- 
pingscoëficient b44 heeft vooral een empi
risch karakter. Naast een veelal relatief 
kleine bijdrage welke met de potentiaal
theorie (6 ) berekend kan worden, moet 
een visceus deel in rekening worden ge-

ontwikkelinc rekenmodel

berekening
mc

aan fysisch 
>del

verif ikatie

systematise 
studie m.b.v

he parameter |  
rekenmodel |

konklusies j

proeven met fysisch 
model van beperkte 

afmetingen

bracht. H iervoor zijn in de literatuur diver
se empirische methoden te vinden, bij
voorbeeld de methode van Ikeda (7).
De veerterm c44 is gelijk aan de eerste af
geleide naar cp van het produkt van de op
drijvende kracht met de arm GNM sin cp:

C44 =  —  fpgV-GN„-sincp| 
dep l  J

ofwel voor kleine hellingshoeken in een li
neaire vorm:
C44 =  pgV G M

Hierin is:
p  soortelijk massa water

volume van het verplaatste water
GM
GN

aanvangsmetacenterhoogte 
q, metacenterhoogte

De bewegingsvergelijking tijdens het u it
slingeren w ord t voor een lineair systeem 
in de volgende vorm geschreven:

cp +  2icü)0 cp +  o)02 cp =  0

waarin:

COo —

K' =

C 4 4

'h

IX X +344

_  eigen (cirkel)- 
frequentie

C44 =  pg V .G M  =  konstante veerterm

U it de resultaten van een uitslingerproef 
en een hellingproef kunnen de grootheden 
to0, x  en GM bepaald worden. Hiermee zijn 
dan voor een lineair systeem ook de coëffi
ciënten 344, b44 en C44 bij de frequentie co0 
bekend.
Behalve de frequentie co, b lijkt de dem- 
pingscoëfficient x  door visceuze effecten 
in het algemeen ook sterk van de amplitu
de cpa van de hellingshoek af te hangen. In de 
bewegingsvergelijking verdwijnt hierdoor 
de lineariteit.
O ok is de veerterm in het algemeen niet- 
lineair afhankelijk van de hellingshoek cp. In 
geval van rechte zijden van het schip in het 
gebied tussen water en wind kan c44 met 
de formule van Scribanti bepaald worden. 
D it heeft ook een verdwijnen van de linea
r ite it to t gevolg.
Ten gevolge van deze niet-lineariteiten 
moet voor de oplossing van de bewegings
vergelijking overgegaan worden van het 
frequentiedomein naar het tijdsdomein. 
Het kenterend moment Mk is gelijk aan het 
produkt van de hoeveelheid ingestroomd 
water en de horizontale afstand tussen de 
massazwaartepunten van het ingestroom
de water en het droge schip.

I

2coo’ ( lX x  +  344) 2-Jt
' e log

<P(t)
. dimensieloze 

=  dempings-
■ m öffi riöntcp(t+Tq) J coëfficiënt
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De hoeveelheid ingestroomd water laat 
zich berekenen aan de hand van het druk
verschil over de instroom- c.q. door- 
stroomgaten volgens de wet van Bernouil- 
li. Om de invloed van de hoogte van het gat 
op de hydrostatistische druk in rekening te 
brengen w ord t het gat eerst in horizontale 
strippen opgedeeld. Per strip w ord t het 
debiet berekend.

Qi =
2-Vp

Q „ p

'A
•A

o n tluch ting ontluchting

waarin:

instroom  opening

+ drukopnemer
[=3 niveau opnemer

1

z ij tank

"c ro ssd u c t"

z ijtank

1  1  1 1
rei ra  m

T T  T T

CU CS

Schaal 1 :20
maten in mm

------------------------------------------------

Figuur 4 .1. Doorsnede en bovenaanzicht van het testmodel.

Qi debiet door een strip 
V p het drukverschil over een door- of in

stroom strip 
Cü) weerstandscoëfficiënt 
p  dichtheid van water 
A doorstroomd oppervlak van een strip

Het totale debiet volgt uit een sommatie 
over de strippen i. Het zwaartepunt van 
het ingestroomde water w ord t bepaald 
met behulp van beschikbare tanktabellen. 
De bewegingsvergelijking w ord t opgelost 
door in de tijd  te integreren. De begin- 
voorwaarden voor de hellingshoek en de 
slingershoeksnelheid zijn meestal gelijk aan 
nul.
De hoeveelheid ingestroomd c.q. doorge
stroomd water w ord t eveneens door mid
del van een integratie in de tijd  bepaald.
De nummerieke integraties worden vol
gens Euler uitgevoerd.

4. Fysisch model
Aan het fysische model moeten een aantal 
eisen gesteld worden. Het model moet 
zodanige eigenschappen hebben dat het 
zich min o f meer als een schip gedraagt 
met betrekking to t de volgende aspecten:
-  de hydrostatische krachten en mo

menten
-  het (hydrodynamische) massatraag- 

heidsmoment en de hydrodynamische 
demping

-  de instroming van buitenwater naar het 
lekke compartiment

-  de doorstroming van het water tussen 
de compartimenten onderling.

Daarnaast moet het model voldoende 
klein zijn om nog in een sleeptank gebruikt 
te kunnen worden. Het model moet ech
te r weer niet zo klein zijn dat er te kleine 
meetsignalen worden geïntroduceerd.
De keuze viel hierbij op een, in verhouding 
to t de breedte van de sleeptank, zo g root 
mogelijke rechthoekige bak. In verband 
met de dempingsgolven moet het model 
dwars in de tank geplaatst worden.

De karakteristieke gegevens van deze bak 
zijn:
Lengte L 3.000 (m); Breedte B 2 .100 (m); 
Holte H 1.250 (m); Diepgang T  0.625 (m);

Lengte zijtanks lt 1.000 (m); breedte zij- 
tanks bt 0.400 (m); hoogte zijtanks ht 1.250 
(m); breedte ’crossduct’ bd 0.200 (m); 
hoogte ’crossduct’ hd 0.400 (m); hoogte 
massazwaartepunt schip zG 0.750-0.800 
(m)

Figuur 4 .1 toont het gebruikte testmodel. 
Van het model kunnen de volgende para
meters worden gevarieerd:
-  de hoogteligging van het massazwaarte

punt
-  de diameter van het instroomgat
-  de hoogte van het crossduct’ tussen de 

zijtanks
-  de afmetingen van de doorstroomgaten
-  de doorsnede oppervlakte van de ont- 

luchtingsgaten.
Met uitzondering van de diameter van het 
instroomgat, weerspiegelen deze parame
ters ontwerpparameters van het schip.

De keuze van de te meten variabelen is ge
baseerd op de wens inzicht te verkrijgen in 
een tweetal aspecten: de slingerbeweging 
van het ’schip' en de instroming en door
stroming door respectievelijk het bescha- 
digingsgat en de doorstroomgaten tussen 
de compartimenten.
Het model is vrij in al zijn bewegingen, 
maar alleen het verloop van de hellings
hoek met de tijd is gemeten.
D oor de symmetrie in de vorm van het 
model zullen er geen schrik-, stamp- en 
gierbewegingen optreden. Het effect van 
een verzetbeweging, die wel optreedt, 
w ord t voorlopig buiten beschouwing gela
ten. Deze invloed w ord t later onderzocht. 
Omdat verondersteld w ord t dat de inzin
king quasi-statisch verloopt, is ook de 
dompbeweging niet gemeten.
Als functie van de tijd  zijn de volgende 
grootheden gemeten:
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-  de hellingshoek
-  de drukken in de compartimenten zo

wel op de bodem als te r hoogte van de 
tanktop

-  de waterniveaus in de ’crossduct’ en de 
zijtanks.

5. Experim entele  resultaten
Het verloop van de gemeten hellingshoe- 
ken van het model met de tijd w ord t in de 
figuren 5 .1 t7m 5.5 weergegeven.
De negatieve hellingshoek in deze figuren 
na het to t rust komen van het lekke model 
w ord t veroorzaakt door een zwaarte- 
puntsverschuiving ten gevolge van het 
open staan van de zware klep, die het in- 
stroomgat kan afsluiten. Mede door de re
ductie van de metacenterhoogte ten ge
volge van het vrije vloeistofoppervlak kan 
dit hier een relatief grote hellingshoek to t 
gevolg hebben.
De invloed van de hoogteligging van het 
zwaartepunt op het verloop van de hel-

Helling t.g.v. volstrom en.
Invloed KC.

t ijd  [a ]

Figuur 5.1. Gemeten helling ten gevolge van het volstromen, (invloed 
aanvangsmetacenterhoogte).

Helling t.g.v. vo ls trom en.
Invloed in s tro o m d io m e te r.

tijd [■)

Figuur 5.2. Gemeten helling ten gevolge van het volstromen, (invloed Figuur 5.3. Gemeten helling ten gevolge van het volstromen, (invloed 
instroomdiameter). breedte pijpentunnel).

Helling t.g.v. vo ls trom en.
Invloed doorstr. hoogtes zaathtn.

tijd [e ]

Figuur 5.4. Gemeten helling ten gevolge van het volstromen, (invloed Figuur 5.5. Gemeten helling ten gevolge van het volstromen, (invloed 
doorstroomhoogten zaathouten). ontluchtingsgaten).
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linghoek w ord t voor twee gevallen in fi
guur 5 .1 getoond.
De gevonden resultaten zijn niet verras
send. Opvallend is wel dat de vorm van de 
krommen gelijk is.

De invloed van het doorsnede-oppervlak 
van het instroomgat op het verloop van de 
hellingshoek w ord t in figuur 5.2 getoond. 
In deze figuur valt op dat de maximale hel
lingshoek sterk w ord t beïnvloed door het 
doorsnede-oppervlak van het instroom
gat. De kromme behorende bij de kleinste 
instroomdiameter benadert het quasi-sta- 
tische geval, waarbij dus de massatraagheid 
van het ’schip’ w ord t genegeerd.
De invloed van het ’doortrekken’ van de 
pijpentunnel over de volle breedte tussen 
de zijtanks op het verloop van de hellings
hoek is te zien in figuur 5.3 Deze invloed is 
blijkbaar nihil.
Figuur 5.4 toon t de invloed van de grootte 
van de doorstroomopeningen tussen de 
compartimenten op het verloop van de 
hellingshoek.
Hier valt op dat de maximale hellingshoek 
nauwelijks w ord t beïnvloed door de 
groote van de doorstroomopening. Kwali
tatief is het effect overigens volgens ver
wachting.
De invloed van het oppervlak van de ont- 
luchtingsopeningen op het verloop van de 
hellingshoek w o rd t getoond in figuur 5.5. 
Het valt op dat de tijd die nodig is om weer 
recht te komen niet w ord t beïnvloed.
Het is echter niet erg zinvol om uit deze 
grafiek iets te concluderen met betrekking 
to t de maximale hellingshoek, omdat het 
ontsnappen van de lucht via het beschadi- 
gingsgat van grote invloed is. De in figuur
5.5 met vierkantjes aangegeven kromme 
geeft het geval weer waarbij de ontluch- 
tingen volledig afgesloten zijn. Dat het 
’schip’ toch weer terug kom t w ord t ver

oorzaakt door het niet volledig luchtdicht 
zijn van de tanks.
De weerstandscoëfficiënten worden al
leen gedefinieerd voor stationaire stro- 
mingstoestanden. D irect na het aanbren
gen van het lekgat verloopt de instroming 
en doorstroming van lekwater echter in- 
stationair.
In de berekeningen w ord t desondanks 
toch gebruik gemaakt van Cw waarden. U it 
de gemeten drukverschillen en de, u it de 
gemeten niveauverschillen, verkregen de
bielen zijn voor de verschillende door
stroomde openingen de Cw waarden be
paald.
Figuur 5.6 toon t de Cw waarden van de 
doorstroomopening van de ’crossduct’ 
naar de intacte zijtank, zaathout D. Bij deze 
figuur moet worden opgemerkt dat alleen 
waarden zijn bepaald voor het geval van 
een volledig doorstroomde opening. 
Voorts blijkt de signaal-ruis verhouding 
van het verloop van het debiet met de tijd 
klein te zijn. De spreiding van de Cw-waar- 
den is dan ook vrij groot, vooral bij kleine 
stroomsnelheden. Het gemiddelde van de 
bepaalde Cw-waarden ligt hier op 1,9.
De computer simulaties van de experi
menten kunnen hier nog niet gerappor
teerd worden. Deze zijn in voorbereiding.

6. Conclusies
Van de experimenten zijn nog niet alle ana
lyses uitgevoerd. Daarom kunnen hier de 
definitieve conclusies nog niet gegeven 
worden.
Met enig voorbehoud kan echter wel 
reeds gesteld worden dat:
-  bij het bepalen van de maximale hellings
hoek het noodzakelijk is om de dynami
sche effecten ten gevolge van het massa- 
traagheidsmoment van het schip in reke
ning te brengen (figuur 5.2).
-  het ’crossduct’ tussen de zijtanks niet

van grote invloed lijk t te zijn op de maxi
male hellingshoek (figuur 5.4).

Deze twee conclusies zijn uitsluitend geba
seerd op de uitgevoerde experimenten en 
het daarbij gebruikte model, De hierbij ge
hanteerde GM-waarden waren echter re
latief nogal klein, namelijk 10 en 15 cm. In 
het geval van echte schepen zal deze waar
de vaak gro ter zijn en daardoor een kleine
re hellingshoek opleveren.
Definitieve conclusies kunnen pas worden 
getrokken wanneer, aan de hand van het 
rekenmodel, parameterstudies uitgevoerd 
zijn.
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WORK OF THE INTERNATIONAL 
MARITIME ORGANIZATION* RELATED 
TO THE SURVIVABILITY OF RO-RO 
SHIPS
F. Plozo
Senior Deputy Director, M aritim e Safety Division, IMO

V. Y. Semenov
Technical Officer, Sub-Division for technology, IMO

Introduction
At present, the following international instruments govern ro-ro design in terms o f damage stability and subdivision: for passenger ships, Part B 
’Subdivision and stability’ o f  Chapter II-1 o f the 1974 SOLAS Convention and the regulations on subdivision and stability o f passenger ship s as an 
equivalent to Part B o f Chapter II o f the International Convention for the Safety o f Life at Sea, 1960 (Resolution A.265(VIII)); for cargo ships, 
regulation 27 o f the 1966 Load Line Convention regarding Type 'B' ships with reduced freeboard. These instruments are well known to the 
international maritime community, and there is not any need to give their details in the present paper; the only exception w ill be made for 
possible ways o f their improvement.
The main aim o f this b rie f information paper is to outline the most recent agreement achieved within the International Maritime Organization 
which may have an impact on the ro-ro design in the future.

Passenger ships: residual stability  
requirem ents
The Maritime Safety Committee of the 
Organization adopted in O ctober 1988 by 
its resolution MSC. 12(56) a set o f amend
ments to  Chapter II-1 o f the 1974 SOLAS 
Convention which incorporated, as their 
main part, amendments to  regulation 11 - 1 /8 
’Stability o f passenger ships in damaged 
condition’. These amendments reflected 
the need to  ensure a sufficient margin of 
safety to  passenger ships after sustaining a 
damage, in the form  of a sufficient amount 
of residual stability. This need was widely 
recognized by experts concerned, since 
the existing SOLAS requirements regard
ing residual metacentric height had been 
found to  be insufficient, at least for some 
types o f ships, and ro-ros could not be ex
cluded from their number.
The new residual stability requirements 
establish three main parameters to  be con
trolled after sustaining damage: the range 
o f positive stability o f not less than 15° 
beyond the angle o f equilibrium: the area 
under the righting lever curve, which shall 
not be less than 0 .015 m-rad, when mea
sured from the angle o f equilibrium to 
either the angle at which progressive 
flooding occurs, o r 22° (in the case o f one-

* Presented at RoRo 90 15 - 17 May 1990, 
T rieste.

compartment flooding), o r 27° (in the case 
o f simultaneous flooding of tw o  or more 
adjancent compartments): and the residual 
righting lever, which shall be determined as

  , heeling moment
G Z = —— j----------  —  +  0.04 (metres),

displacement

but shall not be less than 0 .10 m.

The heeling moment referred to  in the 
above formula fo r GZ shall be either a mo
ment due to  the crowding o f all passengers 
towards one side (4 persons per I nr2, a 
mass o f 75 kg per passenger and distribu
tion o f passengers on available deck areas 
in way of muster stations which produces 
the most adverse heeling moment), o r a 
moment due to  the launching o f all fully- 
loaded davit-launched survival craft on one 
side (determined also in such a way as to 
produce the most adverse heeling mo
ment; life-saving appliances on the other 
side o f the ship assumed to  be in a stowed 
position), o r a moment due to  wind 
pressure (120 N/m 2 applied to  the pro
jected windage area, w ith  the moment 
arm measured from a point at one half of 
the mean draught to  the level o f the cen
tro id  of the windage area, all taken as cor
responding to  the ship’s intact condition), 
whichever is greater.
New requirements were developed also 
with regard to  intermediate stages of

flooding. They envisage the minimum GZ- 
value of 0.05 m in conjunction w ith the 
range of positive righting levers o f at least 
7°. Only one breach in the ship’s hull and 
only one free surface need to  be assumed 
for the purposes of the corresponding cal
culations.
A new provision regarding the maximum 
permissible value of 15° o f the angle of heel 
after flooding but before equalization was 
introduced in the te x t o f regulation II-1/8; 
to  ensure consistency w ith resolution 
A.265(VIII) w ith  regard to  unsymmetrical 
flooding, the obsolete requirements of the 
existing regulation II-1/8 were replaced 
w ith the provisions permitting a heel of 
not more than 7° fo r the case of one-com- 
partment flooding and not more than 12° 
fo r the simultaneous flooding of tw o  or 
more adjacent compartments.
The above amendments entered into force 
on 29 April 1990 and apply to  all passenger 
ships.
The IMO specialized technical body en
trusted to  deal, inter alia, w ith  matters re
lated to  the survivability o f ships, the Sub- 
Committee on Stability and Load Lines and 
on Fishing Vessels Safety (SLF), at its th ir
ty-fourth session held in February this 
year, gave further consideration to  the 
new residual stability requirements and 
agreed that the Administrations should be 
given some further instructions aimed at 
the uniform application o f amended regu
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lations II-1/8 and II-I/201). These instruc
tions deal w ith  enclosed spaces included in 
the damage stability calculations and pre
scribe that these spaces may have weath- 
ertight subdivision if they do not submerge 
during any stage o f flooding, otherwise the 
subdivision should be watertight. W ith  re
gard to  spaces located above the bulkhead 
deck it was agreed that they should have 
watertight subdivision to  the extent re
quired by amended regulation II-1/8 in case 
they have been included in the damage sta
bility calculation. In particular, partial 
watertight bulkheads and their adjacent 
structures should be constructed in such a 
way as to  restrict progressive flooding in 
the range of the required residual stability, 
and the watertight doors located in the 
same area should meet requirements of 
amended SOLAS regulation II-1/15 fo r 
power-operated sliding watertight doors, 
w ith  a number o f reasonable relaxations.

Passenger ships: im provem ent of 
existing approaches
The SLF Sub-Committee o f the Organiza
tion at its last, th irty-fourth  session gener
ally recognized that the consistency of

')  New  regulation II-1/20-1 (or amended regu
lation II-1/20), belonging to  the ’second pack
age’ o f SOLAS amendments adopted following 
the loss o f the ’Herald o f Free Enterprise’, deals 
w ith  w ate rtigh t in tegrity o f the ship’s hull en
sured by cargo loading doors located above the 
margin line and contains mainly operational re 
quirements w ith  regard to  these doors. For this 
reason regulation II-1/20-1 is not considered in 
this paper, the aim o f which is to  cover surviva
bility aspects pertaining to  ro-ros.

SOLAS requirements dealing w ith surviva
bility of passenger ships could be achieved 
through removal of such outdated con
cepts as floodable length, the introduction 
o f new realistic permeability values and a 
casualty-based approach which would per
m it the determination of what portion of 
the ship should be designed to  a two-com 
partment standard. The level o f safety 
could be increased by requiring more ships 
to  be designed to  a two-compartment 
standard and possibly by increasing the 
transverse extent o f damage.
On the other hand, a proposal to  in tro 
duce at some future time in the SOLAS 
Convention methods based wholly or 
mainly on the probabilistic concept o f sur
vival, w ith  regard to  passenger ships, was 
favoured by many Members o f the Sub- 
Committee. These developments are 
likely to  be based on revised resolution 
A.265(VIII) which, apart from other 
changes expected, should be harmonized 
w ith  the regulations on subdivision and 
damage stability o f dry cargo ships includ
ing ro-ros, as referred to  below, and also 
incorporated new safety concepts as may 
be developed in the future.

Cargo ships: regulations on 
subdivision and dam age stability of 
dry cargo ships including ro-ro  
ships, based on the probabilistic 
concept o f survival 
The International Maritime Organization is 
expected to  adopt shortly regulations on 
subdivision and damage stability of dry car
go ships including ro-ro  ships based on the 
probabilistic concept o f survival, as further 
amendments to  the SOLAS Convention.

The above regulations are expected to  be 
applied to  ship having a subdivisions length 
o f 100 m or more constructed on o r after 
1st February 1992 as agreed by the 
Maritime Safety Committee at its last ses
sion.
The probabilistic concept o f survival is 
based on the assessment o f the probability 
of the ship to  survive after a collision and 
subsequent flooding. The probability of 
survival is the sum o f the products fo r each 
compartment o r group o f compartments 
o f the probability that a corresponding 
space is flooded, multiplied by the proba
bility that the ship will not capsize o r sink 
w ith  the considered space flooded, and it is 
expressed by the value o f the attained Sub
division Index (A). It has to  be compared 
w ith the 'Required Subdivision Index’ (R) 
which depends on the subdivision length of 
the ship, and the following condition 
should be met:

A > R

The value o f R does not depend on the 
ship’s type and results from  a statistical 
analysis which generalized data on almost 
three hundred o f ships.
The value o f A, as referred to  above, is ob
tained by means o f summation which 
should cover only those cases o f flooding 
which contribute to  the value o f A  and 
should be taken over the ship’s length for 
all cases o f flooding in which a single com
partment o r tw o  o r more adjacent com
partments are involved. In case o f wing 
compartments being fitted, contribution 
to  the summation should be taken at first 
fo r all cases o f flooding in which wing com
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partments are involved and, in addition, for 
all cases o f simultaneous flooding of wing 
compartment(s) and adjacent inboard 
compartment(s), assuming a rectangular 
penetration which extends to  the ship’s 
centreline but excludes damage to  any 
centreline bulkhead.
The assumed vertical extent o f damage ex
tends from  the baseline upwards to  any 
watertight horizontal subdivision above 
the waterline, o r higher. If a lesser extent 
w ill give a more severe result, such extent 
is to  be assumed.
If pipes, ducts or tunnels are situated w ith 
in assumed flooded compartments, ar
rangements are to  be made to  ensure that 
progressive flooding cannot extend to 
compartments other than those assumed 
flooded. A t the same time, the Administra
tion may perm it m inor progressive flood
ing on condition that its effects could be 
easily controlled and the safety of the ship 
is not impaired.
The new regulations would prescribe ha
ving on board ships reliable stability infor
mation which should include a curve of GM 
min (o r KG max) versus draught and 
should include also date reflecting damage 
stability requirements, instructions con
cerning the operation of cross-flooding ar
rangements and all other relevant data and 
aids which might be necessary to  maintain 
stability after damage. Plans showing clear
ly the boundaries o f the watertight com

partments, the openings therein w ith  the 
means o f closure and position o f any con
trols thereof, and the arrangements fo r 
the correction o f any list due to  flooding, 
should be permanently exhibited or readi
ly available on the navigating bridge fo r the 
guidance of the officer in charge. In addi
tion, booklets containing the aforemen
tioned information should be made avail
able to  the officers o f the ship.
The new regulations are expected to  pre
scribe that all external openings below the 
final damage waterline which lead to  intact 
compartments (as assumed in the damage 
analysis) should be watertight. They should 
have adequate strength and should be fit
ted w ith indicators on the bridge (w ith the 
exception of cargo hatch covers). Any 
openings in the shell plating below the 
deck which limits the vertical extent of 
damage should be kept permanently 
closed while at sea, and in case they are 
accessible during the voyage, they should 
be fitted w ith a device which prevents un
authorized opening. A t the same time, 
particular doors may be opened at the dis
cretion o f the Master, if necessary fo r the 
operation o f the ship and provided that the 
safety of the ship is not impaired.
O ther appliances which are kept perma
nently closed at sea to  ensure the water
tight integrity o f external openings should 
be provided w ith a notice affixed to  each 
appliance to  the effect that it is to  be kept

closed, w ith  the exception of manholes fit
ted w ith closely bolted covers.

Conclusions
The latest amendments to  the SOLAS 
Convention referred to  above, either 
mandatory (passenger ships) o r the subject 
o f further discussion (dry cargo ships) may 
be considered as an example of a consis
tent and wide approach to  ensure an ade
quate level o f safety to  ro -ro  ships. The 
methods of assessment of survivability of 
passenger and cargo ro-ro  ships after sus
taining damage are expected to  be subject 
to  further research w ithin IMO; such as
pects as survivability o f damaged ships in 
waves, which is still beyond the scope of 
the above-described regulations, as well as 
investigation o f other factors associated 
w ith  specific operational factors which 
might affect survivability characteristics, 
deserve further consideration in the 
1990s.
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RO-RO SAFETY -  A NEED FOR A TOTAL 
APPROACH*
T-C Mathiesen
Executive Vice President -  Technical Director Det norske Veritas Classification A/S Norway 

IN T R O D U C T IO N
Traditionally, rules and regulations related to safety a t sea have been dealing with technical aspects o f the vessel. Rules for structural strength, 
watertight integrity etc. have been the traditional scope for classification, maritime authorities have dealt with aspects like stability, safety 
equipment, radio etc. as laid down in the international conventions. Efforts have been aiming at preventing casualties primarily through 
technical means. Accidents have shown, however, that a majority o f these are caused by human errors or operational failures, not so frequently 
by technical failures alone. The latest tragedies with Ro-Ros, especially the accident with 'Herald o f Free Enterprise’ has underlined this 
situation. Experience clearly confirms that the human factors -  such that attitude, qualifications, skills and motivation, are having great 
influence on safety. To a large extent such factors are controlled and affected by the management -  both onboard and ashore.
A total safety concept, where not only the technical standard is addressed, but also operational aspects, w ill be needed to enhance safety in the 
future.

T H E  D E V E L O P M E N T  O F T H E  
RO -RO  C O N C E P T
The first generation o f what is now known 
as Ro-Ro vessels was developed in the late 
1950s and 1960s. The concept soon 
proved very cost effective, and it is fair to 
say that no other concept has enjoyed such 
a rapid increase in popularity. Numerous 
conferences and seminars have been de
voted to  this particular means o f transpor
tation, and the popularity of the recurring 
Ro-Ro conferences is the best proof of the 
vitality o f the concept.
The Ro-Ros, though retaining their basic 
features, have undergone rapid develop
ment in the past decades, especially w ith 
regard to  size. They are also used in a wide 
variety o f transportation, they are used to  
transport virtually any kind o f goods, are 
used in regular passenger traffic, and have 
also become very popular in the cruise 
market.

C O N C E R N  FO R RO -RO  SA FE TY
It is not correct to  say that the concept 
was completely unknown by the beginning 
of the ’Ro-Ro era’. In Norway fo r instance 
the use of ferries has been a natural part of 
transportation as long as vehicles have 
been rolling on Norwegian roads. Even if 
the environmental conditions could be 
rather harsh, the safety o f the ferry traffic 
was seldom questioned, it is fair to  say that 
the passengers were safer during the cros
sing than they were in their cars on the 
road.
It was by introduction o f the concept for 
regular ocean-going service, and especially 
when the vessels grew bigger, that the 
concern fo r the safety o f these vessels be
came more in focus. A ll o f a sudden big

* Presented at RoRo 90 15-17 May 1990, 
T  rieste

transport machines were operated world 
wide w ith huge unobstructed decks w ith 
only a shell plate to  protect against serious 
hazard: W ater on deck. The vulnerability 
o f the concept has been demonstrated by a 
relatively large number o f accidents, acci
dents causing catastrophic consequences 
following seemingly innocent incidents. 
This concern triggered the so-called Ro- 
Ro project w ith  Det norske Veritas [4] , 
which eventually ended up w ith  the volun
tary class notation SC [13] , defining a 
standard fo r survival capability based on a 
probabilistic approach.

W hat is learned fro m  Ro-Ro 
accidents
Sadly enough, it  seems that only by learn
ing from accidents the safety of human ac
tiv ity  can be improved. Modern risk analy
sis technic may help a lot, but even here 
data from  accidents are needed in order to  
develop the necessary statistics. The first

well known example o f this is the famous 
w ork by Rahola, which developed the in
tact stability criteria still in use based on 
casualty reports. While developing the SC 
class the same methodology was used; 
statistics from 296 cases of collisions have 
been used to  build a probabilistic model to 
analyze the vessel’s capability to  withstand 
an accident involving flooded as a result of 
collision.
If some major accidents w ith Ro-Ro vessels 
should be mentioned, it should be the acci
dents w ith  ’Zenobia’, ’European Gateway’ 
and ’Herald of Free Enterprise’, The 
scenarios leading up to  these accidents 
were different: The ’Zenobia’ suddenly 
caught considerable list, w ith  subsequent 
shift o f cargo; the ’European Gateway’ suf
fered a collision, and 'Herald o f Free Enter
prise’ capsized following water on deck 
due to  an open bow door.
A  common nominator fo r all these acci
dents was, however, that inadequate oper-
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ational procedures and human errors were 
all found to  be contributing factors 
throughout the chain of events leading up 
to  the accident.

Focus on operational aspects
The accident w ith  'Herald o f Free Enter
prise’ had a catalytic effect on the debate 
on Ro-Ro safety, in particular operational 
aspects. The immediate cause of the acci
dent was that the vessel’s inner and outer 
bow doors had been left open. The acci
dent could therefore be said to  have been 
directly due to  the negligence o f the ship’s 
officers. In its consideration o f this human 
factor, however, the commission o f en
quiry examined in detail the management 
and operational procedures both onboard 
the ship itself and within the management 
organization ashore. In both areas the 
enquiry found serious deficiencies, and 
the company’s management was heavily 
criticized.
The accident triggered a series o f immedi
ate actions from the UK government and 
later from the IMO. Amendments to  
SOLAS as a direct consequence o f the 
Herald accident comprise: indicators on 
the bridge, supplementary emergency 
lightning, procedures fo r closing of cargo 
loading doors and lightweight survey at 
specific intervals. In addition, the long dis
cussed issue o f residua] stability was finally 
settled, and an amended set o f require
ments to  watertight bulkheads in pas
senger ships are recently adopted by the 
MSC.
The main lesson to  be learned from the 
mentioned Ro-Ro accidents, as well as 
from ships accidents o f other ship types, is 
however that the key to  safe shipping lies 
w ith  the quality o f the management o f the 
company, both ashore and onboard. The 
recognition of this fact led to  the develop
ment of ’IMO’ Guidelines fo r the Manage
ment of Safe Ship Operation and Pollution 
Prevention’. [ I ]

The role of the Classification 
Societies
Speaking as a representative fo r a Classifi
cation Society, it is tempting to  address the 
safety w ork from this viewpoint. The Clas
sification Societies were the first bodies to  
put ’safety at sea’ in system, triggered by 
the need from the underwriters. The tra
ditional role has been to  secure the object: 
safeguarding that the vessel was strong 
enough to  withstand the danger imposed 
from a hostile environment. Operational 
aspects was not particularly addressed, 
neither was the concern fo r the environ
ment.
In light of the fact that a majority o f all acci
dents are caused by human errors and op
erational faults, the traditional role does 
not fulfil the demand for safety systematics. 
The classification concept has to  address all 
important areas o f safety, and it most cer

tainly has to  include the most important of 
them all: The operation of the vessels.

A  C O M P LE TE  A P P R O A C H  T O  
RO -RO  SA FETY
In future it w ill therefore be a demand fo r a 
more complete approach to  safety. It is in
sufficient to  concentrate on the technical 
aspects of the ship, while ignoring the far 
more important issues of its operational 
management and maintenance standards.
It is a growing understanding that the ma
jo rity  o f accidents are caused by factors 
over which only management has control. 
The main responsibility fo r the safety 
therefore lies w ith the management, and 
not w ith  the regulatory bodies. The roles 
o f the regulatory bodies w ill be to  define 
the safety standards, and provide the 
necessary tools (inspection programmes, 
quality assurance systems etc.) to  provide a 
safety net that w ill ensure safe operation of 
the vessels, but the use of this safety net in 
day to  day operation w ill have to  be the 
responsibility of the management.

The risk level
The first problem to  be faced in any w ork 
related w ith  safety, is how to  determine 
the acceptable risk level. The dilemma is 
that one has to  accept that ’absolute’ safety 
is never achievable, there w ill always be 
risk connected w ith  any human activity. 
Accidents will therefore inevitably happen 
from time to  time, but a major accident 
will never be accepted as being a conse
quence o f an any ’accepted’ risk level. A f
te r any major accident there w ill be a mas
sive demand from  the public: Such accident 
shall never happen again.
It is therefore impossible to  determine the 
acceptable risk level in an objective way, it 
will have to  be intuitively accepted, and can 
be illustrated as the border line between 
accepted and not-accepted risk (Curve R) 
on Figure I . W here that border actually is,

Risk:
"assessed loss po tentia l"

Figure I.

is implicitly defined by the rules and regula
tions set by the regulatory bodies. Thus, a 
ship optimized against these rules, is just at 
the border between acceptable and not 
acceptable. This is the reason why the rules 
and regulations always should be regarded 
as a minimum, and not as a target fo r op
timization.

The im portance of operational 
procedures
The tota l risk is the product of probability 
(p) and severity (s). In cases where the risk 
is outside the acceptable area, the risk 
level has to  be reduced. This can be done 
either by reducing the probability (action 
A) o r reducing the severity (action B), o r a 
combination o f both, see Figure 2.

A : Risk reduction by prevention 

B : Risk reduction by protection

Figure 2.

The reduction of probability can best be 
done by improving the operational pro
cedures onboard the vessel. This requires 
an active participation from all parties in
volved from day to  day.
Reduction o f severity is best done by set
ting standards fo r the objects itself; i.e. 
proper design and fabrication, reserve 
strength and structural integrity, stability 
and evacuation.
The vessel, once built, retains this ’inhe
rent’ safety as long as it is adequately main
tained. Fundamentally important, though, 
it only tells part o f the story o f safe ship
ping. The importance o f the operational 
procedures has been demonstrated in ma
jo rity  o f the accidents w ith Ro-Ro vessels.

Shipboard and ashore M anagem ent
From the discussion so far i t  w ill fo llow  
that standards fo r operational safety is sy
nonymous w ith quality standards fo r the 
management, both shipboard and ashore. 
In the wake o f the 'Herald o f Free Enter
prise’ accident, the initiative was taken in 
IMO to  establish a standard fo r both ship
board and shore-based management. 
Guidelines in this respect have been estab
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lished and the member countries o f IMO 
requested to  promote the use o f them by 
the industry. These guidelines provide a 
framework o f policies and principles w ith 
the aim to  promote good management 
practice, i.e. quality management. This is, 
however, an area where the industry itself 
should take a much stronger initiative, be
cause it is obvious that higher operational 
standards w ill provide better and more 
lasting results in the long term  than more 
technical rules and regulations. However, 
if the industry does not take an active ap
proach to  enhance good safety practice we 
may soon be confronted w ith  mandatory 
detailed requirements in the Conventions 
as to  management systems. Therefore it is 
important now to  introduce a more sys
tematic approach to  what can be called 
'quality management’.
Such an standard is from DnVC recently 
being launched as 'Classification o f Man
agement’. W ith  this class concept, DnVC 
has taken a firm  step towards a 'total safety 
concept’. The SC class is mentioned, one 
may also mention the NAV (Nautical safe
ty) class and, now the class concept has 
moved 'ashore' in order to  address the 
area where safety has to  start: The Man
agement.
The standard presents the Classification 
Societies' response to  the increasing de
mand w ithin the industry fo r independent 
and objective assessment o f quality of man
agement 'onboard and ashore’. The prin
ciples behind the standard are:
-  assessment o f the company's safety and 

environmental policy and management 
system, including the shipboard system;

-  review of implementation and periodi
cal audits

To eliminate random o r subjective evalua
tions the rules focus on criteria fo r assess
ment and audits. The safety and environ
mental protection are the main objectives. 
The company may, however, establish 
specific objectives in addition to  those 
covered by the rules and the classification 
may be used to  verify that these are met.

Contingency Plans
The total safety is often illustrated using 
the term  'lines o f defence’. The last line of 
defence is when, despite all precautions ta
ken, an accident has happened, and safe 
protection and evacuation o f the person
nel onboard is needed. Crucial fo r such 
protection and evacuation is contingency 
plans. These may be of different kinds, for 
different purposes, but one kind o f plan o f
ten overlooked, is what in the SC Class is 
called 'Flooding Effect Information’.
In accidents following flooding o f one of 
more compartments in the vessel, the 
master o f the ship has generally limited 
knowledge on the severity o f the accident. 
In such a situation, to  take the right deci
sion w ith  regard to  evacuation o r not is by

no means an easy task. For a passenger ves
sel w ith  thousands o f people onboard, a 
wrong decision here can be fatal. Even if a 
requirement fo r 'Damage Control Plans' 
has been a SOLAS requirement fo r pas
senger ships fo r decades, we have to  admit 
that the implementation o f this important 
requirement has been questionable.
One reason fo r this unbearable situation is 
perhaps the lack of usable standards. Fol
lowing the SC Class, where this require
ment is an integral part, we felt that such a 
standard should be established. This stan
dard is defined in 'Guidelines fo r documen
tation fo r SC Class’.

F IN A L  REMARKS
The way o f thinking safety at sea has been 
more o r less static over many years, where 
the traditional approach o f safeguarding 
the object through technical requirements 
has been in focus. Even if it has been gener
ally recognized that good operational pro
cedures are equally important, little  effort 
has been made to  embrace also the opera
tional aspects.
W ith  the Ro-Ro concept, w ith  its vulnera
bility to  ingress o f water, the importance 
of good operational procedures has, how
ever, been heavily stressed, not least on 
background of a number of tragic acci
dents. There has also been a growing 
understanding that the majority o f acci
dents are caused by factors over which 
only management has control. The most 
effective way to  improve the safety o f Ro- 
Ros, and also other ship types, is therefore 
to  address the management systems -  
both ashore and onboard - as well as to  
focus on the qualifications and skills of the 
average seafarer.
However, the availability o f trained and 
qualified seafarers seems to  be another 
bottleneck not addressed in this paper. 
Here the industry must take an initiative in 
an area where the 'auction' shipping has 
been doing little  over the years. New ways 
must be found to  improve efficiency in the 
training and development of maritime per
sonnel. One of the principal problems fac
ing the industry -  and one which justifies an 
entire paper by itself -  is that of the falling 
numbers of trained and qualified seafarers. 
This is an equally important issue, and will 
in the future demand our most serious at
tention.
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WATERDICHTE INDELING  
OP BASIS VAN EEN 
WAARSCHIJNLIJKHEIDSBENADERING*
Ir. H. Vermeer,
Directoraat-Generaal Scheepvaart en M aritiem e Zaken 

Inleiding

De bedoeling van deze notitie is:
1. inzicht te verschaffen in de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van wettelijke voorschriften op dit specifieke punt;
2. uitleg te geven omtrent de mogelijkheden en voordelen van een ’probabilistische' methode zoals in IMO Resolutie A.265 in vergelijking met 

een ’deterministische’ methode zoals in SOLAS (beiden voor passagiersschepen);
3. een toelichting te geven op de fundamentele uitgangspunten van de methode volgens de waarschijnlijkheidstheorie en daarmede tevens een 

onderbouwing te geven van een toch wel afwijkende benadering van de veiligheid;
4. aspecten van de probabilistische methode te belichten die relevant zijn voor de specifieke eigenschappen van het ro-ro ontwerp.

Algem ene beschouwing
Lekberekeningen worden uitgevoerd aan 
de hand van een aantal (eventueel te varië
ren) parameters. Indien meerdere para
meters kunnen worden beschreven door 
een kans(dichtheids)verdeling (stochasti
sche variabelen) en als zodanig in het ma
thematisch model zijn verw erkt dan is er 
sprake van de probabilistische methode. In 
tegenstelling to t de probabilistische me
thode staat de traditionele deterministi
sche methode waarin dus de parameters 
niet als stochastische grootheden behan
deld worden.
Het voordeel van de probabilistische me
thode ligt vooral in de kwantitatieve bepa
ling van het veiligheidsniveau zodat tevens 
de mogelijkheid bestaat op objectieve w ij
ze het effect van bepaalde maatregelen nu
meriek te evalueren.

Enige nadelen inherent aan de determinis
tische methode kunnen als volgt worden 
samengevat:
1. Het getal voor het 'criterium van 

dienst’ heeft voor het hedendaagse ont
werp aanzienlijk aan waarde verloren 
en is geen zinvolle basis meer voor de 
factorenmethode te rw ijl de indeling- 
factor zelf een discontinuïteit in het vei
ligheidsniveau te zien geeft ( I -  2- 3- 
compartimentstatus).

2. Het ontwerpen op basis van een schot
tenkromme is eveneens in hoge mate 
een achterhaalde zaak. D it is vooral dui
delijk als de invloed van een langs- 
scheepse indeling op de veiligheid mede 
moet worden beschouwd.

3. Het toevalskarakter van schade-afme-

* Gepresenteerd op de Dagbijeenkomst Vei
ligheid Ro-Ro schepen 23 maart 1990, TU 
Delft.

tingen, beladingstoestand (zoals
diepgang en ladingpermeabiliteit) en 
externe omstandigheden (zeetoe- 
stand) worden niet in rekening ge
bracht.

Als nadeel van de probabilistische metho
de kan worden aangevoerd dat deze vrij 
ingewikkeld is en minder zekerheid geeft 
tijdens het ontwerpproces, terw ijl boven
dien een andere denkwijze vereist is van
wege de afwijkende wijze van benadering. 
Daar staat echter een grotere mate van 
ontwerpvrijheid tegenover.

Historisch overzicht
Reeds ten tijde van SOLAS 1960 werd be
hoefte gevoeld aan een verbeterde opzet 
van de beoordeling van waterdichte inde

ling en lekstabiliteit van passagiersschepen 
hetgeen to t uitdrukking werd gebracht 
door een aanbeveling op d it specifieke 
punt. Naderhand werd door een voor d it 
doel opgezette werkgroep binnen IMO de 
probabilistische methode voor passa
giersschepen uitgewerkt. Een en ander 
was gebaseerd op het concept zoals ont
wikkeld door Wendel. De probabilistische 
methode voor passagiersschepen werd als 
Resolutie A.265 door IMO aanvaard als al
ternatief van de deterministische methode 
van SOLAS 1960. Nationaal kan Resolutie 
A.265 eveneens sinds 1974 worden toege
past als alternatief voor de SOLAS-voor- 
schriften. Voor droge lading vrachtsche
pen doet zich een soortgelijke ontw ikke
ling voor, eveneens gebaseerd op een aan
beveling in zowel SOLAS I960 als 1974.
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Figuur I

Hierbij kan nog worden aangetekend dat 
sinds 1977 ro-ro  vrachtschepen uitdrukke
lijk to t deze categorie gerekend worden 
nadat Frankrijk aandrong op het ontw ikke
len van afzonderlijke voorschriften voor 
d it scheepstype. In 1985 werd de beslissing 
genomen dat voorschriften voor de wa
terdichte indeling en lekstabiliteit van 
vrachtschepen eveneens gebaseerd moe
ten zijn op de probabilistische methode. 
Vrij recent zijn de concept voorschriften 
voor vrachtschepen gereed gekomen 
(vooralsnog voor L >  100 m) en voorge
steld als SOLAS amendement in 1992. 
Naast het in grote lijnen weergegeven his
torisch overzicht kan nog worden gesteld 
dat binnen IMO het streven bestaat de 
probabilistische methode voor zowel pas
sagiersschepen (Resolutie A.265) als droge 
lading vrachtschepen in SOLAS op te ne
men en daarmede de deterministische me
thode te verlaten.

Theoretische achtergrond
In de jaren zestig is aan de hand van 'dam- 
age cards’ een statistiek opgezet van scha- 
de-afmetingen en andere relevante para
meters. Het betrof hier ongeveer 300 
schadegevallen en voor de diverse statisti
sche eigenschappen w ord t verwezen naar 
de ’Explanatory Notes’ van Resolutie 
A.265.
Indien figuur I aan een nadere beschou
wing w ord t onderworpen dan kan worden 
gesteld dat alle mogelijke schades die kun
nen leiden to t lekworden van alleen het 
beschouwde compartiment kunnen w or
den weergegeven in een gelijkbenige 
driehoek, waarbij de basis en de hoogte 
gelijk zijn aan de lengte van het comparti
ment.
Aangezien de kansdichtheidsverdeling van 
langsscheepse locatie van schadelengte (x) 
en schadehoogte (y) bekend is u it de statis
tiek kan de kans op lekworden van alleen 
het beschouwde compariment i worden 
bepaald uit:

P(com P. I) =  ( |  p(x.y) dy dx
A

De waarde van p is hiermede numeriek be
paald als functie van de compartiments- 
lengte en kom t overeen met het volume 
van het driezijdig prisma met de eerder ge
noemde driehoek als grondvlak en de 
kansdichtheidsverdeling p(x,y) als boven
vlak. Anderzijds kan ook de kans op be
schadiging van een dwarsschot numeriek 
worden bepaald en is gelijk aan het volume 
van het prisma met het parallellogram als 
grondvlak (zie figuur 2) en bedraagt dus:

Pschot =  I — P i — Pz

Hierbij dient te worden aangetekend dat 
substitutie van I =  L in de numerieke u it
drukking voor p de waarde I oplevert of 
met andere woorden de waarschijnlijkheid

van een aanvaring w ord t verondersteld te 
hebben plaatsgevonden.
Indien de kans op lekworden van een wing- 
compartiment dient te worden bepaald 
dan kan d it gebeuren door de reductiefac
to r  r in te voeren waarbij r  de kans aan
geeft dat de schadepenetratie niet de 
breedte van het wingcompartiment over
schrijdt. Het is duidelijk dat de numerieke 
uitdrukking voor r zowel afhankelijk moet 
zijn van de lengte als van de breedte van 
het wingcompartiment. Zie in d it verband 
figuur 3 en 4.
Naast de lekafmetingen in het horizontale 
vlak kan echter ook de verticale omvang 
van de schade in probabilistische zin w or
den beschouwd. In Resolutie A.265 voor 
passagiersschepen w ord t de verticale om
vang van de schade nog op een determinis
tische wijze beschouwd. Voor de in de

ontwikkeling zijnde voorschriften voor 
droge lading vrachtschepen w ord t d it as
pect echter wel in rekening gebracht (in 
wiskundige zin aangegeven door v), hoe
wel de noodzakelijke statistische informa
tie  op d it punt nagenoeg volledig ont
breekt. Op basis van het voorgaande kan 
worden gesteld dat voor elk willekeurig 
compartiment de kans op lekworden kan 
worden weergegeven door het produkt 
prv. Met inachtneming van bepaalde re
kenregels voor de factoren p, r en v kan 
deze waarde ook bepaald worden voor 
een willekeurige combinatie van (aan el
kaar grenzende) compartimenten.
Naast de kans op lekworden dient voor 
het beschouwde schadegeval eveneens de 
overlevingskans s te worden bepaald. 
Voor d it doel dient de toestand van het 
schip in beschadigde toestand (diepgang, 
trim , slagzijhoek en stabiliteitsgegevens) 
bekend te zijn, hetgeen verkregen kan 
worden door het uitvoeren van de gebrui
kelijke lekstabiliteitsberekening. U it 
(Amerikaanse en Engelse) modelproeven 
bleek het mogelijk kwalitatief (en bij bena
dering ook kwantitatief) het verband vast 
te leggen tussen enerzijds vrijboord F en 
metacenterhoogte GM in de lekke toe
stand en anderzijds de kritieke significante 
golfhoogte Hs (aangegeven de grens tus
sen kapseizen en niet-kapseizen). U it de 
schaderapporten is tevens de verdelings
functie voor de significante golfhoogte ten 
tijde van een aanvaringsschade te ontlenen. 
Het resultaat is weergegeven in figuur 5 
met de voor de hand liggende conclusie 
dat het merendeel van de aanvaringen 
plaatsvindt bij zeer kalm weer. D oor de 
voorgaande gegevens met elkaar te com
bineren, w ordt, zoals in het geval van Re
solutie A.265, een vereenvoudigde u it
drukking voor s(d) afgeleid:
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Figuur 3 Figuur 4

Figuur 5 Figuur 6

Hs =  functie (G M lsk, F,sk) 

f(d) =  functie (Hs)
s(d) =  functie (G M Uk, Flsk)

De uitdrukking voor s(d) is, door de be
perktheid van de gegevens, een aanzienlij
ke vereenvoudiging van de werkelijkheid 
en komt zeker voor verbetering in aan
merking.
Voor elk schadegeval dient de waarde 
voor s(d) te worden bepaald voor een aan
tal diepgangen en volgens een bepaalde 
weging, die afhankelijk is van de kansdicht- 
heidsverdeling van d zoals schetsmatig aan
gegeven in figuur 6, w ord t dan de waarde 
voor s bepaald voor het gehele diepgangs- 
bereik.
Een belangrijk aspect voor de lekstabili- 
teitsberekening is de permeabiliteit van de 
compartimenten bestemd voor het ver
voer van lading. Enerzijds is er een verband 
tussen gemiddelde permeabiliteit en 
diepgang en anderzijds vertoont de per
meabiliteit een kansdichtheidsverdeling 
met een zekere spreiding.
D it w ord t aanschouwelijk gemaakt in fi
guur 7. Testberekeningen hebben aange
toond dat de spreiding van permeabiliteit

rond de gemiddelde waarde geen noe
menswaardige invloed heeft op het veilig
heidsniveau en volstaan kan worden met 
een deterministische aanname voor de la- 
dingpermeabiliteit {die echter wel 
diepgangsafhankelijk is).

Een schadegeval geeft een bijdrage aan het 
veiligheidsniveau voor s >  o en bedraagt p
r v s.
Het totale te bereiken veiligheidsniveau 
(A =  attained subdivision index) kan w o r
den geschreven als:

A =  2  p r v s

waarin de sommatie moet geschieden over 
alle l-compartimentschades, 2-comparti- 
mentschades en gro ter indien een bijdrage 
aanwezig is doordat s >  o. Deze waarde A  
moet voldoen aan de eis A  >  R waarin R (R 
=  required subdivision index) een functie 
is van de scheepslengte en aantal personen 
aan boord van het schip.

Figuur 7

Aspecten Ro-Ro ontw erp
Er zijn een aantal aspecten kenmerkend 
voor het ro -ro  ontwerp die het veilig
heidsniveau aanzienlijk beïnvloeden:
1. De afwijkende waarde van de permea

b ilite it van de laadruimen zoals reeds 
schetsmatig aangegeven in figuur 7;

2. Veelal w o rd t de nadruk gelegd op een 
langsscheepse waterdichte indeling in 
tegenstelling to t  de traditionele dwars-
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Figuur 9

scheepse waterdichte indeling;
3. Daarnaast is er in het algemeen sprake 

van de aanwezigheid van een grote ma
te van horizontale waterdichte inde
ling.

Het effect daarvan op de berekening is 
aangegeven in figuur 8 voor de partiële 
diepgang dp en de volbeladen diepgang ds 
van een ro -ro  (vracht)schip.

De invloed van deze parameters op het 
veiligheidsniveau komt in de berekening 
to t uiting in een aanzienlijke afname van de 
aanwezige stabiliteitsreserve zowel in de 
tussentoestanden als de eindtoestand. O p
lossingen voor een vergroting van de vei
ligheid zouden dan ook kunnen worden 
gezocht in een betere benutting van het 
aanwezige reservedrijfvermogen en daar
bij de aanwezige stabiliteitsreserve minder 
aanspreken.
Helaas moet worden geconstateerd dat de 
bestaande mathematische modellen nog 
bepaalde onvolkomenheden vertonen 
waardoor de invloed van meerder stochas
tische parameters onvoldoende is verdis
conteerd.

Toekom stige ontw ikkeling
Naast de reeds gesignaleerde tekortko 
mingen die aanpassing van het mathema
tisch model wenselijk zou maken verdient 
het aanbeveling op internationale basis een 
gegevensbestand op te bouwen gebruik 
makende van het systeem van de damage 
cards. De bestaande statistische informa
tie, die ten grondslag ligt aan de ontw ikkel
de wettelijke voorschriften, is sterk ver
ouderd (medio jaren zestig) en de samen
stelling van de wereldvloot heeft in die tus
sentijd qua scheepsgrootte en scheeps- 
snelheid wijzigingen ondergaan. Een der
gelijke actie zou de invloed van massa en 
snelheid op grootte  van de schade-afme- 
tingen aan het licht moeten brengen. Bo
vendien w ord t dan inzicht verkregen in de 
statistische eigenschappen van de grootte  
en locatie van het lek in verticale zin.

Aanvullend hierop dient een module te 
worden ontwikkeld waarin tussentoestan
den tijdens volstromen op basis van een si
mulatie in het tijddomein aan een nadere 
beschouwing kunnen worden onderwor
pen. Zie in d it verband het voorbeeld ge
geven in figuur 9.
Het probabilistische karakter kan to t u it
drukking worden gebracht door de relatie 
met de frequentieverdeling van de lek- 
grootte.
Een dergelijke beschouwingswijze is van 
g root belang voor ro-ro  schepen gezien de 
gevoeligheid voor het ’rapid capsize’, ver
schijnsel, hetgeen weer w ord t veroor
zaakt door transientverschijnselen.

Conclusie
De probabilistische methode heeft.de po
tentiële mogelijkheid om verder ontw ik

Figuur 8

keld te worden to t een volwaardig afwe- 
gingsinstrument voor de kwantificering 
van het veiligheidsniveau van het schip in 
lekke toestand met behoud van nagenoeg 
volledige ontwerpvrijheid.
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FIRE SAFETY ON RORO SHIPS AND  
PASSENGER CAR FERRIES*
F.G .M . Evans
Consultant Southampton, England 

Synopsis
In the light o f recent case history, a comparison is given o f the good safety record with that o f other forms o f transport. The fire problems which 
are presented by RoRo vessels are discussed, including stability and means o f escape. There is then a discussion o f fire protection measures and 
practical firefighting strategies. The paper also contains comment upon the potential for future improvement, outlining the need for an 
international safety authority and for government assistance to maintain safety standards.
The author concludes w ith an outline o f  his own research into mathematical modelling o f fires in steel structures.

The accident record
Recent incidents, such as the fires on the 
T o r  Scandinavia’, ’Scandinavian Star’, 
’Norrona’ and ’Reine Mathilde’, have put 
the passenger safety of this form o f trans
port very much in the public eye.
It is w orth  however putting this into some 
sort of perspective. Some may remember 
that I 34 passenger and crew lives were 
lost from the ’Princess Victoria ’ in an inci
dent in which her stern door was breached 
in heavy weather in February 1953. Most 
will remember that 188 lives were lost in 
the tragic capsize o f the ’Herald of Free 
Enterprise’ in March 1987.
Between these tw o  events eleven lives 
were lost in incidents involving passenger 
travel in RoRo ferries. On average there 
are more people killed in their cars travel
ling to  and from  European holiday destina
tions in a single season.
Car ferries operating to  UK ports carry 
out approximately 150,000 single cros
sings transporting approximately 24 mil
lion passengers a year. Nevertheless, in 
spite of this enviable safety record, which 
has been brought about by the profession
alism o f the Merchant Service and Ferry 
Operators, contrary to  the impression gi
ven by the recent public inquiry, many 
steps have been taken to  improve safety, 
both by the companies themselves and by 
the legislators.
It still remains uppermost in the minds of 
all those concerned that the RoRo pas
senger vessel is, in the UK, the most likely 
scene o f an accident involving the loss of 
more than 1000 lives.
Alterations to  the regulations fo r the con
struction o f passenger vessels were al
ready being negotiated at the International 
Maritime Organization (IMO) before the 
Herald incident, which, now they are 
adopted, w ill improve the safety o f RoRo 
passenger vessels.

* Presentation at RoRo 90 15-17 May 1990, 
Trieste

These vessels have been designed to  fulfil 
an economic function; as such they are a 
brilliant innovation design. Because they 
have introduced new hazards, by virtue of 
their new design, measures have been ta
ken to  reduce these hazards, such as 
drencher systems on the vehicle decks to  
make up fo r the lack o f natural firebreaks in 
these large open spaces.
The main stability problems are dynamic in 
nature, caused by transient effects when 
there is a collision w ith a vessel w ith  a bul
bous bow which causes a large hole below 
the waterline followed by a sudden inrush 
of water, o r water getting onto the vehicle 
deck whilst the vessel is manoeuvring. 
Although there may be a stability problem 
when fighting a fire, this particular prob
lem would not exist, and in static condi
tions, i.e. smooth water w ith  the ship stop
ped, free surface effects are greatly re
duced, due to  something called pocketing. 
Once a vessel has listed, the free surface 
becomes much smaller as water collects in 
a pocket on the low side. This then reduces 
the loss of stability due to  free surface ef
fect.

The statistics provided in Annexe I may 
give a somewhat distorted picture o f past 
case history, in that it  would appear that 
most fires have occurred in the en- 
gineroom. The reason is that hydrocarbon 
fires produce high temperatures quickly, 
so that machinery space fires tend to  give 
rise to  damage and a reportable incident. 
Whereas, there has probably been an equal 
number o f small incidents in the accommo
dation, which have been quickly dealt w ith 
by first aid firefighting. The high incidence 
of engineroom fires has been uniform 
throughout the merchant fleet and com
mercial pressures have been a contribu
to ry  factor.
The development o f the marine diesel 
over the years has meant that increased ef
ficiency and power has led to  increased 
vibration and higher operating tem 
peratures. Fuel price increases have led to 
the use o f heavier grade fuels which re
quire preheating and may not result in effi
cient combustion. Such fuels have a higher 
flashpoint but, of course, a lower self-igni
tion temperature which makes them more 
susceptible to  ignition by contact w ith  hot
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pipes. The fitting of double skin pipe f it 
tings and internal leak alarms together 
with more sophiticated computer 
monitoring is hoped to  reduced the num
bers o f these fires.

In ternational safety standards
One of the problems is that aspirations to 
wards standards o f safety go up as a nation 
becomes more developed. Safety costs 
money so that operators from developed 
nations suddenly find themselves unable to 
compete commercially w ith  operators 
from  countries w ith a lower acceptable 
safety standard. Even the threat o f liability 
may be enough to  frighten away invest
ment. This of course is true fo r any indus
try  but the competition is more direct for 
the shipping industry.
Once foreign vessels are allowed on 
domestic routes, apart from  the un
economic requirements to  pay someone 
else to  carry freight o r passengers fo r you 
(which amounts to  an invisible im port in a 
balance o f payments), it means that there is 
no longer any state control over their own 
safety standards.
An international standard o f safety should 
be a possibility w ith  ships, which o f course 
is what IMO are striving towards. The air 
transport authorities have been able to 
make worldw ide safety standards a reality, 
although perhaps the travelling public 
would not be so complacent about air 
travel if accident statistics were quoted for 
passenger/time spent in seat rather than 
passenger/miles.
An increase in passenger safety would be 
achieved by setting international standards 
o f the highest order and enforcing them 
internationally. The use o f modern risk 
analysis techniques, to  ascertain acceptable 
standards o f risk management, should al
low governments to set frameworks w ith 
in which shipping companies could operate 
and practise their moral obligations fo r 
high safety standards w ithout an overbur
den o f economic pressure. However, safe
ty cannot be achieved by legislation alone, 
safety is a reflection of good management 
at all levels.

British shipowners have usually applied 
safety standards in excess of legal require
ments, and British legal requirements have 
usually been in excess o f the minimum in
ternational requirements. The ship’s offi
cer has safety as his highest objective in his 
training and operational practice.
One way governments can help is w ith  fi
nancial assistance to  scrap older vessels as 
safer vessels are developed, o r to  help w ith 
modifications to  older vessels when the 
modifications are only a safety considera
tion.

Fire safety problems
The problems are the same as fo r most 
vessels, the crew have to  be prepared to

provide their own fire cover independent
ly of a shore fire brigade.
There are rooms for public assembly, 
shopping arcades and hotel facilities in a 
structure which includes a power house 
and a multi-storey car park containing cars 
and commercial vehicles.
Fires would always be what a fire officer 
would call an enclosed fire and very often 
what he would call a basement fire, where 
the only approach is from the top. Above 
all the operation includes people who are 
the major cause o f fires.
Smoke is a problem, there are large areas 
w ith  air conditioning on part recirculation. 
The ship is basically a metal structure and 
metal is a very good conductor o f heat, 
so that boundary cooling and containment 
are very important in shipboard 
firefighting.

Fire protection
The American policy on fire protection, 
has always been to  lim it combustible mate
rials, in which case they have not seen the 
need fo r sprinklers. The British policy has 
been to  allow combustible linings but to  
f it sprinklers. These attitudes have helped 
shape international regulations, so that the 
tw o  methods remain as an option.
There are some ships on British routes, 
which are not fitted  w ith  sprinklers. I am 
glad to  say that after an inquiry into a re
cent passenger ship loss by fire in the 
United States the admiral in charge o f the 
inquiry stated that the loss would not have 
occurred if the ship had been fitted w ith 
sprinklers. United States delegates to  the 
IMO are now lobbying to  have a require
ment fo r sprinklers to  be fitted to  all pas
senger ships under a SOLAS convention 
and are even discussing protection o f the 
void space above the deckhead.
The experience w ith  sprinklers is that 
most accommodation fires are controlled 
by the operation of one sprinkler. Howev
er, because sprinklers do not give early 
warning o f fires most recently built ships 
are fitted w ith fire detectors, spinklers and 
tru ly non-combustible bulkheads.
It is a requirement that a passenger vessel 
is divided at intervals along its length by 
class A  bulkheads, any openings in which 
would have a watertight door up to  a cer
tain height and a fire resistant door above. 
These doors can be closed manually o r 
automatically w ith  indicators on the 
bridge. There w ill still be afire screen door 
when the watertight door is open. There is 
also a requirement fo r the provision and 
protection o f escape routes. Insulation is 
also built in between accommodation and 
machinery spaces.
In the International Convention fo r the 
Safety o f Life at Sea 1974 (SOLAS) and its 
amendments there have been improve
ments in fire safety, which are reflected in 
UK national legislation. However, the IMO 
is only now considering making rules about

combinations o f materials used in furniture 
manufacture, and not yet considering pro
hibition o f use of the synthetic foams which 
were banned from sale in the UK, in new 
furniture, in 1989.
Machinery spaces are required to  be pro
tected by a fixed installation, the main re
quirements fo r which are that the controls 
fo r operating them are outside the space it 
protects. The favourite is either a C 0 2 or a 
halon system, although some individual 
companies favour high pressure water 
spray systems. The philosophy fo r the use 
of any fixed installation is that one attack 
would be made on a fire, if the fire was not 
immediately under control then the fire 
team would withdraw, the machinery 
space battened down and the fixed installa
tion used.
Vehicle decks are fitted w ith  drencher sys
tems which are zoned. There are large 
capacity scuppers to  get rid o f this water 
so as not to  cause a stability problem from 
free surface. The philosophy o f use is that 
the space is also provided w ith fog ap
plicators which would be used to  achieve 
extinguishment of a fire contained, but not 
extinguished, by the drencher system. The 
general philosophy fo r dealing w ith  a fire in 
a closed freight container is that it  should 
not be opened until the ship is safely along
side and the fire brigade is standing by.
Part o f the safety system fo r fire preven
tion is the requirement fo r fans capable of 
producing at least ten air changes an hour 
to  prevent an accumulation of petrol o r 
other vapours on the car deck.
Arson, which has featured in tw o  o f the 
recent incidents, has been an increasing 
factor in fire losses in most developing na
tions. There is also the vulnerability o f the 
passenger vessel to  te rro ris t attack. The 
only answer to  this problem is increased 
security, fire patrols, fire detection and the 
use o f closed circuit TV monitoring sys
tems.

Fire and dangerous goods
Some road hauliers and freight forwarders 
have a cavalier attitude to  the transport of 
dangerous goods. Ferry companies and 
harbour authorities must maintain the 
standards required in the International 
Maritime Dangerous Goods Code and the 
IMO Recommendations on the Safe Trans
port, Handling and Storage o f Dangerous 
Substances in Port Areas. These recom
mendations which have been introduced 
into legislation in the UK, require that har
bour authorities should have practised 
emergency procedures.

There are four major philosophies fo r safe
ty  in the transport o f packaged dangerous 
goods by sea.
1. Identification

Classification and labelling
2. Packaging

Containment principles; performance
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tested packagings; quantity limits.
3. Separation and segregation 

Compatibilities.
4. Declaration

Dangerous goods declaration, packing 
certificate and manifest.

In the event o f afire, information is the key 
to successful control o f an incident. Infor
mation as to  the correct extinguishing 
medium, the degree o f personnel protec
tion needed, and the actions to  take. Some 
of the information will be on board, some 
w ill need to  be requested from the shore, 
in which case it is essential that the correct 
technical name is known. Adherence to 
the general principles will see to  it that this 
is available, and that incompatible substan
ces have been properly segregated. An ob
vious example is that a substance w ith an 
inherent fire risk would be kept separated 
from a substance likely to  explode in afire.

Ferry companies operate ’cargo only’ ves
sels on which the more dangerous loads 
are shipped; these vessels are still techni
cally passenger vessels as the lorry drivers 
are counted as passengers.

C rew  organisation and training
Apart from  spending money on the hard
ware, the software is also looked after. UK 
regulations only require training in fire
fighting fo r newly certificated officers, ho
wever, training is given to  new entrants, 
w ith advanced training fo r senior officers, 
according to  IMO resolution. Warsash has 
been involved in training in firefighting for 
ferry operators fo r many years. In collabo
ration w ith  the Hampshire Fire Brigade, 
courses are run designed fo r all the crew 
from new entrant to  the Senior Master o r 
Chief Engineer. Training courses are also 
held in handling, procedures, and in dealing 
with fires and spillages involving dangerous 
goods.

This training is complementary to  the fire 
drills and training conducted aboard ship, 
which includes drills held together w ith lo
cal fire brigades. The general philosophy is 
that all members o f the crew are well 
trained as to  what to  do on discovery o f a 
fire. Having first raised the alarm, they 
would isolate then attack the fire w ith  im
mediately available firefighting equipment, 
if this is not successful an initial attack 
group, which is a small close knit body of 
men, would arrive w ith  breathing appara
tus and hoses. This party musters at a point 
not easily cut o ff by fire and in which 
enough equipment is stored to  make an in
itial attack on any fire. O ther members of 
the crew man the control centre (i.e. the 
bridge), form backup groups o r technical 
support groups. The hotel staff organise 
mustering o f the passengers whilst others 
are preparing lifesaving equipment for 
launching.

Means of escape
New developments include partially en
closed lifeboats, affording better protec
tion from the elements. Inflatable slides li
ke aircraft escape chutes have been fitted, 
these have a buoyant platform at the bot
tom end from which passengers can board 
liferafts; my only reservation about these is 
that on some vessels the disembarkation 
point is from an enclosed part of the vessel. 
A  new philosophy in the legislation is that 
all passengers should be able to  board their 
lifesaving apparatus w ithout having to  en
te r the water; cranes have been fitted to 
some vessels to  lower liferafts to  the wa
te r w ith  their full complement.

In conclusion
An industry exists which has a good safety 
record. Although partly due to  an element 
o f luck, it must also be due to  the people in 
it. New safety standards expected in all ac
tivities of human endeavour must be re
flected by this industry. The RoRo ship is so 
much an accepted extension to  the road 
network that we must never forget the 
Bible quotation ’They that go down to  the 
sea in ships, see the works of the Lord and 
the wonders of the deep’.

Annexe II

Research
The author is engaged in research into fire 
spread in steel structures using computer 
based mathematical models.
It is hoped that when such models, and the 
associated hardware, are sufficiently de
veloped, they w ill be useful tools in testing 
the vulnerability to  fire o f new ships de
signs.
There are certain aspects of firefighting 
which could best be taught w ith  the ani
mated graphics o f an interactive computer 
simulation. Imagine, as a learning expe
rience, being able to  see graphically the ef
fect o f leaving a door open when raising 
the alarm; the main point of an interactive 
computer program or video being that the 
student sees this effect as a result of his 
own actions and he is learning by expe
rience. So often in real case history it is 
human failings that make the difference be
tween a small fire put out quickly and a fire 
which gets out of hand. In a recent incident 
the firefighters forgot the basic lesson w ith 
regards to  making a low level entry to  a 
fire and tried to  gain access by their normal 
access route, i.e. from above.

Annexe 1
Fires in RoRo vessels 
1953-1990 Extracts from Lloyd’s Register o f Shipping, Shipping Information Service.

02.79 Anderida Fire in engineroom
06.80 Senlac Fire in auxiliary engineroom
10.80 Finneagle Cargo fire
06.81 Earl Granville Fire in boiler room
01.82 Prince o f Brittany Fire in engineroom
10.82 St. Ola Fire in engineroom
04.83 Armorique Fire in passenger accommodation
06.83 Bolero Fire in rubbish chute
09.83 Norwave Fire in engineroom
12.83 Antrim  Princess Fire in engineroom
05.84 Jupiter Fire in engineroom
03.86 Borgen Fire in engineroom
12.86 Saint Killian II Fire in engineroom
05.88 Seafreight Freeway Fire in engineroom
06.88 European Clearway Fire in engineroom
03.89 Kaptan Sait Ozege Constructive total loss
03.89 Conti Bavaria Electrical fire
08.89 Pride o f Hythe Explosion
08.89 Mazatlan Crankcase explosion
09.89 Lyrawa Bay Fire
09.89 Tor Scandinavia Fire in accommodation
09.89 Euro Courier Fire in engineroom
12.89 Marino Torre Fire in engineroom
01.90 Sally Albatross Fire due to  hotwork
04.90 Scandinavian Star Fire in accommodation
04.90 Norrona Fire in accommodation
04.90 Reine Mathilde Fire in engineroom
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Very often in a fire situation the instinctive 
thing to do is not the right thing, an exam
ple is opening a door when smoke is 
coming out from under it to  'have a look’. 
It is hoped that, in a given situation, training 
will see to  it that instead of doing the in
stinctive thing a man would make a ’condi
tioned response’, and do what he has been 
trained to  do. No effort should be spared 
to  make this training effective and correct.

Problems for Research
There are different approaches, philos
ophies o r techniques practised in different 
countries. In America, fo r instance, there is 
a greater reliance on the use o f water fog 
than in the UK and a greater emphasis on 
the use of ventilation early in the fire. Phi
losophies are often changed as a result of 
lessons learned from an incident rather 
than proper research.
The behaviour of fire in a steel structure is 
quite different to  that in a brick o r con
crete structure and the training, resources 
and organisational structure o f the men to 
do the firefighting may be different too. 
One problem from training and research is 
that of scale. There has to  be a lim it to  the 
size of fire or degree o f fire loading that is 
used in training situations both fo r econo
my and safety considerations, especially 
when considering the fire loading in en
closed spaces. Instructors have to  be care
ful not to  learn ’easy’ methods o f contro l
ling their fire simulations and pass those on 
to  students as the method may not be ap
propriate on full scale fires. Quintiere has 
shown us that fire simulations are not valid 
beyond a scaling factor of five.
Large scale fires fo r research are expensive 
and, to  get any valid comparative results, 
would have to  be repeated many times. A 
computer model is cheap to  set up and run, 
alter a variable and run again. There is 
another advantage from an experimental 
point o f view in that all the other parame
ters can be kept exactly the same, which is 
impossible in a practical experiment.

Ventilation
One of the most difficult decisions to get 
right during firefighting is when to  venti
late and when not to  ventilate. The general 
principle is that if the fire is ventilated it is 
fed w ith air and burns more violently. If the 
ventilation is shut down then heat, smoke 
and, if firefighting is being carried out, hu
midity are boxed in.
Ventilation of a fire to  remove superheat
ed gases and steam, argues against the tra 
ditional merchant navy response which is 
to  batten down a fire. It might be argued 
that the best thing to  teach the amateur 
firefighter is simply to  withdraw, batten 
down and use fixed installations, which I 
would agree w ith  and indeed do teach as a 
philosophy fo r machinery spaces.
In reality the problem may be compound
ed by the presence of casualties w ithin the

space or a space may need to  be entered to 
perform some control function or the fire 
may be in accommodation o r other space 
which is not protected w ith fixed installati
ons. In the case of a machinery space fire 
there is the problem that shutting it down 
to  control a small fire may place the vessel 
in a navigationally hazardous situation w i
thout means of propulsion.
Consideration should be given to  the con
struction of the next generation o f ships 
with vertically vented smoke zones, as is 
often done in industry ashore to  prevent 
the horizontal spread o f fire and smoke. 
However, this is such a departure from 
tradition that it would have to  receive 
careful consideration, particularly in the 
light of the fact that often in the marine and 
offshore world structures are disposed 
vertically rather than spread horizontally. 
A computer model would be ideal for stu
dying these considerations.
In the recent incident on the T o r  Scandi
navia’ they were unable to send a distress 
message because the radio room became 
smoke-logged. Pressurisation o f certain 
critical areas such as control centres or 
escape routes could keep them smoke 
free, this may also be investigated w ith  a 
mathematical model.

Insulation
In the 1970s marine superintendents began 
to  report that accommodation fires were 
more often resulting in complete 
burnouts. This was due to  the introduction 
of insulated compartments (to  allow fo r 
air-conditioning) and the introduction of 
modern materials. Often the architect’s 
answer to  increased fire loading has been 
more insulation to  protect the boundaries. 
Increased insulation means that heat is 
boxed in making flashover conditions 
more likely, it also means that external 
boundary cooling is not effective as a me
ans o f removing internal heat as it would 
be in an uninsulated metal box.

Physical Models
Some physical modelling must be done 
even though there are scaling limits, as it 
w ill be necessary to  have data to  validate a 
mathematical model.

The W ay Forward
I find the ability o f the modern computer 
to  provide three dimensional graphics or 
to  control a video disc very exciting de
velopments. They already have, at the 
Warsash college, shiphandling simulators 
which use similar formulae to  the fluid dy
namic formulae used in computational fire 
research. There is also a machinery space 
simulator, radar simulators and, recently 
commissioned at the Warsash College, a 
tanker loading simulator. It would be nice 
to  think that one day a fire training simula
to r  would be added to  this total.
Simple programs, developed using the new

computational techniques, have already 
proved useful on fire courses and on con
sultancy work, using models and empirical 
formulae to  predict necessary water spray 
protection fo r exposures.
The research is being done in collaboration 
w ith  the Department o f Mechanical En
gineering, Portsmouth Polytechnic. We 
have received a research grant from the 
Scientific and Engineering Research Coun
cil, and Dr. A. Achmed, a research asso
ciate has been appointed, a fluid dynami- 
cist. We have also received assistance, and 
promise o f further assistance, from the 
Building Research Establishment, Ministry 
o f Defence and the Department o f Fire En
gineering at the University o f Edinburgh. 
Interest and help w ill be needed from in
dustry to  make sure that this research pro
ves fruitful. W e would also welcome colla
boration w ith  educational establishments 
in other countries.

References
Formal Investigation into the loss o f the Herald 
of Free Enterprise. Report o f C ourt No. 8074 
HMSO
Fire aboard the m.s. Scandinavian Sea on March 
9, 1984. US Coast Guard final report no. 
USCG-CITS-85-I-I.
Document fo r guidance, 1985: an international 
maritime training guide, by ILO & IMO. 3rd edi
tion IMO, 1987.
Mathematical modelling o f fires, by j. R. Mehaf- 
fey. ASTM STP 983 1988.

398 SenW 57STE [AARGANG NR 7



DE MARITIEME MARKT
 _________________   door Menso de Jong

DUBBELE BODEM IN TANKERMARKT

Begin 1990 is een bestelgolf van VLCC’s 
over de werven gespoeld. Het marktbeeld 
vroeg daarom. De tonmijlenproduktie van 
de tankervloot is de afgelopen twee jaar 
met 18% gestegen. De tankervloot nam 
daarentegen met slechts 4% toe. Zowel 
de efficiëntie als het vrachtenpeil verbe
terden dan ook. De nieuwbouwprijzen 
stegen gedurende 1989, maar daalden -  al
thans in dollars uitgedrukt -  begin 1990 
weer in Japan onder invloed van de waar
dedaling van de yen. Bovendien begint een 
groot deel van de vloot de critische leeftijd 
van 20 jaar te naderen. Tenslotte ontstond 
in de Verenigde Staten zware politieke 
druk om dubbele bodems o f dubbele rom
pen voor te schrijven voor tankers. D it 
laatste is een uitvloeisel van de milieuramp 
die de 'Exxon Valdez’ ongeveer een jaar 
terug in Alaska teweeg bracht.
In maart 1990 waren er dientengevolge 
circa 90 VLCC ’s in bestelling. Weliswaar 
waren die orders nog niet alle definitief, 
maar daarna zijn er nieuwe bijgekomen. 
De totale tankervloot kan met ruim 10% 
toenemen van 235 mln dw t midden 1989 
to t 260 mln dw t eind 1992. De VLCC- 
vloot zal zelfs met circa 15% groeien. Ver
schillende onderzoekers verwachten daar
entegen een minder snelle groei bij het 
olietransport. Daarbij gaan zij er van u it dat 
de economische groei in de wereld wat zal 
afnemen na de gunstige jaren 1988/89 en 
dat de produktie van olie in de OECD-lan- 
den weer zal stijgen bij een langzaam oplo
pende olieprijs. Daar kom t nu nog bij dat 
vele regeringen willen streven naar een la
ger energieverbruik om het broeikaseffect 
van de CO ^-uitstoot tegen te gaan.
De mogelijkheid bestaat dus dat er in 1992 
wederom een surplus aan tankers zal on t
staan. O f dat inderdaad het geval zal zijn, 
hangt er van af o f de Amerikanen dubbele 
rompen zullen voorschrijven voor tankers. 
Indien zo’n voorschrift internationaal 
w ordt overgenomen, zal een g roo t
scheepse vervanging van de tankervloot 
noodzakelijk zijn met als gevolg een guns

tige tankermarkt voor een lange reeks van 
jaren. Indien dat niet gebeurt, kunnen er 
vanaf 1992 te veel nieuwe tankers op de 
markt komen. Bij invoering van dubbele 
rompen alleen voor de vaart op de VS zal 
een gespleten tankermarkt ontstaan: hoge 
vrachten naar de VS en lage naar de rest 
van de wereld. Deze gespletenheid zal nog 
toenemen indien de VS tegelijkertijd de 
aansprakelijkheid van tankerreders bij 
olieverontreiniging aanzienlijk verhogen. 
Zelfs als een bestaand schip zonder dubbe
le bodem of romp voorlopig op de VS mag 
blijven varen, kan dan de verzekering te 
gen aansprakelijkheid prohibitief worden. 
Begin 1990 leek het er op dat de Amerika
nen hun eisen voor tankers met dubbele 
bodem en misschien zelfs met onbeperkte 
aansprakelijkheid spoedig zouden invoe
ren. Inmiddels neemt de roep toe eerst 
wat meer studie te verrichten alvorens 
verstrekkende maatregelen te nemen. De 
beslissing van Shell geen eigen tankers 
meer te gebruiken in de vaart op VS-ha- 
vens is ongetwijfeld een teken aan de 
wand. Marad heeft berekend dat dubbele 
rompen het olietransport naar de VS on
geveer 1,3 miljard per jaar duurder zal ma
ken. Z o ’n bedrag kan men wellicht effec
tiever benutten. Er zijn al vele suggesties 
gedaan, zoals de invoering van verkeersbe- 
geleidingssystemen op de aanlooproutes 
naar havens en verkeersscheidingssyste- 
men op doorgaande routes met veel ver
keer. Er zijn aanwijzingen dat deze syste
men in Europa hebben bijgedragen aan een 
vermindering van het aantal ongevallen 
met tankers. O ok zouden de VS meer kun
nen doen aan de bestrijding van eventueel 
voorkomende verontreiniging. In tegen
stelling to t vele Europese landen heeft de 
Amerikaanse overheid dergelijke zaken 
verwaarloosd. In Alaska was er wel een 
rampenplan overeengekomen met de olie- 
industrie, maar er was geen inbreng en 
evenmin toezicht op de naleving er van van 
de kant van de overheid. Aansp rakel ij k- 
heidskwesties zouden verder sneller zijn

te regelen indien de VS ten langen leste de 
IMO-conventies over compensatie bij 
olieverontreiniging zullen ondertekenen. 
Ook is tw ijfel gezaaid over de veiligheid 
van dubbele rompen. Het aantal kleine 
verontreinigingen kan er door afnemen, 
maar de grote juist toenemen omdat de 
berging van een gestrande tanker bemoei
lijk t zou worden. Zo'n argument zal de 
Amerikanen waarschijnlijk niet overtuigen 
zolang de werven om het hardst roepen 
dat dubbele rompen geen technische- of 
veiligheidsproblemen opleveren. Dat de 
werven niet geheel belangenloos zijn, doet 
daarbij vermoedelijk niet te r zake. De 
Scandinaviërs propageren thans met goed
kopere voorzieningen de milieurisico’s te 
lijf te gaan. Daartoe behoort het idee meer 
permanente ballasttanks te verlangen op 
oude tankers. Ook is voorgesteld in de la- 
dingstanks een onderdruk te genereren, 
waardoor bij een stranding geen olie u it de 
tank loopt maar water in de tank. Een en 
ander geeft aan dat grondige kosten/ba
ten- en risico-analyses geen overbodige 
luxe zijn alvorens verstrekkende maatre
gelen in te voeren. Indien de Amerikaanse 
regering inderdaad besluit eerst verder te 
studeren op alle mogelijkheden, kunnen de 
meeste tankerorders waarschijnlijk niet 
meer herroepen worden. Die schepen ko
men dan te vroeg in de vaart.
De tankermarkt gaat dus een onzekere tijd 
tegemoet. Er is een troost: een eventueel 
surplus zal slechts van korte duur zijn. Bij 
de huidige gunstige vrachten gaan er name
lijk nauwelijks tankers naar de sloop. Daar
door ontstaat een stuwmeer van oude tan
kers die bij een sterk gedaald vrachtniveau 
naar de sloper gaan. In 1992 zal ongeveer 
39 mln dw t van de huidige vloot van 
VLCC’s en ULCC’s 18 jaar of ouder zijn. 
Indien de helft daarvan in 1993 zal zijn afge
vloeid, blijft de omvang van de vloot op het 
huidige peil. In de tweede helft van de jaren 
negentig komt bovendien 61 mln dwt, ge
bouwd in de jaren 1975-79, aan de beurt 
voor de sloop.
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JAARREDE I 990 VOORZITTER VERENIGING 
NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW INDUSTRIE
(VNSI) uitgesproken door ir. W.J. ter H art tijdens het openbare gedeelte van 
de Algemene Ledenvergadering van VNSI op 15 mei 1990 te Delft

Dames en heren,

In het jaar 1989 is voor de Nederlandse 
scheepsbouw en scheepsreparatie het her
stel dat zich in het voorgaande jaar had in
gezet, bevestigd. D it is in overeenstem
ming met alle optimistische prognoses 
over de vraag naar scheepsruimte in de ko
mende tien jaar.
Onder invloed van de wereldwijd aantrek
kende economie kon bij de zeescheeps- 
nieuwbouw een goede orderpositie w o r
den gehandhaafd en kon ook bij de 
scheepsreparatie, to t een sterk verbeter
de werkbezetting worden gekomen.
Deze gunstige ontwikkeling op het gebied 
van de bedrijvigheid betekent echter niet 
dat nu alles rozegeur en maneschijn is. 
Opleiding, scholing op alle niveaus in de 
scheepsbouw baart zorgen. O ok voor mi
lieu en R&D is meer aandacht geboden.

De bouw van zeeschepen gro ter 
dan I0 0 G T
In deze deelsector is nog steeds order- 
steun nodig. In 1989 is het mede daardoor 
mogelijk gebleken de orderportefeuille 
met ca. 20% meer te vergroten.
Zolang marktverstorende invloeden van
uit het buitenland voortduren, dringt VNSI 
er bij de overheid op aan haar steunsys- 
teem te blijven richten op de mogelijkheid 
to t handhaving van het marktaandeel van 
de Nederlandse scheepsbouwindustrie in 
West-Europa.
Een neerwaartse tendens van het subsidie
niveau is internationaal zeker kenbaar, 
doch hoge verwachtingen van een wereld 
zonder steun moet men niet hebben. De 
ervaring leert immers dat de daarvoor in 
de plaats komende ongestoorde 'vrije con
currentie' opnieuw en vaak nog erger 
door officieuze en ongecontroleerde 
steunelementen w ord t verziekt, hetgeen 
niet in het voordeel van de Nederlandse 
werven is.
Als men de Nederlandse orderportefeuille 
in zeeschepen gro ter dan 100 GT bekijkt, 
dan blijkt dat het totaal geboekte bestand 
over 1989 belangrijk hoger ligt dan de jaar- 
produktie in de afgelopen jaren; een rela
tieve stijging van het exportgedeelte 
springt daarbij in het oog. N iettem in is de 
thuismarkt voor de werven van groot be
lang. Met name de IPZ, maar ook andere 
door de Nederlandse reders gewenste fa
ciliteiten worden dan ook door VNSI on
dersteund, zoals de vervroegde afschrij
ving, d it om het Nederlandse reders mo

gelijk te maken óók bij Nederlandse w er
ven opdrachten voor de bouw van schepen 
onder te brengen.
Het marktsegment vissersschepen ont
wikkelde zich ongunstig. Daar heeft het af
remmende beleid van de EG geleid to t 
minder opdrachten voor de bouw van 
schepen voor de vissersvloot van de Ge
meenschap.

De kleine scheepsnieuwbouw
In de Nederlandse 'kleine scheeps
nieuwbouw’ is sprake van een markt met 
een aantal verschillende segmenten, waar
op door de kleinere werven wisselend 
w ord t ingespeeld.
Deze segmenten zijn: zeegaande schepen 
kleiner dan 100 GT, binnenvaartschepen, 
bedrijfsvaartuigen, niet-zeegaand bagger- 
materieel, e.d.

De laagconjunctuur van de afgelopen jaren 
heeft een wereldwijde teruggang in de in
frastructurele werken en daardoor een 
vermindering van de vraag naar niet zee
gaand baggermaterieel en bedrijfsvaartui
gen teweeg gebracht. Daarnaast hebben 
zich vooral ook de structurele verande
ringen in de binnenvaart doen gevoelen. 
De meest recente ontwikkeling in laatst
genoemde sector, de oud-voor-nieuw 
sloopregeling van de EG, heeft weliswaar 
in het begin van 1989 nog een hausse ver
oorzaakt in het aantal nieuwbouwop- 
drachten voor binnenschepen, doch ver
wacht mag worden dat in de komende ja
ren de nieuwbouw van binnenschepen op 
een lager peil zal komen te liggen dan het 
jaar 1989.

De reparatie  van zeegaand  
m aterieel
Evenals in de zeescheepsnieuwbouw is een 
ondertoon van optimisme duidelijk hoor
baar; d it optimisme is gebaseerd op een 
merkbaar verbeterde marktsituatie, qua 
prijsstelling aarzelend, maar zeker voor 
wat betreft werkvolume. Het bewijs hier
van is de totale omzet van de sector, die 
met liefst 50% steeg naar ca. ƒ 525 mln. 
Naar verwachting zal deze omzet zich op 
een iets lager niveau stabiliseren.
Er worden samenwerkingsplannen on t
wikkeld voor verbreding van de markt, 
met als doel de kwetsbaarheid van d it deel 
van de bedrijfstak bij laagconjunctuur te 
verminderen.

H iervoor is nodig dat nieuwe kennis w ordt 
toegespitst op de scheepsreparatie. 
Gelukkig groeit bij reparateurs de bereid
heid om samen te werken, ook met toele
veranciers.

D e reparatie  van 
binnenvaartschepen en kleine  
vaartuigen
Bij de reparatie van niet-zeegaande sche
pen op de werven langs de binnenwateren 
is in 1989 sprake geweest van een redelijke 
to t goede bezetting. Het werkvolume 
(ƒ 80 a 90 mln) is in zijn to ta lite it weliswaar 
niet toegenomen, doch het prijspeil lijk t 
zich te verbeteren.

Over het algemeen zijn de bedrijfsresulta
ten in deze sector beter geweest dan in 
1988 en kan gesproken worden van een 
opgaande lijn.
Verder is er een toenemende interesse in 
meer ingrijpende verbouwingen aan bin
nenschepen te constateren, hetwelk voor- 
gaaande verwachting ondersteunt.
T o t zover een overzicht van de stand van 
zaken.
Ik wil een drietal voor de scheepsbouw be
langrijke aspecten belichten.

M ilieu problem atiek
Over de milieuproblematiek is reeds veel 
gezegd door de heer Vos.
Ik zal het daarom ko rt houden.
De huidige situatie rondom het onder
werp 'milieu' voor de werven -  vooral de 
reparatiewerven -  w ord t gekenmerkt 
door complexiteit bij de verkrijging van 
vergunningen.
D it heeft te maken met activiteiten als 
gritstralen en verfspuiten en de opslag en 
de afvoer van chemisch afval. In de praktijk 
kan gesproken worden van een zekere 
spanning. In d it spanningsveld hebben de 
werven hun eigen verantwoordelijkheid. 
Deze verantwoordelijkheid eist dat men 
zo spoedig mogelijk to t een schoon w erk
proces komt, voorzover men daartoe in 
staat is binnen de bedrijfseconomische 
marges van de sector, die ook internatio
naal worden bepaald.
VNSI ontm oet hierbij bij de overheid op 
beleidsniveau begrip. D it heeft in het na
jaar van 1988 geleid to t de instelling van de 
commissie MOSS, Milieu Overleg 
Scheepsbouw en Scheepsreparatie.
In MOSS zijn vertegenwoordigd, de mini
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steries van VROM, V +  W  en EZ, voorts 
VNSI en de Vereniging FME, alsmede re
gionale vertegenwoordigers van het amb
te lijk apparaat dat is belast met de uitvoe
ring van de milieuwetten.
In de loop van 1989 is het MOSS-overleg 
goed op gang gekomen. Dc belangrijkste 
doelstelling van MOSS is het uitbrengen in 
1990 van een Beleidsadvies aan de minister 
van VROM, in welk advies het integrale 
milieubeleid ten aanzien van scheepsbouw 
en scheepsreparatie in hoofdlijnen en prio
riteiten zal zijn vervat.
Helaas worden de werven in de praktijk 
wel geconfronteerd met een ambtelijk ap
paraat dat zich niet gebonden acht aan het 
overleg dat in MOSS plaatsvindt. De daar
door niet altijd gecoördineerde wijze 
waarop de regionale overheidsdiensten te 
werk gaan bij het verstrekken van de 
noodzakelijke vergunningen aan de w er
ven is daarbij een punt van zorg, vooral als 
het gaat om interpretatieverschillen met 
betrekking to t de toepassing van de wet. 
De veelal departementaal opgezette be
leidsadvies en de nog steeds bestaande de
partementale verschilen in doelstelling 
maken dat van een geïntegreerde strategie 
geen sprake is en maatregelen soms haaks 
op elkaar komen te staan.
De concurrentiepositie van de Nederland
se werven zal internationaal gezien niet 
mogen verslechteren doordat zij door de 
VROM worden gedwongen to t het nemen 
van kostbare milieu-maatregelen die ver 
vooruitlopen op wat in andere landen 
w ord t voorgeschreven.

W erving, scholing en opleiding
De noodzaak to t maximale bezuiniging 
leidde to t reductie en zelfs to t sluitingen 
van de bestaande bedrijfsscholen. D it heeft 
een stagnatie van de instroom en een hiaat 
in de leeftijdsopbouw van medewerkers 
op de werven veroorzaakt.
D oor de opleving van de sector en het be
sef dat voor een moderne bedrijfsvoering 
goed geschoold personeel nodig is, is men 
to t de slotsom gekomen dat een offensief 
op het gebied van zowel werving als her
en bijscholing geboden is.
U it de resulterende cijfers van een recent 
voltooid onderzoek b lijk t een groei van 
het aantal werknemers bij de deelnemen
de VNSI-werven van bijna 4% in 1989, te r
wijl voor 1990 zelfs een groei van ruim 6% 
w ord t voorzien.
De conclusie van het onderzoek is dat het 
zeer problematisch zal worden de ver
wachte groei en vervanging van het na
tuurlijk verloop te realiseren.
Hierbij zal niet kunnen worden volstaan 
met de schoolverlaters; ook andere doel
groepen zullen moeten worden benaderd 
om in het toenemend tekort aan vaklieden 
te kunnen voorzien.
De mede met hulp van VNSI to t stand ge
komen voorlichtingsfilm ’Koers op de toe
komst’ is een voorbeeld van de wijze waar

op positieve ontwikkelingen naar buiten 
worden gebracht.
De Nederlandse scheepsbouw is de lang
ste crisis in haar bestaan te boven en maakt 
zich op moderne wijze op voor de toe
komst.

Nederland kan niet zonder scheepsbouw 
De stagnatie van de instroom van leerlin
gen/studenten in de maritiem technische 
opleidingen bleef uiteraard ook bij deze in
stellingen zelf niet zonder gevolgen. Deze 
ontwikkeling, gevoegd bij de algemene be- 
zuinigings- en concentratie-tendensen on
der overheids bezuinigingsdruk leidde er 
toe dat deze relatief kleine studierichtin
gen als ondergeschoven kinderen werden 
behandeld. D it heeft een veralgemenise
ring veroorzaakt van de studie en verlies 
aan eigen identiteit en eigen specialistische 
kennis.
Deze tendensen gaven aanleiding to t een 
door CMO opgedragen onderzoek naar 
de knelpunten tussen de kwalitatieve eisen 
van de afnemers van afgestudeerden en het 
aanbod aan kennis en vaardigheden vanuit 
de opleidingen.
U it d it onderzoek, uitgevoerd door Bos & 
Kuipers, kwam tevens zowel van bedrijfs
leven als onderwijs de wens naar voren to t 
gestructureerd onderling contact.
Reeds in maart 1989 werd door het mari
tieme bedrijfsleven een eerste stap gezet 
door de vorming van het Gemeenschappe
lijk Overleg Maritiem Onderwijs (GO- 
MO), waarin alle maritieme branchevere
nigingen en vertegenwoordigers van ande
re afnemers van maritieme technici (incl. 
zeevarenden) zitting hebben. Het doel is 
een duidelijk afgewogen aanpak voor scho
ling en opleiding van vakmensen.
H iervoor is het nodig dat het beleid van 
het departement van onderwijs beter 
w ord t afgestemd op dat van EZ en V&W.

Research en O ntw ikkeling
Een g root deel van de onderzoeksinspan
ningen van de Nederlandse scheepsbouw 
w ord t geleid via de Stichting Coördinatie 
Maritiem Onderzoek, CMO. Inclusief de 
via deze instantie verkregen subsidies be
draagt het op deze wijze to t stand ge
brachte research-budget voor de totale 
maritieme industrie ca. ƒ 20 mln op jaar
basis.
Daarnaast w o rd t er op de bedrijven zelf 
inspanning geleverd op het gebied van on t
wikkeling, welk onderzoek door zijn con- 
currentie-gevoelige aard meestal niet in 
openbare programma’s w ord t onderge
bracht. U it d it soort ontwikkelingswerk 
volgen dan de specifieke ontwerp-oplos- 
singen die de concurrentiekracht moeten 
helpen vergroten.
Het overgrote deel van het onderzoek is 
van oudsher gericht op onderzoek op het 
gebied van hydromechanica, sterkte, tr i l
ling, geluid en automatisering. De uitvoe
ring van d it soort onderzoek w ord t veelal

geleid naarde grote gespecialiseerde insti
tuten.
Samenwerking van werven vindt plaats 
binnen het VNSI project 'Bedrijfsontwik
keling Scheepsbouw’ (B.O.S.). B.O.S. be
helst onderzoek gericht op produktieont- 
wikkeling en produktievernieuwing. 
Hoewel de inspanningen op het gebied van 
R&D ondanks de afslanking geïntensiveerd 
zijn, is zij naar mijn mening vrijwel uitslui
tend probleem oplossend gericht.
De Nederlandse werven (nieuwbouw en 
reparatie), kunnen en moeten juist nu de 
wereldmarkt weer aantrekt niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Vooral niet den
ken dat we er weer zijn. De vraag is niet 
’zijn we er nu?’, maar zijn we er over tien of 
tw intig  jaar ook nog!
De concurrentie zal niet stil zitten, vooral 
niet in het Verre Oosten (Japan en Korea). 
Japanse werven komen weer u it de m ot
tenballen.
In een strategische alliantie van werven, 
banken en overheid, maakt men zich op 
voor een nieuwe periode in de bouw van 
schepen. Als de Nederlandse werven con
currerend willen blijven, zullen we de pro- 
duktie- en reparatie-processen verder 
moeten verbeteren. D it kan soms leiden 
to t fundamenteel andere werkwijzen. 
Moderne geavanceerde technieken, veelal 
gecomputeriseerd, zullen daarbij moeten 
worden toegepast vanaf ontwerp to t en 
met de afbouw. Over scheepsonderwerp 
gesproken.
Te midden van vele onzekerheden is een 
ding zeker. De aarde bestaat voor 2/3 deel 
uit water. Transport over zee zal er altijd 
zijn, zolang de aarde bestaat.
W ij moeten daarbij bedenken dat grote 
veranderingen bij dat zeetransport zullen 
optreden.
Er zal veel meer gedacht moeten worden 
aan schepen als onderdeel van trans
portsystemen, dan aan schepen op zichzelf. 
Er zal meer naar de klanten gekeken moe
ten worden en met de klanten, de reders, 
moeten worden samengewerkt. Daarom 
wil ik nog eens benadrukken het belang 
van sterke Nederlandse reders die willen 
en kunnen investeren in moderne trans
portsystemen.
Ik heb reeds eerder gepleit voor allianties, 
samenwerkingsverbanden. Samenwerking 
tussen werven, tussen reders, tussen w er
ven en reders. Samenwerking tussen de
partementen, EZ, V&W  maar ook Onder
wijs, VROM, Sociale Zaken en Werkgele
genheid.
De Nederlandse werven staan voor een 
grote uitdaging. O ver 10 of 20 jaar worden 
er nog steeds schepen gebouwd, alleen van 
een ander model en passend in moderne 
geavanceerde transportsystemen. 
’Nederland let op uw saeck’. Eeuwenlang 
zijn w ij een zeegaand en schepen-bouwen- 
de natie geweest. Dat kan zo blijven mits 
we de handen ineen slaan.
Geen w erf alleen, ook niet VNSI, noch de
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reders, noch TU-Delft, noch het Marin, 
noch het CMO, kunnen dit alleen.

Ik wil deze toespraak afsluiten met een 
idee. Een idee dat uitvoerbaar is, mits we 
de krachten bundelen. Ik laat het hier op als 
een soort proefballon.
I. Verricht een marktonderzoek naar 
transportsystemen zoals die na het jaar 
2000 op de wereldzeeën zullen worden 
gebruikt.
Hoe zien rederijen er dan uit? Z ijn d it en
kele grote continentale organisaties of 
meerdere nationale kleinere onderne
mingen?
W at voor eisen worden er gesteld aan 
schepen als systeem onderdeel? Worden 
schepen meer standaard in serie gebouwd

of meer specialistisch naar ontwerp van de 
klant, passend in zijn transport- en distri
butiesysteem?

2. Hoeveel zal de kostprijs van dergelijke 
schepen mogen bedragen en welke funda
menteel andere bouwsystemen zullen 
kunnen en worden toegepast?

Zo maar enkele hamvragen te r beant
woording.
Deze studie zal veel geld kosten en zou ge
zamenlijk door werven, reders en over
heid moeten worden aangepakt.
De studie is niet in de eerste plaats tech
nisch maar vooral markttechnisch, waarbij 
tevens strategische allianties niet alleen 
tussen werven, maar ook tussen werven

en toeleveranciers bestudeerd moeten 
worden.

Eén ding moet vooraf duidelijk zijn.
De uitkomst van de studie is niet alleen be
doeld voor de boekenkast en de leestafel. 
Die uitkomst moet voor uitvoering w o r
den opgepakt en zal nog veel meer kosten 
dan de marktstudie. W ij kunnen het na
tuurlijk ook niet doen. N ie t doen betekent 
dat de Nederlandse werven en daarmede 
Nederland als distributieland naar de ama
teur divisie degradeert. Energiek oppikken 
kan inhouden dat Nederland nog in lengte 
van dagen haar vooraanstaande plaats als 
transporteur en distribiteur behoudt. Aan 
ons allen de keus!!

Nieuwe uitgaven 
New issues

T H E  J O H N S O N  LIN E 1 89 0 - 1990

100 years o f shipping history

By Thorsten Rinman 
English translation R.E. Gooderham 
Published by Rinman & Linden AB, 
Gothenburg, fo r Johnson Line AB.
296 pages illustrated w ith  284 photo
graphs.

The bound book can be obtained from 
Svensk Sjofarts Tidning, Box 53090, S-400 
14 GOTEBORG. Price SEK 295 , GBP 28 
or USD 45.

The book was published in connection 
with Johnson Line’s centenary. It describes 
the history o f the Johnson family’s involve
ment in shipping and gives a resume o f the 
history of Swedish ocean transport and 
how the most traditional shipping com
panies in Sweden transformed itself during 
the 1980s into a modern shipping under
taking w ith a revived commercial spirit. 
The book has been divided into four sec
tions. ’The early years’ covers the origin 
and expansion of Rederiaktiebolaget 
Nordstjernan, w ith  the main emphasis on 
shipments o f ore and coal in northern 
Europe. This is followed by ’ The 
Americas’, which describes the liner oper
ations conducted by Rederiaktiebolaget 
Nordstjernan, mainly to  South and N orth  
America. Then comes a section on ’Pas
senger shipping'. The book concludes with 
a review o f the vessels o f the company. A 
good deal o f the shipping company’s his
tory that relates strictly to  its ships has 
been incorporated here. A  list o f defini
tions and terms has been provided w ith  in
formation on the company’s board of di
rectors. Its a readable book that learns a

lot about the worldhistory o f shipping and 
learns how to  do successful -  and some
times not so succesful -  business in this dif
ficult field. By the balanced combination of 
te x t and pictures a good readable book has 
been published, interesting fo r internees in 
the field o f shipping as well fo r them in
terested in the historical aspects of the 
Swedish ocean 
transport.

Dr.Ir.K.J.Saurwalt.

R O T T E R D A M  B R A N D T  Mei 1940

door J.Broekman

Uitgave: W yt & Zonen b.v. Rotterdam.
41 pagina’s met 40 historische zw art-w it 
fo to ’s.
Prijs f  12,50

Veel is al geschreven over de grote brand 
in Rotterdam, de vuurzee als gevolg van 
het Duitse bombardement in de meidagen 
van 1940, die een groot deel van de stad 
verwoestte. Doch nooit eerder kwam zo 
duidelijk naar voren welk een heroïsche 
strijd de brandweer -  vrijwel geheel uit 
vrijwilligers bestaande -  moest voeren, 
om te voorkomen dat de gehele stad in 
vlammen op zou gaan. Aan de hand van 
verslagen van ooggetuigen, opgetekend 
uit de mond van toenmalige brandweer
lieden of hun nabestaanden en van ’gewo
ne’ burgers, geeft de auteur -  de oud-com- 
mandant van de brandweer te Leiden en 
oud-officier van de Rotterdamse brand
weer -  een indringend verslag van een epi
sode die gekenmerkt werd door moed en 
opofferingsgezindheid, waarbij geluk en 
tegenslagen elkaar afwisselden. Zoals b.v. 
het verhaal van de reder Th.A.W.Ruijs, die 
als hoofdman van de brandweer als laatste 
Rotterdammer de Maasbruggen passeerde 
onwetend dat een groot deel van het 
Noordereiland al in handen was van Duitse 
militairen. O f van de mannen van de afde

ling Brandblusmiddelen, in feite de eerste 
beroepskern van de Rotterdamse brand
weer, die verplicht waren binnen een af
stand van 500 meter van de brandweerka
zerne in de St.Laurensstraat, bij de St.Lau- 
rens kerk, te wonen en dus bij het grote 
bombardement alle have en goed verloren 
omdat hun woningen uitbrandden. Maar 
die desondanks gedurende de vijf meida
gen en ook nog lange tijd daarna bijna con
stant in touw zijn gebleven. Het is een aan
grijpend verhaal dat ieder die in de ge
schiedenis van onze grootste haven geïnte
resseerd is geboeid zal lezen. Terecht 
werd het eerste exemplaar van dit boek 
aan de burgemeester van Rotterdam over
handigd. Tijdens een gesprek met de au
teur kwam naar voren dat ook de Ge
meentelijke Havendienst over vijf vaartui
gen beschikte die uitgerust waren voor 
het bestrijden van brand en wel de ’ Ha
vendienst II, III, IV, V en VI ’. Ook was er 
nog een reserve-blusboot genaamd ’Ge
meentewerken'. Deze schepen zullen ze
ker ook in actie zijn geweest, maar daar 
kon men bijna geen informatie meer over 
vinden of inwinnen. Vandaar dat men het in 
kringen van het Rotterdamse brandweer
korps zeer op prijs stelt wanneer zij die bij 
deze acties betrokken waren, of familiele
den die informatie kunnen verstrekken of 
wellicht over oude fo to ’s beschikken over 
de acties van deze schepen en over hen die 
daarbij betrokken waren contact op ne
men. U kunt daartoe in eerste instantie 
contact op nemen met de redactie of di
rect met de auteur, telefoon 05933 
-32992.

Dr.lr.K.J.Saurwalt.
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IT’S TIME FOR THE NEW  
GENERATION*
by Jon Boyce

In a study specially commissioned fo r 
•RORO TE C H N O L O G Y ’, the complete 
ro -ro  fleet operating between the N orth  
European countries has been analysed to  
find out the trends in vessel age, capacity 
and specific design features.
Correct to  Feb 15 1990, the tota l capacity 
available amounts to  175,000 lane metres in 
140 vessels plus a further 20 ships perma
nently engaged in inter-European storo 
forest product trades as well as another 
15-20 small feeder car carriers w ith a 
capacity o f between 300-800 cars.
The shocking fact to  emerge is that the ov
erage age o f these ro-ro vessels is 12 years. 
The peak years o f building activity were 
1977-79 spurred on by the congestion in 
Middle Eastern and West African ports. 
However, the replacement o f older ton
nage has been slow, if non-existant A N D  
O  W NERS W ILL SHOR TLY  P A Y  A  VER Y  
HEA V Y  PRICE FOR THIS.
Already, w ith  hardly any suitable vessels 
available on the second-hand market, the 
recent rise in newbuilding prices has 
caught the major ro-ro  lines off-guard and 
now they face inflated replacement costs 
which cannot, fo r the foreseeable future, 
be recouped w ith  higher freight rates. 
Another very unusual fact is that the new- 
building price per tra iler is not lower, as 
would be expected, w ith  increasing vessel 
size.
This is because there is a shortage o f yard 
capacity fo r larger vessel sizes while there 
still remains a large number o f smaller ship
yards in Europe.
The time seems right, therefore, fo r new 
investment in smaller ro-ro  tonnage o f up 
to  80 trailers, a market segment that has 
been ignored o f late. The tw o  vessels just 
delivered to  Bore Line, Bore Star and Bore 
Sea are unique in this respect, pointing the 
way w ith  modern, economic ro-ro  ton
nage in the smaller size bracket. Such 
smaller vessel sizes are very important in 
the context o f new routes and services.
It is very unusual fo r an operator to  start a 
new line w ith  large vessels but if no small 
economic ’entry level’ ships are available, 
the prospective operator has few alter
natives to  choose from.
This is in very great contrast to  the large 
number o f small feeder containerships 
which have mainly been built at west Ger
man and Dutch shipyards. Run by a very 
small crew of between 5-8 persons, and fi

* From: The Scandinavian Shipping Gazette

nanced w ith the aid o f a large number of 
small investors, the small containership 
tonnage has always been a cheaper propo
sition than equivalent ro-ro  types. 
Although ro-ro  operators have tried to 
tap this cheap financing channel several 
times, the conservative investor has been 
very shy of any vessel that does not possess 
hatch covers, fo r flexibility's sake. Hence 
the preponderance o f combined ro-lo ton
nage in the West German fleet.

Passenger ro-ros
Surprisingly, only 27 vessels o r 19% o f the 
total, have accommodation fo r more than 
12 drivers. This segment o f the market has 
always had a strong but limited demand 
that has rarely been satisfied.
Owners have therefore resorted to  con
versions, fo r the most part, w ith  I 3 vessels 
out of the 27 being modified fo r that pur
pose. Up to  the present, these conversions 
have been carried out by well established 
ferry and ro-ro  lines who were willing to 
pay the higher costs involved.
However, w ith  the new IMO stability rules 
coming into force in April this year, such 
conversions will no longer be possible. 
Only those deepsea ro-ro  ships w ith ex
cess o f stability w ill have sufficient margins 
to  cope with the new requirements. This 
w ill have the effect o f pushing up second 
hand prices fo r such vessels.
A number o f owners have also been look
ing at newbuildings o f this type but the 
cost has, so far, proven prohibitive. 
Drivers are counted as passengers so there 
is no escape from compliance w ith the full 
passenger safety and stability require
ments. This has put a very heavy burden 
onto the firs t cost of this driver/ro-ro class 
making the vessels beamier and w ith more 
depth than they would otherwise need to 
be. Drivers are also demanding the same 
standard o f facilities on board as they 
would get travelling on the latest pas
senger/car ferries.
The cramped four berth cabins, which 
would suffice in years past, have to  be re
placed w ith comfortable tw o  berth cabins 
o r even singly berth units, each w ith their 
own facilities.
Stena’s order fo r tw o  w ith  an option fo r a 
further tw o  vessels at the Norwegian Fo- 
sen shipyard has created a lo t of interest as 
the vessels w ill have extensive driver ac
commodation. The unique feature o f these 
vessels is the possibility fo r extending the 
accommodation, creating a passenger/car

ferry concept which w ill prove very useful 
fo r Stena considering their recent take
over o f Sealink British Ferries.
The emergence of very large ro-ro  vessels 
w ith  a capacity o f more than 2000 lane 
metres on shortsea routes is another in
teresting trend which is likely to  continue. 
Statistically, this is the youngest part o f the 
fleet w ith  11 of the oldest vessels being 
conversions. A number of other vessels, in
cluding Fred Olsen’s Borac and Borocay, 
Kent Line’s /Vloersk Essex and Maersk Kent 
were originally built fo r deepsea ro-ro  
duties but have since been snapped up for 
N orth  Sea and Channel traffic. This may ac
count fo r the fact that a remarkly high per
centage of these larger ro-ros, 42%, have 
single screw propulsion. In the smaller 
sizes, almost all vessels are tw in screw. In 
the coming few months, there will be sev
eral ro-ro  ships delivered in this size and it 
is expected that new orders w ill also be 
placed.
In April, the tw o  Polish converted Nordo 
vessels w ill enter service w ith a capacity of 
about 3500 lane metres, making them the 
largest shortsea ro-ro  vessels operating in 
Europe.
Poseidon are building a new combined ro- 
ro/driver vessel w ith 2100 lane metre 
capacity at the Gdansk shipyard. This ves
sel w ill be placed in the Liibeck-Finland 
trade replacing the smaller Transgermania. 
The Belgian Ahlers Line will take delivery 
o f a large ro-ro  vessel from  Hyundai which 
is also destined fo r the trade to  Finland. 
Ahlers intend to  place the vessel into its 
joint service w ith  Finncarriers from A n t
werp and Amsterdam to  Helsinki and 
Kotka.
Given the high cost of newbuildings, it is 
rumoured that other ro -ro  vessels which 
have been engaged on deepsea liner ser
vices w ill be converted to  operate in the 
N orth  Sea area but the number of suitable 
vessels is rapidly diminishing.

Design features
The design features favoured by N orth  
Sea, Channel and Baltic operators are be
ginning to  crystallize, m irrored by similar 
developments in the Mediterranean, and 
Caribbean. The most significant o f these is 
the demand fo r internal ramp access. Des
pite the sophistication o f modern lifts, 
their speed continues to  be a drawback 
especially on the shortest routes where 
turnround times are so significant. 
Operators are rightly desiring to  reduce
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service speeds to  save bunker costs rather 
than spending more time in port. Is has 
been long argued that ramp solutions are 
wasteful of space but w ith  modern designs 
even the smallest ro-ro  vessels can be f it 
ted w ith fixed or hoistable ramp solutions 
which give a very good space utilization on 
board.
However, largely through compromise, a 
number o f recent ro-ro  designs are still 
lift-equipped. The new Bore vessels are a 
case in point, relying on high-speed double 
level lifts. Although these are o f the sim
plest type, directly operated by hydraulic 
cylinders w ith  the minimum o f moving 
parts, a ramp solution would be both 
cheaper and more flexible.
Storo cargoes, loaded on mafis w ithout 
any securing might slide of the tra iler on 
ramps. This could be the reason that other 
Finnish vessels such as the Arcturus class are 
lift equipped although Transfennica have 
not considered this to  be a problem, their

RO-RO SHIPS
Total capacity, lane metres

THO USANDS

YEAR  OF 8U IL0

RO-RO SHIPS

YEAR OF BUILD

LANE METRES

Wm 0 - tOO im E 2  » 00 - 1.100 Im [D ll 1.100  - i.eoo im
S 3  1.800 - ».000 im C D  ».000 -

tw o  newbuildings from Fosen, owned by 
Gustav Erikson, being equipped w ith  fixed 
ramps down to  the lower hold. These ves
sels are the same size as the Bore new- 
building at Hjorungavaag w ith  the lift 
arrangemant on the latter vessel occupy
ing the same space as the ramp.
It is significant that the next generation of 
storo vessels planned by Transfennica will 
propably dispense w ith  sideports and lifts 
o f all kinds in a move designed to  reduce 
ship costs as well as improving the cargo 
handling speeds. 40% o f ail ro -ro  vessels 
operating w ithin the European theatre are 
today equipped w ith  internal ramp access 
between the tw o  major ro-ro  decks w ith  a 
clear tendency fo r modern vessels to  be 
ramp equipped.

As the European trades are orientated to  
shortsea traffic, it is surprising that only 
12% of the vessels are equipped w ith bow 
access. Drive-through access seems to  be 
confined to  those vessels engaged in very 
short crossings carrying driver accom
panied traffic and not having sufficient deck 
w idth to  perm it vehicles to  turn. The ques
tion of deckheights has long engaged ro-ro 
ship designers w ith  conflicting demands 
from  trailer cargoes to  storo to  double 
stacked containers on cassettes or Mafi 
trailers. 45% o f all vessels surveyed have 
sufficient deckheight fo r the double stack
ing of containers but it seems that actually 
very few vessels carry such cargoes on a 
regular basis. It is only the UK/Continent 
to  Norway/Sweden/Finland trades which 
have such a demand.
The overwhelming mode o f transport is 
still the trailer although there are signs that 
the swap-body w ill have an increasing role.
2.5 m wide containers are also gaining in 
popularity but the most significant volume 
of containers shipped on ro-ro  vessels 
w ithin Europe are feeder boxes fo r the 
deepsea lines. This has been an important 
growth area fo r lines serving Rotterdam, 
Bremerhaven and Hamburg to  Norwway, 
Sweden and Denmark as the deepsea lines 
no longer make d irect calls at Scandinavian 
ports.
However, the greatest demand has been 
fo r trailer vessels w ith  deck heights of at 
least 4.8 m (5.0 m in the case o f Irish Sea 
traffic) to  allow 4.0 m high trailers to  be 
loaded and unloaded by the terminal trac
tors w ithout any potential fo r damaging 
the trailers ro/ro. There are a number of 
modern ro -ro  ships which have free 
heights of 4.2 m o r even less but they have 
encountered cargo handling difficulties and 
are not favoured by charterers.

The situation is even more severe on 
trades to  Ireland where trailers o f 4.6 m 
height can be legally carried. Changes in 
vehicle weights and dimensions w ill also 
make a number o f older ro-ro  vessels ob
solete. Today, the maximum w idth fo r 
vehicles is 2.5 m w ith refrigerated trucks 
permitted to  be up to  2.6 m in w idth in 
EEC countries. This is already accepted as 
the standard w idth in some Scandinavian 
countries. Coupled w ith  the likelihood of 
w ider vehicles are the added constraints 
imposed by the large heated m irrors fitted 
on many modern trucks. The 2.8 m lane 
widths standard on older ro-ros is clearly 
insufficient and it is understood that a 
number o f newbuilding projects fo r com
bined driver/ro-ros w ill have 3.1-3.2 m 
lane widths. Vehicle lengths seem to  be in a 
contant state o f flux w ith  13.6 m long tra il
ers likely to  become the norm, post 1992. 
These changing vehicle dimensions high
light the flexib ility o f the ro -ro  but design
ers of the new tonnage need to  be aware 
o f the dangers of specifying one o r more of

the vessels dimensions based on outdated 
vehicle standards.

New building need 1990-1993
Another areay o f concern fo r the ro-ro  in
dustry is the comparatively low fuel effi
ciency o f the existing ro-ro  fleet. The vast 
majority o f vessels were designed before 
the full effects o f the oil crisis were experi
enced so there is a great deal to  be gained 
in new constructions specifying economic 
machinery and slender hullforms. In order 
to  compete w ith  rival transport systems 
such as the Channel Tunnel, there is a clear 
trend to  specifying higher service speeds 
o f between 18 and 20 kts but there are few 
ro -ro  ships that can comfortably sail at 
these speeds.
The latest generations o f feeder contain- 
erships w ill be able to  reach 15 knots, 
creating the capacity to  make a greater 
number of roundtrips. New  ro-ro  designs 
must be able to  keep one step ahead so 
that they will be able to  offer a customer 
door to  door transit times which are com
petitive w ith the Channel Tunnel, fo r ex
ample, but choosing a more Northerly 
route.
The importance of lines to  the U.K. w ithin 
the total N orth  European ro-ro  picture is 
considerable w ith some 64% of the total 
fleet engaged in serving the UK. 54% of 
the total serve Scandinavia o r Finland indi
cating the importance that the ro-ro  traffic 
network has fo r the trade links to  their 
EEC partners.
Given the consistant growth in tonnage 
levels at ro -ro  ports in Europe coupled 
w ith the ageing o f the fleet, it can be post
ulated that the following investments need 
to  be made pre-1993 to  meet the rising 
demand.

Western Channel
4 driver ro-ro  vessels o f 1200-1800 Im 
size
Channel
2 driver ro -ro  vessels o f 1800-2500 I m 
Southern North Sea 
6 ro-ro  vessels o f 1800-3000 I m 
North Sea
4 ro-ro  vessels o f 2500 I m +
Irish Sea
4 driver ro-ro  vessels of 1200-1800 Im
size
Baltic
4 passenger/ro-ro vessels o f 3000 Im 
(presently being projected by Finncarriers/ 
Silja)
Major ro-ro  operators such as Tor Line, 
DFDS, N orth  Sea Ferries, P & O, Brittany 
Ferries have already signalled their inten
tions by instigating newbuilding projects 
but whether these w ill ever translate into 
firm  orders depends very much on the 
state of the shipbuilding markets.
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NIEUWSBERICHTEN-NEWS

Agenda

Rotterdam  1990
In het kader van Rotterdam 1990 w ord t 
van 24 to t en met 26 augustus de 'Rotter- 
dam-Pittsburgh Regatta’ gehouden. D it 
drie dagen durende Amerikaanse water- 
spectakel omvat formule I bootraces, 
stuntvliegen, parachute precisie springen, 
waterskishows, high dive shows, een 
'Grand Decorated Boat Parade’, jetskira- 
ces, surfwedstrijden, enz. Het geheel 
wordt omlijst met Amerikaanse muziek.

Sail A m sterdam
Sail Amsterdam is weer in aantocht. Van 9 
to t en met 14 augustus 1990 w ord t het 
evenement dat to t een van de grootste van 
de wereld behoort voor de vierde maal 
gehouden.
De eerste Sail Amsterdam was in 1975, het 
jaar waarin de hoofdstad 700 jaar bestond. 
Het werd een enorm succes dankzij de in
drukwekkende zeilschepen van uit de hele 
wereld, de deelname van de Nederlandse 
vloot van authentieke zeilschepen en de 
unieke lokatie in de Amsterdamse haven. 
En natuurlijk dankzij de grote publieke be
langstelling.
Gezien het huidige aantal aanvragen en in
schrijvingen zullen er ca. 1000 nationale en 
internationale schepen aan Sail deelnemen, 
met duizenden opvarenden. Bij de Tall 
Ships, in d it geval alle vierkant getuigde 
schepen en langsgetuigde schepen met een 
lengte over alles van 48,8 meter of meer, 
oftewel de A-klasse, hebben zich to t nu 
toe 12 schepen aangemeld. D it is meer dan 
tijdens de vorige Sails. De schepen die ze
ker komen zijn: Alexander van Humboldt, 
Belem, Capitan Miranda, Grossherzogin 
Elizabeth, Kaliakra, Kruzenshtern, Liber- 
tad, Lord Nelson en Sedov.
De bouw van VOC-schip de ’Amsterdam’ 
vordert gestaag. De masten en tuigage zijn 
eind april/begin mei aangebracht. Als vlag- 
geschip gaat zij straks de indrukwekkende 
Parade o f Sail voor.
Het programma ziet er alsvolgt uit: 
Donderdag 9 augustus: Parade of Sail, 
Feestelijke intocht van IJmuiden naar Am 
sterdam.
Vrijdag 10 augustus: Pieremachocheltocht. 
Zaterdag I I augustus: Aquacorso, allerlei 
vaardemonstraties.

Zondag 12 augustus: Roeitocht, Admiraal- 
zeilen.
Maandag I 3 augustus: Vertrek van de klei- 
nere schepen uit Amsterdam.
Dinsdag 14 augustus: Vertrek van de Tall 
Ships.

Ro Ro Safety Conference
The second Kummerman International 
Conference on Ro Ro Safety and Vulnera
bility w ill be held at the Heathrow Penta 
Hotel, London 13-15 May 1991.
This second conference w ill examine prog
ress which has been made since the first of 
the series was held in 1987. It w ill be di
vided into four sessions, as follows:
Session I : The Owners’Perspective 
Session 2: Operational Procedures 
Session 3: Design and other Technical As
pects
Session 4: The way Ahead 
Each session w ill be introduced by one or 
more keynote speakers expert in the sub
ject matter, followed by a period fo r gen
eral discussion.

It is hoped that the Conference will be at
tended by an international, particularly 
European/Scandinavian, audience rep
resentative o f all those involved in the 
management, design and operation of Ro 
Ro-ships and that Session 4 will lead to  an 
objective concluding statement, suitable 
fo r publication by both technical press and 
the general media, demonstrating publicly 
the will o f the professions most closely 
concerned to  continue to  take whatever 
measures are possible to  safeguard such 
vessels while maintaining their economic 
viability.

Ro Ro 92
The Ro Ro 92 Conference w ill be held in 
the city of Gothenburg from May 20-22, 
1992.

Diversen 
Miscellaneous

Een nieuw Sovjet contract
ESAB AB heeft een contract afgesloten 
met de Russische Buitenlandse Handelsor
ganisatie ’Sovelectro’. Het gaat om een op
dracht voor twee ketting-units voor een 
ankerkettingfabriek in Nikolajev aan de

Zwarte Zee. De order heeft een waarde 
van 16 miljoen gulden. De levering zal in de 
loop van 1991 plaats vinden.
In 1989 tekende Esab een contract te r 
waarde van 3,8 miljoen gulden voor de le
vering van lasapparatuur voor de produk- 
tie van dikwandige schepen voor de Ural- 
mash fabriek in Sverdlovsk in de Oeral.
Een contract ad 16 miljoen gulden voor de 
levering van apparatuur voor mijnbouw- 
kettingen was al eerder getekend.

U niversitaire opleiding aan 
Hogeschool Zeeland
In augustus 1990 start de Hogeschool Zee
land de universitaire studie Master of 
Science Maintenance and Safety Manage
ment. D it is een studie onderhoudsmana- 
gement, die studenten in staat stelt de En
gelse MSc graad te behalen. Onderhouds- 
management houdt in dat technische in
stallaties bedijfszeker en beheersbaar kun
nen blijven werken. D it ook met het oog 
op veiligheid en milieu.
Voor deze studie heeft de Hogeschool 
Zeeland, sector Maritiem Instituut ’De 
Ruyter’ een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de University of Bradford in 
Engeland. Een pluspunt is dat binnen 14 
maanden de studie afgerond kan worden. 
Voor samenwerking met Bradford is ge
kozen omdat deze universiteit een voor
aanstaande rol speelt in het moderne den
ken over ontwerp en instandhouding van 
technische installaties, met de nadruk op 
rendement, veiligheid en milieu.
De opleiding vindt voor het theorie- en 
onderzoeksgedeelte in Vlissingen plaats. 
Twee modules komen voor rekening van 
docenten uit Bradford. Eén w ord t in Vlis
singen gegeven en één in Engeland.
De studie is bedoeld voor degenen die al 
een HBO-diploma behaald hebben in de 
technische, maritieme of operationeel 
technische sector. D it kunnen pas afgestu
deerden zijn of werknemers die door hun 
bedrijf in gelegenheid worden gesteld 
weer te gaan studeren. Aan de studie gaat 
een toelatingsonderzoek vooraf.
De behoefte aan afgestudeerden is het 
grootst in de chemische industrie, de pro
cesindustrie, bij haven- en transportbedrij
ven en bij de krijgsmacht. De verwachting 
is dat ook middelgrote bedrijven onder- 
houdsmanagers gaan aantrekken.
Door de samenwerking van de Hoge
school met de University of Bradford heb
ben studenten meer mogelijkheden om op 
academisch niveau in Zeeland verder te 
studeren. Vorig jaar augustus is de hoge
school Zeeland begonnen met de studie 
MSc Transport Technology. Deze studie in 
goederenstroomverwerking vindt plaats 
in samenwerking met de University of 
Wales College o f Cardiff.
Beide studies zijn to t stand gebracht door 
een gezamenlijke werkgroep van het De
partement Zeeland van de Nederlandsche 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
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de Hogeschool Zeeland en de Provincie 
Zeeland. Zeeuwse bedrijven steunen de 
initiatieven.

Sam enw erking in C A D
De firma’s Somatech Applicaties B.V. te 
Zeist (leverancier van de ontw ikkeltool 
EAGLE) en Scheepsbouwkundig Advies
en Rekencentrum B.V. SARC te Naarden 
(leverancier van scheepsontwerppro- 
grammatuur) zijn onlangs een samenwer
king overeengekomen.
D it impliceert op korte term ijn de be
schikbaarheid van de PIAS programmatuur 
op een U N IX  werkstation, waarmee de 
prestaties van de software aanmerkelijk 
kunnen verbeteren.
Op de lange termijn willen beide bedrijven 
door integratie van hun verschillende spe
cialismen een compleet geautomatiseerd 
ontwerpsysteem maken, gebaseerd op 
een produktmodel van een maritiem ob
ject (PITS).

D e Schelde keert terug in civiele 
scheepsbouw
Koninklijke Maatschappij de Schelde in 
Vlissingen keert terug op de civiele markt 
voor scheepsnieuwbouw. Het bedrijf 
heeft in het buitenland een aantal offertes 
uitstaan voor specialistische schepen.
De Schelde (scheeps-, machine- en ketel- 
bouw) keerde in het midden van de jaren 
zeventig de civiele scheepsbouw de rug 
toe. Sinds die tijd legt het bedrijf zich volle
dig toe op de marinebouw.
Nu de internationale scheepsnieuwbouw 
een duidelijke opleving doormaakt, ziet de 
w erf perspectieven in de markt voor klei
ne en middelgrote schepen met complexe 
technologie. Het gaat onder andere om 
koelschepen. ’ Ik zie ons niet gauw grote 
tankers o f bulkcarriers bouwen’, aldus di
rectievoorzitter drs. A. B. A. de Smit bij de 
presentatie van het jaarverslag 1989. 
Volgens De Smit ’is er niets wat De Schel
de ervan weerhoudt de civiele nieuw- 
bouwmarkt op te gaan’. De vroegere 
dochter van Rijn-Schelde-Verolme (RSV) 
is volledig eigendom van de staat. 'Op lan
gere term ijn is privatisering best waar
schijnlijk. Op d it moment zijn er geen con
crete initiatieven in die richting’, zei De 
Smit.
De Schelde behaalde vorig jaar een netto 
resultaat van 17,7 miljoen gulden tegen 
17,9 miljoen gulden over 1988. Het eigen 
vermogen nam toe van 202,5 miljoen gul
den to t 229,4 miljoen gulden. De Smit: ’De 
financiële positie van De Schelde is sterk, 
de orderportefeuille is ruim en van goede 
kwalite it.’ De directie verwacht voor d it 
jaar een zelfde resultaat als in 1989.
De Schelde legt deze zomer de laatste 
hand aan een strategisch plan voor de toe
komst. Het bedrijf w il zich toeleggen op 
hoogwaardige maritieme constructies, 
voor civiele en defensiedoeleinden, ener
gie, proces- en milieutechnologie en gevel-

constructies. De marinebouw blijft to t de 
kernactiviteiten van De Schelde behoren. 
De opdracht voor acht M-fregatten voor 
de Koninklijke Marine biedt nog w erk to t 
in het midden van de jaren negentig. 
N iettem in is defensie 'een afbrokkelende 
m arkt’, aldus De Smit. De Schelde w il met 
de Nederlandse overheid afspraken maken 
over een optimale afstemming van op
drachten. Op de internationale marine- 
markt ziet de w erf nog ’incidentele moge
lijkheden’. De Schelde hoopt klanten te 
kunnen vinden in het Midden- en Verre 
Oosten.

NRC-30 mei 1990

G erm anischer Lloyd in G D R
The political and economic changes in East
ern Europe, in particular those taking place 
in the German Democratic Republic, rep
resent new challenges fo r Germanischer 
Lloyd, the Hamburg-based international 
classification society. GL ist intensifying 
and extending its longstanding co-opera
tion w ith the various classification sociétés 
in East European countries.
For some weeks now, Germanischer Lloyd 
has been holding talks w ith the GDR’s clas
sification organisation, the GDR-Ship-Re- 
vision and Classification (DSRK). The cur
rent state o f these talks has been described 
at GL’s press conference in Hamburg on 8 
May 1990.
DSRK is the body o f the East German 
Ministry o f Transport, which is responsible 
fo r all government activities arising in the 
field of technical safety of ships. In practice, 
it is compulsory fo r all sea and river vessels 
to  obtain either classification or technical 
supervision from DSRK.
DSRK was founded in 1950, after Ger
manischer Lloyd had been prohibited by 
the Soviet m ilitary authorities from prac

tising in the then Soviet Occupation Zone, 
which later became the GDR.
A t present DSRK employs 268 staff. In 
1974, GL and DSRK signed a cooperation 
agreement, which has in practice proved 
succesful.
The differing legal bases o f the Federal Re
public and the GDR require assimilation 
w ith  regard to  the GDR’s planned acces
sion, in accordance w ith article 23 of the 
Federal Republic’s Basic Law.
A  number of preparatory steps are plan
ned in order to  facilitate the process o f in
tegration. These include GDR sea vessels, 
after inspection, receiving a GL/DSRG dual 
class; DSRK’s adopting GL working 
methods; DSRK personnel being utilised 
by GL even outside the GDR, and increas
ingly inside the GDR. In this context it is 
useful that at present 30 new ship buildings 
in Rostock, Warnemünde, Wismar, W o l
gast and Roslau are awaiting GL classifica
tion.

LR studies flagging out
A major new analysis by Lloyd’s Register of 
European Community merchant fleets 
shows that as much as 25.1 percent of 
world tonnage in 1989/90 was EC contro l
led o r owned, although the combined EC 
national flagged fleets represented just 
14.7 percent of the world fleet.
Extensieve flagging out is used by owners 
in the UK, W est Germany, Greece and 
Belgium. Conversely, Italy and Spain make 
little  use o f flags other than their own.
The development o f the 12 EC national 
fleets, the ’beneficially-owned’ flagged out 
fleets o f EC nations and the various flags 
used by EC shipowners are discussed in a 
paper* by N. Mikelis and C. J. Dean, 
Lloyd’s Register.
W hilst the EC national fleets are well 
documented, this paper provides the most 
authoritative and comprehensive data on

Figure 1-A

EUROPEAN COMMUNITY-OWNED FLEETS 
(Ships greater than 1,000 GT)

Total 108,834,174 GT (as at 19/03/90)

National Flag 
51.2%

Flagged-out 
48.8%
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Figure 1-B
EUROPEAN COMMUNITY FLAGGED-OUT TONNAGE 

(Ships greater than 1,000 GT)
Total 53,104,773 GT

Greece49.8%

Belgium3.9%
France3.4%

Germany,
10

'Italy 0.92, Spain 0.57, Portugal 0.4% 
Irish Rep. 0.04, Luxembourg 0.0%

•Rest of E.C. 
1.9%

Denmark

Nelfierlands
,2%

22.0%

only half of its 1980 level in terms of gross 
tonnage and 73 percent in terms o f ship 
numbers. The authors show that from 
1984 to  1989 all EC flags lost tonnage, with 
the sole exception of Luxembourg, and 
the combines EC national fleet fell by a 
third.
The extent of flagging out and the choice 
of flags is shown by a flag analysis fo r the 
tonnage controlled by the parent com
panies o f each of the 12 countries. O f the 
total EC owned tonnage, 48.8 percent is 
flagged out (Figure I-A). O f the flagged 
out tonnage, Greek owners control 49.8 
per cent and the UK owners another 22.0 
per cent (Figure I -B).
In addition, the paper contains information 
on fleet renewals covering ships under 
construction and on order for EC owners, 
both fo r the national flags and open regis
ters. It also provides a ship type and age 
analysis for the owned fleet o f each 
country.

beneficial ownership in EC countries. A  
specially developed computer program 
was used to  interrogate LR’s maritime data 
bases to  identify these ships.
The paper contrasts the decline o f the 
European flags against those o f Japan, the 
11 Comecon nations and the world fleet.

\

Over the last three decades, the world 
fleet almost quadrupled in gross tonnage 
terms, while the EC fleet experienced less 
marked growth until 1980, followed by a 
substantial decline.
As a proportion o f the world fleet, the 
combined EC national fleet in 1989 was

* The Fleet Controlled by the European 
Community -  Present Status and some His
toric Trends, by Dr. N. E. Mikelis and C. J. 
Dean, Lloyd's register, given to  the Fifth 
International Congress of the International 
Maritime Association o f East Mediterra
nean, Athens, 28 May 1990

RESULTAAT VAN R.I.N.A. SYMPOSIUM RO-RO SAFETY 
26-27 APRIL 1 9 9 0 -L O N D O N

Following submission will be presented to  
the marine safety committee o f IMO fo r 
consideration at its next session to  be held 
May 1990 London:
-  studies have shown that the standards of 

residual stability, applied in the past, are 
insufficient

-  adequate freeboard to  survivability in 
damaged condition is o f fundamental im
portance

-  changes in ferry design are required
-  one-compartment concept should be li

mited in future to  ships carrying rela
tively few passengers

-  extend o f damage to  be reviewed
-  cargo hold permeability to  be realistic 

from 0.60 to  0.85 a 0.90
-  time-based calculation is necessary in 

order to  incorporate the dynamical ef
fects: rapid increase o f heel in first 20 
sec.

The primary recommendation put to  IMO 
committee members is: the standard o f re
sidual stability of all existing Ro-Ro ferries 
should be increased to  an IMO-agreed 
higher level!
N.B. Only one ferry o f  the I I sample ferries,

complied w ith  the standard proposed by 
IMO 1988, and to  be agreed 1990, can fulfil 
the requirements at even keel. (This vessel 
can not tolerate trim , either by bow or 
stern).
O f overriding influence is the 15° range- 
criterium in the final stage of flooding.

Ir E. Vossnack, 2 mei 1990
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90-07-01
Corrosion protection for ballast 
tanks of arctic offshore structures
Kwan, G. H. H.
Mar. Technology (01910), 9003, 27/2, pg- 
101, nrpg-3, drw -1 , ph-3, ENG 
Protecting the ballast tanks o f A rctic off
shore structures from salt-water co rro 
sion is a time-consuming and costly process 
involving usually the application o f such 
anti-corrosives as coal tar epoxy. This pa
per points out the drawbacks of relying on 
these coatings alone, among them the pro
hibitive cost and difficulty o f dry-docking 
huge Arctic offshore structures fo r re
painting when the original coating de
teriorates or fails. A solution to  the prob
lem -  cathodic protection via the attach
ment of aluminium anodes to  tank surfaces 
coated w ith  only a light primer -  is de
scribed along w ith  the results of a full-scale 
application on a submersible barge in the 
U.S. Beaufort Sea. 0630217

90-01-02
Chem ical corrosion control for 
sour crude oil pipelines
Singh, D. D. N.; Singh, T. B.; Chatterjee, P.; 
Paty, B. B.; Mukherjee, K. P.
Corrosion prev. & contr. (00525), 9004, 
37/2, pg-37, nrpg-5, gr-4, tab-1, ENG 
Higher molecular weight aliphatic amines 
afford excellent protection against the 
corrosion, hydrogenation and deteriora
tion in tensile strength o f API-45 grade 
steel in NACE sour solution. The rise in 
temperature o f the electrolyte results in a 
decrease in hydrogen absorption by the 
steel. Tri-iso octyl amine (TIO A) was 
found to  be the most effective o f the in
hibitors studied, and electrochemical 
polarization studies revealed that the in
hibitors affect both the anodic and 
cathodic reactions. 0630905

90-01-03
Diverless pipeline-repair system  
passes tests fo r 20-in. pipe
Oil & GasJml (02387), 9005,88/21, pg-37,

nrpg-7, gr-1, tab-2, drw -12, ph-2, ENG 
In 1979 it was envisioned that the future of 
the oil and gas industry lay in the exploita
tion of deepwater fields. Several pe
troleum companies began to  study pro
duction systems and pipeline operations 
with diverless techniques. During this 
period Elf Aquitaine initiated a research 
program w ith the aim of repairing pipeli
nes in deep water w ithout diver assistance. 
The repair principle is simple, based upon a 
metal-to-metal seal. The pipe end is cold 
forged to  form a flare. The metal-to-metal 
seal is located on a cone which is part o f the 
mechanical hydraulically actuated connec
tor. Full-scale tests by British Gas pic, 
Newcastle upon Tyne, of a diverless 
pipeline repair system developed by Elf 
Aquitaine, have shown its effectiveness for 
repairing subsea pipeline o f up to  20 in. in 
diameter. 0630905

90-07-04
U K O O A /B O S V A  Code of Conduct, 
supply vessel operations at offshore 
installations
Seaways, (Jrnl Nautical Inst.) (02937), 
9005./5, pg-17, nrpg-4, ENG 
This code o f conduct is issued by the UK 
Offshore Operators Association 
(U KO O A) and the British Offshore Sup
port Vessels Association (BOSVA) to  pro
vide guidance, so as to  avoid or reduce to  a 
minimum the hazards which affect offshore 
supply vessels in their daily interface w ith 
offshore installations. This document is not 
intended to  conflict w ith  o r replace any 
existing legislation, contractual obligations 
o r guidance notes issued by regulatory 
bodies o r trade associations. Where instal
lation operators or vessel owners issue 
their own safety o r operating procedures, 
it is recommended that this code o f con
duct w ill be incorporated. 0630900

90-07-05
Model experim ents on jack-up 
p latform  hydrodynamics
Journee, j. M. J.; Massie, W. W.; Boon, B.; 
Onnink, R.
Technische Universiteit Delft (18051), 
8811, pg-l, nrpg-35, gr-9, tab-17, drw-2, 
ph-5, ENG
This report describes the experiments 
carried out w ith  tw o  simplified models 
showing the principals o f elevated jack-up 
platforms. The purpose o f these experi
ments is to  investigate hydrodynamic as 
well as structural non-linearities in the in
teraction between the structure and wa
ter. As such, this model design and testing

program forms a first step in an intended 
series o f hydrodynamic model and possibly 
prototype measurements o f hydrody
namic forces and dynamic structural re
sponse of jack-up platforms in both regular 
and irregular waves. The whole series of 
these hydrodynamic measurements is, in 
turn, only a part of the entire project to 
investigate the dynamic behaviour and fati
gue life o f jack-up platforms in order to  de
velop more appropriate design criteria and 
evaluation methods fo r such platforms. 
0630120

90-07-06
Recent advances in ocean 
technology in N orw ay
Hansen, A.
Mar. Tech. Soc. Jrnl. (01912), 9003, 24/1, 
pg-54, nrpg-7, gr-2, drw-9, ENG 
N ew petroleum fields located in harsh and 
deep-water environments and low oil and 
gas prices, which are to  be expected in the 
future, make it a real challenge for the pet
roleum industry to  develop technology for 
profitable exploitation of these resources. 
The following paper describes some ex
amples o f developments in Norway to 
meet this challenge. Some o f these include 
the following: passive and active station 
keeping systems and riser systems for 
floating production systems (FPS), FPS 
based on a monohull vessel w ith  station 
keeping system consisting of a tu rre t 
mooring system in combination w ith  com
puter-controlled thrusters, an FPS con
cept comprising a deep draft floater w ith 
rigid risers and deck-completed wells, a 
tension leg platform w ith  concrete floater, 
underwater production systems, and 
underwater w ork systems. 0 150140

90-01-01
Recent advances, fu tu re  needs and 
collaboration in ocean technology 
in the Federal Republic of 
G erm any
Oebius, H. U.
Mar. Tech. Soc. Jrnl. (01912), 9003, 24/1, 
pg-22, nrpg-6, drw-2, ph-3, ENG 
This paper surveys recent developments 
and advances in ocean technology in the 
Federal Republic of Germany (FRG). It re
veals that the German offshore industry 
suffered from  the worldwide softness in 
the oil and raw materials markets and de
scribes measures that were undertaken by 
the industry and government to  accom
modate this situation. It also presents inno
vations in ocean engineering, gives an im
pression o f the German research program,
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demonstrates German cooperation with 
other countries and addresses future 
needs. 0150140

90-07-08
Joint distributions for significant 
wave height and wave zero-up  
crossing period
Mathisen, J.; Bitner-Gregersen, E.
Applied Ocean Research (00080), 9004, 
12/2, pg-93, nrpg-l I, g r- l,  tab-5, drw-14, 
ENG
Several types of jo int distribution function 
for significant wave height and zero-up- 
crossing period are compared w ith refer
ence to  measured wave data from the 
Norwegian Continental Shelf. The com
parison is based on the u tility of the dis
tribution functions for predictions of ex
treme response o f offshore structures. 
Logarithmic contour plots and contour 
plots o f normalised deviations between 
the data and the fitted distribution are 
used in the comparison. A  join t distribu
tion combining a marginal 3-parameter 
Weibull distribution fo r significant wave 
height w ith  a conditional log-normal dis
tribution fo r zero-up-crossing period is re
commended on the basis o f this investiga
tion. 0630219

90-07-09
Knowledge-based support of design 
activities
Spur, G.; Gobler, T.; Forkel, M.
Artificial Intelligence and Expert Systems

in Manufacturing (70313), 9003, pg-159, 
nrpg-10, drw-9, ENG 
This paper examines a new concept to  sup
port the activities o f a designer by know
ledge-based methods. First, the fundamen
tals o f design knowledge and processes are 
introduced. Second, a knowledge-based 
design environment is described. Third, an 
example of a design environment sup
ported design process is given. 0 120210

90-07-/0
The ’design to  product’ A lvey  
dem onstrator, an integrated  
knowledge-based system to  
support design and m anufacture
Burrow, L.
Artificial Intelligence and Expert Systems 
in Manufacturing (70313), 9003, pg-63, 
nrpg-12, drw-4, ENG 
The ’Design to  Product’ Demonstrator 
project is part o f the United Kingdom A l
vey Programme. The project is specifying 
and implementing a system to  support de
signers and manufacturing staff engaged in 
the design, manufacture and service sup
port o f light electro-mechanical products. 
The system architecture emphasizes distri
buted computing, information manage
ment, intelligent knowledge-based sys
tems, user interface design and modularity. 
Techniques drawn from current research 
in Artificial Intelligence, Man Machine In
terface and Software Engineering are used 
both to  integrate the many diverse sources 
of engineering information and to  provide

powerful facilities fo r using that informa
tion thoughout the product life-cycle. 'De
sign to  Product’ is prototyping the next 
generation of integrated, knowledge- 
based information systems for manufactur
ing and a key issue being addressed is the 
socio-technical relationship between such 
systems and the staff who will use them. 
0160613
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Bureau 
Veritas

Bureau Veritas gentel internationale laam  als 
c lass ifica tie - en surveybureeu en is erkend  
door de regeringen van 122 landen

Bureau Veritas is opgericht in  1828 (o Antw er 
pen H e l hoofdkantoor zete lt in  Parijs 5000  
Employees verspreid over 485 vestigingen  
voeren werkzaam heden uit, verdeeld over 
5  divisies scheepvaart en offshore, 
produkten en goederen, industrie  lu c h t
vaart, gebouwen en civie le werken

Bureau Veritas ziet toe op  de ve iligheid  
en kwalite it van 
300 o ffshore eenheden  
7300 schepen  
10800 vliegtuigen  
22500 tankcontainors

Per ja a r verricht Bureau Veritas 
6000 surveys op  het geb ied  van 
gebouwen en civ ie le  werken 
Ten behoeve van docum enta ire  
cred ieten worden 4 00 00  pre- 
sh ipm ent-inspecties p e r jaa r 
uitgevoerd Bureau Veritas 
heeft in totaal 2 200 00 0  box 
containers gekeurd

Bureau Veritas Quality  
In ternational (BVQI) is 
een dochterondernem ing  
en erkend door de Raad  
voor de Certifica tie  en de 
NACCB m et als activ i
te it het certificeren  
van kwalite its  
borgm gssystem en  
volgens ISO 9000.

Voor onze ’Marine Branch’ zoeken wij

Surveyors
Functie-inhoud : -  het beoordelen van scheepsconstructies,

scheepsinstallaties en uitrusting volgens de 
Bureau Veritas Rules and Regulations, 
IMO/LLC en de voorschriften van overheden.

-  het toezicht op de fabricage en het onderhoud van 
maritieme constructies bij toeleveringsbedrijven.

-  het keuren van ontwerptekeningen en het beoor
delen van de uitrusting voor schepen en offshore 
platforms,

-  het administratief verwerken van de rapportage. 
Functie-eisen : -  HTS Scheepsbouw, HTS Werktuigbouw of

diploma SWTK-C.
-  leeftijd 30-35 jaar.
-  beheersing van de Engelse taal in woord en 

geschrift; kennis van de Franse taal strekt to t 
aanbeveling.

Tevens zoeken wij ter versterking van de ’Dutch Plan Approval Office’:

Ingenieurs
scheepsbouwkunde/
werktuigbouwkunde
Functie-inhoud : -  het keuren van de ontwerptekeningen van 

scheepsconstructies, en installaties volgens de 
Bureau Veritas Rules and Regulations.

-  het keuren van de ontwerptekeningen van offshore 
installaties (vaste en mobiele platforms).

-  het uitvoeren van technische studies en bereke
ningen, van hydrodynamisch- en hydrostatisch 
gedrag van schepen en offshore eenheden, stijf
heid, sterkte, stabiliteit, dynamisch gedrag en 
levensduur van constructies en risico-analyse 
van installaties.

Functie-eisen : -  Voltooide opleiding aan een Technische Universi- 
teit of HTS.

-  affiniteit met constructies en installaties.
-  ervaring in de omgang met computersystemen en 

eindige elementen berekeningen.
-  woonachtig in de omgeving van Rotterdam.
-  beheersing van de Engelse taal in woord en 

geschrift, kennis van de Franse taal strekt tot 
aanbeveling.

Voor beide functies kan een psychologisch onderzoek deel uitma
ken van de selectieprocedure.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met c.v. richten aan de afd. 
personeelszaken van Bureau Veritas, Postbus 2705, 3000 CS 
Rotterdam. Voor telefonische inlichtingen kunt u vragen naar Mevr. 
Th. Moree, Hoofd Personeelszaken van ons Bureau, Westblaak 7, 
tel. 010-4119733.
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BRIEVEN VAN LEZERS

Geachte prof. Hengst,

Omdat u zo uitdrukkelijk gevraagd hebt 
om commentaar hierbij wat opmerkingen. 
Ik vind het heel goed dat de NVTS mede
organisator was van de dagbijeenkomst 
Veiligheid RoRo-schepen. Helaas veel ou
deren aanwezig, te weinig jongeren. 
Opvallend is dat de rol van de falende mens 
niet in de papers behandeld wordt. Ir. Sta
pel trachtte daar ad hoe nog wat aan te 
doen, kreeg ook wel de gelegenheid, maar 
de tijd gegund was voor hem te kort. 
Schepen worden echter nog steeds zo ge
bouwd dat ze menselijk falen niet kunnen 
weerstaan.
Alleen ir. v.d. Wouden stipte aan dat in de 
Schepenwet en het Schepenbesluit 3 pagi
na's zijn volgeschreven over de plichten 
van de kapitein en maar een halve pagina 
over de plichten van de reder. Het stond 
niet in het verstrekte boek. Van professor 
Gerritsma had ik graag willen horen wat er 
met de Herald O f Free Enterprise zou zijn 
gebeurd, als het schip niet zo’n snelle draai 
naar stuurboord had gemaakt. Misschien 
hetzelfde op een iets later tijdstip, zou daar 
meer water hebben gestaan, wat dan? 
Over de voordracht van ir. v.d. Wouden 
het volgende. Stonden boeg en hekdeuren 
open, zo ja, waarom liep het water dan niet 
naar achteren weg?
Ook besteedt hij geen aandacht aan het 
kostenaspect van de suggesties, wensen en 
klachten van de kapiteins bij hun directie. 
Alleen onduidelijke functie verdeling bij de 
directie w ord t genoemd als oorzaak. 
Scheepsbouw w ord t op de universiteit ge
doceerd, het kan dus niet anders, het 
w ordt wetenschappelijk bedreven. Het is 
daarom teleurstellend dat nog steeds de 
stabiliteitscriteria van schepen in statische 
toestand beschouwd worden. W ij hebben 
de indruk dat scheepsbouw en scheepvaart 
nog vaak als hobby en kunst benaderd w o r
den, in plaats van zuiver wetenschappelijk. 
W il men de veiligheid van RoRo schepen 
en de schepen in het algemeen echt ver
groten dan moeten ontwerper, bouwer en 
reder ten volle aansprakelijk gesteld kun
nen worden, ook na tientallen jaren, voor 
schades die na een scheepsramp ontstaan. 
De thans geldende beperkte aansprakelijk
heid w erkt de bestaande onveiligheid in de 
hand.
Er zal om menselijke fouten te vermijden, 
te verminderen, veel meer aandacht aan 
standaardisatie moeten worden besteed, 
internationaal.
Ik ben van mening dat veel meer onder
zoek gedaan moet worden, waarom de 
mens aan boord faalt en wat daar tegen on
dernomen moet worden.

O ok de samenstelling van de door de 
DGSM ingestelde commissie 'Zeegaande 
RoRo passagiersschepen’, 6 scheepsbouw
kundigen, I gezagvoerder en een psycho
loog, geeft m.i. de garantie dat de falende 
mens en de gevolgen die dat kan hebben, 
de veranderingen die dat moeten voorko
men, niet de aandacht krijg t die toch wel 
zeer nodig is om de ongelukken met de 
kans op succes op de bestaande schepen 
terug te dringen. Er zijn ook werktuigkun
digen en civiele dienst aan boord, die fou
ten maken, misschien oplossingen aan kun
nen dragen. Een nauticus op 6 scheeps
bouwkundigen is niet veel. Hopelijk was de 
psycholoog bevaren.

Met vriendelijke groeten.

J. M. Zaadnoordijk, Vlissingen
mgekort

Vraag van ir. W . A . Swaan
De opsomming van door de autoriteiten 
genomen acties na de ramp heeft, voor zo
ver ik uit de voordracht begrepen heb, u it
sluitend betrekking op technische zaken 
het schip betreffende.
U it het zgn. 'Sheen-Report (Report of 
C ourt no. 8074) b lijkt echter dat de on
dergang van het schip voor een belangrijk 
deel te wijten was aan de assistent-boots- 
man die verzuimde de boegdeuren te slui
ten omdat hij lag te slapen (Court's answer 
to  question number 3).
Waarom sliep dat bemanningslid? Het rap
port geeft voor hem een dienstrooster van 
24 uur aan boord en 48 uur aan de wal. Een 
dienstrooster dus dat in het geheel niet 
aansluit bij de normale menselijke slaap-cy- 
clus. Die discrepantie werd waarschijnlijk 
goedgemaakt door 'zo nu en dan' te gaan 
rusten als het werk dat toeliet. Dat heeft 
kennelijk geleid to t een diepe slaap van de 
assistent-bootsman op het verkeerde mo
ment met het desastreuze gevolg.
Mijn vraag aan de heer Van der Wouden is 
nu of dergelijke ’onmenselijke’ dienstroos
ters inderdaad nog steeds door de autori
teiten geaccepteerd worden en, zo ja, 
waarom er op d it gebied geen actie w ordt 
genomen?

Geachte Heer Swaan,

Van de Algemeen Secretaris van de NVTS 
ontving ik Uw bovengenoemde brief te r 
beantwoording.
Ik stel het op prijs dat U Uw vraag, gesteld 
tijdens bovengenoemd symposium, duide
lijker hebt willen stellen; immers stelt U 
mij daardoor in de gelegenheid een duide
lijker antwoord te geven.
Inderdaad geeft het Sheen-rapport in para.

7 .1 aan dat: The officers are required to  
w ork 12 hours and not less than 24 hours 
off. In contrast, each crew was on board 
for 24 hours and then had 48 hours ashore.' 
Voor wat de dekofficieren betreft zou 
men, mee uit het aantal van hen aan boord 
tijdens de oversteek Dover-Zeebrugge, 
kunnen concluderen dat zij twaalf uur ach
tereen werkten, met slechts korte tussen
pozen voor maaltijden en voor rust. Voor 
wat de overige bemanningsleden aangaat, 
laat zulk een conclusie zich minder makke
lijk trekken wegens gebrek aan informatie 
in het rapport; b.v. om trent het al dan niet 
werken in meerdere ploegen. Wèl valt het 
op dat het Sheen-rapport in haar vele con
clusies het door U naar voren gebrachte 
aspect niet vermeldt.
De wijze van invulling van het dienstroos
te r is voor Nederlandse zeeschepen (fer- 
ries daaronder begrepen) onderworpen 
aan de bepalingen van het Besluit arbeids- 
en rusttijden zeescheepvaart (Besluit van 
17 april 1985; Staatsblad jaarg. 1985). 
Uiteraard is het zo dat arbeidsovereen
komsten van Nederlandse reders ten min
ste het in dat besluit gestelde moeten in- 
houden. Over de situatie in het Verenigd 
Koninkrijk ontbreekt het mij aan speci
fieke kennis; echter kan ik mij moeilijk 
voorstellen dat het daar een zaak van 'free 
for al!’ zou zijn.
Met het voorgaande wil ik niet de indruk 
wekken de specifieke werkomstandighe
den aan boord van ferries te onderschat
ten; ik heb daarover in mijn mondelinge 
bijdrage aan het symposium het één en an
der gezegd.
Uw stellingname dat de ondergang van de 
’Herald o f Free Enterprise’ voor een be
langrijk deel was te wijten aan het gebrek 
aan actie van de zijde van de assistent- 
bootsman kan ik niet ten volle onderschrij
ven. Mijn ervaring bij de voorbereiding van 
onderzoeken van scheepsrampen wijst e r
op dat maar zelden één enkele oorzaak kan 
worden aangegeven. Zo  ook in d it geval 
waarvoor in het Sheen-rapport een aantal 
tekortkomingen in het management en de 
bedrijfsvoering zijn gesignaleerd. Zonder 
uitputtend te zijn w il ik nog een aantal as
pecten noemen: de dienstroosters voor de 
officieren en voor de bemanning waren 
verschillend en er was veel verloop waar
door de vorming van hecht ingewerkte 
ploegen werd bemoeilijkt; er werd een 
onjuist rapportagesysteem gehanteerd; bij 
het walmanagement was onvoldoende 
kennis van nautische zaken en belangstel
ling daarvoor aanwezig; instructies van het 
walmanagement en die van het boordma- 
nagement vertoonden op een aantal pun
ten verschillen.
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Het is naar mijn overtuiging juist die reeks 
van omstandigheden die het mogelijk heeft 
gemaakt dat de assistent-bootsman zijn fa
tale omissie heeft kunnen begaan. Men zou 
het zo kunnen stellen: de boegdeuren ble
ven niet alleen open omdat de assistent- 
bootsman lag te slapen, maar tevens omdat 
de bedrijfsvoering van het schip er niet op 
was ingericht om zulk een omissie tijdig te 
ontdekken en te corrigeren. Over wat ’t i j 
dig' is, is inmiddels in IMO een niet mis te 
verstane uitspraak gedaan. Een uitspraak 
overigens die naar mijn mening slechts een 
herbevestiging is van wat terzake onder 
'goed zeemanschap’ dient te worden ver
staan.
Dat, naar U veronderstelt, de door de au

W ijziging statuten V N S I
In de Algemene Ledenvergadering van 
VNSI van 15 mei 1990 werd een statuten- 
wijziging aangenomen, waarvan als belang
rijkste zaken hier worden genoemd:
-  Verandering in de omschrijving van de 
drie leden-categorieën als volgt:
I: de categorie bouwers van groot zee

gaand materieel,
II: de categorie reparateurs van groot 

zeegaand materieel,
III: de categorie bouwers en reparateurs 

van kleiner zeegaand materieel, be- 
drijfsvaartuigen en binnenvaart
schepen.

Als gevolg van de aangegeven statutenwij
ziging is het VNSI-bestuur uitgebreid. 
Sedert de algemene ledenvergadering van 
15 mei 1990 is het VNSI-bestuur samenge
steld zoals hieronder aangegeven.

Naam: namens
cate
gorie:

ir. W.J. te r Hart (voorzitter) 
ing. H. A. Boer I
ing. K. Damen I
ir. J. J. C. M. van Dooremalen I 
ir. D. van D ort I
A. Drinkwaard III
P. C. van der Heijden II
ir. D. Leissner I
Th. van der Meer I
A. van Nieuwkoop II
mr. H, P. C. Schram III
ir. F. W . van de Stadt I
C. J. Stok II

to rite iten genomen acties na de ramp u it
sluitend betrekking hebben op de techni
sche uitrusting van de betreffende sche
pen, kan ik evenmin ten volle onderschrij
ven. Wèl ben ik het met U eens dat het 
Sheen-rapport de indruk wekt het daar
heen te willen sturen. Echter niet voor 
niets heb ik gemeend het belang van de 
IMO Resolutie A.647, de 'IMO Guidelines 
for the Management of Safe Ship Opera
tion and Pollution Prevention’ uitdrukke
lijk te moeten onderstrepen.
Men kan er over twisten of voor zaken be
treffende gezonde management-principes 
een aanbeveling voldoende is o f dat deze 
zaken in een apart hoofdstuk van de SO- 
LAS-Conventie en van de MARPOL-Con-

R. J. Verdam III
O. Visser III
ir. M.J. van der Wal II
ir. Th. P. Winde I

In het bestuur van categorie I (tevens af
vaardiging naar het VNSI-bestuur) hebben 
thans de volgende personen zitting: 
ing. H. A. Boer, Yssel-Vliet Combinatie 
ing. K. Damen, Damen Gorinchem 
ir. J. J. C. M. van Dooremalen, IHC Holland 
ir. D. van D ort, v.d. Giessen-de Noord 
ir. D. Leissner, Conoship International 
Th. van der Meer, Frisian Shipyard 
ir. F. W. van de Stadt, Bodewes’ Scheeps
werven

V E R E N IG IN G S N IE U W S
door de

Algemeen Secretaris J.M. Veltman

Verslag jaarfeest N V T S
Op 12 mei jongstleden hebben wij op 
grootse wijze voor het eerst een jaarfeest

ventie behoren te worden geregeld. Ech
te r w il het mij voorkomen dat in IMO met 
de Resolutie A.647 duidelijk te kennen is 
gegeven dat de constructie en de techni
sche uitvoering en uitrusting van schepen, 
én de wijze waarop de schepen worden 
gevaren -  en is de kwaliteit van het mana
gement aan de wal en dat aan boord daar
voor niet de sleutel -  eikaars noodzakelij
ke complement behoren te zijn.
Ik vertrouw  met het voorgaande Uw vra
gen naar genoegen te hebben beant
woord.

Met vriendelijke groet,
Ir. A. van der Wouden, Leidschendam

ir. Th. P. Winde, Kon. Mij. 'de Schelde'

In het bestuur van categorie II hebben 
thans de volgende personen zitting, die te 
vens zitting hebben in het VNSI-bestuur:
A. van Nieuwkoop (voorzitter), Verolme 
Botlek
P. C. van der Heijden, Shipdock 
C. J. Stok, KMS 'Scheldepoort' 
ir. M. J. van der Wal, Niestern Sander

In het bestuur van categorie III hebben 
thans de volgende personen zitting: 
mr. H. P. C. Schram (voorzitter) *) Schram 
Bolnes
J. J. C. Arntz, Vahali,
S. Brussaard, Grave,
A. Drinkwaard*), Van Eijk,
J. van Duijvendijk Lzn.,Joh. van Duijvendijk, 
P. H. D. Koning, Damen Bergum,
P. Nieuwenhuizen, Vooruit,
L. M. Pietersen, 'Ceuvel Volharding’, 
ing. J. W. M. Rietbergen, Damen Gorin
chem,
R. J. Verdam*), De Biesbosch-Dordrecht, 
O. Visser*), Visser.

*) =  afgevaardigde naar VNSI-bestuur.

gevierd. Enige goede voorbereidingen wa
ren natuurlijke noodzakelijk om de jaardi- 
ners van vroeger te kunnen evenaren. 
Over het algemeen is d it uitstekend ge
lukt, alhoewel de stijl van de viering u iter
aard anders was. H ierover later nog meer. 
Vanaf 13.00 werd iedereen die zich had 
opgegeven, ontvangen in de hal van het
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trokken to t het zeemansleven dat hij vroe
ger had geleid. Bij de Botlek/Rozenburg 
werd de steven weer gewend en werd de 
terugtocht aanvaard. Op de hoek Wester- 
kade/Veerhaven werd gedebarkeerd voor 
het volgende onderdeel van het jaarfeest. 
In ieder geval was deze vaartocht met zijn 
specifieke, positieve invloed op de gezel
ligheid een groot succes.
De gerenommeerde Koninklijke Roei-en 
Zeilvereniging ’De Maas' is natuurlijke ook 
een uitstekende gelegenheid voor een ma
ritiem ingesteld gezelschap om er een ge
deelte van een jaarfeest te vieren. Zoals 
altijd werd het weer hoog tijd voor een 
borrel en alles wat daaromheen hoort en 
dat was dan ook uitstekend geregeld. Bij
zonder op prijs gesteld werd de muziek 
van de Dixilandband, die de toch al goede 
stemming nog enkele graden kon verho
gen. De toch bij enkelen geuite weerzin 
tegen raasdonders met spekvet van het 
Captainsdinner, was snel verdwenen toen 
men zag wat het kombuis er van gemaakt 
had; alles werd met smaak verorberd. De 
heer Pasteuning was als voorz itter van de 
afdeling Rotterdam de gastheer en gaf de 
voorz itte r van onze Vereniging , Prof. 
Hengst en de andere voorzitters van de af
delingen om de beurt het woord waarbij 
de uitvoering van de viering van d it jaar
feest werd geprezen en waar een gezonde 
rivaliteit tussen de afdelingen aanleiding gaf 
to t veelvuldige hilariteit. Nadat de laatste 
raasdonder was verdwenen, werd er nog 
ruim gedanst.
De voorz itte r van de NVTS roerde in zijn 
speech de stijl van d it soort feesten nog 
aan. Hij nam zich voor een discussie te voe
ren over het dragen van avondkleding bij 
deze jaarfeesten, zoals wij dat vroeger bij 
de jaardiners gewend waren. Alhoewel 
veel deelnemers hiervoor voelen, waaron
der ook schrijver dezes, zijn er toch wel 
wat problemen. In de eerste plaats kan 
men niet de hele dag in avondkleding lo
pen. Bovendien was de gemiddelde leeftijd 
op d it jaarfeest ook nog vrij hoog, met an
dere woorden: de jongeren laten het nog 
steeds afweten en dat zal niet beter w o r
den als avondkleding verplicht wordt. 
Waar iedereen het waarschijnlijk wel over 
eens zal zijn is het weer verzenden van het 
telegram aan Hare Majesteit de Koningin. 
Al met al een zeer geslaagde middag en 
avond waarvoor wij het organisatiecomi- 
tee, dat gevormd werd door de clubcom-

Maritiem Museum ’Prins Hendrik’ aan de 
Leuvehaven te Rotterdam. Hier werd de 
’enveloppe met inhoud’ overhandigd, 
waarmee iedereen volledig was verzorgd 
voor wat betreft eten, drinken, toegangs
bewijzen en verdere aanwijzingen. D it was 
een keurige regeling waaraan het organisa- 
tiecomitee veel aandacht aan had besteed. 
Er was ruim gelegenheid om het hele mu
seum te bekijken, iets waar men normaal 
niet zo snel aan toe komt. Sommigen wa
ren in de gelegenheid om een kijkje te ne
men in de opslagruimten waar nog het 
grootste gedeelte van de collectie staat 
opgeslagen. De expositieruimte van het 
vorige museum ’Prins Hendrik’ was name
lijk veel groter. Na de daarvoor bestemde 
consumptiebonnen te hebben gespen
deerd, werd ten ongeveer 14.30 inge
scheept op de motorpassagiersboot 'Ca- 
rolina’ die vlak bij het museum lag afge
meerd.
Alhoewel het geen slecht weer was, bleek 
het na een tijdje aan dek toch vrij fris. V rij
wel alle hens ging dus benedendeks en daar 
leek het even o f er te weinig zitplaatsen 
waren. Na enkele ogenblikken loste dit 
probleem zich vanzelf op en voelde iede
reen zich zo te zien uitstekend op zijn ge
mak. Het voordeel van een schip is dat al
lerlei prettige dingen in een kleine ruimte 
zijn geconcentreerd, zodat je weinig moei
te hoeft te doen om continu aangenaam 
bezig te zijn.
De koers was na het vertrek westelijk, 
waarbij de schipper in elke grote haven 
even een kijkje nam en daarbij op prettige 
wijze uitleg gaf over wat er allemaal te zien 
was. Menigeen voelde zich weer aange

missie Rotterdam, zeer kunnen compli
menteren. Ook moeten w ij de sponsors 
die ons in staat stelden om een lekker 
drankje te drinken bijzonder bedanken 
voor hun gebaar.
Het volgend jaar zien wij elkaar weer in 
Zeeland!

Personalia

A.E. M olenaar
Op I mei 1990 is de heer A.E. Molenaar in 
dienst getreden van Svanehoj International 
BV te Rotterdam

In Memoriam

Ing. C. D ijkdrenth
Op 2 1 mei 1990 is te N ieuwerkerk aan de 
IJssel overleden de heer C. Dijkdrenth, 
oud expert bij Van Helden, Schippers en 
Nobels’ Expertise- en Ingenieursbureau. 
De heer Dijkdrenth is 73 jaar geworden en 
was bijna 36 jaar lid van onze Vereniging

Ballotage

Voorgesteld voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
R A. GROTENDORST
Senior Production Supervisor Brunei Shell
Petroleum
Seria, Brunei Darussalam 
Voorgesteld door H.M.B. den Boogert 
Afdeling: Rotterdam

P.J.H.B. Kunst
Senior Beleidsmedewerker Electrotech- 
niek DGSM
Prinsekade 3 1, 3 142 GH Maassluis 
Voorgesteld door Ir L.E. Gerritsma 
Afdeling: Rotterdam

P. Oppe
Engineer Surveyor Lloyds’
Dag Hammarskjöldlaan 20, 3223 TG Hel- 
levoetsluis
Voorgesteld door J.R. van der Molen 
Afdeling: Amsterdam

Gepasseerd voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
B.J. van Lint 
Afdeling Rotterdam

Gepasserd voor het 
JU N IO R  L ID M A A T S C H A P
B.M. Bouwhuis 
Afdeling Amsterdam

H. Frölich
Afdeling Amsterdam

J.S. Schoonman 
Afdeling Amsterdam

H. Terpstra 
Afdeling Amsterdam

415



Expertise- en Taxatiebureau VERWEIJ & HOEBEE is reeds 
75 jaar een dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in het 
vaststellen van oorzaak en omvang van schaden, taxaties 
en inspecties op gebied van scheepvaart, alsmede experti
ses aan machines en aannemersmateriaal, ten behoeve 
van Assuradeuren en andere Belanghebbenden.
Wij zoeken een gegadigde die na een interne opleiding kan 
gaan optreden als:

EXPERT
Voor deze functie is vereist:

- Een technische opleiding op HTS-niveau (Wtb.-Schb. 
Naut/Techn.)

- Enige jaren praktijkervaring.
- Algemene technische belangstelling en zakelijk inzicht 

om zich in uiteenlopende problemen te verdiepen.
- Goede redactionele vaardigheid.
- Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal.
- Woonachtig in Amsterdam of omgeving, of 

bereidheid zich daar te vestigen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de 
sollicitatie-procedure.

Wij bieden een zelfstandige baan binnen een klein team en 
afwisselend werk met vele externe contacten, waarin ter plaatse 
alle voor de opdracht relevante gegevens worden vastgelegd en 
na verder onderzoek uitgebreid schriftelijk aan opdrachtgevers 
worden gerapporteerd.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van:

EXPERTISE- EN TAXATIEBUREAU 
VERWEIJ & HOEBEE 
Ruimzicht 101, 1068 CR AMSTERDAM

Marine & Offshore Technology

S C H I P u i W E R F

M.O.T. SCHIP & WERF
is a technical trade journal 

with a whole range o f articles 
informing and advising 

executives, constructors and 
other experts in 

maritime- and offshore technology.
For further information: 
Publishers Wyt 
P.O. Box 268, 3000 AG Rotterdam 
Phone (0)10 - 476 25 66 
Fax (0)10 - 476 23 15

De Rijkswerf in Den Helder is een dynamisch 
scheepsreparatiebedrijf en één van de 
onderhoudsbedrijven van de Koninklijke 
M arine (KM). De activiteiten richten zich op 
onderhoud en reparatie van de M arine
schepen. M om enteel wordt voor de hoofd
afdeling Technieken een enthousiaste 
scheepsbouwer gezocht ter vervulling van 
de vacature van

ITENANCE ENGIHEER 
SCHEEPSBOUW (V/M )

TAAK

Als maintenance engineer scheepsbouw 
draagt u zorg voor de technische expertise, 
advisering en normstelling ten behoeve van de 
Rijkswerf. U adviseert op basis van specifieke 
technische deskundigheid teh behoeve van de 
Directie Materieel KM, de vloot, de diensten 
en inrichtingen van de Marine en de overige 
Marine-onderhoudsbedrijven. U levert boven
dien een leidraad bij innovatie van technische 
produkten (materieel KM) en produktieproces- 
sen van de Rijkswerf. Ook analyseert en rap- 

' porteer!  u over onderhouds- en gebruikerservo- 
ring alsmede technische fouten en problemen. 
Van uw (materie)deskundigheid maakt u even
eens gebruik in werkgroepen, commissies en 
dergelijke.

GEVRAAGD

Voor een goede invulling van de functie is 
het bezit van het diploma HTS-Scheepsbouw 
een vereiste. U heeft bij voorkeur enige jaren 
ervaring bij een scheepswerf.

GEBODEN

In deze boeiende en veelzijdige functie 
mag u rekenen op een bruto jaarsalaris van 
maximaal circa f 70.500,-, inclusief 8% vakan
tietoeslag. Het aantal vakantiedagen is gesteld 
op minimaal 23 per jaar, plus 12 ADV-dagen. 
Daarnaast worden u uitstekende studiefacili
teitengeboden.

REACTIES-----------------
Voor meer gedetailleerde functie-informa- 

.lliÉ lillllss?:, tie kunt u contact opnemen met de heer ir 
H.J. Cruijff, (02230) 56336. Indien u vragen hebt 
met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt 
u zich wenden tot de heer J.J. Alserda, (02230) 
57244. Een psychologisch onderzoek kan deel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij gelijke 
geschiktheid genieten leden van etnische min
derheden en gehandicapten de voorkeur.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 
14 dagen na verschijning van deze advertentie, 
richten aan het hoofd van de stafafdeling 
Personeelszaken Rijkswerf, postbus 25, 1780 
AA Den Helder.

O o b u rg e rp e rs o n e e l defensie
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TOEGEVOEGD ONDERZOEKER m
VOLLEDIGE DAGTAAK, VOOR DE DUUR VAN MAXIMAAL 4 JAAR

F
■  DE FACULTEIT DER WERK
TUIGBOUWKUNDE EN MARI
TIEME TECHNIEK.

De Faculleit der Werktuigbouw
kunde en Maritieme Techniek leidt 
ingenieurs op. die vanuit een 
fundamenteel theoretische basis op 
vele deelgebieden alstuderen.
Deze hebben betrekking op aspec
ten van mechanica en stromingsleer, 
werktuigkundige meel- en regeltech
niek, transporttechnologie, energie- 
en procestechnologie, produktie- 
technieken en maritieme objecten. 
Het onderwijs en het onderzoek 
richten zich daarbij zowel op hel 
ontwikkelen, ontwerpen en vervaar

Hel betreft een functie b ij de vakgroep Trans- 
porttechnologie. Onderwijs en Onderzoek, 
oroep Transporttechniek 
■  FUNCTIE-INFORMATIE 
De doelstelling van hel project 'verbelenng 
van de uitwisselingspunten tussen de ver
schillende vervoerwijzen’ is de ontwikkeling 
van overslag- en opslagstrategieèn met 
daarin passende werktuigen Mei name ncht 
het project ach op de aansluiting van syste
men en technieken op een gewenst gewij
zigd gebruik van vervoerwijzen (over water, 
rail weg en door de lucht) Hel onderzoek 
wordt verricht in het kader van het Tweede

structuurschema Verkeer en Vervoer' Uit- 
emdehjM levert het project een bqdrage aan 
een optimale proftlenng var Nederland als 
vervoer- en oistrbubeland U heeft dan ook 
contacten en of werkt samen met bednjven in 
de vervoer- en oversiagsector 
■ PROFIELSCHETS 
Voor de functie van toegevoegd onderzoeker 
vragen wij een academicus met een. werk
tuigkundige opleiding met emge jaren erva- 
nng en met belangstelling in bovengenoemd 
project U bent bereid om samen met de pro
jectleider en een promovendus dit project af 
te ronden m i 994

■  GEBODEN
SaJanermg volgens R^sregekng afhankekjk 
van oplerdtng en ervanog Maximaal te berei • 
ken saians /  6.376.- bruto per maand
■  INFORMATIE
Inlichtingen over de functie kunnen worden 
mgewonner b*j ir. J . Vreugdenhii. telefoon 
015-786705 786704. of bq mg J van der 
Maas vakgroepbeheerder, telefoon 015- 
786530 Owige mkchtmgen bij de Sectie 
Personeel 4 Orgarwsabe van de faculteit te
ntoon 015-785156783594 
Vacaturenummer WbMT 9004! 1449.

ASSISTENT IN OPLEIDING (AIO)m
VOLLEDIGE DAGTAAK

'

digen als op het gebruik van 
systemen en werktuigen.

■  FUNCTIE-INFORMATIE:
In hel kader van het Tweede Structuur
schema Verkeer en Vervoer’ stelt het project 
■Verbetering van de uitwisselingspunten tus
sen de verschillende vervoerwijzen* zich ten 
doel overslag- en opslagstrategieèn met 
daann passende werktuigen te ontwikkelen. 
Meer in het bijzonder wil het een aansluiting 
van systemen en technieken op een gewenst 
gewijzigd gebruik van vervoerwijzen (over 
waler, rail, weg en door de lucht) vinden Het 
geheel vormt een bijdrage aan een optimale 
profilering van Nederland als vervoer- en dis-

inbutieland
Er zal sprake zijn van duidelijke contaclen en/ 
of samenwerking met bednjven in de ver
voer- en oversiagsector
■  PROFIELSCHETS
Voor de functie van assistent in opleiding 
zoeken w ij  een academicus mei een werk
tuigkundige opleiding die belangstelling heeft 
m bovengenoemd prefect U bent bereid dit 
vier jaar durende onderzoek af te sluiten met 
een promotie
■  GEBODEN
Het salans is in het eerste jaar ƒ 1.824.- bruto

per maand oplopend tot ƒ 3253 - in het 
vierde |aar bruto per maand 
■  INFORMATIE:
Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen 
bij ir J. Vreugdenhii telefoon 015-786705 
766704. o< bq mg j  van der Maas. vak- 
groepbeheerder. telefoon 015-786530 
Overige inlichtingen kunnen woeden inge
wonnen bq de Sectie Personeel 8 Organisa
tie van de faculteit, telefoon 015-785156 
783594
Vacaturenummer WbMT 9007/1449.

2 ASSISTENTEN IN OPLEIDING (AIO’S)V/M
VOLLEDIGE DAGTAAK

'

Hel betreft vacatures bij de vakgroep Trans
porttechnologie en Mantieme Techniek i.o. 
■  FUNCTIE-INFORMATIE 
Het onderzoeksproject ’Ontwerpen van bin
nenvaartschepen en geïntegreerde over
slagsystemen* heeft als doel hel ontwikkelen 
van geavanceerde vervoer-. transport- en 
overslagsyslemen voor de binnenvaart. In 
het bijzonder richt het onderzoek zich op het 
ontwerpen van binnenvaartschepen en bij
behorende overslagwerktuigen. In eerste in
stantie worden de functionele eisen voor een 
optimale overslag en transport van goederen 
over de binnenwateren bepaald Op basis 
daarvan dienen binnenvaartschepen en bij
behorende overslagwerktuigen voor een
heidsladingen en bulkgoed te worden ontwik-

kekJ. Het ontwerpen met de computer, de 
toepassing van numerieke methoden, simu
latie en aulomatiseringslechmek spelen hier
bij een belangrijke rol
Bij hel project wordt er intensief samenge- 
werkt met de betrokken AIO's. Ook zijn er 
contacten met bedrijven in de binnenvaart-, 
vervoer- en oversiagsector Dit kan tot sa
menwerking leiden 
■  PROFIELSCHETS:
De eerste assistent in opleiding is een acade
micus met een werktuigkundige opleiding 
met interesse voor transporttechnologie 
Voor de tweede vacature van assistent m op
leiding zoeken wij een academicus met een 
scheepsbouwkundige opleiding met inte
resse voor ontwerpen en exploitatie

■  GEBODEN
Het salaris is in het gerste jaar / 1 824. - bruto 
per maand, oplopend lol ƒ 3.253.- m hel 
vierde jaar bruto per maand
■  INFORMATIE
Inlichtingen over functie 1 kum u krijgen bij 
dr.ir. A W Gerstel. telefoon 015-786706 of 
bij mg. J van der Maas vakgroepbeheerder 
telefoon 015-786530 en voor informatie over 
functie 2 kunt u bellen met mg J Punt, tele
foon 015-786563
Ovenge nkchtingen kunnen worden mge- 
wonnen txj de Sectie Personeel 6 Organisa
tie van de faculteit. telefoon 015-705156' 
783594
Vacaturenummer WbMT 9008A /1449  
resp. 9008B/1449.

TOEGEVOEGD ONDERZOEKERV/M
VOLLEDIGE DAGTAAK, VOOR MAXIMAAL VIER JAAR, 
MET MOGELIJKHEID TOT PROMOTIE

p
■  FUNCTIE-INFORMATIE:
Het onderzoeksproject ’Ontwerpen van bin
nenvaartschepen en geïntegreerde over
slagsystemen* heeft als doel het ontwikkelen 
van geavanceerde vervoers-, transport- en 
overslagsystemen voor de binnenvaart In 
het bijzonder ncht het onderzoek zich op het 
ontwerpen van binnenvaartschepen en bij
behorende overslagwerktuigen. In eerste in
stantie worden de functionele eisen voor een 
optimale overslag en transport van goederen 
over de binnenwateren bepaald. Op basis 
daarvan dienen binnenvaartschepen en bij
behorende overslagwerktuigen voor een
heidsladingen en bulkgoed te worden ontwik
keld Het ontwerpen met de computer, de

toepassing van numerieke methoden, simu
latie en aulomatiserlngstechniek spelen hier
bij een belangrijke rol Bq het project wordt er 
intensief samengewerkt met de betrokken 
AIO's. Ook zijn er contacten met bednjven m 
de binnenvaart-, vervoer- en oversiagsector 
Dit kan lot samenwerking leden,
■  PROFIELSCHETS:
Voor de functie van toegevoegd onderzoe
ker, wagen wij een academicus (of gelijk- 
waardig) met een werktuigkundige of 
scheepsbouwkundige opleiding en met 
ruime ervaring op hel gebied van de binnen
vaart. Bereidheid samen te werken met de 
projectleiders en twee promovendi. De mo
gelijkheid tot promotie is aanwezig

■ GEBODEN:
Salanérmg volgens Rijksregeling afhankelijk 
van opleiding en ervaring Maximaal te berei
ken salaris ƒ 6 376.-bruto per maand
■ INFORMATIE:
Voor inlichtingen over de functie kunt u bellen 
metdrif A.W Gerstel,telefoon015-786706, 
mg. J. Punt. telefoon 015-786563 of met mg, 
J van der Maas. vakgroepbeheerder. tele
foon 015-786530
Overige mkchtmgen kunt u mwtnnen bq de 
Sectie Personeel4 Organisatie van de facul
teit, telefoon 015-785156783594 
Vacaturenummer WbMT 9009/1449.

„rit«,
TU Delft

SOLLICITATIES
Schnfiekjke sotiotabes. vergezeld van een curri
culum vrtae en ondef vermelding van hel betref
fende vacaturenummer, bmnen veertien dagen le 
nchten aan de Secretans-beheer der van de Facul
teit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Tech
niek, Mekehveg 2,2628 CD Delft
PROCEDURE
De Technische Umversiteit Delft «rt graag mee* 
vrouwen m dienst nemen Daarom worden vooral 
zij uitdrukken uitgenodigd ie sofcoteren De TU- 
wervwgs-en seiecbecode is van toepass«g.

De Technische Unwsrteii Delft verzorgt universi
tair onderwijs m 14 verschrtende stud̂ chtmgen 
verdeeld over 12 faculteiten Er smderen ca 
13.000 studenten en er werken bqna 5000 men
sen Ruwi 60 vakgroepen geven onderwas en ver
richten wetenschappen onderzoek
Daarnaast $ er hei Bureau van de UmverMeii en 
een aantal centrale diensten, zoals de Bibliotheek, 
het Rekencentrum de Centrale Werkplaats, de 
Centrale Elektronische Oenst en het Facrttar Be
drijf

■ DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT
I
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Arab Shipbuilding and Repair Yard Company, Bahrain 
a major ship repairing yard with modern facilities 
including VLCC graving dock has vacancies for the 
following positions:

Candidates in the age group up to 45 years, very 
dynamic, result orientd, eager to face challenges, wil
ling to work with different nationalities and promoter of 
teamwork, are preferred.

1. SHIPREPAIR DEPARTMENT HEAD- Reporting 
to Divisional Manager
B.Sc/M.Sc in either Naval Architecture/Mechanical/ 
Electrical Engineering.
15 years experience in shipyards and shipping 
activities of which minimum of 10 years in managerial 
capacity. Thorough knowledge of organising and 
planning repair production of tenders, invoices and 
negotiating skills for both before and after award of 
contracts. Ability to work under strict plans and 
arrange priorities is of paramount importance.
Salary US$45,000 per annum based on qualification 
and experience in addition to other benefits listed 
below.

2. PRODUCTION DEPARTMENT HEAD -  Report
ing to Divisional Manager
B.Sc/M.Sc in Mechanical Engineering. To be 
responsible for Mechanical and Piping Shops as well 
as work on board.
15 years experience in shiprepairing or other related 
fields. Familiar with planning and controlling overall 
repair activities. Fully conversant with major heavy 
machineries and equipment.
Salary US$45,000 per annum based on qualification 
and experience in addition to other benefits listed 
below.

3. NAVAL ARCHITECT -  Reporting to Divisional 
Manager
B.Sc/M.Sc in Naval Architecture from a recognised 
University. Management training mainly in the field of 
work organisation and staff planning. To be respons
ible for all dock and steel work in shop and on board.
Minimum 10 years post-qualification with industrial 
organisations engaged in activities similar to ship- 
repairing. Actual experience in shiprepair or construc
tion, particularly in steel, for at least 5 years. Dock 
operations experience and knowledge is vital.
Salary US$35,000 per annum based on qualification 
and experience in addition to other benefits listed 
below.

4. SAFETY, FIRE & SECURITY SERVICE HEAD -  
Reporting to Deputy General Manager
University degree either in Chemical or Mechanical 
Engineering. Diploma in Occupational Safety & Health 
from a recognised institution. To be responsible for 
Safety, Fire and Security.
Minimum 10 years relevant experience in a similar 
management position. He should be familiar with 
Radio communications, Environmental Control and 
formulation and implementation of rules and regula
tions to safeguard safety and health of men and mate

rial to international standards in liaison with Govern
ment Ministries.
Salary based on qualification and experience but not 
less than US$30,000 per annum in addition to other 
benefits listed below.

5. GAS/SAFETY INSPECTOR
B.Sc in Chemistry or Chemical Engineering is prefer
able. However, other relevant qualifications with 
marine background is acceptable.
Minimum 5 years as Gas/Safety Inspector or Chief 
Officer/1 st Engineer with safety function and activities 
on a large oil tanker, LPG/LNG tanker/Chemical car
rier. Should be familiar with ship’s design and layout 
pumping and pipeline systems.
Thorough knowledge in use, interpretation and 
maintenance of combustible gas indicators, oxygen 
analysers and the principles of their operations. He 
should be conversant with legal and insurance 
aspects of gas free certification occupational safety 
techniques, environmental pollution protection, 
chemistry of oil and other hazardous liquids and 
gases.
Salary based on qualification and experience but not 
less than US$25,000 per annum in addition to other 
benefits listed below.

All positions carry attractive benefits, in addition 
to salary (currently tax free), as follows:
1. Leaving Indemnity of one month salary for every 

completed contract year.
2. Hard furnished accommodation including utility al

lowance.
3. 42 days annual leave with paid air travel.
4. Education assistance for eligible children for Can

didate employed on Married Status basis.
5. Group Life Insurance for 3 times annual salary for 

industrial and non-industrial death and pro-rata 
compensation in case of permanent partial disa
bility.

6. Medical assistance through Company Clinic or 
Government Hospital for employee and eligible 
family.

7. Initial employment contract of 2 years renewable 
for an indefinite period by mutual agreement.

Suitably qualified candidates should apply in writing 
indicating the position applied for on the envelope and 
enclosing a copy of their curriculum vitae to:

ASRYMAR 
39 PALL MALL 
LONDON SW1Y5JG 
ENGLAND
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D. Touw Expertise- en 
Ingenieursbureau b.v.

is een scheeps- en werktuigkundig expertisebu
reau met kantoren te Rotterdam en Haren (Gn).

Op ons kantoor te Rotterdam is plaats voor een

HTS-INGENIEUR(W)
die na een interne opleiding zal worden belast met 
het zelfstandig verrichten van expertises en taxa
ties op scheeps- en werktuigkundig gebied als
mede het schriftelijk rapporteren aan opdrachtge
vers.

Voor deze verantwoordelijke funktie zijn vereist:

-  enige jaren praktische ervaring bij een scheeps
werf/machinefabriek/rederij,

-  goede contactuele eigenschappen,
-  beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
-  goede redactionele vaardigheid,
-  leeftijd tot 30 jaar.

Wij bieden een zelfstandige, afwisselende baan 
met goede ontplooiingsmogelijkheden.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken 
van de selectie-procedure.

Schriftelijke sollicitatie, vergezeld van 
curriculum vitae, richten aan de direktie

Meent 94,3011 JP Rotterdam.
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