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

ULSTEIN BRATTVAAG A/S, Noorwegen  
ULSTEIN NORWINCH A/S, Noorwegen
lage druk en hoge druk hydraulische dekw erktu igen

ULSTEIN FRYDENB0 A/S, Noorwegen  
ULSTEIN TENFJORD A/S, Noorwegen
electrisch-hydraulische stuurm achines

ULSTEIN BERGEN A/S, Noorwegen
d ieselm otoren, gasm otoren, generator sets

ULSTEIN PROPELLER A/S, Noorwegen
verstelbare schroeven, z-drives, boegschroeven etc.

ULSTEIN MARINE ELECTRONICS A/S, Noorwegen
tankniveau- en inhoudsmeting, afstandsbedieningen, alarmeringssystemen

Andere ULSTEIN produkten: gasturbines, stabilisatie systemen, 
bulk handling systemen, anchor handling systemen, verdeelventie len.
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D aarnaast vertegenw oordigen w ij:

HEINZ J. HINZE GMBH., Duitsland
flaproeren
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AUKRA INDUSTRIER A/S, Noorwegen
Abas dekkranen, visnetlieren

SCHOENROCK HYDRAULIK GMBH., Duitsland
hydraulische w a terd ich te  schotdeuren

KUMERA A/S, Noorwegen
tandw ie lkasten , speciaal voor m aritiem e toepassingen

MONGSTAD ENGINEERING A/S, Noorwegen
laad- en lossystemen, zijdeuren, liften , conveyors; 
on tw e rp  en p roduktie

BOT-GRONINGEN B.V., Nederland
com plete inbouw kla re  roersecties en p roduktie  van flaproeren

Ulstein Rekab heeft een eigen Servicestation en technische dienst. 
Met alle genoegen voorzien  w ij u van nadere inform atie.
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Van grootste naar beste

Rotterdam noemde zich jarenlang de 
grootste haven ter wereld. Maar, Ras 
Tanura is de grootste wat betreft ton
nen, al gaat het alleen om olie die naar 
tankers wordt gepompt. Bij de contai- 
neroverslag is Rotterdam de vierde ha
ven na Hongkong, Singapore en Kaoh- 
siung. Voor stukgoed was New York de 
grootste, maar het is de vraag of dat 
nog zo is. Niemand let meer zo op stuk
goed dat niet in containers is verpakt. 
Over passagiers kunnen we beter zwij
gen. Vergeleken met de Kanaalhavens 
en de cruisehavens in Florida stelt Rot
terdam niets voor. Rotterdam is waar
schijnlijk wel de meest veelzijdige haven 
ter wereld.

Ook is er de strijd wie de grootste con- 
tainerreder ter wereld is waarbij zowel 
schepen in eigendom als gehuurde 
schepen meetellen. Na de fusie mocht 
P&O/Nedlloyd zich de grootste noe
men. De vreugde was evenwel van kor
te duur. Volgens het journal de la Mari
ne Marchande heeft Maersk nu de eer
ste plaats dank zij een nieuw schip van 
6700 teu en het op charter nemen van 
vier schepen. Op de derde en vierde 
plaats staan Evergreen en Sea-Land, ter
wijl Hanjin zich op de vijfde plaats voor 
Cosco heeft genesteld door het verkrij
gen van de controle over Senator Line. 
In de bulkvaart telde je lange tijd alleen 
maar mee, als je tot de reders behoorde 
met de allergrootste schepen. Sinds je 
daarmede nauwelijks iets verdient, 
maar nog wel met de kleinere, heeft 
het aureool van grootte in deze markt 
zijn glans verloren. Voor een Panamax- 
bulker van 65/70.000 dwt betaalt men

thans zo'n 12.000 dollar per dag, voor 
een 140.000 tonner maar 2000 dollar 
meer. Een 'klein' schip als de ankerbe- 
handelaar 'Maersk Pacer' maakte in fe
bruari daarentegen ongeveer 122.000 
gulden per dag voor het verplaatsen 
van een booreiland!

Bij de scheepsbouwers is er nooit ge- 
wedstrijd wie de grootste is. Iedereen 
kijkt naar de rangorde van de scheeps
bouwenden. Als we naar het order
boek in Gross Ton kijken kan een Kore
aanse werf de grootste zijn, maar een 
japanse werf zou die claim wel eens 
kunnen opeisen voor de productie in 
GT. Uitgedrukt in egt, kan Kvaerner of 
Fincantieri de hoogste ogen gooien 
dank zij hun grote productie van ar
beidsintensieve passagiersschepen.

Wie verdient het meeste?
Eigenlijk is de drang de grootste te zijn 
niet meer van deze tijd. Rotterdam 
vindt het al onbelangrijk; het gaat om 
toegevoegde waarde. Hoe meer toege
voegde waarde, hoe beter er te verdie
nen is in de haven. Gaan we dus naar 
een rangorde naar winstgevendheid? 
Dat is nog moeilijk te meten. Vele ha
vens houden hun cijfers ondoorzichtig 
opdat niemand ziet hoeveel subsidie ze

krijgen. Bij de reders is het ook moeilijk 
de winst te bepalen, omdat zij de resul
taten van andere activiteiten in de cij
fers verwerken of nauwelijks relevante 
cijfers publiceren. Zo weten wij dat Sea- 
Land een zeer bevredigend jaar had 
met een exploitatieresultaat van
US$318 mln; bij het verschijnen hier
van zal ook het resultaat van 
P&O/Nedlloyd bekend zijn. Naar pre
cieze cijfers van Maersk, Evergreen, 
Cosco en Hanjin kunnen wij voorlopig 
fluiten.
Bij de werven is het van hetzelfde laken 
een pak. Hoelang is de Europese Com
missie al niet bezig de financiële war
boel bij Bremer-Vulkan te ontrafelen? In 
Denemarken maakte Coopers & Ly- 
brand, een bureau van wereldnaam, 
een potje van het onderzoek naar de 
juiste toepassing van werfsubsidies, 
omdat het de Brusselse regels niet be
greep. Uiteindelijk vond Brussel slechts 
een onbeduidend bedrag aan te veel 
verstrekte subsidie; dat kwam boven
dien door een onjuiste uitleg van een 
regel door de Deense overheid. Het 
geeft aan dat landen die op slinkse wij
ze hun werven willen ondersteunen, 
min of meer vrij spel hebben de regels 
'innovatief' te interpreteren. Hoe denkt 
bijv. de Franse regering Ateliers et
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Chantiers du Havre te redden, zoals be
loofd door de minister-president? Even
als Danyard is deze werf in de proble
men gekomen door een order van 
Stolt-Nielsen voor grote chemicaliën- 
tankers.

Wie is de beste en veiligste?
Er zijn pogingen gedaan te komen tot 
een rangorde van de beste reders, o.a. 
door te onderzoeken welke containerlij- 
nen het best hun vaarschema's hand
haven. Maar er horen ook andere crite
ria bij, zoals weinig ladingschade en 
een efficiënt landtransport. Geruime 
tijd kreeg Stena's Concordia veel aan
dacht, omdat de rederij haar oude tan
kers zo uitstekend onderhield, juist we
gens het slechte imago van de scheep
vaart door de grote aandacht op sub
standaard schepen, zouden de reders 
meer werk moeten maken van criteria 
voor het bepalen van de beste reders 
en die dan ook bekend maken.
Havens wedijveren reeds om de beste 
te zijn met korte haventijden en concur
rerende tarieven. Werven met een ho
ge productiviteit kunnen de meest 
winstgevende zijn, maar reders vinden 
die werven de beste die een goed pro
duct tegen een aanvaardbare prijs leve
ren.

Wie de beste is, zou ook moeten afhan
gen van de vraag wie het veiligst is. Bij 
de havens kan dat de ratio zijn tussen 
het aantal scheepsbewegingen en on
gevallen; bij de reders de ratio tussen 
vaardagen en ongevallen. Vanuit een 
oogpunt van public relations ligt nu het 
accent te veel op onveilige schepen. 
Daarbij noemt de havenstaatcontrole 
niet de eigenaren van aangehouden 
schepen, zodat wij niet weten wie de 
slechtste zijn. Mocht het daar ooit van 
komen, dan zal dat ongetwijfeld een 
lange lijst zijn met vele één-schips rede- 
rijtjes, waarvan de echte eigenaren on
bekend zijn. De vele reders waarvan de 
schepen zelden of nooit worden aange
houden, kunnen er wel toe overgaan 
dat te adverteren. Dan moeten zij wel 
de zekerheid hebben dat hun schepen 
niet voor een onbeduidend verzuim 
een vaarverbod opgelegd krijgen. Hoe 
zorgvuldig men moet werken, blijkt bij 
het vermelden van de classificatie van 
aangehouden schepen. De klassebu- 
reaus hebben terecht hiertegen gepro
testeerd, omdat zij ook worden ge
noemd bij detenties wegens gebreken 
aan de veiligheidsuitrusting wanneer de 
klasse daar geheel buiten staat.
Bij de onderhoudstoestand -wel een 
zaak van de dassificatie-kan het toch 
goed mis gaan, terwijl het schip aan alle 
eisen voldoet. Dat zou bijvoorbeeld het 
geval zijn geweest bij de bulkcarrier 'Le- 
ros Strength' die met man en muis ver
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ging bij Noorwegen. Het moet een 'vei
lig' schip zijn geweest omdat het pre
cies volgens het boekje zou zijn onder
houden, waarschijnlijk wel met ge
bruikmaking van alle mogelijkheden 
die de classificatie biedt om bepaalde 
werkzaamheden uit te stellen. Toch is 
de 'Leros Strength’ als een baksteen ge
zonken, want niemand had zelfs de tijd 
om een noodsignaal uit te zenden en in 
een reddingvlot te komen. Vanaf 1 juli 
1998 komt er wel een gewijzigd Solas- 
verdrag, waarbij de klassebureaus gro
tere bevoegdheden krijgen hun eisen 
ten aanzien van constructie en onder
houd dwingend op te leggen.

Nieuwe regels blijven konten
Voor nieuwe regels worden 1997 en 
1998 belangrijke jaren. Het herziene 
STCW-verdrag is op 1 februari 1997 
van kracht geworden, zij het dat zeeva
renden hun diploma's nog tot 2002 
kunnen behalen op grond van de oude 
regels, mits zij voor 1 augustus 1998 
aan hun opleiding zijn begonnen. Des
ondanks maken velen zich zorgen over 
de geringe inspanning in enkele landen 
om aan herziening van hun opleidin
gen te werken. Op 1 juli 1998 volgt de 
ISM-code, althans voor passagierssche
pen, tankers en bulkers. Voor de overi
ge scheepvaart is dat pas in 2002. Ook 
hier zijn er zorgen dat teveel reders tot 
het laatste moment wachten met het 
verkrijgen van een ISM-certificaat.
In februari 1997 kwam er verder een 
einde aan de vrijwillige Tovalop- en 
Cristal-overeenkomsten voor het ver
goeden van schade door olieverontrei- 
niging, veroorzaakt door tankers. Er 
was reeds sinds 1969 een internationale 
conventie (CLQ  over wettelijke aan
sprakelijkheid bij olieverontreiniging en 
sinds 1971 ook de 'Fund Convention' 
voor het regelen van eventuele schade. 
Deze conventies waren voor vele lan

den pas acceptabel na de aanvaarding 
van de Protocols van 1992, zodat zij uit
eindelijk in 1996 van kracht werden. 
Door nu Tovalop en Cristal op te hef
fen, hoopt IMO dat meer landen zich 
zullen aansluiten bij de CLC en het 
fonds. Er kunnen nu wel problemen 
ontstaan bij een ongeval in een land 
dat niet is aangesloten, zulks in tegen
stelling tot de vrijwillige tankerovereen- 
komsten die wereldwijd golden.

Ondertussen wordt er aan nieuwe re
gelgeving gewerkt. De Europese Com
missie beijvert zich alle schepen te ver
plichten voldoende verzekerd te zijn. |e 
bent geneigd te denken dat elk schip 
verzekerd is, maar in het sub-standaard 
wereldje is dat beslist niet het geval. 
Hoewel de Europese Commissie steeds 
stelt dat IMO voor regelgeving de ver
antwoordelijke is, kon zij toch niet nala
ten het dreigement van stal te halen 
zelf met regels hierover te komen, in
dien IMO niet opschiet.
Verder is de aanval geopend op de aan- 
varingsregels. Die zijn in 1972 voor het 
laatst belangrijk gewijzigd. Sommigen 
stellen dat de regels wel goed moeten 
zijn, indien zij zo lang hebben stand ge
houden. Critici wijzen er evenwel op 
dat de regels geen rekening houden 
met verkeersscheidingssystemen en het 
toenemende gebruik van VHF om af
spraken te maken bij dreigend gevaar. 
Bovendien willen zij de regel verande
ren waarbij het schip met het recht van 
de weg zijn koers moet behouden. Het 
zou uiterst moeilijk zijn voor de wachts- 
officier te bepalen wanneer hij actie 
mag en moet ondernemen volgens re
gel 17a en 17b. Dat er relatief veel aan
varingen plaats vinden op volle zee bij 
rustig weer en goed zicht, kan een aan
wijzing zijn dat het regelboekje inder
daad herziening behoeft.
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Holte 3,29 m.
Diepgang 2,30 m.
Strijklijn 5,00 m.
De boot wordt voorzien van twee Ca
terpillar dieselmotoren, type 3508, 
met een vermogen van 600 kW elk bij 
1300 tpm, die via Reintjes tandwiel
kasten met een reductie van 4,45:1 de 
vaste vierbladige schroeven aandrij
ven. Met deze installatie wordt een 
snelheid van 11 kn behaald en een 
paaltrek van 1 6 1.
De boot wordt gebouwd onder klasse 
van Bureau Veritas en moet in novem
ber van dit jaar worden opgeleverd.

Heere poort

Tille Shipyards in Kootstertille heeft op 
21 februari het containerfeederschip 
Heerepoort, bouwnummer 314, te 
water gelaten. Het is het vijfde schip 
van het type Conofeeder 200 dat de 
werf voor Armawa Shipping and Tra
ding B.V. in Groningen bouwt. Het 
eerste schip, de Bermuda Islander, is 
beschreven in SWZ 1 -96, blz. 25.
De Heerepoort wordt afgebouwd aan 
de nieuwe afbouwpier in Lemmer.
Een zesde Conofeeder 200 is voor de

Fregattenorder voor De Schelde

De Koninklijke Marine heeft opnieuw 
bij de Koninklijke Schelde Groep twee 
fregatten besteld. Zij dienen ter ver
vanging van twee Standaard fregat
ten. Qua afmetingen, voortstuwings- 
installatie en uiterlijk worden zij gro
tendeels gelijk aan de twee luchtver- 
dedigings- en commandofregatten 
die de marine in 1995 bij De Schelde 
bestelde ter vervanging van Hr.Ms. 
Tromp en Hr.Ms. De Ruyter (SWZ 08- 
95, blz.5). Anders dan deze schepen 
zullen de nieuwste fregatten echter 
niet van commandofadliteiten wor
den voorzien.
De Schelde bouwt de schepen onder

Fig.2. Zijaanzicht van de sleepboot die 
Delta Shipyard voor Cory gaat bouwen.

zelfde eigenaren in aanbouw. Daarna 
volgen twee Conofeeders 300 voor 
Navis Shipping B.V. in Delfzijl.

ATS Rotterdam

Bij Schelde Scheepsnieuwbouw in Vlis- 
singen Oost is op 22 februari het nieu
we amfibisch transportschip voor de 
Koninklijke Marine, de Rotterdam, ge-

fig 3 De Rotterdam in het bouwdok 
(toto: De Grave)

verwezen naar SWZ 4-96, blz. 4 en 5. 
Het schip zal eind van dit jaar aan de 
vloot worden toegevoegd.

Reguius

Op 4 maart is bij Scheepswerf Peters in 
Kampen het multipurpose vrachtschip 
Reguius, bouwnummer 448, te water 
gelaten. Het schip is in aanbouw voor 
Rederij Schot C.V. in Terneuzen en is 
praktisch een zusterschip van de 
Aquarius (SWZ 6-96, blz. 42).
De Reguius is het tweede schip van 
een serie van vier 3200 tonners voor 
verschillende opdrachtgevers. Het der
de schip is inmiddels in aanbouw.
De oplevering van de Reguius was 
voor het midden van deze maand ge
pland.

Maasdiep

Het grootste schip dat ooit door Pattje 
Shipyards werd gecontracteerd, het 
containerschip Maasdiep, is op 6 
maart te water gelaten. Daar het schip 
te breed was om in Waterhuizen te 
worden gebouwd, werd het casco uit
besteed aan Scheepswerf Alblas in 
Hendrik Ido Ambacht. De Maasdiep

Fig. 1. Artist's impression van de nieuwe 
Iregatten.

de bouwnummers 384 en 385 en 
moet ze in 2004 en 2005 opleveren. 

Vervolgopdracht voor Scheeps
werf Peters

Scheepswerf Peters in Kampen heeft 
van Rederij B. Switynk in Harlingen op
dracht gekregen voor de bouw van 
twee multipurpose vrachtschepen van 
circa 3800 t. Het worden zustersche
pen van de eerder door Switynk be
stelde Thalassa, bouwnummer 454, 
waarvan de voornaamste gegevens in 
SWZ 1-96, blz. 4 staan vermeld. De 
nieuwe schepen krijgen de namen Mi
chel (bouwnummer 455) en Veritas 
(bouwnummer 456) en moeten in 
1998 worden opgeleverd.

Engelse opdracht voor Delta 
Shipyard

Delta Shipyard Sliedrecht gaat voor de 
Engelse rederij Cory Evironmental Ltd. 
een sleepboot, bouwnummer 965, 
bouwen met de volgende afmetin
gen:
Lengte o.a. 26,50 m.
Lengte 1.1. 23,30 m.
Breedte 9,40 m.

doopt door mevrouw |.Z . Voorhoeve- 
|affe, de echtgenote van de Minister 
van Defensie. Daarna werd het schip 
uit het bouwdok gesleept.
Voor de voornaamste gegevens van 
de Rotterdam, bouwnummer 377, zij

wordt gebouwd in opdracht van Fee- 
derlines in Groningen.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 117,30 m.
Lengte l.l. 109,90 m.
Breedte mal 18,80 m.

Ftg. 4 De tewaterlating van de Maasdiep (toto: Van der Kloet).
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Hotte 8,50 m.
Diepgang 6,43 m.
Draagvermogen 68001.
De containercapaciteit is 600 TEU.
Het schip wordt uitgerust met een 
MaK dieselmotor, type 8 M 552 C, 
met een vermogen van 6000 kW, 
goed voor een snelheid van 17 kn. 
Verder worden twee 4 0 1 kranen geïn
stalleerd.
Na de tewaterlating is het schip naar 
de Eemshaven gesleept en tijdelijk aan 
de bulkkade afgemeerd. Daar zijn de 
hoofdmotor (7 5 1), het dekhuis (1 251) 
en de schoorsteen geplaatst (2 8 1), als
mede de luiken (57 t per paar) en de 
kraanarmen van 30 m lengte (elk 19 
t). Daarna is het schip verhaald naar 
de Pattje Assemblagewerf, eveneens in 
de Eemshaven, voor de verdere af
bouw.
Het schip wordt gebouwd onder 
bouwnummer 393, wordt geklasseerd 
door Lloyd's Register en zal naar ver
wachting in juni worden opgeleverd.

Morgenstond II

Bij Ferus Smit is op 15 maart het multi- 
purpose vrachtschip Morgenstond II, 
bouwnummer 309, te water gelaten. 
Het schip wordt gebouwd voor C.T. 
Drent in Siddeburen.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 99,90 m.
Lengte l.l. 94,80 m.
Breedte mal 14,50 m.
Holte 8,25 m.
Diepgang 6,39 m.
Draagvermogen circa 55001. 
Het schip heeft een ruiminhoud van 
ongeveer 7645 mJ (270.000 cu.ft.) en 
een containercapaciteit van 270 TEU. 
Het schip wordt gebouwd onder klas
se van Bureau Veritas, met de hoogste 
ijsklasse.
Een Stork Wartsila Diesel motor, type 
9L26, van 2925 kW bij 1000 tpm zal 
het schip op de beladen diepgang een 
proeftochtsnelheid van 14 kn geven. 
De oplevering is voor deze maand ge
pland.

p l e v e r i n g e n

Oslo

Op 2 januari heeft Damen Shipyards 
Hoogezand het vrachtschip Oslo, 
bouwnummer 716, opgeleverd aan 
de Duitse reder Siegfried Bojen. Het 
schip is van het type Combi Freighter 
4200, waarvan er al diverse zijn ge
bouwd en nog verdere zullen volgen. 
Voor enkele gegevens, zie de Saar Ro- 
ma in SWZ 10-95, blz. 4 en de Mark-C 
in SWZ 9-96, blz.4. De Oslo werd 
door Scheepswerf Visser in Den Helder 
afgebouwd op de voormalige Rijks
werf Willemsoord.

Isle of Inishmore

Van der Giessen-de Noord heeft op 14 
februari de ro-ro veerboot Isle of Inish-

more, bouwnummer 968, overgedra
gen aan Irish Ferries. In een volgend 
nummer zullen wij een beschrijving 
van het schip publiceren. Voor enkele 
voorlopige gegevens zie SWZ 11 -95, 
blz.4.

Gerardus Mercator

Een van de grootste sleephopperzui
gers ter wereld, de Gerardus Mercator, 
is op 20 februari door IHC Holland op
geleverd aan het Belgische baggerbe
drijf Ondernemingen |an de Nul N.V. 
Een beschrijving van het schip hopen 
wij in een volgend nummer te publi
ceren. Voor enkele voorlopige gege
vens zie SWZ 10-96, blz.4.

Gouwe

Delta Shipyard Sliedrecht heeft op 21 
februari de sleepboot Gouwe, bouw
nummer 963, overgedragen aan de 
Koninklijke Marine.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 27,45 m.
Lengte l.l. 25,00 m.
Breedte mal 8,30 m.
Holte 3,80 m.
Diepgang 2,70 m.
Voor de voortstuwing zijn twee Cater
pillar dieselmotoren, type 3508 DI-TA 
geïnstalleerd, elk met een vermogen 
van 600 kW bij 1300 tpm. Zij drijven 
via Reintjes tandwielkasten, reductie 
4,45:1, de verstelbare vierbladige 
schroeven aan, die in straalbuizen 
draaien. Met deze installatie wordt 
een snelheid van 11,5 kn behaald en 
een paaltrek van 2 1 ,7 1.
Twee hulpsets bestaan elk uit een Ca
terpillar dieselmotor, type 3304 Dl-T, 
en een SR4 generator van 106 kVA. 
Het sleepgerei bestaat uit W/K Hy- 
draulics sleeplier met een trekkracht 
van 101 en een houdkracht van 2 0 1. 
De verdere uitrusting omvat een 
brandbluspomp met een capaciteit 
van 120 m3/h en twee monitors. De 
pomp wordt via een PTO door de SB 
motor aangedreven.
De Gouwe is door Lloyd's Register ge
klasseerd, met de notatie *  100 Al 
Tug, Coastal Service, *  LMC, UMS. 
Behoudens de hoofdmotoren is de 
Gouwe nagenoeg gelijk aan de eerder 
gebouwde marinesleepboten Hunze, 
Linge, Regge en Rotte.

fee Star

Ferus Smit heeft op 22 februari de 
bulkcarrier Ice Star, bouwnummer 
308, opgeleverd aan de Zweedse re
derij Erik Thun. Het is een zusterschip 
van de Snow Star, waarvan in SWZ
12-96, blz. 8 enkele gegevens werden 
vermeid.

in de jaren vijftig heeft B.V. Scheeps
werf en Machinefabnek "De Bies- 
bosch-Dordrecht" zo'n 36 duwboten 
gebouwd, qua vermogen variërend 
van 2x 368 kW tot 3 x 1470 kW. In de
zelfde periode bouwde "De Bies- 
bosch" ruim 350 duwbakken voor uit
eenlopende soorten lading van erts tot 
containers en van mwe olie tot chemi-

Fig. 6. De lee Star

Veerhaven VIII ’’Nijlpaard”

Aan de Groothoofd in Dordrecht is 
eind februari een duwboot van rederij 
Veerhaven gedoopt, gebouwd door 
B.V. Scheepswerf en Machinefabriek 
'De Biesbosch-Dordrecht'. Deze boot 
met de naam Veerhaven VIII "Nijl
paard" is direct na de plechtigheid 
met duwbakken beladen met ijzererts 
naar Duisburg vertrokken.
Veerhaven, een dochteronderneming 
van Thyssen Stahl, het grootste Duitse 
hoogovenbedrijf, vervoert ertsen en 
kolen tussen Rotterdam en Duisburg. 
Daarvoor beschikt de rederij over een 
vloot van 4 duwboten, 1 havenduw
boot en 53 duwbakken. Daarnaast 
worden ook boten gecharterd.
Met de 7 fl 8 duwboten die Veerhaven 
dagelijks in de vaart heeft, wordt per 
dag gemiddeld 40.000 ton erts afge
voerd. Het transport van de beladen 
duwbakken van de terminals in Rotter
dam Europoort/Maasvlakte naar Duis
burg neemt 26 uur. Met lege bakken 
terug overbruggen de duwboten die 
afstand in 14 uur. Sinds Veerhaven 
werd opgericht, nu dertig jaar gele
den, is in totaal 470 miljoen ton erts 
naar de hoogovens van Thyssen Stahl 
vervoerd.
Sinds de introductie van de duwvaart

Fig. S. De sleepboot Couwe (foto: Piet Mes).

caliën. Aan Veerhaven heeft de 
scheepsweri nu drie duwboten (de 
Veerhaven V, VII en VIII) en 33 duw
bakken geleverd. De verwachte le
vensduur van de nieuwste Veerhaven 
is 20 tot 25 jaar.

Een technische beschrijving van de 
Veerhaven volgt in het volgende num
mer.

Watersport-KNWV

Op 1 maart is op de Hiswa te Amster
dam een nieuwe, snelle reddingboot 
voor de KNRM gedoopt: de Water
sport-KNWV. Het is de 10e boot van 
het type Valentijn, ook nu weer ge
bouwd door Habbeké jachtbouw in 
Volendam.
In november 1993 startte het Konink
lijk Nederlands Watersport Verbond 
(KNWV) een actie om geld bijeen te 
brengen voor deze nieuwe boot voor 
de Reddingmaat5Chappij. Duizenden 
watersporters en vele tientallen leve
ranciers van watersportartikelen heb
ben deze actie gesteund en het beno
digde bedrag voor een groot gedeelte 
bijeen gebracht. De navigatie-appara- 
tuur werd door Holland Nautic ge
schonken. Het restant van de bouw
som is door de Reddingmaatschappij 
zelf gefinancierd.
De Watersport-KNWV wordt gestatio
neerd in Enkhuizen, een reddingsta- 
tion dat voornamelijk in actie komt ten 
behoeve van watersporters. In 1996 
voeren de reddingboten van Enkhui
zen 60 keer uit voor hulpverlening of 
redding. De nieuwe boot is de eerste 
van dit type die op het Ijsselmeer 
wordt ingezet.

Jtrffureh en Lady-Tuti

Delta Shipyard Sliedrecht heeft in fe
bruari de sleepboot Juffureh en de 
mooring launch Lady-Tuti voltooid.
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een vermogen van 94 kW bij 2200 
tpm. Deze drijft via een Twin Disc 
tandwielkast, reductie 2,04:1, de vaste 
vierbladige schroef aan.
Met deze installatie wordt een snel
heid van 6,5 kn behaald en een paal- 
trek van 1,5 L
Beide schepen zijn onder klasse van 
Lloyd's Register gebouwd.

P 46

Het Korps Landelijke Politie Diensten 
heeft op 14 maart het patrouillevaar
tuig P 46 overgenomen van Damen 
Shipyards in Gorinchem. De P 46, 
bouwnummer 5624, is het tweede uit 
een serie van zes van deze vaartuigen 
die het KLPD vorig jaar bij Damen be
stelde.
Voor gegevens, zie SWZ 2-97, blz. 8, 
waar het eerste schip, de P 31, werd 
beschreven.
De P46 is in Maasbracht gestatio
neerd.

Fig. 9. Het patrouillevaartuig P 46 
(loto: Van der Kloet, Sliedrecht).

Op 14 maart zijn beide schepen in 
Gambia aan de Gambia Port Authori- 
ties overgedragen.

De afmetingen van de juffureh, bouw
nummer 899, zijn:
Lengte o.a,
(zonder fenders) 27,70 m.
Lengte 1.1. 24,80 m.
Breedte mal 8,30 m.
Holte 4,20 m.
Diejjgang 3,80 m.
De boot is voorzien van een MAN 
B&rW Alpha Diesel motor, type 8L 
23/30 A, met een vermogen van 1280 
kW bij 900 tpm. Deze drijft via een 
tandwielkast van hetzelfde fabrikaat, 
reductie 4,5:1, de verstelbare vierbla
dige schroef aan, die in een draaibare 
straalbuis werkt.
Met deze installatie wordt een snel
heid van 12,7 kn behaald en een paal- 
trek van 2 5 1.

Twee hulpsets bestaan elk uit een SISU 
Valmet dieselmotor, type 620 DSG, en 
een Van Kaick generator van 127 kVA 
bij 1500 tpm, 400 V, 50 Hz.
Het sleepgerei bestaat uit een AMTS 
sleephaak met een SWL van 25 t.
De verdere uitrusting omvat een 
brandblusinstallatie met een capaciteit 
van 100 m3/h.

De almetingen van de Lady-Tuti, 
bouwnummer 964, zijn:
Lengte o.a. 8,00 m.
Lengte II . 6,80 m.
Breedte mal 3,00 m.

Holte 1,55 m. De boot is voorzien van een SISU Val-
Diepgang 0,80 m, met diesel motor, type 620-DM, met

Fig.8. De sleepboot juttureh (foto. Piet Mes)

Fig. 7. De mooring launch Lady Tuti (foto: Piet Mes).

Het nieuwe FM200 blusgas is 

koploper op het gebied van Halon-1301 

vervangende blusgassen Met een blusgas

concentratie van slechts 7% is het gekwali

ficeerd als het meest effectieve schone 

blusmiddel'. Vanzelfsprekend veilig voor 

mensen en apparatuur. Bovendien een

blusgas dat de ozonlaag absoluut niet 

aantast (OPD=0).

FM200 wordt toegepast in de 

GX20 systemen van Kidde Fire Protection. 

Door de modulaire opbouw zijn deze bij

zonder geschikt voor vervanging van

Halon-1301 systemen DeGX20 systemen 

en het blusgas FM200 zijn goedgekeurd 

door tal van instanties.

Vraag meer informatie aan de officiële 

vertegenwoordiger voor de Benelux: 

Inham hi-safe systems b .v.!

Maxwellstraat 39 

Postbus 984 

3300 AZ Dordrecht 

Telefoon 078 6171744 

Telefax 078 6178382

FM200, het effectieve blusgas 
dat mens & milieu ontziet

hi-safetS
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B r a n  d a a n  b o o r d b y  M . M o r t o n

Fixed fire extinguishing systems

Mr. M. Morton is Senior Ship Surveyor of Lloyd 's Register of Shipping, London

Fire on board ship remains today one of the greatest threats to life at sea. 
In order to combat fires, there are three forms of d e f e n c e :  -

-  Structural Fire Protection
-  Fire Detection
-  Fire Extinguishing Systems
This article is intended to give a brief resume of the latter and outline 
the options of the types of fixed fire extinguishing systems.

In Chapter 11-2 of the International Con
vention for the Safety of Life at Sea, 
1974 (SOLAS 1974), as amended, the 
types of fire extinguishing systems ac
ceptable for use in high fire risk spaces 
are specified. Basically the fixed systems 
specified are gaseous, waterspray, foam 
and in the case of gas carriers dry pow
der.
Because of the ensuing difficulties after 
operating a waterspray or foam system, 
most ship owners have preferred to in
stall fixed gas extinguishing systems. 
Carbon dioxide and halon have been 
the obvious alternatives as the fire ex
tinguishing agent, however, since the 
worldwide banning of halon, only car
bon dioxide now remains as the medi
um acceptable under SOLAS for most 
systems-

Carbondioxide
Carbon dioxide has been a proven ex
tinguishing agent over the years and 
has the advantages of being electrically 
non-conductive, non-corrosive, does

not deteriorate over time and leaves no 
residue to be removed after applica
tion. It also has the advantage of being 
self discharging.
Carbon dioxide extinguishes fires by 
displacing and reducing the oxygen 
content in the locality. Oxygen is nor
mally present in air at a level of 21%. If 
this percentage is reduced to less than 
12-14 range, combustion in most sub
stances cannot be supported.

Great care must be exercised when de
signing a C 0 2 system to prevent acci
dental release of the gas. C 0 2 is highly 
asphyxiating as well as being slightly 
toxic and concentrations as low as 9% 
can render a person unconscious in a 
few minutes.
In addition, because of the close down 
and safety procedures necessary before 
discharge there can be a time lapse be
tween the alarm being raised and the 
C 0 2 system being discharged. C 0 2 has 
little cooling effect. After a fire has been 
extinguished and in order to prevent

reignition it will be some time before 
the space can be ventilated and re-en
tered.
It should be noted that C 0 2 is not to be 
used as an inerting medium because of 
the generation of static electricity in 
particles of solid C 0 2 when discharged 
from high pressure systems. The static 
electricity can be enough to produce a 
spark which would ignite a flammable 
atmosphere.
The photograph shows a C 0 2 system 
being discharged. The water vapour 
condensing in the cold C 0 2 makes the 
discharge visible, Also visible around 
the periphery of the discharge are the 
solid C 0 2 particles mentioned above.

Alternatives for halon
Because of the banning of halon in 
fixed systems and pressure for alternati
ves from the industry, the International 
Maritime Organisation (IMO) has re
cognised the need for procedures to 
test new systems for installation on ves
sels. The IMO has introduced standards 
for the testing of water mist or fog sys
tems for machinery spaces of category 
A and cargo pump rooms. This test me
thod was published as MSC/Circ. 668 
and amended by MSC/Circ. 728.
At the 67th session of the Maritime Saf
ety Committee (MSC 67) new IMO 
guidelines were approved for the test
ing of gaseous fire extinguishing sys
tems for machinery spaces and cargo 
pump rooms. These will shortly be pu
blished as an MSC Circular, the draft 
text of which is contained in Annex 6 to 
the report of the 41st session of the 
Sub-Committee of Fire Protection 
(FP41) to the Maritime Safety Commit
tee FP41/22.
None of the above should be confused 
with IMO Resolution A.800(19), which 
deals with the testing requirements for 
water-mist systems equivalent to sprin

fig .l. Example of 
C02-dischorge.

APRIL 1997 SCHI^tWERFa»ZEE



kler systems in accommodation, public 
spaces and service areas.
Some water mist systems have success
fully proved their efficacy in controlling 
cabin fires and to a certain extent, wa
ter mist has been successful in extin
guishing (ires in the smaller classes of 
engine room size defined in the test 
procedures of MSC/Circ. 668 and 728. 
Water mist controls and extinguishes fi
res by cooling and to some 
degree oxygen starvation.
For a given volume of water, the finer 
the droplet size, the larger the 
surface area of water for cooling. In ad
dition the smaller the droplet size, the 
more easily the droplet will turn into 
steam which has a local inerting effect 
on the fire.
In order to achieve a fine droplet size, 
water has to be supplied under very 
high pressure and dispersed through 
nozzles. The nozzle design has deman
ded a large technical input from the de
signers and to achieve the required 
droplet size the nozzle orifices are extre
mely fine.
Generally for a given quantity of water, 
the finer the water droplet the more ef
ficient the system for extinguishing the 
fire. It is also the case however that the 
finer the droplet the more difficult it is 
to propel from the nozzle.
For a given system in a large volume 
space, a compromise has to be reached 
between penetration and the size of the 
droplet.
It is therefore necessary in larger volu
me spaces to design the nozzle to pro
duce a larger droplet in order to achie
ve greater penetration. The require
ments of the MSC Circular test the ca
pabilities of the nozzles to the full by re
stricting the positioning of the nozzles 
during the fire test scenarios.

Other testing required to be carried out 
include clogging tests, corrosion tests, 
water hammer tests etc. etc.
The main advantages of water mist sys
tems are that there is an unlimited 
quantity of water available, although in 
many instances very little water is requi
red to control or extinguish a fire. The 
system can be used instantly without 
threat to human life and is environmen
tally friendly. There is concern within 
the industry of the effect of water mist 
installations on electrical systems but 
this has yet to be quantified.
There are a number of alternative gases 
being promoted as halon replace
ments. These are hydrofluorocarbons 
(HFC's) and perfluorocarbons (PFC's) 
which do not deplete the ozone layer 
as did the halons (hydrochlorofluoro- 
carbons or HCFC's). The gases do ho
wever have a global warming potential 
thus adding to the greenhouse effect, 
however, this will have a negligible ef
fect when compared with the amount 
of greenhouse gases emitted by indus
trial plant, power stations and trans
port. The gases receiving consideration 
are FM200 (designation HFC 227ea), 
CEA410 (FC-3-1-10) and FE 13 (HFC 
23).
In addition to the above halocarbon ga
ses there are a number of inert gases 
available which have zero global war
ming effect. These are Inergen (1G 
541), Argonite (IG 55) and Argon (IG 
01). These gases require large concen
trations to extinguish a fire and hence 
their systems tend to be bulky.
The halocarbons have proved very effi
cient in extinguishing fires during tes
ting to the new IMO guidelines. The 
guidelines require the system to be test
ed, with the exception of one test, at 
the design concentration of the gas.

This is to be at least 20% greater than 
the minimum extinguishing concentra
tion as determined by the cup burner 
test. There is however, some controver
sy over the exact value of the cup bur
ner percentage concentration values 
for the gases.
No system is allowed to operate with 
gas concentrations with toxicity levels 
above the Lowest Observed Adverse Ef
fect Levels (LOAEL) and other specified 
restrictions. The LOAEL value varies 
considerably for each gas.
One of the main areas of concern about 
the halocarbons is the toxic byproducts 
produced during the combustion pro
cess thus making the protected space 
uninhabitable until effectively ventila
ted.
The halocarbon systems have space 
saving advantages in as much that 
they may be of the modular design.

Foam systems
Another type of fire extinguishing fixed 
system currently being developed for 
use in engine rooms or pump room uti
lises a high expansion foam system. 
This system departs from the SOLAS re
quirements by having the foam produ
ced within the protected space by ge
nerators using air also taken from with
in the protected space. The advantage 
of such a system is that the fire can be 
attacked locally by discharging foam 
from the local generators in an attempt 
to extinguish the fire quickly before 
having to resort to totally filling the 
space.
The development and testing of new 
systems is unfortunately very time con
suming and until such systems are 
clearly established it seems that the ma
jority of ship owners are opting for C 0 2 
systems in the meantime.

Ooetermei
eepsbouwkwidigscheepsbouwki

eer
bureau

- feasebility studies - bouwbegeleiding
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel : 010-4130852 Fax :010-4130851

G especia liseerd in het opspuiten/op lassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. S tellite  op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, p lunjers, e.d.

n I  I  r i  A  A / I  n \ /  Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.D V  Telefoon 0172-43.16.21, fax: 0172-44.29.54.

8 SCHIP*WERfd»ZEE APRIL 1397



Uw stoompartner
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Clayton tegenstoom  
afvoergassenketel:

• Gladde pijpenbundel (geen lamellen).
• Standaard roetblaas.
• Goed reinigbaar.
• Eenvoudig te plaatsen, modulair opge

bouwd met bijbehorende conussen.
• Toe te passen in verschillende 

systemen, zoals "Lamont systeem".

Raadpleeg uw 
Clayton adviseur:

Tevens leverancier van:
• Clayton stoomgeneratoren.
• Kompleet combi systeem.
• Clayton heetwatergeneratoren.

CLAYTON NEDERLAND B V.
Celsiusstraat 5, 3316 AC Dordrecht 
Tel.: (078) 613 98 11 - Fax: (078) 613 93 47

Hardinxveld-Giessendam
Tel. (0184) 61 31 11, Fax  (0184) 61 84 20

■SO yooi

Kwaliteit... 
in gespecialiseerde 

Produkten.
125 ja a r  scheepsbouw ervaring  komt tot uitdrukking in de 
kwaliteit van de Produkten die Van de G ie sse n  levert:

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

VAN DE GIESSEN

IMPORTANT

WE ARE A YOUNG AND ENTHUSIASTIC 
TRADING HOUSE

Specialist for:

• Diesel engine spare-parts:

Deutz/MWM, Kromhout, MAN, MTU,
Pielstick, SW D (Stork/Werkspoor),
W artsila, etc.

• Turbocharger-parts:

B B C , Napier, etc,

New and reconditioned parts 
available. C lass  approved

Please give us a try

ROB HEIJKOOP  
TRADING B.V.
Planckstraat 76 
3316 G S  D O R D R EC H T  
The Netherlands
Tel.: 31-78-6185522 Fax : 31-78-6182966 
E-Mail: rht@indi.nl, Site: http//www. indi.nl/rht

NOVENCO HI-PRES
AIRCONDITIONING  

HEATING AND VENTILATION  

FOR 

MARINE AND OFFSHORE
Design, delivery o f  complete heating, 
ventilation and airconditioning plants. 

Delivery o f fans, unitheaters, weatherhoods 
and accessories.

NOVENCO B.V.
Bergweg-Zuid 115
2661 C S B ER G SC H EN H O EK
H O LLA N D
Telephone : (31)010-5214144 

t Telefax : (31) 010 - 5213586

mailto:rht@indi.nl


C a s e  s t u d y

Fire down below!

Occurrence:
9 April 1996 - On the Atlantic Ocean, voyage north-bound. 
Fire In cargo hold No 3.

Fig. I . Btiming charcoal fallen out of the damaged second container.

On 9 April 1996 at approx. 23.55 hrs 
during voyage from Santos, Brasil to 
Rotterdam fire alarm was noted on the 
bridge fire control panel of hold No 2. 
After inspection dense smoke was not
ed whereafter it was decided to flood 
the hold No 2 with C 0 2.

On 10 April 1996 at approx. 1.50 hrs fi
re alarm was given of hold No 3 where
after the hold was flooded with C 0 2. 
On 11 April inspection was held of hold 
No 3 and it revealed that the cargo 
(charcoal) in containers stacked in hold 
No 3 forward (bay 25/27) had an in
crease of temperature, whereafter it 
was decided to call Las Palmas as har
bour of refuge.
At Las Palmas an inspection was held by 
representatives of the fire brigade and it 
was decided to continue the voyage to 
Rotterdam where she arrived on 17 
April 1996 at approx. 14.26 hrs.

For further details see copy of the Mas
ters statement, and in addition the be
low mentioned information:

10 April 1996
00.48 Vessel drifting in location
10 52' N„ 28°02'W.
07.06 Continuation of voyage, lo
cation more or less the same as at 
00.48 hours. Weather conditions repor
tedly fine, NE wind force 4.
01.00 Flooding hold no. 2 with
C 0 2. Used 162 bottles of 45 kilos (as re
quired by Safety Plan).
02.15 Flooding of hold no. 3 with 
C 0 2. Used 35 bottles of 45 kilos.

Note
To fill hold no. 3 with C 0 2 212 bot

tles are needed, but the vessel is equip
ped with a set of in total 212 bottles of 
45 kilos.

11 April 19%
10.30 Flooding of hold no. 3 with re
maining C 0 2. There were still 15 bot
tles of 45 kilos (see note above).

13 April 19%
05.36-11.30

At Las Palmas for inspection only. 
Received five spare air bottles for the 
breathing apparatuses.

During the voyage to Las Palmas four 
magnetic thermometers were fitted on 
the containers, two for charcoal, one 
for general cargo and one for an empty 
container. These thermometers could 
not be found when discharging at Rot
terdam and apparently they had been 
destroyed by the fire.

All temperatures were recorded in the 
statement of facts.
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Fig. 2. Burning char
coals left on top of 
the container below. 17 April 1996

Discharging of the deck cargo of the 
forward part of hold No. 3 was comple
ted at approx. 21.00 hrs on 17 April 
1996.

After the hatch cover pontoon above 
the containers in question was remo
ved the stevedores started to discharge 
the damaged containers under the su
pervision of the fire brigade.
During discharging of the containers in 
question it was noted that the bottoms 
were burned out and the cargo (char
coal) was still burning, which fell on the 
containers below. However, as the con
tainers loaded on the tank top were 
containing Ferro silicone, which explo
des if contaminated with water, urgen
cy was required.

Cost consideration
Summarising the total costs in respect 
of the vessel's involvement:
-  Refilling/testing of the 212 C 0 2 bot
tles at 45 kilos.
-  Refilling of the 29 breathing air bot
tles.

(approx. DEM 50-60,000 for both 
these items)
-  Four magnetic thermometers, 
reportedly at DEM 120.— each.

Five air bottles supplied at Las Palmas 
(approx. DEM 500.— each)

Overtime worked by the vessel's crew.

-High pressure cleaning of cargo hold 
no. 3 as found necessary.

The charcoal from 4 containers formed 
a total loss. A few more containerized 
commodities had sustained damage. 
The overall amount of cargo

Detection system:
-  Smoke/fire detection system of ma
ke Noske-Kaeser, type: model 2000, se
rial no. 8139, voltage: 220
-  The control panel on the bridge for 
the cargo holds consists of four indica
tors which are indicating as follows:

- indicator no.1 hold no. 1
- indicator no.2 hold no. 2
- indicator no. 3 hold no. 3 starboard
- indicator no.4 hold no. 3 port.

-  Hold nos 1/2/3 and the engine 
room are equipped with smoke sen
sors, of which hold nos 2 and 3 as fol
lows:

- hold no.2 4 pieces in total, of 
which 2 on starboard and 2 on port 
side, all fitted under deck.

- hold no. 3 8 pieces in total, of 
which 4 on starboard and 4 on port 
side, all fitted under deck (see fig. 3).

-  According to the Safety Plan the aft 
sensors in hold no. 2 are located ap-

All containers which were affected by 
the fire were removed and landed 
ashore, reportedly on 18 April 1996 at 
approx. 04.00 hrs, whereafter on the 
same day a cleaning company was or
dered to remove the remaining extin
guished charcoal in hold no. 3 and to 
clean the jetty, whereafter the cargo 
operations of hold No. 3 were continu
ed.

Upon inspection of hold No 3 the tank- 
top in way was still partly covered with 
extinguished charcoal which was pro
bably fell out of the burning container 
during discharging.
The cargo hold was further loaded with 
containers which were not dangerously 
affected.

[During our inspection which was limit
ed, we noted that the coating was lo
cally covered with soot, probably caus
ed by heavy smoke and flame-fuming 
from the charcoal that caught fire du
ring discharging of the containers, 
however, no structural damage could 
be found.

The affected coating can be cleaned by 
high pressure washing.

damage/loss is approximately NLC 
100,000 .00 .
The total charged by the firm engaged 
for the removal and disposal of the de
bris, the Stevedores, the Laboratory and 
the Surveyors, is approx. NLC 
500,000.00.
The amount of damage to the contai
ners themselves is not known to us.
Of course, the vessel was delayed as a 
result of the incident.

Nautical investigation
The vessel is equipped with:
-  A set of C 0 2 bottles, in total 212 of 
45 kg each, which are required accor
ding to the Safety Plan as follows:

- hold no. 1 volume 6,778 M3 
81 bottles

- hold no. 2 volume 13,600 M3 
163 bottles

- hold no. 3 volume 17,776 M3 
212 bottles

- engine room volume 5,296 M3 
92 bottles

Fig. 3. View of general arrangement location of 
smoke sensors.

prox. 12 metres from the aft bulkhead 
(approx. 15 frame spaces, each frame 
space approx. 78 cm). The forward 
sensors in hold no. 3 are located ap
prox. 12 metres from the forward bulk
head (according to the Safety Plan 15 
frame spaces).

Ventilation system
The holds are equipped with a forced 
ventilation system. The vent heads of 
hold nos 2/3 are located on the aft side 
of deck house no. 1 (located between 
hold nos 2/3). During the incident the 
holds were ventilated naturally. Vessel's 
course: 022 degrees, wind: north-eas
terly force 4.

The statement of facts, a copy of which 
is attached, can be summarised as fol
lows:
9 April 23.55 hrs Fire alarm hold no. 2.
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10 April 01.00 hrs Inspection hold 
no. 2, "dense smoke". Flooding hold 
no. 2 with C 0 2

01.05 hrs "Smoke report hold no. 3 
forward entrance"

01.50 hrs Fire alarm hold no. 3!!

During our inspection of hold no, 2 no 
traces of smoke could be noted. Of 
course we should bear in mind that the 
fire was in hold no. 3, and that before 
entering hold no. 2 the cargo hold had 
been ventilated for approx. 14 hours.

Based on the above we would suggest 
to inspect all smoke sensors manually to 
investigate if the wiring is correctly con
nected.

Note
Charcoal cannot be extinguished with 
C02  but only kept under control; the 
only way to extinguish charcoal is by 
water. As the vessel's staff were aware 
of the presence of dangerous cargo 
(Ferro silicone, class 4.3, which will re
act with water and reportedly allowed 
to be transported under deck in dosed- 
versus-closed containers on board con
tainer vessels) the only opportunity was 
by using C 0 2.

Above case study has been edited with the kind 
and close cooperation of the Scandinavian Un
derwriters Agency at Rotterdam

Statement of facts
(Local times are used)

April 9th
23.55 hrs Fire hold No.2 on the bridge 
fire control panel.

Apr 10th
00.00 hrs Master on bridge, interrup
tion of sea passage, reducing RPM.
00.15 hrs All officers, engineers and 
crew ready for action.
00.30 hrs Chief engineer assisted by 
engine crew prepared C 0 2 plant, ves
sel's fire squad in hold No.2.
00.40 hrs Locking arrangements hold 2 
achieved.
00.48 hrs Engine stopped, vessel is drif
ting.
01.00 hrs Fire squad abandon hold 
No.2 and wing passageways due to 
dense smoke. Flooding hold No. 2 with 
C 0 2.
01.05 hrs Smoke report hold No. 3 fwd 
entrance from deck.
01.10 hrs Locking arrangements hold 
No. 3 and hold No. 1 achieved.
01.50 hrs Fire alarm hold No. 3 on 
bridge fire control panel.
02.15 hrs Flooding hold No. 3 with 
C 0 2.
05.15 hrs Fire alarm hold No. 1 on 
bridge fire control panel, no smoke or 
signs of fire hold No. 1, alarm reset and 
activated.
07.06 hrs Continuation of voyage, all 
crew on stand by.

For easy reference we quote below the In
structions regarding fire of a NW European 
Hull Insurance Company. These Instruc
tions form port of an Advice to Masters re
garding Hull Insurance cases.

II a fire has started in the engine room, a boiler 
room or a hold, the first step will be to turn off all 
fans, to close all ventilator flaps, skylights, ope
nings, entrances etc. and to keep the burning 
compartment sealed in order to make it as airtight 
as possible. A very efficient fire fighting agent is 
C 0 2 but careful attention must be paid to the risk 
of suffocation.
Usually fires in general cargo in a hold are more 
difficult to extinguish with CO ? than fires in an 
engine room and it may not be possible to com
pletely extinguish a deep 
seated fire at sea by use of only C 0 2 (or halons). 
However, by sealing the hold and using C 0 2 it 
may be possible to keep a burning cargo hold un
der control until the vessel reaches port.
Please note that the C 0 2 should be released gra
dually and that the instructions for the C 0 2 total 
flooding should be followed taking into considera
tion the volume of the burning compartment. 
Calculate the approximate free air volume in the 
compartment and compensate for the air volume 
contained in the cargo depending on its composi
tion.
About 50 lbs of C 0 2 are required for each 1000 
cubic feet of air in a compartment (equal to 0.7

kgs of C 0 2 for f m3 of air) in order to obtain the 
extinguishing 40 %  gas/air mixture. As the gas is 
heavier than air, the gas tends to sink down to the 
lowest parts of the compartment.

It has to be borne in mind, however, that fire in ni
trates. chlorates and other substances rich in oxy
gen cannot be extinguished with CO z but only 
with water. When water is used extensively, the 
vessel's stability has to be watched carefully.
It is important to try to localize as soon as possible 
the heart of the fire e.g. by means of measuring 
the temperatures at decks, bulkheads and in air- 
and sounding pipes; if the heart of the fire is close 
to a bulkhead, steps should be taken to prevent 
the fire from spreading to the other side.

It should also be borne in mind that water must 
not be used for fighting fires involving the vessel's 
electrical equipment. It usually takes quite some ti
me to totally extinguish a fire by means of C 0 2, 
sometimes up to 8-10 days. During this period 
hatches etc. must not be opened for inspection 
until the temperature around the heart of the fire 
is normal.

The Owners should be kept continuously infor
med and it is advisable to choose a port where 
0 O 2 is available (should it be necessary for the ves
sel to put into a port of refuge) and to order well 
ahead of time the required quantity of C 0 2 to be 
delivered on the vessel's arrival.

07.30 hrs Several inspections by master 
and chief officer in wing passageways, 
hold No. 2 and hold No. 3; wing passa
geway covered slightly with smoke in 
the fwd part starboard side, hold No. 2 
dense smoke; dense smoke hold No. 3 
fwd part.
until
10.00 hrs
13.00 hrs Inspection of hold No. 3 fwd 
part no change, dense smoke, tempe
rature inside hold 32’C.
14.05 hrs Inspection of hold No. 2 fwd 
part and aft part, smoke decreased in 
fwd part, aft part without smoke.
20.10 hrs Inspection of holds 3 and 2, 
dense smoke hold No. 3 fwd decreasing 
to centre part, smoke hold No. 2 de
creasing.

April 11 th
10.30 hrs Flooding hold No. 3 with re
maining co2.
13.00 hrs Inspection hold No.3 fwd 
part, hold temperature 32”C, dense 
smoke, slight warming of the container 
stowage 25-01-06.
14.00 hrs Inspection hold No. 2 fwd 
part, no signs of smoke, fire alarm hold 
No. 2 activated again.
20.30 hrs Inspection hold No. 3 fwd 
part, hold temperature 32,7°C, 
container 25-01-06 41°C, container in 
stowage position 25-03-06 33“C, slight 
decrease of smoke.

April 12th
09.30 hrs Inspection hold No. 3 fwd 
part, hold temperature 31,8“C, contain
er stowage 26-00-06 (charcoal) 60°C, 
slight paint discoloration near bottom, 
containerstowage 26-00-04, upper 
part slightly warmed up, development 
of smoke retrograded.
15.30 hrs Inspection hold No. 3 fwd 
and centre part, fwd part remained un
changed, centre no smoke.

April 13th
04.00 hrs End of seapassage.
05.36 hrs Anchored Las Palmas.
07.36 hrs 2 firemen from Fire Brigade 
on board, inspection of hold No. 3 fwd 
part container 1 48°C, container 2 
39“C, container 3 32'C.; available only 
5 airbottles for air breathing app. at Las 
Palmas.
10.36 hrs Anchor aweigh.
11.30 hrs Commencement of sea pas
sage.
17.15 hrs Inspection hold No. 3, hold 
temperature 29“C, container 1 42”C.

April 14th
10.30 hrs Inspection hold No. 3, hold 
temperature 2 7 'C, container 1 39”C.
17.40 hrs Inspection hold No. 3, hold 
temperature 26.5“C, container 1 32°C, 
container 3 32°C, container 2 36 C.
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April 15th
10.45 hrs Inspection of hold No. 3, 
hold temperature 27"C, container 1 
30°C, container 3 32“C, container 2
34“C.
1 7.45 hrs Inspection of hold No 3, hold 
temperature 26‘C, container 1 31 'C., 
container 3 30'C, container 2 34‘C.

April 16th
10.00 hrs Inspection hold No. 3, hold 
temperature 26°C, container 1 28°C,

container 3 26"C, container 2 26‘C, 
slight increase of smoke fwd part No. 3.
11.30 hrs Inspection hold No. 3, hold 
temperature 2 6 ‘C, container 1 28‘C.
20.10 hrs Inspection hold No. 3, hold 
temperature 24'C, container 1 26°C, 
container 3 23‘C, container 2 24,5‘C.

April 17th
11.50 hrs Inspection of hold No. 3, hold 
temperature 23,5‘C, container 1 25‘C, 
container 3 24’C.

12.15 hrs Maas Pilot on board.
14.36 hrs Vessel alongside Seaport, 
Brittaniehaven.
21.20 hrs Fire Brigade on board.
22.23 hrs Commencement discharg
ing Bay 25/27.

Remarks
All inspections in cargo holds carried 
out always by two crewmembers with 
air breathing apparatus. 24 hrs. contin
uous firewatch on deck and engine.

Overname NEBIM Handels
maatschappij

AB Volvo maakt bekend dat zij de 'Let
ter of Intent' heeft getekend voor de 
overname van de aandelen van Nebim 

Handelmaatschappij B.V. Dit is het di
recte gevolg van de integratie van de 
verkoop- en marketingactiviteiten van 

Volvo Penta voor de Benelux-markt. 
Met de overname zal een volgende 
stap gezet worden in het versterken en 
verder uitbouwen van de segmenten 

waarin Volvo Penta traditioneel een

sterke positie heeft: motoren voor de 
pleziervaart, de bedrijfsvaart en voor 
de industrie.
In deze "Letter of Intent" is vastgelegd 
dat AB Volvo Penta voornemens is alle 
aandelen van Nebim Handelmaat

schappij B.V. over te nemen. "Het is 
een logische stap in de verdere ontwik

keling van onze marktpositie", zegt H. 
van Barneveld, algemeen directeur van 

Nebim Handelmaatschappij, "en wij 
garanderen alle dealers, booteigena- 
ren, scheepswerven en industriële ge
bruikers dat het streven naar een nog

hogere kwaliteit en efficiency van onze 
producten en diensten onverminderd 
wordt voortgezet".
"Nebim Handelmaatschappij 8.V. 
heeft de afgelopen 25 jaar, als onaf
hankelijk importeur en distributeur een 

succesvolle basis gelegd en heeft een 
toppositie verworven binnen haar 
marktsegmenten. Dit vormt het ideale 

uitgangspunt voor verdere groei en 
professionalisering", aldus H. van Bar

neveld.
De onderneming zal onderdeel wor
den van Volvo Penta Region Europe en

maakt deel uit van de nieuwe, wereld
wijde organisatiestructuur voor de ge
hele Volvo Penta Groep. Onder Volvo 
Penta Region Europe vallen de diverse 
marktsegmenten in Centraal Europa, 

het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frank
rijk, Italië, Scandinavië en de Benelux.

Informatie: Mevr. M. van Selm, afd. 
Publiciteit, 0297-2801 11

Scheepswerf van Diepen B.V.

9609 PA Waterhuizen 

Waterhuizen 8, Nederland 

tel: 31 (0) 50 40 41341 

fax: 31 (0) 50 4042460

B O U W E R S  van: 

Veetransportschepen 

Containerschepen 

Koelschepen
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B R A N D  A A N B u i t  M F. R  A p r i l  1 9 9 5

Fire Safety
Experts applaud the effectiveness of the water mist extinguishing 
concept

The search for an effective replacement to halon fire suppression systems, led, aside from the conventional 
use of C 0 2, systems, to the development and assessment of the potential of w ater mist (fog) sprinklers. Today 
such systems have been installed on a limited number of ships but its firefighting performance is said by ex
perts to be superior to conventional w ater spray, and it also has an im portant benefit in that it significantly 
reduces the amount of water needed to accomplish the task.

"Water fog systems are thought of as 
being highly innovative, but the tech
nology is just an extension of existing 
sprinkler technology," says LR's fire saf
ety expert Mr C.M. Magill.
"What is different is the water droplet 
size. The conventional sprinkler delivers 
quite large drops of water falling onto a 
fire, whereas the mist system is the ge
neration of water particles which are 
sufficiently small to remain suspended 
in the air.

"By remaining in suspension the drop
lets have very good extinguishing pro
perties. They are exceptionally good at 
fire 'knock down', in the same way that 
dry powder is. It's a very fast knock
down agent and because its contin
uously generated it has a good cooling 
effect, a good constant damping effect

and has been proven to be, as far as 
water quantity is concerned, a very ef
fective system for tackling fire in engi
nes rooms and accommodation spaces. 
"Particularly in accommodation space, 
the small quantity of water used is such 
that damage by water is minimised. 
The stability problems which can arise 
from the use of too much water from 
conventional sprinkler water deluge 
systems, are also obviated because the 
amount of water used is significantly 
less than with other systems."
Tests with water mist systems in a ma
chinery space environment have been 
conducted by the National Research 
Council in Canada and results confirm 
its high effectiveness. "The exceptional

cooling effect is the result of the very fi
ne droplets which increases the total

surface area available to absorb heat 
and maximises the evaporation rate of 
the water. The process of evaporation 
extracts heat from the flame and fire 
plume. If between 60-100% of the heat 
being generated by the fire can be ab
sorbed in the flame zone by the evapo
ration of water drops, the fire will extin
guish", recorded Mr j.R. Mawhinney, 
Senior Research Officer with the Na
tional Fire Laboratory of the NRC.
He continued: "The expanding water 
vapour displaces normal air and redu
ce.,; the amount of oxygen in the vicini
ty of the fire. If the water vapour can be 
confined to the vicinity of the fire in an 
enclosure, or be directed against the 
base of the fire by nozzle dynamics, free 
oxygen will be reduced and the fire will 
be extinguished or at least reduced in 
intensity."
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On the subject of radiant heat attenu
ation, Mr Mawhinney said that the 
small water droplets suspended in the 
air reduce radiant heat transfer be
tween the flames and the hot gas layer 
and nearby objects. The primary me
chanisms are scattering and absorption 
of thermal radiation.
"The research programme confirmed 
that water mist is very effective in extin
guishing liquid fuel pool fires", conclud
ed Mr Mawhinney.
"They are a viable option to replace ha- 
lon in ship machinery compartments of 
limited size." Because water fog is re
cognised as an extinguishing agent wit
hin the context of SODAS fire protec
tion requirements, the concept is, in 
general, allowed for installation in any 
area of a ship. "Where the system has 
not had full approval yet is for ships 
which have very large engine rooms, 
where height is a problem" says Mr 
Magill.

Testing of such systems is governed 
and limited by the size of the test facili
ty. "Unless someone is going to provide 
the manufacturer with a ship which has 
a very very high engine room, to fit a 
complete MISI system and demonstra
te its effectiveness in that scenario, then 
it is difficult to know how it can other
wise be tested, and thus eventually ap
proved." IMO has been working, virtu

ally in parallel with the development of 
these mist systems, on formulating the 
requirements for such systems, mostly 
with resp>ect to how they generate the 
mist itself. The introduction of air and 
water together at the nozzle is the crux 
of the new technology.

Stena Marine is one of the more enter
prising shipowners to recognise the vir
tues of the water mist concept. It has 
had installed on the roro ferry Stena Da- 
nica the UltraFog mist system developx- 
ment by Swedish company SeaKure Ty 
AB (formerly, known as Kure Shipping). 
In 1991 the prototype of the UltraFog 
was fitted to the truckers cabins after 
two arson attempts onboard. More re
cently the system was extended, during 
a refurbishment programme, to decks 
7 and 8 where all the restaurants, bars 
and shops are. The cost of the exten
sion was around SKr3.5M.

Stena Marine technical manger Costa 
Kjellberg recalls that the two arson at
tacks took place in adjacent cabins. The 
first time the fire started at sea and the 
fire-fighters had it under control within 
minutes, and the cost of the damage 
was put at just SKr 1 00 000.

The second arson happened at night in 
the harbour while the crew were asleep 
and the damage was much more seve

re with an estimated cost of repair of
SKr9M.
Stena again ordered from SeaKure 
another UltraFog system for the ferry 
Stena Searider, which was docked at 
Gotaverken-Cityvarvet in Gothenburg. 
Stena chose a double activating system, 
with both a traditional bulb which 
bursts from the heat, and SeaKure's 
own activator, which is said to respond 
to smoke much faster.
"Our intelligent activator is safe enough 
as protection against a threatening fire" 
says SeaKure's Bo Kure. "in combina
tion with the bulb activator Stena gets a 
foolproof system. It exceeds IMO's 
SODAS international safety rules."
The double system is only, marginally 
more expensive, "We have developed 
our own components, cheaper than 
the standard parts to be found on the 
open market" says Bo Kure. "A couple 
of years ago it would have been 70% 
more expensive to install both the bulb 
activator and our intelligent one, today 
the price is only 10% higher".
The work on Stena Searider involved 
4000m of pipes with 85 cabins fitted 
with mist sprinklers and smoke detec
tors. On the bridge a monitor shows 
which detectors have signalled smoke 
or fire, which sprinklers have been acti
vated, which fire doors have been clos
ed and which ways of escape are still 
open.

Maritiem Trainingscentrum B.V.
(M.T.C.)
Europaweg 930 
3199 LC MAASVLAKTE-ROTTERDAM 
Havennummer 8301 
Tel. ++31(0)181-362394
Fax. ++31(0)181-362981

STCW-1995 cursussen o.a.:
• Familiarization Training (1/2day)
• Basic Training (5 days)
• Proficiency in survival craft and rescue 

boats other than fast rescue boats (2 days)
• Proficiency in fast rescue boats (2 days)
• Advanced firefighting (4 days)
• Basic first Aid (4 days)
• Advanced First Aid (5 days)
• Crowd management training (1 day)
• Crisis management training (3 days)

M T C

Medical care onboard (5 days)



B r a n d  a a n  b o o r d d o o r  R o b  J a s t r z e b t k i

‘Zorgvuldigheid troef bij gebruik C02- 
installatie’
Scheepsbrandbestrijding vraagt vooral snelle besluitvorming

Scheepsbranden vragen een specifieke bestrijdingstactiek en kennen specifieke problemen, vooral op het ge
bied van de logistiek. Een snelle ontdekking, een adequate getrainde organisatie aan boord, snelle besluitvor
ming en een juist gebruik van aanwezige blusmiddelen; deze voorwaarden vormen een belangrijke formule 
om een scheepsbrand tijdig onder controle te krijgen.

Een C 0 2-blusinstallatie kan een belang
rijke bijdrage leveren aan het beperken 
van branden aan boord, maar aan het 
gebruik van dit blusgas zitten nogal wat 
haken en ogen. Een doeltreffende be
strijding van een beginnende scheeps
brand vraagt meer dan alleen het 
opendraaien van een C 0 2-afsluiter. 
Twee deskundigen belichten enkele be
langrijke aspecten rond het thema 
'scheepsbrandbestrijding' en gaan ook 
in op de organisatie die in actie komt 
wanneer een brandend schip een ha
ven binnenloopt. Een gesprek met 
Daan van Cent, chef brandweerzaken 
van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rot
terdam en Boy Verhagen, hoofd pre
ventie van de Regionale Hulpverle
ningsdienst Rotterdam-Rijnmond.

"Schepen zijn complexe objecten en 
vormen daardoor ook een complex risi
co", begint Daan van Gent. "Ze vor
men een bundeling van veel functies 
op een relatief kleine oppervlakte: wo
nen, werken, transport van alle denkba
re producten, soms gevaarlijke stoffen 
en een eigen energievoorziening. Met 
name de machinekamer en de aanwe
zige brandstofvoorraad vormen een ri- 
sicobron."
Op de machinekamer concentreren 
zich dan ook de meeste brandpreven- 
tieve voorzieningen. De machinekamer 
moet bijvoorbeeld volledig brandwe
rend zijn gescheiden van de rest van 
het schip, voor de duur van minimaal 
60 minuten. Ook zijn een brandmeldin- 
stailatie, blusmiddelen en een C 0 2- 
blusinstallatie voorgeschreven. Al die 
voorzieningen zijn erop gericht om een 
beginnende brand aan boord zo snel 
mogelijk in te dammen. Met een snelle 
beheersing en bestrijding van brand, 
zijn veel belangen gediend. Een 
scheepsbrand kan grote gevolgen heb
ben voor de opvarenden, voor de om
geving en het milieu, maar ook finan

ciële gevolgen voor de rederij en de ei
genaar van vervoerde goederen.

Mogelijkheden en beperkingen 
van C02
Bij de bestrijding van een scheepsbrand 
is snelle en deskundige hulp geboden, 
maar wanneer brand uitbreekt op een 
schip dat zich midden op de Atlanti
sche Oceaan bevindt, kan die hulp ge
ruime tijd op zich laten wachten. In 
zo'n situatie is de bemanning in be
langrijke mate op zichzelf aangewezen 
om de brand te blussen of onder con
trole te houden tot specialistische hulp 
arriveert of het schip een haven bereikt. 
Daarbij kan een C 0 2-blusinstallatie 
goede diensten bewijzen. Bij brand in 
de machinekamer is het voor de be
manning vaak erg riskant om de ruimte 
nog te betreden en zelf het vuur te do
ven. Een goede optie is dan de ruimte 
geheel af te sluiten en te vullen met 
C 0 2-gas. C 0 2 of kooldioxide verdringt 
de voor het vuur onmisbare zuurstof in 
een ruimte, waardoor de brand wordt 
onderdrukt. In combinatie met een 
goede compartimentering kan de 
brand op deze wijze tenminste tot een 
bepaalde ruimte worden beperkt.
Daan van Gent vervolgt: "De aanwe
zigheid van preventieve voorzieningen 
en blusmiddelen alleen geeft echter 
geen garantie voor de brandveiligheid. 
Er moet in noodsituaties ook doelmatig 
en zorgvuldig mee worden omgegaan 
en er moet aan boord een adequate or
ganisatie zijn. Met name het gebruik 
van de C 0 2-installatie moet niet te licht 
worden opgevat. Dit blusmiddel kan 
heel effectief zijn, maar is zeker geen 
wondermiddel. Het kent beperkingen 
en zelfs grote risico's bij ondeskundig 
gebruik."
Boy Verhagen wijst om te beginnen op 
de beperkingen aan de toepassing van 
C 0 2: "In de eerste plaats blust C 0 2 een 
brand over het algemeen niet echt. Het

vuur wordt onderdrukt, maar om de 
brandhaard effectief te blussen en ge
vaar voor uitbreiding definitief in te 
dammen, moet de brandende ruimte 
met water worden gekoeld. Er is dus 
meestal een aanvullende blussing door 
het personeel nodig. Daarvoor moet de 
brandende ruimte worden betreden en 
dat vraagt van de bemanning een ge
degen training en het gebruik van 
adembescherming. Zo'n inzet is na
tuurlijk niet zonder risico voor de be
manning. In de tweede plaats is de 
voorraad kooldioxide niet onuitputte
lijk. Het gas is opgeslagen in een batterij 
grote cilinders en als die allemaal leeg 
gespoten zijn, is het op. Dat betekent 
dat zuinig met het blusmiddel moet 
worden omgesprongen. Als je de afslui
ters gewoon open zet en de hele C 0 2- 
voorraad in de brandende ruimte 
pompt en denkt dat daarmee het ge
vaar bezworen is, kan je bedrogen uit
komen. Zolang de temperatuur hoog 
blijft, bestaat namelijk het gevaar van 
herontbranding als het gas is wegge
stroomd. Er is dan niets meer over om 
de opnieuw oplaaiende vuurhaard te 
onderdrukken. In de derde plaats werkt 
het gas alleen in een afgesloten ruimte. 
Vóórdat besloten wordt de installatie te 
activeren, zal de bemanning zich er dus 
eerst van moeten verzekeren dat alle 
ventilatie-voorzieningen en andere 
openingen zijn afgesloten. Anders heeft 
C 0 2-blussing geen of te weinig effect." 
Van Gent zegt zich een aantal gevallen 
te kunnen herinneren, waarin door on
zorgvuldigheid bij de blussing het schip 
alsnog verloren ging. "Ik herinner me 
een brand in de machinekamer van een 
vissersboot voor de Engelse kust. De be
manning had de hele C 0 2-voorraad 
opgebruikt om op 'safe' te spelen. Maar 
omdat de brandende ruimte niet goed 
was afgedicht, stroomde het blusgas 
weg, waarna de brand weer oplaaide 
en het schip alsnog uitbrandde. Overi-
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gens is het goed afsluiten van ruimten 
in een schip niet altijd eenvoudig. Pro
beer een machinekamer maar eens 
luchtdicht af te grendelen, met al die 
ventilatiesystemen en andere openin-

ngen.

Risico’s van C02
De stap naar risico's en gevaren van 
C 0 2-gebruik is niet 20 groot. Het feit 
dat C 0 2 de zuurstof verdringt en alleen 
in afgesloten ruimten effectief is, zegt 
genoeg. Het gas ontneemt niet alleen 
het vuur zijn noodzakelijke zuurstof, 
maar ook de mens. Daan van Gent: 
"Dat betekent dat niet al te enthousiast 
het blussysteem moet worden geacti
veerd. Eerst zal duidelijk moeten zijn 
dat alle mensen de betreffende ruimte 
hebben verlaten. Dit veiligheidsrisico is 
ook de reden dat een C 0 2-installatie 
nooit via een automatische brandmeld- 
installatie mag worden geactiveerd. Het 
risico is dan te groot dat de aanwezige 
personen geen tijd meer hebben om 
zich in veiligheid te stellen. Het gebruik 
van de installatie is dus altijd een men
selijke beslissing."
Dat de risico's van C 0 2 beslist niet over
dreven zijn, staven Van Gent en Verha
gen met enkele feiten uit het verleden. 
Bekend is het incident op het Deense 
vrachtschip Charlotte Maersk, dat na 
een brand in de machinekamer de ha
ven van Rotterdam binnen gesleept 
werd. Op het moment dat brandweer
lieden het schip betraden om een na- 
controle te houden, bleek dat zich in de 
machinekamer drie lichamen van be
manningsleden bevonden. Zij waren 
waarschijnlijk niet omgekomen door de 
brand, maar gestikt omdat zij geen tijd 
meer hadden om weg te komen toen 
C 0 2 in de ruimte werd geblazen.
Van Gent: "Een ander berucht C 0 2-in- 
cident deed zich voor op een scheeps
werf in Rotterdam, waar in het ruim van 
een groot vrachtschip laswerkzaamhe- 
den werden uitgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden werd de C 0 2-installa- 
tie geactiveerd. Dit kostte zes mensen 
het leven. Deze voorbeelden illustreren 
hoe zorgvuldig je met dit blusmiddel 
moet omgaan."
Maar er zijn meer gevaren verbonden 
aan de toepassing van C 0 2. Wanneer 
te lang wordt gewacht met het active
ren van het blussysteem, kunnen onbe
doelde effecten optreden. Bij hoge 
temperaturen en met name wanneer 
C 0 2 in aanraking komt met gloeiend 
metaal, kan het gas gaan ontleden, 
waarbij koolmonoxide (C 0 2) ontstaat. 
Dit is niet alleen giftig, maar kan boven
dien met lucht een explosief mengsel 
vormen.
Daar komt nog bij dat het uitstromen 
van C 0 2 op zich statische elektriciteit 
kan veroorzaken; een uiterst ongunsti

ge situatie in combinatie met een ex
plosief gasmengsel.

Alternatieve blusmethoden
De geschetste beperkingen en risico's 
van C 0 2 leiden automatisch tot de 
vraag welke alternatieven beschikbaar 
zijn. Die zijn er, maar hebben ook hun 
eigen voor- en nadelen. Er kan bijvoor
beeld gebruik worden gemaakt van zo
genaamde 'inerte gassen'. Dit zijn 
mengsels van C 0 2 met andere niet 
brandbare gassen, die eveneens een 
zuurstof verdringende werking hebben, 
maar die minder snel effect hebben op 
mensen. E)e bemanning heeft hierdoor 
in noodgevallen meer tijd om zich in 
veiligheid te stellen. Nadelen zijn de tra
gere werking en het grotere volume 
dat de gassen innemen. En ook hier is 
de beschikbare hoeveelheid beperkt. 
Een tweede alternatief, nog een vrij jon
ge ontwikkeling, is een 'high-fog sprink
lersysteem'. Dit systeem verstuift water 
onderzeer hoge druk in een brandende 
ruimte, waardoor lokaal een groot koe
lend effect optreedt. Deze koeling is al 
direct een groot voordeel, omdat de 
temperatuur hierdoor niet hoog kan 
oplopen. Dit systeem werkt bovendien 
lokaal, verdringt geen zuurstof en kan 
hierdoor zelfs via de automatische 
brandmeldinstallatie worden aange
stuurd. Het bluswater wordt eveneens 
in cilinders opgeslagen onder hoge 
druk en is dus eveneens niet onuitput
telijk, maar gemakkelijker te hervullen. 
Het systeem wordt nog niet zoveel toe
gepast, maar Daan van gent zegt in 
een 'high fog' systeem een goed alter
natief voor C 0 2 te zien.

Snelle besluitvorming
"De risico's en beperkingen betekenen 
geenszins dat het gebruik van C 0 2 tot 
elke prijs vermeden moet worden", ver
volgt Van Gent. "Integendeel. Ik wil al
leen benadrukken dat zorgvuldige af
wegingen moeten worden gemaakt en 
dat de veiligheid van de bemanning 
scherp in het oog moet worden gehou
den. Waar het bij een beginnende 
scheepsbrand in eerste instantie op aan 
komt is snelle besluitvorming. Als de 
brand al in een te ver gevorderd stadi
um is en de temperatuur te hoog is, 
moet je in feite geen C 0 2 meer gebrui
ken. En onder alle omstandigheden zijn 
meer maatregelen nodig. Meer dan 
een ruimte vol laten lopen met C 0 2. 
Aan boord moet een organisatie zijn 
met getrainde mensen die in staat zijn 
aanvullende blussingswerkzaamheden 
uit te voeren, zolang dat nog mogelijk 
is."
Een probleem is volgens Van Gent dat 
aan die voorwaarde lang niet altijd 
wordt voldaan. Te vaak wordt onzorg
vuldig met de C 0 2-installatie omge

gaan, waardoor blussing onvoldoende 
effect heeft en te vaak ontbreekt het bij 
scheepsbemanningen aan de benodig
de training en oefening om brand aan 
boord goed te kunnen beheersen. 
Verhagen zegt hierover "Op zich is dat 
niet zo vreemd. Voor varend personeel 
is brandbestrijding nu eenmaal geen 
dagelijkse job. En met dat uitgangspunt 
is men er vaak niet zo happig op om 
grote risico's te nemen en een branden
de ruimte in te gaan. De deskundigheid 
op het gebied van brandbestrijding 
ontbreekt. Het hanteren van kleine 
blusmiddelen zoals slanghaspels en 
handblussers heeft men vaak wel onder 
de knie, maar het betreden, verkennen 
en blussen van een brandende ruimte 
met beschermende kleding en pers
lucht vraagt meer training en oplei
ding."
Van Gent vult aan dat bij bemanningen 
met een internationale samenstelling 
vaak grote kwaliteitsverschillen in het 
opleidingsniveau voorkomen. Ook de 
taalbarrière kan in dat opzicht een rol 
spelen, aangezien die de communicatie 
tussen bemanningsleden van verschil
lende komaf kan belemmeren. En juist 
heldere communicatie, taakverdeling 
en overleg zijn belangrijke voorwaar
den om snel de juiste besluiten te ne
men en zo een escalatie van de brand 
te voorkomen."

Afstemming walorganisatie
Het is duidelijk dat zolang geen deskun
dige hulp van buiten aanwezig is er bij 
brand aan boord van een schip veel 
neerkomt op de zelfredzaamheid van
de bemanning en een juist gebruik van 
de aanwezige blusmiddelen. Gewoon
lijk zet het schip daarna koers naar de 
dichtstbijzijnde haven; voor verdere 
blussing, nacontrole of herstel of om de 
lading te lossen. Hier treedt het over- 
heidstraject in werking en moeten op
nieuw allerlei afwegingen worden ge
maakt en besluiten worden genomen. 
Het in de haven afhandelen van een 
scheepsincident en zeker een scheeps
brand, is een verre van eenvoudige 
zaak. Grote belangen van het havenbe
drijf, van het lokale bedrijfsleven, de re
der, de verzekeraars van schip en lading 
en van de hulpdiensten, kunnen soms 
met elkaar botsen. Deze fase van de af
handeling van een scheepsbrand be
gint daarom met het helder in kaart 
brengen van de situatie en de risico's, 
overleg tussen het schip en de walorga- 
nisaties, het maken van afspraken over 
de afhandeling en de verantwoordelijk
heden.
Van Gent: "Die verantwoordelijkheden 
op zich zijn helder; de kapitein blijft te 
allen tijde verantwoordelijk voor het 
schip, de bemanning en de lading. 
Maar zodra het schip zich in de haven
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bevindt, neemt de overheidsorganisatie 
de verantwoordelijkheid voor de brand
bestrijding over. Daarvoor moeten de 
nodige zaken duidelijk worden gere
geld en daarom begint het overleg al 
buiten de haven op zee. In onze situatie 
geldt dat wanneer een brandend schip 
te kennen geeft Rotterdam aan te wil
len doen, een team vanuit de haven de 
toestand aan boord gaat verkennen. 
Dat team bestaat uit de Officier van 
Dienst van de Rotterdamse brandweer, 
de regionale wachtchef van het Ge
meentelijk Havenbedrijf, een chemisch 
adviseur van de Dienst centraal Milieu
beheer Rijnmond en soms een inspec
teur gevaarlijke stoffen. Het team wordt

lei milieu-aspecten, de brandende of 
verbrande lading moet, conform de 
geldende wet- en regelgeving worden 
afgevoerd en verwerkt en mag geen 
gevaar opleveren voor de omgeving. 
Bovendien kan zo'n klus vaak veel tijd in 
beslag nemen en gedurende die tijd 
kan de ligplaats niet door anderen wor
den gebruikt. Het spreekt voor zich dat 
de bedrijven in de haven daar niet blij 
mee zijn. We hebben dergelijke situ
aties wel eens meegemaakt, ondermeer 
bij de brand in 1996 op een schip gela
den met containers houtskool. De blus
sing van die brand gaf ook nogal wat 
verstoring van de werkzaamheden 
rond de ligplaats, waarvan andere be-

drijven hinder ondervonden."
Al deze factoren wegen mee bij de be
sluitvorming over de te volgen tactiek. 
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam kent voor de aanpak en coördina
tie van dit soort incidenten een zoge
naamde incident-schepen regeling, 
waarin voor alle betrokken hulpdien
sten de taken, bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden zijn vastgelegd. 
Voor de feitelijke brandbestrijding be
rust de operationele leiding bij de com
mandant van de gemeentelijke brand
weer. Indien nodig werken alle dien
sten nauw samen in een Commando 
Plaats Incident (COPI), om de geza
menlijke acties te coördineren. Het doel 
is om de situatie aan boord van het 
schip zo snel mogelijk te stabiliseren en 
de eventuele verstoring van de gang 
van zaken in de haven zoveel mogelijk 
te beperken.
Bij grotere calamiteiten met schepen 
wordt de organisatie verder opge
schaald en kan in het uiterste geval zelfs 
de gemeentelijke rampenstaf onder lei
ding van de burgemeester operationeel 
worden.

Fig. I . Als het vuur is 
geblust... gewoonlijk per helikopter aan boord 

gebracht en bekijkt welke maatregelen 
nodig zijn en öf het schip überhaupt de 
haven binnen mag. Dat hangt af van 
het risico dat het schip voor de omge
ving oplevert. Het spreekt voor zich dat 
het havenbedrijf niet graag een 'drij
vende bom' binnen zijn grenzen heeft. 
Mensen en bedrijven in de haven mo
gen natuurlijk niet in gevaar komen." 
Los daarvan spelen de economische be
langen. Als een schip in moeilijkheden 
tijdens het binnenvaren zinkt midden in 
de vaargeul, kan de bedrijfsvoering van 
de haven, de scheepvaart en de geves
tigde bedrijven enorme schade lijden. 
Verhagen: "Bovendien gaat nu ook het 
logistieke probleem een rol spelen. Het 
schip moet ergens een veilige ligplaats 
hebben. Daarvoor moet bijna altijd met 
andere bedrijven worden overlegd, 
want het gemeentelijk havenbedrijf 
heeft geen eigen mimte om grote zee
schepen met problemen te kunnen af
meren. Een nog groter probleem doet 
zich voor als de brand zich in de lading 
bevindt en die lading moet worden ge
lost. Dan krijgen we te maken met aller

Aanspraketijkheid
In de scheepvaartwereld draait het vaak 
om grote geldbedragen, iets waarmee 
ook de hulpverlening te maken krijgt als 
een brandend schip in de haven af
meert. Daan van Gent schetst het be
lang van heldere afspraken over de fi
nanciële afhandeling van de hulpverle
ning. "Op het moment dat de over
heidsorganisaties het schip betreden, 
wordt direct contact gelegd met de re
der om een garantie te krijgen dat alle 
te maken kosten worden vergoed. 
Scheepsbrandbestrijding is een specia
listische taak, waarvoor vaak groot en 
specialistisch materieel nodig is, met 
name wanneer de lading geborgen 
moet worden. Denk aan drijvende bok
ken, kranen, duwbakken en dergelijke. 
Een complexe scheepsbrandbestrijding 
wordt al snel een miljoenenoperatie. 
Het mag niet zo zijn dat we achteraf 
met kosten blijven zitten die zijn ver
bonden aan het inhuren van specialis
tisch materieel. Wij stellen de eigenaar 
van het schip dus aansprakelijk voor de 
kosten."
Omdat grote bedragen in het spel zijn, 
wordt door de reder gewoonlijk in een 
vroeg stadium de verzekeraar bij het 
overleg betrokken. Dat is ook van be
lang, omdat alleen de eigenaar van het 
schip opdracht kan geven om het schip 
en de lading te bergen en daar financië
le garanties voor moeten worden afge
geven.
Concluderend kan worden gezegd dat 
scheepsbrandbestrijding een zeer com
plexe aangelegenheid is, waarbij snelle 
besluitvorming en snelle actie escalatie 
kan voorkomen. Snelle beheersing van 
een beginnende band kan de risico's 
voor schip en bemanning beperkt hou
den en kan bovendien een kostbare 
grootschalige blusoperatie voorkomen, 
evenals nadelige gevolgen voor de om
geving. Voorwaarden zijn dat aan 
boord een getrainde organisatie in actie 
kan komen, dat snel besluiten worden 
genomen en dat tijdig en zorgvuldig de 
juiste blustactiek wordt toegepast. En 
uiteraard is er maar één nog belangrij- 
ker devies: Voorkomen is beter dan 
blussen'.
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BELJON -  WESTERTERP
ADVIES - WERVING - SELECTIE

ALGEMEEN DIRECTEUR V/M
Het  bu reau

Reljon + Westerterp is een 
bureau i<oor werving en 
selectie, assessment center, 
psychologisch onderzoek, 
outplacement, axtch ing en 
loopbaan- en personeels- 
advies m et kantoren  in  
D rachten en Groningen.

De so llic ita tiep ro ced u re

U  vraagt telefonisch o f  
p e r  fa x  ons so llic ita tie
fo rm u lie r op en u  ontvangt 
dan in form atie over het 
vervolg van de procedure.

Het ingevulde fo rm u lie r  
d ien t u iterlijk  25  ap ril 
a,s. in ons bezit te z ijn  om  
aan de procedure deel te 
nemen.
D e in terview s tanden 
plaats in week 19.
D e arbe idso i 'ereenkomst 
z a l op  29  m ei 1997  
w orden  getekend .
Een (groeps-)assessm ent 
center en psychologisch  
onderzoek kunnen onder
deel u itm aken van  de  
p roced u re .

Beljon + Westerterfj 
la a n  Corpus 
den Hoorn 108/4 
9728J R  Groningen

Telefcxm (05 0 ) 5 2 6 6 6 2 2  
Fa x  (05 0 ) 526  66 11

A rhe id sbem idde lingsver-  
gunning CBA/A 910079

S ch e e p s w e rf B a rkm eyer S tro o b o s  

S ch e e p s w e rf B o d ew es V o lhard ing  

S ch e e p s w e rf B ijlsm a  

S ch e e p s w e rf M etz  

S c h e e p s w e rf N iestern  S an d er 

S c h e e p s w e rf T ille  K o o ts te rtille  

S c h e e p s w e rf H arlingen  

Fris ian  S h ip y a rd  W elg e leg en

Het bedrijf

CONÖSHIP
I N T E R N A T I O N A L

Conoship International BV te Groningen 
is een sam enwerkingsverband tussen 
acht scheepswerven in Noord-Neder- 
land. Conoship International ondersteunt 
en voert gedeeltelijk de verkoop- en 
marketinginspanningen uit voor de acht 
’’aandeelhoudende” werven. H iernaast 
heeft het bureau een deskundige en uit
gebreide scheepsontwerp-(engineerings)- 
afdeling, die de aangesloten werven 
ondersteunt, De scheepswerven hebben 
een sterke marktpositie in de scheeps- 
nieuwbouw en verwachten dit de komen
de jaren verder uit te bouwen. In het bui
tenland heeft Conoship International een 
uitgebreid relatienetwerk en werkt 
sam en met een select gezelschap van 
agenten. Daarnaast wordt Conoship 
International gezien a ls een belangrijke 
gesprekspartner voor de verschillende 
overheden en andere maritieme markt
partijen.

De functie

U bent verantwoordelijk voor alle activi
teiten van het bedrijf. U initieert de com
merciële en marketingactiviteiten en ziet 
indirect toe op de werkzaamheden van 
de afdeling Engineering. U brengt de 
markt verder in kaart, onderhoudt rela
ties en bewerkt rederijen en m akelaars 
in de wereld. U houdt daarbij rekening 
met de wensen en eisen van de bij 
Conoship aangesloten werven. U maakt 
goede en duidelijke afspraken omtrent 
klantencontacten. U brengt zowel de 
m edewerkers als de directies van de 
aangesloten wen/en in de positie dat er 
resultaten behaald kunnen worden.

U bent een spin in het web op de ener
verende markt van scheepsnieuwbouw, 
u verhoogt de naamsbekendheid van de 
eigen organisatie en van de acht werven. 
U stimuleert de samenwerking zodanig 
dat er sprake is van een sterke synergie. 
U bent betrokken bij de onderhandelin- 
gen over scheepsnieuwbouwopdrachten 
en overtuigt opdrachtgevers met creatie
ve en financiële oplossingen. U heeft 
tevens vele contacten met overheidsin
stanties en richt deze contacten op het 
verbeteren van de positie van de aange
sloten scheepswerven.

De kandidaat

U beschikt over een opleiding op H BO + 
niveau, bij voorkeur aangevuld met een 
bedrijfskundige of m arketingstudie. 
U heeft affiniteit en aantoonbare ervaring 
met de maritieme bedrijfstak en beheerst 
ook in voldoende mate de techniek. 
U heeft internationale, leidinggevende 
ervaring in de marketing en sa les van 
kapitaalgoederen. U combineert uw 
com m unicatieve vaardigheden met 
ondernemerskwaliteiten. U bepaalt in 
overleg de strategie, organiseert een 
effectieve marktbewerking en heeft ple
zier in veelvuldig reizen. Uiteraard is een 
goede beheersing van de moderne talen 
vanzelfsprekend. Uw leeftijd ligt bij voor
keur rond de 40 jaar.

De condities

U krijgt een zeer uitdagende functie in 
een dynamische en sterk internationaal 
georiënteerde omgeving. U ontvangt 
een passend pakket arbeidsvoorwaar
den en kunt uw salarisgroei voor een 
belangrijk deel zelf (mede) beïnvloeden. 
U woont of bent bereid te gaan wonen in 
het noorden van het land.



B R A N B E S  T R I J I N G d o o r  P . N .  K l a a s s e

Training in calami
teitenbestrijding 
(Foto Audio Visuele 
Dienst KM Katwijk)

Brandbestrijding aan boord van 
schepen van de Koninklijke Marine
Ltz 1 £ ing. P. N. Klaasse Is Hoofd Opleidingen van de School voor NBCD & BV te Den Helder. NBCD staat voor: Nuclear, Bacteriological, Chemi

cal, Damage control en BV: Bedrijfsveiligheid. Brandbestrijding bij de KM valt onder Damage control. De heer Klaasse heeft het eerste gedeelte 

van het artikel geschreven, terwijl dit is aangevuld door de redactie met enkele specifieke punten die van belang zijn voor deze speciale uitgave.

Natuurlijk realiseer ik mij, zelf van de koopvaardij afkomstig, dat w aar ik de term 'normaal koopvaardijschip' 
gebruik, ik spreek over een groot scala van type schepen in alle maten en vormen. Toch ben ik er van over
tuigd dat calamiteitenbestrijding aan boord van oorlogsschepen een andere vorm van aandacht behoeft en 
ook krijgt, dan aan boord van het gemiddelde koopvaardijschip.

VERSCHILLEN IN BENADERING
De hoofdtaak van de meeste koop
vaardijschepen is het transport van per
sonen en/of goederen. Bij calamiteiten 
zal de grootste aandacht zich dan ook 
richten op het behoud van de lading, 
het schip en de bemanning met daarbij 
de wetenschap dat een deel hiervan bij 
verlies op enige wijze is verzekerd.
De hoofdtaak van de KM en dus van 
een oorlogsschip is het brengen van 
gevechtskracht op zee. Bij calamiteiten 
in oorlogstijd zal de prioriteit in principe 
dus liggen bij het instandhouden van 
deze gevechtskracht, zelfs al zou dit in 
een later stadium tot grotere schade of

verlies van het schip leiden. Hierin be
sloten ligt al een andere benadering 
van de calamiteitenbestrijding.
De meeste schepen van de KM onder
scheiden zich naast het bovenstaande 
van 'normale' koopvaardijschepen on
der andere door de aanwezigheid aan 
boord van grote hoeveelheden, al dan 
niet scherpe, munitie, verschillende 
soorten brandstoffen en een beman
ning van gemiddeld 150 personen. Dit 
alles op een schip kleiner dan het 'nor
male' koopvaardijschip en van geus tot 
vlaggenstok volgebouwd met appara
tuur en installaties. Het mag duidelijk 
zijn dat brand en/of averij op zo'n schip

al snel tot grote calamiteiten kan leiden. 
Teneinde deze calamiteiten te beper
ken, zijn er maatregelen getroffen in zo
wel de personele, de materiële, als in de 
organisatorische sfeer.

PERSONEEL
In de personele sfeer wordt zeer veel 
aandacht geschonken aan opleiding en 
training. Al het nieuw instromend per
soneel (± 1000 man per jaar) krijgt ge
durende 2 weken zowel theoretisch als 
praktisch opleiding in het bestrijden en 
voorkomen van brand en averij, slacht
offerhulp, bedrijfsveiligheid, etc. Deze 
opleidingen worden gemiddeld een
maal per 6 jaar herhaald en aangevuld 
met die lesstof die benodigd is voor het 
vervullen de functies aan boord. Be
manningen van schepen worden om 
de twee a drie jaar in specifieke teamsa
menstellingen getraind in calamiteiten
bestrijding.
Dit gebeurt zowel in een schoolse om
geving als ook aan boord van de sche
pen, zowel binnenliggend als varend. 
Een en ander gebeurt door speciaal 
hiervoor gevormde teams, die over de 
hele vloot hun kennis en ervaring op dit 
gebied uitdragen. Daarnaast is het de 
taak van de scheepsleiding om zeer re
gelmatig voorgeschreven standaard 
oefeningen aan boord te houden en 
over de resultaten hiervan te rapporte
ren. Periodiek worden scheepsbeman
ningen door voomoemde teams ook 
getoetst op hun capaciteiten op het ge
bied van calamiteitensbestrijding. Door 
deze aanpak is ieder individu en ieder 
samengesteld team van de bemanning 
voldoende getraind en is er voldoende 
reservekennis en -ervaring aan boord 
om opengevallen plaatsen in teams te 
kunnen opvullen.

MATERIEEL
Ook in de materiële zin is een oorlogs
schip goed voorbereid op dit soort cala
miteiten. Vanaf de ontwerpfase speelt 
calamiteitenbestrijding een belangrijke
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rol. Dit komt ondermeer tot uiting in de 
opdeling van het schip in 4 of meer zo
nes, water en gasdicht te sluiten of van 
elkaar te scheiden. Verder het gebruik 
van brandvertragende schotten, 're- 
dundanc/ van brandbluspompen en - 
leidingen, toepassing van ruimtevullen- 
de blusmiddelen, sprinkler- en onder- 
waterzetinrichtingen en vele andere 
voorzieningen.
Ook op het gebied van sensoren, bij
voorbeeld rook- en brandmelders, ex
plosief gasmelders, temperatuurmel- 
ders, alles afhankelijk van de functie van 
de te bewaken ruimte, is een oorlogs
schip ruim voorzien, leder schip van de 
KM is ingedeeld in en voorzien van een 
systematische compartimentnumme- 
ring en bijvoorbeeld alle leidingen zijn 
voorzien van standaard kleurmarkerin- 
gen zodat iedere opvarende zich snel in 
zijn omgeving kan oriënteren. Een en 
ander komt uiteraard ook de communi
catie bij calamiteitenbestrijding ten 
goede.
Voor wat betreft uitrusting is ook reke
ning gehouden met het feit dat de taak 
van zo'n schip een groot schaderisico 
met zich mee brengt.
Zo zijn er aan boord, overzichtelijk ver
spreid, verschillende typen handbrand- 
blusmiddelen, brandslangen, straalpij
pen, schuimkanonnen, een verplaats
bare, dieselgedreven brandbluspomp, 
een soortgelijke HD luchtcompressor 
en grote aantallen persluchtsets be
schikbaar. Voor de persoonlijke be
scherming heeft de bemanning de be
schikking over vluchtmaskers, bescher
mende kleding, hittewerende kappen, 
handschoenen en dergelijke, leder lid 
van de bemanning is in voldoende ma
te opgeleid en getraind in de werking 
en bediening van alle hiervoor ge
noemde uitrustingsstukken.

Ook voor de bestrijding van averij is 
veel materiaal standaard aan boord 
aanwezig. Verschillende formaten hout, 
brandwerend geschilderd, liggen ver
deeld over het schip gereed ten behoe
ve van stutten en schoren. Maar ook 
schiethamers en hydraulisch reddings- 
gereedschap behoort voor veel sche
pen tot de vaste uitrusting. Tevens zijn 
er op meerdere plaatsen op het schip 
kasten of kisten gevuld met noodrepa- 
ratiematerialen en -gereedschap ge
plaatst. Het zou te ver voeren in te gaan 
op de getalsmatige verdeling van deze 
uitrusting, daar deze gebonden is aan 
het type van het schip of afhankelijk is 
van de operationeel opdracht van het 
schip.

ORGANISATIE
Al dit personeel en materieel moet ui
teraard op geordende wijze ingezet 
kunnen worden. Hiervoor zijn aan

boord afhankelijk van de situatie waarin 
het schip zich bevindt (binnenlig
gend/varend, vredestijd/oorlogstijd) 
verschillende op elkaar afgestemde or
ganisaties in het leven geroepen. Op 
deze manier zijn er, bijvoorbeeld voor 
de grotere schepen binnenliggend in 
Den Helder, ± 12 man en op zee tijdens 
gevechtswacht ± 70 man direct inzet
baar voor calamiteitenbestrijding. Allen 
opgeleid en getraind alsmede voorzien 
van de benodigde specialistische ken
nis. Deze organisaties zijn zodanig van 
opzet dat bij brandbestrijding een con
tinue aanval van de brand gegaran
deerd is, waarbij de brand bestreden 
wordt door steeds beter beschermd en 
meer personeel. Hierbij wordt in de tijd 
gezien, indien benodigd, steeds meer 
en groter blusmaterieel ingezet. De ta
ken en verantwoordelijkheden van de 
functionarissen in deze organisaties zijn 
duidelijk omschreven, alsook de wijze 
en het moment waarop deze organisa
ties op post werden geroepen. In deze 
organisaties zijn taken en verantwoor
delijkheden beschreven zodat bij grote 
bemanningen bijvoorbeeld meerdere 
personen één taak uitvoeren terwijl op 
een klein schip deze zelfde taak slechts 
een deel is van het takenpakket van één 
man. De organisatie is dus binnen de 
KM nagenoeg gelijk over alle typen 
schepen en dus ook voor ieder beman
ningslid duidelijk.
Dankzij deze inspanningen van zowel 
de KM als van haar personeel kunnen 
onze schepen het 'gevecht' met één of 
meer calamiteiten met vertrouwen te
gemoet zien.

TOEPASSINGEN IN DE PRAKTIJK

Compartimentering
Marineschepen zijn voor het incasse
ringsvermogen voor schade verdeeld in 
compartimenten. Afgezien van de wa
terdichte en gasdichte afsluiting die 
hiermee wordt bereikt, is in het kader 
van dit artikel het beperken van de 
brandschade en het voorkomen van 
rookverspreiding van belang.
De schotten zijn voorzien van brandver
tragende bekleding A60 en A30, terwijl 
de ventilatiekanalen ter plaatse van de 
schotten en dekken zijn uitgerust met 
kleppen. Bij het optreden van brand 
worden deuren en luiken van de een of 
meer betreffende compartimenten ge
sloten voor zover dat met de toeganke
lijkheid voor de brandbestrijding moge
lijk is. De brandkleppen in de ventilatie 
worden (meestal op afstand en dan 
groepsgewijs) gesloten, terwijl de venti
latie in eerste instantie voor het gehele 
schip wordt afgezet ('crashstop').
Nadat de brand is geblust en goed on
der controle is, worden de brandklep
pen in de ventilatieleidingen geopend

en de ventilatie selectief bijgezet om de 
rook te verdrijven.

Brand blusmaterieel
Op de nieuwe schepen van de KM, de 
M-fregatten, zijn drie elektrisch gedre
ven brandbluspompen geplaatst elk 
met een capaciteit van 200 m3/uur. 
Een dieselgedreven noodbrandblus- 
pomp met een capaciteit van 24 
m3/uur en een elektrische servicepomp 
van 80 m3/uur dienen als terugval. Bij 
de keuze van de capaciteit is rekening 
gehouden met uitval, terwijl door 
brandblusdruk aangedreven lensejecto- 
ren en ventilatoren ook kunnen worden 
voorzien.
De brandblusdruk is overal voldoende 
hoog om met nevel te kunnen afkoe
len/blussen en om schuim te kunnen 
produceren. In de KM wordt al jaren de 
zogenaamde nevellans gebruikt die 
zeer effectief is bij koeling van ruimten 
en schotten. Thans wordt ook AF3 toe
gepast, een oppervlaktespanningsver- 
hogend middel voor water waardoor 
een betere afsluiting wordt verkregen.

Schuim wordt toegepast voor scheeps- 
vlakbranden bijvoorbeeld in de machi
nekamer; hiervoor zijn speciale vaste 
schuimpijpen aangebracht waardoor 
van buiten het compartiment de moei
lijk bereikbare plaatsen in het comparti
ment kunnen worden bereikt. 
Afhankelijk van de te blussen ruimte, de 
omvang van de brand en de in de 
ruimte aanwezige apparatuur en stof
fen, kan bovendien C 0 2 worden ge
bruikt of Halon.

C 0 2 komt direct uit een batterij flessen. 
C 0 2 verdrijft de aanwezige zuurstof en 
kan over het algemeen alleen worden 
toegepast als al het personeel uit de te 
blussen ruimte weg is.
Halon werkt anti-katalytisch op de ver
branding en verdrijft in principe niet de 
zuurstof; hierdoor zou men niet behoe
ven te wachten tot de ruimte geheel 
geëvacueerd is.
Omdat Halon een gas is wat de ozon
laag aantast, moet dit worden vervan
gen door een ander middel. Men denkt 
in dit verband aan onder andere inert 
gas-installaties.

Om bij zeer zware rookontwikkeling de 
brandhaard en eventuele gewonden te 
kunnen detecteren bevindt zich aan 
boord daan/oor draagbare IR scan-ap- 
paratuur.

Persoonlijke beveiligingsmiddelen
In principe is al het varende KM-perso- 
neel uitgerust met stevige werkkleding, 
waarvan bij brand af andere actie de 
mouwen naar beneden moeten zijn ge
rold. Over het hoofd wordt dan het zo-
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School voor NBCD 
en Bedrijfsveilig
heid op het Nieu- 
wehovenlerrein te 
Den Helder

School voor NBCD en 
Bedrijfsveiligheid

Oe school voor Nucleaire-, B iologische, 
Chemische bescherming, Damage 

Control en Bedri|fsveiligheid Is geves
tigd op het Nieuwe Havencomplex te 

Den Helder. Op de school worden m ili

tairen van de Koninklijke marine, 
m aar ook anderen, opgeleld In het 

voor hen relevante deel van de NBCD 

en bedrijfsveiligheid. Per jaar volgen 
meer dan 10.000 leerlingen de lessen, 
in tl|dsduur variërend van 1 tot 30 da
gen. Er Is een vaste staf van ongeveer 

honderd medewerkers, verdeeld over 

drie afdelingen: ondersteuning, oplei
dingen en opwerken/oefenenen.

Doel
Het doel van de opleidingen is de cursisten 

te trainen in het voorkomen en bestrijden 

van calamiteiten aan boord van schepen. 

Hierbij wordt in 25 verschillende cursussen 

en herhalingslessen onder andere aandacht 

besteed aan:

-  Het bestrijden van verschillende soorten 
brand.

genaamde 'anti-flash gear' gedragen 
dat alleen het aangezicht vrijlaat en 
hals, nek en handen beschermd. 
Iedereen is in het bezit van een veilig- 
heidshelm.
In studie is de toef)assing van de N o  
mex-overal; werkkleding die geheel van 
brandwerende stof is vervaardigd.
Op veel plaatsen in het schip zijn

-  Het behoud van drijfvermogen op sche

pen bij calamiteiten.

-  Individuele en collectieve NBC-beveiti- 
ging.

-  Het doelmatig uitvoeren van gewonden
transport.

-  Vorming van personeel op het gebied van 

bedrijfsveiligheid.

-  Voorlichting van personeel op het gebied 

van milieu.

De school heeft daarnaast teams, die aan 

boord van alle schepen assisteren bij het op

werken van bemanningen voor ondermeer 

zeewacht-en reewachtbrandpiket, averij- 

ploegen en noodlandingsprocedures van 

helikopters aan boord van schepen.

Het uiteindelijke doel is een bijdrage te kun
nen leveren ten aanzien van de overlevings- 

mogelijkheden van de KM-eenheid door 

kennis en kameradenhulp (EHBO). Het de

vies van de school luidt "Pro Omnium Inco- 

lumitate" (Voor ons aller lijfsbehoud).

Middelen
Voor de praktische lessen beschikt de school 

over een simulator van de technische centra

le van een S-fregat en de brand-/oefenplaat

vluchtmaskers opgeslagen die direct 
kunnen worden gepakt. Zij zijn voor
zien van zuurstofpatronen en een Pro- 
tosorb-patroon en geven de drager 20 
minuten de gelegenheid te ontsnap
pen naar dek.

Opleiding en training
De basisopleiding en de vervolgoplei-

"De Pyromaan", welke is uitgerust met 
een grote beweegbare averij-moot (Da

mage Repair Instructional Unit). Verschil

lende andere objecten voor oefeningen 
gewondentransport en hydraulisch ge

reedschap, persluchtoefeningen, brand

oefeningen, kombuisbranden en twee 

grote oliebakken voor ondermeer helikop- 
terbranden zijn hier aanwezig.

In de NBC-moot kan de goede werking 

en afsluiting van het NBC-masker worden 

beoefend en ontsmettingsprocedures 
worden bijgebracht. Voorts wordt ge

traind in het herkennen van chemische en 

nucleaire strijdmiddelen.

Voor het Korps mariniers is er een apart 

terrein (De Haverkist) op het complex van 

de school, waar geoefend wordt in de ex
terne verkenning van chemische besmet

ting, de ontsmetting van objecten als 

voertuigen en landingsvaartuigen en het 

in kaart brengen van chemische en nucle
aire besmetting.

Milieu
Door moderne waterscheidings- en wa- 

terzuiveringsapparatuur kan het gebruikte 

bluswater milieu-verantwoord worden af

gevoerd. Ook zijn uitgebreide maatrege

len getroffen om bodemvervuiling uit te 
sluiten. Het bedrijf voldoet hiermee aan 

de laatste milieu-eisen. Ook voor de deel
nemers is de infrastructuur aangepast aan 

de eisen van deze tijd: moderne lesgebou

wen, veel douches en droogtrommels 

voor nat geworden kleding etc.

Averijmoot
De averijmoot van 10 x 5 x 6 meter is spe

ciaal voor de KM ontwikkeld. Er zijn sec

ties van S-fregatten en mijnenjagers in na

gebouwd, compleet met waterdichte 

deuren, leidingen en trappen. Om aanva

ringen te simuleren kan 150 kubieke me
ter water per uur naar binnen worden ge

pompt. Er is een rookmaker en een ge

luidsinstallatie, waarmee ontploffingen en 

andere geluiden kunnen worden nage

bootst. Hydraulisch kan de slingering van 

het schip worden geïmiteerd.

De pyromaan
Op de brand-/oefenplaat zijn verschillen

de objecten, waar alle mogelijke soorten 

brand bestreden kunnen worden.

dingen vinden plaats op de "School 
voor NBCD en Bedrijfsveiligheid" op 
het Nieuwe Haventerrein te Den Hel
der.
Iedereen die de KM binnenkomt en die 
bestemd is voor varende plaatsingen 
volgt de basisopleiding. Voor wat be
treft de brandbestrijding en de 'dama
ge control' worden hier de theorie en
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de praktijk van kameradenhulp, het 
brandblussen en de zelfbescherming 
geleerd. Bovendien wordt men ver
trouwd gemaakt met de systemen aan 
boord zoals de compartiment-indeling, 
de sluittoestanden en bijvoorbeeld de 
herkenning van soorten klepwielen.

Daarnaast bestaan de kaderopleidingen 
en speciale NBCD-organisatiecursussen 
voor onderofficieren.
De officier die aan boord de leiding

heeft bij de 'damage c on trol’ (waaron
der ook de brandbestrijding valt), volgt 
een specialistenopleiding en de zoge
naamde diensthoofden aan boord vol
gen een NBCD-management cursus.

Schepen die na een groot onderhoud 
of om een andere reden een grote be- 
manningswisseling ondergaan, volgen 
een opwerkperiode.
Bij het aanlopen van de bemanning is 
er eerst de zogenaamde scholenperio

de waar ook de NBCD-team training
voor zover nodig worden gegeven. 
Daarna wordt er onder leiding van in
structeurs van de school aan boord vier
maal een binnenligende brandoefening 
gedraaid.

Gedurende het varen in eskaderver- 
band worden regelmatig instructeurs 
van de school naar de schepen overge
vlogen om de brandbestrijdingsorgani- 
satie te testen.

I v e r s e n

Scheepvaart en Transport 
College Rotterdam verwerft 
status vakinstelling.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen heeft het Scheep
vaart en Transport College te Rotter

dam erkend als (enige) vakinstelling 
voor het verzorgen van beroepsoplei
dingen en cursussen voorde transport

sector.
Dit betekent dat het Scheepvaart en 
Transport College geheel zelfstandig 
de gesubsidieerde beroeps-en bedrijfs
opleidingen voor de zeevaart, de Rijn

en binnenvaart, de haven, het bagger
bedrijf, het wegtransport, de visserij, 

de scheepsbouw en de proces-en 
energieindustrie kan blijven verzorgen. 
Bestuur, directie en staf van het 

Scheepvaart en Transport College zijn 
bijzonder ingenomen met deze 'status 
aparte'. De betrokkenheid van de be
drijfstakken bij bestuur van de school 
en inhoud van de opleidingen wordt 

hierdoor gewaarborgd. Tevens kan als 
zelfstandig instituut beter en sneller 
worden ingespeeld op de te verwach

ten groei in de transport sector, zowel 
nationaal als internationaal.

Er dreigde een gedwongen fusie met 
andere scholen voor beroepsonder

wijs, instellingen voor basiseducatie en 
streekscholen tot Regionale Opleidings 
Centrum (ROC). Volgens de Wet Edu
catie en Beroepsonderwijs, die op 1 ja

nuari 1996 van kracht is geworden, 
moet dit fusieproces in het hele land 
voor 1 augustus 1998 zijn voltooid.
Het maritieme bedrijfsleven heeft sa
men met het bestuur van het Scheep

vaart en Transport College, bij de mi
nister aangedrongen op een vrijstelling 
van de verplichte fusie. De wet biedt 
daartoe de mogelijkheid, mits kan

worden aangetoond dat de band met 
het bedrijfsleven inderdaad van vitaal 

belang is en de status van vakinstellng 
de vorming van Regionale Opleidings 
Centra niet in de weg staat. Het minis
terie van 0, C en W heeft laten weten 

dat het Scheepvaart en Transport Col
lege aan deze criteria voldoet.

Inlichtingen bij: F.Veringa, centr. dir. 

Scheepvaart en Transport College 
Tel: 010 477 66 77

AmsterdamDatema
Worldwide stock of nautical charts 
and publications.
DFAN S: Datema Folio and Notices 
Service.
Automatic chart correction 
database, including weekly updates 
Com prehensive stock of nautical 
books and software.
Nautical- safety- and medical 
equipment.
Authorized com pass adjusters and 
repairshop.

Bi+Vi: Beurs Binnenvaart & Visserij 
26-30 nov ‘96, Rotterdam (stand E632)

Datema Amsterdam
Pr Hendrikkade 176/50, P.O. Box 1691 
1000 B R  Amsterdam, The Netherlands 
Telephone (+31) (0)20 427 77 27 
Fax (+31 ) (0)20 427 95 66

Delfzijl
Datema Delfzijl
Oude Schans 11, P.O. Box 101 
9930 AC  Delfzijl, The Netherlands 
Telephone (+31) (0)596 61 38 10 
Fax (+31) (0)596 61 52 45

Rotterdam
Datema Rotterdam
Veerhaven 10, P.O . Box 23110 
3001 K C  Rotterdam, The Netherlands 
Telephone (+31) (0)10 436 61 88*
Fax (+31) (0)10 436 55 11
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S C H E E P S W E R K T U I G K U N D E d o o r  P r o f . d r .  i r .  E .  v a n  d e n  P o l

“Snuiveren”
Deel I

Het idee om de gaswisseling met de buitenlucht van een zich onder het wateroppervlak bevindende verbran
dingsmotor mogelijk te maken is op zichzelf reeds relatief oud.
Zo bouwde Slmon Lake - na eerst geëxperimenteerd te hebben met een klein houten, met handkracht voort
gestuwd onderwatervaartuigje, de "Argonaut }r.", in 1896 de "Argonaut" met een lengte van 36 ft.
Dit vaartuig was de eerste onderzeeboot voorzien van een verbrandingsmotor, die bovendien de enige voort- 
stuwingsbron vormde. Hiertoe werd een voorraad gecomprimeerde lucht meegevoerd, terwijl het vaartuig 
daarnaast voorzien was van een luchttoevoer-koker alsmede een uitlaatpijp.

I. Inleiding

Deze, wol historisch getinte, inleiding is een 

aanzienlijk verkorte versie van het artikel “De 

geboorte en de vroege ontwikkeling van de 

hedendaagse snuiver", gepubliceerd in het 

april nummer van het "Marineblad”, 1995. 

Hierin is tevens verantwoording gegeven met 

betrekking tot de gebruikte bronnen.

Lake verkreeg in 1905 zowel een patent 
op een "Engine exhaust for submarine 
vessels" als op een "Air-supply appara
tus for submarine vessels".
Ten aanzien van het eerste patent zegt 
de omschrijving dat het gaat om: "a 
partly telescopic exhaustpipe with a sui
table valved discharge-aperture".
Met betrekking tot het tweede patent: 
"an electric-pneumatic system controls, 
by use of a float, a valve which shuts off 
the (air-)connection with the interior of 
the boat in case of submergence". (Het 
zou bijna op de hedendaagse snuiver 
betrekking kunnen hebben!).
Evenmin is het erg bekend dat er in de 
tweede helft van de, twintiger jaren in 
Italië een ontwikkeling is geweest, die 
geleid heeft tot een alleszins volwassen 
snuiver-installatie met zeer opmerkelij
ke, originele componenten.
Dit ontwerp van de marine-officier Peri-

Fig. I . j.j. Wichers omstreeks 1933.
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Fig. 2. Voorstel 
Wickersm.b.t. ‘ K ill" 
(270533)

Z E E R  GEHEIM
B Y  L A G E  E T

S c h e m a  voor O n d e r z e e b o o t  t y p e  K . m

O p p e r  v la k te

maodi-
kam er

bovenbouw

N
M K '

. Iw k .. N
I

per I scoop 
g o lfb re k e r

I I 
I I

Com m ando ■ 
I |lo ren  
I

I kompas
jgo ll b rek e r

Com m andoloren
golfbreker

-H“ -d r u k v a s le  huid  

M A C H I N E  K A M E R C E N T R A L E

h ek .
buis
Comp.

.OM
v e r
b lijf

Y ' / , , , , / ,  S//, ,\

goo fk ie l - w

cle Ferretti, gepatenteerd in 1926, is al
lereerst gerealiseerd op de onderzee
boot "H 3", gebouwd in 1918.
Vanuit technisch oogpunt functioneer
de deze installatie goed, zo bleek tij
dens de beproevingen in november 
'25. Wel had men zorgen met betrek
king tot de toegenomen warmteont
wikkeling in relatie met de leefbaarheid 
aan boord alsmede de zichtbaarheid 
aan het zee-oppervlak, per slot van re
kening vormt de Middellandse Zee een 
relatief rustig gebied.
Daarna werd deze snuiver ingebouwd 
op de toen moderne "jalea"; hier liet de 
installatie, vanwege de grotere lucht
consumptie, slechts snuiveren op één 
diesel toe. Inmiddels liep het aanvanke
lijke enthousiasme in de Italiaanse mari
ne wat terug en zag men eigenlijk de 
voordelen niet meer zo.

Tenslotte zouden begin '30 de nieuwe 
onderzeeboten van de "Sirena" klasse 
uitgerust worden met deze snuiver. Dit is 
inderdaad bij twee boten gebeurt. Deze 
zijn weer verwijderd voordat de boten 
aan de marine werden overgedragen. 
De Italiaanse snuiver verdween daarna in 
de vergetelheid, doordat er - tactisch ge
zien - eigenlijk geen behoefte aan was. 
De Nederlandse regering was tussen de 
twee wereldoorlogen en vooral in de 
twintiger tot in de dertiger jaren vast 
van oordeel dat de Nederlandse marine

primair uit onderzeeboten diende te 
bestaan.
Zo was onder meer op basis van de z.g. 
Defensiegrondslagen van 1927 met be
trekking tot de zeemacht in Neder- 
lands-lndië bepaald dat de zeegaande 
vloot een kern van twaalf onderzeebo
ten zou moeten bevatten. Het uit 1930 
daterende aanvullende plan-Deckers 
voorzag onder andere in nog eens zes 
onderzeeboten.
Reeds eerder was in het rapport van de 
Staatscommissie, ingesteld bij K.B. van 
211122 no. 51, opgemerkt dat de 
voorgestelde sterkte slechts zou vol
doen indien geen ingrijpende verande
ringen in de oorlogstechniek zouden 
plaatsvinden.
En dat was nu juist wat Luitenant ter 
zee der Eerste klasse j.j. Wichers (afb. 1) 
met toenemende zorg vervulde.
De snelheid van de toenmalige (1930) 
koopvaardij- en vooral oorlogsschepen 
was immers sinds de Eerste Wereldoor
log toegenomen, terwijl dit niet gezegd 
kon worden van de onderwatersnel- 
heid van de onderzeeboot.
Zou men derhalve erin slagen de on- 
derwatervaart van de laatste te verho
gen en te verlengen zonder dat dit ten 
koste zou gaan van de accubatterijen, 
dan zou de gevaarsector van het doel 
weer vergroot kunnen worden en der
halve de aanvalskansen intrinsiek toene
men.

Dit had bovendien alles te maken met 
de tactiek van de Koninklijke marine in 
het toenmalige Nederlands-lndië. De 
vloot aldaar bestond in de periode tus
sen de beide wereldoorlogen uit krui
sers, torpedobootjagers en onderzee
boten. Het idee was dat als de opper- 
vlakteschepen in contact zouden ko
men met een overmachtig, vijandelijk 
smaldeel, de Nederlandse schepen zich 
zouden terugtrekken en de vijand daar
bij zouden lokken over een uitgelegde 
linie van eigen onderzeeboten.
Hierbij zouden deze boten, om niet te 
worden gezien, overdag onder water 
moeten blijven, hetgeen ten koste van 
de batterij-capaciteit zou gaan. Wilden 
de onderzeeboten op een later tijdstip 
tot een aanval geraken dan zou dit ge
schieden met een gedeeltelijk lege 
accubatterij, derhalve niet een ideale 
uitgangssituatie voor een aanvallende 
onderzeeboot. Van dit probleem was 
Wichers als oud-onderzeebootcom- 
mandant zozeer bevangen dat hij zich 
het hoofd brak hoe de snelheid van de 
onderzeeboot te verhogen, daarbij zo 
min mogelijk zichtbaar te zijn en niet de 
accu-batterijen te hoeven aan te spre
ken. Nu kende de Nederlandse Onder- 
zeedienst het z.g. "getrimd dieselen", 
dit hield (ca. 1930) in dat alleen het 
brugcomplex boven water uitstak. Hier
door kon het torenluik open blijven zo
dat het relatief grote dieselvermogen
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Fig.3. Schema snui- 
verinstallatie "0 19 "  
en "020".

de boot een aanzienlijke snelheid kon 
geven, waarbij de accubatterij buffe
rend vol gehouden kon worden. 
Wichers nu, zocht naar een mogelijk
heid om dit "getrimd dieselen" te ver
volmaken. Zijn ervaringen als hoofd 
Duikbedrijf brachten hem uiteindelijk 
op het idee van twee kokers, één voor 
de luchttoevoer en één voor de afvoer 
van de uitlaatgassen.
Om zijn ideeën te toetsen ontvouwt 
Wichers zijn denkbeelden in een brief
wisseling met onder andere de officier 
van de Marinestoomvaartdienst der 
Eerste klasse |.C . van Pappelendam. 
Gesterkt door het oordeel van zijn tech
nische collega, alsmede de door hem 
gedane suggesties, richt Wichers op 
270533 zijn "Voorstel tot verhoging 
der gevechtswaarde van Onderzeebo
ten" tot de Minister door tussenkomst 
van CZM-Ned. Oost-lndië. Hij hoopt 
met zijn voorstel te bereiken de onder
zeeboot "K III", die spoedig opgelegd 
zal worden, te bestemmen voor be
proeving en praktische toepassing van 
dit "dieselend onderwater varen", zie 
afb. 2.
Wat er precies met Wichers zijn "Voor
stel tot verhoging der gevechtswaarde

van Onderzeeboten" gebeurd is, is niet 
duidelijk, Wichers krijgt in ieder geval 
totaal geen respons.
Van Pappelendam, inmiddels geplaatst 
op het ministerie, dient in december 
'34 een voorstel voor een snuiverinstal- 
latie in, dat vervolgens door NEVESBU - 
met ir. M.F. Gunning als directeur - ver
der in tekening zou worden gebracht

en waarvan inmiddels was gebleken 
dat de hoofdafmetingen onveranderd 
konden worden gehandhaafd. Bij een 
bouwbespreking te Vlissingen voorjaar 
1935 legt Van Pappelendam een schets 
voor een snuiverinstallatie ter tafel, die 
wellicht zou kunnen dienen voor de 
nieuwbouw (= "O 19" & "O 20"). Van 
Pappelendam stelt dit nadrukkelijk niet

Fig.4 "019"  atgebouwd liggend voor Wilton-Fiienoord.
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Fig.5. Representatie 
hedendaags snuiver- 
systeem.

als een persoonlijke "uitvinding", doch 
als de uitvoering van een reeds lang bij 
de onderzeedienst levend idee, waar
aan de naam van LTZ 1 J.J. Wichers 
eveneens verbonden is.
Het snuiverproject werd voortvarend 
ter hand genomen. In dit verband 
moeten de namen worden genoemd 
van hoofdingenieur der marine ir. C. de 
Rooij, die voor de oorlog een belangrij
ke rol speelde bij de bouw van onder
zeeboten in Nederland, van ir. F.V. Gur- 
hauer, hoofdconstructeur van de Ne
derlandse Verenigde Scheepsbouw Bu
reaus (het "tekenbureau" voor de mari
ne) en tenslotte de officier MSD der Eer
ste klasse j. Maats, die volgens zijn com
mandant "de technische ziel" van de 
getrimd diesel installatie (= snuiver-in- 
stallatie) a/b Hr.Ms. "O 19" was tijdens 
de aanbouw en in de jaren '39, '40 en 
'41 hoofd machinekamer.
In afb. 3 is de "getrimd dieselinstallatie" 
afgebeeld zoals a/b "O 19" en "O 20" 
aangebracht. Beproevingen vonden 
plaats in voorjaar '39 ("O 19") en zo
m er'39 ("O 20").
Afb. 4 geeft een goed beeld van het 
brugcomplex van de "O 19". Duidelijk 
zichtbaar zijn de topklep van de lucht
toevoer op de periscoop-golfbreker als
mede de topklep van de afvoergassen- 
pijp aan het achtereinde van het brug
complex.
Mede door de snuiver-installatie bezat 
de Koninklijke marine, aan de voor
avond van de Tweede Wereldoorlog,

met de nieuwe "O"-boten, aanvangen
de met de " 0 19", over een uiterst mo
derne serie onderzeeboten, die in feite 
"second to none" waren.
Van nu af aan - weliswaar met een on
derbreking door de Tweede Wereld
oorlog - zou Nederland v.w.b. de on- 
derzeeboottechnologie tot aan de dag 
van vandaag in de voorste rij staan.
Een naam, die in dit verband vandaag 
zeker genoemd mag worden is die van 
ir. J.J. van Rijn van de hoofdafdeling Ma
terieel/Scheepsbouw van de Koninklijke 
marine. Vooral zijn niet aflatende, in
tense en vakkundige bemoeienissen 
hebben geleid tot de kwalitatief hoog
waardige onderzeeboten van de huidi
ge "Zwaardvis"- en "Walrus"klasse.
Van de "O 21" t/m "O 24" is bekend 
dat de snuiver-installatie in Engeland - 
na de meidagen van '40 - op last van 
de Engelse marine-autoriteiten verwij
derd werd. Er was geen operationele 
noodzaak en de doorvoeringen door 
de drukvaste huid maakten de boten al
leen maar kwetsbaarder, zo was de En
gelse redenering. De andere boten be
vonden zich in de Oost, van de "O 19" 
is bekend dat de snuiver in een moeilij
ke situatie goed van pas kwam.
Na de capitulatie in mei 1940 vonden 
de Duitsers de tot zinken gebrachte "O 
25", terwijl de "O 26" en "O 27", in 
verschillende stadia van afbouw, zich 
nog op de helling bevonden.
Een Duitse commissie, die als taak had 
te onderzoeken in hoeverre buitge

maakte onderzeeboten voor de 
"Kriegsmarine" bruikbaar zouden kun
nen zijn, kwam zeer onder de indruk 
van de innovatieve, Nederlandse snui
ver-installatie.
Eén en ander leidde in 1941 tot een 
snuiverbeproevingsprogramma met de 
"UD 4" (="0 26") met als resultaat dat 
voor operationeel gebruik op de Atlan
tische Oceaan de installatie niet zonder 
meer bruikbaar bleek, onder andere 
door de ongelukkige topklep en de snel 
toenemende onderdruk.
Er moest dus nog wel wat aan gebeu
ren. Niet zo verwonderlijk want één en 
ander was door ons ontworpen voor de 
Oost en het gebruik van vooral één die
sel. Als echter gerealiseerd wordt dat de 
Duitse beslissing om tot een snuiverin- 
stallatie te komen gedateerd was 
19-04-43 en de eerste (positieve) be
proevingen reeds in augustus 1943 
plaatsvonden, dan was dit zeker mede 
te danken dat door de Nederlandse in
stallatie de Duitse gedachten geheel 
opgelijnd waren en men zeer doelge
richt te werk kon gaan door de onder
vonden tekortkomingen van de Neder
landse installatie met betrekking tot de 
Atlantische Oceaan op te heffen.
Zo werd onder meer de topklep verbe
terd en - vooral - het inwendige boot- 
volume als bufferruimte benut bij het 
sluiten van de eerste.
Het mag uit het voorgaande duidelijk 
zijn dat de Nederlandse marine-officier 
Wichers weliswaar niet beschouwd kan
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fig.6. Snuiversys- 
teem "Zwaardvis"- 
klasse.

den en daarmede is er een open verbin
ding tussen de MK en de buitenlucht.
In de tussentijd worden de dieselmoto
ren startklaar gemaakt, waarbij d.m.v. 
langzaam tomen gecontroleerd wordt 
of er soms water uit de geopende de- 
compressie-kranen stroomt. Het is nl. 
altijd mogelijk dat bij het beëindigen 
van de voorgaande snuiverperiode wa
ter via de snuiveruitlaatleiding in de die
sel is gekomen doordat door bijvoor
beeld vervuiling(roet) kleppen in deze 
leiding niet goed meer afsluiten.
Een goede en volledige verbranding in 
de motoren is in dit verband een voor
waarde, aan de andere kant is lucht in 
een snuiverende onderzeeboot een 
schaars artikel en derhalve dient de to
tale luchtovermaatfaktor bescheiden te 
blijven. De binnen- en buitenboord- 
mufflers gaan vervolgens open waarna 
een dieselmotor gestart kan worden, 
waarbij het volume voor de afvoergas- 
sen tot de snuivermuffler voldoende 
ruim bemeten moet zijn om de diesel 
op toeren te laten komen.
Bij een afvoergassendruk van ca. 1,5 
ato gaat vervolgens de snuivermuffler 
open en wordt het zeewater door de 
diesel uit het resterende deel van de 
snuiveruitlaatleiding weggedrukt. In 
principe zal de boot hierdoor een op
waartse neiging vertonen, hetgeen ver
schillend uitgelegd kan worden. Men 
kan stellen dat door het wegblazen van 
het water uit het snuiveruitlaatsysteem 
de boot lichter wordt, doch anderzijds - 
fysisch wellicht wat fraaier - kan gezegd 
worden dat het volume van het door 
de boot verplaatste water is toegeno
men en derhalve - volgens Archimedes 
- de opwaartse kracht op de boot gro
ter is geworden.
In ieder geval zal - hoe men het ook be
schouwt - ter compensatie water in één 
of andere tank toegelaten moeten wor
den om de balans - lees trim - te herstel
len.
Zou de diesel na het starten onvoldoen
de op toeren komen en daarbij onvol
doende afvoergassendruk opbouwen, 
op grond waarvan het openen van de 
snuivermuffler te lang op zich laat 
wachten, dan kan door stagnatie van 
de uitlaatgassen de verbranding in de 
cilinders problematisch worden.
Vooral bij tweetaktmotoren kan dit te- 
rugstroming van de verbrandingsgas
sen naar de luchtreceiver ten gevolge 
hebben gevolgd door afblazen in de 
MK.
Alhoewel viertaktmotoren, door hun 
uitlaatslag, wat beter in staat zijn om 
voldoende afvoergassendruk op te 
bouwen, kan desondanks ook hier te- 
rugstroming via uit- en inlaatkleppen 
naar de MK optreden.
Vooral de Duitsers hadden in hun be
ginjaren ('44/'45) van het snuiveren

als dè uitvinder van de snuiver, doch 
wel als dè geestelijke vader ervan. Want 
het was zijn initiatief van mei 1953 dat - 
vooral door de latere ontwikkeling in 
Duitsland - geleid heeft tot de heden
daagse, internationaal toegepaste snui
ver.

II. Operationele facetten
Vandaag aan de dag bezitten conven
tionele (= niet-nudeair voortgestuwde) 
onderzeeboten een diesel-elektrische 
voortstuwing, bestaande uit twee, drie 
of vier dieselgeneratorsets. Dit houdt 
onder meer in dat de dieselmotoren 
bedreven worden bij een bepaald, con
stant toerental dat overeenkomt met 
het meest gunstige rendement van de 
aangedreven generatoren alsmede van 
de diesels zelf.
Afb. 5 representeert in grote trekken de 
hedendaagse snuiverinstallatie, edoch 
variaties in bepaalde componenten ko
men voor, zie afb. 6 en 7. In plaats van 
de afgebeelde "natte" snuiveruitlaat- 
mast bijvoorbeeld is ook een "droge" 
(en dus drukvaste) mast mogelijk, tele
scopisch en afgesloten door een top- 
klep, zie afb. 6 en ook (3!). Het voordeel

hiervan is dat de diesel vrijwel geen te
gendruk ondervindt bij het starten, het
geen vooral in het geval van afvoergas- 
sendrukvulling van voordeel kan zijn. 
Een en ander geldt uiteraard ook met 
betrekking tot de inlaatmast, zij het dat 
hier een topklep uiteraard een "must" 
is.
Aan de hand van afb. 5 kan in grote lij
nen het verloop van het bijzetten van 
het snuiversysteem weergegeven wor
den.
Allereerst wordt de snuivermast, die de 
luchttoevoer tijdens het snuiveren ver
zorgt, opgezet. Hierbij steekt de top
klep, in geopende stand, boven water 
uit.
Vervolgens wordt de snuivermast bin
nen boord afgetapt, bijvoorbeeld in de 
duiktank en de snuiveruitlaatleiding tot 
de snuivermuffler (ook wel algemene of 
hoofdsnuiveruitlaat genoemd) in het 
scheepsvlak van de MK (= machineka
mer).
Immers na het voorgaande snuiveren is 
er een restant uitlaatgas aldaar achter
gebleven dat daarna gecondenseerd is. 
Nu kunnen de (hoofd-)luchtinlaat als
mede de MK-luchtinlaat geopend wor

fig.7. Snuiversys
teem “ Walrus"-khs- 
se, let op de dubbele 
topklep/luchttoe- 
voer.
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hier nogal eens problemen mee, zelfs 
met dodelijke afloop.
Wanneer men zich realiseert dat het 
kooldioxide percentage in een goed 
geventileerde onderzeeboot in de orde 
van 0,1 a 0,2% ligt (in buitenlucht ca. 
0,03%), terwijl fysieke problemen bij 
het overschrijden van ca. 3% zich gaan 
manifesteren, dan mag duidelijk zijn 
dat de snuiverstart de meest kritieke fa
se van het snuiveren vormt. Temeer 
omdat het terugblazen in de MK sa
mengaat met onvolledige verbranding 
en er derhalve naast kooldioxide ook 
het gevaarlijke koolmonoxide in de 
boot komt.
Er kunnen nu meerdere diesels bijgezet 
worden, mits het regelmatig sluiten van 
de topklep-luchtinlaat niet onmiddellijk 
leidt tot het automatisch stoppen van 
het snuiverbedrijf, hetgeen het geval 
kan zijn bij zeer woelige zee. Bij een 
vlakke zee echter zal de druk in de boot, 
afhankelijk van de druk van de buiten
lucht, zich instellen op een constante 
waarde, rond 1000 mbar.
Het snuiverbedrijf kent enkele limieten, 
zo wordt het snuiveren automatisch 
beëindigd als de druk in de boot een 
bepaalde, ingestelde waarde - bijvoor
beeld 800 mbar - overschrijdt, (beter: 
onderschrijdt!). Dit heeft onder meer te 
maken met het afnemen van de licht
gevoeligheid van het menselijk oog als 
de partiële zuurstofdruk vermindert, 
hetgeen zich voordoet als de druk in de 
boot significant zou afnemen.
Visuele waarneming door de periscoop 
zou daardoor ernstig belemmert kun
nen worden, vooral bij nacht zou dat 
tot fatale gevolgen kunnen leiden. Een 
andere limiet vormt een afvoergassen- 
tegendruk van ca. 0,6 ato (deze wordt 
overbrugd tijdens een snuiverstart). 
Wordt het snuiverbedrijf gestopt dan 
sluiten de hoofdsnuiverinlaat alsmede 
de snuiveruitlaat automatisch.

Fig. 8a. Compressor-karakteristiek,

In het algemeen zal bij goed snuiveren 
de topklep regelmatig sluiten en weer 
openen. Dit wordt veroorzaakt door 
overspoelende golven, die een elek
trisch circuit in de topklep doen kort
sluiten, waarna de klep pneumatisch 
wordt gesloten.
De luchtdruk in de boot zal hierbij afne
men doordat - bij gesloten topklep - de 
diesels uit het bootvolume aanzuigen. 
Bij het snel sluiten en weer openen van 
de topklep is dit nauwelijks merkbaar, 
anders wordt dit echter als de periode 
tussen sluiten en openen langer wordt. 
Dit kan veroorzaakt worden door een 
lange deining, die de boot naar grotere 
diepte wegdrukt, een (diepte-) stuur
fout of een verstoring in de trim. Bij ge
sloten topklep neemt de druk in de 
boot af volgens een e-macht met nega
tieve exponent, waarbij het "instantaan 
aanwezige" bootvolume (zie hoofdstuk 
V) aan lucht alsmede de luchtconsump
tie (in m3/s) van de bijstaande diesel
motoren) bepalend voor de afname 
zijn, zie formule (V.13) (in deel II). 
Opent de topklep bij een waarde die 
net boven de ingestelde limiet ligt, zeg 
815 mbar, dan wordt de allereerste 
drukstijging in de boot in eerste instan
tie bepaald door het, op moment van 
openen aanwezige, drukverschil met 
de buitenatmosfeer alsmede de bin- 
nendiameter van de snuiverinlaatmast. 
Deze drukstijging dient gemiddeld de 
1,7 mbar/s niet te boven te gaan, wil 
deze voor het menselijk oor, i.c. het 
trommelvlies, niet te pijnlijk zijn. Dit 
geldt vooral voor het slapende deel van 
de bemanning. Een en ander neemt 
niet weg dat het snuiveren bij woelige 
zee minder aangenaam kan zijn en 
vooral als men verkouden is en moeite 
ondervindt om door slikken het verschil 
in druk te equaliseren.
In feite vormt het snuiveren, noodzake
lijk voor het opladen van de accubatte-

rijen cq. het maken van een z.g. "tran
sit", operationeel gezien hèt kwetsbare 
facet van de conventionele onderzee
boot. Immers de boot genereert lawaai 
- ondanks allerlei geluiddempende 
maatregelen, die het uitstralen van ge
luid zoveel mogelijk tegengaan - terwijl 
de boot zelf - door dit lawaai - in meer 
of mindere mate "doof" is.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat 
een belangrijke operationele parame
ter, de z.g. "indiscretion ratio", deze 
hoedanigheid tot uitdrukking brengt. 
Hieronder wordt de verhouding begre
pen van de snuivertijd tot de totale on- 
derwatertijd. Hoe kleiner deze "indis
cretion ratio" hoe beter en ligt bij de 
huidige conventionele onderzeeboten 
tussen de 10 en 15 procent.
Tijdens het snuiveren zal er regelmatig 
water het snuiverinlaatsysteem binnen 
komen omdat de topklep voor wat be
treft het sluiten en openen altijd iets na
ijlt. Stel bij gesloten topklep loopt de 
onderdruk op tot 200 mbar, waarna de 
topklep opent. Aanvangsluchtsnelhe- 
den van circa 60 è 70 m/s lijken nu mo
gelijk.
Interessant is nu om te bezien of het 
met de lucht meekomend water een 
begrenzing van de instromende lucht
hoeveelheid kan veroorzaken, temeer 
waar water zit kan geen lucht zijn.
De geluidssnelheid en daarmede de 
maximum snelheid van een tweefasen 
waterluchtstroom is afhankelijk van de 
volumefractie lucht. Reeds bij een volu- 
mefractie van de lucht van 0,9 be
draagt de geluidssnelheid ongeveer 35 
m/s, derhalve is kortstondige blokke
ring van het snuiverinlaatsysteem niet 
uit te sluiten. Dit kan in voorkomende 
gevallen een gunstig effect hebben met 
betrekking tot een drukstijging.

III. Diesel problematiek
Tijdens het snuiveren dient de diesel-

Fig.8b. Kenveld (= luchtconsumptiegrafiek bij diverse onder- en tegen
drukken diesel.
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Fig.9. Belastinggra- 
liek voor bovenwa
ter- en inuivervaart 
ten behoeve van CM  
16-278 AS.

motor de uitlaatgassen tegen een druk 
van enkele meters waterkolom weg te 
werken. Dit kan gerealiseerd worden 
door het kleppendiagram van de uit
laatkleppen van een viertaktdiesel te 
vervroegen, bij de tweetakt zal de blo
wer (spoelpomp) hierin moeten voor
zien. Eén en ander gaat ten koste van 
het geïndiceerde vermogen en veroor
zaakt derhalve een toename in het spe
cifieke brandstofverbruik.
Om die reden, alsmede het feit dat 
ruimte in een onderzeeboot een 
schaars artikel is, wordt bij voorkeur 
drukvulling toegepast.
Uit oogpunt van energie-benutting ver
kiest men uitlaatgassen-drukvulling: 
een afvoergassenturbine, die een com
pressor aandrijft. Tot de beginjaren 
tachtig was dit, door de toenmalige 
"state of the art", echter problematisch. 
Een turbine is zeer gevoelig voor de 
grootte van de tegendruk, bovendien 
fluctueert de tegendruk tijdens het 
snuiveren omdat de zee zelden volko
men vlak is.
Indien de tegendruk toeneemt, heeft 
de turbine de neiging in omwentelin
gen te dalen en derhalve ook de com
pressor, die de luchtverzorging voor de 
cilinders beheerst. Hierdoor neemt te
vens de luchtmassa naar de cilinders af 
en het vervolg hangt nu af van de 
grootte van de totale luchtovermaatfac- 
tor, zoals op dat moment aanwezig. 
Zolang deze adequaat blijft en afgezien 
van secondaire effecten, zal de drukvul- 
groep op toeren blijven, zie A in afb. 8a. 
Indien deze niet langer toereikend is, 
zal de dieselmotor in omwentelingen

afnemen, waarop de regulateur zal 
trachten dit tegen te gaan door ver
hoogde brandstofinspuiting, zie B in 
afb. 8a.
De situatie wordt nu alleen maar on
gunstiger: meer brandstof terwijl de 
hoeveelheid zuurstof reeds onvoldoen
de was.
Afb. 8a mag ook wijzen op het ver
hoogde risico bij toenemende tegen
druk de "pompgrens" van de compres
sor meer en meer te naderen. Dit kan 
nog meer in de hand gewerkt worden 
door evt. vervuiling van de compressor. 
Het snuiverprobleem voor de diesel 
wordt bovendien vergroot door de 
fluctuerende (onder)druk bij de luchtin
laat van de motor. Dezelfde oorzaak, 
die de afvoergassen-tegendruk deed 
toenemen, heeft meesta! tevens de top- 
klep van de snuiver-inlaat doen sluiten. 
Immers sluiten/openen topklep èn ver
andering tegendruk zijn via het over
spoelende golfprofiel direct aan elkaar 
gerelateerd. Ergo: de onderzeeboot- 
diesel wordt tegelijk geconfronteerd 
met een drukafname bij de luchtinlaat 
en een toename van de (tegendruk) 
aan de uitlaat. Hierbij dient gerealiseerd 
te worden dat dit fenomeen bij het 
snuiveren zich continue voordoet, maar 
tevens dat verminderde luchttoevoer 
de thermische belasting van de diesel 
kan doen toenemen. Immers: minder 
verbrandingslucht en minder spoelen 
en koelen tijdens de klepoverlap (indien 
aanwezig). Dit probleem kan, ten koste 
weliswaar van een intrinsiek verhoogd 
specifiek brandstofverbruik, groten
deels vermeden worden door de com

pressor door de diesel zelf aan te laten 
drijven, de zg. mechanische drukvul
ling. Zolang de fluctuaties in tegendruk 
binnen de drukverhouding van de 
compressor blijven, terwijl de luchtop
brengst hierbij voldoende is, is de die
selmotor vrijwel ongevoelig voor te
gendruk.
Varend aan de oppervlak kan daarbij 
wel de complicatie zich voordoen dat 
de compressor thans een te grote 
luchtopbrengst bezit, hetgeen weer 
een additionele oplossing vraagt. 
Andere bijkomstigheden zijn: een vloei- 
stofkoppeling in de aandrijving diesel
motor/compressor alsmede het hier 
onvermijdelijk toepassen van een af- 
voergassenkoeler. De eerste is noodza
kelijk om bij het stoppen van de diesel - 
bijvoorbeeld bij plotseling wegduiken - 
de compressor te kunnen laten uitdraai
en.
De tweede is noodzakelijk om - in ver
band met de infrarood signatuur - de 
temperatuur van de uitlaatgassen te 
drukken en stoomvorming aan het zee
oppervlak te voorkomen. De verhoog
de afvoergassentegendruk samen met 
een verlaagde druk bij de luchtinlaat 
van de motor zijn in principe oorzaken 
op grond waarvan de belastbaarheid - 
gedefinieerd door het percentage van 
de, bij de heersende omstandigheden, 
maximaal mogelijk in te spuiten hoe
veelheid brandstof per kringproces - af
neemt.

Afb. 9 illustreert: 80% belasting onder 
snuiveromstandigheden komt bij deze 
diesel (= GM 16-278AS) overeen met 
70% belasting boven water. Deze 
tweetakt bezat een zeer licht mate van 
drukvulling.
Zoals reeds opgemerkt zijn de huidige 
in onderzeeboten toegepaste motoren, 
vrijwel uitsluitend viertakt vanwege de 
bescheidenere luchtovermaatfactor, 
terwijl vooral sinds het verschijnen - be
gin '80 jaren - van drukvulgroepen met 
hogere rendementen de vermogensre
ductie tijdens snuiveren niet meer zo 
significant hoeft te zijn.
Voor een dieselmotor is het snuiverbe- 
drijf een pittige opgave. Immers warm- 
draaien is er niet bij, zodra de motor op 
toeren is wordt hij vol belast. Tijdens 
een snuiverperiode is de boot kwets
baar en dient de tijdsduur derhalve zo 
kort mogelijk gehouden worden. 
Meestal wordt er ca. 20 minuten ge- 
snuiverd, vervolgens wordt weggedo
ken naar grotere diepte en uitgeluisterd 
naar mogelijke naderende belagers. Bij 
dit wegduiken worden de motoren in 
de orde van een seconde vanuit volle 
belasting gestopt. Enig nakoelen is mo
gelijk door de koelwater- en smeerolie- 
circulatie nog enige tijd te continueren. 
(Dit schept ook mogelijk tot eventueel
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voorverwarmen met behulp van elektri
sche verwarmingselementen). Mede 
door de vaak krappe luchtovermaat 
wordt de dieselmotor tijdens het snui- 
veren geconfronteerd met een, in som
mige gevallen aanzienlijk, hogere ther
mische belasting met alle gevolgen van 
dien.
Ten aanzien van de onderzeeboot-die- 
selmotor mag tot slot van deze be
schouwing nog opgemerkt worden dat 
een dergelijke machine, naast een rela
tief krappe, doch adequate, totale 
luchtovermaatfactor, tevens over extra 
voorzieningen dient te beschikken op 
grond waarvan deze bestand is tegen: 
-zowel aanzienlijke hellingen voor- als 
achterover; in onderzeeboten worden 
de dieselgenerator-sets zoveel mogelijk 
naast elkaar (korte MK), in de lengte
richting van de boot geplaatst. Dit 
heeft consequenties voor onder meer 
de axiale lagering maar ook voor de 
smeerolie-afloop vanuit het carter, 
-tegelijkertijd optredende verlaagde 
druk aan de luchtinlaat en verhoogde 
afvoergassen-tegendruk; dit stelt 
meestal verhoogde eisen aan bijvoor
beeld de drukvulgroep voor wat betreft 
afdichtingen en lagers.
Voorts:
-het geluid, door een diesel voortge- 
bracht, wordt vooral veroorzaakt door 
(hoge) piekdrukken. Derhalve dient de 
verbranding zoveel mogelijk uitge
smeerd te worden over meerdere kruk- 
graden. Wervel- en voorkamers kunnen 
hierin voorzien.
Alhoewel een enkele fabriek soms ge
richt een onderzeeboot-dieselmotor 
ontwikkelt en produceert, mag dit als 
zeer uitzonderlijk beschouwd worden. 
Meestal wordt een reeds bestaande 
diesel, die zijn sporen reeds ruim
schoots elders heeft verdiend, aange
past cq. gemodificeerd. Dat echter het 
snuiverbedrijf bijzondere - lees zware - 
eisen stelt, mag het navolgende duide
lijk maken, zij het dat dit wellicht een

ietwat extreem voorbeeld is. Het illus
treert in ieder geval wel dat niet iedere 
diesel - a priori - geschikt te maken is 
voor de unieke snuiver-bedrijfsomstan- 
digheden. Een achttal viertakt-diesel- 
motoren van een zeer gerenommeerde 
fabriek en van een type dat met succes 
en op grote schaal zijn toepassing bij de 
spoorwegen had gevonden, werd geïn
stalleerd op een viertal onderzeeboten 
van dezelfde klasse. In een tijdsbestek 
van circa tien jaren werd de operatione
le inzetbaarheid van deze boten gehin
derd doordat deze motoren de volgen
de gebreken vertoonden:

1. breken bevestigingstapeinden cilin- 
derdeksels;

2. scheuren in krukkasten;
3. overmatige slijtage aandrijfwielen 

nokkenassen;
4 . uitslaan sponningen bovenste zui

gerveer;
5. inslaan inlaatkleppen;
6. breken afdichtingspasrand cilinder- 

deksels;
7. wegslaan uitlaatklepzittingen;
8. cavitatie-erosie hoofdaslagers;
9. scheuren in zuigers;

10. scheuren in cilindervoeringen;
11. scheuren in krukas;
12. afbreken bouten in nokkenaskop- 

pelingen;
13. scheuren in explosiedeksels kruk- 

kast;
14. afbreken ankerbouten bevestiging 

cilinderblok op krukkast;
15. scheuren verbindingsplaten cilin

ders;
16. afbreken fundatie pasbouten.
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16 kanaals a/d converter voor pc- 
priirter poort
Voor PC Data Acquisitie wordt er veel
vuldig gebruik gemaaktyan notebook 
PC's wegens hun compacte afmetin
gen. Van deze systemen laat vaak de 
aansluitvriendelijkheid te wensen over. 
De oplossing vindt men in het nieuwe 
Dewetron DAQ-BOOK dat te zien is 
op de beurs Industriële Elektronica '97. 
De Dewe-Daq-Book is een "Plug and 
Measure" concept. Het bestaat uit een 
compacte losse box waarin 1 tot 16 
meetwaarde omvormers passen. In 
het 'conditioner rack' is tevens een 12 
of 16-bits A/D omzetter opgenomen 
zodat deze direct aangesloten kan 
worden op de parallelle printer poort 
van uw (portable)computer. Een rui
me keuze aan meetwaarde omvor
mers maken het systeem compleet 
(Stroom, Spanning (10mV tot 750V), 
RMS, Frequentie, Brug/Rekstrookjes, 
Thermokoppels, PtlOO, Piëzo opne- 
mers, Ladingsversterkes voor trillings
sensoren, Specials van milivolt tot
kilovolt).
De prijzen van de modules zijn slechts 
ƒ 400,- tot ƒ 700,- per stuk zodat voor 
een laag bedrag de gewenste condi
tionering en isolatie bereikt kan wor
den,
Het systeem is zeer aansluitvriendelijk; 
één kabel naar de PC en de meetsig- 
nalen kunnen direct worden aangeslo
ten op de meetwaarde omvormers. 
De uitgangen zijn tevens op een ana
loge bus beschikbaar voor andere 
meetapparatuur zoals; recorder, oscil- 
loscoop, logger, enz,

informatie: Ankersmit Nederland b.v.. 
Essendonk 1A, 4824 DA Breda 
Tel: 076.5422840, fax: 076.5422850 
E-mail:101446.3615@compuserve.com

Een nieuwe grafische kaart 
voor CAD
TOPCAD Introduceert de opvolger 
van de reeds succesvolle ELSA WIN
NER 2000PRO/X grafische kaarten, de 
WINNER 3000. Deze kaart is speciaal 
ontworpen om te voorzien in de be
hoeften van de doelgroepmarkten in 
werktuigbouw, desktop publishing, 
document imaging en architectuur. 
Een directe vergelijking met de beken
de WINNER 2000PRO/X lijn onthult 
twee significante verschillen, volgens 
ELSA's manager van de business divi- 
sion voor professionele grafische pro
ducten: "De naam WINNER 3000 zelf 
is een duidelijke verwijzing naar de 
echte 3D grafische performance die 
beschikbaar is, zonder dat de gebrui
ker zijn toevlucht hoeft te nemen tot 
een dure 3D grafische processor. Ook

zullen gebruikers van op Windows ge
baseerde CAD programma's een ver
betering in 2D grafische snelheid tot 
35% bemerken met deze WINNER 
3000".
De WINNER 3000 met de nieuwe ViR- 
C E of ViRGE/VX S3 processor is lever
baar in drie modellen:
* 3000-S, met 2MB EDO RAM, een 
kaart die uitermate geschikt is voor het 
gebruik met AutoCAD LT. Hierbij 
wordt een unieke display list processor 
driver "Powerdraft" geleverd voor Au
toCAD LT voor Windows 95.
* 3000-M, met 2MB EDO RAM en 
2MB VRAM; voor gebruik met 2D (Au- 
to)CAD en beperkt 3D (Auto)CAD ge
bruik.
* 3000-L, met 2MB EDO RAM en 4MB 
VRAM; voor zowel 2D -  als 3D (Au- 
to)CAD gebruik.
Een bijzonder extraatje dat met alle 
WINNER 3000 grafische kaarten 
wordt meegeleverd is de gespeciali
seerde reeks van op maat gemaakte 
CAD drivers, beter bekend als 'PO- 
WERdraft'. ELSA POWERdraft drivers 
bieden beslist een versnelling in pro
ductiviteit en onderscheiden zich met 
vele praktische add-in functies voor 
programma's als bijvoorbeeld Auto
CAD. In de praktijk kunnen deze extra 
en zeer nuttige tools uw werksnelheid 
vergroten en u helpen om u snel een 
weg door de diverse programma's te 
banen. Uiteraard worden ook drivers 
voor Windows NT, Windows 95 en 
Windows 3.1 x meegeleverd.
De Winner 3000 serie wordt geleverd 
met 3 jaar garantie.
TOPCAD, officieel distributeur van Au
toCAD Software, is dè grootste distri
buteur van Nederland op het gebied 
van imaging, animatie en tekenkamer- 
automatisering met producten zoals 
Calcomp plotters en digitizers, Hitachi 
monitoren en Intergraph Personal 
Computer systemen.

Informatie: TOPCAD B.V.,
Postbus 677, 3300 AR Dordrecht.
Tel: 078.6313434, fax: 078.6314148, 
e-mail: info@topcad.nl

Overname motorenactrvitefteti
De Roodenburg Groep te Dordrecht, 
meer dan 35 jaar actief als importeur 
van Detroit Diesel motoren heeft in 
overleg met de Agam-Polmar Group 
te Rotterdam besloten tot overname 
van de motorenactiviteiten (MTU/ 
Mercedes-Benz dieselmotoren) van de 
Agam-Polmar Group.
De achtergrond is gelegen in de over
eenkomst tot samenwerking tussen 
MTU-Friedrichshafen (een Daimler- 
Benz deelneming) en Detroit Diesel 
Corporation m.b.t. ontwikkeling, pro
ductie en wereldwijde gezamenlijke 
marketing van dieselmotoren.
De eerste nieuwe typen motoren, t.w. 
MTU-DDC series 2000 en series 4000 
zijn reeds in productie genomen zo
wel in Duitsland als in de VS. Het be
treft een serie van 8 dl., 12 dl. en 16 
d l, motoren ten behoeve van scheep
vaart en industrie in de vermogensran- 
ge van 400 kW tot 2200 kW. Het tota
le motorenscala van 30 kW tot 7.400 
kW betekent een uitbreiding van af
zetmogelijkheden voor de Rooden
burg Groep,
Thans worden wereldwijd de respec
tievelijke vertegenwoordigingen ge
harmoniseerd zodat daadwerkelijk één 
marketingorganisatie voor verkoop en 
service ontstaat. Dit heeft ertoe geleid 
dat voor de Beneluxmarkt Rooden
burg in Nederland en haar zuster
maatschappij Verswijver in België en 
Luxemburg zal optreden als de verte
genwoordiging voor alle producten 
van zowel Detroit Diesel, MTU als de 
nieuwe gezamenlijke producten MTU- 
DDC.
Tevens zal de Roodenburg Groep leve
rancier zijn van de Mercedes-Benz in-

dustriemotoren en zowel de service- 
als onderdelenvoorziening in de markt 
verzorgen.
Om tot een naadloze overgang van 
activiteiten te komen, is het bijbeho
rend personeel van Agam-Polmar 
overgenomen zodat alle activiteiten 
voortgezet worden door de Rooden
burg Groep vanuit Dordrecht.

Tel: 078.6130444, fax: 078.6148971. 
Voor België tel: +32.33265727,
fa x :+32.33265571.

0.D. mount flange facer repairs
An O.D. mount portable flange facer, 
the Model FF12 is a modular machine 
that is easy to set up and operate. 
With the optional small flange adapter 
plate, flanges as small as 2 inches (50 
mm) in diameter may be re-faced. Or 
with the largest mounting bell, the 
machine will re-face flanges up to 12 
inches (305 mm) in diameter. The ma
chine will also cut O-ring grooves, rais
ed faces, and weld preps. With a short 
boring bar in the tool head, the Model 
FF12 will bore holes in plate, or bulk
heads.
The machine consists of a power mo
dule driven by a 1.22 hp (.91 kW) 
pneumatic motor. Your choice of 
7,5:1 or 15:1 worm gear reduction 
with 47 ft.lb (63.9 Nm) or 90 ft.lb 
(122.4 Nm) of torque respectively. 
The quill housing of the power modu
le attaches to either the 8-inch (203 
mm) or the 12-inch (305 mm) moun
ting bell for O.D. mounting on the 
flange. One of the two facing heads is 
attached to the power module via a 
no. 40 taper and locked in place with 
a draw bolt.
Standard 3/8-inch, square tool bits are 
used in the facing heads. The smaller 
facing head is designed to allow cut
ting from center to 8 inches (203 mm) 
in diameter. The large facing head re- 
faces from center to 12 inches (305 
mm) in diameter. Radial feed rate is 
variable, allowing you to precisely 
control the rate of metal removal and 
type of finish. The depth adjust
ment/longitudinal feed is manual.

Informatie: Th . Wortelboer, 
Ambachtsweg 9 B, 6581 AX Malden. 
Tel: 024.3586514, fax: 024.3587079.

New duplex stainless steel
The new Duplok range of duplex 
stainless steels from Nordberg-Loko- 
mo Oy of Tampers, Finland, are high
ly-alloyed grades containing 21-27% 
chromium, 5-9% nickel and 1.5-5% 
molybdenum. Some grades are also 
alloyed with nitrogen to improve 
weldability.
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The two-phase austenitic-ferritic mi
crostructure of Duplok stainless steels 
exhibits greater mechanical strength 
and higher resistance to both corro
sion and abrasion than conventional 
stainless steels. This makes them parti
cularly suitable for the production of 
process-plant operating under ar
duous conditions -  e.g. for compo
nents used in petrochemical applica
tions; in flue-gas scrubbers; in 
bleaching systems containing chlorine 
and hydrogen peroxide; as well as in 
seawater and marine environments 
Mechanically, the new Duplok grades 
offer substantially higher strength than 
austenitic steels. Their guaranteed 
yield strength varies from 350 to 515 
N/mm2 according to grade, whereas 
the yield strength of austenitic stain
less steel is approx. 200 N/mm2

Fig. 2. Bar chart showing comparison of 
yield strengths of cast duplex stainless steels 
and austenitic grade CF8M.

than that of austenitic grades, Howe
ver, because the corrosion resistance 
of stainless steel is improved by al
loying, Duplok grades have a higher 
chromium content than austenitic 
grades. Copper is also included in so-

me grades to increase corrosion resis
tance in the presence of sulphuric 
acid.
The occurrence of intergranular corro
sion is a major risk with austenitic 
stainless steels because the steel may 
become sensitized during welding.

This situation can be avoided by redu
cing the carbon content of the steel to

below 0.03%. The extremely low car
bon content of Duplok steels substan
tially reduces this risk.
The presence of a high ferrite content 
in Duplok stainless steels enhances 
their resistance to stress corrosion 
cracking by comparison with austeni
tic grades.

Information: Nordberg-lokomo Oy, 
Lokomo Steels, Box 306,
FIN-33101 Tampere, Finland 
Te l:+358.204.80142, 
fax: +358.204.804245,
E-mail: hannu.pontinen@nordberg.com

Euro Offshore levert opblaasboot 
aan brandweer van Spijkenisse
Het brandweercorps van Spijkenisse 
had het al zo lang op haar verlanglijst
je staan: een opblaasboot die dienst 
kon doen in de wateren rond Spijke
nisse en die daarenboven optimaal 
was toegerust voor haar specifieke 
taak. Na lang zoeken klopte men bij 
Euro Offshore in Gorinchem aan. En 
daar vond met wat werd gezocht. 
Om precies te zijn een Marshall M 80 
RM opblaasboot met een complete 
uitrusting. Een uitrusting die een op 
maat gesneden vertaling is van de 
wens die de brandweer van Spijkenis
se had ten aan zien van deze boot. 
Een speciale stuurunit, een roll bar, en 
een nieuw ontworpen zitkist zijn de 
resultaten van een vruchtbaar proces, 
van een inventieve samenwerking 
tussen Spijkenisse en Euro Offshore. 
De ingebrachte ideeën zijn door Euro 
Offshore ontwikkeld tot hoogwaardi
ge, maar bovenal praktische produc
ten. De Marshall M 80 RM is een rub
berboot. met een lengte van 4.60 
meter en een breedte van 2.04 meter 
en omvat maar liefst 5 luchtkamers. 
Deze Marshall M 80 RM is door Euro 
Offshore "omgetoverd" tot een unie
ke boot die wordt aangedreven door 
een Mercury Waterjet buitenboord
motor. Deze motor garandeert extra 
veiligheid als er eventueel duikers aan 
het werk zijn en bovendien levert de
ze Mercury waterjet motor maar liefst 
45 Jet of 65 PK. Genoeg voor een 
snelheid van zo'n 50 kilometer per 
uur.
Eind januari 1997 is de Marshall 
brandweerboot officieel overgedra
gen aan het brandweercorps van 
Spijkenisse en kan de boot ingezet 
worden boor haar specifieke taak als 
reddings- en hulpverleningsvaartuig 
in de wateren rond Spijkenisse zelf, 
maar ook in de Rotterdamse haven, 
Een woordvoerder van de brandweer 
in Spijkenisse vertolkte de gevoelens 
van het corps bij de overdracht; "We 
zijn heel blij met deze boot. We zijn 
met dit specifieke vaartuig nog beter 
toegerust in het kader van onze taak
verbreding. Laat dit het begin zijn van 
onze vloot. En Euro Offshore is blij dat 
weer een uitstekend product zijn weg 
heeft gevonden naar een tevreden 
cliënt.

Informatie: Euro Offshore B.V., 
Avelingen Oost 14, 4202 MN Gorin
chem,
Tel: 0183.638143.

Maritieme Communicatie
Speciaal als voorbereiding op de exa
mens marifoonbasiscettificaat, GMDSS 
module B, MARCOMB, module A en 
MARCOM-A is nieuwe software ont
wikkeld. De software kan gebruikt wor
den door iedereen die examen wil 
doen (beroeps- en pleziervaart) en ie
dereen die veel nautisch Engels ge
bruikt, zoals zeezeilers en kustvaarders. 
Het pakket bevat:

software om de officiële meerkeu
zevragen van de HDTP/RDR van bo
venstaande examens te oefenen

software om het internationale 
spellingsalfabet met cijfers, punt en 
komma te bestuderen, te leren en het 
spellen van woorden
-  software met een grote lijst Ne- 
derlands-Engels en Engels-Neder- 
lands, inclusief het volledige IMO 
Standard Maritime Vocabulary, 'woor
denboek' functie, bestuderen en spel
len
-  software met een grote lijst afkor
tingen en letterwoorden (communica
tie en navigatie), op alfabetische volg
orde, afkorting gevolgd door de bete
kenis en een toelichting, 'woorden
boek' functie
-  algemene informatie, examen in
formatie en diploma-eisen van boven
staande examens

1 inschrijfformulier voor het exa
men marifoonbasiscertificaat

1 inschrijfformulier voor het exa
men GMDDD module B 

1 handleiding 
1 licentiekaart 

De software heeft ongeveer 4 Mb 
ruimte op de harddisk nodig en staat 
op een 1,44 Mb floppy. Het pakket 
Maritieme Communicatie kost 
ƒ 25,00 exclusief ƒ 8,50 porto en ver
zendkosten.
Behalve maritieme communicatie 
hebben wij ook software voor klein en 
groot vaarbewijs.

Informatie: Expertisebureau Bos,
0251.244320.

VrTON fluorkoolstof-elastomeer
ERIKS bv Alkmaar heeft een overeen
komst gesloten met DuPont Dow Elas- 
tomers over het gebruik van grond
stoffen van deze leverancier in alle 
ERIKS o-ringen, oliekeerringen en rub- 
bervormdelen uit FPM (fluorkoolstof- 
elastomeer). Hierdoor is het ERIKS toe
gestaan in Nederland, België, Luxem
burg en Frankrijk de geregistreerde 
merknaam VITON voor deze produc
ten te voeren.
DuPont Dow Elastomers wil met deze 
z.g. License Agreement voorkomen, 
dat FPM producten onder de be
schermde handelsnaam VITON op de 
markt komen, terwijl ze uit andere 
grondstoffen dan van DuPont Dow 
Elastomers vervaardigd zijn. VITON is

niet alleen een rubbersoort van uitzon
derlijk hoge maar ook uitzonderlijk 
constante kwaliteit.
U herkent de originele VITON produc
ten aan een sticker, die ERIKS Alkmaar, 
ERIKS Hoboken en ERIKS Trappes van
af 01-02-1997 op de verpakking van 
deze producten aanbrengt. Zodat u 
de zekerheid heeft origineel VITON 
producten te ontvangen.

Informatie: ERIKS bv.
Alkmaar, verkoopgroep O-Ringen 
Tel: 072.514 1230, fax. 072.5155645.

Oliekan met betere grip
De populaire oliekan van Reiiang is 
vernieuwd. De kan heeft nu een ergo
nomisch grip, waardoor zelfs een ge
bruiker met zeer vuile handen een per
fecte houvast wordt gegarandeerd. 
Het pomp- en aanzuigsysteem van de 
oliekan is uniek. Daarom wordt dit 
stuk smeergereedschap in het bedrijfs
leven dikwijls de 'Rolls Roys' onder de 
oliekannen genoemd.
In welke positie hij ook wordt gehou
den of weggelegd, de oliekan functio
neert altijd. Al houdt men hem op zijn 
kop. Dank zij het zwenkbare, ver
zwaarde aanzuigventiel en het dubbel 
werkende pompsysteem wordt er 
nóóit lucht aangezogen.
Reiiang heeft het pompsysteem meer 
dan 500.000 keer getest. Daarbij zijn 
geen noemenswaardige slijtage-ver- 
schijnselen waargenomen. De oliekan 
is zowel in aluminium als in kunststof 
uitgevoerd en met reservoirs van 200, 
300 en 500 ml leverbaar,
De oliekan wordt gebruikt in de indus
trie, in garagebedrijven, machine- 
bouw-industrie, tijdens reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden, de fabri
cage van motoren, pompen en com
pressoren en tijdens service-werk- 
zaamheden.
Reiiang heeft een breed assortiment 
producten voor smeerdoeleinden. De 
fabrikant wordt in Nederland exclusief 
vertegenwoordigd door Technisch 
Bureau Leijenaar BV in Bussum. Leijen- 
aar is onder meer gespecialiseerd in de 
levering van smeergereedschappen.

Informatie: Leijenaar BV,
Bussum, H. Truffino,
Tel: 035.6939305, fax: 035.6936552

fig 4. Stress corrosion cracking curves for 
austenitic and Duplok stainless steels.
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The general corrosion resistance of du
plex stainless steels is as good or better

fig 3. Craph showing sensitization of aus
tenitic stainless steels to intergranular cor
rosion.
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Zeewaterbestendige rem
Met het oog op de veiligheid worden 
bij hef- en loopwerken van haven- en 
offshore-kraaninstallati« hoge eisen ge
steld aan de hierin toegepaste remmen. 
Zwevende lasten moeten veilig afge
remd en vastgehouden worden, om te 
voorkomen dat ze in geval van nood 
een oncontroleerbaar gevaar voor 
mensen en hun omgeving zouden wor
den. De remmen zijn voortdurend 
blootgesteld aan agressieve zilte zee
lucht, neerslag en temperatuurschom
melingen, die soms zeer snel de wer
king ervan kunnen beïnvloeden. Onder 
zulke uitzonderlijke bedrijfsomstandig
heden komen alleen remmen in aan
merking, die absoluut waterdicht en af

doende tegen corrosie beschermd zijn. 
Een model dat aan die eisen voldoet is 
de door Mayr (BRD) uitgebrachte Ro- 
ba-stop in zeewaterbestendige uitvoe
ring. Het gaat hier om een veerdruk-be- 
krachtigde elektromagnetische rem die 
door zijn gegoten behuizing dermate 
goed is afgedicht, dat volledig aan de 
normen voor beschermingsgraad IP 67 
wordt beantwoord. Door de speciale 
corrosiebescherming kan de rem ook 
onder de meest extreme omstandighe
den worden ingezet.
Zoals alle andere industriële Roba-stop 
veiligheidsremmen is ook de zeewater- 
rem ruststroom-bekrachtigd. Hij is dus 
in stroomloze toestand gesloten en vol
doet daarmee aan de gestelde veilig

heidseisen. Is de stroom afgeschakeld, 
dan drukken veren tegen de anker- 
schijf; de wnjvingsvtakken van de rotor 
-  die via een vertande naaf met de aan
drijfas verbonden is -  worden tussen 
deze ankerschijt en het aanliggende re- 
moppervlak gespannen. Wordt de 
spoel van de rem bekrachtigd, dan 
bouwt zich een magneetveld op, dat 
de ankerschijf aantrekt en zo de rotor 
met de wrijvingsvlakken vrijgeeft. Aldus 
wordt de remmende functie bij het 
aanleggen van de spanning uitgescha
keld. Van deze elektromagnetische vei-

ligheidsrem in zeewaterbestendige uit
voering worden door Mayr verschillen
de typen op de markt gebracht, met 
remmomenten variërend van 50 Nm 
tot 800 Nm. Afhankelijk van de grootte 
kunnen ze bij toerentallen tot 3.800 
omw/min worden toegepast. Uitrus
ting met een mechanische nood-hand- 
bediening behoort tot de mogelijkhe
den.
Informatie: Groneman B.V. afd. Aan
drijf- en Besturingstechniek, postbus 
24, 7550 AA Hengelo 
Tel. 074 2551140, fax: 074 2551109.

fI r e p r o t e c t io n
• We are specialized in fire-extinguishing and fire 

protection equipment for maritime use
• Deliver all brands
• Offer 24-hour service (including weekends). 

TECHNISCH BUREAU
DIVISIE ANSUL B.V.

MARINE SERVICE

Strickledeweg 23, 3125 AT Schiedam • telephone +31 - 10 4626077 
telefax +31 - 10 4625754 • telex 22686 tbrljn nl • telegram Rijnmayday Rotterdam

Man rijn

6b
VAN VOORDEN-PRO

VAN VOORDEN GIETERIJ 8. V. Scheepsschroeven
HODI strooihuizen 
Industrieel gietwerk 
Machine fabriek

VAN VOORDEN REPARATIE B.V. Schroefreparatie
Occasion Schroeven
Zinkanoden
Slijlsloffen

PROMAC B.V. Stuurmachines, Roeren
Verstelbare schroeven
Boegschroeven
Waterpompen
Scheepskranen
Koel-, vries- en
scherfijsinstalloties
Waterbehandelings-
installaties

EEN VOORSPRONG IN 
KWALITEIT EN TECHNIEK

VAN VOORDEN-PROMAC
Tel. 0418-513855 fax 0418-512400 Ttx 50110

PARTNERS IN
R E U A B IU T Y
D.B.R. hi een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf I  M  08R ~~ 

en is gespecialiseerd in het vervaardigen en / ,  Sche SEG|', ^ T e n  
leveren ven alle soorten aggregraten zoals I  (b innen"*^  
generatorsets, pompsets, compressorsets | en grolB 

en hulpsets, geheel volgens de wensen van I * Q ^ s,r'e
de klant en overeenkomstig de eisen van / •  p *  0reI .aa99er,nduslrje• VV„' “usirrs

U i ! ^ r w a , erb0lalle classificatiebureaux tot een electrisch 
vermogen van ruim 1000 kW. Van al onze 

producten heeft D .B.R. een uitzonderlijk grote 
onderdelenvoorraad. D.B.R. beschikt over een eigen werkplaats 
met servicedienst.

KAPORT-

Q[
S m > * ° ren

Luctrt- et? eUjeÏÏÏ8SS-
v/eerstatt'
mot°reri

D.B.R. B .v . ,  P.O.Box 9, Nijverheidsstraat 9,3370 AA Hardinxveld, 
Telefoon +31 <0)184 - 613200 Fax +31 (0) 184-612654.

fig. 6. De Roba-stop in zeewaterbestendige uitvoering is een veerdruk-bekrachtigde elektro

magnetische rem die ook onder de meest extreme omstandigheden kan worden ingezet.
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Scheepsbouwkundig 
ontwerper (HBO) 

bij IHC Holland Dredgers
IHC Holland Dredgers ontwerpt en 

bouwt baggermaterieel voor algemene en 
zeer gespecialiseerde toepassingen.
De custom-built sleephoppers, grote zelf- 
varende cutterzuigers en kleinere ’special 
purpose’ sleephoppers worden op onze 
moderne overdekte werf in Kinderdijk 
gebouwd.

Onze klanten komen van over de hele 
wereld. De toenemende vraag naar onze 
producten zorgt voor een goedgevulde 
orderportefeuille waardoor een vacature is 
ontstaan voor een scheepsbouwkundig 
ontwerper binnen de afdeling Ontwerp 
& Calculatie.

Plaats in de organisatie.
De Ontwerp & Calculatie-afdeling 

maakt deel uit van de afdeling Techniek. 
Zij heeft tot taak om, op basis van 
specifieke klantenwensen en functionele 
specificaties, te komen tot een optimaal 
voorontwerp en nauwkeurige kostprijs
calculatie. Hierdoor kunnen de door het 
bedrijf ontvangen aanvragen in overeen
stemming met de regels van de klasse- 
bureaus worden omgezet naar op maat 
gesneden offertes.
De Ontwerp & Calculatie-afdeling bestaat 
momenteel uit tien medewerkers in vaste 
dienst en omvat de disciplines scheeps
bouw, werktuigbouw en calculatie.

Wat wij van u (m /v) verwachten.
Voor de functie komen kandidaten in 

de leeftijd van 25 tot 40 jaar in aanmerking 
die voldoen aan de onderstaande eisen en 
kwalificaties. U heeft een voltooide op
leiding op hbo-niveau in de scheepsbouw, 
meerdere jaren ervaring met het ontwerpen 
en begroten van schepen of baggerwerk- 
tuigen en kennis van fabricagemethoden en 
bewerkingsmogelijkheden. Tevens kunt u 
goed communiceren. Vanwege het interna
tionale karakter van onze onderneming is 
mondelinge en schriftelijke vaardigheid 
in het Engels noodzakelijk. Ook zal van u 
de nodige expertise op het gebied van 
CAE/CAD-systemen worden verwacht.

Heeft u belangstelling?
Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met de heer J.P. Koert, Chef 
Ontwerp & Calculatie, tel. 078 - 691 05 54. 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 
weken sturen naar IHC Holland Dredgers, 
t.a.v. de heer WA.H.M. Vossen, Hoofd 
Personeelszaken Nieuwbouw, Postbus 1, 
2960 AA Kinderdijk. Tel. 078 - 691 05 05.

IH C  Holland is een innovatief bedrijf, gericht 
op de toekomst. Het maakt een dynamische 
ontwikkeling door en staat vooraan bij het 
creëren van de nieuwste baggertechnologie. 
Meer dan de helft van alle baggerschepen die 
de wereldzeeën bevaren, is gebouwd door IHC.

m
IHC HOLLAND DREDGERS 

KINDERDIJK
302-56



O p l e v e r i n g e n d o o r  F . K  o h

Fig.1.
De Sea Baltica 
(foto: Flying Focus).

Sea Baltica
YVC Ysselwerf heeft op 3 december het containerschip Sea Baltica, bouwnummer 268, opgeleverd aan Rederij 
Master Lemmer. Het is het eerste van twee gelijke schepen, die beide door de rederij voor lange tijd zijn ver- 
charterd aan Sea Land. Deze zet de schepen in voor feederdiensten tussen Rotterdam en havens in de Oostzee. 
Zij zijn overigens geschikt voor onbeperkte vaart.
Het tweede schip, de Sea Nordica, bouwnummer 269, zal binnenkort worden opgeleverd.

ONTWERP
Het ontwerp van de schepen heeft tal 
van interessante aspecten.
In de eerste plaats moet de hoge 
dienstsnelheid van 19 kn worden ge
noemd, mede mogelijk gemaakt door 
een uitgekiend lijnenplan, dat in sa
menwerking met Marin tot stand is ge
komen en dat aan de hand van diverse 
modelproeven werd geoptimaliseerd. 
Het achterschip heeft een matige 
praamvorm. Het voorschip heeft V- 
spanten en een bulb die voor de 
dienstsnelheid, bij maximum diepgang 
en voor de vaart in open water is geop
timaliseerd. De eventuele minder gun
stige effecten bij de vaart in ijs (maxi
maal slechts zo'n drie maanden per 
jaar) zijn op de koop toe genomen. De 
ervaringen van de afgelopen winter 
hebben echter laten zien dat de bulb 
ook bij ijsgang goed functioneert. In 
één geval werd de haven van Helsinki 
op eigen kracht aangelopen, terwijl 
veel schepen buiten de haven op een 
ijsbreker lagen te wachten. De Sea Bal
tica had een kleine diepgang vóór en 
een grote diepgang achter (om be
schadiging van de schroef te voorko
men), maar ondanks deze ongunstige 
trimligging werd het ijs gemakkelijk ge

broken en naar boven weggeduwd. 
Ongebruikelijk is de voortstuwing door 
twee motoren op één as. Dit heeft als 
voordelen een verhoogde betrouw
baarheid van de totale installatie, een 
grotere veiligheid en meer flexibiliteit. 
In verband met de strakke dienstrege
ling is een hoge betrouwbaarheid van 
groot belang. Met één motor uit bedrijf 
kan nog een snelheid van 16 kn wor
den behaald.
Het ontwerp is verder geoptimaliseerd 
met betrekking tot containercapaciteit, 
draagvermogen en gross tonnage, als
mede zwaartepuntsligging en stabili
teit. Het draagvermogen werd daarbij 
ongunstig beïnvloed door het extra 
staal dat voor ijsversterking volgens de 
hoogste Finse ijsklasse nodig is. Desal
niettemin werden gunstige verhoudin
gen gerealiseerd. Een maatstaf hiervoor 
is het aantal 14 tons TEU homogeen, 
gedeeld door de gross tonnage. Deze 
waarden zijn bepalend voor de inkom
sten van het schip respectievelijk voor 
de uitgaven aan haven- en loodsgel
den. Voor de Sea Baltica is het verhou
dingsgetal 0,08, wat hoog -  en dus 
gunstig -  is ten opzichte van vergelijk
bare schepen, waarvoor dit getal veelal 
ongeveer 0,065 is.

Bijzonder is ook dat de schotten tussen 
de ruimen dubbel zijn uitgevoerd (op 
twee spantafstanden), wat de stevig
heid van de constructie vergroot, in het 
bijzonder de torsiestijfheid, extra veilig
heid biedt bij het vervoer van gevaarlij
ke stoffen en ruimte biedt voor het on
derbrengen van brandstoftanks. Deze 
tanks zijn vrij van vlak en huid gehou
den, wat van belang is bij de vaart op 
de Oostzee en andere gebieden waar 
het milieu erg kwetsbaar is.
De mimen zijn volledig cellulair. Aan 
dek zijn tussen de mimen sjorbmggen 
aangebracht.
Opvallend zijn ook de 'buiskap' boven 
het voorste deel van de bak en de con
structie van het dekhuis, alsmede het 
installeren van dwarsschroeven in voor- 
én achterschip.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 
Lengte 1.1. 
Breedte o.a. 
Breedte mal 
Holte
Diepgang o.k.k. 
Draagvermogen 
Cross tonnage

145,70 m. 
135,92 m. 
23,39 m. 
23,28 m. 
11,70 m. 

8,80 m. 
13.248 t. 
9.191 .

36 S C H W k W E R F f c Z E E  A P R I L  1 9 9 7



De Sea Baltica is geklasseerd door 
Lloyd's Register, met de notatie: *  100 
A l, Containership, Ice Class IA , *  
LMC, UMS, NAV 1, SCM, |WS, voldoet 
uiteraard aan de voorschriften van de 
Scheepvaart Inspectie en verder o.a. 
aan die voor de vaart door Kieler-, Suez- 
en Panamakanaal en die van de USCC,

INDELING
De langsscheepse indeling van de Sea 
Baltica is van voor naar achter:
-  Voorpiek, tot het boventussendek 

bestemd voor waterballast; boven 
dat dek een droge ruimte die door
loopt boven het volgende comparti
ment.

-  Dwarsschroefcompartiment.
-  Acht laadruimen met daartussen 

brandstoftanks.
-  Machinekamer.
-  Achterpiek voor waterballast.
-  Hekeompartiment met stuurmachi- 

nekamer en daarnaast in de zijden 
tanks voor vuil water.

De achterste helft van ruim 7 en ruim 8 
in zijn geheel liggen boven de machi
nekamer.

Over de lengte van de laadruimen is 
het schip van een dubbele huid voor
zien.
Het schip heeft drie partiële tussendek
ken. In de zijtanks zijn deze uitgevoerd 
als stringerdekken; sommige delen zijn 
waterdicht, andere niet-waterdicht, af
hankelijk van de tankindeling. In de rui
men vormen zij platformdekken, overal 
waar de scheepsvorm niet toestaat dat 
op een lager niveau nog containers 
worden geplaatst. De ruimten onder 
deze platformdekken zijn met vertikale 
langs- en dwarsschotten van de ruimen 
gescheiden en maken deel uit van de 
naastgelegen zijtanks.
De zijtanks zijn als volgt onderverdeeld: 
Naast ruim 1 vormen de zijtanks onder 
het ondertussendek een U-vormige 
tank met de dubbele bodem tank; bo
ven het ondertussendek lopen de zij
tanks door tot het bakdek.
Naast ruim 2 en 3 liggen onder het

middelste tussendek aparte tanks naast 
elk ruim; boven dat tussendek hebben 
de zijtanks de lengte van ruim 2 + 3. 
Naast ruim 4 en 5 lopen de zijtanks van 
tanktop tot bovendek over twee ruim- 
lengten.
Naast ruim 6 liggen onder het middel
ste tussendek aparte tanks; boven dat 
tussendek strekken de zijtanks zich uit 
tot en met ruim 7.
Alle tot dusver genoemde zijtanks zijn 
bestemd voor waterballast.
Naast ruim 7 liggen tussen het onder
tussendek en het middelste tussendek 
de door kofferdammen omgeven sett- 
lingtanks voor zware olie. Onder het 
onderste tussendek liggen naast dit 
ruim overvloeitanks voor zware olie. 
Naast ruim 8 tenslotte bevindt zich nog 
een stel zijtanks voor waterballast.

De dubbele bodem strekt zich uit van 
het voorste ruimschot tot het achter- 
piekschot en is als volgt onderverdeeld: 
Onder ruim 1 en 2 elk een dwarsover 
lopende tank. Daarachter is de dubbele 
bodem in de breedte in vieren gedeeld. 
Naast hart schip en over de gehele 
lengte van voorkant ruim 3 tot aan de 
machinekamer liggen een 2,60 m bre
de pijpentunnel aan BB en een even 
brede tank aan SB. Laatstgenoemde 
tank is onderverdeeld in twee tanks van 
elk twee ruimlengten en (achterin) de 
sludgetank.
In de zijden bevinden zich daarnaast 
nog drie stel tanks: onder ruim 3 en 4, 
onder ruim 5 en de voorste helft van 
ruim 6 en tenslotte van halverwege 
ruim 6 tot halverwege ruim 7. In totaal 
elf tanks, die (met uitzondering van de 
sludgetank) alle voor waterballast zijn 
bestemd.
In de dubbele bodem in de machineka
mer zijn diverse 'engineers tanks' on
dergebracht, alsmede geheel achterin 
een drinkwatertank.
Verder bevinden zich achterin de ma
chinekamer tussen ondertussendek en 
middelste tussendek nog twee drink- 
watertanks (SB en BB).
Op het boventussendek loopt de ma-

ftg.2.

Doorsnede over bun- 
kertonks.
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chinekamer door tot de stuurmachine- 
kamer. Op dit dek staan aan SB de twee 
hulpsets terwijl aan BB de machinecon- 
troleruimte/schakelbordruimte ligt. 
Verder bevinden de verwarmingsketels 
zich op dit niveau.

De ruimte tussen de dwarsschotten is, 
als reeds gemeld, bestemd voor brand
stof. Tussen ondertussendek en boven
tussendek is echter ruimte vrijgehou
den voor ventilatiedoeleinden, De 
brandstof tanks hebben daardoor de 
vorm van twee halve 'ringen' (zie fig. 
2).
Deze situatie geldt niet voor de tanks 
tussen ruim 1 en 2, waarin dieselolie 
wordt gevaren en evenmin voor de 
tanks tussen ruim 7 en 8, die dienen als 
dagtank voor zware olie, smeerolie 
voorraadtank en vuile olie tank. In de 
overige vijf stel bunkertanks wordt zwa
re olie gevaren.

De tankinhouden (100%) zijn:
Zware olie 
Dieselolie 
Smeerolie 
Vuile olie
Pre sludge tank HFO 
Pre sludge tank LO 
Sludge 
Drinkwater 
Vuil water 
Waterballast 
inclusief anti-heelingtanks.

1006.1 m3. 
125,3 m3.

37.4 m3.
32.5 m3.
9.2 m3.
9.2 m3. 

38,0 m3.
108,0 m 3. 
66,3 m3.

5607.1 m3,

De bak strekt zich uit tot de achterkant 
van ruim 1. Daarvoor en naast de voor
ste helft van ruim 1 liggen op het 
hoofddek diverse bergplaatsen. Het 
hoofddek ligt onder de bak iets hoger 
dan achter ruim 1.

Accommodatie
De accommodatie voor 15 personen is 
grotendeels ondergebracht in de kam
panje. Boven het kampanjedek liggen 
het kapiteinsdek en vijf verdiepingen 
hoger het brugdek met het stuurhuis. 
Dit rust op de beide trappenhuizen, 
waarvan dat aan SB de buitentrappen 
omvat en dat aan BB de binnentrap
pen.
De schachten die de uitlaatgassenlei
dingen omgeven, zijn niet als onder
steuning van het dekhuis bedoeld, al 
zullen zij wel een geringe bijdrage daar
aan geven. Het SB trappenhuis en de 
schachten zijn geen gesloten kokers, 
maar zijn aan één zijde open, waardoor 
de ruimten onder het stuurhuis groten
deels buiten de meting blijven.
In het BB trappenhuis bevindt zich op 
de bovenste overloop (één dek onder 
het brugdek) een toilet ten behoeve 
van de bemanning in het stuurhuis.
Op het kapiteinsdek liggen de verblij
ven van de kapitein, met twee tweeper-
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Fig. 3 
Schema
containerindeling.

Tabel 1 

40

soons slaapkamers, zodat de kapitein 
behalve zijn echtgenote ook hun kinde
ren of andere gasten kan meenemen. 
Op het kampanjedek bevinden zich 
van SB naar BB: aan de voorkant de 
noodgeneratorkamer, het scheepskan- 
toor met zegelkast (bonded store) en 
een hal en aan de achterzijde een dek- 
toilet, diverse bergplaatsen en de AC- 
ruimte.
Op het hoofddek liggen aan SB de hut
ten voor Ie  en 2e machinist en voor 
twee gezellen, alsmede het hospitaal 
(tevens reserve hut) met twee bedden; 
aan BB de hutten voor 1 e en 2e stuur
man en twee gezellen, alsmede een 
tweepersoons reserve hut. De 1 e stuur
man en de Ie  machinist beschikken 
over een aparte slaapkamer. Alle hutten 
hebben een eigen toiletunit. Op hart 
schip liggen op dit dek van voor naar 
achter een was- en kleedlokaal (waarin 
ook de wasserij is ondergebracht), de 
machinekamerschacht, de proviand- 
ruimten, de kombuis en twee aparte 
messrooms voor officieren (BB) en ge
zellen (SB).

Constructie
Dubbele bodem, dek, huid en langs- 
schotten zijn met langsspanten ge
construeerd. De machinekamer en de 
pieken hebben dwarsspanten.
Staal van hoge treksterkte, type AHS6, 
is toegepast in de top box girder (bo
ven het boventussendek en inclusief de 
laadhoofdcoamingen).

LADINGVOORZIENINGEN
De Sea Baltica is geschikt om containers

van velerlei afmetingen te vervoeren: 
behalve de standaard 20-voeters en 40- 
voeters ook containers van 30, 45 en 
48/49 voet.
De totale capaciteit is 1050 TEU. Tabel 
1 geeft een overzicht van de capaciteit, 
ook voor afwijkende lengten.
Fig. 3 geeft een gedetailleerd beeld van 
de plaatsing van 20-voets en 40-voets 
containers.
De capaciteit voor een homogene la
ding met 14 tons TEU is 730 stuks.

Ruimen
De acht ruimen zijn volledig cellulair. Zij 
hebben elk een lengte die overeenkomt 
met één 40-voets of twee 20-voets con
tainers. De geleidingen zijn zodanig uit
gevoerd, dat zij zowel geschikt zijn voor 
de standaard breedte van 2,44 m als 
voor 'wide body' containers van 2,50 m.

De vrije hoogte in de ruimen is zodanig 
dat ook containers met een hoogte van 
2,90 m mee kunnen worden genomen, 
als volgt:
Ruim 1 2 x 2,60 + 3 x 2,90 m;
ruim 2-7 1 x 2,60 + 3 x 2,90 m;
ruim 8 2 x 2,60 m.

De maximaal toelaatbare stapelgewich- 
ten zijn:
voor 20-voeters 1001; 
voor 40-voeters 1201.

De ruimen 1 t/m 7 zijn geschikt voor 
het vervoer van gevaarlijke ladingen in 
overeenstemming met SOLAS 54/VII. 
Deze ruimen worden mechanisch ge
ventileerd, met 2 luchtwisselingen per

uur in ruim 1 en 2 en met 7,2 luchtwis
selingen per uur in de ruimen 3 t/m 7. 
In elk ruim wordt de lucht aan de voor
zijde toegevoerd door een ventilator die 
op hart schip tussen de luiken staat op
gesteld, en achterin het ruim via ventila- 
tiekokers afgevoerd. Ruim 8 heeft volle
dig natuurlijke ventilatie.

Luiken
De luikhoofden hebben een dagmaat 
van 12,40 m in de lengte en 20,70 m in 
de breedte, behalve de luikhoofden 1 
en 2, waarvan de breedte aan de deklijn 
is aangepast. De breedte van luik 1 is 
7,80/13,00 m, die van luik 2 is 15,60 m. 
De luikopeningen worden gesloten 
met Rodenstaal pontonluiken: twee pa
nelen naast elkaar op luikhoofd 1 en 
drie panelen naast elkaar op elk van de 
overige luikhoofden, met gewichten tot 
20 t per paneel. De panelen worden 
met walkranen behandeld en kunnen 
onafhankelijk van elkaar, in willekeurige 
volgorde worden weggenomen en 
weer geplaatst.

De luiken zijn berekend op een gelijk
matige belasting van 1,75 t/m 2 en op 
de volgende maximale stapelgewich- 
ten:
voor 20-voeters 6 0 1; 
voor 30-voeters 7 5 1; 
voor 40-voeters 9 0 1.

Op de luiken komt de indeling in con- 
tainerbaaien overeen met die in de rui
men, terwijl er bovendien achter het 
dekhuis nog een 40-voets baai is. De 
maximaal toegestane stapelgewichten 
op het achterschip zijn: 
voor 20-voeters 3 0 1; 
voor 40-voeters 4 0 1.
De meeste baaien hebben negen con
tainers in de breedte en vijf in de hoog
te, zie ook fig. 3. De breedte is voldoen
de om desgewenst zeven containers 
van 2,60 m breed plus twee van 2,40 
m te plaatsen.
Tussen de ruimen zijn sjorbruggen aan
gebracht.
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Standaard Afwijkend

TEU FEU + TEU 30' 45' 48/49'

In ruim 364 173 + 18 49 - -

Aan dek 686 339 + 8 33 144 72

Totaal 1050 512 + 26 82 144 72



Fig. 4
De Sea Baltiea 
(foto: Flying Focus)

Voor het overige zijn de normale corv 
tainerfittings en sjormiddelen beschik
baar.

Reeferplugs
Voor het vervoer van koelcontainers zijn 
op het schip in totaal 178 reeferplugs 
aangebracht en wel als volgt:
In ruim

subtotaal 
op luik

3
4-7 elk

1
2
3-7 elk 
8

8
12

56
6

14
18
12,

122 .subtotaal
Ook tijdens de reis zijn de koelcontai
ners voor inspectie bereikbaar.
Om de warmte van de aggregaten van 
de koelcontainers af te voeren wordt via 
speciale ventilatieleidingen (in de open 
ruimte binnen de ringvormige bunker- 
tanks) door de ventilatoren lucht toege
voerd. In dit geval wordt de lucht afge
voerd via de toegangsschachten aan 
dezelfde kant van het ruim.

Anti-heelingsysteem
Voor het laden en lossen van een schip 
met containergeleidingen moet het 
schip steeds rechtop liggen. Daarom is 
een anti-heelingsysteem aangebracht. 
Hiervoor zijn de zijtanks naast ruim 4/5 
ingericht. Zij hebben elk een inhoud

(100%) van 425 m3, De automatisch 
bestuurde Frank Mohn anti-heeling 
pomp, met een capaciteit van 425 
m3/h, houdt de slagzij tussen ± 1j\
De pomp is in de pijpentunnel onder
gebracht.

MACHINE-INSTALLAT1E
De twee hoofdmotoren zijn Stork Wart- 
sila Diesel motoren van het type 8L38, 
elk met een vermogen van 5280 kW bij 
600 tpm. Zij zijn via Lohmann & Stol- 
terfoht pneumatisch bediende koppe
lingen verbonden met een gemeen
schappelijke tandwielkast. Deze is ver
vaardigd door Schelde Gears en heeft 
een reductie van 5,55:1. De uitgaande 
as van de tandwielkast drijft de schroef
as en de KaMeWa verstelbare schroef 
aan. De schroef heeft vier bladen, een 
diameter van 5800 mm en is vervaar
digd van roestvrij staal.

Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door een asgenerator, twee hulpsets, 
een haven/noodset en/of een walaan
sluiting, alle voor 440 V draaistroom, 60
Hz.
De Leroy Somer asgenerator wordt 
aangedreven door een PTO aan de ach
terkant van de tandwielkast en levert 
een vermogen van 2000 kW (2500 
kVA) bij 1800 tpm.
De hulpsets bestaan elk uit een Mitsu
bishi dieselmotor, type S6R-MPTA, van 
570 kW bij 1800 tpm, een flexibele 
koppeling en een Leroy Somer genera
tor.
De havenset is gelijk aan de hulpsets, 
maar dient tevens als noodset; het ver
mogen is 550 kW bij 1800 tpm.
Op zee wordt het benodigde elektri
sche vermogen normaliter door de as
generator geleverd. Indien deze om 
enigerlei reden niet beschikbaar is kan 
met één hulpset worden volstaan.
Ook wanneer met lagere toerentallen 
moet worden gemanoeuvreerd, neemt 
een van de hulpsets de belasting van de 
asgenerator over.
Bij het manoeuvreren met de dwars- 
schroeven wordt het hiervoor benodige 
vermogen door de asgenerator (bij 
constant toerental) geleverd. De hulp
set blijft in bedrijf.
Bij het laden en lossen kan eveneens 
met één hulpset worden volstaan, ten
zij er koelcontainers aan boord zijn ge
nomen, die nog ingekoeld moeten 
worden; in dat geval zijn beide hulpsets 
nodig en eventueel ook de havenset.

In de totale warmtebehoefte van het 
schip (machinekamer, tankverwarming 
en luchtverwarming in accommodatie) 
wordt voorzien door een thermische 
olie systeem. Dit omvat een Konus uit
laatgassenketel van 850 kW (aangeslo

ten op de BB uitlaatgassenleiding) en 
een oliegestookte ketel van 700 kW van 
het zelfde fabrikaat, alsmede twee cir- 
culatiepompen van 50 m 3/h bij 6 bar 
en een expansievat.

Verder zijn in de machinekamer o.a. 
geïnstalleerd:
-  twee Atlas Copco startluchtcom- 

pressoren, elk 75 m3/h bij 30 bar;
-  een Westfalia clarifier voor zware 

olie, 2400 l/h;
-  een Westfalia purifier voor zware 

olie, 2400 l/h;
-  een Westfalia separator voor diesel

olie, 1200 l/h;
-  twee Westfalia smeerolieseparato- 

ren, elk 1840 l/h;
-  een Westfalia sludgeseparator, 

waarmee zowel brandstof wordt te
ruggewonnen als de hoeveelheid 
aan de wal af te geven sludge wordt 
gereduceerd; een dubbel voordeel.

-  Weka beunkoelers aan SB en BB;
-  een Alfa Laval zoetwatermaker, 10 

m3/h;
-  twee Kuyl & Rottinghuis 

ballast/brandbluspompen, elk 250 
m3/h bij 25 m opvoerhoogte;

-  een Kuyl & Rottinghuis 
brandblus/lenspomp, 90 m3/h bij 
60 m opvoerhoogte;

-  een Kuyl & Rottinghuis lenswaterrei- 
niger, 1 m3/h;

-  een Hamworthy sewage-installatie.

Een Moland bewakings- en alarmsys
teem, type MA 100, is geïnstalleerd, 
met uitlezing en alarmering op de brug 
en in de machinecontroleruimte. Op 
het systeem is ook het niveaumeetsys- 
teem voor brandstof- en ballasltanks 
aangesloten. Laatstgenoemd systeem 
werkt met elektronische druksensoren.

VERDERE UITRUSTING

Stuurgerei
Het vrijhangende Becker roer wordt be
wogen door een F ry den ba draaivleu- 
gelstuurmachine.
Om de manoeuvreerbaarheid te ver
groten zijn zowel in het voorschip als in 
het achterschip dwarsschroeven geïn
stalleerd. Zij zijn van het fabrikaat Ka
MeWa, hebben elk vier verstelbare bla
den en een diameter van 1750 m en zij 
worden aangedreven door elektromo
toren van 1000 kW (voorschip) respec
tievelijk 750 kW.

Anker- en meergerei
Het schip is uitgerust met twee Spek 
boegankers van elk 5610 kg en 2 x 289 
m ankerketting van 58 mm.
De ankers worden behandeld door ge
combineerde anker/meerlieren, elk 
voorzien van een kabelaring, twee 
trommels en een verhaalkop. De trek-
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kracht op de trommels is 12 t bij 10 
m/min.

Op het achterschip staan twee meerlie- 
ren met elk twee trommels en een ver- 
haalkop. De trekkracht op de trommels 
is 1 0 1 bij 10 m/min.
Alle lieren zijn van het fabrikaat Kraaij- 
eveld. Die op het voorschip worden 
elektrohydraulisch aangedreven, die op 
het achterschip hydraulisch.

Proviandkranen
Aan de achterkant van het dekhuis zijn 
twee proviandkranen aangebracht met 
een SWL van 4 t aan SB en 1 t aan BB, 
in beide gevallen met een bereik van 
12 m.

Brandbestrijding
Een elektrisch branddetectie- en alarm
systeem, met sensoren van het ionisa- 
tietype, is aangebracht in de machine
kamer en bijbehorende ruimten, alsme
de in de kombuis, de gangen in de ac
commodatie en de AC-ruimte. Het de
tectiesysteem in de ruimen is van het 
'sampling type' met rook detectoren. 
Een gecombineerd C 0 2-systeem voor 
de machineruimten en de laadruimen 
is geleverd door Ajax Fire Protection. De 
C 0 2-kamer bevindt zich op het boven
tussendek tussen ruim 7 en 8.
Behalve de drie bij de machine-installa- 
tie al genoemde brandbluspompen is 
in het boegschroefcompartiment een 
noodbluspomp geïnstalleerd van 60 
m3/h bij 60 m opvoerhoogte.

Reddingmiddelen
De reddingmiddelen omvatten:
-  Een Fassmer vrije val motorredding- 

boot van CRP, voor 15 personen, 
met bijbehorende lanceer- en hijsin
stallatie.

-  Een rescue boot op het kapiteinsdek 
aan SB.

-  Twee opblaasbare vlotten, elk voor 
15 personen, op het kapiteinsdek.

-  Een zwenkkraan voor het behande
len van rescue boot en SB vlot.

-  Een opblaasbaar vlot, voor 6 perso
nen, op het bakdek.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
De bruginrichting is goedgekeurd voor 
éénmansbrugbezetting en voor het na
vigeren zonder papieren kaarten.
De apparatuur is geleverd door Alpha- 
tron en omvat:
-  ARPA radar, 10 cm S-band;
-  ARPA radar, 3 cm X-band;
-  gyrokompas;
-  magnetisch kompas;
-  autopilot;
-  echolood;
-  log;
-  GPS;
-  DGPS;

Ecdis, Alphachart 21, 2 stuks;
VHF, 2 stuks;
Satcom A;
Satcom C; 
mobilofoon;
SSB HF/MF;
wachtontvanger, 2182/2187,5 kHz; 
weerberichten fax;
Navtex ontvanger.

Verder is een computersysteem voor 
beladings- en stabiliteitsberekeningen 
geïnstalleerd. Het niveau meetsysteem 
van brandstof- en ballasttanks is ook op 
dit computersysteem aangesloten.

Lijst van toeleveranciers voor de Sea Baltica.
(niet volledig)

Ajax Fire Protection, Amsterdam C02-installatie
Alewijnse, Nijmegen elektrische installatie
Alta Lavai, Maarssen zoetwatermaker
Aiphatron, Rotterdam navigatie- en communicatie-apparatuur
Anker, Het -, Schelluinen ramen
Bertrams Konus, 't Harde thermische olie ketels
Bloksma, Almere oliekoelers
Bouwman Projecten, Rotterdam stoffering
BP Marine, Rotterdam smeermiddelen
Davit International, Leusden rescue boot en kraan
Drumarkon, Werkendam Momek branddeuren
Econosto, Capellea/d Ijssel appendages
van Egmond, Alphen a/d Rijn conservering ballasttanks
Frank Mohn, Spijkenisse anti-heelingpomp
C ebeko, Schiedam proviandkoelruimen
Hakvoort Horeca, Emmeloord kombuisuitrusting
Hamworthy, Rotterdam sewage-installatie
Heinen St Hopman, Spakenburg AC- en ventilatiesystemen
Helder & May, Rozenburg vloeren
Hempel, Vlaardingen verf
Henri Systems Holland, Zwijndrecht bewakings- en alarmsysteem
Hora, Leusden ramen stuurhuis
Hydraudyne Bruinhof, Rotterdam koppelingen hoofdmotoren
Inglasco, Rotterdam brandblus uitrusting
IP Holland, Krimpen a/d Lek ladingcomputer
long Pijpleidingen, Papendrecht pijpleidingen
KaMeWa, Purmerend schroef en dwarsschroeven, schroefas

afdichtingen
Ketting, l/muiden startluchtcompressoren
Kraaijevetd, Sliedrecht lieren
Kreté, H l  Ambacht isolatie
Kroon, Hoogezartd hang- en sluitwerk
KSB Amri, Zwanenburg pneumatisch bediende ballastafsluiters
Kuyl & Rottinghuis, Utrecht diverse pompen
Leistriz, Nijkerk brandstofpompen
Leroy Somer, Soesterberg generatoren
Mamach, Papendrecht machinekamerwerkploats
Marilux, Raamsdonksveer zoeklichten
Marktechnical, 's Gravenmoer temperatuur sensoren
Mühlhan, Schiedam schilderwerk
Oceana, Rotterdam vlotten
Olthof, Capelle a/d Ijssel hulpmotoren
Promac, Zaltbommel roer
Qua-Vac Electrolux, Almere vriesinstallatie
R&tH Systems, Rotterdam inrichting wasserij
Rodenstaal, Roden luiken
Schelde Gears, Vlissingen tandwielkast
SEC, Groningen container sjorringen
Snel, Rob -, Sliedrecht w.d. deuren en mangaten
Stork Wartsila Diesel, Zwolle hoofdmotoren
Technische Unie, Dordrecht sanitaire installatie
Technoship, Apeldoorn vrije val reddingboot
Thofex, Rotterdam slijpmachines
Ulstein Rekab, Groningen stuurmachine
Venteville, Rotterdam luchtfluit
de Waal, Werkendam proviandkranen
Weka, Knmpen a/d Lek beunkoelers
Westfalia, Cuijk separatoren
Winel, Assen deuren
Wortelboer, Rotterdam ankers en kettingen
Wouter Witzel, Enschede vtinderkieppen.
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q H III  Single Buoy Moorings
A s h o r e  sYSTEMS

FPSO &  TANKER SPECIALISTS
Join the M arket Leaders

(Monaco based)
Since the building o f the world’s first ever FPSO in 1977, Single Buoy Moorings Inc., has been at the 
forefront o f  the Floating Production Storage and Offloading industry. It has been involved in many o f  
the industry’s most prestigious FPSO projects including, most recently, those for BP’s Schichallion and 
Shell Expro’s Teal and Guillemot development.

Our continuing success has created opportunities within the FPSO design department o f our Monaco 
engineering office. These career positions offer challenging assignments in the conceptual and design 
phases o f  projects at the leading edge o f floating production technology.

SEN IO R  NAVAL AR CH ITECT
Candidates should have a shipbuilding background complemented by practical experience in tanker 
operational activities. Up to date skills in structural design, fatigue assessments, cargo handling, safety 
and regulatory aspects o f  FPSO design and operation are required.

SEN IOR M ARINE ENGINEER
Experienced in tanker systems, either through shipbuilding or in the tanker shipping industry.
Candidates should be equally capable o f working in a leading role on a project or as part o f a team. 
Applicants should be inclined towards, or already have progressed into the offshore oil and gas industry.

M ARINE ENGINEER
Candidates should have sea time on tankers followed by a responsible shore based position. Experience 
in repair and maintenance of tankers, dockings, running repairs with associated budgets and target 
schedules to meet is necessary.

SAFETY ENGINEER
Candidates must be competent in the evaluation o f designs, maintenance o f engineering safety standards, 
m odelling analytical techniques and practical interpretation o f safety studies, such as FEA, FMEA 
and QRA. Knowledge o f  developments in hazard management and experience in the supervision of 
constancy contracts would be an advantage. Current experience in the offshore oil and gas industry 
is essential.

In all cases candidates should be professionally qualified and have ten years or more relevant experience. 
Applicants must be able to work effectively as part o f  a team and possess the necessary skills to deal 
effectively with senior management, clients, certifying authorities, regulatory authorities and major 
subcontractors.

To be considered for these positions, please send full career details to:

Head of Personnel, Single Buoy Moorings Inc, 24 Avenue de Fontvieille, 
PO Box 199 MC98007 Monaco Cedex



STILL USING THE RULE 
OF THUMB? *
W e don't doubt for a second a captain's ability to ' 
assess an anchoring situation. Nevertheless.., accidents 
can happen but may be prevented with little effort and cost.
On the basis of information from official organizations, Willem Pot has 
invested in a software program to assist decisions concerning anchoring. 
By entering data such as wave height, current, depth and wind speed, this 
program is ideally suitable for checking whether the decision taken is the 
optimum one.

a Willem Pot
inarlno  NlmtkiKlN since 111»!»

Complet« information 
about this anchoring 
program  w ill be 
supplied to you free  
of obligation.

Postal address: P.O. Box 29102,3001 G C Rotterdam, The Netherlands 
Main office: Stationsplein 45. Phone +31 (0) 10-4331277, Fox +31 (0) 10 4 130304, Telex 22496

sedert 1927 
LEVERINGSPROGRAMMA

BLOHM * VOSS A.O.
•  S im ple*-Com pact-afdichting ©n
•  Simpte* -Compact-fltabilisalievinnen
•  S imple*-Compact-«tuurmachine*
•  Simplex-Compact-lagern
•  Carbonplan-glijringafdichtingen
•  Contra*-radiaalafdichtingen
•  Schroefaskofcertoopbussen
•  Turbulo-otieafscheiders
•  M1000 accommodatiaaysteem
•  Anker» en kettingen

NEUENFELDER 
MASCHINENFABRIK GMBH.
•  Scheepskranen en davits
•  Stuurmachines

APPARATEBAU SALZKOTTEN GMBH.
•  Sewage treatmenf installaties 
e Veiligheid&vatten

MOHR HEBETECHNIK GMBH.
•  Blokken, haken en schakels
e Panamakluizen en verhaaltonen
•  Mangatdoksols an ringen

DECKMA HAMBURG GMBH.
•  Oliewater monitor»
•  Tanker deballaatlng monitor

MASCHINENFABRIK BRÖHL GMBH.
e Dekwerktuigen 
e  T ran S p ortw agens 
e Schepenliften en hellinglieren

H. DEWERS GMBH. & CO.
•  Appendages

imu B .V . T e c h  ni a c h  B u r e a u  

u T t t e n b o g a a r  t

JETS VACUUM AS
•  Vacuum toilet systemen

WINEL B.V.
e  O rt-  en belucht er s Ventitatiekappen 
e  Waterdichte deuren 
e  Hydraulische waterdichte deuren 
e Huiddeuren
e Spuipotlen Viamdovers Dekdoppen 
e  Mangatdeksels

MEGATOR Ltd. 
e Pompen
e Hydrophoohnstallaties 
e  Olieskimmers

MEROK MARINE
e  Stoelen voor veerboten

TANKSYSTEM A.S. 
e  Hermetic Ullage. Temperatuur an 

interface detectors 
e  Hermetic dekafsluiters en

ladi ngbemonstenng sappa rat uur

WEARDALE STEEL (Wolaingham) Ltd.
e Stalen gietstukken 
e  Zware staalconstructies

D E E R B E R G  SYSTEM S
e  Afvalverwerking» systemen

H O PPE BO RD M ESS TECH N IK QMBH.
e  Lading computers 
e  Hellingcompensatie
•  Diepgang, tnm - en lis tmeting 
e Tank inhoudsmebng

S einhu isw ach ter 1 
3034 KH Rotterdam
Tel.: 010 -411 46 14- Fa*: 010 - 414 10 04

V E R W E N  & H O E B E E
E X P E R T I S E -  E N  T A X A T I E B U R E A U

Reeds 80 jaar een dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in hel vaststellen van oorzaak en omvang 
van schaden, taxaties en inspecties op gebied van scheepvaart, alsmede expertises aan machines en 
aannemersmateriaal. ten behoeve van Assuradeuren en andere belanghebbenden.
Ter versterking van onze buitendienst zoeken wij een scheepsbouwkundige, die na een interne opleiding 
kan gaan optreden als

EXPERT
Voor deze functie is vereist:
-  Een opleiding HTS Scheepsbouw
-  Enige jaren ervaring - bij voorkeur op reparatiegebied.
-  Algemene technische belangstelling en zakelijk inzicht om 

zich in uiteenlopende problemen te verdiepen.
-  Goede redactionele vaardigheid.
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
-  Ervaring in expertise- o f  inspectiewerkzaamheden strekt tot aanbeveling.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

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

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer Ins. B.E. Verweij 
020-6107260.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de directie van:

EXPERTISE- EN TAXATIEBUREAU VERW EIJ & HOEBEE
Osdorper Ban 17 BC. 1068 LD Amsterdam
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SWZ 97-04-01
Escort tug performance results
Scalzo, S.; Hogue, D.
International Tug and Salvage Con
vention (078600), 199609, pg-57, 
nrpg-17, gr-3, ta-1, dr-5, ph-12, ENC 
Tanker escorting in the North Puget 
Sound, mandated by the Oil Pollution 
Act of 1990 (OPA 90) presents a uni
que and complicated problem for tan
ker owners and the owners/operators 
of escort tugs. The purpose of this pa
per is to define the regulatory driven 
need, to present the solution Foss Ma
ritime, working in partnership with 
others, developed and to review vessel 
testing and operations. 0111102; 
0150400

SWZ 97-04-02 
Bulk carrier safety
Frystock, K.; Spencer, j.
Marine Technology (001910), 
199610, 33/4, pg-309, nrpg-10, ta-2, 
dr-5, ENG
Following a rash of 25 bulk carrier los
ses in 1990 and 1991, the American 
Bureau of Shipping (ABS), The Interna
tional Association of Classification So
cieties (IACS), and various other seg
ments of the marine industry initiated 
measures in an attempt to correct this 
situation. During the next several years 
another 11 losses indicated that these 
measures, although improving the si
tuation, did not go far enough to solve 
the problem. A close examination of 
the vessels involved indicated that the 
overwhelming majority of the bulk 
carriers were in excess of 15 years old. 
While inadequate maintenance and 
improper loading have been likely 
contributory factors, is is apparent that 
present bulk carrier designs have not 
matched expectations as these vessels 
age. At ABS a study to investigate the 
response of the bulk carrier hull struc
ture was undertaken in an attempt to 
understand the causes of the structural 
weaknesses which may have contribu
ted to these losses. 0120330; 
0110201

SWZ 97-04-03
Performance database for off
shore tug supply vessels
Latorre, R.; Mims, /.
Marine Technology (001910), 
199701, 34/1, pg-66, nrpg-9, gr-6, 
ta-4, dr-4, ph-1, ENG 
With the continued development of 
the oil and gas fields, the fourth gene
ration of tug-supply vessel is being 
launched. This paper summarizes the 
performance data base for offshore 
tug-supply vessels developed under a 
SNAME T&R Project. 0150400; 
0111218

SWZ 97-04-04
New manoeuvring sea trial sys
tem using DCPS
Yum, D J.; Lee, T.I.; Lee, H. Y.; Lee, H.W. 
MARSIM (075075), 199609, pg-333, 
nrpg-8, gr-7, ta-1, dr-3, ENG 
This paper describes an application of 
the new sea trial system, called HISTS, 
based on DGPS (Differential Global 
Positioning System) for the improve
ment of accuracy and reliability of 
manoeuvring sea trials. The whole sys
tem comprises the DGPS, data acqui
sition interface unit, data analysis and 
display hardware and custom-made 
software.
The sea trial results using the new sys
tem are compared with those of con
ventional sea trial methods which ha
ve been used at HHI and with the pre
dicted results of PMM model tests. 
0150514

SWZ 97-04-05
Assessment of ship manoeuvra
bility based on IMO resolution 
No. A.75I
Kang, C.G.; Kim, J.H.
MARSIM (075075), 199609, pg-293, 
nrpg-10, gr-8, ta-1, dr-1, ENG 
IMO's resolution No. A.751 on ship 
manoeuvrability was adopted in 1993. 
Sea trial data performed in Korean 
ship yards were collected and analy
zed based on the standards for the 
ship manoeuvrability. In this paper, 
the results are presented and checked 
whether the criteria in the standards 
are strict or not for usual ships. Some 
suggestion derived from the analysis 
of the data base and the application of 
the criteria are given. 0150500

SWZ 97-04-06
Spar platforms for deep water 
oil and gas fields
Halkyard, Horton, E.H.
Marine Technology Society journal 
(001912), 199609, 30/3, pg-3, nrpg- 
10, gr-7, ta-10, dr-7, ENG 
Oil companies are taking an increasing 
interest in deep water fields through
out the world. The reasons include 
discovery of better prospects and the 
advent of better, lower cost, technolo
gy for finding and recovering oil. One 
of the new technologies contributing 
to this interest is the deep draft Spar 
Drilling and Production System. The 
first such system is scheduled for in
stallation in September, 1996, at Viso- 
ka Knoll 826 for Oryx Energy Compa
ny and CNG (the "Neptune" Project). 
The water depth at VK826 is 1,930 
feet.
A second larger Spar is under design 
and expected to be installed in 1998. 
This paper provides a description of

these Spars, together with their major 
systems and performance. 0630321

SWZ 97-04-07
Cognitive aspects of the cap 
tain's work In a critical situation
Clemmensen, T.
MARSIM (075075), 199609, pg-177, 
nrpg-13, gr-2, ta-2, dr-1, ENG 
It has been suggested that the captain 
of a merchant ship requires decision 
support in the initial phase of an emer
gency until help from shore or nearby 
ships is available. Theories of human 
error and human factors knowledge 
claim that requirements to support 
can be modelled as a number of error 
prone cognitive mechanisms on diffe
rent organisational levels. This paper 
presents Human Factors studies, con
ducted as part of the requirements de
finition to a decision support system 
for officers on the bridge of a ship in a 
critical situation, such as damage to 
the hull or fire on board. The studies 
addressed on which organisational le
vels captains required support in case 
of an emergency. 0210810; 0250455

SWZ 97-04-08
M 25 - a new member of the 
MAH long stroke engine genera
tion
Vogt, R.
MAK Toplaterne (001804), 
199611/70, pg-4, nrpg-6, gr-1, ta-1, 
dr-2, ph-8, ENG
The concept of the new engine M 25 
is based on the proven design features 
of the MaK long-stroke engine genera
tion with the series M 20 and M 32. 
The operational experience of 20,000 
hours with the engine M 20 and of 
more than 8,000 hours with the engi
ne M 32 in field use shows that the de
sign principle has stood its test excel
lently and that it is a solid basis for furt
her development. 0160120

SWZ 97-04-09
Turbocharging: redundancy ver
sus reliability
Winn, K.R.
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199603, pg-51, nrpg-9, gr- 
1, dr-4, ENG
The paper describes a number of ways 
in which degrees of redundancy may 
be applied to the engine turbocharger 
system. These approaches are assess
ed together with an indication of the 
benefits and costs which are involved. 
Data on the reliability of a number of 
engines is reviewed to show the effect 
of turbocharger reliability on the com
plete package. Reference is made to a 
review of the ways in which the latest 
design and development techniques

M ARITIEM  IN FO RM ATIE 
CEN TRUM  /  BTUD

Kopieen var» de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:

Maritiem in fo rm atie  Centrum

Mekeiweg 2, 2628 CD Defft 
Telefoon: 015-2786663 
Fax: 015-2786855

Bij bestelling dient u het SWZ- 
nummer van het abstract op te 
geven.

De bibliotheek van het Maritiem 
informatie Centrum / BTUD is 
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur.

can be used to ensure reliability. The 
choice of designing lor reliability or 
high perfonnance with redundancy is 
debated. This questions the basic as
sumption that lower performance gi
ves reliability, and concludes that it is 
possible to achieve performance with 
reliability. 0160153

SWZ 97-04-10
Redundancy of main switch
board systems aboard ships: 
short-circuit power protection of 
electrical switchgear
Fetzberger, T.
Intern. Marine Propulsion Conf. 
(073085), 199603, pg-45, nrpg-5, ta- 
1, dr-3, ENG
Over the past years the capacity of po
wer supply installations on board of 
ships has increased continuously. Due 
to the resulting high short-circuit cur
rents designers have selected primary 
voltages of up to 10 kV for newly con
ceived power supply systems. Howe
ver, in individual cases where the cus
tomer could not decide in favour of a 
medium-voltage installation, and 
where a short-circuit power exceeding 
1 00 kA was to be expected, all that 
could be done was to provide for 
short-circuit limiting measures in the 
switchgear. This can be accomplished 
by interlocking the diesel generators, 
i.e. by running only as many genera
tors on the busbar network of the 
switch panel as it is permissible from 
the short-circuit strength of the 
switchgear - or to envisage a special 
device that allows parallel operation of 
all generators on the network. In the 
event of a short-circuit, this device 
then ensures that the busbar network 
of the main switchboard is divided in
to two parts, this halving the short-cir
cuit current of the motor consumers 
and operating generators. The indivi
dual suppliers offer differing solutions 
for this purpose. 0160300
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Technisch Bureau Rijdam B.V. 
houdt zich bezig met de verkoop 
van oppervlakteverdeling door 
middel van oplas- en 
vlamspuittechnieken met 
hoogwaardige legeringen.

De productie-afdeling bewerkt o.a. 
kleppen en assen voor 
voortstuwingsinstallaties en 
reviseert tevens onderdelen van 
machines uit de chemische, 
kunststof- en papierindustrie.

Het bedrijf draagt zorg voor het 
continue verbeteren van fabricage- 
en bewerkingstechnieken. Al meer 
dan 35 jaar staat een enthousiaste 
groep van 12 vakmensen garant 
voor kwaliteit en service.

RIJDAM
RIJDAM Technisch Bureau B.V. 
Energieweg 6 
Postbus 118,
2400 AC Alphen aan den Rijn 
T E L  (0172) 431621 
FAX (0172) 442954

Onze cliënt „T echn isch  Bureau R ijdam ” B.V. te Alphen a.d. Rijn, houdt zich als 
reparatie- en revisiebedrijf bezig met het beoordelen, bewerken en verkopen 
van slijtvaste lagen op machine-onderdelen. De afzet vindt voor een deel middels 
bestaande relaties plaats. Ter ondersteuning en versterking van onze 
verkoopactiviteiten zoeken wij op korte termijn naar een

SALES MANAGER m/v
Welke in staat is na een korte inwerkperiode professioneel en zelfstandig te werken. 

De functie-inhoud:
■ Het bezoeken van potentiële en bestaande klanten.
■ Het geven van technische adviezen aan hoofden van technische diensten.
■ Het verwerven van aanvragen en het bespreken van offertes.
■ Het afsluiten van orders.
■ Het verstrekken van verkoopinformatie.

De fu n ctie-e isen :
■ HBO technisch/commercieel Scheepswerktuigkundige/Werktuigkundige.
■ Aantoonbare adviserende technische verkoopvaardigheden.
■ Gevoel voor menselijke verhoudingen.
■ Bekend met de industriële aanpak van hoogwaardige reparatie- en 

revisiewerkzaamheden.
■ Leeftijd 30-45 jaar.

Het bedrijf biedt u:
■ Een afwisselende verantwoordelijke zelfstandige baan, in het gebied midden- en 

west-Nederland.
■ Ruime mogelijkheden om mee te denken in verdere expansie van de 

onderneming.
■ Als nieuwe medewerker een prima salaris met passende emolumenten.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en voldoet u aan ons wensenpakket, 
schrijf dan uw brief voorzien van c.v. en referentienummer JR  BB  O 397 aan: 
Stichting PKM: Organisatie adviesbureau voor de metaal 
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

H O G E S C H O O L  H A A R L E M
De Hogeschool Haarlem verzorgt beroeps
onderwijs in 22 opleidingen verdeeld over 3 
sectoren: Hoger Technisch en Gezondheids
zorg Onderwijs: Hoger Economisch en 
Pedagogisch Onderwijs en Sociaal-Agogisch 
Onderwijs. De hogeschool heeft ongeveer

10.000 studenten en 900 personeelsleden.
De centrale diensten zijn gevestigd in Haarlem.

De sec to r Hoger Technisch en Hoger 
Gezondheidszorg Onderwijs van de
Hogeschool Haarlem kent de volgende oplei

dingen: Werktuigbouwkunde, Scheepsbouw- 
kunde, VUegtuigbouwkunde, Elektrotechniek 
en Bouwkunde & Weg- en Waterbouwkunde. 
Tevens maakt de opleiding Medisch 
Beeldvormende en Radiotherapeutische 
Technieken deel uit van de sector.

De opleiding Scheepsbouwkunde heeft de afgelopen jaren een sterke 
groei doorgemaakt en telt thans 190 studenten,
Binnen deze opleiding is een vacature ontstaan voor een dynamische 
scheepsbouwer, die graag jonge enthousiaste studenten het scheeps- 
bouwvak w il leren
De opleiding Scheepsbouwkunde vormt samen met de opleidingen 
Vliegtuigbouwkunde en Werktuigbouwkunde het zgn. metaalcluster. 
Personeelsleden van da opleidingen verrichten tevens werkzaamheden 
t.b.v. dit metaalcluster.

DOCENT SCHEEPSBOUWKUNDE (V/M)
5 dagen per week (fulltime)

In een hecht teamverband met de overige docenten moeten de volgende 
taken worden verricht:

LESTAKEN:
-  verzorgen van onderwijs in scheepsbouwvakken en basisvakken 

(vakken afhankelijk van ingebrachte ervaring);
-  begeleiden en vernieuwen van practica.

OVERIGE TAKEN:
-  begeleiden van afstudeeropdrachten en stages, die in het bedrijfsleven uit 

gevoerd worden;
-  ontwikkelen van nieuwe uitdagende onderwijsvormen en lesmateriaal;
-  organiseren van evenementen, excursies (ook in het buitenland) e.d.

FUNCTIE-EISEN
-  TU of HBO-opleiding Scheepsbouwkundig ingenieur;
-  kennis van scheepsbouw-software (PIAS, NUPAS of AUTOCAD, e.d.);
-  relevante praktijkervaring in het maritieme bedrijfsleven;
-  de bereidheid een didactische bevoegdheid te halen (indien niet reeds in 

bezit).

ALGEMEEN;
-  maximum salaris ƒ 8.120,— bruto per maand (schaal 12 van het 

Kaderbesluit rechtspositie HBO), inschaling afhankelijk van ervaring en 
laatstgenoten salaris;

-  nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij ir. J.L.A .M . van der 
Hoorn (hoofd van de opleiding), telefoon 023-5412641 (werk) en 
023-5256846 (privé).

Op de arbeidsovereenkomst zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals 
deze zijn geregeld in de CAO-HBO 1993-1995 en het Kaderbesluit rechtsposi
tie HBO. U wordt ambtenaar in de zin van de Stichting Pensioenfonds ABP.
De Hogeschool Haarlem streeft ernaar meer vrouwen te benoemen indien zij 
binnen de hogeschool in functies zijn ondervertegenwoordigd. Dit geldt tevens 
voor geïnteresseerden uit etnische minderheden en voor gehandicapten.

Mogelijkheden voor kinderopvang zijn aanwezig.
Schriftelijke sollicitaties o.v.v. vacaturenummer H T 96/97 5B  linksonder op de 
envelop, ontvangen wij graag binnen 10 kalenderdagen na verschijnen van dit 
blad en kunt u richten aan: Hogeschool Haarlem. Afdeling Personele Zaken, 
Postbus 137, 2000 AC Haarlem.

H O G E S C H O O L  H A A R L E M



V E R E N I G I N G S N I E U W SA
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100 JAAR JONG

NEDERLANDSE 
VERENIGING 

VAN TECHNICI 
OP SCHEEPVAART  

GEBIED 

Netherlands Society 
of Maritime 
Technology

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

Nieuwe voorzitter
Op een extra Hoofdbestuursvergade
ring op 18 maart is door het nieuwe 
Hoofdbestuur van de NVTS als voorzit
ter ir. M.j van der Wal gekozen als op
volger van ir. W. de Jong. De heer De 
|ong moest in verband met een func
tieverandering tussentijds aftreden.

Verenigingsdassen
Bij elke lezing en excursie of andere 
gelegenheid bij de afdelingen zijn on
ze verenigingsdassen te koop.
De prijs is ƒ 15,- per stuk en er is keuze 
uit meerdere kleuren. U kunt ze ook 
bestellen bij het algemeen secretariaat 
in Rotterdam, tel: 010.2410094, fax: 
010.2410095.

Draag die das!

Voorgestekl voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
F. Arbeider
Docent Algemene Hogeschool Am
sterdam
Keemgouw 26, 1151 BD Broek in Wa
terland
Voorgesteld door J. Splinter 
Afdeling Amsterdam

R. de Best
Oud-Hoofdwerktuigkundige KPM\K|- 
CPL en Nedlloyd 
Oosterzoom 49,9321 EH Peize 
Voorgesteld door G. Speld 
Afdeling Noord

H.E.F.E. Bos
Kapitein/Eigenaar Scheepvaartonder- 
neming TIM,Delfzijl 
Landstraat 75, 9934 BK Delfzijl 
Voorgesteld door A.M. Salomons 
Afdeling Noord

Ing. H. van Dijk
Hoofd tekenkamer "De Biesbosch", 
Dordrecht
Mataramstraat 1, 3312 GS Dordrecht 
Voorgesteld doorA.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Ir. P.j.M. Fontijn
Directeur-consultant Search & Solu
tions, Rotterdam

Fazant 44, 3191 DB Rotterdam -  
Hoogvliet
Voorgesteld door J.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

Ing. A.J. Haasnoot
Assistent-expert Verweij Sr Hoebee, 
Amsterdam
Floraronde 77,1991 HM Velserbroek 
Voorgesteld door B.E. Verweij 
Afdeling Amsterdam

Ing. M.J. van den Heuvel 
Surveyor American Bureau of Ship
ping, Rotterdam
Schiedamse Vest 38f, 3011 BA Rotter
dam
Voorgesteld door W.H. van Tatenhove 
Afdeling Rotterdam

F. Houtzager
Area Manager DMI Europe, Zwolle
A. Franceplaats 406, 3069 BB Rotter
dam
Voorgesteld door A.J. Beumer 
Afdeling Rotterdam

Ing. R. jansen
Manager Business Unit Defensie R Sr H 
Systems B.V.
, Rotterdam
Rijksstraatweg 9, 3286 LS, Klaaswaal 
Voorgesteld door G. de Ruiter 
Afdeling Rotterdam

Ir. G.T.M. lanssen
Hoofd Sectie Maritieme Constructies 
TNO-Bouw-CMC, Delft 
Thorbeckestraat 4, 2613 BW Delft 
Voorgesteld door |.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

Ing. M. Kooman
3e Scheepswerktuigkundige Bos Sr Ka
lis
Nieuwenhovenseweg 5, 4333 AP 
Middelburg
Voorgesteld door |.M . Veltman 
Afdeling Zeeland

Ing. j.B. van der Meer
Sales Engineer R Sr H Systems B.V.,
Rotterdam
Noordhavenkade 58c, 3038XL Rotter
dam
Voorgesteld door G. de Ruiter 
Afdeling Rotterdam

Ing. H .Th.van Veelen 
Technisch Inspecteur Kahn Scheep
vaart, Rotterdam
Eendrachtsweg 10, 2761 VS Zeven
huizen
Voorgesteld door ).C. Klein 
Afdeling Rotterdam

Ing. D. Wijnja
Nog geen werkkring gevonden 
Breksdijk 40, 8614 AX Oudega gern. 
Wymb

Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Noord

Voorgestekl voor het
BELANGSTELLEND
LIDMAATSCHAP
N. Parlevliet
Scheepsmetaalbewerker Kon. Schel- 
degroep Vlissingen 
Noorderbaan 39, 4386 CD Vlissingen 
Voorgesteld door D.G.W. Schutte 
Afdeling Zeeland

Voorgestekl voor het 
JUNK) RLIDMAATSC HAP
L.G. Feddes
Student Marof, Hogeschool Rotter
dam St Omstreken
Volmarijnstraat 104a, 3021 XW Rot
terdam
Voorgesteld door |.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

|. May
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
W. Spaansweg 20, 1764 GL, Breezand 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

H.J. Sterk
Student Marof Hogeschool Rotterdam 
& Omstreken
Dammekant 83, 2411 CB Bodegraven

Voorgestetd door J.M. Veltman 
Afdeling Rotterdam

R. de Visser
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Asjesstraat 42, 1945 XB Beverwijk 
Voorgestekl door T. lantau 
Afdeling Amsterdam

M.V. Waltman
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
Wulp 2, 1722 |C Zuid Scharwoude 
Voorgesteld door T. Lantau 
Afdeling Amsterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
Ing. P. Koole 
A.H. Moret 
Ing. ]. Visser 
H.G .deW it

Gepasseerd voor het 
JUNIORLIDMAATSCHAP
S.|. Anink 
J. Borneman 
M.J. Brouwer 
|. den Ambtman 
P.L. Geurts
A. Gorter
B. joumée 
L.C. Nolle

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 ge
frankeerde enveloppe sturen naar:

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

A P f t l L  1 9 9 7  S C H P * W E R F d » Z E E
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A G E N D A

Garderegiment op de steigen bij Peterhol Olieverfschilderij door Al. Ladjoemer

N a t i o n a a l

Scheepvaartmuseum, Am ster
dam
Tot 30 juni
"Maritieme Meesters, Scheepvaart op 
tekeningen, 1600-1800", Ruim hon
derd unieke tekeningen geven een 
veelzijdig beeld van de scheepvaart ten 
tijde van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. De tekeningen zijn af
komstig uit de eigen collectie. Vanwege 
hun grote kwetsbaarheid worden ze 
zelden getoond. Met Maritieme Mees
ters wordt ook de nieuwe en veel grote
re expositieruimte van het museum in 
gebruik genomen.
Contact: Ned. Scheepv. Museum, Kat- 
tenburgerplein 1,1018 KK Amsterdam. 
Tel: 020.5232222, fax: 020.5232213

"Rotterdam In een oogopslag, de 
skyline 1500 -  2000"
27 maart - 2 9  juni, Het Schielandhuis, 
Rotterdam
De voortdurende veranderende sky
line van Rotterdam wordt sinds eeu
wen geroemd en bezongen en is 
breed uitgemeten op allerlei stadsge
zichten.
Op de tentoonstelling worden de in
drukwekkende 'prospecten' uit het 
gemeente archief getoond.
Contact: Het Schielandhuis, Korte 
Hoogstraat 31, Rotterdam en H.A. v.d. 
Kroon, afd. Communicatie van het 
Historisch Museum Rotterdam 
Tel: 010.2176 17

"Een Maritieme droom, Tsaar Pe
ter de Grote en de Russische Ma
rine"
17 mei -  28 september, Marinemuse- 
um, Den Helder
Een tentoonstelling in het kader van 
de Peter de Grote Manifestatie en die 
het resultaat is van een samenwer
kingsverband tussen het Central Naval 
Museum in St. Petersburg en het Ma- 
rinemuseum in Den Helder. 
Contact:Het Marinemuseum, Hoofd
gracht 3,1781 AA Den Helder 
Tel: 0223.656834

Zuiderzee museum, Enkhuizen
Vanaf 29 maart
Nieuw voor het seizoen is dat in het 
buitenmuseum een kaaspakhuis uit 
Landsmeer is ingericht. Ruim de helft 
van de 130 woningen, winkels en 
werkplaatsen in het buitenmuseum is 
nu van een interieur voorzien. U kunt 
demonstraties bijwonen van oude am
bachten; zoals zeilmaken, visroken en 
touwslaan.
Contact: Stichting Rijksmuseum 'Het 
Zuiderzeemuseum’, Wierdijk 18, Enk
huizen.
Tel: 0228 310122, fax: 0028 310230

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

Met dank aan het Maritiem Informatie 
Centrum

May 1997

13-14 Gothenburg, Sweden 
SURV IV. Surveillance, Pilot ft 

Rescue Craft for the 21 st Century
Contact: Conference Department, RI
NA Ltd, 10 Upper Berlgrave Street, 
London SWIX 8BQ, UK 
Tel: +44 171 201 2401, fax: +44 171 
245 6959

June 1997

3-6 Baku, Republic of Azerbaijan 
4th International Caspian oil & 
gas exhibition Sr conference
Contact: Spearhead Exhibitions Ltd, 
Ocean House, 50 Kingston Road, New 
Maiden, Surrey KT3 3LZ, UK.
Tel: +44 181 949 9222, fax: +44 181 
949 8193, e-mail: caspian@spear- 
head.co.uk

9-19 Hamburg, Germany 
14th I ALA conference and exhi
bition
Contact: IALA, 20ter me Schnapper, 
78100 St. Germain-en-Laye, France 
Tel: +33 1 34 51 7001, fax: +33 1 34 
51 82 05

12-14 Duisburg, Germany 
18th Duisburger Kolloquium  
Schlffstechnik/Meerestechnlk, 
The Ship In restricted waters
Contact: Institute of Ship Technology 
Duisburg (ISD), Mercator University 
Duisburg,
Mrs. 1. Schuler, or Mrs. A. Wittfeld 
Tel & fax: +49 203 379 2779

17-19 Moscow, Russia 
Planning for global radionaviga
tion, 2nd Int. radionavigation 6  
conference Et exhibition
Contact: Mrs. Lubov Shachkova, 2, 
Bolshoy Trekhsvyatiteiskiy, (Vuzovskiy) 
pereulok,
MOSCOW 109028, Russia.
Fax: +7 97 9170127

17-19 Port Solent, Sout
hampton, UK
European W ork boat Exhibition 
(possibly conference)
Contact: National Boat Shows Ltd., 
Meadlake Place, Thorpe Lea Road, Eg- 
ham, Suney TW20 8HE, UK.
Tel: +44 1784 473377, fax: +44 1784 
439678

18-20 Stonehaven, Scotland, UK 
International conference on W a
terborne Emergency Response, 
operational concepts and tra i
ning

Contact: Mrs. Ann Laing, Maritime 
Rescue International Ltd., The Old 
Pier, Stonehaven, Aberdeenshire, 
Scotland AB39 2|U.
Tel: +44 1569 764065, fax: +44 1569 
764066, E-mail: hamish@mriuk.de- 
mon.co.uk

18-20 Bled, Slovenia
W ater pollution 97, modelling,
measuring and prediction
Contact: Wessex -Institute of Techno
logy, Ashurst Lodge, Ashurst, Sout
hampton,
S040 7AA, UK.
Fax: +44 1703 292853, e-mail: 
wit@wessex.witcmi.ac.uk)

23-25 La Coruna, Spain
Coastal 97, com puter modelling
of seas and coastal regions
Contact: Sue Owen, Wessex Institute 
of Technology, Ashurst Lodge, As
hurst,
Southampton, S040 7AA, UK.
Tel: +44 1703 293223, 
fax: +44 1703 292853.
E-mail: sue@wessex.witcmi.ac.uk

23-25 Newcastle upon Tyne, UK 
IMDC'97, sixth international m a
rine design conference
Contact: Department of Marine Tech
nology, Armstrong Building, the Uni
versity,
Newcastle upon Tyne, NE1 7RU, Uni
ted Kingdom 
Fax .+44 191 2611182 
26-27 Newcastle-upon-Tyne, UK 
Marine Propulsion, Turbinia and 
beyond
Contact: Fleur Heapy, Events Co-ordi- 
nator, The Institute of Marine Engi
neers, 76 Mark 
Lane, London EC3R 7JN, UK.
Tel: +44 1 71 481 8493, fax: +44 171 
488 1854 

July 1997

7-10 Cairns, Australia 
Asia-Pacific Fishing, exhibition 
and conference
Contact: Baird Publishing
Tel: +613 9826 8741, fax: +613
98270704

12-17 Antwerp, Belgium 
Transport Research, 8th world 
conference (WCTR)
Contact: WCTR Conference secreta
riat, Viviane de Wacker, secretary Uni
versity of Antwerp, UFSIA, Prinsstraat 
13 ,2000 Antwerpen, Belgium 
Tel: +32 3 220 4174, fax: +32 3 220 
4026, e-mail: dse.dewacker@alpha.uf- 
sia.ac.be, URL http://www.portofant- 
werp.be

International W illem  Barentsz 
Symposium
2 1 - 2 4  mei, Terschelling 
Ter gelegenheid van het feit dat het 
250 jaar geleden is dat Willem Barentsz 
overwinterde op Nova Zembla is dit 
symposium georganiseerd. Het thema 
zijn de expedities die tot doel hadden 
de exploitatie en de toekomst van het 
Europese arctische gebied in kaart te 
brengen.
Contact: Mrs H.j. Doeksen, secretaresse 
van het Symposium comité, P.O.box 
26, 8880 AA West Terschelling.
Tel: 0562.446693, fax: 0562.446601

11-12 London, UK
W arship 97, a ir power at sea
Contact: RINA, conference dept 
Tel: +44 171 235 4622, fax: +44 171 
245 6959

12-13 Washington DC, USA 
IAME + SNAME in fast cargo  
ships
Contact: jennifer |. Zeien, Chairman, 
Panel on maritime economists, c/o 
Fort & Schiefer, L.L.P., 1401 New York 
Ave., N.W., Suite 1200, Washington, 
D .C., USA
Tel: +1 202 4675900, fax: +1 202 
7836898, e-mail: jzeien@fortlaw.com
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P L E V E R I N G E N d o o r  F .  K o k

Angfegarth en Millgarth
Escortesleepboten met grote brandbluscapaciteit voor Milford 
Haven

Vorig jaar februari liep bij de Engelse oliehaven Milford Haven de Sea Empress op de rotsen en verloor 80.000 
ton olie voor zij kon worden geborgen. Om te voorkomen dat een dergeli|ke ramp zich herhaalt worden tan
kers die naar een van de drie daar gevestigde raffinaderijen varen, door een of meer sleepboten geëscorteerd. 
De Britse sleepbootrederij Cory Towage Ltd. bestelde daarvoor bij Damen Shipyards in Gorinchen twee boten 
van het type ASD Tug 3211. De eerste daarvan, de Anglegarth, bouwnummer 7909, kwam in december ge
reed en haar zusterschip, de Millgarth, bouwnummer 7910, volgde in februari. Belde boten zijn op 14 maart 
in Milford Haven officieel aan Cory overgedragen.

Fig. /. De Anglegarth (foto: M J. Gaston, U.K.).

De schepen zijn behalve voor escorte- 
taken ontworpen voor normaal sleep- 
werk en voor assistentie bij het meren 
en ontmeren. Daarnaast zijn zij uitge
rust voor het blussen van branden, voor 
bergingswerkzaamheden en voor het 
bestrijden van olieverontreinigingen. In 
verband met laatstgenoemde taak is de 
tankindeling aangepast om een ruime 
opslagcapaciteit voor geruimde olie te 
creëren.

De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 32,72 m.
Lengte l.l. 29,01 m.
Breedte o.a. 11,84 m.
Breedte mal 10,60 m.
Holte 5,00 m.
Diepgang boven basis 4,25 m.
Diepgang max. achter 5,10 m.
Waterverplaatsing 683 t.
Cross tonnage 374 .
De boten zijn geklasseerd door Lloyd's 
Register, met de notatie *  100 A1, Tug, 
Fire Fighting Ship I (2400 m3/h) with 
Waterspray, Limited European Area, de- 
scriptive note: 'Oil Recovery Facilities fit-

olie (SB) en hydraulische olie (BB), 
alsmede de beunkoelers (SB en BB).

-  Roerpropellercompartiment, met 
voorin drie tanks voor geruimde olie 
en geheel achterin een tank met 
smeerolie voor de roerpropeller- 
installatie.

-  Hektank voor geruimde olie.

De totale tankinhouden (100%) zijn:
Brandstof
Smeerolie
Hydraulische olie
MCD olie
Roerpropellerolie
Vuile olie
Sludge
Drinkwater
Waterballast
Schuimvloeistof
Geruimde olie

88,5 m3. 
6,7 m3.
2.0 m3.
2.0 m3.
2.1 m 3.

2.9 m3.
2.9 m3. 

21,9 m3. 
48,2 m3. 
26,0 m3.

100,0 m 3.
ted', *  LMC, UMS en voldoen verder
aan de eisen van de Britse MSA, class IX.

INDELING
De langsscheepse indeling is:
-  Voorpiek voor waterballast.
-  Compartiment met tussendek; on

der dit dek op hart schip voorin een 
drinkwatertank, geheel door koffer- 
dammen omgeven, achterin de 
brandstofdagtank en in de zijden 
brandstoftanks. Op het tussendek 
liggen aan SB de trossenbergplaats, 
de machinecontroleruimte (die qua 
waterdichte indeling bij het machi- 
nekamercompartiment behoort) en 
daarnaast, tegen hart schip aan, de 
brandstofdagtank; aan BB de machi- 
nekamerwerkplaats/bergplaats, de 
wasserij, een ventilatieruimte en de 
proviandbergplaats.

-  Machinekamer. In de dubbele bo
dem bevinden zich op hart schip 
tanks voor schuimvloeistof, smeero
lie en brandstof; in de zijden voorin 
tanks voor vuile olie (SB) en sludge 
(BB) en achterin tanks voor MCD

Accommodatie
De accommodatie voor de bemanning 
van 4-6 personen is ondergebracht in 
het drie lagen tellende dekhuis.
Op het brugdek bevindt zich het stuur
huis met een nagenoeg ononderbro
ken uitzicht rondom.
Kapitein en HWTK hebben hun hutten 
op het sloependek (aan SB resp. BB) 
met daartussen een natte cel met was
tafel en douche. Op dit dek liggen ver
der naar achter: aan SB het scheepskan- 
tooren aan BB een toilet.
Op het hoofddek zijn er aan SB twee 
bemanningshutten, elk voor één maar 
eventueel voor twee personen, en een 
toiletruimte voor gemeenschappelijk 
gebruik. Aan BB liggen de gecombi
neerde mess/salon, de kombuis (fig. 2) 
en enkele bergkasten. Aan de achterzij
de van het dekhuis bevinden zich de 
C 0 2-kamer (SB) en een bergplaats voor 
de dekdienst (BB).
Stuurhuis en machinecontroleruimte 
zijn van airconditioning voorzien, de 
rest van de accommodatie van verwar
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Fig. 2, Kombuis 
(foto; Damen/Von 
der Kloet).

ken, enz. Verder is op het systeem de 
niveaumeting (door middel van druk- 
sensoren) van de brandstoftanks aan
gesloten. In het stuurhuis heeft het sys
teem een beeldscherm en een alarm pa
neel, terwijl in het scheepskantoor 
eveneens een alarmpaneel is aange
bracht en verder een recorder waarmee 
de radiocommunicatie op de brug 
wordt vastgelegd (een soort cockpit 
voice recorder dus).

UITRUSTING

_  . Fiq.4. De gecombineerde sleep-, anker- en verhoallieren op het voorschip
De verdere uitrus- (foto: Domen/Van der Kloet) 
ting van de machi
nekamer omvat
o.a.:
-  een Quincy startluchtcompressor;
-  een Desmi brandstoftrimpomp;
-  een Desmi smeeroliepomp;
-  een Westfalia smeerolie purifier, 

type OSC 4-02-066/5;
-  een Desmi algemene dienst pomp;
-  een Facet lenswaterreiniger, type 

CPS-2.5 B V, 1,2 m3/h;
-  een Hamworthy sewage-installatie, 

type ST IA ;
-  een SBS oliegestookte heater voor 

verwarming van de accommodatie 
en de tanks voor geruimde olie.

In de controlekamer aan de voorkant 
van de machinekamer zijn de schakel
borden ondergebracht, alsmede het 
alarmpaneel, een beeldscherm en een 
printer van het Praxis Automatiom be- 
wakings- en alarmsysteem. Dit systeem 
toont de uitlaattemperatuur van elke 
cilinder, koelwatertemperaturen, druk-

15 t bij 10 m/min.; de houdkracht is 
150 t. De inhaalsnelheid van de losse 
draad is 60 m/min.

Achter het dekhuis staat een sleeplier 
met een trommel en aan BB een ver- 
haalkop. Deze lier is van een opspoelin- 
richting voorzien; trekkracht, snelheid 
en houdkracht zijn als op het voorschip. 
Alle drie lieren zijn van het fabrikaat 
Aquamaster Rauma en worden hydrau
lisch aangedreven. De hydraulische in
stallatie, van hetzelfde fabrikaat, is ach
terin de machinekamer opgesteld.
De lieren worden van het stuurhuis uit 
bediend, van waar de kapitein er een 
goed zicht op heeft.

Brand blusuitrusting
Elke boot heeft twee Ajax-de Boer blus- 
monitoren, die op een platform boven 
de achterkant van het stuurhuis zijn ge
plaatst. Zij hebben een capaciteit van

ming en ventilatie.
Om een laag geluidniveau te bereiken 
zijn in de hele accommodatie zweven
de vloeren aangebracht en zijn beschie
tingen en plafonds flexibel gemon
teerd.

MACHINE-INSTALLAT1E
Twee Stork Wartsila Diesel motoren, ty
pe 6SW28, zorgen voor de voortstu
wing. Zij leveren elk 1900 kW bij 1000 
tpm en drijven via Twin Disc slipkoppe- 
lingen, type MCD 3000 5HD, en car- 
danassen de beide Aquamaster roer- 
propellers (fig. 3) aan, type US 2501. 
Deze hebben vaste vijfbladige schroe
ven met een diameter van 2600 mm. 
De schroeven maken 226 tpm en draai
en in straalbuizen.
Met deze installatie werd een proef- 
tochtsnelheid van 13,5 kn bereikt en 
een paaltrek van 65 t. Achteruit is de

Q Ia a i w i i m h  J l t x l / g c i  c l

De boten zijn uitgerust om de escorte- 
en sleepwerkzaamheden zowel over 
het voorschip als over het achterschip 
te verrichten.
Op het voorschip zijn twee gecombi
neerde sleep-, anker- en verhaallieren 
(fig. 4) geplaatst, elk met een trommel, 
een nestenschijf en een verhaalkop. De
ze lieren zijn voorzien van een auto ten- 
sion systeem; de feitelijke trekkracht kan 
in het stuurhuis worden afgelezen. De 
nominale trekkracht op de trommels is

aandrijven, kan met de slipkoppelingen 
de stuwkracht worden geregeld.

Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets en een havenset.
De hulpsets bestaan elk uit een Cum
mins dieselmotor, type 6 CTA 8.3 G, en 
een Stamford generator, type HC M 
434C2, van 187 
kVA bij 1500 tpm,
380 V, 50 Hz.
De havenset be
staat uit een Cum
mins dieselmotor 
met radiatorkoe- 
ling, type 4 B 3.9 
en een Stamford 
generator van 35 
kVA bij 1500 tpm.
De havenset is in 
een geluiddem
pende omkasting 
opgesteld.

Fig . 3. £en van de 
roerpnopeHeraandiij 
vingen (foto: Da- 
men/Van der Kloet).

paaltrek 6 0 1.
Met de slipkoppelingen kan de stuw
kracht van de roerpropellers worden 
geregeld. Vooral wanneer de motoren 
met hun laagste toerental draaien ma
ken de koppelingen nauwkeuriger 
manoeuvreren mogelijk (lager schroef- 
toerental door grotere slip) en voorko
men zij onnodig veel schroefwater. 
Ook tijdens blusoperaties, wanneer de 
hoofdmotoren de brandbluspompen 
met een constant toerental (1000 tpm)
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1200 m Vh en worden van het stuur
huis uit elektrisch op afstand bediend. 
Dit betreft het richten van de monitors, 
het openen en sluiten van de watertoe
voer en het verstellen van de straalsprei- 
ders.
Zij worden van water voorzien door 
twee Nijhuis brandbluspompen met 
een capaciteit van 1200 m3/h resp. 
1500 m3/h bij 14 bar. De extra capaci
teit van de BB pomp wordt gebruikt 
om het sproeisysteem te voeden.
De pompen worden door de hoofdmo
toren aangedreven via Norgear 'step 
up' tandwielkasten met ingebouwde 
hydraulische koppelingen en maken 
2100 tpm.

Behalve met water kan er ook met 
schuim worden geblust. De BB monitor 
is hiertoe met een extra spuitmond uit
gerust met een capaciteit van 600 
m3/h. De benodigde schuimvloeistof, 
die in een tank in de dubbele bodem 
wordt meegenomen, wordt door een 
ejector in de persleiding van de pomp 
aangezogen en meteen met het blus
water gemengd.

Naast de twee monitors zijn verder zo
wel op het sloependek (tegen de dek- 
huiswand) als op het achterschip (in de 
zijden ter hoogte van spant 15) in to
taal 16 brandblusaansluitingen aange
bracht, waarvoor de nodige slangen en 
spuitmonden beschikbaar zijn.
Vier brandweerpakken met perslucht
maskers zijn aan boord. Voor het vullen 
van de luchtflessen is een aparte com
pressor geïnstalleerd.

Om de boot zelf tijdens blusoperaties te 
beschermen is een sproeisysteem geïn
stalleerd, bestaande uit ringleidingen 
rond het hoofddek en het dekhuis en 
een groot aantal sproeikoppen.

En om te voorkomen dat tijdens blus
werkzaamheden rook in het stuurhuis 
binnendringt, is de AC-installatie zo uit
gevoerd, dat in het stuurhuis een lichte 
overdruk kan worden gehandhaafd.

F'ig.5. DeMillgarth Bergingsuitrusting
(foto: Flying Focus), Voor bergingswerkzaamheden zijn

twee draagbare Aquator dompelpom- 
pen aan boord beschikbaar, met de no
dige toevoerslangen (zij worden door 
de algemene dienst pomp aangedre
ven) en afvoerslangen.
Zonodig wordt door de rederij extra 
materieel aan boord geplaatst.

Otiebestrijdingsmiddeien
Voor het opruimen van olieverontreini- 
gingen zijn de boten uitgerust in over-

Lijst van toeleveranciers voor de Anglegarth en 

(niet volledig)

Ajax de Boer, Amsterdam

Bennex Holland, Spijkenisse 

Bolidt, Alblasserdam 

den Breejen, Sliedrecht 

Cummins Diesel, Dordrecht 

DBR, Hardinxveld 

Drumarkon, Werkendam 

Econosto, Capelle a/d Ijssel 

Facet Industrial, Almere 

Fentek, Duitsland 

Gebhard-Electro, Oosterhout 

Hamworthy Benelux, Rotterdam 

Heinen & Hopman, Spakenburg 

Holland Special Pumps, Rotterdam 

Hoogendoorn, Werkendam 

INA, Rotterdam 

International Paint, Rhoon 

KaMeWa Benelux, Purmerend

Kroon, Hoogezand 

Kuyl & Rottinghuis, Utrecht 

Luitec, Zoeterwoude 

Marine Assist, Zoeterwoude 

Mercurex, Rotterdam 

Merwede, Giessenburg 

NRF Thermal Engineering, MUI 

Nijhuis, Winterswijk 

Praxis Automation, Leiden 

Prornac, Zaltbommel 

Stork Wartsilö Diesel, Zwolle 

Ulstein Rekab, Groningen 

Viking Life Saving, Zwijndrecht 

Westfalia, Cuijk 

van Wingerden, Gorinchem 

Wortelboer, Rotterdam

eenstemming met de MSA code voor 
oliebestrijdingsvaartuigen.
Op het achterschip kunnen opblaasba
re olieschermen worden meegenomen, 
die over het hek te water worden ge
bracht. Verder is een 'skid mounted' 
power pack beschikbaar. Deze en even
tuele andere middelen worden naar be
hoefte door de rederij aan boord ge
bracht.
Voor het opslaan van de olie zijn vier 
tanks in het schip ingebouwd met een 
totale inhoud van 100 m3. Zij zijn van

verwarmingsspiralen voorzien en van 
wegneembare ventilatiekokers.
Voor het aan wal pompen van de ge
ruimde olie is een HSP pomp met een 
capaciteit van 35 m3/h geïnstalleerd en 
is een draagbare pomp van 15 m3/h, 
van hetzelfde fabrikaat, beschikbaar.

In verband met de mogelijke aanwezig
heid van oliedampen is het roerpropel- 
lercompartiment, waar zich de tanks

Millgarth

brandblusmonitors; C02-installatie;

Aquator bergingspompen 

autopilot

vloeren accommodatie 

schilderwerk 

hulpmotoren 

generatorsets

branddeuren, Cape Marine Board

appendages

lenswaterreiniger

tenders

elektrische installatie 

sewage-installatie 

AC en ventilatie 

pompen voor geruimde olie 

meubilair

navigatie- en communicatie-apparatuur 

verf

roerpropellers, incl. besturing; slipkoppe-

lingen; lieren plus powetpack

deuren; hang- en sluitwerk

pompen

compressoren

vlotten

uitlaatdempers

isolatie uitlaatgassenleidingen

beunkoelers

brandbluspompen

bewakings- en alarmsysteem

dekkraan

hoofdmotoren

tandwielkasten voor bluspompen

rescue boot

smeerolie puriBer

ramen en poorten

ankers en kettingen

voor geruimde olie bevinden, van een 
afzuigventilator voorzien en is alle elek
trische apparatuur in het compartiment 
explosieveilig uitgevoerd.
Verder is een Sieger BIAS 4 gasdetectie
systeem aangebracht, met drie detec
toren aan dek. Een draagbare gasdetec
tor van hetzelfde fabrikaat is eveneens 
beschikbaar.

Overige uitrusting
De verdere uitrusting omvat o.a.:
-  een hydraulisch werkende Effer dek-
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kraan, type 14.500-2S, met een 
SWL van 1,45 t op 8,63 m;
2 high holding power Poolankers 
van elk 495 kg, met in totaal 302 m 
ketting van 30 mm; 
een Thom branddetectiesysteem in 
machineruimten en accommodatie; 
een CC^-brandblusinstallatie op de 
machinekamer;
een Viking rescue boot, onder een 
Acta davit;
twee RFD opblaasbare vlotten, elk 
voor 8 personen;
navigatie-apparatuur, geleverd door 
INA (met uitzondering van de auto
pilot):

magnetisch kompas; 
gyrokompas, KVH; 
autopilot, Robertson, AP 9 MK 2; 
radar, twee stuks, Racal Decca, 
Bridgemaster C 180/4;
CPS navigator, Koden, KGP-98; 
kleurenecholood, Koden,
CVS-106;
windmeter, Walker, 2020; 
zoeklicht, twee stuks, Pesch, 
1000W.

communicatie-apparatuur voor 
GMDSS-gebied 2, geleverd door 
INA:

VHF radiotelefoon, twee stuks, 
Skanti, VHF 3000;
SSB radiotelefoon, Skanti,
TRP 7201;
DSC ontvanger, Skanti,
VHF 3000;
DSC ontvanger, Skanti,
MF/HF 9000;
Navtex ontvanger, Lokata, 
Navtex 2.

De bedienings-, navigatie- en commu
nicatie apparatuur in het stuurhuis is in
gebouwd in een U-vormige lessenaar 
(fig. 7) en voor een deel tegen het pla
fond (fig. 6).

Fig.6. Apparatuur tegen het plafond in het stuurhuis (foto: Domen/Van der Kloet).

Fig. 7. Lessenaar in stuurhuis (foto: Damen/Van der Kloet).

I V e r s e n

Asia’s business database on 
Internet

Asia's largest database of business con
tacts, TDC-Link, is now available on the 

Internet The Hong Kong Trade Deve
lopment Council (TDQ , Hong Kong's 

semi-governmental trade promotion 
organization, kicked off its on-line tra
de information service in eariy January. 
Providing 24-hour global access to the 
TDC's vast databank and other practi
cal trade information, the TDC-Link In

ternet opens up a world of business 
opportunities to users in Hong Kong 

and overseas.

Located on the website: http://td- 
clink.tdc.org.hk, the TDC-Link Internet 
operates under the Windows environ
ment. Apart from being more user- 
friendly, its interactive features render 
business communications faster and 
easier. Users can also browse the trade 
information in English and Chinese to 
suit their different sourcing or buying 

needs.
The central facet of the TDC-Link Inter
net is the largest database of business 
contacts in Asia. At the touch of a fin
ger and click of the mouse, overseas 
users can browse through five sections 
of trade information. These include:

Business contacts: over 100,000 upda
ted business contacts of manufactu
rers, traders, and service providers, 
classified by business nature and pro
duct/service category.

Brand names: Hong Kong official 
agents, licensees and owners of
18,000 brand names of various pro

ducts.
Company profiles: 100,000 detailed 

Hong Kong company profiles. 
Company search: it is the electronic 

yellow pages that help users locale 
specific Hong Kong companies within 

seconds.
Textile quota information: daily move

ment of textile quota prices in Hong 
Kong and mainland China.
For details on the TDC-Link Internet, 
please contact the Amsterdam office of 
the Hong Kong Trade Development 
Council at 020-6277101; from Belgi
um 0800-18888; or e-mail to: 

amtdc@mailserver.tdc.org.h
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Kwartaalrapport LRS

Lloyd’s Register of Shipping 
World Shipbuilding Statistics, 
december 1996

De omvang van het wereldorderboek 
nam in het vierde kwartaal met 
563.937 gt af tot 45.312.939 gt res
pectievelijk met 48.686 egt tot 
32.407.714 egt. Het aantal schepen is 
met 14 gedaald tot 2519.
De opleveringen waren zo'n 20%  ho
ger dan in het vorige kwartaal: 392 
schepen met in totaal 6.263.569 gt 
(4.274.203 egt), dat is 58 schepen en 
1.258.952 gt (1.063.522 egt) meer 
dan in het voorgaande kwartaal.
Er werden 465 nieuwe opdrachten ge
meld, met in totaal 7.588.784 gt 
(5.343.961 egt). Dit is 104 schepen, 
2,075,845 gt en 1.379.246 egt meer 
dan in het voorgaande kwartaal. 
Volgens de gegevens van Lloyd's 
moet 61% van de orderportefeuille 
(27,7 miljoen gt) in 1997 worden op
geleverd, 32% (14,6 miljoen gt) in
1998 en ruim 6%  (3.0 miljoen gt) in
1999 of later,

De cijfers voor de 'Top 20' scheeps- 
bouwlanden worden in tabel 1 gege
ven.
Ondanks het teruglopen van het we
reldorderboek wisten Zuid Korea, Chi
na en Finland een behoorlijke vooruit
gang te boeken. Ons land komt bij de 
winnaars op de vierde plaats met 
+ 94,207 gt.
Belangrijke verliezers waren japan en 
Polen en verder Italië, Oekraïne, Span
je, Roemenië en Duitsland, die er elk 
meer dan 100.000 gt op achteruit 
gingen.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 563.386 gt op 
de wereldranglijst de 14e plaats in, 
een plaats hoger dan in het voorgaan
de kwartaal. Naar egt gemeten staat 
Nederland met 808.266 egt op de 8e 
plaats, twee plaatsen hoger dan vorig 
kwartaal. Naar aantal schepen in op
dracht staat ons land met 160 sche
pen op de 4e plaats, een plaats hoger 
dan eind vorig kwartaal.
De omvang van de orderportefeuille 
nam toe, met 25 schepen, 94.207 gt 
en 148.093 egt.
Er waren 45 nieuwe opdrachten met 
141.729 gt en 223.595 egt. Wat nieu
we opdrachten betreft staat ons land 
op de 7e plaats naar g t op de 6e naar 
egt en op de 3e qua aantal schepen; 
naar alle drie gezichtspunten een be
hoorlijke vooruitgang.
Bij de opgeleverde tonnage is de posi
tie van ons land naar alle drie gezichts
punten iets achteruit gegaan. Neder
land neemt met 61.910 gt de 14e

TABEL 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v

4e kwartaal 4e kwartaal per 31 december 1996 vorig kwartaal

N gt N gt N gt egt N gt

1 (1) japan 142 2.488.545 152 2.365.877 501 13.711.958 8.510.697 + 9 310.678
2 (2 ) Zuid Korea 38 1.639.857 61 2,915.897 305 13.246.650 7.028.176 + 4 + 392.707

3 (3) China 26 301.865 44 676.205 195 2.696.868 1.914.503 + 10 + 274.187
4 (4) Duitsland 28 431.590 27 426.923 126 2.012.020 1.962.904 - 12 - 103.524

5 (5 ) Italië 6 198.048 5 23.300 89 1.899.570 1.855.432 - 3 - 197.643
6 (6 ) Polen 15 1 74.491 12 145.591 122 1.791.319 1.452.125 - 9 - 274.017

7 (8) Taiwan 3 125.936 5 126.000 31 954.661 563.393 + 1 - 13.853
8 (7 ) Roemenië 5 122.206 1 1.500 91 905.829 756.085 - 3 - 117.226

9 (9) Denemarken 3 87.917 9 21.730 35 847.504 650.945 + 1 - 73.313
10(13) Finland 1 73.817 4 310.000 13 805.888 880.571 + 3 + 238.682
11(11) Spanje 17 196.088 19 31.873 129 663.842 703.001 - 2 - 161.146

12(10) Oekraine 0 0 0 0 34 661.603 527.155 - 4 - 187.134
13(12) Kroatië 4 103.264 5 82.455 28 612.698 504.724 - 1 - 39.586
14(15) Nederland 16 61.910 45 141.729 160 563.386 808.266 + 25 + 94.207

15(14) Rusland 5 14.378 3 20.380 74 514.352 561.458 - 16 - 22.589

16(16) Turkije 1 4.209 16 60.386 58 503.899 413.295 + 14 + 50.027

17 (17) Frankrijk 0 0 3 1.920 16 385.006 451.608 + 2 + 1.800

18 (18) Indonesië 0 0 0 0 26 353.192 304.512 0 + 2.032
19(19) USA 7 3.265 7 9.872 67 350.638 405.782 + 2 + 8.762
20 (20) Noorwegen 9 49.595 11 35.937 61 266.597 394.714 + 1 - 11.901

Wereld 392 6.263.569 465 7.588.784 2.519 45.312.939 32.407.714 -  14 -  563.937

TABEL 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.

4e kwartaal 4e kwartaal per 31 december 1996 vorig kwartaal

N gt N gt N gt egt N gt

Vloeibaar gastankers 13 380.509 9 325.400 56 2.248.335 1.870.576 9 375.938
Chemicaliëntankers 28 252.094 24 172.232 145 1.680.093 1.651.594 - 7 - 97.274
Olietankers 31 1.339.425 38 2.174.947 178 8.607.073 4.065.186 - 7 + 286.651
Overige tankschepen 1 4 268 1 3.990 7 24.890 43.324 + 1 + 3.990

Droge bulkschepen 49 1.988.751 68 2.059.246 418 13.698.377 6.824.946 + 3 - 609.087
Droge bulk/olieschepen 1 63.515 2 130.000 5 325.000 162.500 + 1 + 65.000
Droge bulk, overig 15 220.681 6 86.447 20 422.185 257.775 - 8 - 189.751
Vrachtschepen 65 290.469 59 299.424 371 2.055.177 2.419.068 - 31 - 80.622
Pass./vrachlschepen 0 0 0 0 5 33.413 49.913 0 + 281
Containerschepen 50 968.891 80 1.350.614 453 10.735.162 8.113.032 + 16 + 190.420
Koel schepen 4 30.597 8 74.877 34 292.473 403.547 + 4 + 45.671
Ro-ro vrachtschepen 10 290.919 19 341.248 81 1.833.273 1.294.056 + 10 + 3.895
Pass./ro-ro vrachtsch. 11 87.103 13 142.028 94 750.598 940.013 - 1 + 56.024
Passagierssc hepen 13 269.950 24 303.123 111 1.940.370 2.711.999 + 7 + 32.514
Overige droge lading 0 0 3 25.560 10 80.208 89.255 + 3 + 25.560

Subtotaal ladingschepen 291 6.187.172 354 7.489.146 1.988 44.726.627 30.896.784 - 18 - 642.666

Visserij vangschepen 38 31.797 39 28.518 247 160.212 487.921 _ 8 _ 1.345
Visserij, overig 2 2.549 3 1.229 7 15.041 29.705 0 + 97
Offshore, bevoorrading 1 1.542 7 18.067 24 57.138 158.972 + 5 + 13.589

Offshore, overig 0 0 0 0 4 3.410 11.686 0 0
Research 3 2.485 1 1.208 18 105.255 191.164 - 2 + 49.631
Slepen/duwen 49 13.483 52 16.469 181 57.359 274.071 + 3 + 3.904

Baggeren 4 18.420 3 32.170 16 96.163 1 78.894 0 + 17.158

Overig 4 6.121 6 1.977 34 91.734 178.517 + 6 - 4.305

Subtotaal

bedrijfsvaart. 101 76.397 111 99.638 531 586.312 1.510.930 + 4 + 78.729

Totaal 392 6.263.569 465 7.588.784 2.519 45.312.939 32.407.714 - 14 - 563.937
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plaats in, met 78.517 egt de 9e plaats 
en naar aantal schepen met 16 stuks 
de met Singapore gedeelde 6e/7e 
plaats.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Vergelijking '95 -  ’%
Wanneer we de cijfers per einde 1996 
vergelijken met die per einde 1995 
blijkt dat de omvang van het wereld- 
orderboek in het afgelopen jaar met 
3.212.978 gt en 921.910 egt is afge
nomen.
Onderstaand lijstje geeft de belangrijk
ste winnaars en verliezers (>100.000 
gt + of-).

China 685.272
Denemarken + 524.681
Indonesië + 168.672
USA + 133.135
Nederland + 130.867

België - 116.225
Frankrijk - 125.324
Ver. Koninkrijk - 141.853
Italië - 149.573
Rusland - 150.525
Brazilië - 176.375
Taiwan - 216.186
Oekraïne - 286.849
Roemenië - 309.372
Spanje - 317.003
Polen - 381.217
Duitsland - 391.126
Japan - 702.336
Zuid Korea - 1.436.917

Het lijstje spreekt voor zich.

Naar scheepstype deden zich in het 
wereldorderboek belangrijke verschui
vingen voor. De drie belangrijkste ty
pen vertoonden de volgende verande
ringen:
Olietankers daalden met 2,2 miljoen 
gt van 22,3% naar 19,0%.

TABEL 3 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 1996

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N gt N gt N gt egt N gt

Chemicaliëntankers 0 0 0 0 5 9.600 22.080 0 0
Overige tankers 0 0 0 0 2 5.000 11.500 0 0
Droge bulkschepen 1 17.100 0 0 0 0 0 - 1 - 15.000
Vrachtschepen 7 17.482 17 66.063 69 245.250 349.133 + 8 + 44.361
Containerschepen 2 11.226 4 9.220 6 24.020 32.088 + 2 - 1.830
Ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 3 34.500 25.875 0 0
Pass./ro-ro vrachtsch. 0 0 0 0 4 72.800 79.120 0 15.600
Overige droge lading 0 0 2 23.800 7 68.648 72.769 2 + 23.800
Bedrijfsvaartuigen 6 16.102 22 42 646 64 103.568 215.701 + 14 + 27.276

Totaal 16 61.910 45 141.729 160 563.386 808.266 + 25 + 94.207

Bulkcarriers daalden met 2,7 miljoen 
gt van 33,9% naar 30,2%. 
Containerschepen stegen met 1,9 mil
joen gt van 18,2% naar 23,7%.

Jaarcijfers 1995
Totalisering over het gehele jaar van 
de kwartaalcijfers voor opgeleverde 
schepen en nieuwe opdrachten levert 
de volgende informatie op:

In 1996 werden in totaal 1450 sche
pen met 24.187.238 gt en 
15.853.980 egt opgeleverd, japan 
nam hiervan 41,5% voor zijn reke
ning, Zuid Korea 27,6% in gt, respec
tievelijk 37,9% en 21,1% in egt. Geen 
van de overige landen heeft in gt een 
aandeel van meer dan 5%.
Er zijn acht landen die meer dan een 
half miljoen gt hebben geproduceerd: 
japan 10.048.880
Zuid Korea 6.680.338
Duitsland 1.129.360
China 906.269
Italië 662.019
Taiwan 653.094

Polen 609.792
Spanje 607.816
Daarna volgen Denemarken, Finland, 
Kroatië, Roemenië en, op de 13e 
plaats, ons eigen land met 228.189 gt 
(0,94%). Naar egt staat Nederland 
met 326.319 egt (2,06%) op de 10e 
plaats. Qua aantal schepen staat ons 
land op de 3e plaats met 76 schepen.

In 1996 werden in totaal 1613 sche
pen met 23.406.691 gt en 
17.167.583 egt besteld. Het aandeel 
van japan is 39,1%, dat van Zuid Ko
rea 28,8% in gt, respectievelijk 34,4% 
en 22,4% in egt. Van de overige lan
den heeft alleen China met 7,1% een 
aandeel van meer dan 5% (in gt).
Er zijn zes landen die meer dan
500.000 gt aan nieuwe opdrachten 
hebben geboekt:
japan
Zuid Korea
China
Duitsland
Polen
Italië

9.157.739 
6.736.887 
1,664.548 

916.988 
654.156 
652.382

Daarna volgen Taiwan, Kroatië, Span
je, Finland en op de 11 e plaats ons ei
gen land met 314.650 gt (1,34%). 
Naar egt staat Nederland met 
512.467 egt (2,99%) op de 7e plaats. 
Ook hier staat Nederland qua aantal 
schepen op de 3e plaats met 116 
schepen.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van 
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per 
einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten op
zichte van het vorige kwartaal (in aan
tallen schepen en gross tonnage, or
derportefeuille bovendien in compen- 
sated gross tonnage):

Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak
jes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 pier scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.
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IHC H o lla n d -------------------------------------------------35

V E R T E E R D E R S
Inham ----------------------------------------------------------- 6
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W illem P o t-------------------------------------------------- 44
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B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  
I N  D E  M A R I T I E

B E D R I J V E N  
M E  S E C T O R

■ M achinekamerwerkplaats-
inrichtingen
THOFEX ß.V.
Goudsesingel 65 
3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V. 
Marten Meesweg 5, 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 0 7  88 85 
Fax 010-421 20 07

■ Zeevasten van lading
Pronk Multiservice BV 
Corsicaweg 10-21 
1044 AB Amsterdam 
Tel. 020-61 39546 
Fax 020-6146612

W A A R D E V O L L E  A D R E S S E N

■ Brandstof/Sm eeroliefilters
Vokes b.v,
Postbus 212 
1560 AE Krommenie 
Tel. 075 - 6470888 
Fax 075 - 6470880

■ Communicatie & Navigatie 
apparatuur
Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20, Schiedam 
Tel. 010-4730288 
Fax 010-4731006

■ Conditionering van kleppen en 
Zittingen
Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam 
Tel. 010-4281222 
Fax 010-4950276

■ Dieselmotoren onderhouds- 
en reparatie apparatuur
Thofex B.V./Chris Marine A.B. 
Goudsesingel 65, 3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

■ Electrotechniek
Vogelenzang De |ong
Postbus 16 (van de Giessenweg 51)
2920 AA Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-514244
Fax 0180-511871

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems
Heinen & Hopman Engineering 
Postbus 9, 3750 GA Spakenburg 
Tel. 03499 -83014 
Fax 03499- 87078

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-5214144 
Fax 010-5213586

■ Ketels
Aalborg Sunrod Rotterdam B.V. 
Glasblazerstraat 19, Ridderkerk 
Tel. 0180-461462 
Fax 0180-461602

Clayton Nederland B.V. 
Celciusstraat 5 
3316 AC Dordrecht 
T e l.07 8-6 1  39811 
Fax 078 - 6139347

■ M aritiem  Projectbureau
Lowland International N.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 020 - 6533838 
Fax 020-6533755

■ M aritiem e Dienstverlening
Takmarine B.V.
Govert van Wijn kade 37 
3144 EG Maassluis 
tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772

■ Oliemist/Rookdetectie 
GRAVINER
THIM B.V.
Ungerplein 1 7, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010-4666255 
Fax. 010-4677051

■ Scheeps- en Nieuwbouw
Breko B.V.
Postbus 6
3350 AA Papendrecht 
Tel. 078-154998 
Fax 078 - 4108S9

■ Scheepsreparatie
Navitrex Marine Services BV 
Puntweg 12 
3208 LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747 

Fax 0181-612731

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1, Rotterdam 
Tel . 010-4114614 
Fax 010-4141004

■ Sm eertechniek

o.a. ASSA 
THIM B.V.
Ungerplein 17, 3033 BV Rotterdam 
Tel. 010-4666255 
Fax. 010-4677051

■ Transportontwerp & Consulting
Naval Architects R&D 
Marine Consultants, Heavy Lift 
Calculus Transport Engineering 
Oude Delft 234 
2611 H] Delft 
Tel. 015-5125409

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

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

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

D.G.S.M .
Postbus 5817 
Bordewijkstraat 4 
2280 HV Rijswijk 
Tel. 070-3955555 
Fax 070-3996274

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-3414641

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

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

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

Japanese Marine Equipment Asso
ciation
Weena 695, Groothandelsgebouw
8-3, Rotterdam 
Tel. 010 - 4146411

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, l|muiden 
Tel. 0255-520501

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010 - 4146001

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28
6700 AA Wageningen 
Tel. 0317-493911 
Fax 0317-493245

NESEC Scheepsfinancieringen
Nassaukade 1, kantoorgebouw
Hoornbrug
2281 XA Rijswijk
Tel. 070-3194747
Fax 070-3070214

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Govert van Wijnkade 50 
3144 EG Maassluis 
Tel./Fax 010-5931625

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

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

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

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

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

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 

Tel. 079-3531165
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Als het om  kwaliteit en betrouwbaarheid gaat, kunt u blindvaren o p  ABB. Immers, ABB is van  

oorsprong de uitvinder van turbochargers. F.n kent als geen  ander elke vierkante millimeter

ABB Turbocharger. van uw turbocharger. Onderhoud kunt u dan

De kracht van 70 jaar ervaring. ook nergens beter laten uitvoeren dan bij ABB.

Al 70 jaar b ou w en  w e  aan kennis en  ontw ikkelen  w e  n ieuw e technologieën . D ie w e  vervolgens  

w eer d elen  met u. O nze hele  organisatie is er van doordrongen dat stilstand voor u dure achter

uitgang is. Waar ook  ter w ereld staat u een  uitstekende geoutilleerde werkplaats ter beschikking en  

werkt u met ABB getrainde en  gekw alificeerde vakm ensen d ie  u snel w eer o p  koers brengen. 

Kortom, ABB is op  alles voorbereid. En dat geeft een  gerust gevoel.

A BB Turbocharger BV, Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11.
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Our reputation in shipbuilding is 
based on straightforward principles. 
Readiness to listen to the customer. 
Capability to understand and analyse  
his requirem ents.
Expertise in technology, planning  
and organization.

I  m a g i  n a t i v e
•  to your operational
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PO Box 1, 2920 AA Krimpen aan den'IJssel, The Netherlands 
telephone +31(0)180 591200, telefax +31(0)180 518180


