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Containervloot groeit, vrachten dalen

Ongeveer 15 jaar terug vroeg een 
Noorse scheepsontwerper mij waarom 
hij zo weinig steun vond bij zijn plan
nen voor een lichterschip met een ca
paciteit van 6000 teu. Afgezien van 
mijn scepsis over lichterschepen voor 
de containervaart -de schepen zijn wel 
snel gelost, maar de lading in de lichters 
meestal niet- antwoordde ik dat de tijd 
nog niet rijp was voor zulke grote sche
pen. De reders zouden die alleen kun
nen vullen bij vergaande samenwer
king. Dank zij de groei van het vervoer, 
maar vooral door de nieuwe consortia 
die op alle fronten willen samenwerken 
behalve de marketing, is de tijd nu wel 
rijp. Maersk is de eerste reder met sche
pen van 6000 teu, waarvan er twaalf 
besteld zijn. P&O staat op het punt 
twee van 6200 teu te bestellen bij IHI in 
japan met een optie voor nog eens 
twee. Verder zijn er volgens Fairplay 23 
schepen besteld van 5-6000 teu, waar
van vijf van 5700 teu voor P&O's part
ner NYK, 67 van 4-5000 teu en 58 van 
3-4000 teu. In totaal waren er 1 febru
ari 1996 455 containerschepen met 
een draagvermogen van 12,7 mln ton 
in bestelling of op het punt besteld te 
worden. Deze cijfers zijn inclusief kleine,

niet-cellulaire containerfeeders, maar 
exclusief multi-purpose schepen met 
een containercapaciteit.

Toch houden de containerreders vol, 
althans naar buiten toe, dat al die sche
pen nodig zijn om het groeiende ladin- 
gaanbod op te vangen en oudere sche
pen te vervangen. Misschien realiseren 
zij zich onvoldoende dat de ongeveer 
20 jaar oude schepen voor hun lijndien
sten verouderd kunnen zijn, maar dat 
andere reders die nog heel goed kun
nen gebruiken bij een technische le
vensduur van zo'n 30 jaar. Er zullen dus 
voorlopig niet veel naar de sloper gaan. 
De concurrentie moet dus wel toene
men na enkele jaren van een toene
mende benuttingsgraad bij de meeste 
rederijen. Zo kondigde de Grand Allian- 
ce van P&O, Hapag-Lloyd, NYK en 
N O L aan vanaf juni -wanneer P&O tot 
de alliantie toetreedt- de gestelde capa
citeit tussen Europa en het Verre Oos
ten met 100.000 teu terug te zullen 
brengen tot 866.000 teu per jaar. Wat 
er met de overtollige schepen zal ge
beuren, wordt er niet bij verteld.

Nedlloyd: lagere tarieven, hogere 
kosten
Ondertussen hebben zowel Nedlloyd 
als P&O tegenvallende resultaten ge
meld voor hun containervaart in 1995. 
Nedlloyd geeft daarbij veel toelichting 
zoals tegenvallend vervoer op het tra
ject Verre Oosten/Zuid-Amerika en la
gere tarieven op de meeste trafieken, 
wellicht met uitzondering van Transat- 
lantic. Daarnaast waren er kostenstijgin
gen, niet alleen bij de haven- en bun- 
kerkosten, maar ook bij de container- 
kosten. Daaronder vallen de kosten 
voor het in positie brengen van contai
ners. Nedlloyd moest dus meer lege 
containers verschepen. Ten dele kwam 
dat ook door congestie in havens, 
waardoor volle containers in andere ha
vens dan de bestemmingshaven wer
den gelost. Het transport van lege con
tainers is een gevolg van het ongeba
lanceerd zijn van het vervoer op vele 
trajecten. Bij de dalende tarieven kan 
het punt bereikt worden dat het beter is 
minder lading op het volle traject te ac
cepteren dan steeds maar lege contai
ners terug te moeten vervoeren. Door 
tariefverhogingen in vele havens zijn 
bovendien de laad- en loskosten geste
gen, ondanks het feit dat Nedlloyd nu

wat meer open containerschepen heeft 
waarmee juist op die kosten bespaard 
kan worden. Bij de onverwachte ver- 
voerafname in de tweede helft van 
1995 kunnen ook de kosten voor het 
huren van slots en containers niet snel 
verlaagd worden. Tenslotte zijn er voor 
de samenwerking in de Global Alliance 
wel flinke aanloopkosten gemaakt, 
maar de gehoopte kostenverlaging is 
vorig jaar nog niet gerealiseerd. Bernd- 
sen verwacht binnen een tot twee jaar 
toch aanzienlijke besparingen te verkrij
gen dank zij de alliantie. Waarschijnlijk 
kan ook het nieuwe Nederlandse 
scheepvaartbeleid op den duur gunstig 
uitwerken voor Nedlloyd.

Brussel zoekt een maritieme strategie
Maar, gelukkig, de Europese Commis
sie zal te hulp komen met een strategie 
die de Europese scheepvaart moet ver
sterken zodat die de internationale con
currentie kan weerstaan. Althans die in
druk geeft de ambitieuze titel van het 
werkstuk 'Towards a new maritime 
strategy" van Bangemann en Kinnock. 
Volgens een interview van Lloyd's List 
met de Commissaris voor Transport, 
Neil Kinnock, is het document evenwel 
alleen een aanzet voor de zoveelste bre
de discussie over de scheepvaart, waar
bij de Commissie voorstelt het oude 
plan voor een Euros-register maar ver
der te vergeten. Bovendien moet bij die 
discussie het accent op kwaliteit en vei
ligheid komen te liggen, wat ongetwij
feld nuttig is voor de bulk- en tankvaart, 
maar waarvan de containervaart met 
zijn kwaliteitsschepen nauwelijks beter 
zal worden. Kinnock wil de concurren
tiekracht van de vloot vergroten met 
hoog gekwalificeerde werkgelegenheid 
en meer onderzoek en ontwikkeling. 
Bestaande, nationale steunregimes 
(zonder een subsidie-element) wil hij 
rechtvaardigen. Dus geen algemeen 
Europees steunregime maar aanvaar
ding van nationale steunmaatregelen 
voor zover die aan bepaalde voorwaar
den voldoen. Elk land is dus vrij minder 
steun te geven, maar niet meer dan de 
Brusselse normen. Wel moet gekeken 
worden of een niet-EU-ingezetene 
schepen in een lidstaat mag registreren, 
indien hij geen economische band met 
de EU heeft. Betekent dit een verkapte 
kritiek op het nieuwe Nederlandse be
leid waarbij als enige voorwaarde voor 
buitenlanders geldt dat het beheer in
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Nederland moet geschieden? Inmid
dels heeft Brussel het Nederlandse 
steunregime wel goedgekeurd.
Ook wil Kinnock overwegen tot inter
nationale concurrentiestandaards te ko
men en bekijken of de bestaande in
strumenten voor de handelsbescher
ming herziening behoeven. Over dat 
laatste komt nog een apart praatstuk, 
zodat hij in het midden liet of daarin 
ook nieuwe initiatieven voor de vrijstel
ling van de conferences en consortia 
van de kartelverboden aan de orde ko
men. Als Kinnock werkelijk serieus werk 
wil maken van internationale concur
rentiestandaards zou hij een OECD- 
conferentie moeten voorstellen om de 
Amerikaanse en Europese concurrentie
regels op één lijn te krijgen en tevens 
aanvaardbaar te maken voor de Oost- 
aziatische scheepvaartlanden. Scheep- 
vaartsubsidies en -protectie kunnen 
eveneens aan de orde komen. De EU 
zou daarom als stok achter de deur een 
voorstel gereed moeten hebben de 
vaart tussen de lidstaten te reserveren 
voor schepen onder EU-vlag (met EU- 
bemanningen?). Voor de scheepsbouw 
is het wel gelukt de subsidies internatio
naal aan te pakken, althans als de Ver
enigde Staten de desbetreffende over
eenkomst zullen ratificeren.

Snelle schepen voor dure vracht
Eveneens zo'n vijftien jaar terug vroeg 
ik mij af of er geen markt was voor snel
le containerschepen met een relatief 
kleine capaciteit als goedkoper, zij het

wat langzamer alternatief voor lucht
vracht. Enkele expediteurs meenden 
toen dat zo'n alternatief in Europa geen 
kans van slagen had omdat de expedi
teurs van luchtvracht geen enkele be
langstelling hebben zeevracht in hun 
dienstenpakket op te nemen. Alleen in 
Japan bleef men onderzoek doen naar 
snelle schepen, maar daar had men al 
ervaring met gecombineerd zee/lucht
vervoer. Dat kwam voornamelijk door 
een tekort aan capaciteit voor lucht
vracht vanaf japan, wat weer een ge
volg was van het protectionisme in de 
luchtvaart. Voor de japanse verladers 
werd daarom het alternatief ontwikkeld 
van vervoer per schip naar de Ameri
kaanse westkust waarvandaan de la
ding verder ging als luchtvracht, zelfs 
naar Europa.
Toch blijft het concept van een snel 
Transatlantisch schip de ontwerpers 
boeien. Eerst richtte de aandacht zich 
op het SWATH-concept, dat snelheid 
zou koppelen aan zeewaardigheid, 
maar met een beperkt laadvermogen 
als nadeel. Nu komt FastShip Atlantic in 
Alexandria, Virginia, met een voorstel 
voor een monoromp die met een snel
heid van ca. 40 knoop de overtocht van 
Philadelphia naar Zeebrugge in vier da
gen kan maken. David Giles, president 
van Thornycroft Giles & Co., heeft het 
lijnenplan gebaseerd op dat van een 
succesvolle, snelle motorboot, in 1908 
door Thornycroft ontworpen. Later is 
het ontwerp ook toegepast op snelle 
patrouilleboten. Het voorschip steekt 
daarbij dieper dan het achterschip, ter
wijl de romp naar het achterschip toe 
een holle vorm krijgt. Daardoor zou het 
schip bij zware zeegang minder stam
pen; het water dat langs de holle ach
terkant stroomt, zou als een soort kus

sen werken waardoor het achterschip 
niet wegzakt. Het 263 meter lange 
schip (229 meter op de waterlijn) van 
FastShip moet voortgestuwd worden 
door zes gasturbines met een totaal 
vermogen van 240 MW die vijf water- 
jets aandrijven. Het beschikbare draag
vermogen voor lading komt uit op 
9200 ton bij een snelheid van 42 knoop 
en op 10.915 ton bij 37,5 knoop. Ook 
de belading en lossing van het schip 
moet snel gaan. De containers moeten 
daarom met luchtkussenwagentjes van 
TG-Alicon via een RoRo-klep op het 
achterschip aan en van boord gaan. 
FastShip meent zo een laadsnelheid van 
550 containers per uur te kunnen ha
len. De bouwkosten worden getaxeerd 
op tenminste 150 mln dollars.
Afgezien of het systeem inderdaad zal 
werken met slecht weer op de Noord- 
Atlantic -modelproeven in Gothenborg 
en computer-simulaties zouden be
moedigend zijn- blijft natuurlijk de 
vraag of afschepers inderdaad behoefte 
hebben aan zo'n snelle lijndienst over 
de Atlantic. FastShip zegt reeds contact 
te hebben met afschepers als General 
Motors, Du Pont en Eastman Kodak. 
Volvo zou bovendien belangstelling 
hebben voor een overeenkomstig schip 
dat dan tussen Gothenborg en Zee
brugge moet pendelen. Reeds enkele 
jaren stimuleert Volvo het onderzoek 
naar snellere schepen voor de vaart tus
sen Zweden en België. De TU Delft 
deed eveneens dergelijk onderzoek met 
het accent op een snelle lossing en be
lading. De zogenoemde "porthopper", 
te beladen met containertreintjes, vloei
de daaruit voort. De zwakte van dit 
concept is, dat de containers op zee tij
dens de reis herstuwd moeten worden, 
een netelige zaak bij slecht weer.

ME11996 SCHIPUWERfdcZEE 3



M A A N D  M A R I T I E M

pland voor het voorjaar van 1997, de 
andere drie volgen met tussenpozen 
van zes maanden.

Wijnne & Barends’ bestelt weer 
schip bij Niestem Sander

Niestern Sander heeft van Wijnne & 
Barends' Cargadoors- en Agentuur- 
kantoren te Delfzijl opdracht gekregen 
voor de bouw van een derde schip 
van het zogenaamde '900 type'. De 
eerste twee schepen werden vorig jaar 
besteld, zie SWZ 8-95, blz. 5, waar ook 
de voornaamste gegevens van de 
schepen staan vermeld.
Oplevering van het derde schip is ge
pland voor november 1997.

Ierse order voor Visser Den Helder

Scheepswerf Visser in Den Helder gaat 
voor The Marine Institute, een Ierse 
onderzoeksinstelling vergelijkbaar met 
het NIOZ op Texel, een visserij onder- 
zoekingsvaartuig bouwen. Het schip 
heeft het model van een hektrawler en 
krijgt de volgende hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 31,0 m.
Lengte l.l. 29,0 m.
Breedte mal 8,5 m.
Holte 4,0 m.
Diepgang max. 3,5 m.
Een dieselmotor van ongeveer 500 kW 
drijft een verstelbare schroef en geeft 
het schip een proeftochtsnelheid van 
10 kn.
Het schip zal over twee laboratoria be
schikken en over accommodatie voor zes

bemanningsleden en acht onderzoekers. 
Het casco wordt in Roemenië ge
bouwd; de afbouw vindt in Den Hel
der plaats. De oplevering is in het 
voorjaar van 1997.

Heereweg

Bij Tille Shipyards te Kootstertille is op 
13 april de Heereweg, bouwnummer 
310, te water gelaten. Het is het derde 
schip van een serie van vier container 
feeders van het type Conofeeder 200, 
die Armawa Shipping St Trading in 
Groningen bij Tille laat bouwen.
Voor gegevens, zie de beschrijving van 
het eerste schip van de serie, de Ber
muda Islander, in SWZ 1-96, blz. 25. 
De oplevering van de Heereweg is ge
pland voor begin volgende maand.

Geestborg

Bodewes Scheepswerf Volharding' 
Foxhol B.V. heeft op 13 april het 
vrachtschip Geestborg, bouwnummer 
323, opgeleverd. Het schip is ge
bouwd voor Briese Schiffahrt G.m.b.H. 
& Co. in Leer, Duitsland, waarvoor de 
werf al eerder de Tornator en de Sena
tor bouwde. Het nieuwste schip is ver- 
charterd aan Wagenborg Shipping. 
Alle drie schepen maken deel uit van

Scheepsbeschrijvingen nieuwe stijl
Het gaat goed met de Nederlandse 
scheepsbouw. Daardoor zijn er veel 
schepen die voor publicatie in SWZ in 
aanmerking komen. De beschikbare 
plaatsruimte in ons blad is echter te 
beperkt om van al die schepen een 
uitvoerige beschrijving op te nemen. 
Het alternatief, een korte beschrijving 
in de rubriek Maand Maritiem, geeft 
de lezer in veel gevallen te weinig in
formatie. Daarom is naar een tussen
vorm gezocht, waarbij de meeste in
formatie beknopter, in de vorm van 
een 'data sheet' wordt gepresenteerd. 
De eerste van deze scheepsbeschrijvin
gen 'nieuwe stijl' is in dit nummer van 
SWZ opgenomen. Het betreft de Dutch 
Spirit van Pakhoed Shipping. Voor 
commentaar van de lezers op de nieu
we opzet houden wij ons aanbevolen. 
Uiteraard zullen ook in de toekomst 
van bepaalde schepen nog uitgebreide 
beschrijvingen worden opgenomen.

Amerikaanse rederij bestelt vier 
schepen bij Pattje
Pattje Shipyards in Waterhuizen heeft 
van Tecmarine, Miami, USA, opdracht 
gekregen voor de bouw van vier con
tainerschepen.
Het eerste schip krijgt de volgende af-
metingen:
Lengte o.a. 90,95 m.
Lengte l.l. 84,80 m.
Breedte mal 15,40 m.
Holte 7,35 m.
Diepgang 5,00 m.
Draagvermogen circa 35001.
De containercapaciteit wordt 296 TEU. 
Een MaK dieselmotor van 3520 kW bij 
600 tpm, zorgt voor een proeftocht
snelheid van 14,5 kn.
De drie volgende schepen worden 
7,30 m langer, waardoor het draag
vermogen tot circa 4000 t toeneemt 
en de containercapaciteit tot 325 TEU. 
Voor het overige zijn zij gelijk aan het 
eerste schip.
Alle vier schepen worden gebouwd 
onder klasse van Lloyd's Register. 
Oplevering van het eerste schip is ge

p r i r a c h t e n

een serie 4200 tonners, waarvan de 
werf er inmiddels acht heeft opgele
verd en nog enkele in opdracht heeft. 
Het eerste schip van de serie, de Geul- 
borg, is beschreven in SWZ 6-94, blz. 
267.

Engelaer Scheepsbouw neemt 
Devo-Mill over
Engelaer Scheepsbouw in Beneden- 
Leeuwen, bouwer van zeil- en motor
jachten en bedrijfsvaartuigen in staal 
en aluminium, heeft de onlangs failliet 
verklaarde scheepswerf Devo-Mill in 
Hellevoetsluis, bouwer van aluminium 
jachten, overgenomen. De nieuwe 
naam van Devo-Mill is Engelaer Shipy- 
ard B.V.
Tot het faillissement werkten er 12 
mensen bij Devo-Mill. Gestreefd 
wordt om, afhankelijk van de order
portefeuille, de werkgelegenheid van 
deze medewerkers zoveel mogelijk in 
stand te houden. Die orderportefeuille 
zal voorlopig bestaan uit orders die de 
werf in Beneden-Leeuwen wegens een 
tekort aan capaciteit pas op langere 
termijn zou kunnen uitvoeren. 
Engelaer heeft een zeer goede naam 
opgebouwd, met als gevolg een goed 
gevuld orderboek. Door de overname 
van Devo-Mill is het mogelijk gewor
den een aantal opdrachten sneller uit 
te voeren.
Verder zal worden geprobeerd om de 
exclusief voor Devo-Mill door Dick 
Zaal ontworpen 38 voets aluminium 
'Northern Comfort' zeiljachten weer 
in productie te nemen. Ook zullen er 
in Hellevoetsluis custom built jachten 
en bedrijfsvaartuigen worden ge
bouwd.
Daarnaast zal de werf in Hellevoetsluis 
als servicesteunpunt gaan fungeren, 
vooral voor de bedrijfsvaartuigen die 
Engelaer in de loop der jaren voor op
drachtgevers in dat gebied heeft ge
bouwd.

Ingevlagde schepen

Wij ontvingen van de KVNR een lijstje 
van de schepen die per 1 januarie 
1996 weer onder Nederiandsche vlag 
varen.

Scheepsnaam Rederij
"Fairload" Kahn Heavy Lift
"Frisiana" Oceandassic

Marine
"Smit Uoyd Sound" Smit Vlootbeheer 

B.V.
"Smit Uoyd Safe" Smit Vlootbeheer

B.V.
"Tramontane" Adriaan Koren BV

Zijaanzicht van de door Pattje te bouwen containerschepen.

Zijaanzicht van het onderzoekingsvaartuig voor teriand.
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N A V I G A T I E d o  o r :  I r .  J . M . V a l s t a r ,  p r o d u c t  m a r k e t i n g  e n g i n e e r ,  R a d i o - H o l l a n d  
M a r i n e

Geïntegreerde Brug
De stand van zaken, de toekomst.

Integratie op de brug is veel besproken en het doel ervan Is duidelijk. Vaak echter Is het onduidelijk over wat 
voor integratie men spreekt, er zijn namelijk verschillende vormen van integratie. Vandaar In dit artikel eerst 
Iets over de deflnitie(s) van Integratie. Verder een Impressie van huidige en toekomstige mogelijkheden en 
moeilijkheden bij integratie.

In theorie zou een taak en functie analy
se kunnen leiden tot een optimale geïn
tegreerde brug, met minimale bedie
ning en optimale informatie voorzie
ning. In de praktijk hebben we echter te 
maken met bestaande apparatuur, re
gelgeving en economische randvoor
waarden.
De brug van een schip is van oorsprong 
het centrum van de navigatie. In de 
huidige tijd worden ook andere taken 
als communicatie en machinekamer 
bewaking vanaf de brug uitgevoerd. 
Beide taken zijn ver gevorderd geauto
matiseerd. Alleen de navigatie blijft wat 
betreft automatisering nog achter. Met 
de komst van ECDIS (Electronic Chart 
Display and Information System) als 
centrale spil van de navigatie, kan ook 
navigatie verder geautomatiseerd wor
den.

DEFINmES VAN INTEGRATIE
Er wordt veel over integratie gesproken 
maar niet altijd wordt het zelfde be
doeld. Enkele definities:
-  Van Dale: integreren is het maken tot 

of opnemen in een geheel.
-  Regelgevende instanties (IEC wg9) 

die bezig zijn met specificaties voor 
geïntegreerde brugsystemen geven 
als definities voor integratie: "een 
combinatie van systemen die onder

ling verbonden (interconnected) zijn 
om centrale toegang tot sensor infor
matie of bediening op de werkplek 
(Workstation) mogelijk te maken. Het 
geïntegreerde brugsysteem onder
steunt daarbij twee of meer van de 
volgende activiteiten:

-  reisuitvoering
-  communicatie
-  machine bewaking en bediening
-  laden, lossen en lading bewaking
-  veiligheid en beveiliging
-  management".

Voor de duidelijkheid zou de kreet inte
gratie altijd gevolgd moeten worden
door nadere specificaties. Mogelijke
specificaties kunnen zijn:
-  de omvang van integratie, wat be

trekken we bij de integratie. Defini
ties vermelden 'het geheel' en 'een 
combinatie van systemen'.

-  verticaal / lengte, hierbij aan te geven 
welke opeenvolgende functies bin
nen een taak worden geïntegreerd. 
Als voorbeeld de navigatie waarbij 
een reis wordt voorbereid, vervol
gens wordt uitgevoerd en eventueel 
wordt geanalyseerd. Gegevens van 
de ene taak zijn van invloed op de 
andere taak. .

-  horizontaal / breedte, hierbij aan te 
geven welke verschillende taken

naast elkaar worden uitgevoerd en in 
'het geheel' worden opgenomen of 
'gecombineerd'. Betrekken we alleen 
navigatie en communicatie bij de in
tegratie of besturen we het hele 
schip vanaf de geïntegreerde brug.

-  de vorm van integratie, hoe zie t' het 
geheel' of 'een combinatie van syste
men' er uit. Definities vermelden 'het 
maken tot of opnemen in' en onder
ling verbonden ten behoeve van 
centrale toegang'.

-  locatie, de brug is per definitie geïn
tegreerd als er meerdere taken wor
den uitgevoerd. Een verdergaande 
vorm van locatie integratie is het in 
een console bouwen van meerdere 
apparatuur voor verschillende activi
teiten. In principe een eenvoudige 
vorm van integratie hoewel ergono
men en gebruikers kunnen bevesti
gen dat er bij het bouwen en inrich
ten van een console nog heel wat 
mis kan gaan.

-  koppeling, waarbij gegevens tussen 
apparatuur onderling worden uitge
wisseld ten behoeve van centrale 
toegang en/of automatisering.

-  de intensiteit van integratie:
-  bij lage intensiteit worden zowel hori

zontaal als verticaal systemen en ap
paratuur alleen met elkaar gekoppeld.

-  bij hoge intensiteit worden meer 
functies op één plaats in één appa
raat vervuld. Het aantal (zichtbare) 
apparaten neemt af.

Naast integratie is er ook nog automati
sering, vaak wordt dit als één gezien 
terwijl dit niet zo is.
Integratie is niets anders dan het op een 
of andere manier bij elkaar brengen van 
gegevens, op het moment echter dat 
gegevens gecombineerd gaan worden 
en daaruit een actie volgt is er sprake 
van automatisering. In de MK bijvoor
beeld is automatisering ver doorge
voerd, bij communicatie is met het 
GMDSS de nood-alarmering geauto
matiseerd. Bij navigatie is de automati
sche piloot een bekend voorbeeld.
De relatie tussen integratie en automa-ftg. /. Furuno “ Voyager", geïntegreerde bmg
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tisering is dat naar mate er meer geïnte
greerd is er ook meer mogelijkheden 
komen wat betreft de automatisering.

Een andere verwarring is over het be
grip één-mans-brug. Éénmansbrug is 
een notatie die gegeven wordt door 
verschillende classificatie bureaus. Of lo
kale overheden dit dan ook toestaan in 
hun wateren en voor schepen onder 
hun vlag is een andere kwestie. Feit is 
dat een geïntegreerde brug niet per de
finitie een éénmansbrug is. Andersom is 
een éénmansbrug mogelijk zonder veel 
integratie.

WAAROM INTEGREREN?
Integratie kan op verschillende manie
ren worden uitgevoerd, maar uiteinde
lijk zal het doel bepalend zijn. Doel van 
integratie is:
-  verhogen van de veiligheid
-  verbeteren van de efficiency
-  verminderen van de kosten

Veiligheid
Door integratie en automatisering zal 
de OvdW (Officier van de Wacht) min
der tijd nodig hebben voor het verga
ren van gegevens die hij nodig heeft 
voor het uitvoeren van zijn taak. Een 
aantal taken zullen automatisch wor
den uitgevoerd, met een waarschu
wing indien een onveilige situatie 
dreigt te ontstaan. Er blijft zo meer tijd 
over voor het bewaken van de veilig
heid, met name voor processen die niet 
(geheel) geautomatiseerd kunnen wor
den. Het meest sprekende voorbeeld 
hierbij is wel het houden van uitkijk.

Efficiency
Het verbeteren van efficiency door inte
gratie en automatisering bespaart tijd, 
waardoor met minder mensen dezelfde 
taken kunnen worden vervuld. Experi
menten en praktijkproeven tonen aan 
dat de bespaarde tijd voldoende is om 
meerdere en andere bewakingstaken 
uit te voeren met behoud van een ver
hoogde veiligheid. Integratie en auto
matisering hebben ook gevolgen voor 
de nauwkeurigheid van de uitvoering 
van processen. Doordat gegevens door 
integratie koppeling continu kunnen 
worden uitgewisseld en vergeleken kan 
sneller of automatisch worden ingegre
pen in processen.

Kosten
Vermindering van kosten door integra
tie zal afhankelijk zijn van lengte, breed
te, aantal koppelingen en de intensiteit 
van de integratie en van de doorge
voerde automatisering. In de eerste 
plaats zal de vermindering van kosten 
waarschijnlijk niet zitten in de aanschaf 
van een systeem. Dit wordt in de toe
komst misschien mogelijk als er sprake

is van een hoge intensiteit van integra
tie waardoor er minder apparatuur en 
bekabeling nodig is. Een verhoogde in
tensiteit vermindert ook het aantal re
serve onderdelen aan boord.
Bij de operationele kosten zijn er bespa
ringen mogelijk op het gebied van be- 
manningskosten. Te voorzien is dat on
derdelen van een geïntegreerde brug 
het aantal gewerkte (over)uren op de 
brug kunnen verminderen. Of het aan
tal bemanningsleden daadwerkelijk 
kleiner kan worden zal moeten blijken.

Taken en functies
De taak van de bemanning van een 
schip is: het zo efficiënt en veilig moge
lijk verplaatsen van schip, lading en pas
sagiers van A naar B. Uitgangspunt voor 
een geïntegreerde brug zou een taak 
en functie analyse moeten zijn van alles 
wat moet gebeuren om de taak te vol
brengen. De analyse moet de basis zijn 
voor een systeem. De verschillende 
functies die moeten worden uitgevoerd 
om deze taak te volbrengen zijn op te 
splitsen in:
-  voortstuwing, om te zorgen dat het 

schip vooruit blijft gaan,
-  navigatie, om te weten waar naar toe,
-  communicatie, om alles vloeiend en 

veilig te doen verlopen.

De navigatie, voortstuwing en commu
nicatie functies bestaan elk weer uit een 
aantal taken en deel functies. Hiervan 
moet bezien worden wat door een au
tomaat en wat door een mens moet 
worden uitgevoerd. De analyse moet 
ook aangeven welke gegevens wan
neer aan de OvdW moeten worden ge
toond en waartoe de OvdW  toegang 
heeft. De volgende stap zou dan moe
ten zijn het vaststellen hoe aan deze 
analyse voldaan kan worden en of dit 
met bestaande apparatuur kan of dat er 
nieuwe apparatuur ontwikkeld moet 
worden. Het voert te ver deze analyse 
hier uit te werken maar om een idee te

geven: de navigatie functie begint met 
een reis voorbereiding, resultaten daar
van worden gebruikt tijdens de reisuit- 
voering. Zo  steeds verder in detail 
gaand, blijft er een hoeveelheid input 
over, waarop bewerkingen worden uit
gevoerd, hetgeen leidt tot output en 
aansturing.

Tot op heden bestaat de indruk dat de
ze werkwijze, met name bij de navigatie 
taak, beperkt wordt toegepast. Gebon
den aan bestaande en type goedge
keurde apparatuur is integratie veelal 
nog een kwestie van het bij elkaar plaat
sen en koppelen van apparatuur. Ge
volg is een combinatie van verschillen
de apparaten met verschillende bedie- 
nings-en uitlezings eenheden. Aan de 
ene kant is deze lage intensiteit van in
tegratie voor velen een doom in het 
oog, aan de andere kant is in werkelijk
heid het aantal systemen beperkt en de 
functionaliteit uiteenlopend, zodat men 
zich kan afvragen of het de moeite 
waard is om de intensiteit te verhogen.

De vraag of het de moeite waard is, is 
echter beperkt relevant, ontwikkelingen 
gaan door en uiteindelijk zal de ver
hoogde intensiteit een positieve wer
king hebben op de veiligheid, efficiency 
en kosten. De verhoogde intensiteit zal 
in de toekomst leiden tot een beperkt 
aantal beeldschermen op de brug, met 
minimale bediening. De OvdW kan 
hiermee een groot aantal processen 
aan boord van het schip bewaken en 
besturen. Hoever dit in de toekomst ligt 
is afhankelijk van vele factoren, waaron
der de markt verwachtingen die fabri
kanten van dit soort systemen hebben, 
de regelgeving die dit alles moet accep
teren en de voordelen die de reders er
mee verwachten te kunnen behalen.

PRAKTUK EN TOEKOMST
Zoals gezegd is integratie tot nu toe 
veelal een kwestie van apparatuur kop

Fig.2. Kehnn Hughes NINAS 9000, geïntegreerde brug
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Fig. 3. CMDSS- 
stotion (Foto: Tom 
Kroese, Rotterdam)

pelen en dit zo overzichtelijk mogelijk in 
een console bouwen daarbij de wensen 
van de klant en de geldende regels in 
acht nemend. Radio- Holland Marine 
kan alle apparatuur die mogelijk onder
deel uitmaakt van een geïntegreerde 
brug leveren en koppelingen verzorgen 
waar wenselijk. Er zijn ook standaard 
geïntegreerde navigatie systemen le
verbaar met meer of minder integratie. 
Steeds meer komt er apparatuur be
schikbaar met gecombineerde functies, 
die zodoende de intensiteit van de inte
gratie verhogen. Volgt nu een impres
sie van de integratie zoals die aan boord 
mogelijk is en zoals het in de toekomst 
zou kunnen worden, dit voor de taken 
communicatie, MK bewaking en navi
gatie.
Een eerste ontwikkeling waarbij de drie 
taken geïntegreerd worden is de op
komst van de voyage recorder. De be
langrijkste gegevens van alle systemen 
aan boord van de laatste 12 of 24 uur 
worden vastgelegd, inclusief ruwe ra
dar beelden. De voyage recorder kan al 
dan niet in een waterdichte, brandveili
ge en/of opdrijvende constructie wor
den geplaatst, met of zonder transpon
der. De gegevens kunnen worden ge
bruikt voor ongeval analyse. Voor de re
der belangrijker is gebruik als bewijs van 
onschuld, bij grote maar ook kleine on
gevallen.

COMMUNICATIE
Met de komst van het GMDSS (Global 
Maritime Distress and Safety System) is 
de nood- spoed- en veiligheidscommu- 
nicatie zo goed als geautomatiseerd.

Gevolg is dat de radio officier van 
boord is en dat de communicatie vanaf 
de brug wordt gevoerd en niet meer 
vanuit de radiohut. Het uitzenden van 
een noodbericht is een kwestie van 
'een druk op de knop'. Langzaam vindt

er een verdergaande integratie plaats 
door verhoging van de intensiteit, 
steeds meer zender/ontvangers krijgen 
een ingebouwde DSC (Digital Selective 
Calling) unit, waardoor er minder be- 
dieningsunits nodig zijn. Wat toekom
stige integratie betreft zijn er al pogin
gen geweest om de gehele bediening 
van het GMDSS station via één beeld
scherm met één handset te laten verlo
pen. Ontwikkelkosten, marktverwach- 
ting en regelgeving hebben deze ont
wikkeling echter voorlopig tot stilstand 
gebracht.
Communicatie wordt ook in de breedte 
geïntegreerd met andere systemen aan 
boord. Meest gebruikelijke is wel de 
koppeling met een positie-ontvanger, 
zodat met uitzending van een noodbe
richt ook direct de actuele positie auto
matisch kan worden meegezonden. 
Andere vormen van integratie in de 
breedte zijn verbindingen met syste
men die communicatie middelen ge
bruiken voor data uitwisseling, bijvoor
beeld lading of administratieve gege
vens. Nog een mogelijke vorm van in
tegratie die al gebruikelijk is, is koppe
ling van externe communicatie aan in
terne communicatie. Via Inmarsat bin
nenkomende telefoongesprekken wor
den op de brug aangenomen en kun
nen via een interne telefooncentrale 
worden doorgeschakeld. De OvdW 
krijgt hierdoor ook de functie van tele
fonist aan boord.
Wat de toekomst betreft kunnen we 
nog verwachten dat transponders voor 
VTS (verkeers-begeleidings-systemen) 
onderdeel gaan uitmaken van integra-

tie. Er zijn al VHF/DSC combinaties 
waarbij de transponder functie is inge
bouwd. De DSC heeft dan extra moge
lijkheden om scheeps gegevens in te 
voeren. Een koppeling met een positie- 
ontvanger zorgt voor automatische in

voer van positie, koers en snelheid. Het 
VTS walstation kan schepen in de om
geving ondervragen, waarop de DSC 
automatisch antwoordt met de be
schikbare gegevens zonder tussen
komst van de OvdW. Ook de regelge
ving is wat betreft de eisen aan 
transponders in een ver gevorderd sta
dium.

MK AUTOMATISERING
In de machinekamer (MK) is nooit over 
integratie gesproken, maar altijd al over 
automatisering. Een onbemande MK 
waarbij de controlekamer van 17-8 uur 
op slot gaat is tegenwoordig normaal. 
Steeds meer verschijnen de beeldscher
men die in de controlekamer staan ook 
op de brug om daar een bijdrage aan de 
integratie op locatie niveau te leveren. 
De geïntegreerde officier heeft er zo 
weer een taak bij, het monitoren van de 
MK. De alarmering blijft in dit geval 
overigens ook rechtstreeks naar de 
OvdW voor de MK lopen. Behalve het 
monitoren van de MK is het ook moge
lijk om via de beeldschermen bedie- 
ningsmogelijkheden te hebben, afhan
kelijk van de systeem configuratie. Als 
de OvdW de boegschroef wil gebrui
ken kan hij vanaf de brug ook generato
ren starten voor het benodigde extra 
vermogen, als dit al niet automatisch 
gebeurt. Wat de MK betreft is het de 
vraag hoe ver men wil gaan met het op 
afstand bewaken en bedienen. De af
stand tussen brug en MK is groot en op 
de brug is het niet altijd mogelijk om 
een goede indruk te krijgen van wat 
zich in de MK afspeelt.
Integratie in de breedte met navigatie is 
ook mogelijk. Onderdeel van het navi
gatie routeplan kan zijn dat op verschil
lende delen van de route verschillende 
snelheden gewenst zijn. De verschillen
de snelheden van het routeplan kun
nen tijdens de uitvoering de voortstu- 
wingsinstallatie aansturen. Overigens is 
het wel gebruikelijk dat dit soort veran
deringen pas plaats vinden nadat ze be
vestigd zijn door de OvdW. Er zijn ook 
systemen die de actuele performance 
van de voortstuwing monitoren en aan 
de hand daarvan een advies snelheid 
kunnen geven.
Verhogen van de intensiteit in MK auto
matiseringssystemen is ook al gebruike
lijk. Veelal is het een kwestie van meer 
sensoren aansluiten en meer pagina's 
met gegevens op de beeldschermen 
weergeven. Bijvoorbeeld integratie van 
lading bewaking, ballast en trim, etc.

NAVIGATIE
Beginnend met de reisvoorbereiding 
moet er een route worden uitgezet be
staande uit waypoints. Bij gebrek aan 
regels voor typekeuring (verwacht 
1997) van het ECDIS (Electronic Chart
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Fig. 4. Machinekamer 
monitoring op de 
brug.

Fig.5. Weerrouteren 
aan boord met be
hulp van SPOS

Display and Information System) dient 
dit nog steeds te gebeuren in de papie
ren zeekaart. In de toekomst zal de EC- 
DIS echter een centrale rol gaan spelen 
bij de integratie en automatisering van 
de navigatie.
Bij het uitzetten van een route met name 
bij oceaan oversteken is het weer van in
vloed op de keuze van de route. Hier
voor heeft Radio-Holland Marine een 
weerrouteersysteem (Ship Performance 
Optimisation System, SPOS) waarbij het 
mogelijk is elke dag via Inmarsat (A,B,M) 
een actueel weerbericht voor vijf dagen 
vooruit op te halen uit de database van 
Meteo Consult, Wageningen.

Het weerbericht is in digitale vorm en 
bevat luchtdruk, wind en golf voorspel
lingen. Het weer kan aan boord gra
fisch op een beeldscherm worden 
weergegeven en wordt samen met ge
gevens van het scheepsmodel gebruikt

voor het berekenen van verschillende 
optimale routes voor wat betreft tijd en 
brandstof. De gebruiker kan ook zelf 
routes uitzetten en daarbij zien wat het 
te verwachten weer onderweg zal zijn, 
hoeveel brandstof verbruikt zal worden 
en hoe lang de reis zal gaan duren. De 
uiteindelijk door de gebruiker gekozen 
route kan via een koppeling worden in
gevoerd in de ECDIS.
In de ECDIS wordt de route verder be
oordeeld op navigatie niveau. Langs de 
route kan een gewenste baanbreedte 
worden ingevoerd waarbinnen het 
schip zich mag bewegen. De ECDIS 
kan automatisch controles uitvoeren. 
Bijvoorbeeld controle op de veilige 
diepte contour, verboden vaargebie- 
den en verkeers-scheidings-stelsels. Bij 
elk waypoint kan verder een 'default' of 
een door de gebruiker gedefinieerde 
'wheel over point' worden ingevoerd, 
afhankelijk van bijvoorbeeld een maxi

mum draaisnelheid.
In de toekomst kan de intensiteit van de 
integratie verhoogd worden door bij
voorbeeld weerrouteersystemen en EC
DIS samen te bouwen. Bij het bepalen 
van een optimale route in relatie tot het 
weer kunnen ook direct navigatie crite
ria worden meegenomen.
Een zo samengesteld routeplan in de 
ECDIS is de basis voor de reisuitvoering. 
Koppeling van plan aan uitvoering is 
een uitbreiding van de integratie in de 
lengte. O m  verdere automatisering 
mogelijk te maken heeft de ECDIS in
voer van positie, snelheid en heading 
nodig om de actuele toestand van het 
schip in de kaart te kunnen weergeven. 
Het verschil tussen plan en actuele situ
atie (cross track error, XTE) kan in de 
ECDIS bepaald worden en als invoer 
dienen voor de automatische piloot. De 
automatische piloot stuurt het schip zo
danig dat het plan met een ingestelde 
nauwkeurigheid wordt uitgevoerd. Bij 
nadering van een waypoint zullen, na 
bevestiging door de OvdW, de ECDIS 
en automatische piloot automatisch 
overgaan naar het volgende waypoint. 
Voor de komst van ECDIS bestond de 
mogelijkheid van automatisch track 
sturen al. Moeilijkheid was echter dat 
coördinaten van waypoints uit de pa
pieren kaart gehaald moesten worden 
om vervolgens te worden ingetoetst in 
de CPS ontvanger. De CPS zorgde dan 
voor aansturing van de automatische 
piloot. Dit proces is foutgevoelig en de 
mogelijkheden voor visuele controle 
zijn beperkt.
-  Aan dit hiervoor zo kort beschreven 

proces van het automatisch track va
ren zitten nogal wat haken en ogen.

-  Van de positie wordt tegenwoordig 
aangenomen dat deze afkomstig is 
van een CPS ontvanger al dan niet 
met differentiële correctie. Feit is ech
ter dat er storingsbronnen zijn die 
kunnen interfereren met het GPS sig
naal. Hierover is in oktober 1995 te 
Londen een workshop georganiseerd 
door het RIN (Royal Institute of Navi- 
gation). Waarschuwende opmerkin
gen tijdens deze workshop waren dat 
sommige GPS ontvangers deze sto
ringen niet herkennen en dus zelf ook 
nooit een fout melding zullen geven. 
Ook kan de gebruiker geconfron
teerd worden met het plotseling ver
lies van de satellieten signalen. In dit 
geval zal de GPS, als deze juist is inge
steld, wel een melding geven. Twee 
conclusies werden getrokken tijdens 
de workshop, er moeten 'performan
ce standards' komen voor GPS ont
vangers en gebruik van alleen GPS is 
niet aan te raden.

-  De nauwkeurigheid van GPS is onge
veer honderd meter, met DGPS on
geveer tien meter. Als het differentië-
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ie signaal wegvalt of als er een positie 
sprong van honderd meter van de 
ene kant van de geplande route, naar 
honderd meter aan de andere kant 
van de route plaatsvindt dan zal de 
automatische piloot hier op reage
ren, met alle gevolgen van dien. Een 
oplossing is dat apparatuur die posi
tie gegevens gebruikt, controleert of 
de verplaatsing tussen twee opeen
volgende posities binnen een gestel
de limiet valt. Is de sprong te groot 
dan zal er een waarschuwing worden 
gegeven en alle automatische pro
cessen die van de positie gebruik ma
ken moeten gestopt worden. Andere 
mogelijkheid is het filteren van de 
positie. Gevaar van filteren, zeker tn- 
dien er sprake is van verschillende ge
koppelde apparaten, is dat dit ge
beurt op meerdere plaatsen, waar
door het uiteindelijke resultaat on
doorzichtig en de nauwkeurigheid 
betrekkelijk is.

-  Indien de GPS positie niet meer gel
dig is za! dit overgenomen moeten 
worden door een ander plaatsbepa- 
lings systeem of door dead-recko- 
ning. Ook deze overname kan proble
men geven: door automatische over- 
gang van GPS naar bijvoorbeeld Lo- 
ran-C kan een aanzienlijke positie- 
sprong optreden, met weer alle ge
volgen van dien voor de aansturing 
van de automatische piloot. In de 
praktijk zal bij het wegvallen van een 
positie signaal de overname niet auto
matisch zijn. De positie-ontvanger en 
de ECDIS zullen een alarm geven dat 
de positie niet meer geldig is, het aan
sturen van de autopiloot met baan in
formatie wordt gestopt en de autopi
loot vaart verder met de laatst beken
de koers. De OvdW zal een nieuwe 
positie sensor moeten selecteren en 
het automatisch routevolgproces op
nieuw moeten opstarten en daarbij 
moeten voldoen aan de voorwaarden 
dat het schip op koers ligt en zich bin
nen limieten van XTE bevindt.

Ideaal maar nog niet gebruikelijk is een 
positie module waarin ruwe posities 
van verschillende ontvangers en syste
men worden ingevoerd samen met log 
en gyro gegevens. De positie module 
berekent één optimale positie. Bij weer
gave van deze positie moet dan zowel 
numeriek als grafisch worden aangege
ven wat de nauwkeurigheid van de po
sitie is. Zo'n positie module zou in de 
toekomst een black-box kunnen zijn, 
eventueel met instellings-en uitlezings 
mogelijkheden ergens in een menu van 
de ECDIS.
Een andere al lang gebruikelijke vorm 
van integratie koppeling en automati
sering is de combinatie van gyro en au
tomatische piloot. Door opkomst van 
de ECDIS en verschuiving van taken is

het niet meer de automatische piloot 
die de actuele heading vergelijkt met 
de gewenste heading, maar is het de 
ECDIS die bepaalt wat de afwijking van 
de track is. De automatische piloot 
krijgt de afwijking als input en gegeven 
zijn instellingen en de actuele heading 
moet deze het schip terug naar de track 
sturen. Bij gebruik van een automati
sche piloot dient er ook altijd een onaf
hankelijk 'off course' alarm aanwezig te 
zijn dat de magnetisch heading verge
lijkt met de ingestelde te sturen koers. 
Vroeger was dit een afzonderlijk appa
raat, tegenwoordig is het ingebouwd in 
de autopiloot, met behoud van de on
afhankelijkheid. De automatische piloot 
zelf is ook weer onderwerp van integra
tie met een verhoogde intensiteit, de 
bediening ervan is al ondergebracht in 
ECDIS en RADAR.
Omdat de heading een belangrijk ge
geven is dat altijd beschikbaar moet 
zijn, zijn er koers monitoren die gege
vens van één of twee gyro kompassen 
en een magnetisch kompas bewaken. 
Als één van de sensoren faalt wordt er 
een waarschuwing gegeven. Met één 
druk op de knop kan dan worden over
geschakeld op een andere sensor. Au
tomatisch worden ook direct alle aan
gesloten apparatuur en repeaters voor
zien van de juiste gegevens. Met log en 
positie invoer kan de koers monitor te
vens correcties op de gyro heading en 
variatie voor het magnetisch kompas 
bepalen en verwerken.
Om ook hier te voorkomen dat het 
schip plotselinge stuurbewegingen 
gaat maken is het van belang dat bij 
uitval van een heading sensor de over- 
gang naar een andere sensor vloeiend 
verloopt of dat het proces van automa
tisch track varen wordt gestaakt en dat 
de OvdW dit opnieuw opstart.
Naast de al besproken gegevens van 
heading en positie zijn er nog een aan
tal nautische gegevens waarvan de 
OvdW graag een overzicht heeft ter in
formatie en verificatie. Bijvoorbeeld de 
waterdiepte, windsnelheid en -richting, 
draaisnelheid van het schip, roerhoek 
en toerental en spoed van de schroef. 
Deze gegevens kunnen centraal wor
den weergegeven op een zogenaamd 
'conning display'. De OvdW hoeft zo
doende niet meer een aantal apparaten 
en repeaters af te lopen om zijn infor
matie bij elkaar te krijgen.
Ging het wat betreft de navigatie taak 
tot nu toe om het bepalen van de route 
en het volgen daarvan, een andere taak 
is het bewaken van de omgeving. Ener
zijds bewaking van de omgeving welke 
wel op de kaart staat. Zolang de ge
plande route gevolgd word en ECDIS 
geen waarschuwingen geeft is deze 
taak beperkt. Meer aandacht is nodig 
voor datgene wat niet in de kaart te

zien is, het overige verkeer.
Bewaking van het verkeer gebeurt in 
eerste plaats visueel door het houden 
van uitkijk. In de tweede plaats met be
hulp van RADAR en ARPA. De ARPA kan 
automatisch doelen binnen een gedefi
nieerd gebied detecteren, volgen en 
een vector geven. Met de gegevens 
kan de OvdW (bedreigende) situaties 
beoordelen. De ARPA kan ook een 
waarschuwing geven als er gevaar voor 
aanvaring bestaat.
De twee taken, route volgen en omge
ving bewaken zouden gecombineerd 
kunnen worden. ECDIS en RADAR kun
nen tegelijk op één beeldscherm wor
den weergegeven (full overlay). Discus
sies die hierover gevoerd worden gaan 
er over of er niet teveel informatie op 
één scherm komt. Worden kleine doe
len op de RADAR nog wel opgemerkt? 
Overschrijven RADAR reflecties de kaart- 
data of andersom? Andere praktische 
knelpunten zijn de referentie. ECDIS is 
grond gestabiliseerd, terwijl ARPA, voor 
de regels, water gestabiliseerd moet 
zijn. Dit zijn punten waar men uiteinde
lijk een oplossing voor zal vinden, maar 
waarbij men zich kan afvragen of dit 
niet te ver gaat. De twee taken zijn im
mers wezenlijk verschillend en de voor
delen die een 'full overlay' geeft zijn ook 
op een andere manier te bereiken, 
waarbij de knelpunten niet optreden. 
Een voordeel van gecombineerde EC
DIS en RADAR is dat de twee taken met 
één beeldscherm kunnen worden uit
gevoerd.
Door weergave op één scherm zijn de 
intenties van ARPA doelen snel zicht
baar. De positie is eenvoudig te contro
leren omdat kaart en radarbeeld moe
ten samen vallen.
Dit resultaat is ook te bereiken door al
leen geselecteerde doelen van de ARPA 
op de ECDIS weer te geven. Van bewe
gende doelen kunnen de intenties wor
den beoordeeld. Stilstaande doelen 
voor de positie controle of het identifi
ceren van schepen voor anker.
Voor het tegelijk bewaken van route en 
verkeer is het niet noodzakelijk ECDIS en 
RADAR gecombineerd weer te geven. 
De ARPA is geschikt voor de anti-aanva- 
ringstaak. De route volg- en bewakings 
taak wordt volledig en automatisch 
door de ECDIS uitgevoerd. Voor het 
monitoren van deze taak is het vol
doende als op de ARPA uitsluitend way- 
points, routelijn, baanbreedte en even
tueel een veilige diepte contour van de 
ECDIS worden weergegeven. De 
OvdW kan zo op de ARPA snel zien 
waar hij zich bevindt ten opzichte van 
een zorgvuldig opgesteld routeplan en 
of de automatische uitvoering daarvan 
nog goed verloopt. Met de baanbreed
te en veilige diepte contour is direct te 
zien wat de eventuele bewegingsvrij
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heid is. De OvdW  kan zich concentre
ren op het overige verkeer. De ARPA zal 
het centrale monitor station blijven op 
de brug voor bewaking van het overige 
verkeer en het monitoren van het rou- 
tevaren. De ECDIS zal er naast staan 
voor aanvullende gegevens indien 
noodzakelijk.
De ECDIS zal in de toekomst een cen
trale rol spelen voor de automatisering 
van de navigatie. Hiermee wordt het 
reisplan gemaakt en tijdens reisuitvoe- 
ring gaan hier alle gegevens naar toe 
die nodig zijn om de realiteit met het 
plan te vergelijken. Na vergelijking is 
het ook de ECDIS die andere systemen 
aanstuurt zodat het plan uitgevoerd 
wordt. Alles wat voor en na de ECDIS 
komt zal uiteindelijk een black-box 
functie hebben met instelling en bedie- 
nings mogelijkheden in een menu dat 
onderdeel uitmaakt van de ECDIS. De 
ECDIS wordt veel meer dan alleen een 
kaart en informatie systeem. ECDIS 
wordt de geïntegreerde en automati
sche navigatie. Als het uiteindelijk zover 
is kan men zich afvragen "waarom nog 
op een kaart kijken, alles gaat automa
tisch", alleen af en toe ter oriëntatie en 
verificatie, eigenlijk net als gebruikelijk 
bij varen met de papieren kaart. Een 
deskundige heeft naar aanleiding van 
de eindeloze discussies over kleuren en 
symbolen in de ECDIS al eens gezegd: 
"het beeld van de ECDIS van de toe
komst is zwart".

PUNTEN VAN AANDACHT BU 
INTEGRATIE
Punten van aandacht bij navigatie inte
gratie liggen op verschillende vlakken. 
In eerste plaats zijn koppeling en gege
vensuitwisseling zoals aangegeven vaak 
mogelijk door middel van de NMEA 
standaard. De standaard is echter be
trekkelijk, het komt nog steeds voor dat 
de koppelingen niet werken. Verder is 
het versturen en ontvangen van gege
vens vaak een kwestie van de juiste Set
up van de diverse apparaten. Dit is te
meer een reden om systeem verant
woordelijkheid bij één deskundige leve
rancier te leggen. De set-ups zijn echter 
ook voor iedereen toegankelijk, hetgeen 
eisen stelt aan de documentatie. Radio- 
Holland Marine kan totale systeem ver
antwoordelijkheid nemen en aanvullen
de documentatie leveren waar wenselijk

en waar afzonderlijke gebruiksaanwij
zingen in gebreke blijven.
Bij integratie, waarbij wordt gesproken 
over een netwerk, heeft dit vaak alleen 
betrekking op de verbinding met even
tuele remote stations op brugvleugels 
of elders. Bijna alle sensoren en bestu
ringen, die zoals gezegd vrijwel alle
maal van en naar de ECDIS leiden, zijn 
één op één, seriële verbindingen. 
Geïntegreerde systemen vragen ook 
om andere training en voorlichting. 
Naarmate steeds meer apparatuur ge
koppeld wordt, er meer automatisch 
gebeurt en er steeds meer black-boxen 
verschijnen wordt het voor de OvdW 
steeds moeilijker om het proces te be
vatten en te weten wat nu wel en geen 
invloed heeft. Dit is zeker van belang 
om te weten als zich storing of uitzon
dering situaties voordoen. Gebruikers 
moeten getraind worden voor deze 
systemen, daarnaast is het van belang 
dat er een systeem overzicht voor de 
gebruiker beschikbaar is. Training en 
voorlichting geldt ook voor de service 
organisatie van Radio-Holland Marine 
waar deze ontwikkeling word onder
kend en waar reeds getraind wordt 
vanuit dit standpunt. Technici zijn op 
de hoogte van welke apparatuur in
vloed heeft op wat en welke instellin
gen belangrijk zijn voor het geheel, zo
dat de oorsprong van een fout in een 
samengesteld systeem kan worden 
vastgesteld.
Alarmering verdient ook extra aan
dacht. Bij de huidige systemen, opge
bouwd uit verschillende apparatuur, 
zijn de alarmen en alarmlimieten veelal 
ingesteld op afzonderlijke apparaten in 
diverse, vaak verborgen menu's. De in
gestelde alarmen en limieten zijn ook 
voor iedereen toegankelijk. Het is voor 
de gebruiker moeilijk om een overzicht 
van alle alarm instellingen te krijgen. 
Omdat apparaten gekoppeld worden 
gebeurt het steeds vaker dat na één 
alarm ook gekoppelde apparaten een 
alarm geven. Regelgeving eist voor 
éénmansbrug ook centrale alarm indi
catie, dit geeft snel inzicht in waar het 
alarm vandaan komt, maar het aantal 
alarmen wordt alleen groter. Uiteinde
lijk moet men toch naar het betreffende 
apparaat voor nadere gegevens en af
handeling van het alarm. Zeker wat 
alarmering betreft zou een verhoging

van de intensiteit van de integratie een 
positieve invloed kunnen hebben op 
het aantal alarmen en de snelheid van 
verwerking ervan.
Door integratie, automatisering en ge
bruik van beeldschermen zal het in de 
toekomst vaker mogelijk worden om bij 
een alarm direct de juiste gegevens op 
een beeldscherm te presenteren met 
daarbij adviezen voor mogelijke acties.

CONCLUSIES
Locatie integratie is al volop aanwezig 
op de brug. Naast navigatie wordt van
af de brug gecommuniceerd en wordt 
de machinekamer bewaakt. Hierbij zijn 
MK bewaking en de nood-, spoed- en 
veiligheids communicatie grotendeels 
geautomatiseerd.
Integratie in de breedte tussen MK be
waking, communicatie en navigatie is 
vanwege de geringe gemeenschappe
lijke taken en functies beperkt tot loca
tie integratie.
De intensiteit van de locatie integratie 
zal in de toekomst wel verhoogd wor
den. Met vier gelijke beeldschermen op 
de brug voor ECDIS, radar, MK bewa
king en communicatie ontstaat een 
flexibel geheel, waarbij de O vdW  zelf 
kiest wat op welk beeldscherm wordt 
afgebeeld.
De huidige geïntegreerde bruggen zijn 
een aaneenschakeling van beschikbare 
apparatuur, zoveel mogelijk samenge
steld voor het vervullen van taken en 
functies aan boord. De optimale integra
tie ontstaat als de taken en functies als 
basis worden genomen voor een nieuw 
te bouwen geïntegreerd geheel, onaf
hankelijk van bestaande apparatuur.
Wat betreft navigatie is het mogelijk 
om verder in de lengte te integreren. 
Met name door de komst van ECDIS zal 
de integratie en automatisering van de 
navigatie toenemen. De nu op de brug 
gebruikelijke apparatuur zal steeds 
meer in black-boxen worden onderge
bracht met centrale bewaking en be
diening vanaf beeldschermen. De cen
trale navigatie beeldschermen op de 
brug zijn van de ECDIS en ARPA, waar
bij de ECDIS primair is voor het voorbe
reiden, tussentijds wijzigen en het afwij
ken van het plan. De ARPA met aanvul
lende route informatie is primair tijdens 
uitvoering van het plan.

UDEMA MARITIME B.V

Voor het uitzenden, detacheren, werven & selecteren van
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Nieuwe 2-in-één topkwaliteit: 
een gecombineerde 
SERCEL DGPS ontvanger 
voor op land en op zee

Naast de bestaande reeks Sercel DGPS 
ontvangers introduceert AquaNav de nieuwe NR-202-K.

Een multifunctioneel, gecombineerd instrument 
dat zowel bij landmeetkunde als maritieme doeleinden 
met ongekende nauwkeurigheid de juiste plaats 
bepaalt. Precisie tot op de centimeter. Geen andere 
ontvanger die dat realiseert.

Daarom is de nieuwe Sercel DGPS NR-202-K 
het meest aangewezen apparaat voor o.a. het uitvoeren 
van lodingen, aanleg en ingraven van pijpleidingen, 
controleren van vaargeulen en positionering van 
platforms.

Bel snel voor documentatie met AquaNav,
Sercel agent voor Nederland en België.

KART

DGPS NR-202-K

n

Dynamics in the world of high technology

f f  A q u a N a v
\ /  Ketelweg 12-14, 3356 LE Papendrecht, Nederland 

tel. (078) 615 79 88 -  fax (078) 615 20 27

Bel voor inlichtingen:
T N O  Technische Menskunde 
Dr. ir. A.R.A. van der Horst 
Prof. dr.ir. H. Schuffel
Kampweg 5 ■  Postbus 23, 3769 ZG Soesterberg
tel: 0346 - 356 211 ■  fax: 0346 353 977 ■  email: Vanderhorst@tm.tno.nl

TNO. DE KRACHT VAN KENNIS.

Ergonomisch onderzoek kan het aantal ongevalsfactoren aanmerkelijk verminderen

'e Kracht van T N O  Technische Menskunde is gelegen in de kennis van mensehjke functies en toepassing van die kennis bij 
- vormgeving van taken en technische h u l p m i d d e l e n .  T N O  Technische Menskunde kan daarmee bijdragen aan een verbete- 
ng van de efficiëntie van som s wel 30%, op tim aliser in gen  de arbeidsomstandigheden en verhoging van de veiligheid.
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ULSjTjEIN

Ulstein Rekab b.v. is branche-office in de Benelux voor:

U LSTEIN  BRATTVAAG A/S, N oorw egen  
U LSTEIN  N O RW INCH A/S, N oorw egen
lage druk en hoge druk hydraulische dekwerktuigen

U LSTEIN  F R Y D E N B 0  A/S, N oorw egen  
U LSTEIN  TEN FJO R D  A/S, N oorw egen
electrisch-hydraulische stuurmachines

U LSTEIN  BERGEN A/S, N oorw egen
dieselmotoren, gasmotoren, generator sets

U LSTEIN  PRO PELLER A/S, N oorw egen
verstelbare schroeven, z-drives, boegschroeven etc.

U LSTEIN  M ARINE ELECTR O N IC S A/S, N oorw egen
tankniveau- en inhoudsmeting, afstandsbedieningen, alarmeringssystemen

Andere U LSTEIN  produkten: gasturbines, stabilisatie systemen, 
bulk handling systemen, anchor handling systemen, verdeelventielen.

Daarnaast vertegenwoordigen wij:

/ \  HEINZ J. H IN ZE GM BH., D uitsland
flaproeren

A U K R A  IN D U STRIER A/S, N oorw egen
Abas dekkranen, visnetlieren

SC H O EN R O C K  H Y D R A U LIK  GM BH., D uitsland
hydraulische waterdichte schotdeuren

KU M ERA  A/S, N oorw egen
tandwielkasten, speciaal voor maritieme toepassingen

M O N G STAD  EN GIN EERIN G  A/S, N oorw egen
laad- en lossystemen, zijdeuren, liften, conveyors; 
ontwerp en produktie

BO T-G RO N IN GEN  B.V., N ederland
complete inbouwklare roersecties en produktie van flaproeren

Ulstein Rekab heeft een eigen servicestation en technische dienst.
Met alle genoegen voorzien wij u van nadere informatie.

ULSJJEIN
U L S T E I N  R E K A B  B . V .

Koningsweg 21, 9731 AN Groningen, Nederland / Telefoon 050 5425425 I Telefax 050 5425588 
Overschiesestraat 28, 3112 HG Schiedam, Nederland / Telefoon 010 4261227 / Telefax 010 4264298
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S C H E E P S B O U W

Rg. 2. Zijaanzichten 
van de oorspronkelij
ke en van de verleng
de Coral Actinia/Cor
al Aciopora. De 
plaats van de nieuwe 
sectie is aangegeven.

Verlenging LPG-tankers
De Anthony Veder Groep in Rotterdam g a f begin vorig jaar aan YVC Bolnes opdracht tot het verlengen van de 
gastankers Coral Actinia en Coral Acropora en het vergroten van hun ladingcapacltelt van 2200 tot 3200 m3. 
De verbouwing van de Coral Actinia kwam op 18 decem ber gereed, de Coral Acropora wordt deze m aand aan 
de werf verwacht.

De gegevens voor dit artikel zijn grotendeels 
ontleend aan de tekst van een voordracht van 
ing. K.R. Bosma, directeur van YVC Bolnes, 
en ing. CA. Drogendijk, directeur Vlootbeheer 
Anthony Veder, op de 'Repair & Conversion 95 
Conference', die op 7 en 8 november vorig jaar 
in Londen werd gehouden, alsmede aan de op 
die voordracht gebaseerde lezing van ing. /. 
Bakker, Hoofd Produktie van de werf, voor de 
afdeling Amsterdom van de NVTS op 10 janu
ari 1996.

De twee zusterschepen zijn in 1993 
door YVC Ysselwerf gebouwd. De Coral 
Acropora werd beschreven in SWZ 4-93, 
blz. 151.
De schepen hebben over de lengte van 
het ladinggedeelte een dubbele huid 
(en natuurlijk een dubbele bodem) en 
een trunkdek. In het 'laadruim' staat 
een enkele, cilindrische gastank van 
2200 m 3. Deze capaciteit kwam over
een met de wensen van de charteraars 
ten tijde dat de schepen werden be
steld. Later marktonderzoek toonde 
echter aan dat de vraag naar schepen 
van deze grootte zou afnemen en dat 
grotere schepen beter in de markt zou
den liggen. Dat leidde tot het plan om 
de Coral Actinia en Coral Acropora te 
vergroten en bepaalde tevens de groot
te van de nieuwbouwschepen die door 
de Anthony Veder Groep in China wer
den gecontracteerd: een schip van 
3750 m3 volgens een al bestaand ont

Fig. 1. De verlengde Coral Actinia.

werp en twee van 4200 m 3 geheel vol
gens de specificaties van de rederij.
Aan de beslissing de twee schepen te 
verlengen ging een haalbaarheidsstu
die vooraf: wat zouden de consequen
ties van de verlenging zijn voor de snel
heid, voor de sterkte van het schip, 
voor de gasinstallatie en voor de laad- 
en loscapaciteit. En wat zouden de kos
ten zijn?
De studie werd uitgevoerd door de ont
werpafdeling en tekenkamer van YVC 
Ysselwerf, in nauwe samenwerking met

de technische staf van de rederij en met 
de leverancier van de oorspronkelijke 
gasinstallatie, Noell-LGA Gastechnik uit 
Remagen in Duitsland.
Twee alternatieven werden bekeken 
voor het vergroten van de tankcapaci- 
teit:
a. het verlengen van de al aanwezige 

gastank;
b. het plaatsen van een tweede tank.
Op grond van technische en financiële 
overwegingen werd voor de tweede 
oplossing gekozen. De belangrijkste re
den daarvoor was dat een enkele, ver
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lengde tank niet sterk genoeg zou zijn 
om op twee ondersteuningen te rus
ten, terwijl het versterken van de tank 
zelf te veel complicaties zou meebren
gen. Ook zou het verlengen van de be
staande tank een langere doorlooptijd 
en hogere kosten hebben gevergd. 
Voor een inhoud van 1000 m 3 moest 
de tweede tank een lengte van 23 m 
krijgen bij dezelfde diameter als de be
staande tank: 7800 mm. Dit maakte 
een verlenging van het schip met onge
veer 24 m noodzakelijk.
De studie wees verder uit dat, dankzij 
de grotere lengte, de snelheid slechts 
een halve knoop lager zou worden, dat 
geen ingrijpende aanpassingen van de 
constructie nodig waren om de beno
digde sterkte te handhaven en dat de 
bestaande reliquefactie-installatie vol
doende capaciteit had. Wel moest de 
nieuwe tank uiteraard van een eigen 
pomp worden voorzien.
Nadat uit de begroting van de kosten 
was gebleken dat die het beschikbare 
budget niet overschreden, ging de re
derij over tot het plaatsen van de op
dracht.

WIJZIGINGEN
De verschillen die het gevolg zijn van 
de verbouwing, komen vooreen deel al 
tot uiting in tabel 1 en fig. 2.

Casco
Het schip is met 24,05 m verlengd, 
overeenkomend met 37 spantafstan- 
den van 650 mm.
De nieuwe rompsectie is aangebracht 
ter plaatse van spant 621/2, zie fig. 2, 
en weegt inclusief trunkdek circa 2 6 0 1.

In de sectie vormen dubbelebodem- en 
zijtanks drie U-vormige waterballast- 
tanks.
De grotere lengte maakt wel enige ver
zwaring van de scheepsconstructie 
noodzakelijk. Het weerstandsmoment

T A B E L 1 . G E G E V E N S
V A N D E C 0 R A L A C T 1 -

N 1 A V 0 0 R E N N A D E
V E R L E N G I N G .

voor na

Lengte o.a. m 77,43 101,48
Lengte 1.1. m 72,74 96,79
Breedte mal m 13,80 = 13,80
Holte m 7,20 = 7,20
Diepgang m 5,05 4,95
Draagvermogen t 2.449 3.500
Machinevemiogen kW 1.690 = 1.690
Dienstsnelheid kn 13,0 12,5

Tankinhouden:
Ladingtanks m3 2.200 3.200
Dieselolie m3 311 = 311
Drinkwater m3 121 = 121
Waterballast m3 762 1.770

in het middenschip is vergroot door 
middel van platen van 25 mm dik, die 
aan SB en BB zijn vastgelast op de 
knieën die de langscoaming van het 
trunkdek afsteunen op het bovendek. 
De (geringe) diepgangsvermindering 
maakte het mogelijk de versterking van 
de romp hiertoe te beperken. Daar bij 
gastankers het draagvermogen niet van 
groot belang is (het zijn Volume car
riers'), is de kleinere diepgang geen be
zwaar.
Uit uitgebreide lekstabiliteitsberekenin- 
gen bleek dat een extra dwarsschot tus
sen de beide ladingtanks niet nodig was.

Ladinginstallaties
De uitbreiding van de ladinginstallatie, 
inclusief toebehoren en installatiewerk- 
zaamheden, is uitbesteed aan Noell- 
LCA Castechnik, de leverancier van de 
oorspronkelijke installatie. Als voorheen 
gelden een maximum soortelijk ge
wicht van de lading van 970 kg/m3, 
een maximale werkdruk van 9,36 bar 
en een laagste transporttemperatuur 
van -48”C.
De bestaande gasbehandelingsinstalla
tie, op het achterste gedeelte van het 
trunkdek, behoefde niet gewijzigd te 
worden. De capaciteit van compres
soren en condensor is voldoende, ook 
voor het vergrote ladingvolume.
De nieuwe gastank meet 23.000 x 
7.800 mm (inwendig), heeft een wand
dikte van 25 mm, een isolatiedikte van 
120 mm en weegt 1 4 0 1. Hij is vervaar
digd in Abu Dhabi, waar LCA over ei
gen produktiefaciliteiten beschikt. De 
levertijd was negen maanden.
De tank rust op twee door de werf ver
vaardigde ondersteuningen van E-gra- 
de staal, een vaste en een waarover de 
tank bij temperatuurwisselingen kan 
schuiven. Tussen tank en ondersteunin
gen is mastiek aangebracht.
In de dome van de tank is een nieuwe 
Svanehoj deepwell pomp geplaatst

met een capaciteit van 200 m3/h bij 12 
bar. De pomp in de bestaande tank 
heeft een capaciteit van 400 m3/h en 
beide pompen kunnen tegelijkertijd 
werken, zodat de loscapaciteit van het 
schip is vergroot tot 600 m3/h.
Het manifold is in zijn geheel, met bor
dessen enzovoorts, ongeveer 12 m 
naar voren verplaatst. In verband met 
de vergrote loscapaciteit is de vloeistof 
crossover vergroot van 6" naar 8". De 
vapour lines (2 x 4") behoefden niet te 
worden aangepast. O p het voorschip 
werd een extra manifold aan BB ge
plaatst.
De gasinstallatie werd geschikt ge
maakt om tegelijkertijd twee verschil
lende gasladingen volledig gescheiden 
te vervoeren.
De bestaande ventilatie- (en 
navigatie)mast op het voorschip wordt 
nu voor de nieuwe, voorste gastank ge
bruikt. In verband met de grotere lengte 
van het schip moest de mast 3 m naar 
achter worden verplaatst om voldoende 
afstand te creëren tot de toegang naar 
de bootsmansbergplaats in de bak.
Ten behoeve van de bestaande tank is 
een nieuwe ventilatiemast geplaatst. 
Verder zijn wijzigingen aangebracht in 
de ladingleidingen en de posities van 
de afsluiters en in de bedienings- en be
wakingssystemen, zoals uitbreiding van 
het ladingschakelbord in de machine- 
controlekamer met de starter voor de 
nieuwe deepwell pomp en aanpassing 
van de ladingbedieningspanelen in de 
ladingcontrolekamer en van het paneel 
op de brug.

Verdere wijzigingen
Om de brandbluscapaciteit in overeen
stemming met de vergrote afmetingen 
van het schip te brengen, is in de machi
nekamer een extra Svanehoj brandblus- 
pomp geplaatst met een capaciteit van 
60 m3/h bij 6 bar. Het leidingsysteem 
voor de deksproei-installatie is uitgebreid

Fig. 3. Het voorschip op de hefwagens.
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Fig. 4. Het voorschip is naar voren verplaatst. De portaalconstructie die de bestaande gastank 
draagt, is op deze en de volgende foto goed zichtbaar

Fig. 6. De drie rompdelen staan op hun plaats en zijn aaneen gelast. Ook het nieuwe deel van het 
trunkdek is al aangebracht. De nieuwe gastank wordt ingehesen. In het ruim is nog net een deel 
van de achterste ondersteuning van deze tank te zien.

en ook de capaciteit van de poederblus- 
installatie moest worden vergroot.
Extra pijpleidingen waren nodig om de 
nieuwe ballasttanks op het bestaande 
manifold aan te sluiten.
En tenslotte moesten diverse pijpleidin
gen en elektrische leidingen naar het 
voorschip worden aangepast.

VERLENGINGSPROCEDURE
De verlenging is in zijn geheel in een 
van de drijvende dokken van W C  Bol
nes uitgevoerd.
Het schip arriveerde 4 november vorig 
jaar aan de werf en werd meteen ge
dokt en gasvrij gemaakt. Ook het afte
kenen van de te maken snede kon di
rect beginnen. Snijwerkzaamheden be
gonnen zodra het schip gasvrij was. De 
gastank werd daarbij met brandbesten- 
dig doek beschermd.
Het grootste probleem bij de verlen
ging was het ondersteunen van de be
staande gastank. De deling tussen voor- 
en achterschip ligt ongeveer op halve 
lengte van de gastank. Deze steekt 25 
m voor de deling uit en heeft de voor
ste ondersteuning in het voorschip, 
13 m voor de deling. Verplaatsing van 
het voorschip was dus niet mogelijk 
zonder de gastank daarvan los te ma
ken en hem op een andere wijze te on
dersteunen.
De oplossing die hiervoor werd geko
zen was om de tank op te hangen in 
een portaal. Nadat het voorste deel van 
het trunkdek was verwijderd, werd het 
portaal ter plaatse van de voorste tank- 
ondersteuning over het schip geplaatst. 
De poten rusten naast het schip op de 
dokvloer, op de dwarsbalk van het por
taal waren hefvijzels geplaatst. De tank 
werd hier met zware staalkabels aan 
vastgemaakt.
Zodra de draden stijf waren getrokken 
en het portaal het gewicht van het 
voorste deel van de gastank droeg, 
werd de ondersteuning losgebrand van 
de tanktop en van de wanden van de 
zijtanks. De ondersteuning bleef dus 
met de tank verbonden, onder andere 
omdat de mastieklaag tussen tank en 
ondersteuning intact moest blijven. 
Aan alle kanten werd een smalle strook 
materiaal weggesneden om voldoende 
ruimte te krijgen voor het verplaatsen 
van het voorschip zonder het risico de 
ondersteuning te beschadigen.
Het verplaatsen gebeurde door de fir
ma van Seumeren met zware, zelfrij- 
dende hefwagens (fig. 3). Deze worden 
hydraulisch aangedreven en worden 
per computer bestuurd. Aan het ge
bruik van hefwagens is de voorkeur ge
geven boven 'sleeën', omdat met de 
wagens stellen en uitlijnen, zowel in ho
rizontale als in vertikale richting, ge
makkelijker kunnen worden beheerst. 
Bovendien is -de methode snel en

vraagt zij weinig voorbereidingstijd.

Voordat de hefwagens in het dok wer
den gezet, waren zij al gebruikt om de 
nieuwe romp sectie uit de lasloods naar 
de kade te rijden.

Het 35 m lange en 360 t wegende 
voorschip werd over een afstand van 
55 m naar voren gereden, om tussen 
de voorkant van de bestaande gastank 
en de achterkant van het voorschip vol
doende ruimte te krijgen om de nieuwe

Fig. 5. Het inhijsen van de nieuwe rompsectie.
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tig. 7. De nieuwe lonk staat (bijna) op zijn plaats.

rompsectie in het dok neer te laten 
(tig. 4). Het voorschip werd voor in het 
dok tijdelijk op blokken geplaatst.
De volgende stap was het in het dok 
plaatsen van de nieuwe rompsectie, 
direct op de hefwagens, met behulp 
van een drijvende bok (tig. 5).
Vervolgens werd de sectie met de hef
wagens naar het achterschip gereden.

Nadat de sectie in de juiste positie was 
gebracht, met hechtlassen aan het ach
terschip was bevestigd en met blokken

was onderstopt, werd het voorschip 
weer naar achter verplaatst, gehecht en 
onderstopt. Hierna werden de twee na
den in de romp afgelast.
Toen het schip weer een geheel vorm
de werden in het voorschip de onder
steuningen voor de nieuwe gastank 
aangebracht. Tegelijk werd de voorste 
ondersteuning van de achterste gas
tank vastgelast op de tussengevoegde 
rompsectie. In verband met de wegge
sneden stroken materiaal gebeurde dit 
met vulstukken.

Daarna kon het portaal worden verwij
derd, het nieuwe, geprefabriceerde 
stuk trunkdek worden gemonteerd en 
de nieuwe gastank worden ingehesen 
(fig. 6 en 7).

Tenslotte werd het verwijderde stuk 
van het trunkdek weer op het voorschip 
geplaatst en afgelast.
Het grote staalwerk was daarmee vol
tooid, maar al het werk aan pijpleidin
gen en elektrische leidingen, het her
plaatsen in de nieuwe positie van het 
manifold, het plaatsen van de ventila- 
tiemasten en nog veel meer werkzaam
heden konden daarna pas worden uit
gevoerd.
Op 18 december verliet de Coral Acti- 
nia de werf voor een korte proefvaart, 
waarna het schip weer aan de rederij 
werd opgeleverd. Bij Shell-Moerdijk 
werd de eerste lading ingenomen en bij 
die gelegenheid ontving het schip van 
de Scheepvaart Inspectie alle benodig
de certificaten.

Voor zover bekend, was slechts een
maal eerder een gastanker verlengd, 
zodat met recht kan worden gezegd 
dat YVC Bolnes met deze verbouwing 
een uitzonderlijke prestatie heeft gele
verd, die ook in het buitenland de aan
dacht heeft getrokken.

spm YOUR PARTNER IN CONDITION MONITORING
Instrument

SPM Instrument levert meetinstrumenten en systemen voor conditie- 
informatie van roterende machines. 
Deze conditie-informatie voorkomt onverwachte stops, verlengt 
standtijden en verschaft de technische dienst een leidraad voor on- 
derhoudsplanningen.

Met Schokpuls- en trillingsmetingen meet u:

* Lager-schade ontwikkeling (tijdige vervanging)
* Ondersmering in lagers (tijdig smeren)
* Toename van trillings-niveaus (mechanische storingen)
* Onbalans (in ventilatoren, dekanters etc.)
* As-uitlijnfouten (leidt tot lagerschade en seal-lekkage)
* Fundatie en installatie kwaliteit.

De dataloggers A2011 en de T2001 geven u bovenstaande (on- 
derhouds)informatie. Het nederlandstalige softwareprogramma 
CONDMASTER verwerkt automatisch alle meetresultaten en pre
senteert trend-grafieken en alarmlijsten.

Naast conditie-informatie-systemen levert SPM laser-(as)uitlijn 
systemen en roestvrijstalen vulplaten voor het UITLIJNEN van ro
terende machines.

y— intrinsiek
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE ( C  A  veiiig
EN/OF DOCUMENTATIE KUNT U BELLEN: V - X /  yerkniabaar
04163-73176 of FAXEN 04163-73279 W  verkn|gbaar
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M M U N I C A T I E d o o r  I n t e r n a t i o n a l e  N a v i g a t i e  A p p B . V .

Fig.1. CMDSS retro- 
fit-installatie met 
twee Satcom-C's, fa
brikaat Thrane & 
Thrane; een MF/HF 
telefoniezender en 
DSC met MF-DSC 
wachtontvanger van 
het fabrikaat Skanti.

Communicatie, het succes van 
GMDSS?
Vanaf 1 februari 1995 geldt voor alle nieuwbouw schepen dat de brug, conventioneel of geïntegreerd, Is voor
zien van een zogenaamde CMDSS radiocommunicatie station, geplaatst in een ruimte die normaliter Is be
doeld voor alleen navigatie, uitkijk en besturing van het schip. Op 1 februari 1999 zullen tevens alle bestaan
de schepen (officieel boven 300 CT, vlag afhankelijk) zo'n radiocommunicatie station op de brug hebben.

Of dat wereldwijd haalbaar is (past het 
op de navigatie brug?) of dat personeel 
op tijd getraind is, blijft vooralsnog een 
vraag. Feit is dat GMDSS (Global Mariti- 
me Distress Safety System), ingevoerd 
op 1 februari 1992, 4 jaar op weg is en 
3 jaar nog rest om de "G" van Global 
waar te maken.
De introductie komt erg cliché over. 
Het is echter niet de bedoeling. Het 
GMDSS is een goede doordachte vorm 
van regelgeving opgesteld door de 
IMO waar een aanloop periode van 
7 jaar hard nodig is. Enerzijds om de 
theoretische regelgeving tijd te geven 
en in te laten werken op zoveel verschil
lende naties en rederijen. Anderzijds de 
(gefaseerde) invoering van de regelge
ving aan de praktijk te toetsen en terug 
te koppelen. Zeven jaar na 1 februari 
1992 moet een totale verandering te
weeg zijn gebracht op de manier hoe 
nood-, spoed-, veiligheid- en publiek 
verkeer wordt uitgevoerd met als doel 
de veiligheid van schip, lading en be
manning te vergroten.

SOLAS 74
Onder SOLAS 74 kennen we in grote lij
nen twee soorten radioinstallaties: 
radiotelefonie en radiotelegrafie. Sche
pen varend met alleen een radiotelefo
nie installatie zijn schepen die onder de 
grens van 1600 BRT vallen en tevens 
vrijstelling hebben voor een radiocom

municatie specialist en een richtingzoe- 
ker. De navigatie brug heeft een aparte 
hoek waar een MF c.q. een MF/HF te
lefonie zender is geïnstalleerd. De stuur
man van de wacht, geassisteerd door 
de uitkijk luistert uit op de 2182 kHz via 
de luisterwacht ontvanger en op kanaal 
16 via de marifoon. Maritieme veilig- 
heidsinformatie wordt ontvangen via 
deze installaties en, afhankelijk van het 
vaargebied, via de Navtex. Deze NAVi- 
gatie TEleX leverde een enorme voor
uitgang in het juist informeren van de 
brugofficieren zonder interpretatie fou
ten van de luisterende wachtofficier, 
storing in de ontvangst of het niet kun
nen luisteren indien de navigatie/ha
venwerkzaamheden dat vereiste. De 
wachtofficier is op dit schip tevens de 
communicatiespecialist die alle binnen
komende communicatie opvangt en 
verwerkt.
Schepen groter of gelijk aan 1600 BRT 
zijn telegrafie schepen en varen met 
een telegrafist die zijn eigen specifieke 
taak heeft: het verzorgen van nood-, 
spoed-, veiligheid- en publieke commu
nicatie via telegrafie- en telefonie instal
laties. Op deze schepen vinden we nor
maliter een groter scala van navigatie- 
apparatuur(-)maar, behalve marifoons, 
geen belangrijke communicatie midde
len. Deze apparatuur bevindt zich in de 
Radiokamer vaak volledig separaat van 
de brug. Behalve de luisterwacht op de

2182 kHz, kanaal 16 van de marifoon- 
band en de besturing van de radiorich- 
tingzoeker, wordt elke vorm van com
municatie tot stand gebracht door de 
telegrafist.
Schrijver heeft onder beide systemen 
gevaren en de verschillen ondervon
den. De wachtofficier op een telefonie 
schip is (zonder radiotelex of Satcom 
systeem) gewend om een deel van zijn 
wacht te besteden aan de taken die de 
communicatie met zich meebrengt. Dit 
varieert van het uitluisteren naar ver- 
keerslijsten, communicatie voeren met 
kantoor, de radioadministratie en tot 
het tot stand brengen van verbindin
gen voor niet certficaathouders (publie
ke communicatie).
De wachtofficier aan boord met een ra- 
diotelegrafist heeft deze druk minder. 
Hier verzorgt de specialist de communi
catie middels telefonie en telegrafie. 
Het gevolg is dat verwacht mag wor
den dat wachtofficieren aan boord van 
deze schepen, op praktische niveau, 
minder ervaren zijn dan de collega's op 
de telefonie schepen.
Onderdeel van de Nederlandse Zee- 
vaartopleiding is al een lange tijd het 
Radiotelefonie Certificaat, later het Mar- 
com-A. Deze diploma's moeten borg 
staan voor de kennis van wachtofficie
ren op het gebied van radioinstallaties, 
frequenties en procedures. Een wacht
officier met een Nederlandse zeevaar- 
topleiding is daardoor gedegen ge
traind zodat het verschil dat optreedt 
door de tonnage grens minder is. Een 
bezoek aan buitenlandse schepen met 
zogenaamde goedkope bemanningen 
levert helaas een heel ander beeld op. 
Hier is de radiotelegrafist de enige die 
met de (verouderde) installaties kan 
werken. De wachtofficier komt niet ver
der dan de marifoon.

GMDSS regelgeving
Stappen we van SOLAS 74 naar de 
amendments van 1988, beter bekend 
als de GMDSS regelgeving, dan vinden 
we aan boord geen radiokamer meer 
maar een radiostation dat bediend moet 
worden "op de plaats waar gewoonlijk
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de navigatie wordt gevoerd": de naviga
tie brug. Alhoewel IMO niet heeft be
doeld de taak van de radiotelegrafist te 
discontinueren, volgt uit de automatise
ring van nood-, spoed- en veiligheid sys
temen en de eenvoudige bediening van 
apparatuur die GMDSS met zich mee
brengt dat de communicatie specialist 
verdwijnt. In dat geval staat de wachtof- 
ficier er alleen voor. Het voorgaande le
zend is het voorspelbaar dat de accepta
tie aan boord van met name radiotele- 
grafie schepen van het GMDSS moei
zaam is. De mindere radiotelefonie erva
ring ligt daar aan ten grondslag.
De Nederlandse overheid heeft in een 
eerder stadium onder druk van de rede
rijen toestemming verleend om zonder 
radiotelegrafisten te varen in een be
paald vaargebied. Deze zogenaamde 
vrijstellingsregelingen hadden namen 
(zoals NW-Europa, Ronin-3, enz), wa
ren geografisch omschreven en vereis
ten extra apparatuur zoals Satcom-A, 
radiotelex en in een later stadium DSC. 
De overheid bepaalde dat alle vrijstel
lingsregelingen zouden vervallen indien 
GM DSS van kracht zou worden. Met 
andere woorden, de schepen moesten 
bij het verlengen van het radiocertifi- 
caat na 1 februari 1992 een GMDSS 
systeem aan boord hebben. Die begin
periode was voor alle betrokken partij
en moeilijk. De overheid had alleen 
theoretische (nog niet gecompleteer
de) regelgeving. De leveranciers kon
den nog geen specifieke GM DSS ont
wikkelde apparatuur leveren hetgeen 
resulteerde in ombouwen en aanpas
sen van bestaande apparatuur. De be
manningen kregen vrij plotseling een 
scala van apparatuur op de brug waar
van de acceptatie laag was. DSC was 
nog onbekend en werkte vaak niet om
dat ook de infrastructuur voor GMDSS 
nog in de kinderschoenen stond.
De eerste GM DSS installaties zijn voor
namelijk geconfigureerd met MF/HF 
met Telex Over Radio (TOR) en Sat
com-A. DSC toegepast op marifoons 
en de MF/HF-zender werkte niet auto
matisch. Ze waren er niet specifiek voor 
ontwikkeld. Voordat een DSC bericht 
kon worden verstuurd moest eerst de 
transceiver (zender/ontvanger) worden 
afgestemd op de juiste frequentie. Het 
resultaat was dat de bemanning toch 
enige behendigheid nodig had om de 
apparatuur te kunnen bedienen. Behal
ve bemanningen hadden ook de over
heid en leveranciers een 'leaming cur
ve' te volgen. De discussies over "de 
verwijdering van de deur van de radio- 
kamer", de EGC op de Satcom-A, de 
vervroegde invoering van de radar- 
transponder, de problemen met 
EPIRB's, valse noodmeldingen (die er 
nog heel veel zijn), enz. zijn sprekende 
voorbeelden.

Ondanks dat sommige rederijen de 
noodzaak inzagen om bemanningen 
trainingen te laten volgen op de appa
ratuur, gegeven door de Zeevaartscho
len en leveranciers, wisten veel wacht- 
officieren niet adequaat met de appara
tuur om te gaan. Twee jaar na de intro
ductie werd dan ook van overheidswe
ge besloten dat alle wachtofficieren een 
GMDSS certificaat moesten behalen.

Integratie
De technische ontwikkelingen gingen 
op de achtergrond door. Verschillende 
leveranciers kwamen met geïntegreerde 
GMDSS stations die beter geschikt wa
ren om op de brug te plaatsen. De ap
paratuur werd compacter, werkt auto
matisch en was vooral bedoeld voor de 
minder ervaren gebruiker zoals de 
wachtofficier op de 'oude' telegrafie 
schepen. Door toename van computer
gebruik werden de zogenaamde 'hu
man interfaces' veel beter. Een sprekend 
voorbeeld is de Telex Over Radio die au
tomatisch frequenties afzoekt die vrij 
zijn bij het geselecteerde kuststation.
De al eerder genoemde acceptatie aan 
boord nam hierdoor toe. Het echte suc
ces kwam toen een geheel nieuw sys
teem werd ingevoerd door Inmarsat en 
dat een sleutelrol heeft vervuld in het 
GMDSS: Satcom-C.
Zoals vermeld vormde de Satcom-A 
een belangrijke spil in het GMDSS. Het 
was en is ook een dure spil. De plaat
sing van de dome, de control-unit en 
de specifieke voeding (Satcom-A en gy- 
ro via radiobatterij) maakte het voor de 
rederij een dure oplossing. Daarbij 
speelde nog het feit dat voor de ont
vangst van maritieme veiligheids be
richtgeving (MSI=Maritime Safety In
formation) de gekoppelde EGC (Enhan-

ced Group Call) ontvanger aan de Sat
com-A niet voldeed aan de eisen ge
steld door IMO. Een EGC-ontvanger 
(zeg maar Navigatie informatie die niet 
door Navtex is gedekt) moet van een 
omnidirectioneel type zijn waardoor 
het mogelijk is om van twee satellieten 
tegelijkertijd berichten te ontvangen.

Doordat de antenne van de Satcom-A 
altijd op 1 satelliet is gericht wordt niet 
aan die eis voldaan. E.e.a betekent een 
verplichting voor een separate EGC 
ontvanger.
Behalve de EGC problematiek worden 
de rederijen flink op kosten gejaagd 
door de communicatie kosten verbon
den aan het gebruik van de A-terminal. 
Tevens bleken Satcom-A systemen niet 
altijd bestand tegen de optredende G- 
krachten hoog in de mast. Een plaats 
die voor het GMDSS is vereist in ver
band met de vrije horizon.

Sartcom-C
Satcom-C bracht hier de oplossing. De
ze terminal is in veel opzichten een suc
ces. De voordelen voor de reder zijn:
- volwaardig in GMDSS;
- goedkoop in aanschaf ten opzichte 

van een Satcom-A;
- geen bewegende delen, lage service 

kosten;
- lage communicatie kosten ten op

zichte van Satcom-A;
- heeft een geïntegreerde EGC ont

vanger die veelal een 'stand alone' 
EGC ontvanger overbodig maakt, in 
Nederland is dat nog niet besloten;

- de terminal mag gebruikt worden als 
hoofdcommunicatie station en/of 
duplicatie station, dit staat in GMDSS 
zeegebied A3 een dubbele Satcom-C 
toe zonder radiotelex;

- de terminal mag overal gebruikt wor
den, werkt onafhankelijk van kuststa- 
tions en heeft een goede infrastruc
tuur met grondstations;

- de grondstations ondersteunen Sat- 
com-C met een goede distributie via 
de beschikbare communicatie syste
men op het land zoals telex, fax, 
mail, data netwerk.

Behalve voor de reder heeft Satcom-C 
ook aan boord veel voordelen:
- eenvoudig te installeren op de brug;
- bijzonder gebruikersvriendelijk;
- werkt als een tekstverwerker, verstu

ring is automatisch;
- geen kennis benodigd van radio 

communicatie;

Fig.2. Compact geïntegreerde CMDSS-comole van SKANTI: Combridge 8000, voorzien van MF/HF 
telefoniezender met DSC, TOR, Satcom-C en marifoon met DSC
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- alle communicatie op papier, geen 
rinkelende telefoon tijdens een uit
wijk manoeuvre;

- gevolg: acceptatie aan boord van het 
systeem is groot.

Een systeem met veel voordelen heeft 
ook altijd nadelen:
- geen spraak, fax of directe modem 

verbindingen mogelijk, het is een 
"Store and Forward" systeem dat 
geen 'online' verbindingen heeft, be
nodigd bij spraak en fax;

- beperkte data overzending is moge
lijk, grote data files die met snelheid 
verzonden moeten worden kunnen 
niet via Satcom-C.

Voor veel rederijen zijn de voordelen zo 
groot dat vaak per decreet werd uitge
vaardigd dat alle communicatie tussen 
wal-schip, schip-schip en schip-wal per 
Satcom-C moest worden uitgevoerd. 
De beschikbare Satcom-A terminals 
mochten alleen als 'noodtelefoon' met 
de rederij gebruikt worden. Het succes 
van Satcom-C is daardoor zelfs het 
GMDSS ontstegen. Veel schepen varen 
reeds met een satcom-C terminal zon
der dat ze GMDSS installaties aan 
boord hebben.
Door de dalende tarieven voor het ge
bruik van het Inmarsat systeem, met 
name Satcom-C, ontstaat er een ver
schuiving in het gebruik van de com
municatie middelen aan boord. De 
communicatie tussen wal en schip en 
vica versa verliep voor en in de begin
periode van het GMDSS via TOR en 
Satcom-A. De radiotelefonie installaties 
waren tijdens de beginperiode voorzien 
van een relatief hoog vermogen 
(750W, 600W, 400W). Door de invoe
ring van Satcom-C werd vooral het ge
bruik van de Satcom-A in het GMDSS 
minder. Hierdoor ontstond een ver
schuiving van de ene Inmarsat dienst 
naar de andere. Door het zakken van 
de prijzen verdringt Satcom-C steeds 
meer Telex Over Radio (TOR). Veel 
GMDSS installaties in zeegebied A3 
hebben dan ook de volgende basis:
- een dubbele marifooninstallatie met 

DSC;
- een dubbele Satcom-C installatie of 

enkele met TOR;
- een "hoog efficiënte" 250 W telefonie 

installatie met DSC met een 2187,5 
kHZ wachtontvanger bij een dubbele 
satcom of een 6 kanaals wachtont- 
vamger bij 1 satcom en een TOR.

Bij systemen als maritex maar ook in ge
bieden waar communicatie met kuststa- 
tions intensief is, wordt TOR gebruikt. 
Feit is dat door het succes van Satcom-C 
het gebruik van TOR als commercieel 
communicatie,medium in een aantal 
gebieden daalt. Door die daling neemt

het aantal schepen, dat een dubbele 
Satcom gebruikt zonder TOR, toe. 
Behalve de bemanning aan boord heb
ben vooral de rederijen de komst van 
Satcom-C toegejuicht. De eerder ge
noemde kosten die Satcom-A met zich 
meebrengt ten opzichte van Satcom-C 
zijn daar debet aan. Het succes is ook te 
danken aan de grondstations zoals het 
Nederlandse 'Station 12' in Burum. Als 
Satcom-C een telex systeem was geble
ven dan had de vlag er voor dit systeem 
minder gunstig voorgestaan. Station 
12 bijvoorbeeld biedt de gebruikers aan 
boord een aantal mogelijkheden om de 
getypte tekst af te leveren via telex, fax, 
x25 netwerk en bijvoorbeeld in een 
mailbox. Die mailbox is een slimme zet. 
Het maakt het mogelijk dat rederijen 
die geen telex of datanetwerk aanslui
ting hebben toch via een PC en een 
modem berichten kunnen versturen. 
Het is vooral interessant voor de vele ka
pitein/eigenaren (kustvaart,visserij) die 
contact willen houden met het thuis
front en vica versa.
Veel van dit soort schepen vallen onder 
die beroemde 1600 BRT grens waarbij 
telefonie vooralsnog het hoofdcommu
nicatie medium is.
Door Satcom-C wordt ook commercieel 
telefonie verkeer meer en meer verdron
gen hetgeen resulteert in een vermin
derd verkeer via de kuststations. Deze 
verschuiving van het communicatie 
medium is een voorziene situatie in het 
GMDSS. De stormachtige ontwikkelin
gen van andere diensten via Inmarsat 
kunnen echter bedreigender zijn.

Satcom-M
Een jaar na de Satcom-C werd rond 
1994 de Inmarsat-M terminal op de 
markt gebracht. Een digitale terminal 
voor spraak, fax en data. De terminal is 
bedoeld voor schepen die voorheen 
een Satcom-A wilden hebben maar die 
niet konden plaatsen in verband met 
de fysieke dimensies en prijs van het 
systeem. De verwachtingen van het 
nieuwe systeem waren bij Inmarsat erg 
hoog. In hun ogen zou in de toekomst 
een groot deel van schepen groter dan 
15 meter, niet varend in GMDSS, een 
M-terminal kopen.
De markt reageerde anders door onder 
andere de volgende reden:
- Ondanks dat Satcom-M kleiner is en 

lagere gesprekskosten heeft dan Sat- 
com-A wil het met de prijs niet vlot
ten, de prijs van de terminal (tussen 
ƒ  30.000,- en ƒ  35.000,-) is voor veel 
mensen te hoog;

- de fax/data snelheden zijn te traag 
voor enig professioneel verkeer;

- de terminal kan niet worden gebruikt 
in een GMDSS configuratie.

Een en ander resulteert in het feit dat de

terminal wordt verkocht op de luxere 
jachten en passagiersschepen. Door de 
doorgevoerde prijsverlaging (als gevolg 
van tegenvallende markt) komen ook 
steeds meer fittingen voor op visvaar
tuigen. In ieder geval is spraak de enige 
drijfveer om deze apparatuur aan te 
schaffen. Fax en data komen heel inci
denteel voor. Andere communicatie 
apparatuur dekt de veiligheidseisen 
(GMDSS).
Satcom-M kan echter wel interessant 
zijn op schepen die kiezen voor een 
dubbele Satcom-C optie in het 
GMDSS. De M-terminal is dan alleen de 
telefoon die buiten het GMDSS staat. 
De koopvaardij ziet M echter niet zit
ten. Hier is spraak belangrijk maar voor
al fax en in toenemende mate het data
verkeer waarbij d.m.v. een netwerk het 
scheepskantoor onderdeel is van een 
walkantoor. Net zoals het personeel op 
de wal een computer terminal op het 
bureau heeft staan, zal in de toekomst 
vooral het management aan boord die
zelfde terminal in het scheepskantoor 
hebben. E-mail, scheepsonderhoud- 
programma's e.d. hebben hun weg 
reeds gevonden.

Dataverkeer
De mogelijkheden met dataverkeer 
gaan hard. In de zeer naaste toekomst 
zullen ook elektronische zeekaarten 
met de updates via Inmarsat verstuurd 
worden. De vormen van high speed 
data nemen een grote vlucht. Internet 
aan boord komt ook op. Bepaalde toe
passingen vragen zelfs om beeldtrans- 
missie zoals video. Alhoewel deze dien
sten met satcom-A mogelijk zijn, geeft 
de congestie van het netwerk nogal 
eens problemen. De satcom die het wel 
mogelijk moet gaan maken is de reeds 
op de markt zijnde Satcom-B, de digita
le opvolger van de Satcom-A.
De Satcom-B is in alle opzichten een 
verbetering wanneer vergeleken met 
de Satcom-A. Satcom-A gebruikt, net 
zoals bij de normale telefoonlijn, analo
ge technieken om verbindingen tot 
stand te brengen. Met de introductie 
van de Satcom-M werd begonnen met 
het digitaal omzetten van spraak die, 
verstuurd via de satelliet, door het 
grondstation wordt omgezet in een 
analoog signaal. Deze omzetting is bij 
satcom-M hoorbaar als een blikkerige, 
soms Donald-Duck-achtige stem. De 
digitale transmissie ten opzichte van de 
analoge heeft veel voordelen. De digi
tale verwerking van gesprekken staat 
meer gesprekken per satelliet toe, lage
re vermogens, kleinere antennes, enz. 
Met het toenemen van de vraag naar 
communicatie blijkt de analoge Sat
com-A steeds meer een flessenhals te 
zijn. De Satcom-B moet hier de oplos
sing brengen.
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Het systeem is zoals gezegd reeds 
geïntroduceerd en er is een wereldwij
de dekking met grondstations. Echter, 
zoals met elk nieuw systeem treden er 
aanloop problemen op. Het aantal be
schikbare grondstations is niet hoog. 
Tevens draaien een aantal diensten, 
Satcom-B beschikt over spraak, fax, da
ta en telex, nog niet. Er wordt echter 
hard aan de B-infrastructuur gewerkt. 
De eerste B-terminals werden geïnstal
leerd in medio april 1994 en het aantal 
neemt gestaag toe. In juli 1995 over
schreed het aantal nieuwe B-fittings de 
nieuwe A-fittings. De verwachting is 
dan ook dat als "B" goed draait veel 
"A"'s zullen worden vervangen of 'up- 
graded' worden naar een Satcom-B.
De Satcom-B is net zoals de Satcom-A 
een volwaardige terminal in het

GM DSS. We zien echter steeds meer 
dat bij GM DSS alleen de combinatie 
Satcom-C/TOR of 2 x Satcom-C wordt 
gebruikt. De B-terminal wordt meer en 
meer de communicatie unit aan boord. 
In bijgaande tekening zien we hoe zo'n 
configuratie er uitziet.

Aan de transceiver, gemonteerd in een 
communicatie console, wordt een zo
genaamde 'subscriber unit' gehangen. 
Een control unit in de vorm van een au
totelefoon. We vinden die ook vaak bij 
Satcom-M.
Voor telex wordt een gemariniseerde 
Personal Computer gebruikt die ver
plicht is bij klasse I (GM DSS). Klasse II 
terminals voldoen niet aan GM DSS en 
hebben ook geen telex. De transceiver 
krijgt ook koppelingen naar een telefax,

Fig.3. Configuratie 
van een Satcom-B 
installatie.

SCANSAT-B B2000

de PABX (telefooncentrale aan boord) 
en een Local Area NetWork (LAN). Deze 
LAN kan op zijn beurt weer zijn aange
sloten op allerlei systemen aan boord 
die via de B-terminal gemonitord kun
nen worden op de wal.
Behalve de Inmarsat communicatie sys
temen heeft de autotelefoon ook een 
voorname plaats gekregen op de mees
te schepen. Deze installaties zijn meestal 
geïnstalleerd met een scheepsantenne 
hoog in de mast waardoor met name 
de ATF-3 netwerken onder de kust een 
redelijk bereik hebben. De nieuwe GSM 
sets hebben dit bereik niet hetgeen niet 
zo'n groot probleem is. Uit onderzoek is 
gebleken dat veel rederijen hun com
municatie voeren als de schepen in de 
havens liggen. Door de hogere kosten 
die Satcom-A, M of B met zich mee
brengt, wordt daardoor veel gebruik 
gemaakt van deze autotelefoon syste
men. Kustvaartrederijen schaffen om 
deze reden geen Inmarsat terminal aan 
voor spraak. Zij maken liever gebruik 
van de autotelefoon en de Satcom-C.

Scheepstelefoon
De moderne communicatie middelen 
worden op nieuwbouw schepen steeds 
vaker aangesloten op het scheepstele- 
fooncentrale systeem. Via deze centrale 
is het mogelijk om vanuit de hut, via 
een toegangscode, direct met een ter
minal naar "buiten" te bellen. Sommi
ge telefooncentrale leveranciers spelen 
in op de behoefte van rederijen om in
zicht te krijgen in de communicatiekos
ten. Immers, bij marifonie en telefonie 
wordt het radiodagboek bijgehouden 
die inzicht verschaft wie belt en hoe 
lang. Bij Satcom en autotelefoon syste
men is zo'n boek voor de wetgever niet 
interessant. In opkomst zijn daarom 
specifieke telefoon logging systemen 
die per toestel bijhouden wanneer is 
gebeld, hoe lang, via welk systeem (Sat- 
com-A,B,M, autotelefoon) en naar welk 
nummer. Een ingebracht calculatie pro
gramma houdt bij wat de kosten zijn. 
De zeevarende ziet de kosten in reke
ning gebracht op zijn gage.
In dit geval zijn uitgaande lijnen vanuit 
het schip automatische bewerkingen. 
Het wordt echter anders als een tele
foonbericht binnen komt. Vaak wordt 
een binnenkomend telefoontje aange
nomen op de brug, kapiteinshut of in 
een Cargo Control Room (CCR). O p 
zee is dit vaak alleen de brug. Uit de 
praktijk blijkt dat in het GM DSS de 
communicatie taak praktisch wordt uit
gevoerd door de wachtofficier. Met die 
moderne communicatie middelen op 
de brug wordt deze persoon dus ook 
steeds meer een "receptionist" voor 
binnenkomende telefoon gesprekken 
die, via de telefooncentrale, doorver
bonden kunnen worden naar de desbe-



treffende zeevarende.
Het is daarom van belang bij brugindelin- 
gen hierop te letten. Bij het configureren 
van een nieuwe (geïntegreerde) brug 
wordt hier vaak rekening mee gehouden. 
Het moge duidelijk zijn dat veel zeeva
renden zich overspoeld vinden door al
lerlei telefoontjes, faxen, telexen en E- 
mailtjes van kantoor. Vaak sturen ver
schillende functionarissen op kantoor 
hun eigen berichten naar het schip. Ook 
hier is weer software voor te koop om 
deze informatiestroom te stroomlijnen. 
Al met al zien zeevarenden, net zoals de 
collega's in de walorganisaties, de infor
matie stroom toenemen. Ook wordt er 
meer en sneller informatie van het schip 
verwacht met betrekking tot lading, on
derhoud, ongevallen, claims, enz.
Uit het voorgaande blijkt dus heel sterk 
dat commercieel en publiek verkeer in 
toenemende mate worden geleid via de 
Inmarsat systemen en lokale autotelefo- 
nie netten. Snelle, geautomatiseerde en 
storingsvrije communicatie technieken 
zorgen voor kostenbesparing op de lan
ge termijn. Ongetwijfeld speelt GMDSS 
hier een rol in. Door de gefaseerde in
voering staat er een bepaalde 'deadline' 
wanneer bepaalde services (bijvoorbeeld 
E C Q  ingevoerd moeten zijn. Dit heeft 
tot een enorme versnelde invoering ge
leid en zal leiden tot het invoeren van 
nieuwe systemen zoals satcom-C, -M en 
-B. Inmarsat spreekt nu zelfs van Satcom- 
P, een systeem waarbij 'hangend' op de 
brugvleugel of het achterschip midden 
op de oceaan naar huis gebeld kan wor
den met een handheld telefoon.

Het is bekend dat het GMDSS uit een 
deel 'aardse' communicatie diensten 
bestaat, geleverd door kuststations, zo
als VHF, MF, HF, uitgebreid met TOR, 
DSC en DSC wachtontvangst. Schepen 
varend in zeegebieden A1, A2 en A4 
vertrouwen hier op. Het andere deel zijn 
de satelliet diensten die geleverd wor
den door de door IMO opgerichte In
marsat en het COSPAS-SARSAT systeem 
(EPIRB). Schepen varend in zeegebied 
A3 maken gebruik van een combinatie 
van aardse- en Inmarsatsystemen. De 
EPIRB wordt in alle zeegebieden toege
past. De combinatie van aardse- en sa
telliet systemen zijn dus twee pilaren 
waarop het GMDSS als geheel steunt. 
De stormachtige ontwikkelingen op het 
gebied van satellietcommunicatie en 
autotelefonie baart de IMO echter zor
gen. Zal het succes van de nieuwe com
municatie middelen geen bedreiging 
vormen voor het concept dat GMDSS 
heet? Om die reden is titel van dit artikel 
gesteld in een vraagvorm.

IMO
De regelgeving van SOLAS (Safety Of 
Lives At Sea) is en was altijd voorname

lijk bestemd voor schepen. Tijdens de 
IMO conferentie in 1988 werd behalve 
GM DSS regelgeving voor schepen, te
vens een specifiek hoofdstuk gericht 
aan de "Undertakings by Contracting 
Govemments". Dit was nodig omdat 
alle SOLAS regelgeving voornamelijk is 
gebaseerd op communicatie tussen 
schepen onderling. In het GM DSS heb
ben de 'aardse' kuststations een zeer 
belangrijke rol toebedeeld gekregen 
voor VHF DSC, MF/HF-DSC en TOR. 
Hiervoor heeft de IMO een GMDSS 
Masterplan in het leven geroepen dat 
inzicht verschaft welke diensten een be
paald kuststation in die regio levert. Al
hoewel voor schepen een (verplichte) 
gefaseerde invoering van het GM DSS is 
bepaald, geldt dat voor de ontwikke
ling van de 'aardse' GM DSS infrastruc
tuur niet. Het gevolg is dat veel lidsta
ten weinig "undertakings" hebben ge
nomen. De IMO heeft een circulaire uit
gestuurd (MSC/Circ.684) met het ver
zoek aan de lidstaten op te geven welke 
GM DSS faciliteiten zij (gaan) onderhou
den. Het resultaat, vermeld in het IMO 
Masterplan, is ronduit bedroevend. 
Veel lidstaten hebben nog geen actie 
ondernomen en weten ook niet of ze 
dat alsnog zullen gaan doen. Als gevolg 
van de weinige acties door lidstaten on
dernomen is het dan ook niet verwon
derlijk dat veel schepen (75% ) nog niet 
naar GMDSS zijn omgebouwd.
De vraag rijst waarom veel kuststations 
geen GM DSS faciliteiten hebben? Al
hoewel schrijver daar geen klinkend 
antwoord op heeft is het wel berede- 
neerbaar. Zetten we bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van het satellietcommuni
catie- en autotelefoonverkeer af tegen 
bijvoorbeeld VHF en MF/HF, dan zien 
we tegenstrijdige trends, in het voor
deel van de eerste. De redenen liggen 
voor de hand (goedkoop, storingsvrij, 
eenvoudig te bedienen, altijd beschik
baar, enz.). Probleem voor lidstaten is 
echter wel dat willen zij voldoen aan de 
eisen gesteld door het GMDSS, investe
ringen in kuststations nodig zijn. Die in
vesteringen zijn misschien niet het di
recte probleem, maar wel of ze terug
betaald worden. Immers de (DSC) te
lefonie systemen moeten wel gebruikt 
worden. Zelfs kuststations die reeds 
DSC hebben ingevoerd, neem bijvoor
beeld Scheveningen Radio, maken 
geen gebruik van alle mogelijkheden 
die DSC biedt, bijv het automatisch bel
len. Regionale autotelefoon netwerken, 
regionale satelliet communicatie syste
men voor landmobiele toepassingen 
die ook aan boord worden toegepast, 
en Inmarsat met Satcom-A/B/C/M/(P7) 
zorgen voor een terugval van telefonie 
gebruik. De vraag rijst dus of voor 1 feb 
1999 het IMO GM DSS Master Plan wel 
'Global' zal zijn ingevuld. Daarnaast

verandert de rol van Inmarsat ook. 
Inmarsat, opgezet door de IMO, speelt 
een bijzondere rol in de wereld van de 
maritieme communicatie. Het is een 
steunpilaar in het GM DSS en heeft voor 
een stormachtige verbetering verzorgd 
in communicatie schip-schip en schip- 
wal. De Satcom-A is daar jarenlang het 
enige beschikbare systeem geweest. Al
hoewel de maritieme markt de grootste 
'klant' van Inmarsat is, tracht Inmarsat 
met name op de landmobiele markt 
een voet aan de grond te krijgen. Met 
de portable Satcom-A met de daarna 
geïntroduceerde gemakkelijk hanteer
bare portable Satcom-M en Satcom-C, 
ieder in een aktentas, wordt die voet 
steeds vaster. Die landmobiele markt is 
groot in termen van aansluitingen maar 
ook in (communicatie) verkeer. Met de 
komst van handheld terminals zoals 
Satcom-P, Iridium en Globestar zal dit 
alleen maar sterk toenemen waarbij 
verwacht mag worden dat de grootte 
van de landmobiele markt die van de 
scheepvaart ver overtreft. Bij de huidige 
verdeling van zendfrequenties geen 
probleem. Maar wat gebeurt er als ge
volg van de enorme uitbreiding van sa
telliet communicatie de frequentiekoek 
opnieuw verdeeld moet worden?
De scheepvaart heeft door SOLAS altijd 
haar eigen frequenties en toepassingen 
gehad waar nood-, spoed en veilig- 
heidsverkeer de hoofdrol speelde. Pu
blieke communicatie, hoe belangrijk 
ook, speelt altijd een ondergeschikte rol 
bij noodgevallen en middels prioriteit 
zal een SOS via Inmarsat gehoord wor
den. Maar hoe zal de vlag en/oor staan 
als Inmarsat de Scheepvaart markt on
dergeschikt ziet aan de Landmobiele? 
Het probleem dat er nu is met de aard
se infrastructuur met betrekking tot 
GM DSS (VHF,MF/HF-DSC) zou mis
schien in de toekomst ook kunnen op
treden bij Inmarsat. Een situatie die 
door IMO op de voet zal moeten wor
den gevolgd.
En de schepen? Ongeveer 25%  van de 
wereldvloot is omgebouwd naar 
GMDSS. De vraag is of het haalbaar is 
dat de resterende 75%  de deadline 
haalt. Dan is de vraag nog niet beant
woord of de leveranciers die enorme 
orderstroom wel kunnen verwerken en 
installeren. Zullen alle officieren aan 
boord van de schepen wel voldoende 
getraind zijn? Wat gebeurt er als het 1 
februari 1999 is? Beëindigen dan inder
daad alle kuststations de luisterwacht 
op de telegrafie en telefonie (DSC uit
gezonderd)? Feit is dat GM DSS een 
ontwikkeling is die na 1 februari 1999 
niet is afgerond. Het zal in de pas moe
ten lopen met de ontwikkelingen op 
communicatie gebied als geheel: mari
tiem, aeronautisch en landmobiel. Een 
mooie taak voor de IMO.
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Investeren in kwaliteit
Van der Ciessen-de Noord neemt nieuwe straal- en spuitloods in 
gebruik

steeds betere verfsystemen. Deze verei
sen op hun beurt een goede voorbe
handeling.
Ook waterballasttanks en lege tanks 
('voids') leveren veel problemen op. 
Een falend verfsysteem kan kostbare 
plaatreparaties tot gevolg hebben, 
vooral nu de klassebureaus steeds stren
ger inspecteren. Zowel voor de werven 
als voor de rederijen leiden verfclaims 
bovendien tot hogere verzekeringspre
mies. Ook Van der Ciessen-de Noord 
heeft enkele minder gelukkige ervarin
gen opgedaan met verfsystemen.
Om de bouwloods optimaal te benutten 
worden door de werf veel secties uitbe
steed, voor een deel bij bedrijven die 
niet overdekt bouwen en/of de gereed
gekomen secties niet overdekt opslaan. 
Zulke secties vragen extra aandacht met 
betrekking tot de conservering.
Verder worden ook de milieuvoorschrif
ten ten aanzien van conserveringswerk- 
zaamheden steeds strenger.
Op grond van bovenstaande overwe
gingen werd in 1994 een onderzoek

De eisen die tegenwoordig aan de con
servering van schepen worden gesteld, 
worden steeds zwaarder. Dat geldt in 
het bijzonder voor de ro-ro/passagiers- 
schepen waarmee Van der Giessen-de 
Noord de laatste jaren een grote repu
tatie heeft opgebouwd. Hun grote, wit

te bovenbouwen zijn kwetsbaar: roest- 
vorming is snel zichtbaar en is voor de 
rederijen commercieel onaanvaard
baar. Omdat de schepen steeds minder 
onderhoudspersoneel aan boord heb
ben en stilligdagen hoge kosten mee
brengen, verlangen opdrachtgevers

Fig. 1. De nieuwe 
straal- en spuitloods.

Fig. 2. Plattegrond 
van de werf van Van 
der Ciessen-de 
Noord.
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gestart naar de wenselijkheid en de kos
ten van een aparte conserveringsloods. 
De uiteindelijke beslissing was positief: 
op 28 juni 1995 werd de eerste paal ge
slagen en in februari van dit jaar werd 
de nieuwe loods in gebruik genomen.

Tijdens het onderzoek werden vele va
rianten onderzocht, zowel wat de loca
tie op de werf betreft, als ten aanzien 
van de aard en de configuratie van de 
hallen.
Als locatie kwamen in aanmerking: het 
terrein voor de bouwloods (waarbij een 
deel van de bufferopslagruimte voor 
secties verloren zou gaan), de kop van 
helling 5 (waardoor eventueel toekom
stig gebruik van deze helling bemoeilijkt 
zou worden) en de uiteindelijk gekozen 
locatie op de kop van de niet meer in 
gebruik zijnde hellingen 3 en 4. Deze lo
catie heeft het voordeel dat de door 
derden toegeleverde secties daar vlak bij 
aan wal worden gebracht (fig. 2).

Wat de aard van de hallen betreft moest 
een keuze worden gemaakt tussen 
aparte hallen voor stralen en voor spui
ten, gecombineerde hallen voor stralen 
en spuiten (minder transport) of een 
combinatie van beide soorten hallen.
Er werden verschillende configuraties 
bekeken:
a. 1 x straal/spuit +1 x spuit;
b. 1 x straal/spuit + 2 x spuit;
c. 2 x straal/spuit;
d. 2 x straal/spuit +1 x spuit;
e. 1 x straal/spuit + 3 x spuit.
Daar het stralen en spuiten een inte
graal deel van het assemblageproces is, 
moest de nieuwe loods in de productie
lijn worden ingepast. Dit betekende dat 
uitvoerig is gekeken naar de doorloop
tijden en de productiecapaciteit van de 
diverse varianten. Daarbij is uitgegaan 
van 24 uur per sectie voor stralen en 
schoonmaken en 24 uur per sectie per 
laag voor spuiten en drogen. Op dub- 
belebodemsecties wordt het volledige

Lay-Out Helling lll-IV (alt Y)

i

Bg. 3. Schematische indeling van de nieuwe straal■ en spuitloods. 

ME1199«  SCHIPAWERFdeZEE

verfsysteem van vijf lagen achter elkaar 
aangebracht, zodat deze een totale 
doorlooptijd van zes dagen hebben. De 
overige secties worden alleen van één 
laag holding primer voorzien en heb
ben dus een totale doorlooptijd van 
twee dagen.
Na vergelijking van de verschillende 
mogelijkheden is gekozen voor variant 
c: twee gecombineerde straal- en spuit- 

hallen (fig. 3).

Daarbij is de mogelijkheid open gehou
den voor uitbreiding met een derde hal 
alleen voor spuiten (variant d).

De binnenafmetingen van elke hal zijn: 
19,5 x 31,5 x 15,5 m. Deze afmetingen 
zijn gebaseerd op de maximale afme
tingen van de secties: 16 x 28* x 12 m 
en op een werkruimte van 1,75 m 
rondom de secties.

Tussen beide hallen bevindt zich een
7,0 m brede ruimte waarin de benodig
de technische installaties zijn onderge
bracht.
Rekening houdend met 0,5 m per 
wand, worden de buitenafmetingen 
van de loods dan: 48,0 x 32,5 x 15,5 m. 
Om de secties ook aan de onderzijde 
gemakkelijk toegankelijk te houden en 
om het mechanisch verwijderen van 
gebruikt straalmiddel mogelijk te ma
ken, worden de secties op stalen onder
steuningen van 1,8 m hoogte geplaatst 
(fig-4).

De eventuele derde hal krijgt dezelfde 
lengte en breedte als de bestaande hal
len, maar is ruim de helft lager. Dat is 
mogelijk omdat deze hal -  wanneer hij 
wordt gebouwd -  speciaal voor het 
spuiten/drogen van dubbelebodem- 
secties zal worden gebruikt, die met 
hun lange doorlooptijd een relatief

groot beslag op de beide bestaande 
hallen leggen. De maximale hoogte 
van deze secties is 4,0 m, zodat in de 
hal met een hoogte van 7,2 m (onder
kant dak) kan worden volstaan. Moge
lijk wordt de derde hal ook van extra 
verwarmingscapaciteit, tot 30'C, voor
zien, waardoor de droogtijd van de verf 
wordt gehalveerd, met behoud van de
zelfde kwaliteit, en dus de doorlooptijd 
van de secties aanzienlijk wordt geredu
ceerd.

Door Van der Giessen-de Noord wordt 
een hoge mate van pre-outfitting toe
gepast. Dat wil onder andere zeggen 
dat de secties voor zij de straal/spuit- 
loods in gaan, al van klein ijzerwerk, 
pijpleidingen enzovoorts zijn voorzien.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN
De technische voorzieningen in de hal
len zijn beperkt, de meeste apparatuur 
staat immers in de technische ruimte 
tussen beide hallen.
In de hallen zelf vallen toch de wandbe- 
scherming en de diverse toe- en afvoer- 
openingen op (fig. 5).

De onderste drie meter van de wanden 
worden door staal en zwart rubber be
schermd tegen rondvliegend straalmid
del. Daarboven zijn de wanden bekleed 
met niet-vlamonderhoudend zeildoek. 
De openingen zijn voor het afzuigen 
van straalstof en verfnevel en voor de 
ventilatie.
De betonvloeren in de hallen zijn afge
dekt met staalplaat.
In iedere hal zijn 32 industriële verlich- 
tingsarmaturen aangebracht, elk voor
zien van een 400 W daglichtlamp,

De technische installaties zijn ontwor
pen, geëngineerd, geleverd, geïnstal
leerd en in bedrijf gesteld door Straal-

Bg.4. De secties staan op 1,8 m hoge ondersteuningen, zodat de veegwagen (midden in de foto) 
er onderdoor kan rijden.

* De werf kan op helling 6 weliswaar schepen tot circa 36 m breedte bouwen, maar om 
productietechnische redenen worden bij B > 28 m de secties in de breedte gedeeld.
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Fig. 5. Een van de wanden in de nieuwe loods. De lichte vlakken aan de onderzijde, elk met twee 
donkere banden, zijn de verfnevela/zuigwanden. De vier langwerpige openingen daarboven dienen 
voor het afzuigen van straalstof. De vierkante opening, op ongeveer halve hoogte, is het aanzuigka- 
naai van de luchtverwarmer voor het recirculeren van lucht tijdens het drogen. De openingen geheel 
bovenaan dienen respectievelijk voor de gerecirculeerde lucht van de ontstoffingsinstallatie, voor de 
door de compressoren verwarmde lucht en voor de door de luchtverwarmer geleverde lucht.

techniek International B.V. uit Dor
drecht. De installaties zijn zodanig be
meten dat stralen in één hal tegelijk kan 
plaatsvinden. In de andere hal kan dan 
worden gespoten/gedroogd. Spuiten 
of drogen kan wel gelijktijdig in beide 
hallen plaatsvinden.

Als straalmiddel wordt gietijzergrit toe
gepast, dat 150 tot 200 x kan worden 
gebruikt. Het grit wordt opgeslagen in 
een straalmiddelsilo met een capaciteit 
van 6 0 1.
Onder de silo staan zes Straalmeestei® 
drukstraalketels van elk 240 liter opge
steld, die elk één straalmond bedienen, 
zodat met zes man tegelijk kan worden 
gewerkt. De silo heeft extra aansluitmo
gelijkheden voor eventuele latere uit
breiding met nog twee straalketels.
De straalketels worden uit de silo met 
een hoeveelheid grit gevuld, die vol
doende is voor ongeveer drie kwartier 
stralen. Zodra de straler de 'dodemans- 
knop' op de straalmond indrukt wordt 
de verbinding tussen silo en straalketel 
gesloten en wordt perslucht in de 
straalketel toegelaten. Via een mengka
mer wordt het grit dan met kracht naar 
de straalmond gevoerd en kan er wor
den gestraald.
De perslucht wordt geleverd door drie 
compressoren, elk met een capaciteit 
van 22 m 3/min. bij 8 bar. De perslucht
installatie omvat verder een luchtdro
ger, een filter, een buffervat en het dis- 
tributieleidingnet.
Tijdens en na het stralen wordt de met 
stof vervuilde lucht uit de straalhal afge
zogen door twee ontstoffingsinstalla- 
ties, met een totale capaciteit van
110.000 m 3/h (fig. 6).

Beide installaties werken gelijktijdig op de 
in gebruik zijnde straalhal. De lucht

wordt door een doekenfilter gezogen dat 
het stof opvangt, zodanig dat de uittre
dende lucht minder dan 2 mg/Nm3 stof 
bevat. Om warmteverlies te beperken 
wordt ongeveer 70% van de gereinigde 
lucht teruggevoerd in de hal. Dit percen
tage is zó gekozen, dat in de hal een lich
te onderdruk wordt gehandhaafd en 
geen stof naar buiten kan ontsnappen. 
De resterende lucht wordt naar buiten af
gevoerd. De filters worden automatisch 
gereinigd, waarbij het stof in zogenaam
de 'big bags' wordt opgevangen.

Gebruikt, vervuild straalmiddel wordt 
na het stralen bijeengeveegd of -ge
schoven en via een transport- en reini- 
gingssysteem gerecycled. In elke hal is

Fig. 6. Ventilator van 
de ontstoffingsinstal
latie. Het gebogen ka
naal op de voorgrond 
is de aanzuig, daar
achter, met T-stuk, de 
persleiding naarde 
hallen voor te recircu
leren lucht.

hiervoor aan de kant van de technische 
ruimte een rooster in de vloer aange
bracht, waaronder zich een opvang- 
trechter met doseerplaten bevindt. 
Vandaar wordt het vervuilde straalmid
del door een schroeftransporteur naar 
een elevator gevoerd, die het opvoert 
naar een boven de silo geplaatste straal- 
middelreiniger (fig. 7).

De elevator bestaat uit een 180 mm 
brede, rondlopende band die van be
kers uit zwaar plaatstaal is voorzien. De 
elevatorhoogte is ongeveer 11 m.
De straalmiddelreiniger, het belangrijk
ste onderdeel van het reinigingssys- 
teem, is enkele jaren geleden door 
Straaltechniek International ontwikkeld 
en heeft als belangrijke eigenschap dat 
de korrelgrootte van het gerecyclede 
straalmiddel zeer constant is.
De straalmiddelreiniger is onder de uit
loop van de elevator geplaatst en daar 
stofdicht mee verbonden. Hij bestaat 
uit twee delen: een mechanische zeef, 
die door een trilmotor wordt aangedre
ven, en een zogenaamde cascadereini- 
ger, ook wel windzifter genoemd. De 
breedte van de straalmiddelreiniger is 
zo gekozen, dat het straalmiddel als een 
gespreid gordijn naar beneden valt, 
waarbij stof en onbruikbaar geworden 
straalmiddel van het bruikbare straal
middel worden gescheiden door een 
luchtstroom, die wordt opgewekt door 
een zogenaamde 'sucking separator'. 
De separator, ook wel aangeduid als 
Pat-Jet® patronenfilter, reinigt de met 
stof vervuilde lucht.

Een deel van het straalmiddel dat is ge
bruikt, bijvoorbeeld voor het stralen van
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Fig. 7. Silo-straalmid- 
delreinigercombinatie.

de binnenkant van dubbelebodemsec- 
ties, kan niet worden weggeveegd en 
moet worden opgezogen. Dit gebeurt 
met een SIN 120/37 straalmiddelopzui- 
ger die in een container is ingebouwd. 
Het opgezogen vuil en straalmiddel 
worden via een bij de silo opgestelde 
voorafscheider geleid, waarin straalmid
del en grovere verontreinigingen via 
een stortpijp naar de eerder genoemde 
schroeftransporteur worden afgevoerd 
om vervolgens het al beschreven reini
gingsproces te doorlopen. Lucht en stof 
worden naar de container gezogen, 
waar een tweede Pat-Jet® filter de lucht 
reinigt. Het filter wordt continu met 
perslucht gereinigd, waarbij het stof in 
een stofbus wordt opgevangen.

Ten behoeve van het verfspuiten staan 
in de technische ruimte drie containers 
met onder andere verfpompen en verf- 
voorraad. Ook voor het spuiten wordt 
perslucht gebruikt.

Voor een goede ventilatie tijdens en na 
het spuiten zijn door Straaltechniek In
ternational in elke hal drie verfnevelaf- 
zuigwanden geïnstalleerd. Deze zijn 
voorzien van papier- en viledon filters 
en hebben een totale capaciteit van
105.000 m3/h per hal. De filters moe
ten periodiek worden vervangen. De 
lucht die de filters is gepasseerd wordt 
naar de buitenlucht afgevoerd. De uit
stoot van oplosmiddelen wordt zoveel 
mogelijk beperkt, onder andere door 
het toepassen van High Solids Coatings 
met een vaste-stofvolume van 80%, 
waarmee de uitstoot tot minder dan 
20%  wordt gereduceerd, tegen 50- 
60%  voorheen.
Via roosters in jde buitenwanden en 
mengluchtverwarmers (één in elke hal)

wordt verse lucht gesuppleerd. De ver- 
warmers hebben elk een capaciteit van 
569 kW en van 55.000 m3/h. Verder 
wordt ook de buitenlucht waarmee bij 
de compressoren de perslucht wordt 
gekoeld, naar een in bedrijf zijnde spuit- 
hal geleid via een luchtkanalensysteem 
met elektro-pneumatisch bediende 
kleppen. Het is een effectieve manier om 
energie te besparen. De verwarmingsin- 
stallatie heeft voldoende capaciteit om 
bij strenge winters, als in het begin van 
dit jaar, goede klimatologische omstan
digheden te creëren, waardoor de appli- 
cateur, De Koning Straal- en Schilder
werken B.V., een constante kwaliteit en 
doorlooptijd kan garanderen.

Voor het bedienen en bewaken van de 
apparatuur staat in de technische ruim
te een centrale schakelkast opgesteld, 
waar met behulp van een PLC de appa
ratuur in automatische schakelvolgorde 
kan worden gestart. Verder zijn er de

nodige beveiligingen in ingebouwd, 
zoals:
-  het niet kunnen starten met stralen 

alvorens de verfnevelafzuigwanden 
zijn afgeschermd;

-  het niet kunnen stralen wanneer de 
ontstoffingsinstallatie niet aanstaat of 
de verkeerde hal afzuigt;

-  het niet kunnen spuiten zonder ver
warming en ventilatie.

Met de bouw en inrichting van de nieu
we loods was een bedrag van circa 
ƒ  4,5 miljoen gemoeid. Dit bedrag zal 
niet door productiviteitsverhogingen of 
kostenbesparingen kunnen worden te
rugverdiend. Het is een investering in 
kwaliteit, een investering waarmee Van 
der Ciessen-de Noord zijn uitstekende 
reputatie, vooral ook op het gebied van 
ro-ro schepen, zal kunnen bestendigen 
en nieuwe opdrachtgevers zal kunnen 
aantrekken.

Fig. 8. De secties worden met zware, veetwietige sectiewagens vervoerd.
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ELEKTROTECHNI EK
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE

N I E U W B O U W  ■ R E P A R A T I E  - P A N E E L B O U W  - O N D E R H O U D  - I N D U S T R I Ë L E  A U T O M A T I S E R I N G

Schepen Onderlinge Nederland, 
de grootste onderlinge schepen
verzekeraar in Nederland, is 
gespecialiseerd in het verzekeren 
van schepen (pleziervaart, 
binnenvaart en kleine 
handelsvaart).

BESTE VERZEKERING 
FROM COAST TO COAST"...
EN WÈL ZO VOORDEUG! Met Schepen Onderlinge Nederland 

kiest u voor een verzekeringsmaatschappij met begrip en kennis van 
zaken. We kennen de zee en de scheepvaartwereld als geen ander.

1 Daarom zijn uw schip en lading bij ons optimaal verzekerd tegen alle 
I risico's en gevaren die u op zee kunt tegenkomen. We zijn 24 uur per 

dag 'aan dek' om waar ook ter wereld uw problemen vakkundig te 
regelen.

En onze premies? Als onderlinge maatschappij werken wij zonder winst
oogmerk en dat vertaalt zich in uiterst gunstige voorwaarden en premies!

Schepen
Onderlinge
N E D E R L A N D  u

WESTEWAGENSTRAAT 66 
3011 AT ROTTERDAM 
Tel. 010 - 4140301 j  
Fan 010 - 4140038

Navigatie en Kommunikatie?

v.d. Giessenweg 51, 2921 LP Krimpen a/d Ussel 
Telefoon 0180-514244, Telefax 0180-511871

DE JONG
ELECTBOTECHNIEK BV

DE ZEKERHEID VAN EEN 
VEILIG E KOERS

Bel o f schrijf ons eens voor een offerte op maat.

Dat mag ook wel na bijna 50 jaar 
lang alle ontwikkelingen op het 
gebied van navigatie, kommunikatie, 
radar en plaatsbepaling op de voet 
te hebben gevolgd.
De techniek heetl grote stappen 
genomen, die hebben geleid tot 
uiterst verfijnde apparatuur. 
Gerenommeerde fabrikanten heb

ben de vindingen verder uitgewerkt, 
waardoor een grote variëteit is ont
staan. INA is de vertegenwoordiger 
van veel toonaangevende onderne
mingen. Levert alle gewenste 
apparatuur, zorgt voor plaatsing en 
onderhoud en levert elke service die 
verlangd wordt in binnen- en 
buitenland

INTERNATIONALE NAVIGATIE APPARATEN BV

Wijnhaven 42. Postbus 1590 3000 BN Rotterdam 
Telefoon 010 - 4038711 Fax. 010 - 4330831
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M A R S  R e p o r t s

MARS 96004
Area of Concern
Suez Canal.
I was recently on a bulk carrier passing 
through the Suez Canal in a north 
bound convoy on a maximum Suez 
draft of 56 feet. It had been noted 
from a report on the ship's file that on 
a previous voyage the vessel had been 
passing in the vicinity of the HM80 
buoy of the Port Said By Pass Fairway 
Channel when a very severe and sud
den set to the east was encountered. 
This incident had occurred just east of 
the termination of the extended 
breakwater. I therefore had good war
ning and as soon as I had dropped the 
pilot, the engines were put to full 
ahead. The vessel was slowly picking 
up speed so that by the time we were 
approaching the area of concern, we 
were making about 10 knots through 
he water. The ship was steering very 
well and was in the middle of the 
buoyed channel, however, it was noti
ced on this occasion that the vessel 
was suddenly set quite heavily to the 
west in the area of the HM60 buoy. 
The steering became quite difficult for 
a period and required the use of large 
helm movements. The echo sounder 
indicated good underkeel clearance. 
There is a time delay in appreciating 
that one is being set sideways if there 
are no leading lights and the situation 
could become serious when, due to 
the local topography, the set occurs 
suddenly. The dredged depth of the 
channel at Chart Datum is 21.5 met
res. It is hoped that this report may be 
of assistance in highlighting the pro
blem to other deep draft or low-powe
red vessels and to the Suez Canal Aut
hority.

MARS 96005
Deep Draft Problem
Malacca Strait.
We passed One Fathom Bank Racon 
'M' at 2300.1 had held a conversation 
with vessel "B" during the evening 
and so I knew that she was coming af
ter us and heading east. Vessel "C" 
was also coming after us and both "B" 
and "C" were expected overtake us la
ter.
By 0200 the following morning, we 
were approaching Pyramid Shoal and 
I kept a lookout astern to make the si
tuation clear of any ships closing up 
on us. As we are a deep draft vessel, 
we have to alter course at the buoy SE 
of Pyramid Shoal in order to go South 
(180 oegrees). I had to make sure that 
no ships were coming up on my star
board side. I used the VHF to call at

tention and made contact with vessel 
"B" and we agreed that he would not 
come on my starboard side. We then 
had one ship coming up fast from as
tern and 1 tried to get in contact on 
the VHF. I informed about my position 
and my intention but got no reply. I 
repeated my message several times as 
we came closer to the point of altera
tion to our new course. I could now 
see that the other vessel would come 
on our starboard side and in this way 
prevent us from altering to starboard. I 
tried many times to call attention with 
the big searchlight which we have on 
the bridge wing. There was still no re
ply and I realised that we were now in 
a bad situation. At 0234 we had to 
stop the engine immediately (cancel 
program) and hope to get rid of the 
other ship before it was too late to co
me to starboard to our next course, I 
finally managed to contact this vessel 
and told him that he had put us in a 
very dangerous situation. He answer
ed that he did not know about any 
deep draft vessel transiting the Strait 
that night.
After stopping the engine, we soon 
lost steering but we were lucky that it 
was not crowded in that position. At 
that moment there were only the 
three ships. We were also lucky and 
managed to get rid of him quickly and 
we started the engine again at 0248. 
By 0250 we went full ahead and still 
had room to alter to starboard but had 
to come to 190 degrees. We continu
ed our passage without any more pro
blems. The ICS/OCIMF Guide to the 
Straits of Malacca and Singapore re
commend this track and detailed pas
sage planning should indicate that this 
is a possible danger spot, particularly 
with regard to overtaking traffic. Any 
deep draft vessel can be expected to 
turn suddenly to starboard to follow 
the recommended track. After talking 
with other Masters, it would appear 
that this incident is quite a common 
occurrence.
It was reported to the owners that the 
signal lights (three red lights) which 
were being shown could not be seen 
from certain angles astern. They had 
been fitted to the port side of the radar 
mast after delivery of the vessel and so 
were partly covered by the funnel. The 
Master requested that the owners do 
something about the situation and 
make sure that the lights were of the 
correct size. As the displaying of the 
deep draft signal is voluntary (Colreg 
28), it was suggested that it should be 
made mandatory.
The suggestion to make the deep 
draft signal mandatory would not be 
.welcomed by all sectors of the indus
try. Some reporters consider that this 
signal is used inappropriately.

Noordam vs. Mount Ymitos
Last month I included a précis of the 
Official NTSB report into the collision 
between a cruise vessel Noordam and 
a bulk carrier Mount Ymitos in the ap
proach to the pilot boarding area for 
the Mississippi River. The conclusions 
of the inspectors into the incident we
re:

* Neither weather nor sea conditions 
were factors in this incident: investi
gator's found no significant defect 
in the propulsion, steering, and na
vigation equipment on either ves
sel; the technical qualifications of 
the Master and the bridge watch- 
standers on both vessels met or ex
ceeded international requirements; 
the personnel involved were not 
impaired by lack of sleep and they 
tested negative for alcohol and 
drugs.

* The Master demonstrated poor jud
gement by not being on the bridge 
during the brief transit from open 
sea to the pilot boarding area.

’  The S2/0's failure to communicate 
his intention to overtake the tanker 
Captain Veniamis demonstrated 
poor seamanship and placed the 
Noordam and its passengers and 
crew in an unsafe situation.

* The Masters decision to rely solely 
on second-hand information provi
ded by his Chief Officer led him to 
conclude incorrectly that his pre
sence on the bridge was not nee
ded.

* The failure of the C/0, the S2/0 and 
the 13/0 to communicate important 
information during the 11 minutes 
preceding the accident left them ill- 
prepared to conduct a proper 
bridge watch.

* The C/0 and the |3/0 were not 
maintaining a proper lookout for 
approaching traffic, either visually 
or by radar, because basic seaman
ship and watchstanding discipline 
were not being observed on the 
Noordam's bridge.

'  The Noordam's C/O's presumption 
that the Mount Ymitos was on a pa
rallel and reciprocal course was ba
sed on too little information; when 
he saw the green light 5 minutes 
before the accident, he should have 
attempted to communicate with 
the approaching vessel and, if un
successful, he should have stopped 
or reversed the engines and soun
ded the danger signal.

* By the time the C/0 recognized the 
danger, the collision was probably 
unavoidable.

* The watchstanders on the Mount 
Ymitos were maintaining a vigilant 
lookout for vessels operating near
by.

* The Mount Ymitos's Master's ex
pectations regarding the Noordam 
were reasonable; however, he knew 
the limitations of his deeply laden 
vessel, and he should have tried to 
communicate with the Noordam 
while successful evasive action was 
still possible.

* The Holland America Line's 'over
sight program' did not identify a 
number of departures from the 
company watchstanding policies; 
thus, additional measures are nee
ded to assess bridge watchstanding 
performance on company ships,

* If passage planning standards that 
require a discussion between the 
Master and the watchstanders be
fore entering restricted waters had 
been developed and implemented, 
the risk of an accident would have 
been reduced.

* The Noordam's Master's procedu
res for informing and providing re
sponsible direction to crew and 
passengers were ineffective.

The National Transportation Safety 
Board determines that the probable 
cause of the collision was the failure of 
the Noordam's C/0 and J3/0 to main
tain a proper lookout, either by sight 
or by radar. Contributing to the acci
dent was the failure of the Master of 
the Mount Ymitos to communicate 
with the Noordam until collision was 
inevitable.
Having the ARPA set on 12 mile range 
when approaching the pilot station is 
also bad practice. The radars should 
be set on the most suitable range for 
the circumstances and used as an aid 
to navigation and collision avoidance.

If you have experienced any inci
dent which you think may be of In
terest to others please send details, 
including your name and a contact 
address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary 
Drive, Felixstowe, Suffolk IP 1 9TL, 
UK.

U kunt uw ervaringen, indien het 
nlet anders kan, in het Nederlands 
ook kwijt bij de Redactie SWZ: Ma- 
thenesseriaan 185, 3014 HA Rotter
dam.
Tel: 010.4361042, fax: 010.4364980.
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ISM w ill change 
your com pany

Acquiring an ISM Certificate will un
doubtedly change the way you operate 
both your ships and your company. It 
entails clear-cut new policies, new lines 
o f  responsibility, communication and 
authority both ashore and onboard, re
allocation o f  resources, tailormade trai
ning schemes, large quantities o f  docu
mentation and perhaps new computer 
software.

Shipboard M anagem ent 
System s

The ISM Code requires that all special 
and critical operations onboard are 
documented to increase safety and pre
vent pollution. This includes operations 
such as maintenance, cargo handling, 
navigational and many others.

For many ship managers, the most 
time consuming part o f qualifying for 
the ISM Certificate, is the implementa
tion o f  the planned maintenance system 
This system is based on documentation 
on all important mechanical and elec-

Y our ships and 
your company 

will, by the 1st o f July 
1998, need an ISM 
Certificate o f Confor
mity. If you don 't 
manage to obtain one, 
we're afraid the con
sequences are not ex
actly pleasant. Allow  
us to explain:

The international 
community wants to 
rid itself o f environ
mentally unsafe ships 
and the shipping indu
stry agrees. That is why 
the ISM Code has been 
approved by the I MO, 
the ICF and the ISF.

W hat if you 
choose 

to neglect 
the ISM 

Certificate?
Well, the consequen
ces are fairly simple.
Charterers will be re
luctant to offer any 
cargoes. Insurance 
companies will either 
decline to insure your 
fleet or demand exor
bitant premiums.
Many flag states will 
not allow your ship to enter their waters. 
Apart from that, you should be all right.

Th e  benefits are quite 
attractive, though

On the other hand, compliance with the 
ISM Code can result in lower running 
costs, fewer pollution spills, better 
trained and motivated crews, officers 
and management organisations and 
reduced insurance premiums. The bene
fits are not long-term pipe-dreams. 
either, but take effect surprisingly fast.
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ments, SpecTec supplies 
software solutions for 
purchasing, accounting, 
loading and stability, 
voyage calculation and 
communication. SpecTec 
provides an unparalleled 
world-wide support and 
service network with 
wide experience in lleet 
implementations. We 
install your systems, 
build databases, train 
your people ashore and 
onboard and give full 
support 24 hours a day 
- all over the world.

Th e re  is little 
tim e left

To implement all o f  the 

necessary changes in

herent in the ISM cerii-

fication process, inclu

ding the key maintenance 

system, you're looking at 

a typical timeframe of 

two years. The count

down has started.
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rule: SpecTec has developed and instal
led m ore com puterised Shipboard M an
agem ent System s than any other sup
plier in the world. N obody even com es 
close.

AMOS systems 
provide complete fleet 

management

SpecTec offers the renow ned AM OS 
system s for ship m anagem ent. M ore 
than 2000 installations over the past 10 
years accounts for quality. In addition 
to offering tools to m eet ISM require-

trical equipment onboard, inventory of 
spare parts, and rules and recommenda
tions for maintaining all essential machi
nery and equipment according to classi
fication societies' rules.

The need for computerised Shipboard 
Management Systems to handle docu
mentation and reporting requirements is 
clear. Too bad there are so few good 
systems to choose from.

SpecTec is the world's 
No. 1 in Shipboard 

Managem ent Systems
*

Fortunately, there is an exception to the

Might we suggest a 

prudent first step?

Contact SpecTec for 

the right tools for im

plementation o f your ISM system.

Why choose anybody but the 

world's Number l ?

SpecTec
" n n û "

SpecTec BV. Laan der Verenigde Naties 40 
3314 DA Dordrecht, The Netherlands 

Tel: +31 (0)78 613 25 11 
Fax:+31 (0) 78 613 63 13



N A V I G A T I E d o o r  N a v y l l e  B . V .

Bridge Control 3000
Raytheon Anschutz Integrated Bridge System

Raytheon Anschutz GmbH, an enterprise of the Raytheon Company, Lexington, Massachusetts, USA, has been 
successfully developing, manufacturing and m arketing gyro compass and navigation systems for nine decades. 
Now the synergies of these two companies have brought the new Integrated Bridge System (IBS) BRIDGE 
CONTROL 3000 Into being.
The Raytheon Anschutz BRIDGE CONTROL 3000 provides a modem, flexible design which can be used for all 
ship's bridges and operating requirements and guarantees high operational safety.

Fig. 2 Two examples 
of a harmonic bridge 
design

The complete system line of the IBS in
cludes the main navigational operation 
consoles, navigational subsystems such 
as autopilots and sensor equipment, 
and also the full range of radio commu
nication equipment. The main opera
tion consoles are 2 ARPA Radars (Path- 
finder/ST), 1 Electronic Chart Display 
and Information System (NAUTOPATH 
ECDIS), 1 Central Sensor Display and 
Management System (NAUTOCON- 
NING) and 1 Navigational Planning 
Station (NAUTOCONSULT i) including

a chart and digitizing table.

THE WAY TO AN INTEGRATED 
SYSTEM:
Defining an IBS
The International Electrotechnical Com 
mission (IEC) defines an IBS as follows:

IBS A combination of systems which 
are interconnected in order to allow 
centralized access to sensor information 
or command/control from worksta
tions.

The IBS can support systems perform
ing two or more of the following opera
tions:
-  passage execution
-  communications
-  machinery control

loading, discharging and cargo con
trol

-  safety and security
-  management

The Raytheon Anschutz IBS includes 
the complete range of navigational
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equipment, the Integrated Navigation 
System (INS), and the communication 
equipment. The console design, a sit
ting and a standing/sitting version, was 
developed to meet the requirements 
for all individual ship purposes and can 
be configured for customer needs. Fig. 
2a shows an example of a bridge layout 
including Radars, Electronic Chart, Sen
sor Monitoring Station, Navigational 
Planning Station, Machinery Control, 
Chart and Digitizing Table, Steering 
Control console and VHF equipment. 
Fig. 2b gives an example of a smaller in
tegrated solution. The advantage in 
using a harmonic bridge design is that 
the system can be upgraded at any ti
me when additional functionality is re
quired.

Cost Considerations for Manufacturer, 
Shipowners and Yards

Cost Analysis for IBS Manufacturer 
Analyzing the costs shows that manu
facturer have higher development ef
forts but the longterm savings will redu
ce the costs of an IBS. So the higher va
lue of the system will be neutralised by 
the longterm savings.

BRIDGE CONTROL 3000

Integration of Sensor Equipment 
Centralized Sensor and Alarm 
Management System CSAMS and 
Remote Alarm Panels,
To install a stand-alone Electronic Chart 
System (ECS or ECDIS) up to 10 or mo-

Cost Analysis lor IBS Manufacturer. Analyzing the cost shows that manufacturers have higher development efforts but the 
longterm savings will reduce the cost of an IBS. So the higher value of the system will be neutralised by the longterm savings.

Cost Considerations Results

One supplier Less communication to other suppliers or the yard 
related to installation and interfacing and easier to 
upgrade.

Consistency of man-machine 
interface (MM1) philosophy 
and implementation

Less customer training, higher safety, less development 
costs

Less cabeling Reduction of hardware for interfacing the equipment

System Redundancies Higher reliability, less service, higher safety

Central Sensor and Alarm 
Management

Sensor integrity and validity, centralization o f alarm 
handling, higher safety, higher development costs.

Improved system 
functionality

Higher functionality than stand-alone systems, higher 
development costs

Cost Analysis for Shipowners: The main adventage for the shipowner is the longterm benefit. The reduction of work bad 
and operational cost and the higher reliability and safety are essenlbl benefits of an IBS.

Cost Considerations Results

- installation costs
- service costs
- training costs

One responsible system provider Reduction of 
communication and installation costs, less training costs, 
worldwide service supply for the IBS equipment.

Consistency o f man-machine 
interface (MMI) philosophy 
and implementation

Less Training, Reduction o f training costs. Higher 
safety, less work load

Initial costs for an IBS system Higher functionality and safety of an IBS without any 
additional costs

Economical benefits caused 
by advanced functionality.

Reduction of operational costs due to advanced 
features Track Control etc

Cost Analysis for Yards: The main advantage for the yards is the reduction of instaltalbn costs. One IBS supplier teduces 
communication and instalbtbn costs and time. A b t of the required interfacing con be prepared by the manufacturer so 
that a nearly complete configured system will be delivered to the yard.
.....................................................
Cost Considerations Results

One supplier 
- installation costs

One responsible system provider. Reduction of 
communication and installation costs.

Initial costs for an IBS system Higher functionality and safety, higher value

re navigational sensors may have to be 
interfaced. When using compatible 
sensor equipment this installation on 
board of a ship will need some hours 
and a lot of cabling. Trouble occurs 
when these sensors are not compatible. 
In that case additional interface boxes 
increases the cost of the installation.

One advantage in using the Raytheon 
Anschutz integrated bridge architectu
re is the centralisation of sensor infor
mation. The integrity of this informa
tion and the economical aspect caused 
by reduction of cabling are essential be
nefits.
Therefore a Central Sensor and Alarm 
Management System (CSAMS) was de
veloped to enhance the functionality of 
the system. The weakness of non inte
grated systems can often easily be veri
fied when the sensor integrity is exami
ned. Especially when using redundant 
sensor equipment the operator is usual
ly confronted with different sensor in
formation at the different bridge dis-
piays.
An extreme example of non-integrity is 
the loss of position information in a 
non-integrated system. This failure can 
be caused by different events. For ex
ample, the damage of the antenna 
would generate an alarm at the CPS it
self. Additional alarms would be gene
rated at the radars, the sensor display, 
the track control system, the electronic 
chart or plotting table, the gyro (when 
using speed-error-correction (v,o). The 
results of such an event could be: The 
CPS would switch to a dead reckoning 
position. Some systems would switch 
to a redundant position receiver if avail
able, some systems would accept the 
CPS dead reckoning position others 
would generate their own dead reckon
ing or would freeze the last known posi
tion. After confirmation of each system 
alarm the result would be up to 4 diffe
rent positions shown at the different 
bridge systems.

The advantage of Raytheon Anschutz's 
integrated sensor management is ba
sed on the reaction of such events. The 
CSAMS provides the base for centrali
zed alarm management. Using an addi
tional Position Filtering Module be
tween sensor information and the Inte
grated System, allows a smooth change 
from position receiver 1 to receiver 2 in 
case of failure. The system slowly 
adapts to the new position without any 
sudden reactions. The reaction of the 
IBS will be an alarm at the damaged 
GPS receiver and an alarm at the Sensor 
Management Display "Loss of Master 
Position Receiver 1 setting Receiver 2 as 
Master Receiver". All the other opera
tion systems receive a message but will
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not generate additional alarms. The sys
tem will react without loss of integrity.

Bridge Control 3000 provides addition
al remote Alarm Panels which can be 
installed at different locations on the 
ship. These Alarm Panels can be confi
gured in two modes. The monitoring 
mode just displays the alarms which are 
generated by the IBS. All Alarm Panels 
not installed on the bridge will be confi
gured in that mode. The second mode 
"On Duty" allows the confirmation of 
the Bridge Control 3000 alarms and 
can be enabled when the Alarm Panel is 
installed on the bridge. Alarms genera
ted by the IBS can be confirmed either 
at these "On Duty" Panels or at the 
Sensor Display.

The given example demonstrates that 
integrity of sensor information and cen
tral alarm management, are essential

advantages of Bridge Control 3000.

Sensor Redundancies and Bus 
Architecture:
A second advantage is the reduction of 
cabling. Service engineers have a lot of 
experience in integrating navigational 
equipment to existing systems. Cables 
from each required device such as 
speed log, position receiver or gyro, ha
ve to be installed and generate most of 
the installation costs. Different, and 
mostly not well documented, interface 
specifications causes additional trouble. 
The general bus architecture of Bridge 
Control 3000 provides 2 main busses. 
The Navigation Data Bus which con
nects the bridge consoles to the Centr
alized Sensor and Alarm Management 
System and a high performance Com 
munication Bus, the MITS Bus, which 
guarantees the connectivity between 
the bridge consoles. Additionally the

layout of this second bus was chosen to 
enhance the redundancy of the Inte
grated Bridge System.
The Bridge Control 3000 IBS is able to 
provide sensor information by using a 
single interface from the CSAMS to 
each main operation console.

Nevertheless, a sophisticated IBS must 
provide several redundancies to ensure 
the functionality of the system down to 
the lowest level. This means that the 
functionality of a radar may not be es
sentially affected when the CSAMS fails. 
Several redundancies must guarantee 
proper operation. To guarantee sensor 
redundancies of a stand-alone system, 
each essential sensor must be dual inter
faced. Examining an electronic chart 
system, speed log, gyro and position re
ceiver are the most important sensors to 
guarantee proper functionality of the 
system. This would increase the neces-

Digitizing Table
A R P A  R adar

Chart Station

Autopilot

Rudder Angle 
Prop Pitch 
Engine/RPM

W n d  Sen sor Doppler Log Ech o  Sounder

Position R eceiver 1 Position R ece iver 2

Fig. 3 Raytheon 
NAUTOPATH ECDIS 
-  Sensor Integration
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System

Alarm 
Bacterie Chartf 
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Fig. 4 Non integrated system -  scenario for alarm generated in case of CPS antenna damage
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Fig.S Bridge Control IBS -  Scenario for alarms generated in case of GPS antenna damage

sary interfaces from 10 to 13. The re
dundancy would increase once for each 
mentioned sensor. Using one dual inter
face from the CSAMS to an electronic 
chart system would have the same ef
fect for all provided sensor information. 
The shown design study visualizes the 
advantage of Bridge Control 3000 
CSAMS but it is obvious that a failure in 
the CSAMS would result in a complete 
loss of sensor information for the com
plete integrated system. The functiona
lity of the system would be reduced to 
the lowest level. To avoid that situation 
a strategy for optimal redundancies has 
to be developed. To analyze these re
dundancies three different kinds of pos
sible system failures have to be exami
ned:

- Level C failure: Loss of specific sensor 
information

- Level B failure: Loss of all sensor infor

mation for one main system 
- Level A failure: Loss of all sensor infor

mation for the complete IBS

Level C failures are generated when a 
sensor would no longer be available. 
This can be caused by a failure of the 
sensor itself or by invalid sensor data or 
by the interface connection between 
the sensor and the IBS. A failure of the 
sensor itself can be avoided by using se
condary sensors. Those should be the 
most important ones. When installing 
two position receivers, two gyros or
1 gyro and 1 magnetic compass and
2 speed logs, in case of sensor failure a 
second source would be available.

Level B failures are generated when the 
interface connection between a main 
operation console and the IBS CSAMS 
fails using a secondary communication 
bus. In case of a failure situation be

tween the interface of an operation 
console and the main navigational bus 
(Level B), then this communication bus 
could be used as a full redundant se
condary source for the system, without 
any loss and integrity of data.

Level A failures are caused by damage 
of the CSAMS itself.
To avoid a Level A failure situation each 
IBS system console has to be examined. 
An ARPA Radar usually uses 4 or 5 sys
tem sensors for optimal operation. A 
basic functionality is still given when 
course and speed information are avail
able. Without speed and course the Ra
dar will be reduced to low level functio
nality. For an electronic chart system 
the position receiver and gyro are the 
most important system sensors.To gua
rantee basic functionality the necessary 
sensors could also be interfaced directly 
to these main systems. In case of a Level 
A failure these systems would still re
main basicly operational.
Because all three levels describe inde
pendent failure situations, redundan
cies must be given for each situation. A 
level C  failure can only be avoided by 
using a secondary sensor source. Ho
wever, by connecting this secondary 
sensor only to the CSAMS, a level A fai
lure would not be covered.

Fig. 9 gives an example of a complex 
solution taking into account all 3 failure 
levels and providing an high sensor re
dundancy for speed information distri
bution for the Raytheon Anschutz 
Bridge Control 3000 system.

The use of two speed logs is chosen to 
avoid a level C failure. In case of a level 
B failure, for example, between the Ra
dar and CSAMS, the Communication 
Bus (MITS-Bus) will ensure the comple
te redundancy of the Data Distribution 
Bus. In case of level A failure, the speed 
information will be directly fed into the 
Radar console and will be distributed to 
the ECDIS station.

NAUTOPATH ECDIS

Highlighting one IBS Feature
The trend for reduction of vessel man
ning levels and the lack of skilled mariti
me labour, have created a need for re
liable and easy to operate navigational 
equipment to improve safety at sea. 
The improvement and accuracy of the 
Global Positioning System, in combina
tion with the availability of a worldwide 
digital chart database, enforces the 
electronic chart as one of the most im
portant navigational instruments for 
the foreseeable future.
IMO has been preparing since 1987 the 
requirements for the "Electronic Chart
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Fig. 7 Bridge Control 3000; Integration Study I
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Fig.8 Bridge Control 3000; Integration Study II; System failure levels

Display and Information System" (EC- 
DIS), and 1996/97 will see the break 
through for this most revolutionary na-

vigational aid since the invention of Gy
ro, Radar or GPS.
One of the most important arguments

for using an electronic chart, based on a 
digital database, is the automatic anti
grounding feature 'safety depth con
tour'. The intelligent ECDIS database 
enables the system to recognize unsafe 
depth areas and generates an automa
tic alarm before (!) the ship enters a cri
tical situation. A lot of the spectacular 
groundings of the recent years could 
have been avoided by using an ECDIS 
system. This feature has indeed contri
buted to a lot of the discussions related 
to the development of the ECDIS data
base. The existing systems on the mar
ket can be divided into two major 
groups.
One group is using scanned charts. 
These charts are pictures showing the 
exact image of the paper chart. The in
formation provided is the electronic vi
sualization of the charts and the posi
tion of the ship. Information such as 
depths or prohibited areas can only be 
recognized by the mariner analyzing 
the picture on the screen. These sys
tems provide the same flexibility as the 
known plotting tables using paper 
charts and position information shown 
by a light spot. These systems are called 
ECS, Electronic Chart Systems.

The second group, the ECDIS systems, 
are using digitized charts. The real ad
vantage of a digitized chart is that this 
chart is storing information about each 
chart object, such as depths, prohibited 
areas buoys, wrecks.... These systems 
are capable calculating dangerous situ
ations in advance like "You will be ente
ring a prohibited area (e.g. military 
area) in less than 10 minutes" or "You 
will crossing the 10m depth line in less 
than 10 minutes". The time interval for 
those alarms can be defined by the ope
rator from 0 to 20 minutes, or more. 
Another advantage is the interface to 
the ARPA Radar. The interpretation of 
tracked targets is much easier when 
they are displayed on the ECDIS screen. 
The ECDIS database allows the exact 
identification of targets such as buoys, 
platforms, etc. if the ARPA tracked tar
gets are overlaid to the chart display. 
This feature can also be used for posi
tion verification. Knowing the exact po
sition of a fixed target and the compa
rison to the displayed ARPA target al
lows the operator to verify the correct 
position.
Vice versa routes or navlines/maps 
which have been planned at the ECDIS 
can be transmitted and displayed on 
the Pathfinder /ST Radar screen.

The possibility to plan and display rou
tes, in combination with the track and 
integration of different navigational 
sensors, enables the ECDIS to be the 
central operating station for track con-
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trol. Integration of the autopilot is an 
additional feature using the ECDIS. Ini
tializing track control or modifying the 
planned track, even if the ship is already 
in track control, can easily be done. 
NAUTOPATH ECDIS was especially de
signed for an advanced dialogue with 
the well known Raytheon Anschutz au
topilots, but nevertheless the system is 
able to be connected to other autopi
lots, too.

Additional NAUTOPATH ECDIS
Features:
- Display of the sea chart in different 

chart layers with increasing amounts 
of information.

Additional symbols, text or lines, set 
by the operator, can be overlaid with 
the chart presentation for own pur
poses.
Detailed information about each 
chart object can be obtained and dis
played in a separate window.
Multiple sensor interfaces.
Monitoring and recording of own 
ships track and selected ARPA tar
gets.
Worldwide availability of chart data. 
In combination with the "Chart Sta- 
tion/NAUTOCONSULT i" digitizing of 
own charts/maps and remote route 
planning or monitoring can be done. 
NAUTOPATH ECDIS was developed

for the retrofit market and as compo
nent of Bridge Control 3000.

The given example of this main bridge 
component shall demonstrate the ope
rational enhancement of an Integrated 
Bridge architecture. Even this system 
can easily be operated as stand alone 
console too, the complete dialogue be
tween all parts of an IBS guarantees ad
ditional safety and functionality. Think
ing about newbuilding deliveries an IBS 
gives benefits for shipowners, yards and 
manufacturers because safety, enhan
ced operational functionality, installa
tion costs and maintenance are reason
able arguments.

Adverteren in Schip & Werf de Zee?
Bel voor meer informatie Buro Jet, Rijswijk 

Telefoon 070 - 399 00 00
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De rol van de mens op de scheepsbrug 
van de toekomst
Tot op heden is in de scheepvaart uitgebreid aandacht besteed aan de ergonomie van de bruginrichting en de 
rol van de mens bij het manoeuvreren (Schuffel, 1992). Door de voortgaande automatisering wordt de aan
dacht meer gericht op de besluitvorm ing en de hulp die computers daarbij kunnen bieden. Het gaat hierbij 
niet zozeer om de optimalisatie van de route of de minimalisering van het brandstofgebrulk, maar meer om 
het besluitvormingsproces op de brug in kritische situaties.

Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan 
te grondslag:
- Ongevallen worden in belangrijke 

mate toegeschreven aan menselijke 
fouten;

- Rederijen streven naar kostenbespa
ring, onder meer door bemannings- 
reductie;

- Technologische ontwikkelingen ma
ken kostenbesparingen mogelijk.

Tegen deze achtergrond van Technolo
gy push' en kostenbesparing wordt 
voorzien dat de scheepsbrug het opera
tionele centrum wordt van waaruit 
scheepssystemen als navigatie, voort
stuwing en lading door één persoon 
kunnen worden bewaakt (Hederström 
en Gyldén, 1992; Schuffel, 1993). De 
vraag is hierbij in hoeverre de bewaking 
van deze verschillende systemen kan 
worden geïntegreerd, of interfaces hier
bij hulp kunnen bieden en of training 
een belangrijke bijdrage kan leveren. 
Het doel van het huidige artikel is aan te 
geven waarom onderzoek naar supervi
sie- en besluitvormingsprocessen in 
technologische omgevingen van be
lang is. Welke eisen worden er aan ope
rators in dergelijke taken gesteld, en 
kunnen operators aan die eisen vol
doen? Ook zullen we de resultaten be
schrijven van een aantal experimenten 
die wij in ons eigen laboratorium heb
ben uitgevoerd. Met deze experimen
ten wilden we achterhalen waarom 
problemen vaak op een inefficiënte ma
nier worden opgelost en wilden we 
aantonen hoe de prestaties verbeterd 
zouden kunnen worden via training en 
een beter ontwerp van de interface.

Menselijke fouten
De oorzaak van ongevallen in de 
scheepvaart wordt voor een belangrijk 
deel toegeschreven aan menselijke fou
ten, waarbij percentages worden ge
noemd van 70 tot 90 procent. Hoewel 
ongevalsanalyses hun waarde hebben 
ter identificatie van de factoren die rele
vant zijn voor het ontstaan van onge
vallen is op basis van dergelijke analyses 
een ongeval nauwelijks te voorspellen.

De reden hiervoor is dat een ongeval 
bijna altijd voortkomt uit een combina
tie van factoren, waarbij geen van de 
factoren afzonderlijk tot het ongeval 
zou hebben geleid (Wagenaar en Groe- 
neweg, 1986). Ter illustratie noemen 
we het kapseizen van de Herald of Free 
Enterprise in 1986. Ook het ontstaan 
van dit ongeval wordt vaak toegeschre
ven aan een menselijke fout, aangezien 
het openstaan van de boegdeuren een 
directe oorzaak was van het kapseizen 
van de veerboot, en de assistent-boots- 
man verantwoordelijk was voor het slui
ten van de boegdeuren. Reason (1990) 
gaf echter aan dat een serie van ge
beurtenissen tot het ontstaan van het 
ongeval leidde. Zo moesten een aantal 
ballasttanks worden gevuld zodat het 
autodek vanaf de aanlegplaats kon 
worden bereikt, lag de assistent boots
man (wiens taak het was om de boeg
deuren te sluiten) in zijn hut te slapen, 
nadat hij juist klaar was met onder- 
houds- en schoonmaakwerkzaamhe- 
den, stond de bemanning onder grote 
druk om op tijd te vertrekken door ver
tragingen die waren opgelopen in 
Dover, waren er geen indicatoren op 
de brug die aangaven of de boegdeu
ren gesloten waren, en is het top-zware 
ontwerp van de Herald en andere 'ro 
ro' schepen in zijn klasse inherent on
veilig.
Bij vrijwel alle ongevallen met groot
schalige gevolgen is er sprake van een 
combinatie van menselijke fouten, ont
werpfouten, technische problemen, so
ciale en omgevingsfactoren. Voor het 
ontwerp van de toekomstige scheeps
brug betekent dit dat al deze factoren 
in onderlinge samenhang moeten wor
den bekeken. Zoals reeds werd opge
merkt wordt er voor de toekomstige 
scheepsbrug vanuit gegaan dat slechts 
één persoon de automatische geregu
leerde scheepsfuncties bewaakt. Gege
ven het feit dat ongevallen veelal het 
gevolg zullen zijn van combinaties van 
factoren is het van groot belang dat 
vroegtijdig in het ontwerpproces van 
brugsystemen de rol van de mens

wordt bekeken. In de volgende para
graaf zullen we aangeven welke facto
ren in de menselijke informatieverwer
king van belang zijn bij de omgang met 
geautomatiseerde systemen.

Cognitieve factoren in automatisering
Een voor de hand liggend voordeel van 
automatisering is dat de werkbelasting 
van de officier van de wacht geredu
ceerd zal worden. Door bijvoorbeeld de 
introductie van een elektronische kaart 
(ECDIS) zal het minder inspanning kos
ten om het schip op de gewenste koers 
te houden. Echter, aan de andere kant 
worden er ook meer eisen gesteld aan 
de officier van de wacht. Deze zullen 
met name naar voren komen als zich 
niet-routinematige, kritische situaties 
voordoen. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij is dat automatisering nooit per
fect zal zijn. Dit is immers ook de reden 
dat er altijd nog een mens op de brug 
aanwezig is. Het proces moet doorlo
pend bewaakt worden, voor het geval 
er ingegrepen moet worden als het 
proces zich in een ongewenste richting 
ontwikkelt. Voor wat betreft de mense
lijke informatieverwerking zijn er twee 
aspecten die de aandacht vragen: erva
ring en 'situational awareness'. 
Automatisering leidt er toe dat deelpro
cessen niet meer afzonderlijk manueel 
bestuurd worden, maar dat meerdere 
geautomatiseerde processen moeten 
worden bewaakt (supervisie). De daad
werkelijke besturing wordt automatisch 
uitgevoerd op een manier die vaak niet 
meer direct zichtbaar is voor de opera
tor. Dit betekent een verlies aan vaar
digheden: de officier van de wacht die 
is opgeleid met ECDIS zal minder goed 
in staat zijn om nog via de kaartentafel 
zijn of haar positie te berekenen dan de 
persoon die dit jarenlang heeft gedaan. 
In het geval de ECDIS door omstandig
heden uitvalt zal de mens echter wel in 
staat moeten zijn om de functie over te 
nemen. AJs zich problemen voordoen 
in geavanceerde, technologische om
gevingen zijn deze vaak van ernstige 
aard, en is er juist een zeer ervaren ope-
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rator nodig om het probleem op te los
sen. Deze tegenstelling werd door Bain- 
bridge (1983) omschreven als één van 
de 'ironies of automation'. De ervaring 
die nodig is om een kritische omstan
digheid het hoofd te bieden kan door
dat het proces is geautomatiseerd juist 
niet worden opgedaan.
Een tweede aspect betreft de 'situation- 
al awareness'. In een situatie waarbij 
een proces continu manueel wordt be
stuurd, kan de operator een mentaal 
beeld bijhouden van de toestand van 
het systeem. Bij supervisietaken aan de 
andere kant wordt het systeem op een 
hoger niveau bewaakt. De onderlig
gende processen worden automatisch 
gereguleerd, en de operator heeft veel
al geen idee wat er op dat niveau pre
cies wordt gedaan. O p het moment 
dat er dan een probleem ontstaat, 
moet de operator eerst een beeld op
bouwen van de actuele situatie. Een 
voorbeeld van dit probleem is een on
geval dat zich voordeed in de lucht
vaart (ontleend aan Norman, 1990). In 
1985 kreeg een 747 van China Airlines 
te maken met een stroomstoring in zijn 
rechter buitenste motor. Dit zou nor
maal gesproken het vliegtuig naar 
rechts doen hellen, maar de afwijking 
werd door de autopilot gecompen
seerd. Totdat echter de limieten van 
zijn compensatorische vermogens wa
ren bereikt en de autopilot het vliegtuig 
niet langer stabiel kon houden. Op dat 
moment had de bemanning niet ge
noeg tijd meer om de oorzaak van het 
probleem te lokaliseren en actie te ne
men: het vliegtuig 'rolled' en dook ver
ticaal naar beneden.
Dit voorbeeld geeft aan wat het effect 
kan zijn als de bemanning te weinig te
rugkoppeling krijgt over de acties die au
tomatisch worden genomen ter com
pensatie van een storing. Vaak wordt bij 
het ontwerp van een geautomatiseerd 
systeem onvoldoende rekening gehou
den met het mentale model dat de ge
bruiker moet hebben van de situatie. 
Gezien vanuit de ontwerper ligt dit ook 
voor de hand omdat automatisering zelf 
dergelijke terugkoppeling niet nodig 
heeft. En als een bepaalde functie is ge
automatiseerd is in principe het pro
bleem opgelost. Echter gegeven het feit 
dat automatisering nooit perfect kan 
zijn, en zich in de omgeving onverwach
te gebeurtenissen voor kunnen doen, 
moet bij het ontwerp van het systeem 
nagedacht worden over de informatie 
die de gebruiker nodig heeft in dergelij
ke kritische situaties (Norman, 1990).
Een kritische situatie kan zich voordoen 
als er storingen optreden in het geauto
matiseerde proces dat door de operator 
gediagnostiseerd en verholpen moeten 
worden. Door de vele koppelingen tus
sen de geïntegreerde brugsystemen en

het hoge niveau waarop het proces 
wordt bewaakt zal een storing vrijwel 
altijd complex zijn, d.w.z. dat meerdere 
systemen door een storing worden 
beïnvloed. Hoe gaan mensen te werk 
als zich storingen voordoen in de te be
waken systemen, en hoe goed worden 
dergelijke storingen opgelost?

Cognitieve lockup
Om deze vragen te beantwoorden 
hebben we experimenten uitgevoerd 
in een vereenvoudigde gesimuleerde 
taakomgeving. Proefpersonen moesten 
meerdere systemen (voortstuwing, 
elektriciteit, navigatie en lading) bewa
ken, en zodra zich storingen voordeden 
moesten zij deze storingen oplossen. 
Voor het oplossen van de storingen 
hadden de proefpersonen slechts een 
beperkte tijd beschikbaar. Dit beteken
de dat indien zich storingen voordeden 
in een aantal verschillende systemen, zij 
eerst deze systemen moesten stabilise
ren om te voorkomen dat de storing uit 
de hand zou lopen. In zijn algemeen
heid kwam uit dit experiment naar vo
ren dat de proefpersonen de neiging 
hadden om storingen sequentieel op te 
lossen (Kerstholt, Passenier, Houttuin 
en Schuffel, ter perse). Dat wil zeggen, 
als zij een storing hadden gedetecteerd 
probeerden zij eerst deze storing op te 
lossen, voordat zij hun aandacht op het 
volgende probleem richtten. Dit ge
beurde ondanks het feit dat auditieve 
alarmen aangaven dat er nog andere 
storingen waren. Deze alarmen werden 
simpelweg door de proefpersonen ge
negeerd. Dit verschijnsel staat bekend 
onder de naam 'cognitieve lockup' 
(Moray en Rotenberg, 1986, zie ook 
Boer, 1995). Als men eenmaal bezig is 
met een bepaald probleem dat een 
groot deel van de aandacht vraagt ver
liezen mensen het overzicht over de to
tale situatie. Als zich dan andere proble
men voordoen kan dit ernstige gevol
gen hebben.
Een voorbeeld waarbij dit verschijnsel 
een rol speelde betreft een ongeval met 
een EAL vlucht 401 in 1972 (ontleend 
aan Boer, 1995). De bemanning in de 
cockpit besteedde al zijn aandacht aan 
een fout in het landingssysteem. Op 
een gegeven moment raakte onbe
doeld ook de automatische hoogtere- 
gulatie uitgeschakeld en begon het toe
stel geleidelijk hoogte te verliezen. 
Doordat de bemanning al zijn aan
dacht aan het landingssysteem be
steedde werd deze additionele storing 
echter niet opgemerkt. Zelfs een alarm 
dat aangaf dat een te lage hoogte was 
bereikt en een opmerking van de lucht
verkeersleiding werden niet opgemerkt 
doordat alle aandacht op de storing 
was gericht. Het vliegtuig stortte neer, 
waarbij vrijwel alle inzittenden om het

leven kwamen.
Een belangrijke implicatie van dit resul
taat is dat het ter ondersteuning van 
mensen niet voldoende is om op de 
brug een systeem te plaatsen dat aan
geeft wanneer men waar naar moet kij
ken. De waarschuwingssignalen die zo
wel in onze laboratoriumexperimenten 
als in bovenstaand voorbeeld werden 
gegeven werden immers grotendeels 
door de operators genegeerd. Eventu
ele ondersteuning voor de verbetering 
van de prestaties moet direct merkbaar 
zijn in de interactie met het systeem, en 
niet afhangen van de (selectieve) aan
dacht van de operator.

Juistheid versus inspanning
In een ander experiment hebben we 
gekeken naar het effect van loze alar
men op het gedrag van mensen in een 
diagnosesituatie. Het komt in de prak
tijk vaak voor dat alarmen afgaan zon
der dat er sprake is van een storing. Hoe 
beïnvloeden dergelijke loze alarmen het 
gedrag van mensen? Wij vonden in dit 
experiment dat als zich veel loze alar
men voordeden, mensen minder ge
neigd waren om inspanning te leveren. 
Dat wil zeggen, als zich een storing 
voordeed dan werd deze later gedetec
teerd, deed men er langer over om de 
storing op te lossen en werden ook 
meer fouten gemaakt bij het oplossen 
van de storing. Dit resultaat komt over
een met een algemene bevinding uit 
besliskundig onderzoek, namelijk dat 
mensen bij het nemen van een beslis
sing een afweging maken tussen de 
juistheid van een beslissing en de in
spanning die daarvoor moet worden 
geleverd (Payne, Bettman en Johnson, 
1993). Dus als een bepaalde procedure 
voor het nemen van een beslissing veel 
inspanning kost, maar slechts een mar
ginaal betere beslissing oplevert, zullen 
mensen genoegen nemen met een iets 
minder goede oplossing.
Deze neiging van mensen is van groot 
belang voor het opstellen van procedu
res. Voorspeld kan worden dat als het 
volgen van een procedure veel inspan
ning of tijd kost, terwijl men de op
brengst in termen van bijvoorbeeld ver
minderd risico niet duidelijk ziet, de 
procedure zal worden genegeerd. Het 
is hierbij ook van belang hoe vaak de 
procedure moet worden gevolgd. 
Naarmate dit vaker gebeurt, zullen 
mensen eerder vuistregels ontwikkelen. 
Over een lange periode levert dit dan 
een aanzienlijke reductie van inspan
ning of tijd op, maar tegen de kosten 
van, bijvoorbeeld, een verhoogd risico.

Training
Hoewel de resultaten van onze experi
menten aangaven dat de meeste proef
personen de neiging hadden om storin
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gen sequentieel op te lossen, waren er 
ode proefpersonen die de optimale stra
tegie gebruikten. Zodra deze proefper
sonen via het auditieve alarm merkten 
dat er additionele storingen waren, on
derbraken zij voor een moment het 
dïagnoseproces waar zij mee bezig wa
rm  om eerst het andere systeem te sta
biliseren, Zij behielden dus het overzicht 
over alle systemen en waren in staat om 
duidelijke prioriteiten te stellen terwijl zij 
toch hun aandacht op een deelpro
bleem hadden gericht. Waarom waren 
sommige proefpersonen wel in staat 
om deze strategie te hanteren en ande
re niet? Eén mogelijkheid is dat sommi
ge proefpersonen tijdens de training 
een nauwkeuriger mentaal beeld van de 
systemen hadden opgebouwd dan an
dere, en meer kennis hadden van de re
laties tussen de systemen. Om dit idee 
te toetsen hebben we een trainingspro
gramma ontwikkeld waarbij de proef
personen in staat werden gesteld om 
meer kennis op te doen van de syste
men in hun onderlinge samenhang. 
Het idee achter dit trainingsprogramma 
was dat deze kennis de proefpersoon in 
staat zou stellen om voordat hij of zij 
met het oplossen van een specifiek pro
bleem zou beginnen eerst na zou gaan 
of ook andere systemen door de storing 
beïnvloed zouden worden. Als de proef
personen, bijvoorbeeld, een storing 
zouden vinden in de navigatie zouden 
zij eerst na moeten gaan of dit veroor
zaakt zou kunnen zijn door een storing 
in de voortstuwing. Uit de resultaten 
van dit experiment bleek dat 20%  meer 
storingen correct werden opgelost (van 
70% naar 90%) als proefpersonen de 
geïntegreerde training hadden gehad.
Bij de geïntegreerde eenpersoons 
scheepsbrug zullen de te bewaken sys
temen voor een groot deel met elkaar 
samenhangen. Voor de opleiding van 
de toekomstige officier van de wacht 
betekent dit dat niet alle systemen af
zonderlijk moeten worden geleerd, 
maar in onderlinge samenhang. Dit zal 
de ontwikkeling van een mentaal mo
del van de situatie vergemakkelijken op 
het moment dat zich storingen voor- 1 
doen, en zal hem of haar in staat stellen 
om het totale overzicht over de situatie 
te behouden.

Gebruikersinterface
Hoewel met een geïntegreerde training 
een wezenlijke prestatieverbetering 
werd bereikt, wilden we kijken in hoe
verre de prestaties nog verder verbe
terd konden worden door ondersteu
ning via de gebruikersinterface. Via de
ze interface werd aan de gebruiker een 
overzicht geboden van het totale sys
teem, inclusief de fysieke koppelingen 
tussen systemen, van mogelijke oorza
ken en de bijbehorende sensorinforma- 
tie, en van de gebruikte en nog be
schikbare tijd.
Voor de toetsing van deze opzet van de 
gebruikersinterface is een afsluitend ex
periment uitgevoerd, waarbij proefper
sonen gecombineerde storingen dien
den op te lossen die niet één op één in 
de (elektronische) handboeken van de 
afzonderlijke systemen terug te vinden 
waren. Voor het oplossen van de storin
gen moesten de proefpersonen hun 
kennis van de samenhang tussen syste
men gebruiken, vergelijkbaar met het 
trainingsexperiment, al waren de storin
gen nu beduidend complexer van aard. 
Dit werd onderschreven door het feit 
dat, ondanks de geïntegreerde training 
die alle proefpersonen hadden gehad, 
zonder de diagnoseondersteuning het 
percentage van juiste diagnoses zich 
weer op het 'oude niveau' van 70% be
vond. Echter, met de diagnoseonder
steuning, steeg dit percentage tot 90%. 
Dit resultaat wijst erop dat, naast het le
ren van de systemen in onderlinge sa
menhang via training, met name het 
dynamisch inzicht in deze samenhang 
nog verder kan worden ondersteund 
door een geschikte opzet van de ge
bruikersinterface, volgens het relatief 
eenvoudige concept van de informatie- 
hulp, waarbij de operator op aanvraag 
'on-line' assistentie krijgt aangeboden 
in het informatie-zoekproces.

Conclusies
Voorzien wordt dat de toekomstige 
scheepsbrug een operationeel centrum 
zal worden van waaruit de meeste es
sentiële scheepsfuncties zullen worden 
bewaakt. Onder normale omstandig
heden zullen deze functies automatisch 
worden gereguleerd en bestaat de taak 
van de officier van de wacht uit bewa

king en eventuele bijstellingen van set- 
points. Onder kritische condities zullen 
echter meer eisen aan hem of haar wor
den gesteld, en komen ook de keerzij
des van automatisering naar voren. 
Enerzijds zullen mensen door automati
sering bepaalde vaardigheden veriie- 
zen, en anderzijds zullen zij minder 
goed een beeld bij kunnen houden van 
wat er precies gebeurt. Ons onderzoek 
heeft aangetoond dat een geïntegreer
de training mensen beter in staat stelt 
om het overzicht over het totale sys
teem te behouden en dat ondersteu
ning middels een op het gedrag van 
mensen afgestemde interface de pres
taties kan verbeteren, in het bijzonder 
in kritische situaties.
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a t a  s h e e t

Chemicaliëntanker 
“ Dutch Spirit”
Verolme Scheepswerf Heusden heeft 
op 16 februari de chemicaliëntanker 
Dutch Spirit, bouwnummer 1025, 
overgedragen aan Pakhoed Shipping 
in Dordrecht. Het zusterschip Dutch 
Faith, bouwnummer 1026, wordt de
ze maand opgeleverd.

Bijzonder aan deze schepen zijn de 
eenmansbrugbezetting en de daar
voor geïnstalleerde apparatuur, zie 
SWZ 3-96, blz. 16.
Het ladingtankgedeelte is geheel dub
belwandig uitgevoerd, ook aan de bo
venzijde, waar zich 1,00 m onder het 
bovendek een tweede tankdek be
vindt. De ringvormige ruimte rondom 
de roestvrijstalen ladingtanks wordt 
door een waterdicht middenzaathout 
en twee waterdichte langsdragers on
der het bovendek ( op 3,40 m uit hart 
schip) onderverdeeld in SB en BB wa- 
terballasttanks. De void space op hart 
schip tussen bovendek en tweede 
tankdek is bestemd voor leidingen en 
bekabeling. Door deze constructie en 
door het toepassen van vouwschotten 
zijn de ladingtanks geheel vrij van ver- 
banddelen.
Tussen ladinggedeelte en machineka
mer bevindt zich een ballastpompka- 
mer. De brandstoftanks liggen in de 
zijden naast deze pompkamer en de 
machinekamer. Dieselolie wordt in de 
dubbele bodem in de machinekamer 
geborgen, drinkwater in tanks in de 
zijden op het E-dek in de machineka
mer en industrieel zoetwater in de 
hektank.

Algemene gegevens

Hoofdafmetingen
Lengte o.a. 99,87 m.
Lengte l.l. 93,60 m.
Breedte mal 17,00 m.
Holte 7,90 m.
Diepgang 5,50 m.
Draagvermogen 44251.
Cross tonnage 3419.

Snelheid
15 kn op de proeftocht, op 5,50 m 
diepgang en bij 3300 kW op de 
schroefas.

Klasse
LR *  100A1, *  LMC, UMS, SCM, Che
mical Tanker, CR (s.stl) ship type 2*, 
ice dass 1D, max. spec. grav. = 1.86 
t/m3, all in association with a list of de
fined cargoes.

Tankinhouden (100%)
zware olie
dieselolie
smeerolie
drinkwater
ind. zoetwater
waterballast

Ladingsystemen

300 m3 
60 m3 
20 m3 
54 m3 
97 m3 

2400 m3

Ladingtanks
12 stuks, totaal 4650 m3; de tanks nr.
4 kunnen tevens als sloptank dienen
(200 m3).
Lading pompen 

in elke tank een elektrisch aangedre
ven Marflex dompelpomp, 100 
m3/h bij 60 m opvoerhoogte, s.g. 
0,8-1,86 t/m3, met stripping sys
teem.

Ladingleidingen 
elke tank heeft een eigen roestvrijsta

len leiding naar het manifold en 
heeft daar een eigen cross over; de 
roestvrijstalen afsluiters in het sys
teem worden van de cargo control 
room uit bediend.

Tankontluchting/beluchting 
door middel van vacuüm/drukven- 
tielen, fabrikaat Pres-Vac.

Tankverwarming 
met heet water, circulerend door ka
nalen onder de tanktop en in de zij- 
tanks tegen de langsschotten.

Inertg asvoorziening 
tijdens laden en lossen van de wal af; 
suppletie uit flessen (E-dek, spant 30, 
SB).

Tankwassen 
met verplaatsbare machines, fabri
kaat Toftejorg.

Instrumentatie 
niveaumeetsysteem, temperatuur- 
meetsysteem en drukmeetsysteem, 
fabrikaat Scana Skarpenord.

MACHINEKAMERSYSTEMEN

Hoofdmotor
1 x Mak, 8M32, 3000 kW bij 600 
tpm.

Koppeling 
Spiroflex, type KjO.

Tandwielkast 
Lohmann & Stolterfoht, type Navi- 
lus CCS 710.

Schroef
Lips, vier verstelbare bladen, diame
ter 4,0 m.

Asgenerator 
Stamford, type HCM 634 H2, 665 
kVA, 1500 tpm, 50 Hz.

Hulpsets
2 x Volvo Penta dieselmotor, type 
TAMD 163A/HE, elk 380 kW bij 
1500 tpm met Stamford generator,

type HCM 534 E2,475 kVA.
Nood set

1 x Volvo Penta dieselmotor, type 
TAMD 71A. 80 kW bij 1500 tpm 
met Stamford generator, type UCM 
274C2, 77,5 kVA.

Warmtevoorziening 
thermische oliesysteem en afgassen
ketel,

UITRUSTING

Stuurgerei 
roer; vrijhangend flaproer, fabrikaat 
Barkemeyer;
stuurmachine: Tenfjord draaivleu- 
gelstuurmachine;
boegschroef: Lips, vier vaste bladen, 
diameter 1210 mm, stuwkracht 42 
kN.

Dekwerktuigen 
op bak gecombineerde Hatlapa an- 
ker/verhaallier;
op kampanje 2 x Hatlapa verhaallier.

Storekraan 
fabrikaat Buitendijk, 1 top 18,2 m.

Brandbestrijding 
detectiesysteem in machinekamer 
en accommodatie; 
aan dek vier schuim monitoren; 
im machinekamer C 0 2-systeem.

Reddingmiddelen 
vrije val reddingboot, 16 personen, 
fabrikaat Ernst Hatecke; 
rescue boot, fabrikaat Viking;
2 x Viking opblaasbaar vlot, 16 per-

ACC0MM0DAT1E

A-dek: stuurhuis, hut loods, toilet. 
B-dek: suites kapitein, HWTK en Ie  
stuurman, hutten 2e stuurman en 2e 
WTK.
C-dek: hutten 3e WTK, bootsman, 
kok, vier gezellen; behandelkamer en 
AC-ruimte.
D-dek: ladingcontroleruimte/scheeps- 
kantoor, messrooms officieren en ove
rige bemanning, kombuis, proviand- 
ruimten.
Totaal: 12 man + loods; alle beman- 
ningshutten met aparte toilet-unit.

Foto: Flying Focus.
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N A V I G A T I E a u t e u r i b y  M . W . S l a v i n

Weather Routing using On-board 
Guidance
Development & Operation
Mr. Slavln is werkzaom bij Oceanroutes UK Ltd.

The background to the development of weather routing on board a vessel is described, together with the m e
thod of operation which uses Inmarsat to transm it forecasts up to 10 days ahead to the vessel. The master is 
then able to simulate the vessels voyage, using the com puter to optimise the route. Significant economic and 
safety benefits are achieved.

Background
From time immemorial the mariner has 
had to contend with the weather in all 
its moods the wind, the waves, their 
changeability and variation. Weather 
has a crucial effect on the safety of the 
voyage and the schedule, mariners ha
ving to balance the needs of prudent 
seamanship with the pressures of com
petition. Mariners must have great re
spect for the sea and there is a natural 
urge to continue the use of tried and 
trusted tools that can be relied on times 
of stress. Every combination of wind, 
wave and ship response is different and 
the judgement and experience of the 
master is essential to the completion of 
a safe and successful voyage. Often this 
means taking decisions under condi
tions of great uncertainty -  if I take this 
route based on on the forecast I have 
and my past experience, how will that 
work out even though I am still 10 days 
out from port?
Weather routing as a shore-based servi
ce has been available for more than 40 
years; it is a well proven aid to the mas
ter mariner for transocean voyages. 
Weather routing performance has in
deed been markedly improved over the 
last 10 years by the steadily increasing 
performance of Numerical Weather Pre
diction forecasting and the accompa
nying forecast wave models. Weather 
routing cannot eliminate bad weather 
but it does achieve routinely the objecti
ves of saving time, bunkers and minimi
sing damage on transocean crossings.

For good reason the master of the ves
sel makes the final decision on the route 
to be taken. He may take account of 
the recommendations from a shore-ba
sed routing office, but there is always 
the conflict of his accepting a recom
mendation where he does not have ac
cess to all the information, merely a 
weather forecast situation summary 
(usually in text form) as part of the re

commendation. The recommendation 
may not even be in a language that he 
understands very well. How much bet
ter would he do if he had all the infor
mation himself...

Technology trends
The progressive integration of commu
nications and computer technology has 
strongly influenced the development of 
all types of equipment. For the last 30 
years engineers and scientists have 
been cramming their knowledge and 
experience into machines, producing 
gradually more intelligent devices. Ex
cellent examples are the progressive 
development of ARPA radar systems, 
better navigation sensors (GPS) and 
GM DSS (Inmarsat). Each has undergo
ne a development stage to incorporate 
the real needs of mariners, as distinct 
from the designers perception! At the 
same time the engineers are able to im
prove the reliability, and the tool beco
mes widely adopted by the industry.

Two important factors in the process of 
acceptance are the adoption of stan
dards and the build-up of infrastructure 
for the supply of data, information, and 
service. Standards are those which evol
ve in a de facto sense (e.g. the use of 
Windows as a computer interface) or 
those which are defined by a rule-ma
king body such as the classification so
cieties, IMO, etc. For instance GPS has 
already been accepted as a working 
tool. This dates from when GPS satelli
tes have been available for 24 hours per 
day. The formal rules for its use alone or 
in combination with other navigation 
aids (e.g. marine radio beacons) are still 
in the process of standardisation 
around the world, however.

In a strategic sense therefore, on-board 
guidance is part of the long term natur
al development of marine technology, 
giving better sensors and other tools to

the master to make the voyages safer 
and less costly. In time it will seem as 
natural a part of the equipment of a 
deep sea vessel as radar, GPS or the pre
cursor of on-board guidance, the 
weather fax machine.

On-board Guidance Development
The design of on-board guidance has 
therefore gone through a long deve
lopment process. Given the conflict be
tween a shore-based routing recom
mendation and the masters role, the 
question naturally arose would it not 
be possible to provide sufficient facilities 
for the master to do the whole proce
dure on board the vessel? The much 
wider availability of Inmarsat communi
cations and the rapidly falling cost of 
powerful computer hardware has in
deed made this feasible. At the same ti
me the output of Numerical Weather 
Prediction (NWP) models for weather 
forecasting was improving steadily, 
both in accuracy and time of prognosis. 
For the first time one could contempla
te a 240 hour forecast with an accuracy 
(skill) which would bring significant be
nefits. It was therefore possible to speci
fy an on-board guidance system, part 
of the voyage planning function, kno
wing that there would be very large be
nefits to the user.

The psychological factors are impor
tant; the master who is responsible for 
the safe conduct of the vessel must very 
often keep to a tight schedule and he 
must avoid damage. With modem ves
sel designs the damage comes in two 
forms, the immediate action of waves 
causing structural or cargo damage, to
gether with the more insidious effects 
of fatigue damage. The use of high ten
sile steel with imperfect welding and 
heat treatment procedures in low dead
weight designs has led in some cases to 
increasing problems with fatigue. In pa
rallel to the hull stresses, the stress level
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of the master is further increased by the 
trends to tight schedules for liner servi
ces, lower crew manning levels and in
creased use of technology (especially 
computer-based) on board ship. The 
psychology and ergonomics of the sys
tem must also be right.

Development History
Oceanroutes, part of the WNI Croup, 
has been supplying shore-based wea
ther routing services for more than 40 
years, at present providing service to up 
to 70% of the ships using routing servi
ce around the world. Several years ago 
the company recognised both the need 
for an on-board guidance system and 
the possibilities opened up by low pri
ced powerful computers, working to
gether with the Inmarsat system for da
ta communication. Thus began the de
velopment of Orion. Orion has been 
under development for nearly seven 
years, the science being extensively tes
ted and proven in field trials with a two 
screen system in the first phase. Since 
1992 the development has been with 
Windows as the standard interface.

Simulation
The problems of weather routing invol
ve some major technical developments 
in simulation. A ships progress on a 
voyage is itself much affected by the 
environment in which it is operating; 
the speed of advance varies in a non-li
near fashion with the wind speed and 
wave height. Not only that but the di

rection and period is important, also 
whether the vessel is in ballast or fully 
laden. These problems of characterisa
tion are not easy. A team led by Prof. 
Roger Motte at the University of Ply
mouth has developed the science of 
ship performance prediction over a pe
riod of several years to the point where 
the results could be included in a practi
cal suite of programs.
The ship performance science is at the 
heart of the development. If the speed 
of advance is not correctly predicted 
then the calculated weather to be en
countered at some future point will also 
be in error, the vessel will not be at that 
position.

Design Objectives
Weather routing on board should 
therefore be designed to improve the 
comfort level of the master, lessening 
the uncertainty of the decision on rou
ting. Colloquially it should be part of 
the answer, not part of the problem. In 
practice this means achieving the follo
wing objectives:-

-  Sufficient information
-  Efficient tools
-  A rapid means of evaluating the alter
natives available
-  Easily understood displays
-  Standard computer interfaces
-  A high benefit to cost ratio

Weather & Wave models
Modern weather forecasting depends

centrally on the use of NWP, large nu
merical models which divide the at
mosphere into a 3  dimensional matrix 
of cells and simulate the physical pro
cesses of heat and mass transfer be
tween them and the Earths boundary 
layer. The atmosphere inherently tends 
towards chaos therefore such simula
tions can only be used for a certain pe
riod into the future. Even so, they are 
run on some of the largest computer 
systems available. Errors in the initial 
analysis and in the approximations 
used for such simulations become 
progressively dominant as the simula
tion period is extended. The simula
tions therefore break down in time but 
they have, with progressive develop
ment, now been proven good enough 
for use out to 10 days in weather rou
ting applications.
The main output requirement for the si
mulation is the wind field, using this to 
define the energy input to the wave ge
neration model. This divides up the wa
ves into characteristiic periods (or fre
quencies) which are then propagated 
across the ocean, interacting with the 
winds produced in the next stages of 
the forecast. The result at any one loca
tion is a series of sea and swell forecasts, 
the period, direction and height of 
which are used in the ship performance 
simulation. Oceanroutes runs its own 
wave generation models for the worlds 
oceans, the quality of which have been 
steadily improved.
For a given ocean area the forecast is

Optimum routing 
from Straits of Gi
braltar to ECUSA 
showing selection of 
northerly track to 
minimise exposure to 
head conditions. Ori
ginal selection was a 
rhumbline.
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updated twice daily at the Forecast 
Centre. A set of files is then down
loaded at the vessels request every 
2 4 -4 8  hours via Inmarsat A (or B when 
available) containing in compressed 
spatial grid form:

-  Forecast every 6 or 12 hours out to 
T+240Hrs

-  Contours of Surface Pressure, 500MB 
Height, Wave Height

-  Wind Barbs
-  Primary and Secondary Wave Height 

and Direction Arrows
-  Fronts, (0 -  +72Hrs)
-  Observed Currents, Limits of Pack 

Ice, Pilot Chart Currents
-  4x Daily Updates of Tropical Tracks

Weather forecasting is not an exact 
science and therefore the forecast 
should be updated daily during the ear
ly and middle sections of a voyage. A 
new simulation can then be made to 
determine whether a route change is 
advisable.

Operation
The vessel is fitted with a powerful (486 
or Pentium) computer running under 
Windows and connected to the Inmar
sat receiver on the vessel to download 
the updated forecast every 1 -  2 days. 
Before the voyage commences the 
master enters in the departure and de
stination ports, together with vessel 
characteristics and calm sea speed. The 
chosen route can then be as simple or 
complex as necessary.
Orion operates by simulating the 
progress of the vessel in discrete time 
steps through the forecast wind, wave 
and swell. A variety of tracks are assessed 
during each time step. The computer is 
therefore asked to compute the opti
mum route and a selection made against 
a set criterion of minimum elapsed time 
or minimum bunker usage. The master 
can then view the result on the screen, 
together with auxiliary data such as the 
likelihood of deck wetting or slamming. 
The master can then select that route, or 
he can enter his own route and compare 
the results of the simulation.

Nothing can replace the judgement 
and experience of the master but the 
computer can carry out a large number 
of calculations of alternate tracks very 
quickly and present the results for com
parison by the master. The combina
tion of man and machine is very power
ful, the machine doing the simulation 
and the user exercising his judgement 
in the selection of the preferred route. 
Very often the master wants to take 
other criteria into account, eg water 
temperature effects on his cargo or bun
kers or he needs benign weather to

catch up on the maintenance program
me. These are impossible to deal with in 
optimising algorithms at their present 
level of development. The master's abili
ty to simulate various alternatives and 
choose a couple for further analysis is al
ready a powerful aid to optimisation.

At the present stage of development 
on-board guidance systems are an aid 
to navigation they do not have the 
built-in database to avoid shallow water 
and other navigational hazards. Thus 
every optimum route must be checked 
by conventional plotting on a chart be
fore confirmation.

On-board guidance is a powerful aid to 
clarity of decision and peace of mind. 
As such, they are one of the compo
nents in implementing the ISM Code

Operational experience
Experience is being built up rapidly sys
tems have been fitted a wide variety of 
container vessels, bulk carriers, tankers, 
etc., operating worldwide. A graphic

example of the savings that can occur 
by using on-board guidance has been 
demonstrated this winter. A large bulk 
carrier on a regular transatlantic trade 
was recently fitted with the Orion sys
tem. O n the first voyage using the on
board guidance system, the vessel was 
able to save two days each way during 
a transatlantic round trip in comparison 
with a sister ship on the same trade. 
The savings on this round trip alone 
would pay the costs of the system for 3 
years. It is perhaps not fair to make any 
direct comparison with other opera
tions the performance curves, econo
mics and operational objectives are 
considerably different in each case. The 
example does make clear the benefits 
when used by a professional and expe
rienced mariner obtaining the best per
formance by a combination of his jud
gement and modern tools.

Future Development
The display functions of an on-board 
guidance system can be used for more 
extensive datasets such as sea surface

Vessel Ch aracteristics Vessel Costs per Day

Average Speed - kts 14,5 Costs of 
Schedule delay

$14,000

Bunker Consumption 50 Bunker $95 Bunker Cost $4,750
T D Price per day

V oyage Analysis A verage
Voyage
D istance

A nnual
voyages

O rion  
D ow n
loads per 
voyage

V oyage
Days

Data
dow nloads  
per annum

Atlantic 3200 7 8 64.4 42
N Pacific 4800 7 9 96.6 63
Indian Ocean 3500 2 5 20.1 12

Totals 181.0 117

Cost Analysis Unit Price No. Per Annum Y e ar 1 Year 2

Licence Fee $ 1,500 1 $ 1,500 $ 1,500
Installation Technician $ 1,000 1 $ 1,000
Monthly Fee $ 1,500 12 $18,000 $18,000
Data downloads $35 117 $ 4,095 $ 4,095

Totals $24,595 $23,595

Savings required to  justify  O rion Days %  o f annual voyage
(Y ear 1 figu res) days

Saving on bunkers alone 5.2 2.9%
Revenue days 1.8 1.0%
Combined saving 1.3 0.7%

SCHIP«WERFd»ZEE ME) 1996



temperatures (for fishing) and weather 
satellite images (for passenger vessels 
and specialised applications).
Similarly the same functions have been 
developed into Polaris, a companion 
tool in the Operations Office of a ship
owner or charterer to monitor the posi
tion and progress of a fleet, ETAs etc. 
Information becomes far more useful 
when combined with other data and 
the Oceanroutes system has been de
signed from the outset as an open rela
tional database structure known as 
ODBC (Open Database Convention). 
As more functions are integrated in ship 
management systems so voyage and 
progress data from Orion and Polaris is 
available for other systems to update 
their displays and reports.
Further ahead the on-board guidance 
system will develop in different ways to 
suit the needs of specialist operators, as 
well as incorporating the steady feed
back of practical experience from users. 
The ship performance curves will be re
fined to provide better modelling of 
each vessel under a variety of condi
tions. Integration into the new genera
tion of bridge systems will become nor
mal. Operating costs for data supply 
and communications will reduce as 
they are made more efficient. The over
all benefits to the shipping community 
will be even greater.

Economic Justification
New technology is all very well but it 
should not be given house-room unless 
it can pay for itself economically and/or 
increase safety in a tangible manner. 
The following table shows the savings 
necessary on bunkers and hire rate to 
pay for an on-board guidance system 
for a typical 14.5 knot bulk carrier using 
50 T/D of bunkers. This takes no ac
count of cargo or structural damage 
avoided, nor of increased safety since 
these are more difficult to judge and 
there is an element of probability in 
such savings.
It assumes that the vessel will download 
data on 75%  of the voyage days, ex
cept for the last 24 hours before 
reaching port. The capital cost of the 
PC and modem is not included since 
these are low and the unit can be used 
for many other purposes also the rou
ting process should take no more than 
45 minutes per day.
Reduced costs are therefore directly re
lated to any bunker savings. It is more 
difficult to assess the accompanying sa
vings from reduced time of passage. It 
is shown here as cost of schedule delay 
equally it can be a time charter day ra
te. Three separate percentages are 
therefore calculated since the commer
cial circumstances vary widely for each 
vessel, type of trade, charter-party, etc.

The first is the required savings on bun
kers alone to pay for the system, the se
cond on the cost of schedule delay alo
ne and the third is the saving where 
bunkers and schedule delay costs are 
combined.

The analysis indicates that the required 
savings should be around 1 %  to pay for 
the system historically shore-based 
weather routing has shown figures over 
5%  are routinely achievable.

The figures in such an analysis can be 
easily varied the faster the vessel and 
the higher the bunker consumption, 
the more compelling the economic ca
se. The extreme case is that for contai
ner vessels with high consumption and 
a very high cost of schedule delay.

Conclusion
Modern on-board guidance systems 
have been introduced over the last few 
years and are already proving to be a 
significant factor in both the operation
al safety and economics of deep sea 
vessels.

The forecast and communications in
frastructure have evolved in step with 
much improved on-board packages to 
the point where on-board guidance is 
now a robust aid to safe operation.

I v e r s e n

Flexibele propaedeuse werktuig
bouw voor WO en HBO
De Technische Universiteit Delft, de 
Haagse Hogeschool de Hogeschool 
Rotterdam & Omstreken en de Tech
nische Hogeschool Rijswijk stemmen 
hun propaedeuse werktuigbouwkun
de naar vorm en inhoud voortaan op 
elkaar af.
Met ingang van het nieuwe studiejaar 
1996-1997, vanaf september, komen 
er in de Randstad flexibele eerstejaars
programma's werktuigbouwkunde 
voor zowel het hoger beroeps als het 
wetenschappelijk onderwijs. De vier 
werktuigkundige opleidingsinstellin
gen hebben daartoe gisteren in Delft 
een intentieverklaring ondertekend.
De unieke overeenkomst tussen w.o. 
en h.b.o. leidt vanaf september 1996 
tot concrete voordelen voor VWO- 
leerlingen. Zo biedt het convenant 
studenten bij beide typen onderwijs 
goede, wederzijdse doorstroommoge
lijkheden: universitaire eerstejaars kun
nen -  bij gebleken betere geschiktheid 
-  terecht bij omliggende HBO-instel- 
lingen in Rotterdam en Den Haag en 
studenten van technische hogescho
len kunnen, als dat bij nader inzien 
toch beter bij hen zou passen, over
stappen naar de academische oplei

ding in Delft.
De TU Delft en de drie TH's van Rijs
wijk, Den Haag en Rotterdam willen 
op deze manier 'verspilling' van VWO- 
talent en daarmee verdere 'uitval' bij 
de studie werktuigbouwkunde tegen
gaan. Volgens de vier opleidingen is 
dat ook in het belang van de Neder
landse economie, gezien de (grote) 
vraag naar werktuigkundige ingeni
eurs en de achterblijvende belangstel
ling voor technische studies.
De nieuwe, flexibele propaedeuse lijkt 
een uitkomst voor schoolverlatende 
WVO'ers die twijfelen tussen een stu
die aan een universiteit of hogeschool 
omdat ze de verschillen tussen beide 
onvoldoende voor ogen hebben. Het 
flexibele werktuigkundige eerste jaar is 
het enige onderwijsprogramma in Ne
derland dat VWO-scholieren de mo
gelijkheid biedt om op grond van per
soonlijke ervaringen een keuze te ma
ken tussen een HBO- of WO-oplei- 
ding. De studies worden zodanig in
gericht dat na een half jaar in de pro
paedeuse een probleemloze overstap 
mogelijk is naar de andere onderwijs
soort, zonder tijdverlies of financiële 
gevolgen voor de student. 
Ondertekenaars van het contract wa
ren prof.ir.j.Klein Woud, decaan van

de faculteit Werktuigbouwkunde & 
Maritieme Techniek van de TU Delft, 
algemeen directeur van de sector 
Techniek ir.H.W. van Delft namens de 
Haagse Hogeschool voorzitter drs. |. 
Engberts namens de Polytechnische 
Faculteit van de Hogeschool Rotter
dam en Omstreken, en voorzitter drs. 
j.P.L.M. Michalides namens het colle
ge van bestuur van de Technische Ho
geschool Rijswijk.

Informatie: B.M.Herbergs, 
tel: 015.2785404

Een nieuw boothuis voor het 
KNRM-reddingsstation Lemmer

Het reddingstation temmer van de 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) opent op zater
dag 13 april een nieuw boothuis.
Met de bouw van het nieuwe 
boothuis met een bergplaats, een be- 
manningsverblijf en een aanmeer- 
plaats voor de drie reddingboten is 
een reeds lang bestaande wens in ver
vulling gegaan.
Voorheen waren boothuis en berg
plaats op ver uiteenliggende plaatsen 
gevestigd. Een bemanningsverblijf 
voor de 18 vrijwilligers (bemanning en

plaatselijke commissie) was er niet.
De Redding Maatschappij heeft mo
menteel drie reddingboten in Lemmer 
gestationeerd:
De "lansje Baart"; een reddingvlet uit 
1974, speciaal gebouwd voor het red- 
dingwerk op het l|sselmeer,
De "Wouter Vaartjes"; een snelle rub
berboot met vaste bodem, gebouwd 
in 1985, voor snelle hulpverlening en 
acties op de ondiepe delen rond Gaas- 
terland.
De "Martijn Koenraad Hof"; een 
nieuw type reddingboot, gebouwd in 
1995 en voor een langdurige proefpe
riode gestationeerd te Lemmer.
De bemanning van de reddingboten 
bestaat uit 13 vrijwilligers, die dag en 
nacht per pieper oproepbaar zijn. De 
plaatselijke commissie bestaat uit 5 
personen.
In 1995 verrichtte het reddingstation 
Lemmer 30 reddingen en hulpverle
ningen waarbij 49 mensen en vier 
honden veilig aan land werden ge
bracht.

Voor informatie:
De heer N.de jonge,
Tel: 0255.520501, fax: 0255.522572.
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Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel,: 010 -5921966 
Fax: 010 ■ 5927772

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel.: 010-454 94 52 

454 94 60 
Fax: 010-454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

* Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende 
bokken en kraanschepen.

* Bergingen op de binnenwateren.
* Vissen van verloren ankers en kettingen.
* Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
* Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
* Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken, 

compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

Hardinxveld-Giessendam
Tei. (0184)61 31 11, Fax (0184) 61 84 20 é ta t

ISO 9001

Kwaliteit... 
in gespecia liseerde  

Produkten.
125 jaar scheepsbouwervaring komt tot uitdrukking in de 
kwaliteit van de produkten die Van de Giessen levert:

• straalbuizen • ankers • roeren • constructie- en 
drukwerk t.b.v. scheepsbouw, offshore en bagger
industrie

VAN DE GIESSEN

Oosterhout, tel.: 0162 - 460840 fax: 0162 - 458497

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

Produktie - èn revisie van 
Butterfly Valves

A u to m a tic  f ilte rs  

H F O  f ilte r  u n its  

C o a le s c e rs

E x p a n s io n  jo in ts

L u b ric a tin g  o il filte rs

O il c le a n in g  u n its

For more information: VOKES B.V., Singel 45. Postbus 9. 3984 ZG  Odijk 

Tel.: 03405-6 33 34 - Fax: 03405-6 70 84 - Telex: 40019

VOKES



Veiligheid sbrillen
De veiligheidsbriIlen van Industrial 
eYe* zijn robuust en sober. Ze worden 
geleverd met geslepen correctieglazen 
(op maat dus voor de brildragers) en 
met neutrale (niet-corrigerende) gla
zen. Met zijkapjes die ook de zijkant af
sluiten, verkrijgbaar in transparante 
kunststof uitvoeringen en vaste inklap
bare metalen gaaskapjes. Met diverse 
mogelijkheden zoals bijv. thermisch 
gehard glas, dat zeven keer zo sterk is 
als gewoon brilleglas, of in een slag- 
vaste kunststof uitvoering van polycar- 
bonaat of CR39. Met metalen of 
kunststof monturen, zowel voor da
mes als heren.
Industrial eYe* veiligheidsbrillen vol
doen aan de Europese norm EN 166. 
Een veiligheidsbril is op twee manieren 
eenvoudig te herkennen. Ten eerste is 
bij iedere veiligheidsbril een gebruiks
aanwijzing bijgesloten, waarin staat 
dat het een veiligheidsbril is en waar 
deze voor toegepast kan worden. Bo
vendien is ook de veiligheidsbril zelf te 
herkennen door de CE-markering op 
de rechter brilveer èn op de glazen. 
Het dealemet van Industrial eYe* be
staat uit nauwkeurig geselecteerde op
ticiens die volledig zijn toegerust op 
advisering, verkoop en nazorg van vei
ligheidsbrillen. De vakman doet oog- 
metingen, en zorgt voor het aanme
ten en afpassen van de bril. Hij geeft 
vervolgens advies welke veiligheidsbril 
voor u geschikt is (ook voor niet-bril- 
dragers).

Voor informatie:
Tel: 078.6524646, fax: 078.6181555.

Industrial eYe', 502W

M.S. Willem Ruys weer boven 
water!

Mede dankzij vele oud-opvarenden, 
scheepvaartenthousiasten en model- 
bouwliefhebbers is de m.s. Willem 
Ruys weer aan de oppervlakte geko
men. Het betreft hier de bekende Veri- 
tas-bouwplaat uit de jaren zestig van

het beroemde vlaggeschip van de Ko
ninklijke Rotterdamsche Uoyd, ge
bouwd in Vlissingen en eind 1994 ten
onder gegaan als Achille Lauro.
Na een oproep medio 1995 om deze 
bouwplaat opnieuw uit te brengen 
bleek hiervoor zoveel belangstelling te 
bestaan, dat aan de wens van velen 
gehoor kon worden gegeven. Deze 
éénmalige heruitgave is een initiatief 
van K. Berfelo, zoon van de oorspron
kelijke ontwerper van de Veritas- 
bouwplaten, Jan Berfelo. In de jaren 
'50 en '60 waren zijn bouwplaten van 
de toentertijd actuele schepen en 
vliegtuigen een niet weg te denken ar
tikel in menig Nederlands gezin.
De bouwplaat van de Willem Ruys 
heeft een schaal van 1:300 en in ge
bouwde toestand meet het model ca. 
65 cm. Een zeer natuurgetrouw kar
tonnen schaalmodel, waarmee voor 
velen hun persoonlijke herinneringen 
aan deze beroemde Oceaanreus weer 
tot leven worden gebracht.
Degenen die de heruitgave mede tot 
stand brachten, hebben hun eigen 
Willem Ruys reeds thuis ontvangen. 
Geïnteresseerden kunnen over de ver
krijgbaarheid van deze, in een beperk
te oplage verschenen bouwplaat, con
tact opnemen met K. Berfelo, G. van 
Prinstererstraat 26, 6828 VX Arnhem. 
Met de Wllem Ruys zijn inmiddels drie 
Veritas bouwplaten in herdruk ver
schenen. Eerdere heruitgaven betref
fen de marineschepen Karei Doorman 
en De Ruijter/Zeven Provinciën. Bin
nenkort zal de papieren vloot worden 
gecompleteerd met de B-jagers 
Hr.Ms. Drenthe en Hr.Ms. Rotterdam.

Voor informatie:
K. Berfelo, Groen van Prinstererstraat 
26 6828 VX Arnhem 
Tel: 026.4437574

Adapterpluggen

De nieuwe CSD-adapterpluggen zijn 
ontwikkeld voor doorvoeropeningen,

waardoor leidingen worden gevoerd 
met een dermate kleine diameter, dat 
hiervoor geen passende afdichtings- 
plug aanwezig is.
CSD-adapterpluggen bestaan uit twee 
gelijke delen met een zaagtandprofile- 
ring aan de buitenzijde. De beide 
plugdelen hebben een gladde binnen
zijde.
De adapterpluggen kunnen worden 
aangebracht, nadat kabels of buizen 
door de doorvoeropeningen zijn ge
voerd. Vervolgens wordt in de ruimte 
tussen de doorgevoerde leiding en de 
binnenzijde van de adapterplug een 
CSD-afdichtingsplug aangebracht.
Op deze uiterst eenvoudige wijze 
wordt een afdichting verkregen die -  
afhankelijk van het rubbertype -  gas
en waterdicht, dan wel brandvast en 
rookdicht en/of olie- of chemisch be
stendig is.
Een CSD-afdichtingsplug bestaat uit 
twee gelijke delen, die aan de buiten
zijde van een zaagtandvormig profiel 
en aan de binnenkant van een karte- 
ling zijn voorzien. Een CSDmulti-af- 
dichtingsplug bestaat uit twee, drie of 
meer gelijke delen voor het doorvoe
ren van twee, drie of vijf leidingen.
De afdichtingspluggen zijn gas- en 
waterdicht tot overdrukken van 2 bar 
op de flenszijde en tot 1 bar aan de 
onderzijde van de plug. Kunstmatige 
verouderingsproeven met het stan

daard rubbertype (EPDM) voor met 
name afdichtingen van ondergrondse 
doorvoeringen hebben aangetoond 
dat hel afdichtend vermogen over 
zeer lange termijn behouden blijft.
De CSD-adapterpluggen worden in 
zeven verschillende rubberkwaliteiten 
geleverd om aan een grote verschei
denheid van toepassingen te kunnen 
voldoen. Ten behoeve van een duide
lijke herkenbaarheid hebben de plug
gen voor elke rubberkwaliteit een af
zonderlijke kleur,
CSD-adapterpluggen worden gele
verd in zes series voor toepassing in 
CSD inslortbuizen van PVC, instort- en 
flensbuizen van staal 37.2 of roestvrij- 
staal, in handelskwaliteit stalen man- 
telbuizen volgens DIN of ASTM en in 
met diamantbetonboren geboorde 
gaten.
De zaagtand-profilering aan de bui
tenzijde is zodanig ontworpen dat de 
inwendige toleranties van de betrok
ken instort-, flens- ol mantelbuis dan 
wel het voorgeboorde gat worden op
gevangen. Daardoor Is gewaarborgd 
dat te allen tijde voldoende druk door 
het rubber wordt doorgeleid naar de 
binnenzijde van de plug. De binnenzij
de van de adapterplug is volkomen 
glad, zodat de in de adapterplug aan 
te brengen CSD (enkelvoudige of mul- 
ti-)afdichtingsplug moeiteloos kan 
worden gemonteerd en een goede af
dichting tussen beide pluggen wordt 
verkregen.
CSD International levert een veelom
vattend en veelzijdig assortiment pro- 
dukten en systemen ten behoeve van 
het rookdicht- en brandvast dan wel 
gas- en waterdicht doorvoeren van lei
dingen door muren en vloeren.

Voor informatie:
Postbus 30,6970 AA Brummen.
Tel: 0575.565656, fax: 0575.565657.

Capacitieve niveaumeting

De CLS capacitieve niveaumeting is ui
termate geschikt voor het continu me
ten van niveau in vloeistoffen en bulk- 
materialen. Een compleet niveaume-
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ting bestaat uit een niveau-probe en 
een niveau-controller.
De volledig geïsoleerde probe (PTFE- 
isolatie) is voor gebruik in geleidende- 
en niet-geleidende vloeistoffen. Door
dat de CLS gemaakt is voor gebruik in 
industriële toepassingen is het moge
lijk om ook onder uiterst moeilijke pro
ces condities te meten.
Er zijn twee controllers: de uitgebreide 
CLS-10 en de standaard CLS-20, bei
den voorzien van een microprocessor. 
De units zijn eenvoudig in te stellen via 
een menu.
Ook het calibreren kan simpel ter 
plaatse worden gedaan.
De CLS-10 heeft tevens de unieke mo
gelijkheid twee verschillende vloeistof
fen met afwijkende, dieelektrische 
constanten, met dezelfde probe te 
meten zonder de probe opnieuw te 
calibreren.
Het is mogelijk de controller te gebrui
ken in een "alternatieve mode'. Hierbij 
wordt de totale meetlengte opge
deeld over 0/4-20mA. Naast drie re- 
laiscontacten, een analoge output en 
een RS232 is ook een uitvoering voor 
EExi-omgeving mogelijk.
De CLS-20 is een economische oplos
sing voor uw applicatie. De CLS-20 is 
uitgevoerd met een output signaal 
0/4-20mAenl relaiscontact.

Voor informatie:
Doedijns Instrumentatie,
Polakweg 6, 2288 GE Rijswijk
Te): 070.3401600, fax: 070.3401602.

Alfa Laval separator«!
Alfa Laval increases throughput capa
cities in new generation of high-per
formance separators 
At Sea |apan '96, Swedish marine and 
power supplier Alfa Laval will announ
ce the introduction of 14 new high- 
performance separators for fuel and 
lube oil cleaning. By utilizing advan
ced fluid dynamics to improve the disc 
stacks, Alfa Laval claims to have sub
stantially increased the separation effi
ciency and throughput capacities of 
the separators in its current range. The 
result is a whole new generation of se

parators that includes the popular Al-
cap series.
The company says that, by improving 
caulk and slot geometry in the disc 
stack and optimizing caulk and disc 
thickness, the degree of separation ef
ficiency is significantly increased. The 
new separators also have much higher 
maximum recommended flow rates.
In practical terms, says Alfa Laval, the 
modifications result in higher through
put capacities which, in turn, will allow 
many yards, owners and operators to 
install smaller machines for the same 
duties.
Seven of the new machines are ready 
for immediate delivery, while the re
mainder will be available before the 
end of 1996.

On display at the exhibition is the 
"flagship" of the new range, the new 
high-performance Alcap FOPX 611, 
Alfa Laval claims that Alcap is the most 
efficient separator in the world for clea
ning low grade fuel oils. A redesigned 
bowl provides improved sludge dis
charge, improvements to the vertical 
power transmission reduce bearing 
temperatures, and a new operating de
vice ensures a clean operating system. 
According to Alfa Laval, of special inte
rest for yards and retrofit/replacement 
customers is that the FOPX 611 requi
res less deck space and is even easier 
to install than other versions.

The basic Alcap concept consists of an

FOPX separator, a WT 200 water 
transducer and ancillary equipment, 
including an EPC-400 control unit. 
Changes in water content are con
stantly monitored by the water trans
ducer which is connected to the clean 
oil outlet and linked to the control 
unit.
When separated water and separated 
sludge accumulate, water approaches 
the disc stack and traces of water esca
pe with the cleaned oil.
The changed water content in the cle
aned oil is detected by the water trans
ducer. If the water content is low, the

water and siudge are automatically 
discharged through the sludge ports 
at the periphery of the bowl. If the wa
ter content in the sludge is high, the 
water is drained off through a separate 
water drain valve.
This water drain valve arrangement is 
unique to the Alcap concept.

For catalyst fines in fuel oil after clea
ning, most engine manufacturers' gui
delines are in the region of 5-10 ppm, 
expressed as aluminium content. Ac
cording to Alfa Laval, independent re
searchers agree that centrifugal sepa
ration is the most effective method of 
removing cat fines, compared with 
decanters and filters.
Alfa Laval also say that Alcap offers 
highly efficient removal of cat fines. 
Field tests carried out in ships and po
wer stations with Alcap, cleaning oil at 
densities of up to 1010 kg/m3 at 15*C, 
indicate that at such densities, the se
paration efficiency with respect to cat 
fines is still at the same level as for fuels 
with densities at or below 991.
An example is an Alcap test installation 
onboard ship handling fuel oil with a 
density of 1005 kg/m3 at 15'C. The 
aluminium content in the feed was 34 
ppm. After cleaning, the aluminium 
content was 2 ppm, indicating a cata
lyst removal of 94%,
The fuel oils used in the power plant 
tests were well above the upper densi
ty limit for optimum cleaning efficien
cy in purifiers. Moreover, they contai
ned relatively large quantities of emul
sified water as evidenced by die water 
analysis results. Nevertheless, Alcap's 
removal of catalyst fines was still good. 
According to Alfa Laval, the Alcap sys
tem offers a number of other benefits 
compared to conventional fuel oil cle
aning systems.
Continuous optimum separation effi
ciency is achieved as water and sludge 
in the bowl are never permitted to en
ter the disc stack.
Since fuel oils with densities of up to 
1010 kg/m3 at 15'C and viscosities of 
up to 700 cSt/50'C can be cleaned ef
ficiently, Alcap offers greater total bun
kering flexibility.
An undeniable benefit is that only one 
Alcap FOPX is needed. Alfa Laval claim 
that the same and often higher sepa
ration efficiency is achieved in the 
single-operation Alcap FOPX as in a 
conventional two stage arrangement 
with two separators, where a purifier is 
followed by a darifier.

Further information:
Ewa Nelson
Alfa Laval Marine & Power Oil Treat
ment Division Marketing Communi
cations, S-147 80Tumba, Sweden 
Tel: +46-8.53065000, 
fax: +46-8.53034555

Touw Holding

Touw Holding B.V., eigenaresse van 
D. Touw Expertise en Ingenieursbu-

reau B.V., met kantoren te Rotterdam 
(sinds 1908) en Groningen (sinds 
1983), tevens eigenaresse van Experti
sebureau K.Zinkweg B.V. te Rotter
dam (sinds 1980) en Expertisebureau 
Touw-jansen N.V. te Antwerpen (sinds 
1995) heeft op 15 maart 1996 te Rot
terdam het kantoor Maasvlakte geo
pend:
D. Touw Expertise- en Ingenieursbu
reau B.V.,
Kantoor Maasvlakte 
Europaweg 875, 3199 LD MAASVLAK
TE Rt, Havenno. 8200 
Tel: 010.4918987, fax: 0181.362992. 
De operationele leiding van dit kan
toor berust bij de heer ing. C.D.M. 
Touw, welke als expert vanuit dit kan
toor werkzaam zal zijn, naast, in voor
komende gevallen, andere experts 
van D. Touw Expertise- en Ingenieurs
bureau B.V., kantoor Rotterdam.
De experts, werkzaam bij de bureaus 
behorende tot 'Touw Holding BV, 
verrichten werkzaamheden over de 
gehele wereld. Deze werkzaamheden 
betreffen expertise, taxatie, keuring, 
inspectie, aansprakelijkheidsonder- 
zoek, advisering, arbitrage, enz. op 
maritiem gebied (zeevaart, binnen
vaart, baggermaterieel, visserij, water
bouwkundige voorzieningen, stuwa- 
doorsmaterialen, grondverzetmateri- 
aal, bunkers, containers, enz.) en op 
industrieel gebied (hefwerktuigen, fa- 
brieksinstallaties, elektrische installa
ties, dieselmotoren en gasturbines, 
transportmiddelen, koel- en vriesin- 
stallaties, enz.).
Door opening van het kantoor Maas
vlakte hoopt Touw Holding BV haar 
dienstverlening aan bestaande relaties 
te kunnen verbeteren door uitbreiding 
van het werkterrein. Tevens is ook het 
handhaven van de onafhankelijke sta
tus één van de drijfveren van deze uit
breiding geweest.
Het adres van Touw Holding b.v. is: 
Touw Holding B.V.
Minervahuis 2, Meent 94 3011 |P 
ROTTERDAM
Tel: 010 -  411 13 05, telefax 010 -  
4142700
Direktie Ing. W.F.J. Hamann, Ing. 
J.M.H. Kouwen, Ing. |.M. Hoppzak 
Diverse van de, in totaal, veertien ex
perts werkzaam bij de diverse bureaus 
zijn lid van de Vereniging van Experts 
op Scheeps- en Werktuigkundig Ge
bied in Nederland en/of van de "So
ciety of Consulting Marine Engineers 
and Ship Surveyors".
Diverse experts zijn register-expert 
(NIVRE) en/of beëdigd expert.
De rapportage vindt plaats in de Ne
derlandse, Engelse, Duitse en Franse 
taal.
Opdrachten voor elk van de bureaus 
kunnen rechtstreeks aan de vestiging 
worden gegeven, of aan één van de 
andere vestigingen, waarna de op
dracht aan het betreffende kantoor zal 
worden doorgegeven.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij 
Touw Holding B.V., de heer Ing. |.M. 
Hoppzak.
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Het gaat goed met het NIM
Het Nederlands Instituut voor 
Maritiem onderzoek [NIM] werkt 
nu krap een jaar. De inmiddels 
bereikte resultaten zijn vanaf het 
begin bevredigend, en het gaat 
steeds beter met het NIM.

Kennisontwikkeling is vooral een 
kwestie van geld. Vandaar dat de 
Nederlandse overheid bereid is 
om maritiem onderzoek van be
drijven te stimuleren, onder voor
waarde dat deze bedrijven ook 
zelf een deel van de financiële las
ten dragen.
Samen met Nederlandse bedrij
ven en onderzoeksinstellingen 
programmeert het NIM gesubsi
dieerd onderzoek ter versterking 
van de internationale concurren
tiepositie van deze bedrijven.

Natuurlijk is de door ons gevolg
de werkwijze nog lang geen ge
meengoed in de maritieme sec
tor, maar allengs blijken bedrijven 
er toch aan te wennen. Branches 
zoals de zeescheepvaart, de 
scheepsbouw en de offshore 
gaan meer gestructureerd naden
ken over hun eigen toekomst. Het 
is van het grootste belang om al 
op dit moment de juiste beslissin
gen te nemen voor de marktsitu
atie van over een paar jaar. Nu 
moet de kennis worden ontwik
keld die straks moet zorgen voor 
opdrachten, omzet en continuï
teit.
Ook zien we instellingen uit de 
kennisinfrastructuur gaandeweg 
meer moeite doen om samen 
met bedrijven onderzoeksvoor
stellen in te dienen. Het blijkt dat 
kennisontwikkeling bij de kennis
infrastructuur best door het be
drijfsleven kan worden aange
stuurd. En dat was van meet af 
aan de opzet van het NIM.

Tot nu toe zijn er twee zogeheten 
'inschrijvingsrondes' geweest 
voor het indienen van onder
zoeksvoorstellen. De eerste ronde 
bevatte nog tal van voorstellen uit 
de CMO-periode. Vandaar ook 
dat er nogal wat voorstellen uit de 
koker kwamen van één enkel be
drijf. Nu stimuleren wij liever col
lectieve onderzoeksprojecten, 
maar de 'individuele' voorstellen

werden niettemin vrijwel allemaal 
aanvaard. De onderwerpen op 
zich waren er goed genoeg voor.

In deze eerste ronde kregen wij 
voorstellen van onder meer rede
rijen, de baggerindustrie, het 
stukgoed, en de offshore. Natuur
lijk waren daar voorspelbare, 
maar daarom niet minder zinnige 
onderwerpen bij. Maar er was 
ook een voorstel voor de ontwik
keling van een volstrekt nieuwe, 
innovatieve wijze van voortstu
wing. Deze voortstuwing kan op 
termijn gigantische winsten in het 
energie-gebruik opleveren. Vrij
wel alle branches in de maritieme 
sector kunnen hiervan profiteren. 
Verder is er in de eerste inschrij
vingsperiode ook een voorstel 
aanvaard voor een modelproef 
voor energie-opwekking op zee. 
Hiermee is de deur geopend van 
een geheel nieuwe manier voor 
winning van duurzame energie.

De tweede inschrijvingsperiode 
die pas in januari van dit jaar afliep 
bevatte merendeels collectieve 
onderzoeksvoorstellen. Precies zo
als het NIM voor ogen staat, hoe
wel voorstellen van een enkel be
drijf altijd tot de mogelijkheden 
blijven behoren. Het gehalte van 
ingediende voorstellen is hoog. 
Vrijwel alle voorstellen zijn goed
gekeurd.

In deze periode zien we ook hoe 
de kennisinfrastructuur zich 
krachtiger manifesteert als mede- 
aanjager van projecten. Bedrijven 
en kennisinstellingen zoeken en 
vinden wegen voor het gezamen
lijk definiëren en later ook uitvoe
ren van onderzoeksprojecten. De 
gewenste samenwerking van be
drijven en kennisinstellingen komt 
eerder van de grond dan we had
den gedacht.

Wij zijn zeer benieuwd naar de 
opbrengst van de derde inschrij
vingsperiode. Deze loopt van 1 
april 1996 tot 16 mei 1996. Tot 
nu toe zijn al enige voorstellen 
binnen gekomen die het beste 
doen vermoeden voor de komen
de voorstellen van bedrijven en 
onderzoeksinstellingen.

Ook succesvol blijkt het zo juist 
tot werking gebrachte instrument 
van de zogeheten 'technisch con
sulent'. Deze consulent is in dienst 
van het NIM. Hij adviseert en sti
muleert bedrijven bij de ontwik
keling van hun produkt- en 
marktgerichte kennis. Mogelijk
heden voor onderzoek worden 
aangegeven. Aan alle kanten is er 
bijzonder veel behoefte aan een 
dergelijke hulp. Deze gratis be
schikbare dienstverlening is een 
schot in de roos: enige grote on
derzoeken vertonen op deze ma
nier al duidelijk contouren. Voor 
een deel is dat te verklaren uit de 
laagdrempelige toegang, maar 
ook uit de pro-actieve houding 
van de NIM-consulenten: ze ko
men bij de bedrijven op het werk.

Nog dit jaar publiceert het NIM 
zijn eigen visie over de maritieme 
sector. Daarin staan beelden van 
mogelijke toekomsten van de sec
tor, strategische keuzes die zijn 
gemaakt, keuzeproblemen waar
voor men staat, en ook de kennis 
die nodig is om problemen te 
overwinnen en kansen te grijpen. 
Voor deze visie-ontwikkeling 
maakt het NIM vooral gebruik 
van visies van tien aparte 'denk
tanks'; één voor elk van de tien 
segmenten waarin het NIM de 
maritieme sector heeft opge
deeld. Daarnaast ontwikkelt het 
NIM ook op eigen kracht een visie 
over de gehele maritieme sector; 
financieel daartoe in staat gesteld 
door het Directoraat Generaal 
voor Scheepvaart en Maritieme 
zaken, onderdeel van het ministe
rie van Verkeer en Waterstaat.

De eigen visie-ontwikkeling start
te eind maart met een bijeen
komst van enige 'smaakmakers' 
binnen de maritieme sector. Het 
blijkt dat er grote behoefte be
staat aan een dergelijk, informeel 
platform. Ook bruisen de deelne
mers van de creatieve ideeën. 
Ideeën over trends, sterkten, 
zwakten en onderzoeksterreinen 
zijn er te over. Deze bijeenkomst 
was zo succesvol dat in ieder ge
val alvast een vervolgbijeenkomst 
is af gesproken.

De ideeën uit deze bijeenkomsten 
krijgen hun verdere onderbou
wing en uitwerking in de loop van 
dit jaar. Een aantal onderzoekers is 
hiervoor al druk doende. Hun eer
ste resultaten suggereren dat het 
zeer interessant gaat worden.

Ondanks deze gunstige perspec
tieven is er toch ook een scha
duwzijde. Als we bedenken dat 
maar een fractie van de maritieme 
bedrijven gebruik weet te maken 
van de financiële regelingen rond 
het NIM, dan mogen we ver
wachten dat er op vele gebieden 
nog geen NIM-onderzoek plaats
vindt; hoewel dat wèl zou kun
nen.
Er ligt dus een enorm reservoir 
van marktgericht, maritiem on
derzoek op ons te wachten. Het is 
van het grootste belang dat be
drijven hierin gaan deelnemen. 
Ze vergroten daarmee hun kan
sen op de wereldmarkt; nu en in 
de toekomst.

Het NIM, de tien NIM-denktanks, 
de kennisinfrastructuur en de 
NIM-technisch consulenten zijn 
bij elkaar veel te beperkt in om
vang om alle belanghebbenden 
bij het NIM te betrekken. Bedrij
ven moeten hiervoor zelf in actie 
komen. Maar daarvoor moeten zij 
wel eerst weten dat het NIM be
staat en dat het NIM iets voor ze 
kan betekenen.

Daarom gaat het NIM met plezier 
in op de uitnodiging van de re
dactie om regelmatig te publice
ren in Schip & Werf de Zee. Daar
mee geven we u inzicht in de mo
gelijkheden. We brengen u op de 
hoogte van geboekte successen, 
en soms ook van wat minder 
goed gelukte activiteiten.
We willen zo bedrijven en onder
zoeksinstellingen dichter bij het 
NIM te brengen. Met als doel ver
sterking van het kennisniveau van 
onze maritieme bedrijven. U 
hoort nog van ons.

F.M. Roschar 
directeur NIM 
070.3455165
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Bulk Carrier Safety

In its latest measure to improve bulk 
carrier safety, the International Asso
ciation of Classification Societies 
(IACS) is to accelerate completion of 
the cargo hold element of its Enhan
ced Survey Programme.
As a result, all pre-1987 bulk carriers of 
150m. in length or greater classed by 
IACS Members that have not been 
through an Enhanced Special Survey 
by 1 January 1997 will now have to 
complete the cargo hold survey ele
ment of this survey before 1 January 
1998. This deadline will ensure com
pletion of IACS checks on all relevant 
vessels approximately 12 months ear
lier than expected when the Enhanced 
Survey Programme was implemented 
in mid 1993.
Acceleration of cargo hold surveys is 
one of a package of measures detailed 
by IACS in its extensive submission on 
bulk carrier safety initiatives to the May 
meeting of IMO's Maritime Safety 
Committee. For new ships of 150 m in 
length and above intending to carry 
heavy cargo, a new IACS Unified Re
quirement for longitudinal strength in 
a hold flooded condition has been 
adopted. Other Unified Requirements 
concerning bulkhead and double bot
tom strength in a hold flooded condi
tion, hatchcover strength and side 
shell and side frame construction are 
being evaluated. For existing ships, 
IACS is also evaluating other options 
including possible upgrades based on 
newbuilding requirements, or an alter
native of homogenous, rather than 
alternate hold loading of heavy car
goes. The IACS Enhanced Survey Pro
gramme is also being reviewed after 
2.5 years in operation and possible up
grades in the scope of surveys may re
sult.

Information: Mr | D Bell, Pemianent 
Secretary.
Tel:(in New York) 001 212 839 5214.

Wijsmuller bergt Delta Joy
Het IJmuidense bergingsbedrijf Wijs
muller Salvage B.V. is op dit moment 
bezig met de berging van een Paki- 
staanse bulkcarrier 6 mijl voor de kust 
van Lissabon, Portugal. Afgelopen 
weekeinde vertrokken een 7-man ster- 
ke bergingsploeg, ruim 18 ton ber- 
gingsmaterieel en de Smitwijs sleep- 
boot Smit New York naar de bulkcar
rier.
De bulkcarrier Delta |oy (30.436 laad-

vermogen, lengte 218,85m, breedte 
30,54m, diepgang 12,104m) ligt 
sinds 16 februari 1996 ten anker voor 
de Portugese kust. Het schip was op 
weg van Zuid Afrika naar Duinkerken 
om daar een lading van 48.000 ton 
kolen af te leveren. Onderweg begon
nen enkele ruimen en ballasttanks van 
het in 1970 gebouwde schip vol te lo
pen met water. De kapitein achtte het 
niet verantwoord om door te varen in 
ging voor Lissabon ten anker.
Omdat de situatie niet onder controle 
kon worden gebracht werden er uit
eindelijk twee weken later professione
le bergers bijgehaald om het schip 
voor zinken te behoeden. Afgelopen 
weekeinde begon de bergingsploeg 
van Wijsmuller Salvage met de eerste 
werkzaamheden. De Smit New York 
arriveerde zaterdag bij de Delta Joy. 
Met behulp van het aan boord van de 
sleepboot aanwezige bergingsmate- 
rieel werd de situatie van het schip ge
stabiliseerd en kon de bergingsploeg 
de eerste duikinspecties verrichten.
Het bergingsmaterieel is inmiddels in 
Lissabon aangekomen en is aan boord 
van de Smit New York gebracht. Met 
behulp van dit materieel kan de situ
atie van het schip verder gecorrigeerd 
worden. Dit houdt in dat het binnen
gekomen water uit de ruimen en bal
lasttanks gepompt zal worden. Daar
naast zal een groot gedeelte van de 
670 ton zware stookolie uit het schip 
worden verwijderd. Scheuren en ga
ten die in de ruimen en tanks worden 
aangetroffen zullen worden gedicht 
en verdere duikinspecties zullen nood
zakelijk blijven om de situatie van het 
schip goed in kaart te kunnen bren
gen.
De Smit New York zal in de loop van 
de week worden af gelost door Wijs- 
mullers bergingssleepboot Kondor. 
Zodra de toestand van de Delta joy 
het toelaat zal het schip naar een veili
ge haven worden gesleept.

Voor nadere informatie:
Mw, Laura N. Keegstra
Tel:0255 -  562 666, fax:025S -  512
153.

New standards needed to counter 
microbes

"Micro-organisms are now compro- 
mising the safe operation of ships. Wit- 
hout agreed or regulatory microbiolo- 
gical standards, new ship operation 
and construction guidelines will be re- 
quired to counter the microbial pro-

blems now being experienced by the 
marine industry," Richard Stuart of 
Uoyd's Register (LR) told a seminar 
'Microbes in Ships: Effects on Opera
tions and Safety” held at the Institute 
of Marine Engineers in London. 
"Microbial problems now being expe
rienced by the marine industry have 
reached unacceptable proportions. 
The industry is now witnessing severe 
corrosion not only in ballast tanks and 
bilges, but often in other areas where 
it is least expected," he said.
"Microbial contamination is found in 
fuels, lubricants, bilge and ballast wa
ter, often causing severe damage to 
hull, machinery and equipment. Ship
board contamination may be initiated 
from previously infested tanks and sys
tems or be introduced on board th
rough contaminated fuel or seawater. 
Poor housekeeping methods, environ
mental legislation ironically, marine 
pollution legislation under the MAR- 
POL 73/78 regulations which restricts 
the pumping of bilges, has led to wa
ter laying stagnant for longer periods -  
and ship design are all contributing 
factors to microbial proliferation and 
its associated problems."
Richard Stuart told delegates that mi
crobial fouling and corrosion will con
tinue to increase because of fuel oil 
formulation, handling trends and pol
luted harbour waters. “Ship design 
should recognise these facts, so that 
systems are designed to be less condu
cive to harbouring microorganisms 
and more conducive to sampling and 
decontamination if problems are ex
perienced."
He advised a four-point approach to 
reduce microbial problems, and stres
sed that all solutions must be safe and 
environmentally acceptable:
* Physical prevention: preventing in

gress of microbes, avoiding the 
spread of contamination and mini
mising conditions which encourage 
microbial growth through design.

* Physical decontamination: settling, 
heat, filtration and centrifugal pro
cedures which can all aid in decon
tamination.

* Chemical prevention: protecting 
against contamination, coupled 
with good housekeeping to pre
vent rather than cure infection.

* Chemical decontamination: selec
ting suitable chemical biocides 
from a wide range available, each 
appropriate to a specific applica
tion.

Closer links with Port State Con
trol

Commitment by leading classification 
societies to increasing dialogue and 
co-operation with Port State Control 
has been underiined by IACS' latest in
volvement in a regional PSC seminar. 
Improved access to class data and the 
wide range of assistance available to 
Port State Control were main themes 
in the Association's recent presenta
tion to the South Mediterranean Moll 
on Port State Control, staged in Tunis. 
The latest in a developing series, the 
presentation was given by Mr jim 
Smith, IACS' Permanent Representati
ve to the IMO. Formalized coopera
tion and assistance with Port State 
Control and improved access to class 
and statutory data are two of seven 
Marine Safety Initiatives introduced by 
IACS last year and which fully entered 
into force from 1 January 1996.
"Our latest initiatives show that the 
key contribution being made by Port 
State Control to improved ship safety 
is fully recognized by IACS," said Mr 
Smith. "IACS Members consider it 
their duty to co-operate fully with Port 
State Control in effective identification 
of sub-standard ships -  and in the pro
cess of corrective action for any safety 
deficiencies within the remit of class,” 
he added.
A wider range of Transfer of Class and 
Ships in Operation Class Services data 
has now become more easily accessi
ble to Port State Control authorities on 
request -  emphasizing IACS' co-ope
ration with PSC as a major partner in 
maritime safety.
In addition to increasing levels of infor
mation exchange and feedback, the 
Association can provide PSC Authori
ties with training support to clarify and 
review in detail the vital relationships 
between international safety conven
tions and class rules.
Through its unrivalled technical know
ledge of the worid fleet, IACS makes a 
unique contribution to shipping safety 
and legislation. More than 90% of the 
world's merchant tonnage -  over 450 
m. grt. -  is classed by IACS' 11 Mem
ber Societies and two Associates.

Information: Mr J D Bell, Permanent 
Secretary
Tel: 0171.9760660, fax: 0171.9760440
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SWZ 96-05-01

Ligh t, industrial gas turbines 
offer strong benefits in propul
sion of fast ships
Svensson, B.S.
Highspeed Surface Craft Conference 
(071355), 199602, 1/20, pg-1, nrpg- 
10, gr-1, dr-1, ph-7, ENG 
This paper discusses the advantages 
offered by the light, industrial gas tur
bine in relation to the so called aero 
derivative gas turbine. Focus is put on 
fuel acceptance and maintenance 
items and the main differences of the 
two technologies is described. The pa
per also points to how features of the 
industrial light gas turbines can have a 
positive effect on the operating econo
my of fast ships. The selection of the 
light industrial gas turbine, type CT35, 
from ABB STAL, for Stena Line's new 
HSS 900 ferries, has created a large in
terest within the shipping industry. 
0160130,0112100

SWZ 96-05-02
Steel structures fo r high-speed  
w atercraft
Patou, P.P.; Kefferstein, R.H.
Highspeed Surface Craft Conference 
(071355), 199602, 1/15, pg-1, nrpg- 
9, gr-5, dr-2, ENC
Steel offers an excellent answer to so
me problems encountered with alu
minium. After briefly recalling the 
competitive advantages of this mate
rial, the paper presents the main spe
cification that must be met by the 
structure. The problem of weight re
duction is analysed on the basis of de
sign loads, as specified by classifica
tion organisations. High strength 
steel and sandwich panels are presen
ted as an interesting answer. The pro
blem of corrosion is also examined 
and advanced solutions for corrosion 
prevention are detailed. 0130310; 
0112100

SWZ 96-05-03
Loads in w aterjet inlet ducts
Alexander, K.
Highspeed Surface Craft Conference 
(071355), 199602, 1/14, pg-1, nrpg- 
20, gr-1, ta-4, dr-5, ph-4, ENC 
The propulsion and control loads 
from a waterjet must be transmitted 
to the craft hull. The philosophy in 
many waterjet installations is to carry 
the loads from the waterjet through 
the transom and into the hull. For this 
purpose the transom is required to be 
stiffened by the boat designer and 
builder. An alternative approach is to 
design the ducting specifically to carry 
these major thrust loads. This leads to 
heavier ducting but lighter transom 
structures. In this case the loads are 
transferred directly to the hull bottom 
which is more readily stiffened to take

loads in the fore and aft direction. This 
paper identifies waterjet loads and 
moments for normal running, steer
ing and reverse. It specifies where 
they act and discusses the implica
tions with respect to the two 
philosophies for transmitting these 
loads to the boat hull. 0160145

SWZ 96-05-04
Design concept of m arine Gen- 
Set engines
Schnor, O.
Marine Technology (001910), 
199510, 32/4, pg-297, nrpg-8, gr-6, 
ta-4, dr-9, ENG
Experience gained from the Man B&W 
Holeby heavy fuel burning marine 
GenSets is described. This is the most 
widely used diesel generator engine 
for marine applications within its po
wer range. The combustion process is 
based on design parameters and featu
res which enable operating and main
tenance costs to be kept low even 
when the cheapest types of heavy fuel 
are used. The paper outlines how the 
design concept also results in very low 
emission figures, which will permit 
shipowners to observe prospective 
NOx regulations at no extra expense. 
The Uni-concept, which features the 
combined installation of the two-stro
ke low speed propulsion engine and 
the generating sets, sharing a com
mon fuel system (Uni-fuel Concept), 
common simplified cooling water sys
tems starting air installation, etc., is ex
plained. 0160310

SWZ 96-05-05
A review of som e perform ance  
characteristics of m onohull h ig h 
speed sm all craft
Lee, C.M.
Marine Technology (001910), 
199510, 32/4, pg-258, nrpg-9, gr-15, 
ta-1, ENC
This paper presents a review of some 
parametric interrelationships between 
size, weight, hull proportions, propul
sion power, and craft speed of mo
dem, monohull, planing-type, marine 
craft. Parametric relationship» are pre
sented in terms related to lifting-sur- 
face theory rather than in more con
ventional "naval architectural" terms 
such as hull volume coefficients and 
area coefficients. The scope of the pa
per includes a brief review of the tech
nical approach used to accomplish the 
analysis and typical results of the work. 
Charts which provide a means for ap
proximation of power/performance 
relationships are also presented. Per
formance estimates derived by means 
of the charts are compared with data 
derived from careful and thorough 
testing of several full-size craft. 
0112100; 0150400

SWZ 96-05-06
Im proved passage planning  
using w eather forecasting, m a
neuvering guidance, and Instru
m entation feedback
Lacey, P.; Chen, H.
Marine Technology (001910), 
199501, 32/1, pg-1, nrpg-19, gr-17, 
ta-6, dr-9, ph-2, ENC 
ARCO Marine currently operates ten 
tankers which move crude oil from 
Valdez, Alaska to West Coast ports of 
the United States. These tankers ran
ge in size from 70.000 to 265.000 
dwt and operate throughout the year 
in the harsh environment of the 
North Pacific Ocean. All of the ships 
have experienced fatigue and slam
ming related structural damage. Fati
gue damage of structural details oc
curs from cyclic loading as the ship 
hull girder flexes in response to the 
seaway. Damage to local bow struc
tures results from slamming, which is 
a high magnitude impulse load that 
induces a high frequency response in 
the hull girder. Because of this high 
frequency response, slamming also 
contributes significantly to fatigue da
mage. With the goal of minimizing 
this structural damage, ARCO Marine 
initiated the Hull Monitoring Program 
with Ocean Systems Inc. in mid-1992 
to develop an onboard computer-ba
sed Decision Support System (DSS) 
that conveys information to the ship
master to aid in avoiding encounters 
with ship damaging seas. 0140280; 
0210900

SWZ 96-05-07
Laser w elding and steel sand
w ich construction fo r m erchant 
ships
Hoare, /.; Kattan, M R.
RINA conference (076875), 
199510/15, pg-1, nrpg-10, gr-1, dr-8, 
ENC
The development of high power 
LASER technology has enabled the 
production of mild steel sandwich 
structures, capable of providing ade
quate strength for merchant and naval 
ship construction. This paper reviews 
the research to date made at the De
partment of Marine Technology at 
Newcastle University into the fabrica
tion and use of these structures for 
ship construction. 0320436

SWZ 96-05-08
Precise GPS shipbom e positio
ning experim ents w ith code and  
semicodeless receivers
Lachapelle, C . ; Sun, H .; Cannon, M.i. 
; MacMillan, C.
Lighthouse (001595), 199509/52, pg- 
13, nrpg-8, gr-36, dr-2, ENC 
The objective of this paper is to investi
gate the level of performance achieva-

Kopieen van de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:
MIC/Bibliotheek TU-Delft 
Mekehveg 2, 2628 CD Delft 
Telefoon: 015-2786663

Bij bestelling van artikelen dient 
u het SWZ-nummer van het abs
tract op te geven. Het eerste 
nummer tussen haakjes verwi|st 
naar het door MIC/BTUD gehan
teerde publicatie codesysteem. 
De bibliotheek is vanaf maan
dag 2 oktober weer geopend op 
een nieuwe lokatie: het gebouw 
van de Faculteit Werktuigbouw 
en Maritieme Techniek van de 
TU-Delft.

ble in shipborne differential CPS mode 
using code technology and in single 
point (stand-alone) positioning ship
bome mode using semicodeless recei
ver technology. The specific receiver 
types selected are the NovAtel GPS- 
Card 3951 which measures C/A code 
pseudorange and carrier on LI and 
the Ashtech Z-12 which measures 
pseudorange and carrier phase on 
both frequencies under Anti-Spoofing. 
The sea trials were conducted on a 
70m vessel off the coast of Vancouver 
Island in November 1994.0210511

SWZ 96-05-09
Firefighting and protection for 
chem ical carriers
Kvandal, L.
MariChem (074800), 199511, 1/29, 
pg-1, nrpg-15, ta-1, ph-1, ENC 
In the modern chemical tanker tra
de, ships are transporting a large va
riety of products. On a sophisticated 
chemical tanker many different of 
these products may be transported 
on one keel. The products may have 
various properties with respect to fire 
and explosion risk, reactivity and 
other fire related hazards. How to be
have to in order prevent fires and 
how to act in a fire situation will 
therefore be far beyond experience 
normally gained. Proper education 
and training of the people running 
such ships will as a consequence be 
of the utmost importance for main
taining the fire safety. Another item 
of importance to maintain the fire 
safety on chemical tankers will be to 
have the rules and regulations upda
ted and relevant at all times. The la
test revision of the regulations in the 
IBC Code regarding fire protection 
and extinction entered into force 1 
July 1994. It might therefore be pro
per to take a look into fire protection 
regulations for these ships. 0110104; 
0160921
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nummer uit, boordevol 
praktijkgerichte nautisch
technische vakinformatie.

Reden dus om 'Schip en Werf 
de Zee' te bewaren in een 
speciale verzamelband.
Zo stelt u uw eigen nautisch
technisch naslagwerk samen.

U bestelt de 'Schip en Werf 
de Zee'- verzamelband door 
de onderstaande bon inge
vuld te retourneren.

De 'Schip en Werf de Zee'-verzamelband is gemaakt van stevig karton 
bekleed met donkerblauw linnen en voorzien van opdruk.

Naam:

Adres:

Postcode:__________________W oonplaats:.

Bestelt hierbij  ex. 'Schip en W erf de Zee'-verzam elbanc
prijs f  22,50 per stuk 
(incl. BTW, excl. verzendkosten).

Datum :___________________________ Handtekening:.

Bon in open envelop ongefrankeerd opsturen naar:

W YT U itgeefgroep  
Afd. Lezersservice 
Antw oordnum m er 20173 
3020 VB Rotterdam



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

uit het vermogen voor de jubileumvie-

t
ring kan worden gebruikt om een 
eventueel tekort te dekken. Zoals be
kend is het de bedoeling dat alle kos-

,____. 3 ten van de viering worden gedekt
door sponsoring; de mogelijkheid be
staat echter dat dat niet helemaal lukt.

100 JAAR JO N G

N ED ERLAN D SE  
VEREN IG IN G  

V A N  TEC H N IC I 
OP SCH EEP V A A R T  

GEBIED
Netherlands Society 

of Maritime 
Technology

M e d e d e l i n g e n

Jaarvergadering en Jaarfeest
Vergezeld door prachtig zomerweer 
zijn op 20 april onze jaarlijkse Algeme
ne ledenvergadering en jaarfeest ge
houden. Georganiseerd door de afde
ling Amsterdam, vond de samen
komst plaats in het gebouw van de 
Hogeschool Amsterdam aan de Schip
luidenlaan. Tijdens de jaarvergadering 
voor de leden was er voor de partners 
een lezing georganiseerd met de titel; 
"Een schilderij is een plat vlak".
Na de vergadering werd het gezel
schap vervoerd naar Hoorn, waar men 
kon kiezen uit een stadswandeling of 
museumbezoek. Gezien het prachtige 
weer werd voor het merendeel geko
zen voor de stadswandeling. Hierna 
werd met de stoomtrein koers gezet 
naar Medemblik. In de trein was er 
ruim de gelegenheid de opgelopen 
dorst te lessen. Na aankomst in 
Medemblik werd er in kasteel Rad
boud een uitgebreide en heerlijke 
maaltijd geserveerd.
Tegen negen uur s'avonds was ieder
een weer terug in Amsterdam.

Algemene ledenvergadering

Op de Algemene ledenvergadering 
zijn naast de routine punten uit de 
agenda een aantal beslissingen geno
men die als volgt worden samengevat. 
Besloten is de contributie voor 1997 
wederom metf 5,- te verhogen in ver
band met onder andere de toekomsti
ge hoge uitgaven. De contributie voor 
de juniorleden wordt echter met 
f 2,50 verhoogd.
De nieuwe contributiebedragen voor
1997 zijn:
Gewone leden f 100,-
Combinatieleden f 90,-
Juniorleden f 50,-
Belangstellenden f 100,-
Begunstigers f150,-

Ten tweede is met algemene stem
men goedgekeurd dat de reservering

Als nieuw lid in het hoofdbestuur is 
aangesteld Ir.F.M.Vispoel als vertegen
woordiger van de afdeling Zeeland.

Nieuwe statuten

Als bijlage bij deze uitgave van "Schip 
en Werf de Zee" treffen de leden van 
de NVTS de nieuwe statuten aan.
Deze zijn geheel aangepast aan deze 
tijd en ontdaan van allerlei regelingen 
die eigenlijk in het huishoudelijk regle
ment thuishoren. Het aanpassen van 
dit reglement is het volgende karwei 
wat zal worden aangepakt.

Verenigingsd assen

Bij elke lezing en excursie of een ande
re gelegenheid zijn onze verenigings- 
dassen te koop. De prijs is ƒ  15,- per 
stuk. ü kunt ze ook bestellen bij het al
gemeen secretariaat in Rotterdam. 
Tel: 010.4361042, fax: 4364980.

I n  M e m o r i a m

Ing. J.Penning

Op 22 maart is te Breda overleden ing. 
|.Penning, scheepsbouwer, Nedlloyd 
Rederijdiensten B.V. te Rotterdam.
De heer Penning was 48 jaar oud en 
21 jaar lid van de NVTS,

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
Ing. C.|.Blokland, CAD/CAM-tekenaar 
Heesen Shipyards, Oss 
Dr. A.R.Holstraat 50, 6671 XZ Zetten 
Voorgesteld doorJ.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

A.Fiat
Wachtchef/instructeur EPON Eems- 
centrale, Eemshaven 
(onkerslaan 9,9901 HC Appingedam 
Voorgesteld door P.C.Los 
Afdeling Noord

M.de Jong
Chef Technische Dienst Gastankvaart- 
maatschappij Chemgas, Rotterdam 
Nesse 8,2771 VW Boskoop 
Voorgesteld door A.E.Molenaar 
Afdeling Rotterdam

A.G.Lenting
Projectmanager 8odewes Scheeps
werf "Volharding", Foxhol 
Zicht 61,9932 BM Delfzijl 
Voorgesteld door ).G.|.A.Suurmeijer 
Afdeling Noord

ASmits
Manager Service ABB Turbocharger
B.V.,Rotterdam
De Vang 28,2954 PA Alblasserdam 
Voorgesteld door C.H.Brand 
Afdeling Rotterdam

Ing. A.J.R.Sweep
Algemeen directeur Anlotar Holding
B.V., Oosterhout
Martinus Nijhofflaan 15, 4481 DH 
Kloetinge
Voorgesteld door A.|.Schutjes 
Afdeling Zeeland

N.C.van der Vecht 
Oud-hoofdwerktuigkundige 
Shell Tankers B.V., Rotterdam 
Bouwdriest 6, 3831 PD Leusden 
Voorgesteld door S.J.Kuiper 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld voor het 
COMBI NATIELIDMAATSCHAP

Ir. R.F.van Kuilenburg 
Afgestudeerd Werktuigbouwkunde 
TU Delft
Hendrik Tollensstraat 374, 2624 BW 
Delft
Voorgesteld doorO.van Lent 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het 
J UN I0RLIDMAATSCHAP

P.LAM.M.Brussen 
Student Maritieme Techniek TU Delft 
Kinkerstraat 12a, 1053 DT Amsterdam 
Voorgesteld door H.Boonstra 
Afdeling Amsterdam

K.M.Buizer
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Kampersingel 70, app. O 2, 2012 DM 
Haarlem
Voorgesteld door T.Lantau 
Afdeling Amsterdam

P.L.Evers
Student Maritieme Techniek TU Delft 
Oude Delft 168, 2611 HG Delft 
Voorgesteld door H.Boonstra 
Afdeling Rotterdam

T.I.Hellesoy
Student Maritieme Techniek 
Roland Holstlaan 547,2624 HP Delft 
Voorgesteld door H.Boonstra 
Afdeling Rotterdam

Y.Hendrikse
Student Maritieme Techniek TU Detft 
Van Hasseltlaan 561, 2625 |j Detft 
Voorgesteld door |.Pinkster 
Afdeling Rotterdam

I.B.Verkuyl
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Rotterdam Ei Omstreken 
Bergselaan 94b 
Voorgesteld door WATh.Bik 
Afdeling Rotterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

J.W.BIokzijl 
|.van Gelder 
Ing. S.Hoff 
|.| .Pronk 
F.|.H.Schepers 
Mr.A.|.Twigt 
Ing. P.Wasser

Gepasseerd voor het 
JUNIORLIDMAATSCHAP

S.P.M.Bakker 
|.|.van de Cammen 
K.Feenstra
B.P.O.A.de Groot 
I.E.van Haatten 
F.A.den Hartogh 
M.|.Hoekstra 
I.H.KIok
lng.C.).van Nes
E.A.H.H Rupert
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A G E N D A

N a t i o n a a l

G ekregen h  Gekocht: aan w in
sten 1986-1996
3 0 m aart- 15september'96,
Museum Prins Hendrik te Rotterdam
Het Museum Prins Hendrik te Rotter
dam toont een omvangrijke selectie uit 
de aanwinsten van de afgelopen tien 
jaar. De expositie behandelt tien the
ma's zoals; Scheepsbouw, Passen en 
meten. Scheepswerk, Passagiers, etc. 
Contact: Marijke Cometh/Sacha Vogler. 
Tel: 010.4132680.

'Eén, twee, drie  In G odsnaam . 
G eloof en blfgeloof o p  zee'
24 mei -  22 september '96, Marine- 
museum te Den Helder 
In het Marinemuseum te Den Helder 
toont deze tentoonstelling de wijze 
waarop de religie een rol speelde In 
het leven van de zeeman aan boord. 
Adres: Marinemuseum, Hoofdgracht 3, 
1781 AA Den Helder,
Tel: 0223.656834
Openingstijden: di.-vrijdag 10.00-
17.00, za.-zondag 13.00-16.30, in ju
ni, juli en auq. ook op maandaq 
13.00-17.00

'O pgedoken; w rakvondsten van 
de zeebodem  ten noorden van  
de W addeneilanden'
13 a p ril- 1 september '96, Noordelijk 
Scheepvaartmuseum
In twee ruimten van het museum to
nen leden van het duikteam 'Zeester' 
de vondsten die zij in de loop der jaren 
uit de Noordzee boven water hebben 
gehaald. Een wrakkenkaart van het 
duikgebied staat hierbij centraal.
Adres: Noordelijk Scheepvaartmuse
um, Brugstraat 24, 9711 HZ Gronin
gen. Tel: 050.3122202. 
Openingstijden:di.-zaterdag 10.00 -
17.00, zondag 1 3.00-17.00 
Contachmevr. |. de Bruyn.

Techn olo gie  Ce n tru m  Corrosie
In de maanden september en oktober, 
Trainingscentrum Tiberdreel 8, Utrecht 
Corrosie veroorzaakt binnen de Ne- 
derlandsche industrie jaarlijks voor on
geveer 18 miljard schade. Een deel 
hiervan is het gevolg van microbiolo
gische corrosie. Door juiste kennis is 
veel schade te voorkomen.
De door het TCC georganiseerde cur
sus is een NACE Benelux cursus gege

ven op donderdag, 3 maal in septem
ber en 4 maal in oktober.
Contact: TCC, M.G.M. Boelaars, 
Postbus 3720 AC Bilthoven.
Tel: 030.2287773, fax:030.2287674.

I n t e r n a t i o n a a l

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

August 1996

7-9 Rio de Janeiro, Brazil 
Coastal P ollution 96
Contact: Sue Owen, Wessex Institute 
of Technology, Ashurst Lodge, 
ASHURST, Southampton, UK.
Tel: +44 (0) 1703.293223.
Fax: +44 (0) 1703.292853)

14-17 Trondheim, Norway 
N OR-Flshing, the 16th Intern a
tional F ishing Exh ib ition and  
sem inars
Contact: The Nor-Fishing Foundation, 
Nidarohallene, N-7030 TRONDHEIM, 
Norway.

Tel: +47 73.92.93.40,
Fax: +47 73.51.61.35

September 1996

1 -5 Gdansk Poland
Conference on Inland and m a riti
m e navigatio n  and coastal pro 
blem s o f East European countries
Contact: Prof. B.K. Mazurkiewicz, 
Technical University of Gdansk, Ul. G 
Narutowicza 11/12,80-952 GDANSK, 
Poland
Tel: 58 472611, Fax: 58 471436

3-6 Gdansk, Poland
Baltexpo '96, 8 th  International 
M aritim e Exibition
Contact:AGPOL Promotion Ltd, 
00-654 WARSZAWA, Sniadeckich 17 
Poland

4-5 Gdansk, Poland
Safe Ship, International C o n fe 
rence
Contact: Dr. Zbigniew Wisniewski, 
Shipbuilding and Shipping Co. Ltd, Ul. 
Slaska 12, 80-389 GDANSK, Poland 
Tel: +48 58520227,
Fax: +48 58522191

8-13 Copenhagen, Denmark 
MARSIM  96, International Co n fe
rence on M arine sim ulation and  
Ship m anoevrability
Contact: Jens U. Romeling, Danish 
Maritime Institute, Hjortekaersvej 99, 
DK-2800 LYNCBY, Denmark 
Tel: +45 45 879325,
Fax: +45 45 879333.

Call fo r  papers
The Sixth International Marine design 
Conference (IMDC '97) will be organi
sed at the university of Newcastle 
upon Tyne from 23-25 June 1997. 
Deadline for abstracts: 15 June 1996 
(verdere info bij de redactie)

L I J S T  V A N  

A D V E R T E E R D E R S
Aalborg Sunrod------------------------------------------------- 36

ABB Turbocharger-------------------------------------- 3 omslag

Aquanav-----------------------------------------------------------11

Barkmeijer Stroobos B.V.------------------------------------- 36

Breko--------------------------------------------------------------- 55

Van der Giesen-De Noord------------------------------------ 46

Groenendijk & Sœtermeer-----------------------------------39

Kelvin Hughes---------------------------------------------------55

Int. Navigatie App.----------------------------------------------26

Lowland Int. 2 omslag

Navylle----------------------------------------------------4 omslag

Schepen Onderlinge-------------------------------------------26

Spectec------------------------------------------------------- 28, 29

SPM Instrument------------------------------------------------- 16

Tak Marine------------------------------------------------------- 46

Techknowsource----------------------------------------------- 55

TNO Technische Menskunde------------------------------- 11

Udema------------------------------------------------------------ 10

Ulstein Rekab---------------------------------------------------- 12

Vogelenzang De Jong----------------------------------------- 26

Vokes------------------------------------------------------------- 46

Zoro Safe---------------------------------------------------------- 46
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DE UNIEKE 
COMBINATIE

-  Navigatie/nautische Produkten

-  Navigatie/nautische informatie
S f e r  J  tS Ê É IiK S

-  24 uurs service en reparatie

UW G ID S  
IN A LLE  RICHTINGEN

KELVIN HUGHES \SÿJ OBSERVATOR
Bedrijvenpark ’Gadering’
Nieuwe Langeweg 41,
3194 DC Hoogvliet/Rotterdam 
Postbus 613, 3190 AN Hoogvliet

Tel.: +3110 416 76 22, Fax: +3110 416 72 18

Marine 
equipment 

designs.
■ Design (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.

(J> TECHKNOWSOURCE I
r  DYNAMIC DESIGN ■

Staringlaan 21/17, P.O. Box 379, 2740 A] W addinxveen,
The N etherlands. Tel. +31 1828 32428, Fax +31 1828 12246 1

THINK CREATIVE, THINK T E C H K N O W SO U R C ^ j

W i n  e e n  l i d  v o o r  d e  N V T S

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 belde gevallen kunt u onderstaande strook Invullen en in 
gefrankeerde enveloppe sturen n a a r

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

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

Ondergetekende: ______________________________________________

Adres: _______________________________________________________

Postcode en plaats:_____________________________________________

Telefoon:_____________________________________________________

is geïnteresseerd in de doelstellingen en evenementen van de NVTS en wenst: 

O hierover informatie 

O zich aan te melden als lid

Postbus 6 • 3350 AA Papendrechl • Holland • Tel.+31 (78) 615 49 98 • Fa»+31 (078) 641 08 59

Breko is een veelzijdigbedrijf dat gespecialiseerd 
is in het repareren en bouwen van 
schepen voor binnenvaart en kustvaart Gunstig 
gelegen aan de druk bevaren Merwede tussen 
de wereldhaven Rotterdam en het achteriand 

worden alle aktiviteiten 
gecoördineerd vanuit 
Papendrecht.
De aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van 
produktie, installatie en 

onderhoud, maar zeker ook als het gaat om 
adviseren, ontwerpen en engineering een enor
me hoeveelheid 
ervaring in huis.
Voor diverse 
opdrachtgevers 
werden er de 
afgelopen jaren 
uiteenlopende 
schepen
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en 
geavanceerde chemidiëntankers. Breko streeft van 

ontwerp tot realisatie naar eer
steklas
kwaliteit tegen concurrerende 
prijzen.
Dat het bij Breko draait om 
efficiensea zult u merken zodra 
u met Breko in zee gaat

SHIPBUILDING 
AND  REPAIRS



Raytheon’s NAUTOPATH ECDIS is the 
perfect complement to any bridge 
and fulfills the safety requirements 
of the classification societies. The 
NAUTOPATH ECDIS was developed 
according to the latest specifications 
of the IMO and IEC (Performance 
Standards for ECDIS).

S c ?

The synergy of two w orldw ide leading  
manufacturers for shipboard navigational
equipment has brought the new Integrated A
Bridge System BRIDGE CONTROL 3000 into being. 3 ’

The modern, flexible design can be used for all ship's 
bridges and all conceivable ship's operating requirements. The user- 
friendly technology designed for One Man Bridge operation reduces 
workload and stress. The Raytheon Anschutz bridge concept achieves the 
goal of improving safety, efficiency and operational economy through 
functional integration of Radar, ECDIS and Track Controller. Our worldwide 
service net guarantees optimal after sales support.

95EURO
PORT
1 4 . - 1 8 .  N O V . 1 9 9 5  
A M S T E R D A M

HALL Z, STAND 201

The Centre 
of the Bridge
BRIDGE CONTROL 3000

Rivium Oostlaan 23 
2909 L L  Capelle a/d IJsse l 
The Netherlands 
Tel. + 31(0)10 44 71 222

Ravtheon Anschütz GmbH
Postfach 1166 
D -24100 Kiel, Germany 
Tel (+ 4  31) 3 0 1 9 - 0  
Fax ( + 4 3 1 )  3 0 1 9 - 2 9 1


