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voor korte en lange periodes
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Maritiem officieren

Stuur uw CV naar:
Lowland International NV
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2130 KA Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de heer L.J. Kools,
manager scheepvaart, telefoon:
020 6533838.

Projectmedewerkers
voor integrale projecten
of bepaalde onderdelen
van projecten

dan bent u bij
Lowland International
aan het juiste adres.
Meer informatie vindt u in onze
brochure, die wij u graag toesturen.
U kunt ook een afspraak maken
met de heer A. Fickel of met de
heer M.F.L. Vanderstappen om te
praten over de mogelijkheden en
financiële voordelen van personeel
op projectbasis.
Ons telefoonnummer is:
020 6533838.
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Amsterdam Schiphol Office,
Kruisweg 631-635 te Hoofddorp
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Het M.S. J.Henry Dunant
Het vaartuig M S. J. Henry Dunant II, is in 1973 in de vaart genomen.
Daar het nu ruim 22 jaar oude vaartuig operationeel gezien sterk verou
derd is en niet voldoet aan de eisen van deze tijd, is de opvolger op
1 maart j.l. opgeleverd.
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Schelde Scheepsnieuwbouw heeft op 1 maart de ro-ro veerboot Com
modore Goodwill, bouwnummer 378, overgedragen aan de Commo
dore Shipping Co. Ltd op Guemsey. Het is een zusterschip van de Island
Commodore, die vorig jaar juni werd opgeleverd.
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Op vrijdag 23 maart 1962 ging de N.S. "Savannah" op proefvaart. Hoe
was de ontwikkeling toentertijd en wat gebeurt er heden ten dage? Een
overzicht.
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Het STCW-verdrag 1995
Dank zij de bijzondere inspanningen van het Sub-Committee is het mo
gelijk geweest van 26 juni 1995 tot 7 juli 1995 de conferentie te houden
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volgt.
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1 november van enig jaar bericht van opzegging is ont
vangen.
Grafische produktie: Drukkerij Wyt & Zonen b.v.
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Rectificatie
Op het omslag van de februari uitgave van Schip & Werf de Zee stond de naam
van het nieuwe vrachtschip, afgeleverd door Scheepswerf Ferus Smit, per abuis
vermeld als Kroonberg. De juiste naam van dit schip, dat gebouwd werd voor
Wagenborg Shipping te Delfzijl, is echter de Kroonborg,
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bronvermelding en na overleg met de uitgever. Voor het
kopiëren van artikelen uit dit blad is reprorecht verschuldigd
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AV Amstelveen.
Illustraties: De Wilde Productions BV 070 - 352 35 93
Bij de voorplaat: De "jacoba Alyda" in het buiswater (Foto Flying Focus)
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Goede tijden, slechte tijden
Veel werft, toch donkere wolken

Van Ommeren staat te juichen; de net
to winst steeg in 1994 met bijna 50%
tot ruim 80 mln gulden. De maat
schappij wil de tankervloot verdubbe
len tot 20 schepen en ook nog eens
160 mln gulden investeren in tankop
slag in China. Wel moeten derden,
waaronder financiële instellingen, mee
helpen die investeringen te doen, maar
Van Ommeren zal het commerciële be
heer in handen houden. Bij de concen
tratie op kernactiviteiten behoort daar
entegen het afstoten van sommige be
drijfsonderdelen, zoals het 50% belang
in Dockwise, Omdat de reorganisaties
voltooid zijn en de dollar waarschijnlijk
niet verder in waarde zal dalen, ver
wacht Van Ommeren in 1996 een ver
dere winststijging.
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Goed nieuws dus bij de scheepvaart,
maar bij de scheepsbouw pakken don
kere wolken zich samen na een zeer
goed 1995. De waarde van het order
boek steeg immers van 2,6 miljard gul
den eind 1994 tot 3,1 miljard eind
1995. Vele werven verwachten even
wel dat het moeilijker wordt nieuwe or
ders te bemachtigen. De Nederlandse
reders zullen voorlopig hun kruit droog
houden nu de investeringspremie niet
langer bestaat. Er is wel een aantrekke
lijk nieuw scheepvaartregime, maar
daarbij moeten de reders de schepen
geheel zelf financieren. Eerst moeten
dus de reeds bestelde schepen hun ren
dement opleveren alvorens nieuw
bouw zal worden overwogen. Dat al
thans kan het geval zijn bij de circa 400
kapitein-eigenaren die de Nederlandse
korte vaart rijk is. Voor de grotere rede
rijen met een meer regelmatige cash
flow zal dat wat anders liggen. Zo heeft
Wijnne & Barends reeds een schip be
steld zonder investeringspremie. De
werven verwachten toch meer dan
vroeger de exportmarkt te moeten be
treden. In 1995 was reeds bijna de helft
van de 2148 miljoen gulden aan nieu
we orders bestemd voor de export.
Door de grote concurrentie binnen Eu
ropa -ten dele gevoed door subsidiesdalen de marktprijzen evenwel voor
nieuwbouw. De scheepsbouwers vin
den het dan ook niet meer dan logisch
dat Nederland de scheepsbouw blijft
steunen gedurende 1996, zolang de
OECD-overeenkomst ter beperking van
de subsidies nog niet door alle landen is
aangenomen. Naast de wervensteun
volgens de EU-richtlijnen zijn er bijv. in
Duitsland aanzienlijke bijdragen van de

overheid voor onderzoek. Naast het
langlopende project Ship Operation
System, grotendeels gefinancierd door
het ministerie van onderwijs en techno
logie, is er tot 1998 een jaarlijkse over
heidsbijdrage van DM 40 mln voor an
der scheepsbouwonderzoek. Ook veer
botenbouwer Van der Giessen-de
Noord verwacht in 1996 lagere resulta
ten dan de circa F 15 mln in 1995. De
werf constateert terughoudendheid bij
de eigenaren van veerboten die eerst
willen bestellen wanneer er meer zeker
heid is over de veiligheidseisen. Geluk
kig hebben inmiddels de EU-landen de
hobbel genomen van strengere maat
staven voor veerboten in de Noord- en
Oostzee dan voor die met emplooi in
de Middellandse Zee.

Europese scheepsbouwzorgen
Toch hebben de Nederlandse scheeps
bouwers relatief weinig te klagen. Dank
zij hun volle orderboeken en de bereik
te hoge produktiviteit kunnen zij nog
winst maken. Dat is elders in Europa
wel anders. De Deense werven die nau
welijks overheidssubsidie krijgen, heb
ben het uiterst moeilijk. B&W in Kopen
hagen balanceert nog steeds aan de
rand van de afgrond. Dan is er het dra
ma van Bremer Vulkan. Het bedrijf
heeft uitstel van betaling aangevraagd.
Weliswaar heeft het orderboek een
waarde van circa 7 miljard Duitse mar
ken, maar elk te bouwen schip zou ver
lies opleveren. Dan is er het schandaal
dat Bremer Vulkan een deel van de Eu
ropese subsidie van DM 850 mln voor
de modernisering van de voormalige
Oostduitse werven zou hebben ge
bruikt voor andere doeleinden. De werf
heeft de afgelopen jaren veel geld ge
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stoken in diversificatie, maar zou daar
door hebben nagelaten te investeren in
produktiviteit verhogende maatregelen
bij de werven in Bremen en Bremerhaven. Met nog eens DM 800 mln door
de stad Bremen gegarandeerde lenin
gen en een verlies van DM 1000 mln in
1995, lijkt het haast een herhaling van
het RSV-schandaal van ruim 20 jaar ge
leden.
Met nog steeds levensgrote problemen
in het voormalige Oost-Duitsland, geld
verslindende staatsmonsters als de Bundesbahn, onvoldoende of zelfs negatief
rendement bij enkele grote bedrijven,
hoge lonen naast een grote werkloos
heid en het veel te laat beginnen met
pogingen de hoge kosten voor het so
ciale welzijn terug te dringen, kan
Duitsland wel eens economisch moeilij
ke tijden te wachten staan. Dat zal on
getwijfeld weer zijn gevolgen hebben
voor ons land. De situatie bij Fokker is
daar reeds een voorproefje van.
Ook de Spaanse, Italiaanse en Griekse
werven zijn nog lang niet uit de proble
men, vooral nu er steeds meer druk
komt de grote overheidssteun te beteu
gelen. De Italianen zijn misschien het
verst gevorderd in de herstructurering
van hun scheepsbouw, maar zij zijn ook
meesters in het benutten van alle mo
gelijkheden op het gebied van subsi
dies. Buiten de EU heeft o.a. de werf in
Gdynia, waar president Walesa aan zijn
politieke opmars begon, ernstige finan
ciële zorgen.

Een club eigenwijze lieden
Met behoud van hun zelfstandigheid
hebben vele Nederlandse werven en
reders goede vormen van samenwer
king gevonden. Daar kan de binnen
vaart een voorbeeld aan nemen. Zoals
professor Pim Fortuyn het onlangs op
de CBOB-vergadering kernachtig zei:
"De toerbeurt heeft Uw bedrijfstak in
slaap geSust. U bent tekort geschoten.
U hebt slechts op lading gewacht en
dat is geen ondernemen". Er is nu wel
de overkoepelende organisatie Binnen
vaart Nederland, maar die richt zich op
algemene promotie van de binnen
vaart. Zij wil wat doen aan verbetering
van het imago van de binnenvaart "als
een club eigenwijze lieden", zoals mi
nister jorritsma het onlangs uitdrukte.
Meer concreet is het NEA te Rijswijk in
een onderzoek over de binnenvaart.
Het accent moet liggen op concrete
bewerking van deelmarkten in plaats
van algemene promotie en voorlich
ting, zo luidt een van de conclusies van
het NEA. Daarvoor zijn meer specialisa
tie en grotere commerciële verbanden
noodzakelijk. Die laatste komen er nu
eindelijk ook. Voor de grotere schepen
bestaat reeds de Particuliere Transport
Combinatie (PTC), een initiatief van
APRIL 1999 SCHIPaWERFdeZEE

o.a. de Nederlandse Particuliere Rijn
vaart Centrale. Thans wordt gewerkt
aan de oprichting van een Nederlandse
tak van Trans Aqua Service (TAS), in na
volging van het initiatief daartoe in Bel
gië. Dit particuliere samenwerkingsver
band wordt gesteund door de ONS en
CBOB, de oude voorvechters voor "vrij
heid" onder de onvrije toerbeurt. Som
migen betreuren het dat er verschillen
de commerciële groeperingen ontstaan
in de binnenvaart. Dat zal toch onver
mijdbaar zijn. Eén enkele organisatie zal
al gauw als kartel worden beschouwd.
Met bijv. drie groeperingen zullen de
schippers toch een aanzienlijk sterkere
marktpositie verkrijgen dan bij meer
dan duizend aanbieders van scheepsruimte. Er kan dan ook meer werk wor
den gemaakt van het bewerken van
nieuwe vervoerstromen. Dat is volgens
NEA noodzakelijk, omdat het traditio
nele vervoer van massagoed maar ma
tig zal groeien in de komende jaren. De
tijd dringt tenslotte, want in 2000 moet
het afgelopen zijn met de toerbeurt vol
gens de Europese Commissie.

Kustvaart lastig voor verladers
Niet alleen de binnenvaart probeert te
weinig nieuwe verladers aan te trekken.
In de korte vaart is dat ook het geval. Al
thans volgens F. Kranenburg, secretaris
van de EVO Raad van Zeeveriaders. Op
het congres "Shortsea wie wordt ke
tenregisseur", gehouden op 22 februari
in Rotterdam, onthulde hij dat de kust
vaart een twijfelachtig imago heeft bij
hen die er nog nooit gebruik van heb
ben gemaakt. Dat volgt uit een EVOenquete onder verladers en expedi
teurs. Bijna de helft van de verladers
vindt bijv. dat kustvaart lastig is te orga
niseren in vergelijking met andere ver
voerwijzen. Bij de expediteurs die onge
twijfeld meer ervaring met de kustvaart
hebben, was daarentegen ruim de helft
het oneens met deze stelling. Dat verla
ders aan wegvervoer naar Frankrijk de
voorkeur geven wegens de snelheid is
niet verwonderlijk. Wel, dat snelheid

zelfs een sterk argument blijkt te zijn
voor wegvervoer te kiezen in het ver
keer op Scandinavië. Zou er dan toch
een markt zijn voor een snelle veerboot
tussen bijv. Bremerhaven en Gothenburg, die s'middags vertrekt en de vol
gende ochtend aankomt?
Naar Italië, Griekenland en de Zwarte
Zee krijgt wegvervoer veelal de voor
keur omdat vervoer per schip duurder
uitkomt. Van de verladers vindt dan
ook 55% dat de tarieven van de kust
vaart omlaag moeten. Daarnaast wil
ruim 20% meer betrouwbaarheid bij
de diensten. Bij gesprekken met reders
valt het mij op dat zij vaak met enige
verbazing kennis nemen van dergelijke
cijfers. Zij hebben immers geen proble
men met hun afschepers. Misschien
vragen zij zich te weinig al wat de verla
ders denken die niet van hun diensten
gebruik maken. Het slechte imago van
de lijnvaart kan overigens mede ont
staan zijn door de vele negatieve publi
citeit over de veronderstelde kartelaf
spraken van de lijnvaartconferences.
Publiciteitsschuw als zij zijn, geven de
reders te weinig tegengas.
Wat de kosten betreft, kan de reder
wellicht niet meer zoveel doen aan
scheepszijde. Volgens Bell Lines ligt het
aandeel van het voor- en navervoer
over de weg op 55 a 60% van de trans
portkosten, dat van het schip op slechts
15%. Grotere containers, beter afge
stemd op de Europese palletmaten,
kunnen ongetwijfeld de totale kosten
per eenheid lading terugschroeven. De
kustvaartreders hebben evenwel de
slag over de 45-voets containers -die
zouden 12 cm (I) te lang zijn voor Euro
pees wegvervoer- reeds zo goed als ver
loren, o.a. door onvoldoende een geza
menlijk front te vormen in Brussel. De
strijd voor nog grotere containers -de
door ISO voorgestelde maten van 24,5
en 49 voet- zijn zij niet eens aangegaan.
Terecht werpen zij zich nu wel op informatie-technologie en grotere operatio
nele samenwerking als kosten verlagen
de factoren.
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Sea Baltica en Sea Nordica
De containerfeederschepen van 1050
TEU die W C Ysselwerf eind vorig jaar
in opdracht kreeg van Rederij Master
Lemmer B.V., gaan onder Nederland
se vlag varen voor Sea-Land. Hiertoe is
tussen beide rederijen een langjarige
charterovereenkomst gesloten. De
Amerikaanse rederij versterkt daarmee
haar Europese short sea netwerk,
De schepen zullen gaan varen tussen
Rotterdam en de Oostzee en krijgen
de namen Sea Baltica en Sea Nordica.
Hun hoofdafmetingen worden;
Lengte o.a.
145,00 m.
Lengte l.l.
135,00 m.
Breedte mal
23,28 m.
Holte
11,70m.
In elk schip worden twee Stork-Wartsila Diesel motoren, type 8SW38,
geïnstalleerd, die via een gemeen
schappelijke tandwielkast een enkele
schroef aandrijven en die voor een
dienstsnelheid van 19 kn zorgen.
De schepen worden gebouwd onder
klasse van Lloyd's Register, met de
hoogste ijsklasse, en worden uitgerust
met containergeleidingen en met
dwarsschroeven vóór en achter.
De oplevering van de Sea Baltica,
waarvan de kiel inmiddels is gelegd, is
gepland voor het einde van 1996, die
van de Sea Nordica voor het voorjaar
van 1997.
De bouw van de schepen en de sa
menwerking tussen Sea-Land en Mas
ter Lemmer werden mede mogelijk
door toekenning van premies SWZ en
door de verdere overheidsmaatrege
len ter bevordering van de scheep
vaart onder Nederlandse vlag,

De Schelde boekt zwareladingschip
Schelde Scheepsnieuwbouw heeft van
Scheepswerf De Merwede opdracht
gekregen voor de bouw van een multipurpose zwareladingschip. Het be
treft een van de drie schepen waar
voor De Merwede vorig jaar van
Mammoet Shipping de opdracht
kreeg. Gegevens zijn gepubliceerd in
SWZ 1-96, blz. 4.
Oplevering van het door De Schelde
te bouwen schip is gepland voor 1 de
cember 1997.

Devon Express
Scheepswerf van Diepen B.V. in Wa
terhuizen heeft van Vroon B.V. in Breskens opdracht gekregen voor de
bouw van een zusterschip van het vo
rig jaar door de werf opgeleverde veetransportschip Bison Express (beschre
ven in SWZ 9-95, blz. 12).
Het nieuwe schip krijgt de naam De
von Express en komt volgend jaar in
de vaart.

De Hoop bouwt passagiersschip
voor de Donau
Scheepswerf De Hoop Lobith gaat. in
opdracht van Danubia GmbH in We
nen een passagiersschip met accom
modatie voor 150 passagiers bouwen.
Het schip zal hoofdzakelijk voor de
vaart op de Donau worden ingezet,
maar eventueel ook op de Rijn. Buiten
het seizoen biedt het schip hotelac
commodatie. De 75 tweepersoons
hutten, alle met een eigen natte cel,
zijn over drie dekken verdeeld: boven
dek, hoofddek en benedendek. Voor
op het bovendek ligt een ruime salon,
achterop het restaurant. Op het
hoofddek zijn er voor de passagiers
verder een solarium/sauna en een fit
ness ruimte. Tevens bevinden zich op
dit dek, onder de salon, de verblijven
voor de bemanning en, onder het res
taurant, de kombuis met proviandbergplaatsen, wasserij en linneribergplaats, alsmede, geheel achterop, de
machinekamer. Voor de voortstuwing
worden twee Aquamaster roerpropellers, type US901, geïnstalleerd die
worden aangedreven door dieselmo
toren van 790 kW elk.
De hoofdafmetingen van het schip
zijn:
Lengte o.a.
110,00 m.
Lengte IJ.
105,50 m.
Breedte o.a.
11,40m.
Breedte mal
11,00m.
Holte
2,75 m.
Diepgang
1,20 m.
Max. diepgang
1,60 m.
Door de geringe diepgang is het schip

Fig. I .Artist's impression van de Sea Balti-

geschikt voor ondiep water, maar
door de grote ballastcapaciteit (450
m’) kan het schip op de maximale
diepgang ook lage bruggen passeren.
De strijklijnhoogte is dan 6,00 m.
De oplevering is gepland voor het
voorjaar van 1997.

Kiellegging

ATS Rotterdam
Op de werf van Schelde Scheepsnieuwbouw in Vlissingen Oost is op 23
februari de kiel gelegd voor het amfi
bisch transportschip (ATS) dat voor de
Koninklijke Marine wordt gebouwd en
dat de naam Rotterdam zal dragen.
Daar De Schelde is overgegaan op een
systeem van motenbouw (zie SWZ
12-95, blz. 34), bestond de kielleg
ging uit het plaatsen van de eerste
moot voor het schip in het bouwdok.
De Rotterdam is bestemd voor crisis
beheersingsoperaties en kan daartoe
een bataljon van 600 mariniers met
hun uitrusting (waaronder tanks en/of
pantserrupsvoertuigen)
vervoeren.
Verder kan het schip worden ingezet
voor humanitaire noodhulp, evacu

ca/Sea Nordica,

aties en rampenbestrijding. Een hospitaalcomplex, met twee operatietafels,
tien intensive care bedden en een
noodziekenboeg voor 100 personen,
is daarvoor beschikbaar. Het schip
krijgt een lengte van 166 m en een
breedte van 25 m, De dubbelschroefs
voortstuwingsinstallatie is dieseleilektrisch, met twee motoren van elk circa
6000 kW op de schroefassen en vier
dieselgeneratorsets van elk ongeveer
3650 kW. De Rotterdam is uitgevoerd
als dokschip, zodat landingsvaartui
gen kunnen in- en uitvaren. Verder is
er plaats voor vier tot zes helicopters,
afhankelijk van het type. De bewape
ning omvat twee goalkeepersystemen
en vier mitrailleurs van 20 mm. De be
manning telt ongeveer 120 personen.
De Rotterdam moet volgend jaar aan
de vloot worden toegevoegd.

Stena Jutlandica
Bij Van der Giessen-de Noord is op 2
maart de veerboot Stena Jutlandiica,

Fig. 3. D e eerste m oot van het ATS Rotterdam wordt in het bouwdok geplaatst.
(Kees de Crave, Souburg)

h g .2. Zijaanzicht van het door De Hoop te bouwen passagiersschip.

.□ ..C J
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Ftg.4. Een impressie von het ATS Rotterdam.

bouwnummer 967, van stapel gelo
pen. De doopplechtigheid werd ver
richt door de Staatssecretaris van Eco
nomische Zaken, mevrouw A. van
Dok-van Weele. Het schip dat passa
giers, vrachtwagens en treinen gaat
vervoeren tussen Göteborg en Frederikshaven, wordt gebouwd in op
dracht van de Zweedse Stena Line. En
kele voorlopige gegevens staan ver
meld in SWZ 5-95, blz. 4.
De oplevering is gepland voor eind
volgende maand.

Heten Maty
YVC Ysselwerf heeft op 7 maart de
diepvrieshektrawler
Helen
Mary,
bouwnummer 267, te water gelaten.
Het schip is in aanbouw voor Oderbank Hochseefischerei GmbH in Rostock, een Duitse dochteronderneming
van Parlevliet & Van der Plas in Kat
wijk.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengteo.a.
116,743 m.
Lengte l.l.
107,827 m.
Breedte mal
17,700 m.
Holte
13,045 m.
Diepgang
7,200 m.
Draagvermogen circa 50001.
Het schip krijgt drie doorlopende dek
ken. De visverwerkingsinstallaties
staan op het boventussendek opge
steld. Zij omvatten onder andere 40
plaatvriezers met een invriescapaciteit
van ongeveer 280 t/dag.
De vriesruimen, verdeeld over onder
ruim, ondertussendek en het voorste
deel van het boven tussendek, worden
tot -28*C gekoeld en bieden plaats
aan ongeveer 175.000 pakken vis van
elk 20-25 kg.
Twee MaK dieselmotoren, type 9M32,

van elk 3960 kW bij 600 tpm, geven
het schip op de uitreis een snelheid
van 16 kn. Zij drijven via een gemeen
schappelijke tandwielkast een verstel
bare schroef in een straalbuis aan.
De oplevering van het schip is voor
volgende maand gepland.
fi'g. 6. De Heien M aty. (Flying Focus)

Aletis
Bij Scheepswerf Barkmeijer Stroobos is
op 15 maart het multipurpose vracht
schip Aletis, bouwnummer 282, te
water gelaten. Het schip is in aanbouw
voor Rederij De Vrij te Puttershoek en
zal worden bevracht door Soetermeer
& Fekkes' Cargadoorskantoor B.V. in
Rotterdam.
De Aletis is het zesde schip van een se
rie 3200-tonners die de werf bouwt en
is grotendeels gelijk aan de Arklow Spi
rit (SWZ 7/8-95, blz. 6). De belangrijk
ste verschillen met dat schip zijn dat
de langscoamings lager zijn, waardoor
de ruiminhoud is verminderd tot 4086
m‘, en dat de 8-cilinder MaK motor op
1000 kW is afgesteld, waardoor de
dienstsnelheid met een knoop is ver
minderd tot 11 kn. De oplevering van
de Aletis is voor deze maand gepland.

Ametista en Corintio
Damen Shipyards in Gorinchem heeft
in januari twee schepen opgeleverd
aan de Agrupamento Complementer
de Empresas (ACE) in Lissabon. ACE is
de hoofdaannemer voor de bouw van
de Vasco da Gamabrug over de Taag.
Beide schepen verlenen bij dit project
assistentie.

Fig.S. De Stena lutlandica aan de afbouwsteiger bij Van der Giessen de Noord.
(Flying Focus)
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Het eerste schip, de Ametista, bouw
nummer 3028, is van het type Multi
Cat 1908 en zal onder andere als ankerbehandelingsvaartuig het hefschip
Rambiz assisteren. Hiertoe is het voor
schip voorzien van een boegrol met
een diameter van 900 m en een SWL
van 2 5 1. De Emcé ankerbehandelingslier, tevens sleeplier, bevindt zich op
hart schip naast het aan BB geplaatste
dekhuis. De lier wordt hydraulisch
aangedreven en heeft een trekkracht
van 15 t bij 5 m/min. Op het werkdek
vóór zijn draglineschotten van 4"
Azobé aangebracht, Verder staat daar
een Effer dekkraan met een SWL van
7,5 t op 8,3 m. De hydraulische pom
pen voor AH/sleeplier en dekkraan
worden door de hoofdmotoren aan
gedreven. Ten behoeve van sleepwerkzaamheden is naast de al ge
noemde lier een Mampaey sleephaak,
SWL 15 t, beschikbaar. Voor het du
wen van pontons zijn twee duwstevens aangebradht en twee koppellieren van elk 25 t met 35 m draad van
20 mm. De hoofdafmetingen van de
Ametista zijn:
Lengteo.a,
18,7Qm.
Breedte o.a,
8,06 m.
Holte
2,75 m.
Diepgang achter
2,00 m.
Waterverpfaatsing
1601.
Het schip is zwaar gebouwd, met
10 mm beplating voor de romp en
het dek en een berghoutsgang van
30 mm. De hoofdmotoren zijn Cater
pillar diesels, type 34088 TA/B, elk met
een vermogen van 350 kW bij 1800
tpm. Via Reintjes tandwielkasten, over
brenging 4,5:1, drijven zij de vaste
driebladige schroeven aan, die een
diameter van 1300 mm hebben en
die in straalbuizen draaien. De vrijvarende snelheid is 9,0 kn, de paaltrek
11,81 Een hulpset, met een Lister die
selmotor, type CD-4, en een Stamford
generator, levert 51 kVA, 220/380 V,
50 Hz. De accommodatie omvat een
dagverblijf en een toilet op het boven
dek, onder het stuurhuis, en een vierpersoons hut onderdeks, aan BB.
De uitrusting omvat onder andere ra
dar, echolood en VHF radio-telefoon.
Boven op het stuurhuis is een 'flying
bridge' aangebracht.

De Ametista is door Bureau Veritas ge
klasseerd, met de notatie I 3/3 (E) *
Pontoon, Coastal Waters,. MACH.
Het tweede schip is de sleepboot Corfntio, bouwnummer 5937, van het al
vaker beschreven type Stan Tug 1605
(zie bijvoorbeeld de Derwent, SWZ 393, blz. 53). De boot is voorzien van
twee zelfde dieselmotoren als de AmetiiSta. De Reintjes tandwielkasten heb
ben een overbrenging van 5,05:1. De
vaste schroeven hebben drie bladen,
een diameter van 1300 mm en draai
en in straalbuizen. De vrijvarende snel
heid is 10,0 kn, de paaltrek 12,41,
De hulpset, bestaande uit een Lister
dieselmotor, type CRK 3, en een Stam
ford generator, levert 11,0 kVA,
220/380 V, 50 Hz.
Het sleepgerei bestaat uit een Mampa
ey sleephaak van 15 t SWL. Voor de
voorsteven is een enkele duwpaal aan
gebracht, De accommodatie omvat
een eethoek voor zes personen in het
stuurhuis en een toilet onderdeks,
De uitrusting omvat onder andere ra
dar, GPS, echolood en VHF radio-tele
foon. De CoiTntio is door Bureau Veri
tas geklasseerd met de notatie I 3/3 (E)
* Tug, Coastal Waters,. MACH,

Anglian Man
In februari droeg Damen Shipyards de
sleepboot Anglian Man, bouwnum
mer 6116, over aan Klyne Tugs Lowe
stoft Ltd. in Lowestoft in het Verenigd
Koninkrijk.
De boot is van het type Stan Tug
1906, dat ook al vaker is beschreven
(onder andere de Massafi in SWZ 196, blz. 6). Behalve voor slepen en as
sisteren bij' meren/ontmeren is de
boot ook ingericht voor ploegbaggeren.
Het sleepgerei omvat een hydraulisch
aangedreven Kraaijeveld sleeplier, met
een trekkracht van 10 t bij 10 m/min,
en een Mampaey sleephaak van 25 t
SWL. Voor de voorsteven is een enkele
duwpaal aangebracht
Ten behoeve van het ploegbaggeren
is op het achterschip een wegneembaar A-frame gekaatst voor het be
handelen van de ploeg. Tijdens het
5

Fig,7. Algemeen plan van de Ametista.
ploegbaggeren is de ploeg vastge
maakt aan bolders in de midscheeps.
Verder is een Efler dekkraan beschik
baar, met een SWL van 0,45 t op 9,5
m, alsmede een hekrol van 30 t SWL
voor hel eventueel behandelen van
ankers. Voor de voortstuwing zijn
twee Caterpillar dieselmotoren, type
3412A TA/B, geïnstalleerd, elk met
een vermogen van 500 kW bij 1800
tpm. Via Reintjes tandwielkasten, re
ductie 4,9:1, drijven zij de driebladige
schroeven aan. Deze hebben een dia
meter van 1500 mm en draaien in
straal buizen. De vrijvarende snelheid is
10,9 kn, de paaltrek 17,51
De hulpset, bestaande uit een lister
dieselmotor, type CRK 3, en een Stam
ford generator, levert 27,5 kVA,
220/380 V, 50 Hz. De accommodatie
is In het voorschip onder het hoofddek
ondergebracht en omvat een hut voor
de kapitein, een driepersoons bemanfig.8. De Anglian Man.
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ningshut, de kombuis en een toilet.
De uitrusting omvat onder andere ra
dar, autopilot, GPS navigator, echo
lood, VHF radio-telefoon en Navtex
ontvanger. De Anglian Man is door
Lloyd's Register geklasseerd met de
notatie: * 100A1 Tug, UK and Eire
Coastal Service, LMC.

Rederi j nieuws

Coral Obeiia
De Anthony Veder Groep in Rotter
dam heeft op 1 maart die gastanker
Coral Obelia overgenomen van de
Chinese bouwwerf, Shanghai Edward
Shipbuilding Corporation. Het schip
vaart onder Nederlandse vlag voor de
Scheepvaart Maatschappij Coral Obe
lia, een 100% dochteronderneming
van de Groep.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a.
93,00 m.
Lengte IJ.
86,00 m.
Breedte mal
15,30m,
Holte
8,60 nrt,
Ontwerpdiepgang
5,50 m.
Draagvermogen
29501.
Maximale diepgang
6,62 m.
Draagvermogen
43321.
Het schip is voorzien van twee gas
tanks met een inhoud van 1052 res
pectievelijk 2717 m1, totaal 3769 rrt’.
Zij zijn berekend op een maximum
druk van 9 bar, een minimum tempe
ratuur van -48 C en een maximale ladingdichtheid van 970 kg/mJ. De
laad- en loscapaciteit is 600 m’/h.
Voor de voortstuwing is een Wartsila
dieselmotor, type 8R32BC, geïnstal
leerd met een vermogen van 2675 kW
bij 720 tpm. Via een Flender tandwiel
kast, reductie 3,9:1, wordt een Lips
verstelbare schroef aangedreven. De
proeftochtsnelheid op ontwerpdiep
gang bedroeg 14 kn.
Voor de elektriciteitsvoorziening zijn
een Van Kaick asgegenerator van 450
kW en twee Caterpillar hulpsets van
elk 410 kW geïnstalleerd, alsmede een
Caterpillar havenset van 80 kW.
In het voorschip is een jastram dwarsschroef van 300 kW aangebracht.
De bemanning telt 15 personen.
Het schip is gebouwd onder klasse van
Germamischer Lloyd. De Anthony Ve
der Groep heeft bij dezelfde werf nog
twee gastankers in aanbouw. Deze
meten 4200 m ‘ en zullen later dit jaar
worden opgeleverd.

Wijsmuller bergt Delta loy
Vorige maand heeft het IJmuidense
bergingsbedrijf Wijsmuller Salvage
B.V. de Pakistaanse bulkcarrier Delta
joy geborgen. Het schip was onder
weg van Zuid Afrika naar Duinkerken
met een lading van 48.000 t kolen.
Tijdens de reis begonnen enkele rui
men en ballasttanks van het in 1970
(!) gebouwde schip water te maken,
zodat de kapitein het niet verant
woord achtte door te varen. Het schip
ging op 16 februari ter hoogte van Lis
sabon, 6 mijl uit de Portugese kust,
voor anker.
Fig. 9.

Omdat de situatie niet onder controle
kon worden gebracht, werd na twee
weken uiteindelijk professionele hulp
ingeroepen. Een bergingsploeg van
Wijsmuller Salvage arriveerde op 2
maart met de sleepboot Smit New
Vork bij de Delta |oy. Met behulp van
het aan boord van de sleepboot aan
wezige bergingsmateriaali werd de si
tuatie van het schip gestabiliseerd en
konden de eerste duikinspecties wor
den uitgevoerd.
De bergers slaagden er in gaten en
kieren die in ruimen en ballasttanks
werden aangetroffen, te dichten en
het binnengekomen water weg te
pompen. Ook werd een groot deel
van de 670 t bunkerolie uit het schip
verwijderd.
Na ongeveer twee weken kon het Certificate of Delivery worden getekend,
waarna de Delta )oy op eigen kracht
naar Vigo voer om voorraden in te ne
men en vervolgens de reis voort te zet
ten naar een loshaven.
De Delta )oy werd daarbij geëscor
teerd door de Wijsmullersleepboot
Kondor, die de Smit New York had af
gelost.

Rectificaties

Mashhour
In het bericht over de tewaterlating
van de snijkopzuiger Mashhour, in
SWZ 2-96, blz. 4, is de klassenotatie
niet volledig opgenomen. Deze is *
100A1, Dredger, Egyptian Coastal Ser
vice.

Yu Jin Xiartg
In de beschrijving van de Yu jin Xiang
in SWZ 3-96, is aan het einde, blz,39,
bij de vermelding van de navigatie- en
communicatie-apparatuur een fout
gemaakt. Radio Holland Marine maak
te ons er op attent dat er geen Inmarsat-A satelliefcommunicatiestation van
JRC aan boord is geplaatst, maar een
inmarsat-B station, Fe!com-80A van
Furuno, geleverd en geïnstalleerd
door Radio Holland Marine. Onze ex
cuses aan alle betrokkenen.

De Coral Obelia,
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Aantrekkingskracht

In 1995 was de W artsila Vasa 32, zoals al vele jaren, de succesvolste 'm ed ium speed' m o to r in
zijn klasse. D e vele miljoenen draaiuren van de m eer dan 2 30 0 m otoren zorgen voor een
meer dan ruim e bekendheid in de gehele m aritiem e wereld. Ervaringen van de gebruikers
gekoppeld aan de inspanningen van de meest vooruitstrevende R & D organisatie, zorgen er
voor dat deze m o to r al vele jaren de m arkt aanvoert m et vele technische innovaties. D e meest
recente, trend-zettende, innovaties van de Wartsila Vasa 32 zijn de gas-diesel technologie, de
anti-polishing ring en de Low N O x verbrandings-

w a r t s il a

technologie, die het laagste brandstofverbruik

^

_______ ___________________________

^

(IM O N O x-standaard) op de m arkt mogelijk maakt. Logisch dat de W ärtsilä Vasa 32, nog
altijd, de meest aantrekkelijke 'm edium speed' m o to r op de m arkt is.

WÄRTSILÄ
Stork-Wartsila Diesel B.V.
P .O . Box 10608, 8000 G B Zwolle, The Netherlands
Telephone +31-38-4253 253. Telefax +31-38-4223 564

d o o r A . H e I w i g en H .J . K o e l m a n
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De gevaren van achter inkomende
zeegang
Een praktisch hulpmiddel bij het beoordelen ervan
Ton Helwlg is scheepvaartconsulent.
Herbert Koelman is werk/aam bij Sarc te Bussum, de producent van onder andere de LOCOPIAS beladingssoftware.

Iedere zeevarende is uit opleiding en ervaring bekend met de gevaren van achter inkomende zeegang.
De aandacht die op zeevaartopleiding aan deze verschijnselen geschonken wordt, wordt steevast afgesloten
met het advies 'koers en vaart te veranderen, of een combinatie van beide', concrete adviezen voor concrete
situaties konden echter niet gegeven worden. Recent zijn door IMO beoordelingsrichtlijnen voor de beoorde
ling van die gevaren uitgegeven, waarvan de formulering vrij algemeen is. In dit artikel wordt beschreven hoe
deze richtlijnen specifiek zijn gemaakt en hoe ze zijn ingebed In de beladingssoftware LOCOPIAS.

De gevaren van achter inkomende
zeegang

fig.1. Zeegangsdiagram,

pen, lengte in meters) aangenomen
in zeegang die recht van achteren in
komt (in steile golven ligt deze snel
heid tussen 1,4 en 1,8 x VL). In deze
situatie kan tevens een aanmerkelijk
vermindering van de stabiliteit optre
den. Een drastische vaartverminde
ring is geboden.
2. In de zeegang zijn groepen hoge
golven waar te nemen, waarvan de
snelheid slechts de helft is van de fasesnelheid van de zeegang en waar
van de hoogte tot twee maal de sig
nificante golfhoogte kan oplopen.
Wanneer de snelheid van het schip in
de buurt komt van die van een der
gelijke groep hoge golven kunnen
deze zeer veel energie overdragen op
het schip wat zich uit in heftige

De gevaren kunnen in vier categorieën
ondergebracht worden:
1. Surfriding; wanneer de snelheid van
het schip zo groot is dat zijn compo
nent in de golfrichting bijna gelijk is
aan de fase-snelheid van de golven
wordt het schip door de golven ver
sneld. De aanstroming van schroef
en roer vermindert waardoor de be
stuurbaarheid afneemt of zelfs ge
heel verdwijnt.
In die situatie kan het schip wegsche
ren uit de koers, hetgeen broaching
of snijden wordt genoemd. Daarbij
kunnen grote hellingen ontstaan. Als
kritieke snelheid wordt daarvoor
V k r it is c h =
(snelheid in kno-
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scheepsbewegingen. Aangezien het
stabiliteitsverlies op een golftop on
geveer evenredig is met de golf
hoogte kan de stabiliteit sterk wor
den gereduceerd.
Voor een dergelijke zeegang met een
zekere gemiddelde periode is een ge
vaarlijk snelheidsgebied aan te wij
zen, waar men buiten dient te blijven
doorvaart en/of koers veranderen.
3. Zwaar slingeren kan optreden wan
neer de ontmoetingsperiode van de
golven in de buurt ligt van de eigen
slingerperiode (Synchroon slinge
ren).
4. Zwaar slingeren kan ook optreden als
de ontmoetingsperiode van de gol
ven ongeveer gelijk is aan de helft
van de eigen periode van het schip.
Hierbij speelt het
wisselend stabili
teitsverlies op een
golftop en de stabiliteitstoename
in een golfdal een
versterkende rol.
Helt het schip
naar SB terwijl
een golftop de
midscheeps na
dert dan zal het
ten gevolge van
de stabiIiteitsvermindering verder
doorslingeren.
Nadert nu het
golfdal de mid
scheeps
terwijl
het terugslingert
dan zal het door
het grotere stabiliteitsmoment
naar de andere
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kan verder doorslingeren. Men
noemt dit parametrische resonantie.
De ervaring leert dat dit verschijnsel
minder voorkomt.

2. Een polair diagram dat voor de ver
schillende koersen en scheepssnelheden de gevaariijke slingerperiode
aangeeft.
Daarin is een gevaarlijk gebied ge
markeerd waarin synchrone of para
metrische resonantie wordt aange
geven uitgaande van de eigen slin
gerperiode die hoort bij de specifieke
beladingstoestand.
3. Een indicatie van stabiliteitsverlies in
golven, door het veriies aan metacenterhoogte te berekenen in een
enkelvoudige golf met een hoogte
van 2% van de scheepslengte en een
golfhoogte die gelijk is aan die leng
te.

De gevoeligheid van een schip voor stabiliteitsafname (resp. toename) in zee
gang hangt af van de spantvorm in
voor- en achterschip.

Een praktische beoordelingsmethode
Binnen IMO wordt momenteel gewerkt
aan een procedure die de gevaren weer
kan geven (zie onder andere [1 ]). Door
dat deze procedure algemeen toepas
baar is, wordt van de gebruiker enig re
kenwerk verwacht om haar toe te pas
sen op een specifiek schip in specifieke
omstandigheden, juist voor een snelle
beoordeling wordt dit rekenwerk als
ongewenst ervaren.
Eén van de auteurs heeft van de IMOmethode daarom de presentatievorm
aangepast, zodat voor een specifiek
schip, in een specifieke beladingstoestand, direct de gevaarlijke zeegang
herkend kan worden.
Deze presentatie bevat drie elementen
(zie fig. 1 ):
1. Een staafdiagram dat het gevaarlijke
snelheidsgebied aangeeft voor de
onder 2 genoemde situatie. De golfperioden horen bij de voor dit schip
geldende gevaarlijke golfhoogten
van 4% van de scheepslengte en ho
ger.

Op grond van een schatting van golfrichting en golfperiode kan bij een be
kende scheepssnelheid in zo'n zeegangsdiagram direct worden afgelezen
of de situatie (potentieel) gevaarlijk is.

de functies ter beoordeling van een vei
lige belading en vaart:
- Intacte stabiliteit
- Langsscheepse sterkte
- Lekstabiliteit
- De in dit artikel beschreven zee
gangsdiagrammen
Alle functies zijn geïntegreerd, zodat
bijvoorbeeld een wijziging in een bela
dingstoestand direct wordt verwerkt bij
de berekening van langsscheepse sterk
te en bij het zeegangsdiagram.

Conclusie
De door IMO voorgestelde methode
om de gevaren van achter inkomende
zeegang te beoordelen kan nog verder
vereenvoudigd worden.
Door deze vereenvoudigde diagram
men op te nemen in de beladingssoft
ware is één geïntegreerd instrument
ontstaan voor de beoordeling van de
aspecten van veilige belading en vaart.

LOCOPIAS
De zeegangsdiagrammen zijn integraal
opgenomen in de beladingssoftware
LOCOPIAS. LOCOPIAS is afgeleid van
de bekende ontwerpsoftware PIAS en
werkt dus met dezelfde nauwkeurige
rekenmethoden die het werkelijke ge
drag van het schip bij helling en trim in
rekening brengen.

R e f e r e n t i e
[1]IMO guidance tothe Matter forAvoiding
Dangerous Situatiom inFollowlng and Quartering Seas, SLF 39/3/3.

LOCOPIAS, wat inmiddels aan boord
van enkele tientallen schepen geïnstal
leerd is, bevat onder andere de volgen
Fig. 2. Containerbelading in LOCOPIAS.

Dangerous speedzone for attack of group of high waves
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Can fast ferries and fishing boats
avoid each other?
Dag Pike looks at a potential hazard situation caused by poor visibility of small slow craft from the bridge of
large high speed ferries, a problem compounded rather than solved by electronics.

An interesting dilemma is appearing in
he fast ferry industry. Here is a section
of the marine industry which relies
heavily on electronics. Indeed you
could almost argue that a modern fast
ferry could hardly operate without its
vital electronics, and yet it is these very
electronics which could be the cause of
future problems. The problem is that
the electronics do not neccessarily
provide all the answers that the fast
ferry navigator requires.
The modern ferry may operate at dou
ble the speed of the traffic around it,
and in many cases this will be triple or
quadruple the speed of the other ves
sels. From the ferry's point of view this
speed difference can be a benefit be
cause it puts the ferry in the position
where the rest of the traffic is virtually
standing still and the ferry can steer its
way around them. Most navigators are
prepared to accept this non-conformist
approach to the Colregs because it
works. However, it only works when
the ferry can 'see' all the traffic around
it.
This is where we start to find the pro
blem, because even the best of modern

10

radars cannot sec all the vessels ahead,
or even if it does it may not display
them as discernable targets on the
screen. The problem lies with small
craft, open fishing boats and yachts,
which not only make a very poor tar
get, but can frequently get lost from
'view' amongst the waves. These waves
also create radar targets which can be
stronger, so that even when the small
vessel is detected it is presented as just
one more target amongst the confused
sea clutter.
Now in theory this should not cause a
problem, because the crew on the ferry
will be keeping an active visual lookout
and will see the small vessel or its lights
in plenty of time to avoid a collision. But
how can you see the weak lights
through the wheelhouse windows when
you have a row of glowing screens in
front which destroy night vision? The
screens will always present a much more
interesting picture than the dark night
outside, and so the navigator will always
favour the view of the screens.
Of course there is always the hope that
the small craft will see the ferry bearing
down and get out of the way, but fish

ing vessels may be hampered by their
gear, and sailing yachts may just not be
fast enough. The situation is going to
get worse with the new generation of
large fast ferries such as the Stena Line
giants. Picture one of these ferries
storming across the Irish Sea in a force
six, and a yacht or fishing boat lying in
its path.
So what can be done if the progress of
the fast ferries up the size and speed
scale is to continue? Well the first step is
to recognise he problem and the se
cond is to find a solution. A solution can
be found to most problems if they are
given enough attention and money,
and with the major commercial invest
ment involved the ferry operators will
want to find an answer to a problem
which might eventually halt develop
ment.
Radar, as we know it, does not appear
to ave an answer. Transferring the pro
blem to he small vessels and equipping
them with brighter lights and radar
transponders could go a long way to
solving the problem, but as the small
vessels didn't create the problem why
should they have to find the answer?
The most promising solution could be
in military and aircraft technology. Here
an infra-red beam is transmitted like a
radar beam and can build up a picture
from the temperature difference return.
The range may be only a mile or two,
but it offers a much better chance of
seeing that small craft amongst the wa
ves. However, somebody will have to
pay for the development of the marine
version.
The real question is, why was this colli
sion problem not anticipated before
the fast ferries were developed? It is a
reasonably obvious scenario, but there
seems to be no authority in the marine
world who can say: "Stop. The risks are
getting too high."
Instead they wait for the problem to de
velop and hope a solution will be
found. This is no way to run a high
technology industry.
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E E R S C R I P T I E S

A F S T U

Een proeve van bekwaamheid
Hieronder volgen twee samenvattingen van afstudeerscripties bij het hogere maritieme beroepsonderwijs die
in de voorzomer van 1995 zijn gepresenteerd en verdedigd.

De eerste is van Jom Bertens die op
20 juli j.l. afstudeerde aan de Hoge
school Rotterdam & Omstreken.

Het productiebeheersingsproces
bij de Verolme
Botlek-organisatie.
Samenvatting
Deze afstudeeropdracht is tot stand ge
komen in het kader van de studie
scheepsbouwkunde aan de Hoge
school Rotterdam & Omstreken. Eind
januari 1995 bood de werf Verolme
Botlek, te Rozenburg mij de gelegen
heid om af te studeren binnen hun or
ganisatie. De opdracht was op dat mo
ment nog niet omschreven, maar Ver
olme Botlek gaf volop de gelegenheid
de afstudeeropdracht vorm te laten krij
gen. Na anderhalve maand intensief op
de werf bezig te zijn geweest met de
modernisering van het boorspoelingssysteem voor de zelfheffende boorei
landen Ensco 71, 80 en 85 werd ik be
vangen door de mystiek van de toege
paste procesbeheersing. Deze mystiek
inspireerde me tot een uitvoerige analy
se van het produktiebeheersingsproces
binnen de Verolme Botlek organisatie.
De afstudeeropdracht was als volgt ge
definieerd:

Het aangeven en zo mogelijk uitwerken
van mogelijkheden voor een verbetering
en een gestructureerde aanpak van het
produktiebeheersingsproces binnen de
Verolme Botlek B.V. organisatie bij de re
novatie van offshore eenheden.
Het huidige produktiebeheersingspro
ces van de Verolme Botlek organisatie
voldoet. Kleine en grote projecten wor
den binnen de gestelde tijd en binnen
de vooraf bepaalde budgetten afge
rond, verder vindt bij elk project plan
ning- en (progress) rapportage plaats.
De gedefinieerde afstudeeropdracht is
een optimalisatie van het produktiebe
heersingsproces.
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Om de procesbeheersing gestructu
reerd te laten verlopen, wordt het ge
hele proces opgedeeld in een aantal fa
sen, te weten: de voorcontractfase, de
contractfase,
projectoverdrachtfase,
voortrajectfase, produktiefase, inbedrijfstellingfase en evaluatiefase.

praktijkaanpak geen rekening werd ge
houden. Omdat de opdracht een struc
turering en een verbetering van het
produktie-beheersingsproces
vroeg,
heb ik vervolgens een inventarisatie van
de knelpunten bij de huidige procesbe
heersing gemaakt.

Om de afstudeeropdracht te vervullen
heb ik allereerst gekeken op welke wijze
de procesbeheersing van projecten is
beschreven in het kwaliteitshandboek.
Dit heb ik gedaan omdat daarin een
basis aanwezig moet zijn in het kwali
teitssysteem voor het opstellen van project(kwaliteits)-plannen en omdat een
projectplan is een vereiste om aan produktiebeheersing te kunnen doen. In
het kwaliteitshandboek is de beschrij
ving tot en met de projectoverdracht
logisch en samenhangend opge
bouwd. De opvolgende voortrajectfase,
produktiefase en inbedrijfstellingfase
staan niet specifiek beschreven maar
zijn verspreid over een aantal onderde
len van het handboek. Omdat bleek uit
gesprekken met medewerkers dat er
bijkomende zaken zijn waarmee in het
kwaliteitshandboek nog geen rekening
mee werd gehouden, heb ik vervolgens
de huidige praktijkaanpak in kaart ge
bracht. Bij het voorgaande moet opge
merkt worden dat het produktiebe
heersingsproces beschreven in de hui
dige versie van het kwaliteitshandboek
voldoet aan de door ISO 9002 gestelde
eisen.

De inventarisatie van de knelpunten was
noodzakelijk om oplossingen aan te kun
nen dragen ter optimalisatie van de proces-beheersing. Deze oplossingen zijn
verwerkt in een proces-schema met be
schrijving van de procesbeheersing op
projectniveau dat daarmee een aanvul
ling is op de huidige beschrijving van het
kwaliteitshandboek en de praktijkaan
pak. In dit proces-schema zijn alle be
langrijke activiteiten zoals; 'contractbegroting', 'contractuele levertijd', 'voor
gecalculeerd eindresultaat', 'contractplanning', 'project werklijst', 'projectplanning', 'projectbudget, etc. opgeno
men. Uit een dergelijk schema blijkt de
onderlinge samenhang tussen alle deel
activiteiten. Dit geïdealiseerde produktiebeheersings(proces)schema is samenge
steld door de gegevens uit de analyse
van het kwaliteitshandboek, de praktijk
aanpak en de daaruit voortvloeiende
knelpunten te bundelen. Aan de hand
van het geïdealiseerde produktiebeheersings(proces)schema worden de conclu
sies getrokken om te komen tot een opti
malisatie van produktiebeheersing.

De produktiebeheersing van een pro
ject kan in twee niveaus worden onder
scheiden, te weten : het projectniveau
en het detailniveau. Het projectniveau
wordt verder opgedeeld in contractwerk en extra-werk. Met contract-werk
worden alle werkzaamheden bedoeld
welke in de contractfase contractueel
zijn vastgelegd, al het werk wat daarna
extra bij het contract-werk komt heet
extra-werk.
Bij de beschrijving van de beheersingsprocessen op beide niveaus bleek dat
bepaalde facetten verder geoptimali
seerd konden worden. Verder bleek uit
gesprekken met medewerkers dat er
bijkomende zaken zijn waarmee in de

De belangrijkste oplossingen voortvloei
end uit het schema en beschrijving, zijn:
het contract-werk en extra- werk dienen
vanaf het begin strikt gescheiden ge
houden te worden, de voorbereiding
stijd voor het maken van de contractplanning en projectplanning moet lan
ger zijn door al in de voorcontractfase
een projectmanager bij het project te
betrekken, de kostenrapportage en de
voortgangsrapportage moet gespecifi
ceerd worden in contract-werk, extrawerk en voor het totale project. Verder
moet de structurering van de volgende
systemen geoptimaliseerd worden: de
projectarchivering van de projectma
nagers, het maken van planningen, 'de
cost-control, en het opstellen en bijwer
ken van de werklijst.
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Tot slot heb ik een aantal voorwaarden
beschreven die (deels) vervuld moeten
worden om tot implementatie van het
door mij beschreven en ontwikkelde
processchema te komen. Deze voor
waarden om te komen tot een optima
lisatie zijn als volgt:
a)Een optimalisatie van de structure
ring van de volgende systemen; de
projectarchivering, het maken van de
contract-, project- en detailplanning,
het opstellen en bijwerken van de
werklijst,de 'cost controll.
b) De doorlooptijd van de voortrajectfase moet langer zijn door de vooraf
gaande fasen te integreren met deze
fase. De projectmanager moet hier
voor al in de voortrajectfase bij het
project betrokken worden.
c) Het nemen van 'ad hoe beslissingen
van dag tot dag moet worden gemi
nimaliseerd.
d)Het deel van het kwaliteitshandboek
met betrekking tot het produktiebeheersing(proces) dient geoptimali
seerd te worden zodat er een be
schrijving ontstaat die beter kan fun
geren als leidraad voor het produktiebeheersingsproces.
e) Het computersysteem dient zodanig
aangepast te worden dat de activitei
ten; werklijst, planning en 'cost control' aan elkaar gekoppeld zijn door
één systeem waarbij geen gegevens
handmatig meer hoeven worden in
gevoerd.
Na het (grotendeels) uitvoeren van de
voorwaarden is er een aanzet gegeven
tot een optimalisatie van het produktiebeheersingsproces.
Het uiteindelijke resultaat van deze op
dracht wordt pas zichtbaar op de lan
gere termijn als de ideeën uitgewerkt
en in de praktijk beproefd worden. Het
onderwerp zoals gedefinieerd in de in
leiding is gevolgd en de doelstelling be
reikt.
Met deze afstudeeropdracht heeft on
dergetekende bedrijfskundige vaardig
heden en inzichten opgedaan toege
past op de scheepsbouw- en offshore
industrie. Tijdens mijn verblijf bij de
werf Verolme Botlek was het een erg
drukke periode voor Verolme Botlek.
Desondanks was iedereen op de werf
bereidwillig informatie te verschaffen,
suggesties en opbouwende kritiek te le
veren, zelf in de avonduren. Daarvoor
wil ik een ieder die, op welke wijze dan
ook, zijn medewerking gegeven heeft
bij het voltooien van deze opdracht
hartelijk bedanken.
jorn Bertens

12

Een overzicht van de werf Verolme Botlek

concepten voor

ken die marineschepen tegenwoordig
uitvoeren en daarmee tevens op het
ontwerp van toekomstige schepen. De
schepen zullen ontworpen en ge
bouwd worden voor andere taken dan
vroeger het geval was. Hierdoor is bij de
KM de behoefte ontstaan om de moge
lijkheden te onderzoeken van een schip
dat in staat is uitgebreide helikopterfaci
liteiten te bieden.

helikoptertaken.

De scheepsconcepten

De tweede samenvatting is van
R.|.Steenbergen, die afstudeerde
van de HTS Haarlem, afdeling
Scheepsbouwkunde

Mogelijke scheeps-

Inleiding
In het kader van de afstudeeropdracht
is onderzoek verricht naar de mogelijk
heden van een aantal scheepsconcepten met helikopterfaciliteiten. Deze op
dracht is uitgevoerd door R.J. Steenber
gen, onder begeleiding van ir. R. Zuiddam van de Koninklijke Marine, afd.
scheepsbouw. De opdracht, zoals die
begin februari 1995 gedefinieerd werd,
luidde als volgt:
1. Het maken van een inventarisatie van
de mogelijke scheepsconcepten.
2. Het uitwerken van een of meerdere
van deze concepten.
De hierna volgende tekst is een samen
vatting van de afstudeerscriptie, die
hierover gemaakt is.

Achtergrond van de opdracht
Halverwege de jaren tachtig is de mili
taire situatie in de wereld aanzienlijk
veranderd. Het westen wordt gecon
fronteerd met een vijand die niet in
staat is zijn eigen oorlogsvloot te beta
len, waardoor de sterke militaire drei
ging van vroeger weggevallen is. Dit
feit heeft grote invloed gehad op de ta

In eerste instantie werd er gevraagd
naar een vergelijking tussen twee
scheepsconcepten, die in staat zijn tot
het uitvoeren van helikoptertaken, na
melijk een monohull en een SWATH
(Small Waterplane Area Twin Huil). De
SWATH is gekozen vanwege de goede
zeegangseigenschappen ten opzichte
van een even grote monohull en het re
latief grote, rechthoekige dekoppervlak
dat beschikbaar is. Uit fig.1 blijkt, dat
een SWATH uitgevoerd is met twee
struts en een zo klein mogelijk waterlijn
oppervlak. Onder elke smalle strut
zorgt een romp voor de opdrijvende
kracht. Om voor voldoende stabiliteit te
zorgen worden de beide struts op rela
tief grote onderlinge afstand geplaatst.
Een SWATH is echter niet het enige
concept dat de genoemde voordelen
kan bieden, dus om de vergelijking zo
compleet mogelijk te maken, is er ge
zocht naar een aantal alternatieve con
cepten. Dit zijn de volgende d rie:
Catamaran : een "conventioneel" dubbelromp schip.
S .E .S .: deze afkorting staat voor Surface
Effect Ship. Bij lage snelheden vaart dit
SCHIP* WERfd»ZEE APRIL 199«

principe geschikt zijn voor toepassing
als een helikoptercarrier. Hun onderlin
ge verschillen zullen blijken uit de glo
bale uitwerking.

EXH AU ST

IN L E T

Globale uitwerking

fo u r

G A S T U R B IN E S

m o to r

Fig. I. Small Waterplane Area Twin Hull
(SWATH)

concept in dezelfde vorm als de hier
voor beschreven catamaran. Wanneer
er met hoge snelheid gevaren moet
worden, wordt er tussen de beide drij
vers een luchtkussen gecreëerd. Dit kus
sen drukt het schip omhoog, waardoor
de wrijvingsweerstand relatief afneemt.
Hierdoor is dit concept beter dan een
conventionele monohull in staat tot het
varen met (zeer) hoge snelheden.
Ramform : dit concept is een Noorse
ontwikkeling. De eerste twee toepassin
gen zijn een militair onderzoeksvaartuig
en een seismisch meetvaartuig. Beide
schepen zijn 80 m lang en hebben een
grootste breedte van 40 m, ter plaatse
van de spiegel. De vorm van het hoofd
dek is zo goed als driehoekig. Hierdoor
zouden deze schepen zeer goede zeegangseigenschappen bezitten. In fig.2
is een voorbeeld van het Ramform-concept afgebeeld.

Fig.2. Ramform
“Marjata"
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Het aantal reeds varende monohull helikoptercarriers bewijst, dat een enkelromp-schip geschikt is voor deze toe
passing, maar zijn de andere vier con
cepten dat ook?

SCHIPftWERF4*ZEE

Alvorens te beginnen met het globaal
uitwerken van deze concepten, is er
daarom in algemene zin gekeken naar
een aantal van hun eigenschappen, ten
opzichte van een monohull. Het ging
hier om eigenschappen, die van we
zenlijk belang zijn voor het uitvoeren
van de taken van een helikoptercarrier,
zoals het gedrag in zeegang, de stabili
teit en het gebruik van het dekoppervlak. Indien een concept op een van de
ze eigenschappen duidelijk slechter
scoort dan een enkelromp schip, dan
zal dat concept af moeten vallen voor
verdere uitwerking. Het onderzoek le
verde het volgende o p :
Van groot belang bij het ontwerp van
een carrier zijn de zeegangseigenschappen, met name het stampgedrag. Uit li
teratuuronderzoek is gebleken, dat een
Surface Effect Ship bij relatief hoge snel
heden hiermee problemen ondervindt.
Het installeren van een effectief 'ride
control system' kan dit ondervangen.
Elementaire, theoretische scheepsbouw
leert, dat de ligging in lekke toestand
van een SWATH veel slechter is dan die
van een monohull. In mindere mate
geldt dit voor een catamaran en een
S.E.S. Door het schip echter zorgvuldig
te ontwerpen, is het echter mogelijk
binnen de grenzen van toelaatbaarheid
te blijven.
Vanwege het relatief kleine waterlijnop
pervlak zullen de drie dubbelrompschepen in langsscheepse richting een dui
delijk grotere bewegingsamplitude la
ten zien dan de monohull. De amplitu
de moet zodanig zijn, dat de limiet van
de helikopters niet overschreden wordt.
Bij het ontwerp van de genoemde
schepen kan hiermee rekening gehou
den worden.
Tenslotte is gebleken, dat een Ramform
bij zware zeegang zeer koersinstabiel is,
waardoor het landen van helikopters
bemoeilijkt wordt. Toepassing van een
effectieve stuurinrichting kan dit pro
bleem oplossen. Uit het voorgaande
blijkt, dat de gekozen concepten in

Alle vijf globale ontwerpen zijn ge
maakt voor het uitvoeren van dezelfde
taken. Deze kunnen worden gesplitst in
een duidelijke hoofdtaak en een aantal
neventaken. De laatste hebben het ka
rakter van mogelijkheden, die uitge
voerd worden in aanvulling op de
hoofdtaak. De taken zijn als volgt om
schreven :
1. Hoofdtaak:
het bieden van uitgebreide helikopterfaciliteiten.
2. Mogelijke neventaken:
amfibische toepassingen, algemeen
transport,bestrijding van rampen.
Bij amfibische toepassingen kan bij
voorbeeld gedacht worden aan het ver
voeren van een bataljon mariniers, met
of zonder hun landingsvaartuigen. Ten
behoeve van deze vaartuigen kan in het
achterschip een dok worden geplaatst.
Algemeen transport heeft in dit geval
betrekking op voertuigen en in minde
re mate op gecontaineriseerde lading.
Bestrijding van rampen tenslotte is een
civiele taak, die een relatief kleine in
vloed op het ontwerp heeft.
Als voornaamste ontwerpeisen zijn ge
steld :
een range van 5000 nm bij v = 18 kn;
vmax = 25 kn.
De vergelijkende ontwerpen zijn ge
maakt op basis van het aantal helikop
ters dat aan dek geplaatst wordt, de be
nodigde ruimte aan boord en de totale
massa. Het aantal toestellen aan dek
bepaalt de afmetingen van het vliegdek
(en daarmee de grootste lengte en
breedte van het schip). Het oppervlak,
dat alle ruimten aan boord innemen, is
een maat voor het benodigde dekoppervlak en daarmee tevens voor de hol
te. De sommatie van alle massa's aan
boord levert het deplacement van het
schip.
Van elk concept zijn zes verschillende
ontwerpen gemaakt, met drie typen
helikopters en twee typen voortstuwingsinstallatie.
De beide monohulls zijn op vrij conven
tionele wijze ontworpen. Dit houdt in
dat de aanpak van het ontwerp niet
veel afwijkt van dat van andere marine
schepen en tevens dat er gebruik is ge
maakt van standaard software. Bij de
overige drie scheepsconcepten ligt de
situatie anders. Berekeningen aan (on
der andere) de weerstand van deze
schepen kunnen vanwege hun afwij
kende vormgeving niet met behulp van
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standaard software uitgevoerd worden.
Er is daarom gebruik gemaakt van het
programma Questor, dat berekeningen
aan deze concepten wel ondersteunt.
Quaestor is een kennisgebaseerd sys
teem, dat qua werking en gebruik over
eenkomsten vertoont met een spread
sheet. Waar bij het rekenblad de relatiekeuze echter vastligt, daar maakt
Questor zelf deze keuze.

Vergelijking
Nadat de vijf uitwerkingen gereed zijn,
kan er een onderlinge vergelijking ge
maakt worden. Hieruit vallen de vol
gende zaken o p :
1. Het deplacement van de monohull is
duidelijk het grootste. Bij de SWATH,
catamaran en S.E.S. ontloopt het el
kaar weinig.
2. Het benodigde voortstuwingsvermogen van de monohull is kleiner dan
bij de overige concepten. De SWATH
heeft meer vermogen nodig dan de
catamaran, vanwege het grotere nat
oppervlak. Het S.E.S. vraagt voor de
snelheid van 25' een hoger vermo
gen dan de catamaran. Bij deze snel
heid vaart het S.E.S. in de cushion-borne toestand. De wrijvingsweerstand is
dan weliswaar lager dan bij de cata
maran, maar dit voordeel wordt te
niet gedaan door de toegevoegde
weerstand van het luchtkussen.
3. De kleinste monohull heeft meer ver
mogen nodig dan de middelste, die
op zijn beurt weer meer nodig heeft
dan de grote carrier. De reden hier
voor is de sterk toenemende golfweerstand (naarmate het schip klei
ner wordt), die de afnemende wrij
vingsweerstand overtreft.
4. De SWATH-schepen hebben de
grootste diepgang, die kan oplopen
tot circa 13 m. Wanneer het schip de
marinehaven in Den Helder onder al
le omstandigheden moet kunnen
binnenvaren, dan mag de diepgang
niet groter dan acht meter worden.
Zoals bij de globale uitvoering al ge
noemd is, is er tevens gekeken naar de
mogelijkheden tot het uitvoeren van
een aantal neventaken. Dit heeft geleid
tot de volgende mogelijkheden:
Het vervoeren van troepen/mariniers is
een ruimteprobleem en is dus bij alle
concepten in meer in mindere mate
mogelijk.
Plaatsing van een dok (ten behoeve van
het transporteren van landingsvaartui
gen) is goed mogelijk bij de monohull
carrier. In geval van de drie dubbelromp-schepen is dit niet het geval. Van
wege hun vormgeving kunnen er een
aantal theoretische mogelijkheden be
dacht worden, zoals bijvoorbeeld een
constructie onder de box. Deze stuiten
echter al snel op praktische problemen.

De Ramform beschikt niet over vol
doende hoogte, om veilig met een dok
te kunnen werken.
Mogelijkheden tot het vervoeren van
vracht is bij alle schepen aanwezig. Dit
kan zowel aan dek gebeuren, als ook in
een daarvoor bestemde ruimte onder
deks.

Conclusie globale uitwerking
De schepen volgens het monohullcnncept zijn geschikt voor het uitvoeren
van de taken van een helikoptercarrier.
Indien er tevens dokmogelijkheden
aanwezig moeten zijn, zal hiermee in
een vroeg stadium van het ontwerp ter
dege rekening gehouden moeten wor
den. Een SWATH kan zeker gebruikt
worden om de taken van een helikop
tercarrier uit te voeren. Een beperking is
echter de diepgang, die snel kan oplo
pen tot relatief zeer hoge waarden. Ook
de mogelijkheden tot het plaatsen van
een dok zijn beperkt.
De mogelijkheden van een catamaran
zijn licht dubieus. Ten opzichte van bij
voorbeeld de SWATH is het benodigde
voortstuwingsvermogen duidelijk lager.
De zeegangseigenschappen geven
echter reden tot twijfel aan de geschikt
heid van he catamaran-concept als heli
koptercarrier.
Het S.E.S. is in principe geschikt voor
het uitvoeren van de taken van een he
likoptercarrier. Ee belangrijk nadeel is
echter, dat in dit geval het snelheidspotentieel van het concept niet volledig
benut wordt, waardoor de voordelen
van het S.E.S. (relatief lagere weerstand
dan bijvoorbeeld een monohull bij zeer
hoge snelheden) niet goed uit de verf
komen.
Een Ramform is niet geschikt voor het
uitvoeren van de taken van een heli
koptercarrier. De voornaamste reden
hiervoor is, dat een Ramform vooral
een schip is voor lage snelheden, om
dat anders de weerstand te veel toe
neemt. Tevens wordt de lengte beperkt
door de extreme L/Bverhouding.
In overleg met de gebruikers is, naar
aanleiding van het voorgaande, beslo
ten om de volgende schepen verder uit
te w erken:
1. Monohull met dokmogelijkheden;
2. Monohull zonder dokmogelijkhe
den;
3. SWATH zonder dokmogelijkheden.

Verdere uitwerking
Ten behoeve van de meer gedetailleer
de uitwerking van bovengenoemde
concepten is een uitgebreidere gewichtsberekening en verdergaande in
deling van het schip gemaakt. Daar
naast is er een nauwkeuriger definitie
gemaakt van de taken van het schip en

de daarbij behorende helikoptertypen
en aantallen.
De uitwerking van de drie schepen be
staat uit de volgende zaken : Gewichtsberekening, rompvorm, vermogensberekening, indeling/algemeen plan, sta
biliteit in intacte en lekke toestand en
gedrag in zeegang.
De afmetingen van de schepen zijn zo
danig bepaald, dat het helikopterdek
optimaal gebruikt kan worden. Hierop
worden niet alleen transporttoestellen
geplaatst, maar er is tevens plaats inge
ruimd voor een verkenningshelikopter.
In onderstaande tekst wordt een korte
toelichting gegeven op de uitwerking
van de drie scheepsconcepten.
De rompvorm van de monohull met
dok is slank, met een praamvormig
achterschip en sponsons aan de boven
zijde om redenen van ruimte en stabili
teit. Vanwege de plaatsing van het dok
is de spiegel licht ondergedompeld. De
garage beschikt over een 'hoistable
ramp' voor het intem transport van la
ding en voertuigen en is zowel vanuit
het dok, alsook vanaf het helikopterdek
bereikbaar. De hangars zijn direct on
der het vliegdek geplaatst en beslaan
twee dekhoogten.
Het ontwerp van carriers levert vaak stabiliteitsproblemen op, in de zin dat ze
te wreed zijn. Door zorgvuldige verde
ling van de ruimten en massa's is dit
probleem ondervangen. De aanvangsmetacenterhoogte is zodanig, dat er
goede stabiliteit ontstaat alsmede een
aanvaardbare ongedempte slingertijd.
Als gevolg van de plaatsing van de
sponsons aan de bovenzijde van de
romp is de stabiliteitsomvang aanzien
lijk groter dan bij een conventioneel
schip het geval is. Het gedrag van het
schip in zeegang is berekend met be
hulp van het programma SHIPMO.
Hierbij zijn onregelmatige golven in een
jONSWAP-spectrum gebruikt. Op een
paar punten na waren de uitkomsten
positief.
Voor de monohull zonder dok geldt in
grote lijnen hetzelfde als voor de variant
met dok. De volgende verschillen tra
den echter o p :
1. Vanwege het ontbreken van het dok
kon het schip slanker worden, waar
door het benodigde voortstuwings
vermogen omlaag gebracht kon
worden.
2. De indeling is gewijzigd, met name
in de plaatsing van de garage, de
voorraden en de accommodatie.
3. De ligging in lekke toestand is gunsti
ger, door een hogere plaatsing van
het schottendek.
De overige zaken, zoals de stabiliteit in
intacte toestand en de bewegingen ver
toonden geen belangrijke verschillen.
SCHIPRWERFd»ZEE A P R IL 1996

Het Small Waterplane Area Twin Hulk
schip is geheel anders dan de hiervoor
besproken enkelrompschepen. Bij het
ontwerp is wederom gebruik gemaakt
van het programma Questor, nu om
een zo optimaal mogelijk schip te kun
nen ontwerpen. Hierbij was het voorna
melijk zaak de diepgang en het beno
digde vermogen te beperken. Het resul
taat is een schip dat 29% korter en 31 %
breder is dan de beide monohulls. De
diepgang is nog net voldoende om op
de rede van Den Helder te kunnen lig
gen, en bij hoog water binnen te kun
nen lopen. Dit ging wel ten koste van
het benodigde vermogen, dat circa
40% hoger ligt dan bij de monohulls.
Behalve de motorruimten en de brand
stoftanks is de gehele indeling in de boxkonstruktie ondergebracht. Hierin zijn
de voorraden zodanig gegroepeerd, dat
er gedurende de vaart zo min mogelijk

trim optreedt. Dankzij een goede water
dicht indeling van de rompen, struts en
gedeeltelijk de box voldoet de SWATH
in alle beladingscondities aan de lekstabiliteitseisen. Het gedrag in zeegang van
het schip (een belangrijk voordeel van
dit concept ten opzichte van een monohull) is niet meer meegenomen in de
uitwerking, maar zal in een later stadium
bekeken worden.

Kostenvengelijking
Op basis van bestaande gegevens van
de KM is een schatting gemaakt van de
kosten, die de drie schepen met zich
meebrengen. De onderlinge verschillen
bleken te verwaarlozen.

1. De drie concepten zijn technisch
haalbaar.
2. Indien een of meerdere van de drie
concepten afgewezen zal worden,
zal dit gebeuren op operationele
gronden. Dit kan bijvoorbeeld een
beperking van de diepgang zijn,
maar ook eisen aan de inzetbaarheid
van het schip.
Gezien het stadium waarin het project
zich bevindt, zijn dit voorlopige conclu
sies. Wanneer in een operationele ana
lyse de behoefte aan een helikoptercarrier aangetoond wordt, dan zullen zo
wel de beide monohulls als de SWATH
door de KM aan een nader onderzoek
onderworpen worden.

Conclusie
Uit de uitwerking van de beide mono
hulls en de SWATH kunnen een tweetal
conclusies getrokken worden :

Project Engineer
Damen Shipyards ontwerpt en bouwt werkschepen in
lengten van 8 tot 120 meter en vermogens tot ca. 10.000
kW. Jaarlijks worden, voor een wereldwijde klantenkring,
ca. 80 schepen van verschillende series geproduceerd.
Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. aannemers,
oliemaatschappijen, havenautoriteiten, sleeprederijen,
offshore bedrijven en maritieme servicebedrijven.
Ter versterking van de Produktgroep Tugs & Workboats
zoeken wij een Project Engineer.
De funktie van Project-Engineer omvat o.a.:
• Het uitwerken van projekten op technisch gebied, naar
aanleiding van aanvragen van onze klanten, hetgeen
inhoudt het zelfstandig maken van een voorontwerp,
bestek en het begeleiden van projekt-tekenwerk
• Het maken van kostprijscalculaties
• Het verlenen van technische ondersteuning ten dienste
van de verkoopafdeling
• Het samenstellen van noodzakelijke produkt-informatie
per projekt.
Vereisten voor deze funktie:
• Opleiding HTS-scheepsbouw .
• Enkele jaren ervaring in de middelgrote scheepsbouw
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•Com m ercieel inzicht
• Flexibiliteit
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift,
kennis van de Franse taal is gewenst
• Goed funktioneren in teamverband: wij werken in
ontwerp-, projekt- en bouwteams
• Leeftijd 25-35 jaar.
Geboden wordt:
• Een uitdagende funktie met een passend salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede doorgroeimogelijkheden
Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken
van de sollicitatieprocedure.

Belangstelling?
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met
de heer C . Boudesteijn, directeur Tug & Workboats.
Telefoon 0183-63 99 11.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
richten aan: Damen Shipyards, Postbus I
4200 AA Gorinchem,
T.a.v. de afdeling Personeelszaken.
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P L E V E R I N G E N

d o o r Fré D r e n t h

Het m.s. J. HENRY DUNANT
De heer fré Drenth is werkzaam bij de Scheepswerf De Hoop Lobith

Het Nederlandse Rode Kruis heeft om invulling te kunnen geven aan één van haar vele taken een vaartuig in
gebruik om een bijdrage te kunnen leveren aan:
"Aangepaste vakantiemogelijkheden voor gehandicapte en chronisch zieke mensen".
Deze varende vakantie-accommodatie wordt verzorgd door beroepspersoneel aangevuld met vrijwilligers uit
de verschillende landelijke afdelingen.

Fig. I , Het m.s.
“I. Henry Dunant"
(FotoAnton van Riet,
Den Haag)

WAT ER AAN VOORAF GING
Het huidige vaartuig, het m.s. J. Henry
Dunant II, is in 1973 in de vaart geno
men. Daar het nu ruim 22 (aar oude
vaartuig operationeel gezien sterk verH O OF D A F ME T I

NG E N :

Lengte o.a.

96,30 m

Lengte c.w.l.

91,20 m

Breedte o.a.

11,40 m

Breedte op mal

11,00 m

Holte

3,20 m

Diepgang (max.)

1,70 m

Knjiplijn

9,05 m

7,15 m (gestreken)
Aantal passagiers

70

vrijwilligers
bemanning

54
14

Tankcapaciteiten:
Drinkwater
Brandstof
Waterballast
Voortstuwing 2635
Snelheid 25

16

216 m5
60 mJ
283 m J
kW
km/h

ouderd is en niet voldoet aan de eisen
van deze tijd, werd in 1992 een onder
zoek uitgevoerd: Modificatie of Nieuw
bouw.
In deze studie zijn twee scenario's bere
kend:
- Huidig vaartuig ingrijpend modifice
ren; waarbij dient te worden opge
merkt dat ook na modificatie niet aan
alle wensen zou kunnen worden vol
daan.
- Huidig vaartuig op korte termijn af
stoten en vervangen door een nieuw
vaartuig.
Uit deze studie bleek nieuwbouw finan
cieel gezien aantrekkelijker te zijn, en is
besloten tot nieuwbouw.

OPSTELLEN VAN EISEN/WENSEN
In september 1993 werden twee werk
groepen ingesteld om een begin te ma
ken met het programma van eisen en
wensen. Bij het formuleren heeft de pri
vacy en zelfredzaamheid van de gast
centraal gestaan.
Aspecten als vaargebied, capaciteiten,
indeling, zorg en regelgeving zijn met
een groot aantal betrokkenen geïnven

tariseerd. De vaak tegenstrijdige wen
sen zijn door middel van zorgvuldige
weging vastgelegd in een pakket van
eisen en wensen (februari 1994). De
haalbaarheid hiervan is bekeken door
het Bureau Groenendijk en Soetermeer
en heeft uitgemond in het vooront
werp en normspecificatie (oktober
1994).
Ondertussen is langs andere kanalen
onder andere gestart met het inzame
len van voldoende geld om de nieuw
bouw te betalen. De selectieprocedure
van werven start in maart 1994 en
mond na zorgvuldige afweging uit in
de bouwopdracht aan Scheepswerf De
Hoop Lobith B.V. in maart 1995.

DE WENS, ENKELE BEPALENDE
ONTWERPCRfTERlA
Hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen worden geheel be
paald door het gewenste vaargebied
(klasse 5). Dit beslaat alle provinciën en
dient zoveel mogelijk gehandhaafd te
blijven. De volgende hoofdafmetingen
werden vastgesteld. Tussen haakjes staat
de beperkende factoren) genoemd.
SCHIPAWERFd*ZEE APRIL 1996

Maximale lengte
95,00 m
(Prinses Margriet Kanaal)
Maximale breedte
11,40 m
(diverse sluizen)
Maximale diepgang
1,70 m
(diepgang afgemeerd)
Kruiplijn gestreken
7,10 m
(Juliana Kanaal/Prinses Margriet Kanaal)
Kruiplijn met zonnetent
9,05m
(Amsterdam-Rijnkanaal)
(Alleen varen over het Noordhollandskanaal behoort met dit schip niet meer tot
de mogelijkheden door de grote lengte.)
Binnen deze hoofdafmeting is een driedeks schip mogelijk waarbij nog redelij
ke stahoogtes te verwezenlijken zijn
(2150 mm).

Accommodatie
Om meer privacy voor de gasten te
creëren is gekozen voor 2 personen per
hut. Het schip zou plaats moeten bie
den voor 70 gasten. Ter assistentie zijn
hiervoor circa 50 vrijwilligers, een arts
en een hoofdverpleegkundige nodig.
De bemanning van het schip bestaat
uit 14 personen. Verder moesten on
dergebracht worden:
- een salon voor 150 personen
- een restaurant met 150 zitplaatsen
- diverse andere ruimtes zoals spoelruimtes, bergruimtes, winkel, wasse
rij en kantoren.

Castenhutten
Restaurant
Kombuis

56 dBA tot 60 dBA in
achterste hutten.
55 dBA
60 dBA

DE HUT
Speciale maatregelen om contactgeluid
en geluidsoverdracht tussen de hutten
te voorkomen zijn getroffen.
Daarnaast diende speciaal aandacht te
worden besteed aan het minimaliseren
van het externe geluid in verband met
gemeentelijke verordeningen etc.

Toegankelijkheid voor minder validen
Het spreekt voor zich dat bij een schip
voor deze doelgroep aandacht wordt
besteed aan de toegankelijkheid van di
verse ruimtes. Veelvuldig is gebruik ge
maakt van het handboek "Geboden
Toegang" waarin in een zeer bruikbaar
formaat ergonomische zaken van de
minder valide mens wordt beschreven.

HET ONTWERP
Het benodigde dekoppervlak om alle
gewenste ruimtes onder te brengen be
draagt circa 2200 m2. Om ook op het
laagste niveau voldoende dekoppervlak
te houden is gekozen voor een relatief
vol schip dat door middel van waterballast op de benodigde diepgang voor de
kruiplijn gebracht kan worden.
Om zo economisch met de beschikbare
ruimte om te gaan is gezocht naar een
geschikte stramienmaat. Deze is gevon
den in een veelvoud van 600 mm.

2 Compartiment lekstabilrtert
Het schip voldoet aan de eisen van het
Reglement Onderzoek Schepen op de
Rijn (ROSR) en het Binnenschepenbe
sluit, maar daarnaast heeft het schip de
aantekening "speciaal geschikt voor het
vervoer van gehandicapten en chro
nisch zieke mensen".
Ten opzichte van 'normale' passagiers
schepen worden voor deze aanteke
ning een aantal speciale veiligheids
maatregelen voorgeschreven waarbij
rekening is gehouden met de verlaagde
mobiliteit van de gasten in geval van
brand of lekraken.
Om het gevaar van zinken na lekvaren
te minimaliseren, voldoet dit schip
aan de 2-compartiment-lek-standaard.
Hierbij blijft het schottendek, na lekva
ren op een willekeurige plaats, boven
water. Hiertoe is het schip verdeeld in 8
waterdichte compartimenten. In het
accommodatiegedeelte zijn afstandbediende waterdichte deuren gemon
teerd die tijdens de normale vaart geo
pend zijn.
Er mogen zich geen gasten onder het
schottendek bevinden.

maakt, waarbij geoptimaliseerd is naar
aspecten als loopafstand voor verzor
ging, verticaal transport (trap/lift).

1*
2*
3*
4*
5*

= spantafstand
= breedte normale gang
= breedte gang op gastendek
= breedte van vrijwilligershut
= breedte van gastenhut
= webafstand
6* = stutafstand
Op basis van deze stramienindeling zijn
verschillende indelingsvarianten ge

De meeste aandacht is besteed aan de
gastenhut.
In samenwerking met de interieurarchi
tect (Art-line) is in een vroeg stadium
van het project een 'mock-up' ge
maakt. Deze modelhut is geheel inge
richt en voorzien van bekabeling aan/toevoeren. Deze hut is beproefd door
verschillende vertegenwoordigers van
patiëntenverenigingen. Bovendien is de
hut 'getest' door gasten aan boord van
de |. Henry Dunant II. Alle kritiek en
commentaar is geregistreerd en zoveel
mogelijk verwerkt in de huidige hut.
Op deze manier is op een zeer efficiënte
wijze een zeer doordachte hut ont
staan.
De gastenhutten zijn verdeeld over
twee gangen van elk 36 meter. Halver
wege beide gangen bevindt zich een
spoelruimte van waaruit de verzorging
plaatsvindt.
Onder het schottendek zijn de hutten
voor bemanning en vrijwilligers gesitu
eerd. In totaal 27 tweepersoonshutten
voor 54 vrijwilligers en 14 eenpersoons
hutten voor de bemanning. De afme
tingen van de hutten zijn zover moge
lijk gelijk gehouden. De bemanninghutten zijn voorzien van een eigen nat
te cel, terwijl de vrijwilligers de natte cel
moeten delen met de buren.
Restaurant en salon bevinden zich bei
den op het bovendek. Hiervoor is geko
zen vanwege:
- maximaal uitzicht door hoge ligging
en grote ramen,
- minimale behoefte aan verticaal
transport overdag.

Laag geluidsniveau
Om de gast zoveel mogelijk rust te bie
den zijn zeer hoge normen ten aanzien
van geluid en trillingen gehanteerd:
APRIL 199« SCHIPlWERFdeZEE

Ag. 3. Eengastenhut (fotostudio Henk Vos, Balkbrug)
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wat zich vertaald in een hogere snel
heid bij gelijk vermogen.
In samenwerking met Aquamaster zijn
door het Marin proeven uitgevoerd in
de vacuüm- en ondiepwater tank met
een 12 meter model met en zonder
CRP's. Hierbij zijn drukpulsen, volgstroom, weerstand en voortstuwing ge
meten. Tijdens de proeftocht zijn door
het MARIN ware grote metingen uitge
voerd om de resultaten van de model
proeven te verifiëren. Hierbij is de SB
unit in een meetjuk gehangen en zijn
de stuwkracht en stuwrichting geme
ten. De drukfluctuaties boven de beide
schroeven zijn gemeten met drukopnemers in het vlak.
Daarnaast zijn geluidsmetingen verricht
in de MK en de ruimtes daarom heen.
Op basis van voorlopige resultaten van
al deze metingen kan het volgende
worden gesteld:

Fig.4. Interieur (Fo
tostudio Henk Vos,
Balkbrug)

Achter het restaurant bevindt zich de
keuken met proviandruimtes. De be
voorrading geschiedt wekelijks en met
behulp van één van beide autokranen
kunnen palletwagens met vers eten aan
boord gebracht worden.

licht mogelijk gehouden, onder andere
door gebruik te maken van aluminium
wafelplaten.
Het klapmechanisme
wordt aangedreven door een hydrauli
sche cilinder, die het gehele dak onder
de kruiplijn brengt.

Het buffet voor uitgifte van eten en
drinken is zodanig ontworpen dat de
meeste gasten in staat zijn hun eigen
eten en drinken bij het buffet te halen.

VOORTSTUWING

De bar is voorin de hoge salon voor (stahoogte = 2800 mm). Deze bar biedt
ruimte aan alle personen aan boord met
ongehinderd uitzicht door de grote ra
men naar voren en opzij. Presentaties
en route-informatie kunnen gegeven
worden op het grote videoscherm dat
geïntegreerd is in het plafond.
De dekken worden onderling verbon
den door een brede trap en twee beddenliften waarvan de BB-lift doorgaat
tot het bovendek. Hij komt hier door
het dek, onder de klapbare zonnetent.
De constructie van deze zonnetent is zo

De voortstuwing wordt verzorgd door
twee contra-roterende roerpropellors,
fabrikaat Aquamaster, Dit is het eerste
binnenvaartschip in Nederland dat met
dergelijke schroeven is uitgerust.
Ondanks de grote volheid is getracht
een schip te ontwerpen dat met weinig
vermogen snel kan varen met zo weinig
mogelijk trillingshinder en golfvorming.
Hiertoe zijn in Duisburg modelproeven
uitgevoerd waarbij een vergelijking tus
sen een praamvorming achterschip
met 3 (en 2) schroeven en een V-vormige dubbelschroever is gemaakt. Zoals
ook bij eerder gebouwde schepen is ge
bleken, blijkt een V-vormig achterschip
door zijn zachte schouders aanzienlijk
minder steile hekgolven op te wekken.

Proeftocht Normspecificatie
Snelheid 25,2 km/u
22 km/u
Vermogen 2575 kW
3500 kW
Drukfluctuaties 3 kPa
—
De trillings- en geluidsnivo's zijn zeer
acceptabel en in vergelijking met soort
gelijke schepen erg laag. Ten opzichte
van een normale schroef zijn de druk
fluctuaties met een factor 3 geredu
ceerd, terwijl het rendement met ca.
9% is toegenomen. Het meeste geluid
wordt nu niet meer door de schroef ge
produceerd maar door de tandwielkas
ten en motoren.
Met de roerpropellors is het schip zeer
goed manoeuvreerbaar en kan ook in
zeer krappe vaarwaters nauwkeurig ge
varen worden. De elektrische boeg
schroef met verstelbare schroef (300
kW) levert voldoende stuwkracht om
ook bij Bf. 8 nog dwars weg te varen.
Ter bepaling van de hydrodynamische
coëfficiënten voor het manoeuvreermodel zijn een zig-zag proef en draaicirkel proef uitgevoerd.
(zie fig. 6 en 7).
Hieruit blijkt dat het schip uiterst snel re
ageert op roeruitslag. De draaicirkel kan
verkleind worden door de roerhoek te
vergroten.
Alle motoren zijn in de machinekamer
geplaatst om zoveel mogelijk geluids
overlast te vermijden.

ANDERE SYSTEMEN
AC installatie.

Fig.S. De contra-ro
terende roerpropeller
(Foto leroen Pijfers.
Tolkamer)
20

Het ontwerp van de AC installatie is
vanaf het begin geïntegreerd in het
ontwerp van het schip. Dit is bij dit type
schip noodzakelijk vanwege de geringe
dekhoogte en gebrek aan ruimte.
Gekozen is voor 4 luchtbehandelingsSCHIPAWERFd*ZE£ APRIL 1996

Piepersysteem

Zig zag trials

Ten behoeve van het oproepen van
personen zijn in de gastenhutten bij ie
der bed drukknoppen voorzien. Via een
pieper systeem kunnen de dienstdoen
de personen worden geïnformeerd.
Ditzelfde piepersysteem wordt ook ge
bruikt voor het doorgeven van alarmen
in MK aan de machinist.

113 knts t 5 deg helm P S /S B

Navigatieapparatuur
- 2 Radars KH RSR2000
- 1 Rivierpiloot DAP2000
- 1 Bochtaan wijzer ROT2000
- 1 Echolood ES2000
- 2 Marifoon Sailor RT2048
- 1 DGPS Koden KGP 98
- 1 Plotter PC-Navigis Tresco Navigation System.

m eters
track sailed at 51.962/4.132
track relative to line 302 deg;

Fig.6. Zig zog-proeven (MARIN)

Het plottersysteem bevat kaarten van
de vaarwegen in Nederland en geeft
daarop de positie van het schip aan.
Ook is het mogelijk tekst en figuren op
te kaart toe te voegen.
Het signaal van het plottersysteem
wordt door het centraal antenne sys
teem doorgegeven op alle TV's. De
gasten kunnen nu vanuit hun bed bekij
ken waar ze langs varen.

run 30
turning circle 13 knts

vog
track

-800

Anker)ieren
Op het verlaagde voordek staan twee
electro-hydraulische ankerlieren met
een trekkracht van 4 ton voorzien van
draadtrommels. Op het achterdek is
een hekankerlier geplaatst die vanuit
het stuurhuis bediend kan worden.
Verder is het schip uitgerust met 4 elec
tro-hydraulische autokranen voor het
behandelen van de gangways en het
bevoorraden.

longitude [m]

Waterzuiveringsinstallatie

lIon/lat relative to 51.962/4 132]

Fig.7. Draaicirkelproeven (MARIN)

kasten op het topdek die het gehele
schip voorzien van verse lucht. Ventilator-convectoren aangesloten op een 4pijps koel-en verwarmingssysteem ma
ken individuele temperatuurregeling
per ruimte mogelijk.
De koelkapaciteit bedraagt 280 kW en
zorgt voor een binnentemperatuur van
22 graden bij 30 graden buitentempe
ratuur.
Veel aandacht is besteed aan het ver
mijden van luchtgeruis. Zo zijn alle toeen afvoeren voorzien van dempers.

Elektrische installatie(s)
De benodigde elektrische energie
wordt opgewekt door drie dieselgene
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ratoren van elk 300 kVA (Caterpillar
3406C DITA). De drie generatoren
staan parallel geschakeld en uitgevoerd
met 'load-sharing'.
Het noodbedrijf wordt verzorgd door
een 103 kVA/220 V generator (Jon Dee
re type 6059 TS). De motorkamer alar
mering is van het fabrikaat Ricom.

Ringleiding slechthorenden
In de salon en restaurant is een infra
rood systeem voor slechthorenden
voorzien. Dit systeem werkt met een
aantal zenders per ruimte. De slechtho
rende krijgt een ontvanger omgehan
gen welke het infra-rood signaal omzet
in een geluidssignaal.

Vooruitlopend op komende regelgeving
op het gebied van afvalwater is het schip
voorzien van een vacuümsysteem voor
grijs en zwart water. Voor de reiniging
van dit afvalwater is een waterbehandelingsunit type Orca 11-265 geïnstalleerd
met een capaciteit van ca. 10.000 liter
per dag (grijs en zwartwater).

CONCLUSIE
Met de oplevering op 1 maart j.l. is Ne
derland een in alle opzichten bijzonder
schip rijker.
Wij willen hierbij een ieder die zich in
gezet heeft voor, of bijgedragen heeft
in het totstandkomen van dit schip be
danken.
Goede vaart J.Henry Dunant!
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Leverancierslijst bouwnummer 364
M P .S. ’/.HENRYDUNANT’

Airconditioning

Hemen & Hopman- Spakenburg

Meerdroden

Endenburg- Gouda

+ C.V. + C62 +

Meubels/stoffering

Bom- Tubbergen

Stofzuigsyleem

Naamplaten

Ktaasing- 's Heerenberg

Aluminium deuren +

Constral- Labith

kozijnen en glas
Ankers en

G./. Wortelboer)r.- Rotterdam

Ondervloeren

Smits Neuchâtel- Nieuwegein

Ontwerp Interieur

Art-Line Intenors- Arnhem

Plafonds

DompaA/S Denmark- Tommerup
(Denemarken)

ankerkettingen
Ankerlteren

Kraaijeveld B V - Sliedrecht

Plateoulift

Otto Ooms- Bergambacht

Anodes

Chemetal N.V.- Oss

Pompen+Hydrofoorinstallatie

Kuyl Ei Rottinghuis- Utrecht

Appendages

fconosto Negretti- Capelle a/dljssel

Radorklapmost + Hydrauliek

Weka B. V. - Krimpen a/d Lek

Aquamaster

Sandfirden- Purmerend

Masten + Hydrauliek

Beerens S.V.- Werkendom

Bad/bodlilt

Lopital B. V.- Oislerwijk

Ramen

Hora-Leusden

Berekeningen trillingen/geluid

Intersona B.V.- tpe

Ramen

Van Wingerden- Gorinchem

Beunkoelers

NRF Thermal BV. - MUI

Sanitair

Plieger- Enschede
Nijsten B.V.- Maastricht

Bijboot

Krijgsman B.V.- Warmond

Schaarheftafel voor zonnetent

Computer/plottersyteem

Tresco B. V. - Wuustwezel (Belgie)

Signoalbord loopbruggen

Bakels- Gouderak

Davits/laadkranen

Van Wijk B.V. - Werkendam

Vulkan koppelingen

AMW-Marine- H l. Ambacht

Elektrische Installatie

Droste- Tolkamer

Tapwatemnit

Nautische Installatie

Radio Holland- Delfzijl

Verstelbare boegschroef

Berg

flexibele Ophanging

Rubber Design B.V.- Heerjansdam

Schilderwerk

SpanB.V".- Beek

Geluiddempers

Mercurex- Rotterdam

Sprinklers

Rijn/Wather marine- Veenendaal

Generatoren

Geveke B. V. - Papendrecht

Staal

De Boer B. V. ■Uitgeest

Goederenlift/personenliften

Thyssen de Reus BV - Krimpen a/d Ijssel

Tegelwerk

Weghorst B. V. - Bemmel

Hang/sluitwerk

Burghouwt B. V.- Arnhem

Vacuümsysteem

Qua Vac B. V.- Weesp
Ben van Haarlem- Hoogvliet

Hang-/sluitwerk/deuren/wandpanelen

Kroon B. V.- Hoogezond

Veiligheid- redding

Hooldmotoren

Geveke B.V.- Papendrecht

Sr bmndblusmiddelen

Isolatie

I.C.C.- Strijen

Keukeninventaris

Stierlen-Maquet- Arnhem

Woteronlhardingsinstall.

Home B. V. ■Zoetenneer

Koel-/vriesinstallatie

Promac B.V.- Zaltbommel

Wasmachines/drogers

M ieleB.V.- Vianen

Leuningen

Roelofs en Zn. B.V.- Nijverdal

Waterdicht deuren

WinetB.V.- Assen

Het NIM heeft nieuwe voorzitter

Vorig jaar zijn al twee inschrijvingsperioden

Met ingang van 1 januari 1996 heeft het Ne

met succes afgesloten. Er bleken enige on

bied van het beoordelen en inspecteren van

derlands Instituut voor Maritiem onderzoek

volkomenheden in de voorwaarden voor

jachtontwerpen en kan werven en toeleve

(NIM) een nieuwe bestuursvoorzitter. De

subsidiëring van projectvoorstellen, maar in

ranciers certificeren volgens de door de Raad

heer |.A.M.EIias, algemeen directeur Shell-

overleg met het ministerie van Economische

voor Accreditatie erkende ISO 9000 normen.

Tankers 8.V., is opvolger van ir. W.A.Kou-

Zaken en het ministerie van Verkeer en Wa

RH heeft de expertise op het gebied van de

mans.

terstaat worden op korte termijn de noodza

zeilende beroepsvaart en haar relaties met

Omdat Nederland op de wereldmarkt niet

kelijke verbeteringen aangebracht.

kleinere jachtwerven.

kan concurreren met de prijs van arbeid, zijn

De mogelijkheid van 100% financiering van

Alle jachten (tot een lengte van 24m) zullen

vooral kennis en technologie bepalend voor

'fundamenteel onderzoek' komt binnenkort

vanaf 1998 aan de Europese richtlijn (CE-

succes. Maar de Nederlandse R&D-investe-

effectief in werking. Datzelfde geldt voor het

markering) voor pleziervaartuigen moeten

ringen dalen scherp. Doelstelling van het

instrument van de technische consulent; be

voldoen. Samen zullen LR en RH op een effi

LR brengt haar brede expertise in op het ge

NIM is daarom versterking van de kennis bin

drijven kunnen gratis beroep doen op zijn

ciënte en effectieve wijze de betrokken be

nen de maritieme bedrijven en kennisinstitu

bemiddelingstof tussen bedrijf en instituten

drijven van dienst kunnen zijn.

ten. De overheid :stelt per jaar een budget

voor maritiem onderzoek. Ook kan hij bedrij

Dit samenwerkingsverband betreft alleen de

beschikbaar van circa f 10 miljoen. Neder

ven helpen de oorzaak op te sporen van

activiteiten van RH voor de jachten en niet

landse maritieme bedrijven financieren een

eventuele problemen bij de produktie, de

het werk voor de zeilende beroepsvaart.

bedrag van vergelijkbare grootte.

marktontwikkeling en bij de produkten zelf.
Voor informatie:

Het NIM-onderzoek beslaat een groot aantal

Lloyd's Register; ir. M.Rasica

branches: rederijen, offshore, werven, jacht

Voor informatie:

bouw, scheepsontwerp, toeleveranciers, bin

Nassaulaan 5, 2514 JS Den Haag.

Postbus 701, 3000 AS Rotterdam

nenvaart, baggerindustrie, havens, havenbe

Tel: 070.3455165, fax: 070.3455609.

Tel: 010.4145088, fax: 010.4115105

drijven, overslag, bevrachting en zeevisserij.

E-mail: nim@pi.net
Register Holland

De programmering van het NIM-onderzoek
verloopt in overleg met deze branches. De

Jachtenmarkt

bedrijven bepalen zelf waar de prioriteiten
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Techn.Bur.v.Rijn- Schiedam
Viking- Zwijndrecht

Drs.ing. M .C.Lvan der Heijden
Oosterhavenstraat 48,

van gesubsidieerd maritiem onderzoek moe

Lloyd's Register (LR) en Register Holland (RH)

1601 KX Enkhuizen

ten liggen. Zij doen dat via een patroon van

gaan een samenwerkingsovereenkomst aan

Tel: 0228.319966,
fax: 0228.319688

zogeheten 'denktanks'. Het NIM heeft vorig

voor de CE-markering van jachten. De vorig

jaar tien van deze denktanks in het leven ge

jaar getekende intentieverklaring tussen LR

roepen.

en RH is daarvoor verder uitgewerkt.

Drie maal per jaar kunnen bedrijven voorstel

Met ingang van 1 mei 1996 zal de combina

len doen voor gesubsidieerd onderzoek. De

tie haar diensten aan jachtwerven, scheepsei

nu komende periode van inschrijving begint

genaren, zelfbouwers en toeleveranciers,

op 1 april 1996 en loopt tot medio mei.

aanbieden.
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MARS 96001
Gross Negligence approaching
Pilot Station
Off Singapore. Excellent visibility.
I wish to report a hazardous naviga
tional situation which arose from gross
negligence of the anti-collision rules.
Our 12,000 grt container vessel was
proceeding at 16 knots along the
westbound lane in the Singapore
Strait. The Bridge Team consisted of
the Captain and Duty Officer, a crew
member who was steering the vessel
and a second crew member who was
on standby. VHF Channels 73 and 12
were being monitored. After passing
N. Nipa beacon, our course was alte
red to 285 True. Shortly thereafter, we
were informed by VTIS on VHF Ch 73
that a small fast craft was approaching
us from the port side. This high speed
ferry passed safely by our stem, cau
sing no problems.
Shortly after that, we overheard a call
to a large general cargo vessel instruc
ting her to come to the pilot station. A
little later, we saw a vessel appro
aching at full speed from the south
heading towards the Western Boar
ding Ground. She came in at an angle
of about 30 degrees on our port bow,
aiming straight for the "Western"
buoy. Ahead of us was a tanker drif
ting very slowly to the northward over
our course line and behind that was a
ro-ro vessel approaching at reduced
speed on a reciprocal course to us and
close to the north border of the traffic
lane. We were holding our course and
speed, expecting the vessel on our
port bow to give way and then resu
me her approach to the pilot boat
which was seen passing close to the
"Western" buoy. It was our intention
to pass the drifting tanker whilst
leaving room for the ro-ro vessel to
pass on our starboard side, after which
she could also pass astern of the drif
ting tanker.
However, the vessel approaching on
our port bow did not show any inten
tion of slowing down or altering cour
se to give way. Due to the bad state of
maintenance of her hull, her name
could not be yet read. At a distance of
about 2 miles we started sounding our
whistle, followed by flashes on the
daylight signalling lamp. No reaction.
As the vessels were approaching each
other rapidly at an estimated dosing
speed of 28 knots and bearing in mind
the traffic situation, it was decided to
take the initiative and the order "hard
port rudder' was given in the know
ledge that our vessel would respond
immediately and drastically. We soun
ded two short blasts as there was no ti
me left to establish a sure and satis
fying radio contact, the result of which
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might have been questionable. Short
ly thereafter the vessels passed each
other on their starboard bows at a dis
tance of about 0.5 miles. The other
vessel followed her way unwavering
and undisturbed. After clearing her we
resumed our course and speed and
passed the other vessels as already in
tended.

When passing the rogue vessel, I cal
led her on VHF Ch 73 telling her that
she was creating a very dangerous si
tuation by not acting according to the
'Rules of the Road' and asked why she
did not give way. The only answer
was: "We have to pick up the pilot". I
then called VTIS and informed the au
thority of what had happened and
that I wished to lodge a complaint.
They acknowledged this. A few minu
tes later we overheard VTIS talking to
the rogue vessel, informing her of our
complaint and asking whether her
Master would like to talk to me. The
rogue vessel replied: "We have instruc
tion to pick up the pilot, we have no ti
me to talk now, there was plenty of
room". After that I talked one more ti
me to VTIS, confirming that I wanted
to lodge a protest. Further discussion
with the Master of the rogue vessel
seemed meaningless.
Apart from the inconsiderate beha
viour of the navigational team on the
rogue vessel, I would also like to com
ment on the service by the VTIS. At
first their action to forewarn me of the
small ferry boat was good, if some
what superfluous, considering the ex
cellent weather conditions and the ea
se of shipping. They failed to warn the
rogue vessel to watch out for lane traf
fic when telling them to come to the
pilot station and they did not call us
again to announce the crossing of the
lane by the rogue vessel. Even when
the situation got close, there was no
warning from VTIS. This raises the
question as to what to expect when
Vessel Traffic Information Service will
eventually upgrade to full scale Vessel
Traffic Management Service. Such an
organisation must be truly profession
al, otherwise it will create dangerous
situations instead of helping to avoid
them. This report is sent in the hope
that it will contribute to safer and mo-

SCHEME

re understanding mariner's and traffic
control.
The above report raises several issues.
This area is one of the busiest in the
World and therefore needs to have
clearly defined traffic routeing mea
sures and regulations put into place.
There is a note on the chart concer

ning crossing traffic but this does not
mean that the COLREGS should be ig
nored. The Ro-Ro vessel complicates
the issue by steaming in an easterly di
rection close to the northern border of
the Traffic Lane which has arrows
showing the westerly direction of traf
fic flow. Some people may be surprised
at the alteration of course to port but
the Master obviously knew the hand
ling characteristics of his vessel and de
cided there was sufficient time to ena
ble this manoeuvre to be executed sa
fely.

MARS 96002
Lifeboat Horror Story
Canada
I was inspecting a new ship which had
just been delivered to a Canadian port
from a shipyard in japan. I was told
that the Master and Mates had seen
the lifeboat lowered to the water prior
to delivery but during the voyage
across the Pacific no-one had noticed
that the lifeboats could not be releas
ed in an emergency due to a wire rope
being shackled at one end to the
chain link under the fail block and at

the other end to the base plate of the
lifeboat hook. This was in spite of the
shackle ends being painted bright yel
low. It is not known why the shipyard
had fixed these wire ropes in this posi
tion at each end of both boats.
When my unbelieving eyes first saw
the wire rope, I asked the Third Mate
what it was for, he replied: "Security".
I then asked how he would release the
boat and he stunned me by saying
that he would go down to the Engine
Room for a spanner. I then sent for the
Master who was perplexed and em
barrassed when confronted with the
problem. He said he would write to
the shipyard and the owners imme
diately. He advised that he had seen
the boats in the water two days prior
to delivery but had not noticed any
further activity with them, adding that
the crew were not allowed to interfere
with anything on board until the ship
was delivered. He did say that they
had performed one boat drill.

MARS 96003
Shifting Cargo of Cement
North Sea
I was Master on board a bulk carrier of
about 4,000 deadweight tonnes
which had been built in the mid six
ties. The vessel loaded cement in bulk
in two small ports in the Mediterrane
an. The cargo was loaded from silos
and tank trucks by means of compres
sed air through holes cut into the ves
sel's hatch covers. The cargo amoun
ted to 3,400 metric tonnes and was
loaded in the vessel's after boxed hold
which measures 40 x 10 x 8 m.
To provide even keel conditions the
cargo, on completion, was sloping
gradually with an ullage at the forward
end of about 2m and 4 to 5m at the
after end. After completing loading,
the vessel stayed on the berth for
about 12 hours to allow the cargo to
settle. The weather at the beginning
of the voyage was fine as far as Cape
Finisterre where we experienced north
easterly winds of Force 6 to 7. This
caused the vessel to pitch heavily and
ship considerable amounts of water.
The weather then improved gradually
and was fine in the English Channel
and the southern part of the North
Sea. North of latitude 55N, an incre
asing swell from the north west was
experienced. The vessel was rolling up
to 30 degrees and was shipping water
23

all over. After a particulary sharp roll,
the vessel developed a list of 8 to 10
degrees to starboard. The speed was
immediately reduced and the vessel
hove to. All the port ballast wing tanks
were filled and the list decreased to
less than 2 degrees. The vessel hove to
for about 15 hours, during this time
the winds gradually decreased and we
were able to resume passage. On arri
val at the discharge port, it was confir
med that the cargo had shifted consi
derably to starboard but there had
been no ingress of water,

Official Reports
This Official Report concerns a collision
between a large cruise liner and a bulk
carrier at the entrance to the Mississip
pi River in November 1993. The colli
sion resulted In nine crew members of
the cruise ship being injured and consi
derable damage to both vessels. The
report was published by the American
National Transportation Safety Board
and copies can be obtained from, Na
tional Technical Information Service,
5285 Port Royal Road, Springfield,
Virginia 22161. Tel. (703) 487-4600.
On the night of the accident the cruise
liner NOORDAM was bound for the
port of New Orleans via the Southwest
Pass and the Mississippi River. She was
proceeding at 20 knots up the South
east Safety Fairway and had a mean
draft of 24 feet 8 inches. The weather
was overcast and clear with a north
westerly wind of 30 knots. The Senior
Second Officer (S2/0) was on watch
from 1830 to 2030 and had the 'con'.
Assisting him was the Fourth Officer
(4/0), a helmsman and a lookout. The
10cm ARPA radar was set on the 12
mile range scale and was north stabili
sed. Two deeply laden ships, a tanker
and a bulk carrier, were also in bound
on the same route. At 1955 the
NOORDAM reduced speed to 18
knots and at 2001 she altered course
to 333 degrees and began overtaking
the tanker. At 2008 the speed was
further reduced. At 2013 the lookout
was sent from the bridge to clear the
anchor’s. Shortly after this, the tanker,
which was on the port bow, unexpec
tedly altered course to starboard and
into the path of the NOORDAM. The
S2/0 ordered the helmsman to alter
course to 340 degrees and attempted
to telephone the Master in his cabin.
He did not get a reply and so he sent
the |unior Third Officer 03/0), who
had just arrived on the bridge to find
either the Master or the Chief Officer
(C/O) and request assistance.
At 2015 the Pilot Station called, asked
for the ETA of the NOORDAM and in
structed the S2/0 to proceed directly
to the Pilot boarding area. The C/0 ar
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rived on the bridge at about 2019 by
which time the tanker had been over
taken. The S2/0 explained that the
vessel had been in a near-miss situ
ation, was now clear but heading to
wards some oil platforms. The C/0 ad
vised an alteration to port to return to
the original track. At about 2025 the
Master came to the bridge but was as
sured by the C/0 that everything was
under control and the Master left
again. The C/0 then poured himself a
cup of coffee and sat in the Master's
chair whilst the S2/0 was handing
over the watch to the |3/0 behind the
chart table. They discussed the recent
incident with the tanker, the naviga
tion situation and various administrati
ve tasks to be completed before the
vessel's arrival. They did not discuss
plans for embarking the Pilot, the
C/O's role during the final approach
to the Southwest Pass, or the likeli
hood of encountering other traffic.
The briefing ended at 2030 and the
)/0 took over the 'con'.
By 2031 the NOORDAM was doing
15 knots and was 10 minutes away
from the southern edge of the Pilot
boarding area. On the bridge were the
C/0, the J3/0, the deck cadet, helms
man and lookout, the 410 was also in
attendance waiting to escort the Pilot
to the bridge. In addition, the Chief
Engineer, the Chief Officer's wife and
the S3/0 had come to observe the ves
sel’s final approach to Southwest Pass.
Neither the C/0 or the |3/0 had ever
'conned' a vessel through the appro
aches without supervision. From 2030
to 2034 the J3/0 continued to familia
rise himself with the navigation situ
ation and to work on the arrival check
list. He was also monitoring the 3cm
radar. At 2035 the C/0 directed the
helmsman to apply 10 degrees of
right rudder and to steady up on a
heading of 000 degrees. Although the
C/0 did not communicate directly
with the |3/0, his order to the helms
man signalled that he had assumed
the 'con'. At about the same time, the
lookout returned to the bridge and
the 13/0 observed the Racon "T" Plat
form on the 3cm radar. The |3/0 said
that the C/0 was standing next to him
when he took the bearing and range
but neither of them detected the pre
sence of the MOUNT YMITOS (bulk
carrier), a second bulk carrier, a freigh
ter, or an off shore supply vessel, all of
whom were operating within a 2 mile
radius of the cruise ship. The NOOR
DAM had begun to respond to the
helm order and had started to swing
to the right (starboard) by 2036.
Shortly after that, the C/0 visually ob
served a cluster of white lights on the
starboard bow. He took a second look
with his binoculars and saw a green
light bearing 3 to 4 points. He imme

diately ordered the helmsman to
steady the helm, walked over to the
ARPA to switch from the 12 mile to the
6 mile range scale and detected a tar
get bearing between 010 and 025
degrees at a range of about 1.1 mile.
He took no further action and the
course recorder showed the vessel ste
adied up on a heading of 345 degrees.at 2037. The C/0 stated that he
concluded the green light was an out
ward vessel on a reciprocal course and
would pass safely down the starboard
side. He was unaware of the other ves
sel's size, type or load condition and
did not alert any other person on the
bridge or try to communicate with the
approaching vessel.
About 2038, the 4/0, who was talking
to the S3/0, visually observed a red
light bearing about 4 points on the
starboard bow. He looked through the
binoculars, realised that the light was
the port sidelight of an approaching
vessel and cursed loudly enough to
capture the attention of everyone on
the bridge. When the C/0 saw the red
light, he recognised the risk of collision
and ordered the |3/0 to take a visual
bearing. The |3/0 'eyeballed' the red
light briefly and reported that the ves
sel appeared to have a slight starboard
drift. The C/0 ordered full left rudder
and stopped the port engine to incre
ase the swing. The bow swung ap
proximately 45 degrees to port, while
the bow of the approaching vessel, la
ter identified as the MOUNT YMITOS
moved down the NOORDAM's star
board side. In an effort to swing the
NOORDAM's stem away from the ap
proaching vessel, the C/0 then orde
red full right rudder. At about 2041,
before the helm could take effect, the
bow of the MOUNT YMITOS struck
the NOORDAM's starboard quarter.
The MOUNT YMITOS was outbound
from the SW Pass loaded with 42,000
tonnes of soybean meal and had a
draft of 36 feet. Between 2011 and
2024, she passed between the break
waters on a heading of 170 degrees.
Once clear of the breakwaters she alte
red to 145 degrees and reduced speed
to 6 knots to create a lee for the depar
ting Pilot. A second bulk carrier was
about 1 mile astern and the Pilot sta
ted that shortly after leaving the river
he had identified, both visually and by
radar, five vessels to the south. He was
tracking them on the ARPA and had
reported their presence to the Master,
just before leaving the bridge at 2025,
the Pilot communicated by radio with
the nearest vessel and agreed a star
board to starboard passing and told
the Master and the 3/0 about this ar
rangement. He also told the Master
that he had switched the VHF from
CH 9 to Ch 16. The Pilot disembarked
at 2027.

Immediately after dropping the Pilot,
the Master of the MOUNT YMITOS in
creased speed and directed the helms
man to steer 170 degrees. Shortly af
ter, the first inward vessel passed dear
down his starboard side. At about
2032 he ordered a course of 190 de
grees. The Master and the 3/0 stated
that after they had altered course they
recognised the next vessel as a passen
ger ship. For several minutes they
watched it emerge from the South
East Safety Fairway. Both of them assu
med that the passenger ship, and the
other vessels approaching from the
south, had detected and were trac
king the movement of the MOUNT
YMITOS. The Master also said that he
assumed that all four vessels were
heading for the SEA buoy to pick up a
Pilot. He said that he intended to fa
vour the western edge of the fairway
and let these vessels pass down his
port side but he did not try to commu
nicate with any of them. By 2035, the
Master could see the NOORDAM's
green sidelight, which was bearing be
tween 1 and 2 points on the port bow
at a distance of 2 miles. He was not
concerned about a collision as he ex
pected the passenger ship to alter
course to starboard towards the SEA
buoy. About 2036, when the two ves
sels were approximately 1 mile apart,
the Master became concerned and or
dered his helmsman to apply full right
rudder. About 30 seconds later the
MOUNT YMITOS began to swing
slowly to starboard. About 2039, the
Master realised that the NOORDAM
had altered course to port. He, put the
main engine on 'Stop' and then on
'Emergency Full Astern'. In addition,
he made two back-to-back attempts
to contact the vessel on VHF whilst the
3/0 was trying to attract the NOOR
DAM's attention by shining the Aldis
Lamp in their direction. At 2041, the
bow of the MOUNT YMITOS struck
the starboard quarter of the NOOR
DAM.
The conclusions drawn in this Official
Report will be reported in the next is
sue of SEAWAYS. If you have experien
ced any incident which you think may
be o f interest to others please send de
tails, including your name and a con
tact address, to:
Captain R. Beedei FNI
17 Estuary Drive, Felixstowe Suffolk
IP11 9TLU K
U kunt uw ervaringen, indien het niet
anders kan in het Nederlands, ook
kwijt bij de redactie van SWZ,
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rot
terdam.
Tel: 010.4361042, fax: 010.4364980.
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Nieuwe zekerheid op zee:
ECHOTRAC hydrografische
dieptemeters van ODOM
De nieuwste generatie Echotrac dual frequentiemeetsystemen van Odom baart wereldwijd opzien.
Met verbluffende precisie verrichten de systemen
dieptemetingen op zee. Daarbij kan ook het bodemverloop tot op de centimeter nauwkeurig worden afge
lezen. Geen soortgenoot die deze prestatie evenaart.
Belangrijk pluspunt is verder, dat de nieuwe
Echotrac dieptemeters toepasbaar zijn op bestaande
transducers. De printer produceert de gegevens op
thermisch papier. De output strings kunnen naar elk
gewenst formaat worden omgevormd.
Bel snel voor complete documentatie.
Of nog beter: vraag een vrijblijvende demonstratie aan
van deze nieuwe zekerheid op zee.
Dynamics in the world of high technology
ECHOTRAC
hydrografi
sche diepte
meter

_

YVC Ysselwerf maakt
deel uit van een
groep van bedrijven
in de scheepsnieuwbouw en -reparatiesector. Onder de
Holding ressorteren thans:
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YVC Ysselwerf met scheepsnieuwbouw
en machinebouw in Capelle a/d IJssel en
sectiebouw in Groot-Ammers
YVC Bolnes met scheepsreparatie en
machinebouw in Rotterdam-IJsselmonde
Technisch Bureau Mercurex
m Rotterdam-IJsselmonde
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Ketelweg 12-14, 3356 LE Papendrecht, Nederland
tel. (078) 615 79 88 - fax (078) 615 20 27

Binnen Engineering Scheepsnieuwbouw zoeken wij
zowel scheeps- als werktuigbouwkundig

a

v

Y s s e lw e rf

ONTWERPERS/
SENIOR-CONSTRUCTEURS
Taken
• (mede) ontwerpen en constru
eren op basis van functionele
eisen en eigen kennis;
• engineeren/uitwerken van instal

s,

• goede beheersing van de

container

Engelse, Duitse en Franse taal;
• opleiding H T S A U scheeps- of
werktuigbouw.

laties en constructies.
Er zal bij de beoordeling van de

Functie-eisen

eerste reacties een stringente

• beheersing van relevante ont

selectie op allfi functie-eisen

werpaspecten in analyse,

worden toegepast.

constructie, specificatie en
begeleiding;
• minstens 5 jr. recente ervaring
in de praktische scheepsbouw;
• werkervaring in een hoogwaar

Voor nadere informatie over
beide functies kunt u bellen met
Ir. H. de Cock, Hoofd Tekenkamer
(010-4595100).

dige informatica-omgeving;

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 14 dagen, richten aan dhr. J.H. van der Wilt,
afdeling Personeel & Organisatie, Postbus 272, 2900 AG Capelle a/d IJssel.

P L E V E R I N G E N

d o o r F. K o k

Commodore Goodwill
Schelde Scheepsnleuwbouw heeft op 1 maart de ro-ro veerboot Commodore Goodwill, bouwnummer 378,
overgedragen aan de Commodore Shipping Co. Ltd op Guernsey. Het is een zusterschip van de Island Com
modore, die vorig jaar juni werd opgeleverd. De twee schepen onderhouden de dienst tussen Portsmouth aan
de Engelse Zuidkust en de kanaaleilanden Guernsey en jersey.

thermische olie en sludge.
De totale tankinhouden zijn:
Zware olie
719 m3.
Dieselolie
110 m3.
Smeerolie
43 m3.
Drinkwater
157 m3.
Waterballast
2750 m3.

Commodore

Fig. I. De Commo
dore Goodwill (foto:
Kees de Grove, Sou
burg),

VOORNAAMSTE GEGEVENS
Lengte o.a.
126,40 m.
Lengte l.l.
118,50 m.
Breedte mal
21,00 m.
Holte bovendek
14,70 m.
Holte hoofddek
7,50 m.
Diepgang
6,00 m.
Draagvermogen
5 .2 1 5 1.
Cross tonnage
10.955.
De dienstsnelheid bedraagt 18,3 kn bij
90% MCR.
Het schip is geklasseerd door Det Norske Veritas, met de notatie * 1A l, Ro/ro
and container, EO, SC.

dubbele bodem. De indeling daarvan is
van voor naar achter:
- Twee U-vormige waterballasttanks.
- SB en BB waterballasttanks in de
dubbele bodem; de zijtanks zijn void
en staan in open verbinding met:
- een kofferdam in de dubbele bodem,
waarin zich de heeling pomp be
vindt.
- 2 x 2 dubbelebodemtanks voor
brandstof (HFO); de zijtanks er naast
zijn als heelingtanks ingericht.
In de dubbele bodem in de machineka
mer zijn diverse tanks ondergebracht,
onder andere voor dieselolie, smeerolie,

Het voorste deel van het bovendek
wordt overdekt door de accommodatiedekken, maar de zo gevormde ruim
te is aan de achterzijde open.
Op het 1e brugdek ligt aan BB de ac
commodatie voor 12 passagiers,
chauffeurs van de vervoerde vrachtwa
gens. Zij kunnen beschikken over 12
eenpersoons hutten en een dagverblijf/messroom (fig. 3). Daarvoor ligt
nog een conferentieruimte/kantoor.
Aan SB liggen acht eenpersoons hutten
voor de bemanning, daarvoor het dag
verblijf en de messroom voor officieren
en bemanning en geheel voorin, achter
het frontschot, zes eenpersoons hutten
voor officieren. In een centraal blok lig
gen de kombuis (fig. 4), pantry, proviandruimen en de wasserij (fig. 5).
Op het 2e brugdek bevinden zich vijf
suites voor de senior officieren en een
voor de eigenaar. Verder liggen op dit
dek een kantoor en een fankamer.
Op het navigatiebrugdek tenslotte het
stuurhuis (fig. 6), met aparte radiohoek.
Alle suites en hutten zijn van een eigen
toilet-unit voorzien.

INDELING
Het schip heeft twee doorlopende dek
ken, het bovendek en het hoofddek,
beide bestemd voor het vervoer van
voertuigen.
Onder het hoofddek is de indeling van
voor naar achter:
- Voorpiek voor waterballast.
- Dwarsschroefcompartiment.
- Dieptank voor drinkwater, met daar
boven een hulpmachinekamer.
- Laadruim, bestemd voor voertuigen.
- Machinekamer.
- Achterpiek voor waterballast (SB en
BB).
- Hekcompartiment met stuurmachines.
Over de lengte van het laadruim heeft
het schip een dubbele huid en een
26

fig. 3. Dagverblijf/messroom voor chauffeurs (foto: Kees de Grove Souburg).
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vrije breedte van 3,5 m, wordt afgeslo
ten met een hydraulisch bewogen luik
van 42,0 m lengte.
Het bovendek is bereikbaar via een vas
te op- en afrit aan BB, die met een wa
terdichte guillotinedeur kan worden af
gesloten. Deze heeft een vrije breedte
van 4,5 m en een vrije hoogte van 5,1
m. Vlak voor de guillotinedeur is op het
hoofddek een afvoer aangebracht om
water dat via de afrit van het bovendek
komt, af te voeren.
De vrije hoogte in het onderruim is
5.00 m, op het hoofddek 6,20 m en op
het overdekte deel van het bovendek
5.00 m.
De dekken zijn berekend op belasting
door trailers met een totaal gewicht van
40 t, door Mafi wagens met een nutti
ge belading van maximaal 60 t, door
vorkheftrucks met een asbelasting van
50 t (trucks met vier luchtbanden, al
leen in de haven te gebruiken) en door
twee lagen containers met een maxi
mum stapelgewicht van 46 t. Per con
tainer gelden maximaal toelaatbare ge
wichten van 23 t voor 20-voeters en
van 321voor 40-voeters.
De dekken zijn uiteraard voorzien van
de nodige fittingen voor het vastzetten
van de lading.
Onderruim, de laadruimte op het
hoofddek en het overdekte deel van het
bovendek worden mechanisch geventi
leerd: 10 luchtwisselingen per uur op
zee en driemaal zoveel in de haven.
Dezelfde ruimten zijn tevens van een
drencher brandblussysteem voorzien,

ig. 4. Kombuis (foto:
Kees de Crave Sou
burg).

Fig. S. Wasserij (foto:
Kees de Crave Sou
burg).

MACHINE-INSTALLAT1E
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit
twee MaK dieselmotoren, type 6M552C,
elk met een maximum continu vermo
gen van 4300 kW bij 500 tpm. Via Schel
de Cears tandwielkasten, type SH800P.P. worden de beide Berg Propulsion
verstelbare schroeven aangedreven. De
ze hebben vier bladen, een diameter van
4.0 m en maken ongeveer 145 tpm.

Fig. 6. Voorkant
stuurhuis (foto: Kees
de Crave Souburg).

LADINGV00RZ1ENINGEN
Het schip is geschikt voor het vervoer
van 40-voets trailers en van Mafi wa
gens van dezelfde lengte, alsmede van
containers.
De beschikbare opstellengte in het on
derruim en op het hoofddek en het bo
vendek is 1250 m. In het onderruim
kunnen 14 eenheden worden ge
APRIL 1998 SCHIPAWERFdtZEE

plaatst, op het hoofddek 41 en op het
bovendek 40, in totaal 95 eenheden.
De toegang tot het hoofddek is via een
gecombineerde hekdeur/op- en afrit,
met een lengte van 8,2 m en een maxi
male breedte van 9,0 m.
Het onderruim wordt beladen en gelost
via een vaste af- en oprit op hart schip.
De opening in het hoofddek, met een

Elektrisch vermogen wordt geleverd
door twee Stamford asgeneratoren van
755 kW bij 1200 tpm en twee hulpsets,
440 V draaistroom, 60 Hz.
De hulpsets bestaan elk uit een Cater
pillar dieselmotor, type 3512B DI-TA,
van 888,5 kW bij 1200 tpm en een Ca
terpillar generator, type SR4, welke
1056 kVA (845 kW) levert.
De noodset bestaat uit een Caterpillar
dieselmotor, type 3304B, van 116 kW
bij 1800 tpm en een Caterpillar genera
tor, type SR4, van 131 kVA (105 kW).
Voor verwarmingsdoeleinden is een
thermische-oliesysteem geïnstalleerd,
met een oliegestookte ketel van 800
kW en twee uitlaatgassenketels, elk van
400 kW.
27

a

P R O F IL E

U P PER DECK

SCHIP*WERFd»ZEE APRIL 1996

APRIL 1996

SCHIP*WERFÖ»ZEE

29

Een zoetwatermaker levert 7,5 t/dag.
In de hulpmachinekamer in het voor
schip zijn ondergebracht: hydrofoor
drinkwater, E-calorifier voor warmwa
ter, sewage installatie, koelwaterpompen voor airco en proviandkoelinstallatie, een lenspomp en een brandbluspomp.

VERDERE UriRUSTING
De twee vrijhangende flaproeren wor
den elk bediend door een draaivleugelstuurmachine.

i v e r s e it

In het voorschip zijn twee dwarsschroeven aangebracht, die ieder worden
aangedreven door een elektromotor
van 590 kW. De schroeven hebben vier
verstelbare bladen, een diameter van
1700 mm, maken 297 tpm en leveren
een stuwkracht van 80,4 kN.

Als reddingmiddelen zijn twee geheel
gesloten motorreddingboten onder
zwaartekracht davits geplaatst. Zij zijn
gebouwd van met glasvezel versterkte
kunststof en bieden elk plaats aan 36
personen.

Op het voorschip zijn twee gecombi
neerde anker/meerlieren geplaatst, elk
met een kabelaring, een self tensioning
dubbele trommel en een verhaalkop.
De trekkracht van de trommels is 90 kN
bij 12 m/min.
Op het achterschip staan twee over
eenkomstige meerlieren.

Achter de SB boot staat een proviandkraan met een SWL van 10 kN op 5,0
m.

Groningen,

De navigatie-apparatuur omvat onder
andere twee radars met ARPA, CPS, Loran-C systeem en Decca navigator.

prof.dr.

tiau (CNES), Hamburg-based marine services
contractor Harms Bergung GmbH has de

Marktonderzoek
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waardig onderzoek gegarandeerd wordt.
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de zes rijkste landen in de wereld behoren.
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MARUG-
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Projecten,
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monstrated the feasibility of ocean recovery

launch (from Kourou, French Guyana) is
scheduled for May 7. Other launches are

Het grote afzetgebied van Californie en het
Amerikaanse principe van vrije handel bie

“Oosterschelde” rond de wereld

scheduled in an initial series.

den grote mogelijkheden voor buitenlandse

De driemastschoener "Oosterschelde" gaat
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have developed a method for the ocean re
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covery of the Ariane 5 main stage's two solid
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nemen dan bent u van harte welkom aan
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fuel boosters, which descend by parachute.
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weg) afgemeerd in haar thuishaven, de Veer

These boosters are not reusable, but CNES

economie, met als specialisatie Marktkunde

haven (tegenover Veerhaven 17) in Rotter

plans to recover them for technical tests,
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chemical analysis and other assessments.

ternationaal studieproject met als bestem

Het schip is te bereiken onder telefoonnum

Harms (a member of the Smit International

ming Californie. De organisatie van dit pro
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the Ariane 5 booster recovery study in April
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Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MA-
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in March of this year. The method proposed
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Postbus 23070, 3001 KB Rotterdam.

calls for the deployment of a powerful

Het voornaamste doel van het project is het

Tel: 010.436.4066,

AHTSV (Anchor Handling Tug/Supply Vessel)

uitvoeren van verschillende typen markton

fax: 010.436.5265.

drijven. Dit gebeurt tegen significant lagere
prijzen dan gevraagd door reguliere markt

with special equipment for the booster reco
very mission.

derzoek In Californie, voor Nederlandse be

Ariane boosters: Sea recovery mission
assessed

The two boosters will be jettisoned from the
rocket’s main stage 120 seconds after laun
ch, at an altitude of 60 km. The boosters des

onderzoekbureaus. Tevens staat het project
onder begeleiding van de sectie Marktkunde

On completion of a major technical evalu-

& Marktonderzoek van de Rijksuniversiteit

ation for the Centre National D'Etudes Spa-

cend by parachute at a speed of 90 km/h.
Following the descent, the AHTSV will ren
dezvous with the boosters and diving teams
will disconnect the chutes. The divers will
then fit an inflatable floating device (IFD), in
order to dose each booster, make it water
tight and add buoyancy. After installation
and activation of the IFD, the boosters will be
rotated into the horizontal position and pre
pared for the sea tow to Kourou Harbour.
The assignment also called for the asses
sment of weather and sea conditions on lo
cation, the behaviour of the boosters follo
wing splashdown, the effects of any defor
mation resulting from descent into the sea,
towing interfaces, recovery vessel equipment
outfit and diving systems.
Information: Peter Manneke, Smit
Tel: 010.4549911
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NAVAL ARCHITECTS & MARINE ENGINEERS

Founded in 1935 by the leading

OFFSHORE
C O N SU LTAN TS

naval shipbuilders and engineers
in the Netherlands, Nevesbu has
gained a worldwide reputation in
naval ship design, ma
rine engineering and
maritime technology.

This expertise and experience
is applied to special purpose
ships - such as research vessels,
product tankers and

SWATH

vessels - and in particular to the
design and engineering of off
shore floating (production) sto
rage and offloading vessels.

Other im portant activities are

DESIG N
E N G IN E E R IN G
AND
SAFETY STUDIES

surveying and consultancy com 
prising feasibility- and reliability
studies, project m anagem ent,
risk- and fatigue analyses, safety
studies and user manuals,

FOR
QUALITY AND ADVANCED TECHNOLOGY

N EV ESB U - N e th e r la n d s U n ite d S h ip b u ild in g B u re a u s
P.O. B ox 16350 - 2 5 0 0 B J Th e H a g u e - Th e N e th e rla n d s
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S C H E E P S W E R K T U I G K U N

door G . A . K . C r o mme l i n

E

Nucleaire scheepsvoortstuwing.
De heer Crommelin is oud-oWcier van de technische dienst van de Koninklijke Marine.
“There will come a time when people will be amazed that we did not know the things which are so simple".

Dit jaar (1996) Is het 25 jaar geleden dat de N.S. "Savannah" werd opgelegd. De eerste 15 |aar was het schip
een deel van het Patriot's Point Maritime Museum in Charleston, South Carolina en later werd ze opgelegd in
de mottenballenvloot bi) Norfolk, West Virginia.

Fig.].
Het N S. Savannah.
Alleen de ouderen
onder ons zullen nog
weten dat N.S. staat
voor Nuclear Ship.

Inleiding
Op vrijdag 23 maart 1962 ging de N.S.
"Savannah" op proefvaart. Uiteraard
werden vele proefvaarten en vele demonstratievaarten gemaakt. Op 20 au
gustus 1965 ging de Savannah op haar
eerste commerciële reis. In 1971 werd
het schip uit de vaart genomen en op
gelegd, officieel om kostentechnische

De geschiedenis van de nucleaire tech
nologie wordt wel verdeeld in 5 perio
den, te weten: de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog; de periode van

Werktuigen

Reebedrijf

Normaal/Maximaal vermogen

Stoomgeneratoren
Primaire pompen
Warmteverliezen
Reactorve rmogen

6,4
1,2
0,1
7,7

64,1 MW/69,4 MW
1.2 MW/ 1,2 MW
0,8 MW/ 0,8 MW
64,7 MW/70,0 MW

Primaire systeem
Druk
Massastroom
Cem. watertemp.
Temp. toename
Drukval
Aantal primaire
pompen

MW
MW
MW
MW

122 bar
1190 t/hr
265° C
5 ,8 'C
0,74 bar

122 bar/122 bar
3920 t/hr
265° C
12° C/16° C
3 bar

2

4

Voortstuwing.
Nominaal vermogen
Maximaal vermogen
Snelheid
snelheid op noodvoortstuwing (diesels)

20.000 apk
22.000 apk
21 knopen
7 knopen

Elektrisch vermogen
Turbinegeneratoren (2)
Hulpdieselgeneratoren (2)
Nooddiesel (1)

3000 KW
1500 KW
300 Kw

tabel I. Enige technische gegevens.
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redenen. Met andere woorden een niet
alledaagse levensloop van een in vre
destijd gebouwd en gebruikt koop
vaardijschip.

hoop, de eerste nucleaire elektriciteit
wordt geproduceerd. De tweede perio
de was de periode van ongeremd en
thousiasme, de periode van "Atoms for
Peace". De derde periode was de perio
de van industriële expansie; de lichtwa
ter reactor, aanvankelijk ontwikkeld
voor onderzeeboten, wordt het meest
succesvolle type reactor voor energie
opwekking, niet alleen op vaartuigen
maar ook aan de wal. Het is niet alge
meen bekend dat er 600 lichtwater re
actoren gebouwd zijn voor vaartuigen
en 400 voor toepassingen aan de wal.
De vierde periode wordt gekenmerkt
door verwarring en verlies van steun bij
het publiek. Heden ten dage leven we
in de vijfde periode, de periode van de
grote schok veroorzaakt door de onge
lukken in Harrisburg en Tsjemobyl en
van nieuwe mogelijkheden, dat wil zeg
gen zeer veelbelovende technische ont
wikkelingen in veiligheid en afvalver
werking.

N.S. “Savannah”.
De rol van dit schip is slechts door wei
nigen begrepen. N.S. "Savannah" was
een duidelijk deel van de tweede perio
de "Atoms for Peace". Haar doel was de
wereld te bewijzen dat de Verenigde
Staten gecommitteerd waren aan het
gebruik van nucleaire energie voor
vreedzame toepassingen en dat het
mogelijk was een nucleaire reactor met
succes aan boord van een koopvaardij
schip te installeren en in exploitatie te
nemen.
Het heeft nooit in de bedoeling gele
gen dat ze winstgevend zou zijn.
Het ontwerp van het schip en haar ge
schiedenis geven enige waardevolle les
sen voor toekomstige ontwerpen en
eventuele bouw- en exploitatieplan
nen. Technisch voldeed het schip uit
stekend, het was een goed zeeschip,
haar lijnen deden meer denken aan een
luxe jacht dan aan een koopvaardij
schip, haar safety record was indruk
wekkend en haar witte verf werd nooit
SCHIPftWERFdeZEE APRIL 1996

besmeurd door lekkende brandstofaansluitingen, besmeurde luchtinlaten,
rook en pijpluis.
Haar brandstofverbruik voldeed aan de
verwachtingen. Bij een machinevermogen van 20.000 pk ontwikkelde ze een
snelheid van 20 mijl per uur en kon bij
deze snelheid 14 keer de aarde rond
zonder brandstof te laden.
Het schip had een accommodatie voor
100 passagiers. Hiervoor waren be
schikbaar 30 airconditioned staterooms, elk met een eigen bad. Daar
naast was er een eetzaal, een lounge
welke ook als bioscoop gebruikt kon
worden, een veranda, een zwembad en
een bibliotheek. De ruimen hadden een
capaciteit van 8500 ton in een ruimte
van 652.000 m3.
Deze combinatie van passagiersschip
en vrachtschip verhoogde de exploita
tiekosten sterk.
De bemanning van 67 man was nauw
gezet geselecteerd, zeer grondig ge
traind in alle facetten van een nucleaire
installatie en was in aantal groter dan
op een vergelijkbaar stoomgedreven
schip (50).
In haar exploitatiebudget waren de kos
ten van de speciaal ontworpen, ge
bouwde en bemande 'on-off' dok- en
onderhoudsfaciliteiten inbegrepen. Het
nucleaire en dus unieke deel van de
voortstuwingsinstallatie verhoogde de
onderhoudskosten en de kosten voor
de spares.
Al met al zal zelfs een buitenstaander
zich realiseren dat een schip met derge
lijke voorzieningen zeer duur is in de ex
ploratiefase.
Kenners van de maritieme geschiedenis
noemen haar vaak: "the prettiest merchantshipever built".
Vele duizenden mensen hebben als
gast of als geïnteresseerde een vaar
tocht meegemaakt en hun commen

fig.2. De Nautilus.
APIIH. 1996
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taar was zeer positief. Het nu volgende
is een voorbeeld hiervan; het zijn de op
merkingen van de gepensioneerde ka
pitein Villiers, die als waarnemer voor
de "National Geographic" de proef
vaart van de "Savannah" in 1962 mee
maakte. "I stood on the Savannah's
swept back superstructure as she mo
ved out into the Atlantic. She slipped
along at an effortless 17 knots with only
60% power. I heard no noise save the
swish of water along her sides. She was
clean as a sailing ship; the nuclear plant
gave off no smut or smoke or exhaust".
Hij gaat verder met "this is the ship that
may revolutionize the world's mer
chant fleets. Atomic freighters like her
will be able to go wherever there is wa
ter to float them, with no wayside stops
for fuel, no waste of space for coal or
oil. The "Savannah" may bring back to
the sea the freedom and the endurance
of sailing ships that seemed forever lost
when steam took over". Kapitein Villiers
begreep ook zeer goed de geschiedenis
achter de naam "Savannah". Hij schrijft
"I smiled as I thought of the first "Sa
vannah", the little pioneer steamship of
nearly a century and a half ago. Packed
to the gunwales with wood and coal,
she could chug along less than four
days. The strange, blustering power of
the little paddle-wheeler attracted so
me, scared others. So does the new si
lent power of this big atomic merchant
man. Most people cannot wait to get
aboard her just for the thrill of it. But so
me fear that there might be radioactivi
ty or the danger of an atomic explo
sion".

N.S. “Otto Hahn”.
Ook in Duitsland heeft een nuclear ship
geopereerd, namelijk de N.S. "Otto
Hahn".
Dit schip was ontworpen als bulkcarrier
voor erts maar heette officieel een
"Kernenergie-forschungsschiff".
Het
werd gebouwd op de Kieler Howaldtwerke en was in 1968 operationeel. Be

gin 1975 had het schip meer dan 100
reizen gemaakt zonder problemen. De
rederij was "Gesellschaft für Kemenergieverwertung in Schiffahrt und Schifbau mbH". Midden zeventiger jaren
werd de nucleaire installatie verwijderd
en kreeg het schip een normale dieselinstallatie.
Enige specificaties:
172,50 m;
Lengte
23,40 m;
Breedte
9,20 m;
Diepgang
5,33 m;
Vrij boord
Draagvermogen
15000 ton;
38 MW;
Reactorvermogen
Asvermogen 10.000 pk bij 100 rpm.
14 waterdichte compartimenten; 6
laadruimen; 72 man bemanning en te
vens accommodatie voor 35 onderzoe
kers;

N.S. “Mutsu".
Het enige nog actieve nucleaire koop
vaardijschip is de japanse "Mutsu". Het
schip liep op 12 juni 1969 van stapel.
Vanuit de nucleaire technologie is het
ongelukkig dat er in de baai van de
thuishaven, ongeveer tegelijkertijd met
de binnenkomst van de "Mutsi" een
kreeften cultuur begonnen werd. De
startende ondernemers (vissers) waren
zeer bang voor geruchten over radioac
tieve besmetting tengevolge van lekka
ges enz. Dit heeft geresulteerd in een
periode van 16 jaar complete shutdown van de installatie. De installatie
werd weer opgestart in 1990.
De "Mutsu" is 1 30,5 meter lang, 19
meter breed en heeft een tonnage van
8240 ton. Bij een vermogen van
10.000 shp wordt een snelheid van
17,5 mijl per uur gehaald.
Hoewel Japan diverse grote nucleaire
reactoren heeft voor energieopwekking
aan de wal, is er weinig of geen erva
ring met reactoren op zee. Het schip
wordt dan ook voornamelijk gebruikt
om computersystemen te ontwerpen
en te testen voor reactoren voor sche
pen. Uit de testresultaten blijkt dat Ja
pan ernaar streeft in de toekomst koop
vaardijschepen met een minimale be
manning naar zee te brengen. De resul
taten worden geïmplementeerd in
twee nieuwe reactorontwerpen te we
ten de 'Advanced Marine Reactori en
de 'Deep Sea Reactori.
Er bestaan een aantal civiele schepen
met een nucleaire voortstuwingsinstal
latie, eigenlijk allemaal speciale sche
pen, met name ijsbrekers. Het bekend
ste voorbeeld van dit type schepen is de
Russische ijsbreker "Lenin" welke nu al
30 jaar operationeel is.
33

gen volle kracht aan brandstof beschik
baar hebben.

Toekomst
Zoals gezegd, we leven op dit moment
in de vijfde periode van de nucleaire ge
schiedenis. De periode van: "Shock and
new perspectives".
De vraag doet zich nu dus voor: zijn er
nieuwe ontwikkelingen die nucleaire
voortstuwing misschien toch weer tot
de mogelijkheden gaat laten behoren?

Fig. 3. Principe sche
ma nucleaire voortstuwingsinstallalie

USN “Nautilus’'.
De installaties van de drie genoemde
koopvaardijschepen en de ijsbrekers ko
men in grote lijnen overeen en waren
afgeleid van de kernenergie-installatie
ontwikkeld door de Verenigde Staten in
de tweede periode "Atoms for Peace".
Deze installatie werd voor het eerst aan
boord van de U.S.N. "Nautilus" geïn
stalleerd en uitgebreid getest. De kiel
van de "Nautilus" werd gelegd in 1952
en de proefvaarten van deze boot be
gonnen in januari 1955. Dit type voortstuwingsinstallatie maakte het voor een
onderzeeër mogelijk om zeer lang on
der water te blijven. Hierdoor kon on
der andere onder het Noordpool-ijs
door van de Pacific naar de Atlantische
Oceaan gevaren worden.
De U.S.N. "Nautilus" bereikte ten
23.15 op 3 augustus 1958 de Noord
pool. De boot legde tijdens deze tocht
in één ruk 1840 mijl onder het ijs af.
In grote lijnen bestaat de installatie
uit een kernreactor (zie fig. 3 -1 -)waarin
door middel van kernsplitsing warmte
opgewekt wordt. Deze warmte wordt
door een zogenaamd primair circuit af
gevoerd naar een warmtewisselaar, -4waar in een secondair verzadigde
stoomcircuit stoom geproduceerd

Enige technische gegevens NERO Project:
Schroefasvermogen
Reactorvermogen
Werkdruk primaire circuit
Koelwaterstroom langs de
splijtstof bijna
Temperatuurstijging in de kern
Aantal splijtstofelementen
Aantal splijtstofplaatjes
per element
Stoomdruk secondaire circuit
Stoomtemperatuur (30 C oververhit).

22.000 aspk
63 MW
150 kg/cm2
3400 ton/h
11 C
12
282
40 kg/cm2
290 C

Het project werd op 1 januari 1968 gestopt.
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wordt waarmee stoomturbines aange
dreven worden voor de voortstuwing
en licht en kracht -9- en -12-. Het pri
maire circuit is vergelijkbaar met een
stoomketel met geforceerde doorstro
ming (de reactor is de vuurhaard). De
stroming rond de splijtstofelementen
dient onder alle omstandigheden laminair te zijn om plaatselijke oververhit
ting te voorkomen. Om dan toch licht
oververhitte stoom te kunnen produce
ren in de warmtewisselaar dient de
druk hoog te zijn in het primaire circuit.
De hoge druk stelde zeer zware eisen
aan de materiaalkeuzen voor dit primai
re circuit, waarbij ook het gedrag van
de materialen in een radio-actieve om
geving een grote rol speelt. Het feit dat
de reactorkern onder alle denkbare om
standigheden gekoeld moest worden
stelde voor die tijd extreem hoge eisen
aan de pompen in het primaire circuit.
U kunt dus begrijpen dat de meeste
aandacht voortdurend uitging naar de
reactor, het primaire circuit en de bijbe
horende appendages, terwijl het pu
bliek alleen maar foto's te zien kreeg
van de buitenzijde van het schip en
misschien een enkele maal een foto van
een, voor die tijd ook al 'well-proven',
stoomturbine-installatie.
Het is juist om het verleden af te sluiten
met een korte vermelding van de Ne
derlandse inspanningen op het gebied
van nucleaire installaties voor schepen.
In de periode 1961 t/m 1967 werd
door een samenwerkingsverband van
de Technische Universiteiten Delft en
Eindhoven, de Koninklijke Marine en in
dustrieën zoals Stork en Werkspoor ge
studeerd, gerekend en beproevingen
uitgevoerd in het kader van het project
"NERO" (Nederlands Eerste Reactor
Ontwerp).
Het uitgangspunt was een scheepsinstallatie te bouwen welke voor 4 jaar
brandstof in de reactor had. Vier jaar
was gekozen om de vervanging van de
brandstof in fase te doen zijn met de al
gemene onderhoudsbeurt van het
schip. Het schip zou hierdoor 1100 da

Enige aspecten welke bij de overwe
ging van belang zijn:
1. Hoewel we er liever niet aan denken,
is de voorraad fossiele brandstoffen
in de wereld beperkt en zullen kwali
teit en beschikbaarheid teruglopen.
Volgens publicaties van het Ministe
rie van Economische Zaken is er bij
een gebruikspatroon van 1989 nog
voor 44 jaar olie, 50 jaar aardgas,
340 jaar kolen en 120 jaar uranium.
Twee verbruiksaspecten dienen hier
bij genoemd te worden, te weten de
toename van het energieverbruik bij
de snel groeiende economieën in on
der andere Azië en de verwachting
dat kolen in de toekomst voorname
lijk gebruikt zullen worden als grond
stof voor de chemische industrie.
2. De zorgen rond de uitstoot van afval
producten bij de verbranding van
fossiele brandstoffen nemen toe en
zullen blijven toenemen.
3. Bij het denken aan nucleaire energie
speelt het afval een overheersende
rol. Dat heeft geleid en zal blijven lei
den tot een grote inspanning van de
geleerden om dit probleem onder de
knie te krijgen.
4. Er bestaan inherent veilige kernreac
toren en die hebben altijd bestaan.
5. In de energieopwekkingstechnologieën zijn de ontwikkelingen ook ver
der gegaan. Er zijn nu 'well-proven'
warmtewisselaars, electro-magnetische lagers, gasturbines en gasflowcontrol.
Naar de overtuiging van de schrijver is
het antwoord op deze vraag "|A", on
der aantekening dat er nog veel gericht
onderzoek en engineering nodig is.

Afval.
Elke discussie over nucleaire technolo
gie begint bij het afvalprobleem en
komt in de praktijk vaak niet verder.
Een kort overzicht van de laatste ont
wikkelingen op het gebied van afvalver
werking.
De mate van radio-activiteit van het af
val is te verdelen in drie categorieën:
a. Kortdurende radio-activiteit
b. Middellang durende radioactiviteit.
De hoeveelheid radioactiviteit, die
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lies nog wordt opgewekt (Harrisburg).
b. het vasthouden van alle radioactieve
stoffen in de brandstof na een ongeval,
door enerzijds de begrenzing van de
temperatuur in de reactorkern (zie para
a) en anderzijds de samenstelling van
het brandstofelement, (zie para c).
c. de negatieve temperatuurscoëfficiënt, die in combinatie met een gun
stig gekozen splijtstofmoderatorverhouding een reactiviteitsongeval voor
komt. (Tsjemobyl). Zie ook volgende
hoofdstuk.

Nucleaire Gasturbine.
Rg. 4. Schema Nucle
aire Casturbine.

men in de definitieve bergplaats van
laag- en middelradioactief afval na
ongeveer 300 jaar nog aantreft, is
vergelijkbaar met het stralingsniveau
van de omgeving. Ook is door op
werken van dit afval een hoog per
centage weer bruikbaar te maken,
c. Het hoog radioactief afval.
Dit is het eigenlijke probleem. Er zijn

Fuel partiele

Adherent
pyrolytic
graphite

Pourous
pyrolytic
graphite

Adherent
pyrolytic
graphite

Fig.S. Artist's concep
tion of a TRISO type
particle.

Rg.6. A fuel element.

zeer veel studies in uitvoering waarbij
dit hoogradioactieve materiaal uit
het afval afgescheiden wordt en weer
gebruikt onder andere door herge
bruik in reactoren waarin de neutro
nen een gemiddeld hogere snelheid
bezitten. Door recycling kan meer
dan 99% weer gebruikt worden. In
feite treedt de reactor dus op als op
slagplaats en vernietiger van dit
hoogradioactief afval.

Afval wordt geproduceerd bij elk indus
trieel proces, dus ook bij het opwekken
van energie. Een elektriciteitscentrale
van 1000 Mw levert energie voor
700.000 inwoners. Een kerncentrale
met een dergelijk vermogen produ
ceert gedurende zijn werkzame leven 2
tot 3 kubieke meter hoogradioactief af
val, 10 kubieke meter middelradioactief
afval en 40 kubieke meter laagradioactief afval. Een vergelijkbare kolencentra
le produceert 200.000 kubieke meter
gips en as, afgezien van de C02 uit
stoot. Dit restant van de verbranding
van kolen komt sterk verdund (rookgas
sen) en nauwelijks gecontroleerd in het
milieu. Daarentegen kent de kerncen
trale geen uitstoot van rookgassen en is
de opslag van het afval van kerncentra
les omgeven door een grote know
how, ervaring, administratie en veilig
heidsmaatregelen.
Diverse inkapseltechnieken zijn bekend
en veel ervaring werd opgedaan met
het inkapselen van laag- en middelra
dioactief afval met bitumen en cement.
Hoogradioactief afval wordt vaak in on
vernietigbaar glas gegoten.
Kerncentrales.
Zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op
het vakgebied van de bestaande typen
centrales? Het antwoord heeft u vaak in
de kranten gelezen, "ja", de bestaande
centrales worden steeds verder verbe
terd en beveiligd en de 'lessons learned'
van storingen en ongevallen worden
met grote spoed geïmplementeerd on
der andere door betere automatisering.
Deze automatisering zal niet alleen de
veiligheid en de vermogensregeling
verbeteren maar ook de installatie beter
beveiligen tegen menselijke fouten.
Alle inspanningen van de nucleaire spe
cialisten zijn er op gericht de volgende
aspecten zeker te stellen:
a. De volledige passieve afvoer van de
nawarmte dat wil zeggen de warmte
die na een ongeval met koelmiddelver-
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Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelin
gen. Omdat dit blad een vakblad voor
de scheepvaart is zal ik graag een voor
de scheepvaart vermoedelijk bruikbaar
in studie zijnd ontwerp van een nucleai
re voortstuwingsinstallatie willen be
spreken, in het kort 'de nucleaire gas
turbine'.
Het ontwerp gaat uit van een modulai
re 20 MW (thermisch) inherent veilige,
heliumgekoelde zogenaamde 'pebblebed' reactor, direct gekoppeld aan een
"Closed cycle Intercooled en Recuperative two spool Gasturbine" met een
'free power' turbine en 'gasflow control'.
Het is in feite een combinatie van de as
pecten genoemd in de para's 4 en 5.
Het begrip 'pebble-bed' reactor vraagt
wel enige toelichting. Een dergelijke re
actor bestaat uit een reactorvat (zie
fig.5) waarin de brandstof zich bevindt.
Deze brandstof bestaat uit kogels met
een diameter van 6 cm, welke weer be
staan uit kleine kogeltjes. Deze kleine
kogeltjes worden "Trisoll partides" ge
noemd en bestaan uit een kleine hoe
veelheid nucleaire brandstof omgeven
door 4 beschermingslagen. De eerste
laag, direct om de brandstof heen, is
poreus en vangt de temperatuuruitzetting en de gasvorming bij het splitsings
proces op, de tweede laag sluit de gas
sen a f, de derde laag is ontworpen om
eventuele lekkage van de tweede laag
op te vangen en de vierde laag is een
beschermingslaag. Deze Trisoll partides
worden nog steeds verder verbeterd,
maar de constructie heeft reeds aange
toond volledig in stand te blijven bij
2200 graden Celsius. Zie para b. bij
"Kerncentrales".
Ook het begrip 'inherent veilig' vraagt
enige toelichting. Hierbij speelt het
reeds genoemde begrip 'negatieve reactiviteitscoëfficiënt' een grote rol. Om
de warmteproducerende reacties in de
brandstof in stand te houden, moeten
meer neutronen tijdens de kernsplitsing
ontstaan dan ingevangen worden door
het neutronenschild en de vermogensregelstaven. Deze neutronenproductie
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is temperatuurafhankelijk. Bij een inhe
rent veilige reactor is deze reactiviteit zo
gemaakt dat bij stijgende temperatuur
een afnemende neutronenproductie
ontstaat en bij een dalende tempera
tuur een stijgende neutronenproductie.
Dit heeft tot gevolg dat het reactorvermogen zich automatisch aanpast aan
het gevraagde vermogen en omge
keerd en dat smelten van de brandstof
met alle ellende van vrijkomende radio
activiteit onmogelijk is.
Een combinatie van Nederlandse On
derzoeksinstituten, Universiteiten en in
dustrieën heeft deze uitdaging aange
nomen en een feasability studie opge
start. Niet alleen wordt er een markt ge
zien in de scheepvaart, maar een derge
lijke installatie is ook zeer geschikt voor
warmte/kracbt-koppeling zoals in ge
bruik bij papierfabrieken, brouwerijen
enz. en wijkverwarming.
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Halton B.V.
Halton B.V. in Nieuwegein is de Ne
derlandse vertegenwoordiging van de
internationale Halton-organisatie.
Halton, van origine van Finse afkomst,
is producent en leverancier van luchtverdeelapparatuur. Reeds enige jaren
heeft zij in Denemarken een vestiging,
"Halton Marine", als aanspreekpunt
voor de scheepvaart- en offshore sec
tor.
Omdat Halton op 'lokaal niveau', deze
'natte sector' beter denkt te kunnen
bedienen wil zij vanuit haar vestiging
in Nieuwegein gaan opereren. De vol
gende produkten worden reeds toe
gepast in hedendaagse scheepsbouwen offshoreprojekten.
Brandkleppen.

Moderne en betrouwbare brandklep
pen voor luchtkanalen. Kleppen die
voldoen aan hedendaagse specifica
ties als Lioyds, S.l. en DNV. De kleppen
zijn van A-0/A-60 fire dass met geïso
leerde ducts en worden motorisch be
diend ( elektrisch of pneumatisch) met
een reset stand. Maximum afmetin
gen; 1000 x 1000 mm
Keukenventilatiekappen.

De nadruk ligt hier op ventilatie in
plaats van afzuig. Halton is ventilatiespecialist en heeft door een uitgekien
de afstemming van afzuig- en toevoer lucht een optimaal rendement toege
voegd aan haar keukenventilatiekap
pen.
Naast deze produkten heeft Halton tal
van produkten die momenteel hoofd
zakelijk in de utiliteitsbouw worden
toegepast.
Voor informatie:
Halton B.V., tel: 030.6080608.

"FDB-brondklep“

Mobiele opvangbak
De mobiele opvangbak van Buitink
Apeldoorn BV is ontwikkeld naar aan
leiding van vraag uit de markt, die
voornamelijk is ontstaan door de mi
lieuwetgeving en -regelgeving. Wan
neer een organisatie tegenwoordig op
de een of andere wijze afvalwater pro
duceert, moet het er voor zorgen dat
dit opgevangen en vervolgens gerei
nigd wordt.
Organisaties die hiermee te maken
hebben zijn onder andere garagebe
APRIL 1996 SCHIPRWHRFfcZEE

drijven en transportondernemingen
(bij het wassen van voertuigen), jacht
havens en jachtwerven (bij het afspui
ten en reinigen van vaartuigen), bag
gerbedrijven (bij de opvang en reini
ging van slib en dergelijke) en de
brandweer (bij het opvangen van gro
te hoeveelheden verontreinigd spuit
water).
Een mogelijkheid voor de opvang en
reiniging van vloeibare afvalstoffen is
de aanleg van een vaste inrichting.
Echter, vaak gaat het hierbij om aan
zienlijke investeringen en bovendien is
een vaste inrichting niet altijd mogelijk
(denk aan de opvang van bijvoorbeeld
spuitwater).
Een mobiele opvangbak met opblaas
bare randen kan in dit geval uitkomst
bieden. De bak is mobiel, flexibel en
zeer snel op te zetten en te (verplaat
sen. Verder is de bak geheel te leveren
volgens uw wensen wat betreft afme
tingen, kleur, uitvoering etc. Boven
dien kunnen wij u de bak leveren in
clusief een mobiele olieafscheider
en/of bezinker, zodat het water direct
gezuiverd kan worden. Hierbij werken
wij samen met een bedrijf dat gespe
cialiseerd is in de zuivering van afval
water.
De opvangbak wordt op spanning ge
houden d.m.v. een ventilator van 220
V (50 Hz), maar het is ook mogelijk de
bak te leveren met een ventilator op
220 V (60 Hz) of op 380 V (kracht
stroom). Verder kan natuurlijk een
ventilator op benzine geleverd wor
den,
Bij de bak wordt altijd een kleine reparatieset geleverd die bestaat uit zeil
doek met wat lijm, zodat direct en ter
plaatse gerepareerd kan worden.
De bak wordt standaard geleverd in
de PVC-uitvoering. Echter, is het ook
mogelijk de bak te leveren in een spe
ciale uitvoering die bestand is tegen
chemicaliën zoals olie, benzine, diesel,
chloorverbindingen etc. Afhankelijk
van de chemicaliën die gebruikt wor
den kan een keuze gemaakt worden
voor een bepaalde doeksoort. Dit ge
beurt in nauw overleg met onze leve
rancier. Hieronder volgen de specifica
ties van de twee hoofdsoorten doek
die gebruikt worden:

Wilmersdorf 16, 7327 AC Apeldoorn.
Tel: 055.5415455, fax: 0S5.5414917.

Eigenschappen:
druk
700 bar;
temp. -40 tot 315‘C
Voor informatie: BELU v.o.f.
Strooyonkerstraat 8, 1812 PK Alkmaar
Tel: 072.5405477, fax: 072.5406047.

Temperatuurdatalogger Tlnytag

Syntho glass
Syntho-Glass is een nieuwe unieke
hars gecoate fiberglas lap, die gebruikt
wordt voor snelle, eenvoudige, doel
matige pijpreparaties, welke binnen
30 minuten volledig doorgehard is.
Ideaal voor beschadigde stoom- of
waterleidingen, alsmede voor leidin
gen van chemische vloeistoffen. In de
meeste gevallen behoeft de druk niet
van de leiding gehaald te worden,
vooral niet indien de lekkage eerst af
gedicht wordt met een rubberen strip.
Syntho-glass kan op nagenoeg elke
ondergrond toegepaft worden. Goe
de hechting en structurele kracht ma
ken het produkt ideaal geschikt voor
allerlei reparatie- en onderhoudsdoeleinden.
Kan zeffs onder water toegepast wor
den. Reukloos, niet giftig en onbrand
baar. Syntho-glass kan geschuurd en
geschilderd worden.

De één-kanaals datalogger Tinytalk,
die inmiddels leverbaar is in uitvoerin
gen voor het meten van temperatuur
(Tinytalk-Temp en Tinytalk-PTl OO),
relatieve vochtigheid (Tinytalk-RH) en
0,25 Vdc (Tinytalk-Volt), heeft een op
volger gekregen in de vorm van de Tinytag.
De Tinytag is een vernieuwde versie
van de Tinytalk.
Toegevoegd zijn:
- een groter geheugen met een ca
paciteit van 7600 metingen,
- een vrij instelbare meetinterval van
eens per seconde tot eens In de vijf
dagen,
- de mogelijkheid twee alarmgrenzen in te voeren en
- de mogelijkheid het instrument uit
te lezen zonder dat de datalogger
stopt met meten.
Wat betreft de behuizing van de Tiny
talk en de Tinytag zijn er twee moge
lijkheden; de 35mm uitvoering en de
IP68 uitvoering. De 35mm uitvoering
bestaat uit een kunststof kokertje zoals

1. PVC-doek
Polyester weefsel inlage 9x9, pvc
coating dubbelzijdig, gewicht ± 670
g/m2, niet bestand tegen (agressieve)
chemicaliën
2, Pu-doek
Polyester weefsel,
poly-urethaan
coating, gewicht van 600-1000 g/m2,
speciaal gemaakt voor opvang en af
dekken van olie, benzine etc.
Informatie;
Buitink b.v,, Ir. S.R.de Vries
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dat ook gebruikt wordt voor 35mm
fotorolletjes, De IP68 uitvoering be
schikt over een volledig waterdichte
kunststof behuizing en kan voor een
onbepaalde tijd in een vloeistof wor
den ondergedompeld. Deze IP68 uit
voering is tevens geschikt om als 'vas
te' opstelling te dienen,
De Tinytag is op dit moment leverbaar
in de uitvoeringen voor het meten van
temperatuur, maar binnenkort, komt
er ook een uitvoering voor het meten
van relatieve vochtigheid de markt.
Voor informatie:
Doedijns Instrumentatie,
Polakweg 6, 2288 CE Rijswijk
Tel: 070.3401600,
fax: 070.3401602.

Fitters
Het Zuiden Industrial BV te Helmond,
Importeur van Separation Technolo
gies hydrauliek filters, het breedste
gamma voor de vervangingsmarkt

iversen
Guidelines for shipping South
American fishmeal published
The North of England P&l club has
published detailed guidelines for the
safe loading and carriage of bagged,
antioxidant-treated fishmeal in the la
test edition of its loss prevention news
letter Signals.
Prepared in conjunction with Dr |ohn
Kirman of Anglo-Dutch scientific mari
ne consultants Kirman & Willems, the
guidelines have been published by the
North of England in response to con
tinuing overheating problems expe
rienced by shipowners due to inade
quate treatment particularly with car
goes originating from some South
American countries.
The guidelines include recommenda

(omzettingen van meer dan 380 ver
schillende merken met meer dan
40.000 referenties) en Des Case hygroscopische breathers voor het
grootste gedeelte van Europa heeft
exclusief voor Nederland BY-PASS fil
tratie van ECOf IL opgenomen in zijn
lijn van kwaliteitsproducten.
ECOFIL BY PASS filtratie is een Superi
eur kwaliteitsproduct. Filterhuizen ver
vaardigd met de grootste vakman
schap zijn van staal en zijn bestand te
gen werkdrukken van 40 bar.
ECOFIL maakt gebruik van het axiale
filtratie principe voor de hoogste effi
ciëntie en maximale vuilopslag capaci
teit. ECOFIL kent drie verschillende ty
pes filterhuizen, elk voor zijn specifieke
toepassingen.
ECOFIL smeeroliefilterhuis, type T10
tot 15 liter carter inhoud type T30 tot
45 liter carter inhoud, voor onder an
dere verbrandingsmotoren, tandwiel
kasten etc.
ECOFIL hydraulische filterhuizen, type
H10 tot 300 liter tankinhoud, type

tions from the 1994 edition of the In
ternational
Maritime
Dangerous
Goods (IMDG) Code published by the
International Maritime Organisation,
in which the schedule for treated fish
meal appears on pages 9030 and
9030a. All shipowners are advised by
the club to ensure their masters have a
copy of the IMDG code before pro
ceeding to load port.
Points covered by the guidelines inclu
de checking cargo certificates, inspec
ting cargo at loading, recommenda
tions for stowage, temperature moni
toring and equipment, action to take
in the event of severe cargo heating,
cheeks to make at a port of refuge and
action necessary at discharge.
For information:
Phil Anderson, tel: +44.191.2325221

Am PAK
Ook voor de kathodische bescherming van de YU JIN XIANG
werden Ampak anoden toegepast. Ampak anoden zijn naast
levering in Rotterdam en Antwerpen o.a. uit voorraad leverbaar in
Hamburg, Bremen, Honkong, Singapore, Piraeus, Karachi, etc.
Voor betrouwbare en vaktechnische adviezen:

CH EM ETALL
IJsselstraat 41, Postbus 19, 5340 AA Oss,
Tel: 0412-681888, Fax: 0412-631675
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H30 tot 1000 liter tankinhoud, toepas
singen onder andere bouwmachines,
teiekranen, landbouwmachines, spuitgietmachine etc.
ECOFIL koelaggregaat filterhuizen, ty
pe C 30 geschikt voor koelaggregaten
van elk formaat, werkend met ammo
niak, freon of andere koelstoffen. Deze
filterhuizen zijn vervaardigd volgens
de strengste koeltechnische eisen.
ECOFIL filterhuizen zijn vervaardigd uit
een enkel stuk staal, welke na bewer
king een duurzame behandeling heb
ben ondergaan.
ECOFIL motorpomp unit met een en
kel/dubbel filterhuis voor toepassin
gen onder andere spuitgietmachines/kunststofindustrie, cementindustrie, staalindustrie etc.
ECOFIL mobile filterunits zijn een staal
tje van techniek en vormgeving. De
units zijn desgewenst naar klantspecifi
catie en filtratie volume te bouwen.
ECOFIL filtratie systeem is de perfecte
combinatie van economisch en ecolo
gisch voordeel.

RINA mounts safer ships compe
tition
The Royal Institution of Naval Archi
tects announces that in the interests of
promoting study into the develop
ment of safer ships, it has mounted a
competition for the concept design of
a ship incorporating novel and effecti
ve safety features. The subject for
1996 is a passenger Ro-Ro ferry on the
English channel routes.
The competition with a 1st prize of
£ 2,000 is sponsored by the Marine
Safety Agency. Furthermore, prizes
will be awarded and the opportunity
given to undertake a presentation of
the winning design at a prestigious RI
NA event towards the end of 1996. As
it has been pitched to encourage in
novation few constraints have been
imposed, and an impressive group of
Judges have been assembled, namely:

Informatie: Het Zuiden Industrial BV te
Helmond.
Tel: 0492.523718/544925,
fax: 0492.527058.

-

-

Commodore A.D. Barrett CBE, RD,
DL, RNR;
Chairman of the Ferry and Passen
ger section of the Chamber of
Shipping.
Robin Bradley, Chief Executive,
Marine Safety Agency, UK
Mr A. W. Gilfillan, Technical Direc
tor, Bae SEMA & Vice Chairman,
RINA Safety Committee

Interest in the competition has been
worldwide and entries in excess of 10
have come from a variety of countries
such as Australia, Norway, Sweden,
Poland and UK. Results will be an
nounced next September.
For information:
Leslie Paterson
Tel:+44.171.2354622,
fax:+44.171.2456959.

Radio-Holland Marine leverde de communicatie- en
navigatie apparatuur aan boord van de J. Henry Dunant I

Wij wensen het Nederlandse
Rode Kruis schip J. Henry Dunant III
en haar bemanning een goede en
behouden vaart!

Mi'Radio-Holland Marine
Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam. Tel. (010) 428 33 44 Fax (010) 428 14 98
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d o o r W. d e J o n g

Het STCW-verdrag 1995
In 1978 kwam voor de eerste maal in de geschiedenis, onder auspiciën van de IMO en In samenwerking met
de ILO, een internationaal verdrag tot stand onder de titel: "Internationaal Verdrag Betreffende de Nonnen voor

Zeevarenden inzake Opleiding, Diptomering en Wachtdienst, 1978".
Dit Verdrag werd voorbereid in het Sub committee on Standards of Training and Watchkeeping (STW). De
Sub-Commissie begon haar werkzaamheden in de beginjaren zeventig nadat In 1971 in de Maritieme Veilig
heids Commissie een Resolutie van die strekking aangenomen werd, mede in verband met het grote aantal
ongevallen met schepen die betrokken waren geweest bij aanvaringen, strandingen en machinekamer break
downs, voornamelijk in de Straat van Dover.

Inleiding
In 1984 trad het Verdrag in werking.
Sinds de totstandkoming van het Ver
drag in 1978 werkte het Sub-Committee aan verschillende amendementen,
zoals onder andere:
- wijzigingen in hoofdstuk VI, in ver
band met de herziening van hoofd
stuk III (Reddingmiddelen) van het
SOLAS-Verdrag,
- wijzigingen in de hoofdstukken I, II,
IV en VI tengevolge van de invoe
ring van het GMDSS (Global Mariti
me Distress and Safety System),
- wijzigingen in hoofdstuk V, die voor
zien in speciale training van perso
nen aan boord van tankschepen, zo
als besloten tijdens de 63ste zitting
van de Maritieme Veiligheids Com
missie (Maritime Safety Commit
tee).
Daarnaast groeide gedurende de laat
ste tien jaren het besef dat het Verdrag,
zoals het voorlag, toch niet leidt tot de
gewenste en aantoonbare verbetering
in de bedrijfsvoering van schepen en
van de vakbekwaamheid van zeevaren
den.

Fig.1. Het hoofdgebouw van de IMO in
L d

Gezien tegen het licht van de techni
sche ontwikkelingen in de bedrijfstak en
het bestaande tekort aan scheepsoffieieren en scheepsgezellen, leek het de
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International Shipping Federation (ISF)
gewenst dat het STW Sub-Committee
de opleiding, diplomering en wacht
dienst zou herzien in correlatie met de
ontwikkelingen in de industrie. De bre
de steun, die dit voorstel verwierf, was
mede aanleiding de taak van het STW
Sub-Committee niet te beperken tot
amendering alleen, maar uit te breiden
tot een allesomvattende herziening van
het Verdrag waarvoor de ontwerptekst
in 1996 zou moeten voorliggen.
Recente scheepsrampen zoals het aan
de grond lopen van de Aegean Sea bij
La Coruha, het op de rotsen lopen van
de Braer bij de Shetland eilanden en de
aanvaring van de Maersk Navigator bij
Sumatra waren de directe aanleiding
voor een besluit van IMO de conferen
tie reeds in 1995 te doen plaats vinden.
Daarbij sprak de secretaris-generaal de
gevleugelde woorden: "I will show the
world that the IMO is an organization
which can assign priorities and which
can respond to them in a proper and ti
mely manner".

Fig.2. Mr William A. O'Neil.

Besloten werd daarom de tekst van de
artikelen van het Verdrag niet te wijzi
gen, opdat het herziene verdrag, ge
bruikmakend van de 'tacit acceptance'
(stilzwijgende aanvaarding) procedure,
na 18 maanden van kracht zal kunnen
zijn.
Dank zij de bijzondere inspanningen
van het Sub-Committee is het mogelijk
geweest van 26 juni 1995 tot 7 juli
1995 de conferentie te houden die leid
de tot een volledig herzien Verdrag,
waarvan hieronder een samenvatting
volgt.

Het STCW-Verdrag, zoals herzien in
1995.
Het Verdrag bestaat uit drie delen:
- de verdragstekst, gevormd door de
artikelen I t/m XVII;
- de finale akte;
- de Bijlage (Annex), gevormd door
de voorschriften I t/m VIII.
Aan het Verdrag is toegevoegd een
"Seafarers' Training, Certification and
Watchkeeping (STCW) Code", be
staande uit een (verplicht) deel A en
een (facultatief) deel B.

De Verdragstekst
Verdrag en Bijlage vormen een integre
rend geheel. Partijen bij het Verdrag
moeten alles in het werk stellen om er
voor te zorgen dat, met het oog op de
veiligheid van mensenlevens op zee en
de bescherming van het mariene mi
lieu, zeevarenden aan boord van sche
pen bekwaam en lichamelijk geschikt
zijn.
Het Verdrag is van toepassing op alle
zeevarenden aan boord van zeegaande
schepen. Uitgezonderd zijn: oorlogs
schepen, vissersschepen (zie hieronder)
en pleziervaartuigen.
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Tegelijk met de Conferentie voor de
herziening van het Verdrag, werd een
internationale conferentie gehouden
die leidde tot de aanname van een "In
ternational Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995".
Hiermede zijn voor de eerste maal ver
plichtende maatregelen vastgesteld
voor schippers, stuurlieden en scheepswerktuigkundigen, die werkzaam zijn
aan boord van vissersschepen.
Partijen bij het STCW-Verdrag moeten
de tekst van hun nationale regelgeving,
de bijzonderheden van de oplei
dingen) en voorbeelden van uit te rei
ken diploma's doen toekomen aan de
secretaris-generaal van IMO.
Diploma's worden afgegeven door de
overheden (Administrations), nadat ge
bleken is dat voldaan wordt aan eisen
betreffende diensttijd, leeftijd, medi
sche geschiktheid, opleiding, bevoegd
heden onderzoek, zoals aangegeven in
de Bijlage bij het Verdrag. De uitvoering
van een vaarbevoegdheidsbewijs moet
geschieden overeenkomstig de eisen,
die in de Bijlage daaraan worden ge
steld. Indien de tekst gesteld is in een
andere taal dan de Engelse, moet een
Engelse vertaling toegevoegd worden.
Het Verdrag bevat voorts overgangsbe
palingen en een dispensatieregeling.
Dispensatie mag slechts onder bepaal
de, in het Verdrag genoemde, voor
waarden worden verleend voor ten
hoogste zes maanden, Voor dispensatie
komen slecht diegenen in aanmerking,
die een bevoegdheid bezitten voor een
functie direct onder de functie waarvoor
een dispensatie wordt verlangd. Kapi
teins en hoofdwerktuigkundigen vallen
in beginsel niet onder de dispensatiere
geling. Telkenjare moet per functie het
aantal verleende dispensaties door de
Administratie medegedeeld worden
aan de secretaris-generaal van IMO.
In bepaalde gevallen mogen landen an
dere vormen van beroepsvoorberei
ding handhaven of kiezen, mits deze
eenzelfde graad van veiligheid en mi
lieubescherming waarborgen. De bij
zonderheden hiervan moeten ter ken
nis gebracht worden van de secretaris
generaal van IMO, die zorgdraagt dat
deze worden verspreid onder de Partij
en bij het Verdrag.
Elk schip, dat een haven aandoet van
een staat die partij is bij het Verdrag kan
onderworpen worden aan een onder
zoek door ambtenaren, die daarvoor
van overheidswege zijn aangesteld.
Wordt door een schip niet voldaan aan
de verdragseisen, dan zal de kapitein
van het betreffende schip alsmede de
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diplomatieke vertegenwoordiging van
de vlaggestaat schriftelijk worden inge
licht. Blijft het schip desondanks in ge
breke en aangenomen mag worden
dat daardoor personen, eigendommen
of milieu aan gevaar zijn blootgesteld,
kan een vaarverbod opgelegd worden.
Met deze bepalingen wordt een zekere
vorm van concurrentievervalsing voor
komen.
Partijen bij het Verdrag moeten, in
overleg met en met de hulp van IMO,
die Partijen steunen die om technische
ondersteuning bij de uitvoering van het
Verdrag vragen.
De laatste zes artikelen van het Verdrag
bevatten bepalingen betreffende de
amenderingsprocedure; de onderteke
ning, ratificatie en dergelijke; het van
kracht worden; opzegging en beheer
van het Verdrag en de talen, waarin het
Verdrag wordt gesteld.

-

-

-

-

De finale akte
Naast de voorgeschiedenis, die leidde
tot de herziening van het Verdrag ver
meldt deze akte de partijen, die deelna
men aan de conferentie en de organisa
tie van de conferentie. De Conferentie
bestond uit vertegenwoordigers van de
71 Partijen bij het Verdrag van 1978.
Een aantal landen stuurde waarnemers.
De Conferentie werd ook bijgewoond
door een groot aantal niet-gouvemementele organisaties.

-

De Bijlage
Hoofdstuk I:
-

-

-

-

-

geeft begripsomschrijvingen;
geeft aan op welke wijze diploma's
moeten worden uitgevoerd en door
de vlaggestaat voorzien van een ver
klaring, waaruit de bevoegdheid
van de houder blijkt;
noemt de voorwaarden, waaronder
afgeweken kan worden van het Ver
drag in geval van kustreizen. Kustreizen (near-coastal voyages) worden
in het Verdrag gedefinieerd als rei
zen in de nabijheid van een land dat
Partij is bij het Verdrag en door die
Partij als zodanig zijn erkend;
geeft de wijze aan, waarop inspec
teurs van Port State Control de ope
rationele bekwaamheid van zeeva
renden kunnen vaststellen en wan
neer aan een schip, dat niet voldoet
aan de bepalingen van het Verdrag,
een vaarverbod kan worden opge
legd;
geeft aan wanneer aan maatschap
pijen en zeevarenden boeten moe
ten worden opgelegd in gevallen,
wanneer de bepalingen van het Ver
drag worden overtreden;
stelt eisen aan opleidingen en leer

-

-

-

-

krachten;
legt de procedure vast voor het ver
strekken van de, op grond van het
Verdrag vereiste, informatie door
overheden aan de secretaris-gene
raal van IMO;
verplicht overheden tot het eisen
van kwaliteitsborging voor de oplei
dingen en de daarbij behorende di
ploma's. Resultaten van periodieke
evaluaties moeten ter kennis ge
bracht worden van de secretaris-ge
neraal van IMO;
verbiedt het afgeven van diploma's
als niet wordt voldaan aan eisen be
treffende de medische geschiktheid
(lichamelijk, ogen en oren) en mini
mum leeftijd van zeevarenden;
eist dat, voor het erkennen van bui
tenlandse diploma's, nagegaan
wordt of voor het verkrijgen daarvan
voldaan is aan de bepalingen van
het Verdrag. Diploma's, uitgegeven
in landen die geen Partij zijn bij het
Verdrag, mogen niet worden er
kend;
legt vast hoe diploma's moeten
worden geherwaardeerd. Partijen
bij het Verdrag moeten de eisen, die
zij stellen ter verkrijging van diplo
ma's, die afgegeven worden vöör
1.2.2002, vergelijken met de eisen
die thans worden gesteld in de Co
de, behorende bij het Verdrag. In
dien nodig moeten opfris- en bijscholingscursussen gegeven wor
den. Recente veranderingen in de
scheepvaartwetgeving met betrek
king tot de veiligheid ter zee en de
bescherming van het mariene mi
lieu moeten op de schepen bekend
gemaakt worden;
eist dat simulatoren, die bij de oplei
dingen worden gebruikt, voldoen
aan standaard-eisen die in de Code
bij het Verdrag zijn vastgelegd;
laat ruimte voor experimenten met
nieuwe praktijken en technieken die
bij de herziening van het Verdrag
niet voorzien zijn. Aangegeven
wordt welke procedure hierbij ge
volgd moet worden;
legt de verantwoordelijkheden vast
die op scheepvaartmaatschappijen
rusten met betrekking tot de nale
ving van het Verdrag;
stelt tenslotte een overgangsrege
ling vast.

Hoofdstukken II t/m VIII:
-

stellen eisen aan de bekwaamheid
en certificering van zeevarenden
voor functies op verschillende ni
veaus in de dekdienst, in de techni
sche dienst en als GMDSS-operator
(radiodienst);
- stellen speciale opleidingseisen aan
opvarenden van tankers en ro-ro
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passagiersschepen;
- stellen minimum eisen om alle zee
varenden aan boord van schepen,
mede door deelname aan veiligheidscursussen, vertrouwd te maken
met elementaire veiligheidszaken;
- stellen speciale eisen aan zeevaren
den, die in het bijzonder verant
woordelijk zijn voor de reddingmid
delen, de brandbestrijding en de
medische zorg;
- stellen voorwaarden en grondbe
ginselen vast, waaronder en waarop
alternatieve diploma's kunnen wor
den afgegeven als afgeweken wordt
van de traditionele scheiding tussen
de dekdienst en de technische
dienst;
- stellen de eisen, verbonden aan het
wachtlopen in de verschillende dis
ciplines en vullen die aan met ver
plichte minimum rusttijden voor
zeevarenden en facultatieve aanbe
volen richtlijnen ter voorkoming van
drugsgebruik en alcoholmisbruik.
In het huidige verdrag zijn deze ei
sen verspreid over de verschillende
hoofdstukken opgenomen en aan
gevuld met besluiten van de Orga
nisatie (IMO).
Alle eisen, die in de bovengenoemde
hoofdstukken van de Bijlage worden
gesteld, zijn nader uitgewerkt in de Co
de, behorende bij het Verdrag (STCW
Code).

De STCW Code
De "Seafarers' Training, Certification
and Watchkeeping (STCW) Code" be
staat uit twee delen: deel A en deel B.
Deel A van de STCW Code is een nadere
en gedetailleerde uitwerking van de ei
sen, die met name in de hoofdstukken V
t/m VIII van de Bijlage worden gesteld.
In deel A zijn ook eisen opgenomen, die aan
een proeve van bekwaamheid voor een di
ploma, onder de bepalingen van het Ver
drag, moeten worden gesteld. Mede in ver
bond met de toegestane mogelijkheid voor
het afgeven van alternatieve diploma's (zie

vullende opleidingseisen te ontwik
kelen voor personen die, aan boord
van ro-ro-schepen, verantwoordelijk
zijn voor de veiligheid van passa
giers. Gedacht wordt daarbij aan de
volgende elementen: het menselijk
gedrag en hoe daarop te reageren;
optimalisering van het gebruik van
reddingmiddelen; de ontwikkeling
van rampenplannen; vaardigheden
nodig om leiding te geven; commu
nicatie en het omgaan met stress.
De Conferentie nodigt IMO uit om,
waar nodig, soortgelijke opleidings
eisen te ontwikkelen voor al het per
soneel aan boord van andere passa
giersschepen. Vooruitlopend daarop
wordt aan overheden gevraagd de
eisen die gelden voor ro-ro passa
giersschepen op vrijwillige basis toe
te passen op andere passagierssche
pen.

Bedrijfsmatig vertaald, betekent het
laatste dat voor de volgende catego
rieën zeevarenden verplichte minimum
eisen gelden:
- wacht-officieren op schepen vanaf
500 CT;
- kapiteins en eerste officieren op
schepen vanaf 500 CT;
- kapiteins en wachtofficieren op
schepen, kleiner dan 500 GT, op
kustreizen ("near-coastal voyages'');
- scheepsgezellen, die deel uitmaken
van de wacht op de brug;
- scheepswerktuigkundigen, wachtdoende in bemande machineka
mers of aangewezen als wachtdoend officier in het geval van tijde
lijk onbemande machinekamers;
- hoofdscheepswerktuigkundigen en
tweede scheepswerktuigkundigen
op schepen met een vermogen van
af 3000 kW;
- hoofdscheepswerktuigkundigen en
tweede scheepswerktuigkundigen
op schepen met een vermogen tus
sen 750 kW en 3000 kW;
- scheepsgezellen die wachtlopen in
de machinekamer of aangewezen
zijn om werkzaamheden te verrich
ten in een tijdelijk onbemande ma
chinekamer;
- personeel, aangewezen voor de be
diening van het GMDSS.
Deel B van de STCW Code bevat aan
bevelingen, bedoeld om partijen bij het
Verdrag zo goed mogelijk te helpen
daaraan uitvoering te geven en zo veel
mogelijk tot een eenduidig interpretatie
te komen.

- Alternatieve diplomering.
De Conferentie nodigt IMO uit blij
vend aandacht te schenken aan de
nieuwe regels betreffende alternatie
ve diplomering teneinde te kunnen
beoordelen of verdere amendering
nodig is
-

-

Resoluties

- Niet onder het Verdrag vallend perso

neel.

hiervoor) zijn de eisen als volgt gerubriceerd:

1. Navigatie
2. Ladingbehandeling
3. Scheepsbedrijfsvoering
4. Scheepswerktuigkunde
5. Elektriciteit en elektronica
6. Onderhoud en Reparatie
7. Radio-communicatie
De eisen worden op drie niveaus ge
steld:
- het management niveau
- het operationele niveau
- het ondersteunende niveau
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Medische geschiktheid van zeevaren
den.
De Conferentie doet een beroep op
de Internationale Arbeidsorganisatie
en de Wereld Gezondheids Organi
satie internationaal geldende nor
men te ontwikkelen voor de medi
sche geschiktheid van zeevarenden.
De huidige normen zijn niet interna
tionaal. Wel is er een aanbeveling
voor de visus-eisen.

Deze aanbevelingen kwamen, waar no
dig, tot stand in samenwerking met de
Internationale Arbeids Organisatie
(ILO), de Internationale Telecommuni
catie Unie (ITU) en de Wereld Gezond
heids Organisatie (WHO).

Tijdens de Conferentie voor de herzie
ning van het Verdrag werden de vol
gende Resoluties aangenomen:

Vakbekwaamheid.
De Conferentie beveelt overheden
aan er voor te zorgen dat scheep
vaartmaatschappijen de nodige
maatregelen nemen om, na het be
halen van een diploma, de techni
sche kennis, vaardigheden en vak
bekwaamheid in het algemeen van
zeevarenden op peil te houden.

Overgangsbepalingen.

De Conferentie nodigt IMO uit te
overwegen nadere regels te ontwik
kelen voor functies, zoals die van
loodsen, VTS (Vessel Traffic Service)
personeel en MOU (Mobile Offsho
re Units), die niet onder het herziene
Verdrag vallen.

De Conferentie dringt er bij overhe
den op aan IMO blijvend te infor
meren over de voortgang van het
invoeringsproces.
-

GMDSS operators.
De Conferentie dringt er bij overhe
den op aan er voor te zorgen dat
voldoende operators zijn opgeleid
voordat in 1999 het GMDSS voor al
le schepen van kracht wordt.

-

Ro-ro- en passagiersschepen.
De Conferentie nodigt IMO uit aan

-

Technische samenwerking.
De Conferentie nodigt IMO uit over
heden, op hun verzoek, te helpen
bij de invoering van het herziene
Verdrag op basis van het technische
samenwerkingsprogramma
van
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IMO.
- Bijdrage van de WMU.
De Conferentie dringt aan op een
doorlopend gebruik van de mogelijk
heden die de World Maritime University biedt om geavanceerde maritie
me training te bevorderen.
- Model cursussen.
De Conferentie nodigt IMO uit, de
door haar ontwikkelde model cursus
sen aan te passen aan het herziene
Verdrag.

Fig.3. De World
Maritime University
is een groot succes
sedert de opening in

1983.

- Vrouwen-participatie.
De Conferentie nodigt overheden uit
speciale aandacht te schenken aan
gelijke kansen voor mannen en vrou
wen in alle sectoren van de maritie
me industrie en het aandeel van
vrouwen daarin te vergroten.

Nieuw beginnende opleidingen moe
ten voldoen aan de eisen van het her
ziene Verdrag. Overheden moeten do
cumenten, ten bewijze hiervan, over
leggen aan IMO.

2 Nieuwe uniforme eisen van be
kwaamheid.
Voor het eerst bestaan er uniforme
eisen voor het verwerven van een be
paalde specifieke maritieme be
kwaamheid. Het herziene Verdrag
bevat specifieke criteria die in detail
de vereiste kennis, het vereiste begrip
en vaardigheid aangeven, die van el
ke kandidaat, voor het verkrijgen van
een diploma, worden verlangd. Ook
de criteria, geldend voor de toetsing
van deze elementen, zijn vastgesteld.

Verwacht wordt dat scheepvaartmaat
schappijen vanaf 1.2.1997 kunnen vol
doen aan de bepalingen van het Ver
drag.

Samenvatting

De "International Shipping Federation
(ISF)" vat de herziening van het Ver
drag van 1978 als volgt samen:
1. Nieuwe
verantwoordelijkhe
den voor scheepvaartmaatschap
pijen.
De amendementen stellen expliciet
de verantwoordelijkheid vast van
scheepvaartmaatschappijen.
Zij
moeten er voor zorgen dat de zeeva
renden die zij in dienst hebben vol
doen aan internationale eisen van
bekwaamheid, dat hun schepen
worden bemand in overeenstem
ming met de eisen van de vlaggestaat en dat van deze werknemers
gedetailleerde gegevens worden bij
gehouden.
De maatschappijen moeten er ook
voor zorgen dat alle zeevarenden,
die op hun schepen worden ge
plaatst, met hun werkomgeving ver
trouwd gemaakt worden en dat
maatregelen worden genomen om
een doelmatige samenwerking en
communicatie tussen de zeevaren
den onderling te verzekeren.
Deze maatregelen worden afge
42

dwongen door van overheden te ei
sen dat zij straffen opleggen aan
maatschappijen, die niet voldoen
aan de bepalingen van het Verdrag
en door de inspecteurs van Port State
Control ruimere mogelijkheden te
bieden om navraag te kunnen doen
naar de operationele bekwaamheid
van zeevarenden.

3 Nieuwe maatregelen, die de uit
voering van het Verdrag door
overheden moeten waarbor
gen.
Het herziene Verdrag noemt maatre
gelen die moeten bijdragen om te
zorgen dat de Partijen bij het Verdrag
het ook daadwerkelijk uitvoeren en
dat diploma's alleen uitgereikt wor
den aan zeevarenden, die voldoen
aan de minimum-eisen.
Het herziene Verdrag maakt vervol
gens duidelijk wat, ongeacht de na
tionaliteit van het diploma, de ver
antwoordelijkheid is van vlaggestaten met betrekking tot de bekwaam
heid van de zeevarenden op hun
schepen.
Het herziene Verdrag telt een lange
reeks van andere maatregelen, waarvan
de belangrijkste zijn: het gebruik van S i
mulatoren in de opleidingen; de eisen,
te stellen aan instructeurs en hun ver
vangers; maatregelen ter voorkoming
van vermoeidheid ('fatigue') en de be
palingen betreffende de afgifte van al
ternatieve diploma's. Samen met de
drie bovengenoemde hoofdpunten uit
het Verdrag vormen zij dat deel van het
totale STCW-pakket dat borg moet
staan voor het, op afdoende wijze, in
ternationaal reguleren van de voor
naamste factoren die de opleidingsei
sen en de bekwaamheid bepalen.

1 februari 2002:
Overgangsmaatregelen zijn niet meer
van kracht.

Het Verdrag heeft geen invloed op be
staande diploma's, tenzij deze zijn ver
vallen of van frauduleuze handelingen
sprake is. Overheden zullen echter
moeten nagaan of de eisen, die onder
het niet-geamendeerde Verdrag natio
naal gelden, in voldoende mate over
eenkomen met die in het geamendeer
de Verdrag en aan de hand van de re
sultaten bepalen of aanvullende cursus
sen noodzakelijk zijn.

Tonnage grenzen.
Rekening houdend met het van kracht
worden van de "International Tonnage
Convention" op 18 juli 1994 mogen,
voor wat betreft de dekdienst, de vol
gende tonnage grenzen worden ge
hanteerd:
- 500 GT in plaats van de huidige 200
BRT en
- 3000 GT in plaats van de huidige
1600 BRT
Overheden zijn vrij om te kiezen tussen
de oude en de nieuwe tonnage gren
zen, voorzover het bestaande diplo
ma's betreft.
Voor wat betreft de machinekamer blij
ven de grenzen van 750 kW en 3000
kW respectievelijk, gehandhaafd.

Lit er at uur :
1. De (Engelse) tekst van de "International
Convention on Standards of Training, Certifica
tion and Watchkeeping for Seafarers, 1978",
zoals geamendeerd tijdens een internationale
conferentie, gehouden te Londen van 26 juni
tot 7 juli 1995.
2. "The Revised STCW Convention", een uitga
ve van de "International Shipping Federation".
3. Revision of the 1978 International Conven
tion on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping; the need for and the philoso

Tijdschema.
Over de invoering van het herziene Ver
drag is het volgende afgesproken:

phy behind the amendments, J.H.A.Gauw, Seni
or Beleidsmedewerker en Sectorieider Beman
ning, DGSM.

1 februari 1997:
De amendementen van 1995 worden
van kracht,
1 augustus 1998:
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SWZ 96-04-01
The integration of PC-based de
sign and production tools for the
small craft designer and shipy
ard

Hays, B.N.; Oetter, R.C.
RINA
conference
(076875),
199509/3, pg-l, nrpg-12,dr-11, ENC
This paper presents an example of the
state-of-the-art in computer based
small craft design technology and dis
cusses in particular the trend toward
integration within the important as
pects of the technology. The paper co
vers integrated computer-based me
thods for small craft design, with the
focus on the integration and use of
PC-based software packages for hull
form design and manufacturing for
compound and developable vessels.
Integration of other disciplines, inclu
ding stability, powering, structural
analysis, and estimating are also cover
ed. The design system and technology
offered by the International Marine
Software Associates (IMSA) is cited as
an implementation of an integrated
small craft design and manufacturing
environment. The paper includes a de
scription of practical examples which
indicate the applicability to small craft
as well as to large vessels. 0120210;
0320414
SWZ 96-04-02
Tem perature dependence of sex
tant index error

Egler, R.
Navigation (001470), 199509, 42/3,
pg-531, nrpg-7,gr-4, ENC
The plastic marine sextant has beco
me a common sight in celestial navi
gation courses owing to its relatively
low cost. Mixed statements concer
ning the quality of such sextants are
heard; however, no experimental data
seems to have been published concer
ning their accuracy. The temperature
dependence of the index error is pro
posed as a first approximation indica
tor of the suitability of plastic sextants
for navigation. This paper describes
some experiments performed to actu
ally quantify the change in index error
with temperature, as well as examine
the stability of the instruments' index
error at constant temperature. These
results were compared with the results
of the same experiment performed on
a metal sextant, 0210532
SWZ 96-04-03
Technology and m anning for sa
fe ship operations

Wilson, M.B.; Pollard, M.E.
Naval Engineers Journal (002160)
199511, 107/6, pg-79, nrpg-6,gr-5,
ENC
Current technology-centric U.S. mari
time manning reduction trends have
APRIl 199« SCHlPÄWERFdeZEE

led both the maritime industry and
government policy makers to revisit
the safety issue. This paper identifies
the manning processes, examines,
and assesses process boundaries, and
evaluates relevant safety issues. This
examination finds that ample oppor
tunities exist for both improved ship
safety and proper business process re
engineering, but that current applica
tions of technology will yield danger
ous results unless human factors or
ergonomics is included. 0250560;
0210810
SWZ 96-04-04
Compression decks extend pro
duction platform life

Mackenzie, I.
Oil & Cas Journal (002387) 199602,
94/6, pg-47, nrpg-S, ta-l,dr-l, ph-4,
ENC
Installation of cantilevered compres
sion decks on two North Sea platforms
has extended their productive lives.
The decks afforded space for gas treat
ment and compression of process gas
to fuel turbine generators in processes
that inject water to maintain producing-formation pressures. The two
projects, for Shell U.K. Exploration St
(Shell Expro), represent efforts by plat
form operators in the North Sea and
elsewhere to maximize returns by con
centrating activities onto fewer plat
forms and extending the life of exis
ting fields with introduction of new
equipment. 0630300; 0630412
SWZ 96-04-05
Laser-radar technology for un
derw ater inspection, mapping

Klepsvik, I.O.; Bjarnar, M.L.
Seatrade Review (002930) 199601,
37/1, pg-49, nrpg-5, dr-2,ph-2, ENC
A laser imaging-and-ranging system
offers video quality 3-D imaging at dis
tances four to five times greater than
conventional TV and photographic
systems. 0710120
SWZ 96-04-06
Electrogas welding of advanced
double-hull subassemblies

luers, R.H.; McConnell, P.
Welding Journal (003620) 199601,
75/1, pg-45, nrpg-9, gr-l,ta-2, dr-7,
ph-3, ENC
The electrogas welding process com
bined with a new hull design using
curved plating resulted in savings in
construction costs and time, report
the authors. 0320433; 0320311
SWZ-96-04-07
Handling the Techno-Superliner

Foxcroft, A.
Cargo today (000447) 199512, 1/4,
pg-9, nrpg-5,dr-3, ph-l, ENG
The advanced Techno-Superiiner con-

tainership project, under development
by the Japanese MoT, will require art
ultra-fast transfer of containers be
tween vessel and quay, and through
the terminal yards. A number of inno
vative cargo handling solutions are un
der review. 0440107; 0220411
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Experiences from design and tes
ting of waterfet inlets for high
speed craft

Steen, S.; Minsaas, K.J.
Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509,2, pg-1255, nrpg16, gr-7, dr-3, ENG
Due to their flexibility, good cavitation
characteristics at high speed opera
tion, and high efficiency over a wide
operating range, waterjets are often
used for propulsion of high speed ves
sels. This paper deals with some as
pects of the testing and design of both
flush and ram inlets. The process of
design and testing of waterjets at Marintek is outlined. Selected results and
findings from this practice are discus
sed. 0160145
SWZ 96-04-09
Full-scale m easurem ents on a
ventilated propeller

Keller, M.
Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509,2, pg-991, nrpq12, gr-4, ta-3, dr-7, ENG
This paper presents the results of fullscale measurements of a high-speed
ventilated propeller. The experiments,
which were part of an R+D-program
and financed by the Federal office for
Procurement and Military Technology
were carried out on the experimental
craft SES CORSAIR. For this purpose
parts of the port side seven-bladed
controllable pitch propeller were in
strumented with strain gages to mea
sure the stress under different full-scale
conditions. The test data were trans
mitted by means of a high speed, mul
ti channel telemetry system which was
installed onboard the experimental
craft. 0160412; 0112103
SWZ 96-04-10
Cas turbine propulsion for fast
vessels

Schwanter, B.
Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509, 2, pg-7S5,nrpg12, U-l, dr-6, ph-2, ENC
In the marine propulsion industry the
"Turbine Age" has arrived. About
three decades ago, navies were faced
with the problem of ever bigger ships
while meeting speed requirements
and therefore selected gas turbines for
propulsion. After evaluating industrial
type engines, the clear winners beca
me aero-derivative gas turbines due to
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their proven reliability and their broad
production base along with there air
craft engine models. The commercial
world is now following, where require
ments for higher speeds and weight li
mits logically lead to gas turbines to
benefit from light weight and small
volume. 0160130
SWZ 96-04-11
How to efficiently Join FRP struc
tures to metal ships?

Hentinen, M.; Hildebrand, M.
Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509,1, pg-365,nrpg12, gr-4, ta-2, dr-11, ENG
Structures built of FRP-sandwich are
becoming a realistic alternative not
only in small high-speed vessels, but
also in the components of larger ships.
This is leading to an increasing de
mand for reliable and economical
joints between large sandwich parts
and metal structures. This paper pre
sents several joint elements which ha
ve been developed for being adhesive
ly bonded to the sandwich panel in its
préfabrication phase. This makes it
possible to weld the FRP part directly
to the metalstructure in the shipyard.
Four joint element concepts are com
pared taking the potential applications
and production methods into ac
count. 0130330; 0320433
SWZ 96-04-12
Superslender m onohull w ith out
riggers
Lindstrm, ).; Slrvl, /.; Yli-Rantala, A.

Fast Sea Transportation Conference
(071222), 199509,1, pg-295,nrog12, ar-13, dr-S, ph-5, ENC
This paper describes the concept de
sign of a 5,000 displacement ton, su
perslender monohull with supporting
sidehulls that reaches a service speed
of 30 40 knots. The paper is based on
extensive research work done by Kvaerner Masa-Yards within the "EuroExpress" development project. A wide
range of resistance tests comparing
both hull forms and different sidehulls
positions is described and operability
and behaviour indifferent sea areas ha
ve been investigated. A segmented
model was also used to determine wa
ve loads. 0112100
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Kwartaafrapport LRS
Lloyd’s Register of Shipping
World Shipbuilding Statistics,
december 1995
De omvang van het wereldorderboek
nam in het vierde kwartaal van 1995
met 1.693.780 gt toe tot 48.525.917
gt respectievelijk met 1.764.488 egt
tot 33.329.624 egt. Het aantal sche
pen is 144 stuks groter dan in het
voorgaande kwartaal.
Volgens de gegevens van Lloyd's van
het vorige kwartaal moest per 30 sep
tember nog 9.425.666 gt (20%) in
1995 worden opgeleverd. In werkelijk
heid werd in het laatste kwartaal aan
merkelijk minder opgeleverd: 341
schepen met in totaal 4,841.104 gt
(3,448.311 egt), maar toch 46 sche
pen en 491.033 gt (773.920 egt)
meer dan in het voorgaande kwartaal.
Er werden 550 nieuwe opdrachten ge
meld, met in totaal 7.420.528 gt
(5.669.785 egt). Dit is meer dan in het
voorgaande kwartaal (516 schepen
met 6.970.657 gt en 4.794.451 egt).
Volgens de gegevens van Lloyd's
moet 61% van de orderportefeuille
(29,5 miljoen gt) in 1996 worden op
geleverd, ruim 30% (14,7 miljoen gt)
in 1997 en bijna 9% (4,3 miljoen gt)
in 1998 of later.
De cijfers voor de Top 20' scheepsbouwlanden worden in tabel 1 gege
ven.
Zuid Korea heeft dit kwartaal zijn eer
ste plaats, vóór japan, nog net behou
den: Japan ging ruim 800.000 gt
vooruit, Zuid Korea iets achteruit. Bei
de landen hebben van het wereldtotaal samen 60% in opdracht in gt en
46,9% in egt. Naar egt gemeten
neemt Japan als voorheen de eerste
plaats in en vooral qua opgeleverde
tonnage is Japan onbetwist de belang
rijkste scheepsbouwnatie.
Landen die hun positie aanmerkelijk
(met meer dan 100.000 gt) konden
verbeteren zijn, behalve Japan: Duits
land, China en Italië; het laatste land
behoorde ook vorig kwartaal al tot de
winnaars.
Verliezers waren Denemarken (op
nieuw) en Brazilië, maar vooral Finland
dat meer dan 200.000 gt achteruit
ging.
Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 432.519 gt op
de wereldranglijst de 15e plaats in,
een flinke verbetering ten opzichte
van de 18e plaats in het vorige kwar
taal. Naar egt gemeten staat Neder
land met 602.578 egt op de 12e
plaats, twee plaatsen hoger dan eind
september. Naar aantal schepen in
opdracht staat ons land met 161 sche
pen op een onveranderde 3e plaats.
De omvang van de orderportefeuille

bleef in aantal schepen gelijk, maar
nam met 71.555 gt en 62.232 egt
toe. Dit is mede te danken aan 28
nieuwe opdrachten met 133.553 gt
en 171.131 egt. Wat nieuwe opdrach
ten betreft, staat ons land op de 7e
plaats naar gt, op de 6e naar egt en op

TABEL 1

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

de 5e qua aantal schepen.
Bij de opgeleverde tonnage neemt
Nederland met 55.688 gt de 11e
plaats in, met 90.699 egt de 8e plaats
en naar aantal schepen deelt ons land
met Zuid Korea met 27 schepen de
2e/3e plaats.

Opgeleverd
3e kwartaal

Opdrachten
3e kwartaal

Vergelijking ’9 4 - ’95
Wanneer we de cijfers per einde 1995
vergelijken met die per einde 1994,

N

gt

N

gt

N

gt

egt

Zuid Korea
27
Japan
138
Duitsland
23
Polen
12
Italië
4
11
China
4
Roemenië
Taiwan
3
Spanje
9
Oekraine
1
4
Finland
Rusland
4
Kroatië
1
Frankrijk
6
Nederland
27
Turkije
2
Brazilië
2
Denemarken
7
9
Singapore
Noorwegen
4

1.360.287
1.914.634
367.238
177.194
120.830
149.380
57.349
68.390
34.972
6.965
180.401
18.867
24.533
4.356
55.688
7.315
41.433
106.407
17.174
25.752

40
218
53
13
16
39
14
3
8
0
0
2
0
2
28
8
0
8
22
9

1.707.024
2.947.581
861.020
164.600
432.992
680.572
52.239
45.600
97.152
0
0
6.000
0
739
133.553
46.312
0
57.200
40.914
17.567

332
521
144
133
89
143
113
27
86
44
14
123
24
15
161
40
23
35
63
53

14.683.567
14.414.294
2.403.146
2.172.536
2.049.143
2.011.596
1.215.201
1.170.847
980.845
948.452
822.588
664.877
546.142
510.330
432.519
419.017
407.180
322.823
314.004
274.341

7.308.461
8.328.973
2.481.628
1.686.799
2.069.539
1.422.215
971.899
539.123
750.841
712.029
940.995
780.832
430.310
568.846
602.578
308.698
296.674
316.739
371.668
383.891

Wereld

4.841.104

550

7.420.528 2.655

48.525.917

33.329.624

341

TABEL 2

Opgeleverd
3e kwartaal
N

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

Orderportefeuille
per 30 september 1995

Opdrachten
3e kwartaal

N

_

2

gt

_

+ 72 +
+ 37 +
0

-

+ 17 +
+ 20 +
+ 10 0
2
1
5
2
1
4
0
6
6
1
9
3

-

+
-

+
+
-

-

+
-

+
+
-

+
-

15.664
811.632
586.106
20.537
332.612
357.195
65.200
24.192
57.358
6.970
216.645
12.619
25.349
3.617
71.555
39.172
85.997
75.947
11.824
44.360

+ 144 + 1.693.780

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

Orderportefeuille
per 30 september 1995

gt

N

gt

N

gt

egt

Vloeibaar gastankers
Chemicaliën tankers
Olietankers
Overige tankschepen

20
372.072
13
111.545
38 1.334.181
1
749

17
25
23
1

103.959
116.199
569.292
3.000

76
126
224
5

2.445.841
1.521.193
10.797.387
12.699

2.089.620
1.453.445
4.913.461
23.188

- 5 _
258.022
+ 10 +
54.376
- 34 - 1.438.309
+ 1 +
3.000

Droge bulkschepen
Droge bulk/olieschepen
Droge bulk, overig
Vrachtschepen
Pass./vrachtsc hepen
Containerschepen
Koelschepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtsch.
Passagiersschepen
Overige droge lading

39 1.099.657
0
0
7
98.613
70
219.616
1
12.304
52 1.198.471
1
6.965
4
64.844
9
145.305
13
149.105
0
0

89 2.989.730
0
0
11
353.179
119
387.755
1
250
78 1.830.673
51.010
13
16
396.899
16
132.149
37
383.119
5
39.848

444
6
30
435
5
378
44
64
78
122
6

16.436.517
390.000
866.325
2.006.460
40.951
8.832.893
335.161
1.547.562
690.029
1.986176
44.810

7.713.868
195.000
533.901
2.459.309
56.609
6.682.303
472.608
1.130.304
831.915
3.184.554
54.918

+ 44 + 1.551.401
0
0
+ 6 + 264.729
+ 43 +
83.047
0 14.250
+ 24 + 823.047
+ 11 +
39.540
+ 10 + 269.546
+ 14 +
48.787
+ 16 + 192.179
+ 5 +
39.848

47.954.004 31.795.003

+145 + 1.658.919

Subtotaal Iadingschepen268l 4.813.427

451

7.357.062 2.043

Visserij vangschepen
33
Visserij, overig
1
Offshore, bevoorrading 2
Offshore, overig
0
Research
0
Slepen/duwen
31
Baggeren
1
Overig
5

14.843
200
3.200
0
0
7.896
450
1.088

50
5
6
1
1
28
3
5

32.165
1.417
12.795
1.500
1.525
7.780
1.749
4.535

276
10
45
5
23
192
14
47

180.235
15.665
71.515
6.815
66.459
56.496
83.488
91.240

536.152
32.825
179.709
22.276
149.606
276.176
153.108
184.769

73

27.677

99

63.466

612

571.913

1.534.621

341

4.841.104

550

Subtotaal bedrijfsvaart.
Totaal

7.420.528 2.655

48.525.917 33.329.624

N

0

gt

+

+ 3 +
+ 2 +
0 +
- 5 +
+ 3 +
- 5 +

14.025
1.878
7.592
3.075
3.836
891
5.197
2.123

+

34.861

+ 1

-

1

-

+ 144 + 1.693.780
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In 1995 werden in totaal 1964 seheTABEL 3

Opgeleverd
2e kwartaal

Opdrachten
2e kwartaal

Orderportefeuille
per 30 september 1995

N

gt

N

gt

N

gt

egt

Chemicaliën tan kers
Olietankers
Overige tankers
Droge bulkschepen
Vrachtschepen
Pass./vrachtschepen
Containerschepen
Roeischepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtsch.
Overige droge lading
Bedrijfsvaartuigen

1
1
0
0
7
1
0
0
0
1
0
16

1.200
4.000
0
0
18.827
12.304
0
0
0
15.560
0
3.797

0
0
1
0
17
0
2
0
0
1
4
3

0
0
3.000
0
64.115
0
4.100
0
0
26.800
34.848
690

2
1
1
1
38
1
6
1
4
3
5
98

8.000
3.995
3.000
15.000
116.883
14.500
30.400
5.471
41.800
56.555
39.810
97.105

12.800
6 392
6.900
10.500
167.818
19.575
33.716
8.207
33.540
54.889
45.668
202.573

- 1 - 1 + 1 +
0
+ 13 +
- 1 0 0
0
0 +
+ 4 +
~ 15

1.200
4.000
3.000
0
46.998
14.500
100
0
0
11.800
34.848
5.291

Totaal

27

55.688

28

133.553

161

432.519

602.578

0 +

71.555

blijkt dat de omvang van het wereldorderboek in het afgelopen jaar met
2.734.412 gt is toegenomen. Hiervan
neemt Zuid Korea het leeuwendeel
voor zijn rekening, zoals blijkt uit onder
staand lijstje van de belangrijkste win
naars en verliezers (>100.000 gt + of -).

Roemenië
Finland
Ver. Koninkrijk
Frankrijk
japan
Brazilië
Denemarken

Zuid Korea
Polen
Italië
Duitsland
Nederland
Indonesië
USA
China

Het lijstje spreekt voor zich.

+ 2.446.993
+ 892.188
+ 852.872
+ 700.541
+ 130.730
+ 122.430
+ 106.694
+ 101.419
-109.345

Rusland

-171.894
-190.253
-218.578
-227.165
- 243.276
-411.672
- 883.549

Jaarcijfers 1995
Totalisering over het gehele jaar van
de kwartaalcijfers voor opgeleverde
schepen en nieuwe opdrachten levert
de volgende informatie op:
In 1995 werden in totaal 1256 sche-

pen met 25.529.496 gt besteld. Het
aandeel van |apan is 34,9%, dat van
Zuid Korea 30,4%. Van de overige
landen hebben alleen Duitsland met
6,4% en Polen met 5,4% een aandeel
van meer dan 5%.
Er zijn zes landen die meer dan een
miljoen gt aan nieuwe opdrachten
hebben geboekt:
8.905.219
japan
Zuid Korea
7.762.610
Duitsland
1.640.585
Polen
1.381.036
Italië
1.159.162
China
1.107.955
Daarna volgen Taiwan, Spanje en op
de 9e plaats ons eigen land met
342.624 gt (1,34%), Ook hier staat
Nederland qua aantal schepen op de
4e plaats met 123 schepen.

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal
N

gt

pen met 20.354.937 gt opgeleverd,
japan nam hiervan 44,4% voor zijn re
kening, Zuid Korea 26,2% (in gt).
Geen van de overige landen heeft een
aandeel van meer dan 5%.
Er zijn vier landen die meer dan een
half miljoen gt hebben geproduceerd:
japan
9.034.111
Zuid Korea
S.342.232
Denemarken
1.003.283
Duitsland
968.915
Daarna volgen Polen, Taiwan, China,
Italië, Finland, Frankrijk, Roemenië en,
op de 12e plaats, ons eigen land met
181.164 gt (0,89%). Qua aantal sche
pen staat ons land op de 4e plaats met
70 schepen. De vergelijking in egt is
niet gemaakt.

Produkt & Produkt Jaarboek

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten in het 3e kwartaal en
van de orderportefeuille per 30 sep
tember 1995, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten op
zichte van het vorige kwartaal (in aan
tallen schepen en gross tonnage, or
derportefeuille bovendien in compensated gross tonnage):
Tabel 1 per land;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

1996

Produkt, hèt vaktijdschrift voor industriële p roduktontw ikkeling, besteedt aandacht aan zowel
ontw erpen en fabricage als m arketing en bevat toegankelijke artikelen voor en door vakgenoten.

Produkt Jaarboek 1996 bevat m eer dan 100 p ag in a’s m et registers op produkten en d iensten, en
uitgebreide bedrijfsinform atie. Bij een abo n n em en t o p Produkt ontvangt u het Produkt Jaarboek
1996 gratis.

Produkt en Produkt Jaarboek 1996: sam en een onm isbare bron van inform atie voor iedereen die
zich bezighoudt m et industriële produktontw ikkeling.

Produkt

Produkt Jaarboek 1996

ƒ 72,50 (incl. B T W )
7 num m ers per ja a r

ƒ 39,50 (incl. BTW, excl. verzendkosten)
ISB N 9007 6007 7210

Te bestellen bij:

WYT Uitgeefgroep, telefoon 010 - 425 59 44, telefax 010 - 478 09 04.
APRIL

SCHIPfcWERFdtZEE
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SCHEEPVAART

d o o r E d m o n d I J t s e l de S c h e p p e r

Hoe oncomfortabel is veiligheid?
Het dragen van veiligheidshelm, bikbril, zwemvest, veiligheldslijn, overievingspak, gehoorbeschermers,
veiligheldskleding en gasmasker vereist discipline.
Kort geleden heeft de Raad drie zaken onderzocht, die handelden over ernstige ongevallen overkomen aan
opvarenden van chemicaliëntankers door het niet dragen van de voorgeschreven veiligheldskleding of -bril.

GEVAL 1
Op 18 augustus 1993 is aan boord van
de Nederlandse chemicaliëntanker
"Dutch Mariner", gemeerd liggende bij
de Gamatex Terminal te Antwerpen
tijdens het strippen van een tank die
geladen was met Hexamethyleen-diamine (100% ) een matroos ernstig ge
wond geraakt.
De Inspecteur voor de Scheepvaart
voerde ter zitting van de Raad het
woord en zei onder meer:
"De rederij wees in juli 1993, kort voor
het ongeval, op de gevaren middels de
"Instructie voor het verschepen van
Hexamethyleen-diamine (100% ) voor
BSAF". Zij gaf daarin aan hoe te hande
len. De daarin genoemde adembescherming werd niet geleverd. De
scheepsleiding zorgde hier evenmin
voor. Het voorgeschreven "Procedures
and Arrangements Manual" werd niet
aangepast. Het ontbreken van de stof
RHMD 100% op het Certificaat van Ge
schiktheid (Certificate of Fitness) is niet
van invloed geweest op het ontstaan
van het ongeval; het is wel een proce
durefout.
De rederij hield een intern onderzoek,
hetgeen resulteerde in het doen uit
gaan van een brief, gedateerd 1 no
vember 1993; het is jammer dat de re
derij met deze brief zich slechts richtte
tot de officieren en niet tot alle opva
renden. Ik hoop dat deze instructies zul
len bijdragen aan een groter veilig
heidsbewustzijn.
Tijdens de wacht van 12.00 tot 16.00
uur op 18 augustus 1993 werd niet vol
daan aan de elementaire veiligheids
voorschriften bij vervoer van chemica
liën. De procedures moeten zodanig
zijn dat de veiligheid ten alle tijde ge
waarborgd is. Het toezicht op de veilig
heidsprocedures moet behoren tot de
normale praktijk; de scheepsleiding be
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structie betreffende het verschepen van
dit produkt, de veiligheidsmaatregelen,
het gevaar voor de gezondheid, de
maatregelen te nemen bij aanraking van
het produkt met de huid en de ogen als
mede een aantal andere bijzonderheden.
Hieruit viel onder meer af te leiden dat
RHMD een chemisch produkt is dat
vervoerd moet worden bij een tempe
ratuur 53 tot 57" C en dat het stolt bij
een temperatuur van 42’ C. De tempe
ratuur tijdens lossen moet minimaal 51
bedragen.
Het in aanraking komen van dit pro
dukt met de huid heeft ernstige brand
wonden tot gevolg. De stof werkt sterk
bijtend op de ogen, huid en ademha
lingsorganen. Inademing kan adem
nood veroorzaken met in ernstige ge
vallen kans op dodelijke afloop. Tijdens
de belading van een schip te Houston
heeft zich een ongeval voorgedaan
waarbij twee officieren door de spray
van dit produkt getroffen werden en
met zeer ernstige brandwonden in het
ziekenhuis moesten worden opgeno
men.
Op de "Dutch Mariner" is de algemene
werkwijze bij het laden en lossen, dat
de stuurman van de wacht in de controle-kamer is en de matroos van de
wacht zich aan dek bevindt, al dan niet
in beschermende kleding, afhankelijk
van de aard van het produkt dat ver
werkt wordt.
De beschermende kleding verstrekt
door de rederij bestaat uit:
Chemicaliën bestendige neopreen
handschoenen
Ferranyl jas en broek
Neopreen laarzen
Gelaatsbeschermkap met veiligheidsbril.

uur op, 1/2 uur af, als matroos van de
wacht. Deze afspraak werd gemaakt
omdat het die dag erg warm was en
het werken in beschermende kleding
dan zeer onprettig is.
De Raad acht aannemelijk dat om
streeks 15.50 uur, toen de matroos van
de wacht naar beneden was gegaan
om af te wassen en de walkie-talkie had
overgegeven aan de matroos van de
dagdienst, de eerste stuurman over de
ze verbinding opdracht heeft gegeven
om voorbereidingen te treffen om te
strippen. Hij heeft daarbij mogelijk niet
naar buiten gekeken en niet gezien, dat
de matroos van de wacht inmiddels
was afgelost door het slachtoffer (de
dagman), die geen (voorgeschreven/
verplichte) beschermende kleding
droeg.
Het slachtoffer heeft de stikstofslang
aangesloten met de klauwkoppeling op
de aftap aan de laadleiding. Hij heeft
toen waarschijnlijk geprobeerd of de
stikstof doorstroomde of doorblies naar
de ladingleiding door de aftapkraan
even te openen, maar er kwam geen
druk op de leiding. Wel bemerkte hij
dat hij de aftapkraan niet geheel kon
sluiten, waarschijnlijk omdat er zich ge
stolde RHMD in bevond. Hij heeft toen
de vergissing begaan dit niet te melden
maar de stikstofslang losgekoppeld. Na
3 a 4 seconden spoot toen RHMD met
kracht uit de halfgesloten aftapkraan,
op een onderliggende leiding en weer
kaatste tegen het slachtoffer.
Aangezien de afsluiter naar de tank
reeds was gesloten, is de hoeveelheid
RHMD die wegspoot beperkt gebleven.
Nadat het slachtoffer naar het zieken
huis was gebracht, is geconstateerd dat
deze aftapkraan openstond. Men kon
zonder problemen of nadere maatrege
len strippen.

Voorts zijn er twee sets perslucht-apparatuur aan boord aanwezig.

DE UITSPRAAK VAN DE RAAD

hoort een voorbeeld te zijn.

De toedracht van het ongeval

Het ongeval

Refined Hexamethyleen-diamine (100%)
wordt afgekort aangeduid als RHMD
Door de rederij was een pamflet verstrekt
met daarin produktinformatie, een in

Omstreeks 13. 00 uur werd, volgens de
tweede stuurman, afgesproken dat de
matroos van de wacht en de matroos
van de dagdienst samen een toerbeurt
zouden lopen van ongeveer een 1/2

Het onbeschermd werken nabij de lading-leidingen, terwijl men bezig was
met het lossen van het zeer agressieve
RHMD, is de oorzaak van het ernstig
letsel dat deze matroos is overkomen.
SCHfPâWERfdeZEE A W t l 1996

Het niet dragen van beschermende kle
ding is in eerste instantie de eigen ver
antwoordelijkheid van het slachtoffer,
maar dat dit kon gebeuren is mede te
wijten aan tekortkomingen in het veilig
heidsbeleid aan boord.

Veiligheid en veiligheidsbewustzijn
Ernstige fouten zijn gemaakt met be
trekking tot de veiligheid tijdens het los
sen van RHMD.
De duidelijk gestelde instructies, uitge
geven door de rederij, werden gene
geerd. Deze instructies hielden onder
meer in, dat tijdens het aan- en afkop
pelen van slangen niet alleen bescher
mende kleding moest worden gedra
gen, maar tevens een persluchtmasker
diende te worden gebruikt.
De matroos had, indien hij wel bescher
mende kleding had gedragen, maar
geen perslucht, toch deze chemische
stof kunnen inademen met alle gevol
gen van dien.
Het verzuimen van het dragen van een
persluchtmasker werd door de kapitein
en de stuurlieden afgedaan met de op
merking dat dit het werken nabij het
manifold extra moeilijk zou maken.
Gebleken is dat de bemanning slechts
eenmaal in de vier maanden, heel sum
mier, met perslucht oefende en dus
geen routine kon opbouwen om er
vakkundig mee te kunnen werken.
Volgens de verklaringen van de kapitein
en de stuurlieden wordt een perslucht
masker nog steeds niet gebruikt.
Het feit dat het werken nabij het mani
fold door het ontbreken van een goede
Foto P.flensen

trap en een volledig bordes moeilijk
was, had geen beletsel mogen zijn voor
het dragen van perslucht-apparatuur.
Ook werd in de rederij-instmcties ver
meld dat geen werkzaamheden moch
ten worden uitgevoerd in de ladingzone tijdens het laden of lossen van dit
produkt. Door het met de boordkraan
aan dek zetten van stikstofgasflessen
werd ook deze instructie genegeerd.
Verder ontbraken veiligheidsvoorschrif
ten over dit product in publieke ruim
ten en nabij de valreep.
De kapitein en de tweede stuurman be
gaven zich onmiddellijk na het ongeval
(ten onrechte) zonder beschermende
kleding aan dek.
Bovenstaande feiten duiden op een te
kort aan veiligheidsbewustzijn bij de ka
pitein, de officieren en de overige be
manning.

De rederij
De rederij heeft aan het schip een in
structie verstrekt getiteld: "Instructie
voor het verschepen van Hexamethyleen-diamine (100%) voor BASF". In
deze instructie wordt onder de veilig
heidsmaatregelen onder meer vermeld,
dat tijdens het aan- en afkoppelen een
persluchtmasker moet worden gedra
gen. Tijdens het laden en lossen moet
men het gasmasker met A-,B-, of K-filter
bij zich dragen en de persluchtapparatuur moet op standby liggen. Niet is
gebleken dat de rederij heeft gezorgd
dat de A-,B-, of K-filters aan boord wa
ren.
Niet is gebleken dat de rederij heeft ge
reageerd op de aanbevelingen van de
veiligheidscommissie van 20 maart
1992. Toen reeds werd door de veilig
heidscommissie gerapporteerd be
treffende de onveilige werksituatie bij
het centraal manifold door het ontbre
ken van een goede trap en een volledig
bordes. Op 4 april 1993 werd door een
andere veiligheidscommissie dezelfde
aanbeveling gedaan.
Uit het rapport van 22 augustus 1993
van de veiligheidscommissie blijkt dat
een trap voor het manifold in bestelling
is. Dit rapport werd opgemaakt nadat
het ongeval had plaatsgevonden.
Het komt de Raad voor dat de rederij
meer aandacht had kunnen besteden
aan de rapporten van de veiligheids
commissie.
Het lijkt minimaal noodzakelijk dat de
rederij haar beslissing ten aanzien van
de voorstellen, alsmede commentaar
en opmerkingen, bericht aan de veilig
heidscommissie.

LERING
Veiligheidsmaatregelen, hoe lastig en
oncomfortabel deze soms ook zijn, die
nen onverkort te worden gehandhaafd.
Het toezicht hierop, ook van de zijde
APRIL 1996 SCHIP*WERFd»ZEE

van de rederij, dient onafgebroken en
streng te zijn.

AANBEVELING
1.Tijdens werkbesprekingen vooraf
gaande aan het laden of lossen van ge
vaarlijke chemische produkten moet
worden vastgesteld welke gevaren kun
nen ontstaan en op welke wijze deze
vermeden kunnen worden. Dit moet
goed besproken worden met de be
manning en aanwijzingen hierover die
nen ter inzage te worden opgehangen
in publieke ruimten, zoals messrooms,
ladingkantoor en tijdens de laad-en los
werkzaamheden bij de valreep.
2. Er dient regelmatig te worden geoe
fend met persluchtapparatuur. Het is
raadzaam te oefenen op plaatsen en si
tuaties waarin de apparatuur in de
praktijk gebruikt moet worden, zoals
om en nabij het manifold.
Uiteraard dient ook in de machineka
mer en elders met persluchtapparatuur
te worden geoefend.
3. juist door de korte reizen die dit
soort schepen regelmatig maakt, dient
de scheepsleiding zich bewust te zijn
dat door te veel routine de veiligheid al
snel in het gedrang komt. De discipline
moet worden opgebracht om telken
male de bemanning te wijzen op de
specifieke gevaren van de lading.
4. De rederij dient de rapporten van de
veiligheidscommissie zorgvuldig te be
studeren en aan de hand hiervan ade
quate maatregelen te treffen.
5. Indien de rederij instructies verstrekt
moet de rederij er ook voor zorgen dat
de in deze instructies genoemde mid
delen aan boord worden gebracht.

GEVAL 2
Op 15 mei 1993 is aan boord van de
Nederlands-Antilliaanse chemicaliëntanker "Jo Lann" afgemeerd te Geismar
(USA), een opvarende tijdens het ont
koppelen van een luchtslang die was
aangesloten op de leiding van een tank
met zwavelzuur, geraakt door een ladingrestant, waardoor hij brandwon
den opliep.

DE TOEDRACHT VAN HET ONGEVAL
De "jo Lonn" was op 15 mei 1993 om
01.00 uur te Geismar (USA) aangeko
men om het restant van een lading
zwavelzuur te lossen. Om 03.00 uur
werd begonnen met de lossing van de
lading die zich bevond in de tanks CS4, CP-8 en CP-10.
Op de lossing werd afwisselend toe
zicht gehouden door een Indonesische
tweede en derde stuurman en een Ne
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derlandse maritiem officier (Marof).
De marof liep zelfstandig de 16.0020.00 uur wacht. Hij was sinds 18
maart 1993 aan boord van de "]o
Lonn" werkzaam en de eerste stuur
man vond hem kundig genoeg om
zelfstandig werkzaamheden te verrich
ten, zoals het strippen van tanken.
Op 15 mei 1993 om 16.00 uur nam de
Marof de wacht over van de tweede
stuurman, die bij het overgeven van de
wacht beschermende kleding droeg.
De marof had geen beschermende kle
ding aan, noch gezichtsbescherming
bij zich.
Even na 16.00 uur waren er twee tanks
bijna leeg en de eerste stuurman vertel
de de Marof de volgorde van strippen.
Omstreeks 16.45 uur was de Marof be
zig met het strippen van tank CP-10
wat ongeveer vijf minuten in beslag
neemt. Als de tank leeg is begint de
pomp te 'gieren'. Het gieren van de
pomp duurde ditmaal langer dan nor
maal het geval is en de eerste stuurman
is poolshoogte gaan nemen. Hij consta
teerde dat tank CP-10 leeg was en in
strueerde de Marof om de losleiding
van tank CP-10 leeg te blazen. Het is de
eerste stuurman, die zonder bescher
mende kleding aan dek kwam, niet op
gevallen dat de marof ook onbe
schermd was.
Na het leegblazen van de leiding, het
geen zonder problemen verliep, is de
eerste stuurman gaan eten. Hij was,
evenals de marof en de matroos van de
wacht, in het bezit van een portofoon.
Omstreeks 18.00 uur begon de pomp
van tank CP-8 droog te draaien. De
Marof is de tank gaan strippen. De
pomp blijft dan gewoon draaien en er
wordt een luchtslang aangesloten op
de stripleiding en de pomp wordt op
halve kracht gezet tot de tank nage
noeg leeg is. De Marof controleerde dit
door in de ullage-opening van de tank
te kijken.
Vervolgens heeft hij lucht gezet op de
stripleiding van de pomp en de persaf
sluiter dicht gezet.
De lucht perst de nog in de pomp-stack
aanwezige lading omhoog naar de lei
ding aan dek om vervolgens naar een
andere tank, in dit geval tank CS-4, ge
blazen te worden.
Na het strippen en het leegblazen van
de leiding heeft de Marof de luchtslang
op de leiding van tank CP-8 losgekop
peld zonder de handbedienbare afslui
ter op de losleiding goed te sluiten. Het
gevolg was dat er een restant ladingprodukt over zijn gezicht, hals en borst
spoot. Hij is onmiddellijk naar de nooddouche gerend terwijl de matroos van
de wacht via de portofoon alarm sloeg.
Kort daarna kwamen de derde werk
tuigkundige, de eerste stuurman en de
kapitein aan dek om hulp te vertenen.

De kapitein heeft terstond de agent in
gelicht en om medische assistentie ver
zocht. Daarna heeft hij het slachtoffer
naar het scheepshospitaal gebracht en
aldaar verder gespoeld en met flammazinezalf behandeld.
Intussen waren de paramedics vanuit
Baton Rouge aan boord gekomen en
werd het slachtoffer naar het "General
Hospital Baton Rouge" getranspor
teerd.
De Marof bleek verbrandingsverschijnselen te hebben aan gelaat, hand, rug
en borst. Na 5 dagen behandeld te zijn
is het slachtoffer naar Nederland terug
gekeerd.

waarop de scheepsleiding, medisch ge
zien, gehandeld heeft na het ongeluk
en ook voor de latere benadering van
de eerste stuurman ten aanzien
van de veiligheid tijdens het werken
met chemische ladingen. Alvorens
wordt begonnen met het laden van be
paalde produkten wordt nu een 'pre-loading' conferentie gehouden waarin de
gevaren en de veiligheidseisen voor de
te laden produkten behandeld worden.
Ook moet bij het ovememen van de
wacht een checklist ondertekend wor
den waarin veiligheidseisen zijn opge
steld voor het te behandelen produkt.

LERING
DE UnSPRAAK VAN DE RAAD
Het ongeval op de "Jo Lonn" heeft kun
nen gebeuren omdat de Marof, alvo
rens de luchtslang op de losleiding van
tank CP-8 te ontkoppelen, de handbe
dienbare bolafsluiter op deze leiding
niet goed gesloten heeft, terwijl er druk
op die leiding stond. Waarschijnlijk
stond de manifoldafsluiter van tank CS4 dicht na het leegblazen van de leiding
van tank CP-8. De Marof droeg tijdens
deze handeling geen beschermende
uitrusting en kwam in aanraking met
het agressieve zwavelzuur.
In een eerdere uitspraak van de Raad
( 2/1995 -zie geval 1-) ten aanzien van
het dragen van beschermende uitrus
ting, heeft de Raad opgemerkt dat dit
in eerste instantie de eigen verantwoor
delijkheid is van de persoon in kwestie,
maar dit ontheft de scheepsleiding niet
van de verantwoordelijkheid om het
naleven van de geldende regels be
treffende deze uitrusting, te controleren
en corrigerend op te treden indien deze
regels niet nageleefd worden, waarbij
de eindverantwoordelijkheid voor het
veiligheidsbeleid altijd bij de kapitein
ligt.
Op de "|o Lonn" ging het om een Ma
rof die wellicht kundig genoeg was om
zelfstandig bepaalde werkzaamheden
te verrichten doch te onervaren bleek te
zijn om de discipline op te brengen om,
indien dit vereist werd, zich altijd te be
schermen.
Het feit dat de eerste stuurman onbe
schermd aan dek is gekomen om het
'gieren' van de pomp van tank CP-10
te controleren, heeft niet aan het veilig
heidsbewustzijn van de Marof bijgedra
gen.
De gezagvoerder had ten aanzien van
de laad- en loswerkzaamheden een uit
gebreide checklist opgesteld en op het
mededelingenbord in de ladingcontrolekamer waren de zogenaamde chemicaliënkaarten aangebracht; kaarten
waarop gegevens en veiligheidsinstruc
ties staan, betreffende de lading die be
handeld wordt.
De Raad heeft waardering voor de wijze

1. Wederom moet de Raad erop wijzen
dat veiligheidsmaatregelen onverkort
gehandhaafd dienen te worden.
2. Het toezicht door de scheepsleiding
op deze eisen dient onafgebroken en
streng te zijn.

AANBEVELING
1. Bemanningsleden dienen elkaar tel
kenmale te wijzen op de naleving
van de veiligheidseisen, indien deze
niet nageleefd worden.
2. Voorkomen moet worden dat een
produkt uit een leiding kan terugstro
men door het aanbrengen van:
- luchtslang-aansluitingen met te
rugslagkleppen of
- een snelkoppeling waarbij eerst
een afsluiter dient te worden ge
sloten, alvorens men kan ontkop
pelen.

REACTIE VAN REDERU
Naar aanleiding van deze uitspraak van
de Raad voor de Scheepvaart liet de re
derij weten de eerste aanbeveling te
onderschrijven. Men deelde mede veel
tijd te zullen (blijven) besteden aan het
vergroten van het veiligheidsbewustzijn
van alle bemanningsleden.
Bij de tweede aanbeveling van de Raad
plaatste men echter een vraagteken. De
rederij wees erop dat het volgen van
deze aanbeveling zou betekenen dat er
120 kleppen in het systeem zouden
moeten worden aangebracht. Deze te
rugslagkleppen of snelkoppelingen met
afsluiters zouden veiligheid moeten ga
randeren voor het hele spectrum van
ladingsoorten die met een chemicaliëntanker vervoerd worden.
De rederij vreest dat dit grote onderhoudsproblemen zal geven. Daarom
ziet de rederij meer in goede procedu
res om ongelukken te voorkomen dan
in het installeren van technische voor
zieningen.
Niettemin is men begonnen met een
onderzoek naar de verschillende terug
slagkleppen en snelkoppelingen met
het doel deze op twee schepen uit te
proberen. Al naar gelang de opgedane
SCHIP*WERFd«ZEE APflll. 199«

ervaringen zullen er daarna meer sche
pen mee worden uitgeaist.

GEVAL 3
Op 4 december 1993 is aan boord van
de Nederlandse chemicaliëntanker
"Dutch Engineer", gemeerd liggende
in de haven van Antwerpen, tijdens het
schoonmaken van de ladingleidingen
een opvarende door restanten Hexamethyleen-diamine (100%) ernstig ge
wond geraakt.
De Inspecteur voor de Scheepvaart
voerde ter zitting van de Raad het
woord en zei onder meer:
"De tweede stuurman raakte zeer ern
stig gewond toen hij in aanraking
kwam de uiterst gevaarlijke stof Hexamethyleen-diamine (100%) en stoom. Hij
had ruim drie jaar ervaring met chemi
caliën; hij had geen chemicaliën-cursus
gevolgd. Hij droeg beschermende kle
ding met een gelaatscherm; hij was niet
gekleed zoals afgesproken aan boord
en overeenkomstig de rederij- voor
schriften van juli 1993.
De pakking van de flensverbinding van
de laadafsluiter was gedeformeerd. Het
pakking materiaal was wit en donker
grijs. Het is aannemelijk dat het hier een
Eriflon PFTE gestoken type pakking met
asbest betrof. De pakking was niet be
schikbaar voor het onderzoek. Deze
pakking is gevoelig voor temperatuur
en druk.
Men dient daarop bij het werken met
chemicaliën altijd bedacht te zijn; zeker
bij handelingen waarbij de hoge tem
peraturen en drukken in een gesloten
leidingsysteem worden opgewekt.
Voor pakkingen bestaan geen specifie
ke voorschriften, anders dan dat deze
geschikt en deugdelijk moeten zijn.
De pakking is een keuze van de rederij
en acceptatie door de classificatie. Bij de
hulpverlening stelden opvarenden zich
bloot aan onbekend gevaar; zij betra
den het ladinggedeelte zonder vol
doende persoonlijke bescherming en
zonder de oorzaak van het ongeval te
kennen. Hulpverleners dienen bij cala
miteiten te allen tijde alert te zijn op ge
varen en attent op de eigen veiligheid.

DE TOEDRACHT VAN HET ONGEVAL
De "Dutch Engineer" had op 30 no
vember 1993, in de haven van Teesport, een volle lading "Refined Hexamethylene Diamine 100%" geladen. Tij
dens het laden was het personeel dat
belast was met de belading, aan dek
met beschermende kleding uitgerust.
Sinds een maand was het gebruikelijk
onder het gelaatscherm ook een veiligheidsbril te dragen.
Aan het einde van de belading werd
per tank bemonsterd en tijdens de be
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monstering van tank 2 bakboord zette
de tweede stuurman per ongeluk de
losafsluiter open, zodat onbedoeld het
leidinggedeelte tussen het manifold en
de gesloten laadafsluiter zich met het
produkt vulde, hetgeen stolde. Hij gaf
de bootsman de opdracht om onmid
dellijk na het nemen van de monsters
het volgelopen leidinggedeelte met
stikstof leeg te blazen, hetgeen niet luk
te. Het incident werd aan de eerste
stuurman gerapporteerd en deze be
sloot om tijdens de lossing in Antwer
pen de leiding te ontdooien.
Op 3 en 4 december 1993 werd te Ant
werpen gelost en tijdens deze lossing
werd het gedeelte van de laad-/losleiding tussen het manifold en de losaf
sluiter vloeibaar gemaakt, door stoom
tegen de buitenzijde van de leiding te
blazen.
Het gedeelte tussen de losafsluiter en
de laadafsluiter, ongeveer 8 meter, zat
toen nog vol met gestold produkt. Na
lossing en keuring werd het schip ver
haald om met het schoonmaken van
de tanks te beginnen.
Omstreeks 14.25 uur werd met behulp
van stoom begonnen met het ontstop
pen van het nog verstopte leidingge
deelte van tank 2 bakboord.
Er werd stoom op de centrale leiding
aan het manifold gezet. Vervolgens
werden alle afsluiters geopend. Om de
stoomdruk in de leiding niet te veel te
laten oplopen werd de stoom gelijktij
dig op tank 2, stuur- en bakboord, ge
zet. De tanks waren dicht, maar niet ge
kneveld en de ontgassingsleiding stond
open. De matroos van de wacht was
bezig met het aanbrengen van wasma
chines in de tanks. De tweede stuur
man controleerde of alle afsluiters,
hand en hydraulische, gangbaar waren
en tevens of de leiding van tank 2 bak
boord al ontdooid was.
De procedure om de leiding van tank 2
bakboord te ontdooien was tevoren
door de eerste stuurman bepaald en
schriftelijk vastgelegd.
De tweede stuurman testte in de con
trolekamer de hydraulische laadafsluiter
door hem open en dicht te zetten en
daarna weer te openen. In de controle
kamer kan men vaststellen of een afslui
ter open en/of dicht staat en op de af
sluiter zelf zit ook een indicator die dit
aangeeft.
De tweede stuurman begaf zich vervol
gens naar dek om te zien of de laadaf
sluiter daadwerkelijk open stond en
toen hij naar de indicator keek, leek het
hem of de afsluiter explodeerde. Later
bleek dat de pakking uit de flens, tussen
de laadafsluiter en de dropline, was ge
perst. Zijn eerste reactie was om zijn
hoofd opzij te draaien, waarop stoom
vermengd met RHMD-produkt achter
zijn gelaatscherm sloeg. De tweede

stuurman droeg beschermende kle
ding, een gelaatscherm, maar geen veiligheidsbril. Hij rende naar de nooddouche alwaar hij zijn oog spoelde, als
mede zijn hoofd en hals.
Intussen waren de derde werktuigkun
dige en de eerste stuurman aan dek ge
komen die hem onder de douche assi
steerden, terwijl de kapitein medische
hulp inriep. De ambulance arriveerde
10 a 15 minuten later en daarmee werd
het slachtoffer naar een hospitaal ge
transporteerd.
Het gezicht van de tweede stuurman is
goed genezen en hij is weer volledig ar
beidsgeschikt verklaard.

DE UnSPRAAK VAN DE RAAD
Het Produkt "Refined Hexamethylenediamine (100% )" is in uitspraak van de
Raad nr. 2 uit 1995 ("Dutch Mariner";
geval 1) uitvoerig beschreven. Het pro
dukt stolt bij een temperatuur lager dan
42° C en tijdens het lossen moet de
temperatuur minimaal 51° C bedragen.
Wanneer het is gestold is het niet sa
mendrukbaar, hard als ijs en lost het
goed op met stoom en condensaat.

De persoonlijke veiligheidsuitnisting
Het ongeval op de "Dutch Engineer"
heeft kunnen gebeuren doordat de
pakking in de flensverbinding na de
laadafsluiter eruit geperst werd op het
moment dat de tweede stuurman con
troleerde of deze afsluiter daadwerkelijk
open stond.
Ongeveer een maand voorafgaand aan
het ongeval was een order uitgevaar
digd, dat in aanvulling op de bescher
mende kleding en spatscherm een spe
ciale veiligheidsbril moest worden ge
dragen. De kans is namelijk groot dat
als er produkt tegen het beschermend
pak aankomt, dit produkt onder het
scherm door op het gelaat en de ogen
spat. Helaas droeg de tweede stuurman
op het moment van hel ongeval niet
zo'n bril, met alle gevolgen van dien.
Dit was temeer onjuist omdat officieren
in het bijzonder het voorbeeld moeten
geven bij het toepassen van de veilig
heidsmaatregelen en toe moeten zien
dat de bemanning de juiste veiligheidskleding draagt.
De Raad heeft met instemming kennis
genomen van de inzet van de rederij
om een beter RHMD-bestendig gelaat
scherm te ontwikkelen.

Het ontdooien van de leiding en het
uitpersen van de pakking
Aangezien het produkt bij een tempe
ratuur van 42' C stolt, wordt in de prak
tijk gesproken over het ontdooien van
een leiding indien er zich gestold pro
dukt in bevindt.
Ten behoeve van de lossing van de la
ding werd een stuk leiding tussen de
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losafsluiter en het manifold ontdooid
door de leiding van buiten af te verwar
men door stoom. Dit is de juiste proce
dure aangezien er dan geen druk in de
leiding ontstaat. Om het andere stuk
leiding te ontdooien werd in opdracht
van de eerste stuurman stoomdruk in
de leiding gezet, weliswaar met open
uitgangen naar tank 2 stuur- en bak
boord.
Kennelijk is ontdooid produkt de open
staande laadafsluiter gepasseerd en ver
volgens weer gestold. Dit had tot ge
volg dat de laadleiding na de afsluiter
werd afgesloten en dat zich vóór deze
afsluiting (en dus ook bij de laadafslui
ter) druk kon opbouwen. Deze veron
derstelling vindt steun in de uitspraak
van de kapitein, namelijk dat hij direct
na het ongeval een grote stoomwolk
over dek zag waaien.

De pakking
De pakking die eruit werd geperst be
vond zich tussen de flens aan de laadaf
sluiter en de flens van de (open) dropleiding.
Op deze pakking komt onder normale
omstandigheden geen druk van bete
kenis te staan. Controle op de goede af
dichting door deze pakking vindt in be
ginsel niet plaats. Voorts is de betrokken
pakking een Eriflon PTTE- enveloppepakking, niet bijzonder geschikt om on
der stoomdruk te staan. (Volgens opga
ve van de fabrikant: temperatuur -100
C/+250' C; Pmax: 5 bar.) De stoom
druk aan boord kan oplopen tot 9 bar.

LERING
Het vloeibaar maken van gestold che
misch produkt in leidingen dient van
buiten af met een geschikt medium te

geschieden en niet door dit medium in
de leiding te zetten.
Indien er om enigerlei reden dit medi
um toch in de leiding moet worden ge
zet, dient nauwkeurig te worden ge
controleerd of de pakkingen daar tegen
bestand zijn.

NASCHRIFT
Uit deze drie ongevallen blijkt dat er bij
opvarenden van chemicaliëntankers
een kennelijke afkeer bestaat om zich in
de niet zo prettig en gemakkelijk zitten
de voorgeschreven beschermende kle
ding te hullen, waardoor zij zichzelf in
ernstig gevaar brengen.
Er zal derhalve naarstig gezocht moe
ten worden naar, door SI goedgekeur
de, beschermende- veiligheidskleding
die onder alle weers- en werkomstan
digheden comfortabel valt te dragen.

Luxe verzamelband
voor

'Schip en Werf de Zee'
'Schip en Werf de Zee' brengt elke maand weer een schat aan praktijkgerichte,
nautisch technische vakinformatie. Reden dus om 'Schip en Werf de Zee' te
bewaren in een speciale verzamelband. Zo stelt u uw eigen maritieme naslag
werk samen.
U bestelt de 'Schip en Werf de Zee'-verzamelband door de bon ingevuld te
retourneren.
De 'Schip en Werf de Zee'-verzamelband is bekleed met donkerblauw linnen, voorzien van opdruk.

Hierbij bestel i k

ex. 'Schip en Werf de Zee'-verzamelband, prijs ƒ 22,50 (incl. BTW, excl. verzendkosten)

Naam:.... .........................................................................................................................................................
Adres:

.........................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats:

..............................................................................................................................

Datum/Handtekening:

..............................................................................................................................

Bon ongefrankeerd in open envelop opsturen, of faxen naar:

W YT Uitgeefgroep, Antwoordnummer 20173, 3020 VB Rotterdam.
Fax nr. 010 - 4780904
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Centraalstaal
loopt graag op de
zaken vooruit.

Marine 1 1
equipment
designs.
'ê '

■ D esign (CAD/CAE supported) and
delivery of custom-built constructions for
vessels, yachts and (offshore) industry.
■ Hydraulic driven: moving hatches,
winches, cranes/hoist equipment, gangways,
accommodation ladders, platforms.
■ Technical expertise and service.

Centraalstaal
levert niet alleen
voorgevormde
bouwpakketten voor
stalen en aluminium

TECHKNOWSOURCE

I

THINK CREATIVE, THINK TECHKNOW SOURCE

I

<
D Y N A M I C D E S IG N
Staringlaan 21/17, P.O. Box 379, 2740 AJ W addinxveen,
The N etherlands. Tel. +31 1828 32428, Fax +31 1828 12246

casco's, maar voert ook
deelopdrachten uit voor
werven. Karakteristiek is de
know-how op het gebied van
geautomatiseerde metaal(voor)bewerking. Hierdoor kan de
bouwtijd van schepen drastisch
teruglopen, zodat werven niet alleen
een hoger volume kunnen bereiken,

ELEKTROTECHNIEK
VOOR SC H EEP V A A R T EN IN DU STRIE

DE JO N G
ELECTROTECHNIEK BV
v.d. Giessenweg 51. 2921 LP Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180-514244, Telefax 0180-511871

NIEUWBOUW • REPARATIE ■ PANEELBOUW - ONDERHOUD - INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

maar ook een scherpere kostprijs kunnen
realiseren. Onze informatieve brochure geeft
u meer details.

CD Koninklijke Boskalis Westminster nv
International Dredging Contractors
Met een sterk potentieel aan medewerkers en materieel opereert Koninklijke Boskalis Westminster nv toekomstgericht en
internationaal toonaangevend op het gebied van baggeren en aanverwante civieltechnische werkzaamheden.
Onze baggervloot, die tot 's w erelds grootste behoort, wordt ondersteund door hoogwaardige stafafdelingen. Binnen de
afdeling Technische Dienst houdt de sectie M aterieelontwikkeling zich bezig met het ontwikkelen van nieuw baggerm aterieel
en met het m odificeren van bestaand baggerm aterieel. Ter versterking van dit team sp ecialisten zijn wij op zoek naar een

Scheepsbouwkundige
De werkzaamheden bestaan ondermeer uit:
• het ontwerpen en optim aliseren van baggerm aterieel
• het begroten en het maken van bestekken voor nieuwbouw en m odificaties aan baggerm aterieel
• het sam enstellen van tenderdocum enten
• het a ls teamlid begeleiden van ombouwprojecten
• alle voorkomende werkzaam heden op het gebied van voortstuwing, trillingen, stabiliteit, sterkte, etc.
Wij vragen:
• H BO /TU-Scheepsbouw of Maritieme Techniek
• 5 éi 6 ja ar ervaring bij een w erf die baggerm aterieel bouwt of bij een Tech nische Dienst van een baggeraannem er
• ervaring met autoCAD, W ordPerfect, Lotus, W indows

CAD projectleider/constructeur
De werkzaamheden bestaan ondermeer uit:
• het gestructureerd opzetten en beheren van het CAD-systeem voor baggerm aterieel
• het verzorgen van CAD-tekeningen t.b.v. tenders, P.R ., etc.
• taken op het constructieve vlak t.b.v. ombouwprojecten
• het uitvoeren van andere taken binnen de Tech nische Dienst
Wij vragen:
• HTS-W tb of Scheepsbouw
• ± 5 jaar relevante ervaring
• ruime ervaring met brede CAD toepassingen (3-D, etc.)

CAD ontwerper/constructeur
De werkzaamheden bestaan ondermeer uit:
• het tekenen van constructies t.b.v. baggerwerktuigen, sleephopperzuigers, baggerleidingen e.d.
• het tekenen van verbouw ingsvoorstellen
• het uitvoeren van andere taken binnen de Tech nische Dienst
Wij vragen:
• HTS/M TS-W tb of Scheepsbouw
• minimaal 4 ja a r ervaring bij een w erf die baggerm aterieel bouwt of bij een Tech nische Dienst van een baggeraannem er
• ruime ervaring met autoCAD (13)
Voor alle functies dienen kandidaten te beschikken over goede com m unicatieve eigenschappen en goed in team verband te
kunnen w erken, zowel binnen de Tech n isch e Dienst a ls in bredere verbanden. Ze moeten vasthoudend zijn en over
overtuigingskracht beschikken om verbeteringen aan de vloot te implementeren en tevens de Engelse en Duitse taal goed
beheersen in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden degenen die deze uitdaging in een dynam ische internationale organisatie aandurven, een goed
arbeidsvoorwaardenpakket.
Uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad zenden aan:
Koninklijke B o skalis W estm inster nv, afdeling Personeel & O rganisatie, Postbus 43, 3350 AA Papendrecht.

V E R E N I G I N G S N I E U W S

ciale Stoombootdiensten in Zeeland,
Vlissingen
Grootmede 73, 4337 AB, Middelburg
Voorgesteld door C.j.Saman
Afdeling Zeeland
100 JAAR JO N G

NEDERLANDSE
VERENIGING
VAN TECHNICI
OP SCHEEPVAART
GEBIED
Netheriands Society
of Maritime
Technology

Mededelingen
Verkiezing Hoofdbestuur
Bij het tellen van de stemmen is geble
ken dat de volgende leden gedurende
de Algemene ledenvergadering in het
Hoofdbestuur zullen worden benoemd:

J.van Gelder
Manager after market, Nebim Han
delsmaatschappij, Mijdrecht.
Loevestein 35,4254 EN Sleeuwijk
Voorgesteld door H.P.J.Thiecke
Afdeling Rotterdam

W in

een

l id

voor

de

NVTS

Wanneer u dit blad leest, bent u waarschijnlijk lid van de NVTS; indien niet
dan bent u geïnteresseerd in maritiem-technische zaken.
In het eerste geval zijn er in uw omgeving ongetwijfeld andere mensen die in
aanmerking komen om lid te worden.
In het tweede geval willen wij u graag informatie verstrekken over onze Ver
eniging.
In beide gevallen kunt u onderstaande strook invullen en In
gefrankeerde enveloppe sturen n a a r

Ing. S.Hoff
Second Engineer Oceanwide
Cabralstraat 31-11,1057 CE Amsterdam
Voorgesteld door F.R.Rademaker
Afdeling Amsterdam

Secretariaat NVTS, Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam.
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk het nodige informatiemateriaal.

(.(.Pronk
Hoofdwerktuigkundige North Sea Fer
ries, Roozenburg
Boorn 44, 3068 LA Rotterdam
Voorgesteld door j.M. Veltman
Afdeling Rotterdam

Ondergetekende: ___________________________________________________________

Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied,
Mathenesserlaan 185, 3014 HA Rotterdam

Adres:______________________________________________________________________
Postcode en plaats:__________________________________________________________
Telefoon:____________________________________________________________________

Ir. F.M.Vispoel als vervanger voor de
aftredende ir. j.W.de Nijs;
Ir. M.J.van der Wal voor een tweede
termijn van drie jaar;
De heer Y.L.Schulp eveneens voor een
tweede termijn van drie jaar.

Verenigingsdassen
Bij elke lezing en excursie of een ande
re gelegenheid zijn onze verenigings
dassen te koop. De prijs is ƒ 15,- per
stuk. U kunt ze ook bestellen bij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam.
Tel: 010.4361042, fax: 010.4364980.

In

Memor i am

C.H.Meeuwisse
Op 4 februari is te Hilversum overleden
de heer C.H.Meeuwisse, oud lid Raad
van Bestuur Rijn-Schelde-Verolme.
De heer Meeuwisse was 88 jaar oud
en bijna 60 jaar lid van de NVTS.

C.van Asperen
Te Rotterdam is overleden de heer
C.van Asperen, oud Hoofd District I,
Scheepsmetingsdienst Ministerie van
V & W te Rotterdam. De heer Van Asperen was 74 jaar en 24 jaar lid van de
NVTS.

Ballotage

Voorgesteld voor bet
GEWOON LIDMAATSCHAP
|.W. Blokzijl
Inspecteur Nautische Dienst, Provin
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F.j.H.Schepers
Docent Zeevaartschool Den Helder
Kolhomerkade 13,1767 CA Kolhorn
Voorgesteld doorTh.P.Droog
Afdeling Amsterdam

is geïnteresseerd in de doelstellingen en evenementen van de NVTS en wenst:
O hierover informatie
O zich aan te melden als lid

Mr. A.j.Twigt
Directeur Afdeling Operationele Tech
niek, Hanzehogeschool Groningen
Zigzagoven 32,9934 NC Delfzijl
Voorgesteld door R.D.Kuil
Afdeling Noord
Ing. P.Wasser
Productieleider Scheepsnieuwbouw,
Niestern Sander B.V., Delfzijl
Uiterdijk 1S, 9901 jD Appingedam
Voorgesteld door R.D.Kuil
Afdeling Noord

Voorgesteld voor het
JUNIORUDMAATSCHAP
S.P.M. Bakker
Student Maritieme Techniek TU-Delft
Brabantse Turfmarkt 21, 2611 CL Delft
Voorgesteld door H.Boonstra
Afdeling Rotterdam
J.j.vanderCammen
Student Maritieme Techniek TU-Delft
Theresiastraat 35,2628 GN Delft
Voorgesteld door (.Pinkster
Afdeling Rotterdam
K.Feenstra
Student Maritieme Techniek TU-Delft
Van der Waalsweg 15, 2628 WP Delft
Voorgesteld door j.Pinkster
Afdeling Rotterdam
B.P.O.A.de Groot
Student Maritiem Officier, Maritiem
Instituut "De Ruyter", Vlissingen

Reigerlaan 14, 2880 Bornem, België
Voorgesteld door A.de Groot
Afdeling Zeeland
J.E.van Haaften
Student Maritieme Techniek TU-Delft
Delftsestraatweg 4, 2641 NB Pijnacker
Voorgesteld door H.Boonstra
Afdeling Rotterdam
F.A.den Hartogh
Student Scheepsbouw Hogeschool
Haarlem
Kloosterlaan 15,4111 LG Zoelmond
Voorgesteld door T.Lantau
Afdeling Amsterdam
M.).Hoekstra
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Postbus 24,8530 AA Lemmer
Voorgesteld door M.Huisman
Afdeling Amsterdam
(.H.KIok
Student Maritiem Officier Maritiem In
stituut "De Ruyter", Vlissingen
Hoochbeen 26, 3905 WJ Veenendaal
Voorgesteld door A.de Groot
Afdeling Zeeland

E.A.H.H,Rupert
Student Hogeschool Haarlem
Eksterlaan 126, 2026 X| Haarlem
Voorgesteld door T.Lantau
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het
GEWOON LIDMAATSCHAP
A.van den Berg
A.D.van Eijk
Ing. M.P.Heltling
(Klomp
Ir. M.J.Konst
W.G.Landzaat
Ing. H.J. Nieboer
Mr.ing. E R.Nobel
Ing. P.J.Roose
Ing. A.B.T.M. de Weert

Gepasseerd voor het
JUNIORUDMAATSCHAP
T.F.de Boer
(.H.KIok
G.D.Reezigt

Ing. C.J.van Nes
Student Maritieme Techniek TU-Delft
E. du Perronlaan 706, 2624 NE Delft
Voorgesteld door H.Boonstra
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H eat T ra n sfe r 96, In tern atio n al
C e n tre fo r M echanical Sciences.

Courtesy Institute ot Marine Engineers

July 19%
30 Jun-5 July 96 Cambridge, UK

Contact: Lynn Morton, Wessex Institu
te of Technology, UK.
Tel: +44 1703.293223,
fa x :+44.1703.292853.
16-18 Jul 96 University of Sheffield,
UK.

A n ato m y of Ship Finance.

Contact: Ms Charlotte Bane, Cam
bridge Academy of Transport, UK.
T e l:+44 1223.845242,
fax: +44 1223.845582.

COM ADEM 9 6 9 th In tern atio n al
Co ndition M onitoring & D iag n o 
sis, Congress & Exhibition.

C a d c o m p 9 6 C o m p u te r Aided

Contact: Mrs. N. Parkes, Conference
Secretariat University of Sheffield.
Tel:+44.114,2825169,
fax: +44.114.2753671.

D esign in Com p o site M aterial
Technology.

27-30 Aug 96 Stavanger, Norway.

1-3 Jul 96 Udine, Italy

Contact: Sue Owen, Wessex Institute
of Technology, UK.
Tel: +44 1703.293223,
fax: +44.1703.292853.

ONS '96 Offshore N orthern Seas
Exhibition Sr c o n fe re n c e .

Contact: ABOI.
Tel: +44.171.9289199,
fax: +44.171.9286599.

8-10 Jul 96 Udine, Italy

O p tim aliseren van D u u rza am 
heid.

10 mei.
Dit symposium wordt gehouden in
het 'Turfschip" in Breda.
Het betreft het onderzoek naar de
kennisbehoefte op het gebied van cor
rosie en onderhoudsmanagement
binnen de bouw, metaal en procesin
dustrie, dat werd uitgevoerd door
NEHEM Consulting Group en het
Technisch Centrum Corrosie in op
dracht van het Nederlands Corrosie
Centrum in Bilthoven.
Contact: M.G.M. Boelaars
TCC Postbus 120, 3720 AC Bilthoven.
Tel: 030.2287773, fax: 030.2287674.
M useum b ibliotheek.

9 april.
Vanaf die datum is de museumbiblio
theek van het Maritiem Museum
"Prins Hendrik", weer hele dagen

N

D

A

open voor het publiek. De openingstij
den zijn: dinsdag tot en met zaterdag
van 10 tot 17 uur.
Contact: Marijke Cometh/Sacha Vo
gel.
Scheepvaart- en Havenmuseum Rot
terdam, Leuvehaven 1,
3011 EA Rotterdam.
Tel: 010.4132680.
Zw erven o ver de w ereldzeeen.

30 maart/12 januari 1997.
Het Amsterdamsche Scheepvaartbe
drijf 'Vinke & Co' was gedurende
meer dan 100 jaar actief over de hele
wereld. Het bedrijf groeide in de jaren
'30 uit tot de grootste tramprederij
van Amsterdam. In de tentoonstelling
worden de verschillende aktiviteiten
van een trampreder belicht.
Contact: Margreet Stevense.
Nederlands Scheepvaartmuseum Kattenburgerplein 1.
Tel: 020.5232222, fax: 020.5232213.

BRANCHEREGISTER BESTELFORMULIER
Het brancheregister biedt u de mogelijkheid uw bedrijf
en specialisatie te verm elden in het m aritiem vaktijd
schrift 'Schip en W erf de Zee'
Graag ontvangen w ij uw opgave via deze coupon,
danwel een fotokopie daarvan. V oorzover uw produkten
of diensten niet voorkomen onder de bestaande kopjes,
dan zullen w ij, gaarne in overleg met u, nieuwe kopjes
toevoegen.

O verzoekt te plaatsen per.................................................1996
(m inim aal 3 regels per plaatsing, gedurende
11 achtereenvolgende uitgaven)

O nder de kopjes.

In gefrankeerde envelop zenden aan:

Buro Jet B.V.
Postbus 1890
2280 DW Rijswijk
Tel.: 070-3990000
Gelieve de onderstaande tekst op te nemen
Ondergetekende:
F irm a ..........................
Adres...........................
Postcode...................
W oonplaats..............
Telefoon.....................
D atum .........................

Handtekening..

54

Ledenbedrijven van de bij de Stichting 'Schip en W erf de
Zee' aangesloten organisaties betalen ƒ 660,- per verm el
ding per jaar. Elke volgende verm elding bedraagt ƒ 330,-.
Niet-leden betalen ƒ 770,- per verm elding per jaar. Elke
volgende verm elding bedraagt ƒ 4 4 0 ,-.
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DNV IS SETTING
NEW STANDARDS

M a k e s a W o r ld
of

D if f e r e n c e

f o r F a s t Sea
•
T r a n s p o r t a t io n
Technical development in recent years has made
fast sea transportation a genuine alternative. The
new IMO High Speed Code provides a modern
regulatory basis for making fast transportation
feasible.

The development o f high-speed light craft has
resulted in a variety o f craft concepts, such as
monohulls, hydrofoils, catamarans, air-cushion
vehicles, wavepiercers and small-waterplane area
twin-hulls.
Already under construction are fast 400 ft. ferries
capable o f a service speed o f 40 knots. Classed by
DNV.

DNV M AKES A DIFFERENCE:
IN Q U ALITY, S A F E T Y AND EFFICIEN CY.

DNV HAS
A LEADING ROLE
Det Norske Veritas has a leading role in the safety
control and classification o f high-speed light craft
and is well prepared for new, advanced HSLC
concepts. New DN V Rules provide a wide-ranging
construction standard to meet future industry needs.

D e t N o r s k e V e r it a s
Haastrechtstraat 7, 3079 DC Rotterdam
Tel. 010 - 479 86 00
Fax. 010 - 479 62 62

TE KOOP
Een semi-penthouse in ’’Residénce ’t-Lye Lant”
opgang Fregat, gelegen aan de Nieuwe Waterweg te Maassluis West.

Het appartement ligt op het zuiden en bevat:
Hal en garderobe, grote woonkamer, study, balcon, keuken met ingebouwde afwas
machine, koelkast, kookplaat; bij-keuken met H.R.-ketel, aansluiting voor wasmachi
ne, droger en vriezer; slaapkamer met badkamer waarin bad, dubbel wastafelmeubel,
wc, bidet en klein balcon.
Logeer-/werk-/kinderkamer met grote wandkast; 2e badkamer met douche en
wastafel; WC met fontijntje.
Thermopane beglazing. Op beganegrond een ruime berging. Inpandige huisvuil
verzamelruimte (BG).
Een vaste parkeerplaats in carpoort onder het gebouw en verder vrije parkeerruimte.
Parkaanleg en uitzicht op NWW subliem.
Te bezichtigen na telefonische afspraak: 010-5923751.

B R A N C H E R E G I S T E R
VOOR
B E D R I J V E N
IN
DE
M A R I T I E M E
S E C T O R
■ Apparatuur voor navigatie en
communicatie
■ Automatisering

■ Machinekamer Electronica
■ Machinekamerwerkplaatsinrichtingen
THOFEX B.V.

■ Beladingscomputers

Goudsesingel 65

■ Brandstof/Smeeroliefilters

Tel. 010-4120290

Vokes b.v.

Fax 010 -41 35469

■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V.
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-407 88 85
Fax 010-421 20 07

3031 EE Rotterdam

Postbus 9
3984 ZC Odijk

■ Maritiem Projectbureau

Tel. 03405 - 63334

Lowland International N.V.

iFax 03405 - 67084

Postbus 3036

WAARDEVOLLE

ADRESSEN

21 30 KA Hoofddorp

■ Communicatie & Navigatie
apparatuur

Tel. 020 - 6533838
Fax 0 2 0-6533755

Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20, Schiedam

■ Maritieme Dienstverlening

Tel. 010-4730288

Tak Marine B.V.

Fax 010-4731006

Covert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis

■ Conditionering van kleppen en
Zittingen

Fax 0 1 0 -5 9 2 7772

■ Nautische Vertalingen

Tel. 010-4281222
Fax 0 1 0-4950276

■ Oliemist/Rookdetectie

■ Constructie- en Machinebouw

GRAVINER
THIM B.V.

■ Dieselmotoren onderhoudsen reparatie apparatuur

Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 010-4112389

tel. 0 1 0 -59 2 1 9 6 6

Bos Smit's Repair B.V,
Sluisjesdijk 131, Rotterdam

Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-6273706

Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam
Tel. 010 - 4666255

Centraal Arbeidsbureau Scheep
vaart
Buytewechstraat 39-41, Rotterdam
Tel. 010-4765244

Maritiem Research Instituut
Nederland
Postbus 28,6700 AA Wageningen
Tel. 08370-93911, Fax 93245
NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070- 3194747
Fax 070-3070214

EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079-414641

NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Govert van Wijnkade 50
3144 EG Maassluis
Tel./Fax 01899 - 31625

FENEX, Nederlandse Organisatie
voor Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 010-4020398

NVTS, Nederlandse Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-4361042

FWZ, Federatie van Werknemers
organisaties in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 010-4771188
Fax 010-4773846
Telegramadres: Zeecentra

Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-5238600

Fax. 010-4677051

Thofex B.V./Chris Marine A.B.
Coudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam

■ Scheeps- en Nieuwbouw

Tel. 010-4120290

Breko B.V.

Fax 010-41 35469

Postbus 6

■ Duikwerk en
Onderwatertechniek

Tel. 078 - 154998

■ Electrotechniek

■ Scheepsrelniging

3350 AA Papendrecht
Fax 0 7 8 -41 0 8 5 9

Vogelenzang De |ong
Postbus 16 (van de Giessenweg 51)

■ Scheepsreparatie

2920 AA Krimpen a/d IJssel
Tel. 0 1 80-514244

■ Schroefaskokerafdichtingen

Fax 0180-511871

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1, Rotterdam

■ Heating-, Ventilation- and
Airconditioning Systems

Tel. 01 0 -41 1 4 6 1 4
Fax 0 10-4141004

Rotterdam Municipal
Port Management
Galvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-4896911

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister
Vasteland 12 e, Rotterdam
Tel. 010-4116070

Rotterdam Port Promotion Council
Marconistraat 16, Rotterdam
Tel. 010 - 4779144

lapanese Marine Equipment Asso
ciation
Weena 695, Groothandelsgebouw
B-3, Rotterdam
Tel. 010 - 4146411

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
tel. 010-4146191

KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingmaatschappij
Haringkade 2, Ijmuiden
Tel. 02550-20501

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079 -531165

Fleinen & Hopman Engineering
Postbus 9, 3750 GA Spakenburg

■ Smeertechniek

Tel. 03499-83014

o.a. ASSA

Fax 03499- 87078

THIM B.V.

Novenco b.v.

Tel. 01 0 -46 6 6 2 5 5

Bergweg-Zuid 1 15

Fax. 010 - 4677051

Ungerplein 1 7, 3033 BV Rotterdam

2661 CS Bergschenhoek
Tel. 01892-14144

■ Transportontwerp & Consulting

Fax 01892-13586

Naval Architects R&D
Marine Consultants, Heavy Lift

■ Ketels

Calculus Transport Engineering

Aalborg Sunrod Rotterdam B.V.

Oude Delft 234

Adm. de Ruyterstraat 31, Schiedam

2611 H| Delft

Tel. 010-42 6 5 9 2 2

Tel. 015-125409

Fax 0 1 0 -42 6 3 7 7 3
56

KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 010-4146001
SCHIP»WERfd»ZEE

APWL 1996

O p zee kan het heel w oest zijn, m aar als de turbocharger uitvalt, w ordt het plotseling wel héél stil om je
heen. N iem and in d e buurt en dan lijkt de N oordzee ineens tw ee keer zo groot, In dat geval is het go ed te

Op zee is het goed te weten weten dat ABB altijd met u meevaart. En het ongemak
dat jeniet alleen bent.
binnen de kortste keren verhelpt, waardoor u snel
w eer o p koers ligt. ABB kan dat zo snel, om dat wij uw turbocharger zelf gebouw d hebben. Eln alle g e
gevens in onze centrale database h eb b en opgeslagen. Dat geeft onze m onteurs een flinke voorsprong op
anderen. O verigens is het natuurlijk beter om uw o n d erhoud goed te plannen. Voorkom en is b e te rd a n
genezen. Maar m ocht u onverhoopt toch voor problem en kom en te staan, dan staat ABB vo o r u klaar.
24 uur per dag, 365 dagen p er jaar. Kortom, ABB is o p alles voorbereid. En dat geeft een gerust gevoel.

ABB Turbocharger BV, Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11.
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ULSJjEIN
U lstein Rekab b.v. is branche-office in de Benelux voor:

ULSTEIN BRATTVAAG A/S, N oorw egen
ULSTEIN NORW INCH A/S, N oorw egen

lage druk en hoge druk hydraulische dekwerktuigen
ULSTEIN FR Y D EN B 0 A/S, N oorw egen
ULSTEIN TEN FJO RD A/S, N oorw egen

electrisch-hydraulische stuurmachines

nu

ULSTEIN BERGEN A/S, N oorw egen

dieselmotoren, gasmotoren, generator sets
ULSTEIN PRO PELLER A/S, N oorw egen

verstelbare schroeven, z-drives, boegschroeven etc.
ULSTEIN M ARINE ELECTR O N ICS A/S, N oorw egen

tankniveau- en inhoudsmeting, afstandsbedieningen, alarmeringssystemen
Andere ULSTEIN produkten: gasturbines, stabilisatie systemen,
bulk handling systemen, anchor handling systemen, verdeelventielen.
D aarnaast ve rte g e n w o o rd ig e n w ij:
H E IN Z J. H IN Z E G M B H ., D u it s la n d

flaproeren
AUK3A

A U KR A IN DUSTRIER A/S, N oorw egen

Abas dekkranen, visnetlieren

SCH O EN R O CK H Y D R A U LIK GM BH., D uitsland

hydraulische w aterdichte schotdeuren

E3

KUM ERA A/S, N oorw egen

tandwielkasten, speciaal voor m aritiem e toepassingen
M ONGSTAD ENGINEERING A/S, N oorw egen

laad- en lossystemen, zijdeuren, liften, conveyors;
ontw erp en produktie
BOT-GRONINGEN B.V., Nederland

complete inbouwklare roersecties en produktie van flaproeren
Ulstein Rekab heeft een eigen servicestation en technische dienst.
Met alle g e n o e ge n vo o rzien w ij u van nadere inform atie.

ULSQjEIN
U L S T E I N

R E K A B

B . V .

Koningsweg 21, 9731 AN G roningen, N ederland / Telefoon 050 5425425 / Telefax 050 5425588
Overschiesestraat 28, 3112 H G Schiedam, N ederland / Telefoon 010 4261227 / Telefax 010 4264298

