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Vliegen vangen met stroop

N u  het wat beter gaat in de scheep
vaart, kunnen sommige regeringen spijt 
hebben van in het verleden verleende 
steun. Die kost, althans in Nederland, 
de schatkist weliswaar niets, maar er 
komt daardoor op korte termijn wel 
minder belastinggeld binnen. Maar, 
eenmaal verleende steun kan je niet di
rect terugschroeven als mede daardoor 
de scheepvaartbedrijven eindelijk beter 
draaien. Die komen thans in Nederland 
als vliegen op de stroop af, althans als 
zij een Nederlandse kapitein voor hun 
schip kunnen strikken. Dat laatste lijkt 
nu het grootste probleem te zijn.

Wel kunnen overheden proberen nieu
we heffingen te bedenken. Gelukkig 
doet de Nederlandse overheid daar niet 
aan mee, maar internationaal zijn er wel 
pogingen, zoals het verhalen van de 
kosten van verkeersbegeleiding op de 
scheepvaart die er gebruik van moet 
maken. Ook is al gesuggereerd de re
ders te laten opdraaien voor de kosten 
van de havenstaatcontrole. Als dat al
leen gebeurt bij een gedetineerd schip, 
waarbij meer dan één inspectie nodig 
is, zullen de bonafide reders daar waar
schijnlijk geen moeite mee hebben. Iets 
anders zijn de wilde suggesties, ge
maakt tijdens het congres Nor-Ship- 
ping '97 in Oslo, om bij nieuwe IMO- 
regels de 'grandfather' clausule maar te 
laten vervallen, oude schepen te nood

zaken elk jaar te dokken en de verkoop 
voor de vaart van oude schepen te ver
bieden. De charterers kregen eveneens 
een veeg uit de pan; EU-ambtenaren 
legden in Oslo uit hoe zij hen denken fi
nancieel te straffen als zij schepen hu
ren die vervolgens blijken substandaard 
te zijn. Een meer praktisch ingestelde 
afgevaardigde stelde daarentegen voor 
de sloop van kleine schepen aantrekke
lijker te maken. Het zou te duur zijn die 
naar de slooplanden in Azië te laten va
ren, zodat de eigenaren maar doorva
ren tot hun schip vergaat. In de verlies- 
statistieken zijn kleine schepen op 
vergevorderde leeftijd inderdaad over
vertegenwoordigd. In plaats van nieu
we heffingen en boetes dus misschien 
een slooppremie voor deze, veelal sub
standaard schepen! Ook hier dus vlie
gen vangen met stroop.
Daar is staatssecretaris Vermeend knap 
in, al lijkt hij soms nog moeite te heb
ben bij het bepalen hoeveel stroop no
dig is om hele grote vliegen te vangen. 
Hoeveel Nederlanders zouden er bij 
voorbeeld nog in het buitenland wo
nen voor wie de aankoop van een ap
partement van twee miljoen dollar op 
het cruiseschip van Knut Kloster's Res- 
idenSea een kleinigheid is? Reeds 50 
van de 250 beschikbare appartemen
ten zouden zijn gereserveerd, voorna
melijk voor Europeanen. Kloster is thans 
aan het onderhandelen met werven 
over de bouw van zo'n schip dat circa 
US$550 miljoen zal kosten en waarop 
je je eigen 'hut' kunt hebben die de or
ganisatie voor je verhuurt wanneer je er 
zelf geen gebruik van maakt.

Internationale loodsdiensten
Ook G .j. van der Ziel van P&O Ned- 
lloyd zal waarschijnlijk aan stroop heb
ben gedacht bij zijn suggestie een inter
nationale loodsdienst in te stellen met 
loodsen die bevoegd zijn voor de gehe
le Le Havre/Hamburg range, inclusief 
de belangrijkste Engelse havens. Inter
nationaal wordt er veel kritiek geuit op 
loodsen. Enerzijds zouden vele loods
diensten te duur zijn, anderzijds zouden 
de loodsen in sommige havens onvol
doende opgeleid zijn. Zo concludeerde 
de Engelse onderzoekscommissie MAIB

dat de stranding van de "Sea Empress" 
bij Milford Haven in februari 1996 een 
gevolg was van 'pilot error'. De loods 
had volgens MAIB onvoldoende oplei
ding en te weinig ervaring met grote 
schepen. In de Verenigde Staten is er 
kritiek op de loodsen omdat, hoe kan 
het anders in dat land, zij te weinig op 
de hoogte zouden zijn van de milieu
aspecten. Meer opleiding is evenwel 
duur en kan dus juist een verhoging 
van de tarieven in de hand werken. Vele 
reders vinden daarom dat er zowel 
meer concurrentie bij de loodsdiensten 
moet komen als meer vrijstellingen van 
de loodsplicht. Ook zouden er in vele 
havens mogelijkheden tot kostenbe
sparing zijn, zoals in het Kielerkanaal 
waar nog steeds twee extra roergan
gers verplicht zijn naast de loods. Ook 
de tarieven in Rotterdam kunnen om
laag indien het niet langer nodig is met 
de winst in Rotterdam de verlieslatende 
loodsdiensten in de Westerschelde te 
subsidiëren.

Sommige voorstellen betekenen dat er 
minder loodsen benodigd zullen zijn, 
wat natuurlijk geen leuke boodschap is. 
Van der Ziel's voorstel betekent juist 
meer werk. Immers, een containerschip 
met zes aanloophavens in Noord-Euro- 
pa neemt bij zijn voorstel voor de gehe
le reis van een week een of twee loods
en mee in plaats van zes maal een 
havenloods te gebruiken voor enkele 
uren per haven. Die loodsen moeten 
dan wel in staat en bereid zijn ook te as
sisteren bij de navigatie op zee. juist op 
zo'n druk traject met verschillende aan
loophavens in een korte spanne tijd kan 
de vaak minimale bemanning best wat 
extra hulp gebruiken. Nu kan een reder 
wel een zeeloods bij Dirkzwager bestel
len, maar die is niet bevoegd in de ha
vens. Dat zou dus moeten veranderen. 
Helaas lost een en ander niets op voor 
de schepen die bijna voortdurend de 
Noordzee bevaren en zo'n zee/haven
loods niet nodig hebben, maar wel vrij
stelling van loodsplicht verlangen voor 
regelmatige aanloophavens.

Overheid wordt kostenbewust
Kostenbewust denken raakt steeds
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meer 'in'. De reders zijn daar ongetwij
feld in voorgegaan. In hun jaarversla
gen worden eventuele slechte resulta
ten al lang niet meer alleen aan externe 
factoren toegeschreven als grotere con
currentie, valutastroppen, hogere kos
ten, enz. Opvoering van de efficiëntie 
van de eigen organisatie krijgt even
veel, zo niet meer aandacht. Zelfs Rijks
waterstaat, een organisatie die niet be
kend stond om kostenbewust 
handelen, doet mee. Bij de opdracht 
aan het European-American Center for 
Policy Analysis voor het rapport "For- 
ward: freight options for road, water 
and rail" vroeg Rijkswaterstaat namelijk 
welk samenstel van maatregelen de ne
gatieve effecten van het wegvervoer 
kan doen afnemen "onder gelijktijdige 
handhaving van de positieve effecten 
voor de economie". Deze studie con
cludeerde onder andere dat efficiëntie- 
verhogende maatregelen, zoals meer 
gebruik van telematica en gelijke regels 
voor beroeps- en eigen vervoer, het 
meest kosten-effectief zijn. Zij dringen 
het vrachtwagenverkeer terug en kun
nen zelfs kostenbesparingen opleveren. 
Verbeteringen aan spoor- en waterwe
gen zijn daarentegen duur en weinig 
effectvol omdat verreweg het meeste 
wegvervoer over afstanden korter dan 
50 km gaat. Dat vervoer blijft aangewe
zen op de weg. De Betuwelijn en de 
Rijn zijn daarop wellicht uitzonderingen 
omdat die zijn afgestemd op het ver
voer over lange afstanden.

Ook de Rotterdamse haven denkt meer 
marktgericht en dus kostenbewust. Zo 
kreeg Heidemij Advies de opdracht 60 
ideeën om de havenruimte efficiënter 
te benutten op hun haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid te toetsen. Een van de 
ideeën is opslagtanks voor olie tot 60

meter diep in de 
grond te laten 
zakken. Daarmee 
zou het ruimte
beslag tot een 
kwart te beper
ken zijn. Het blijkt 
technisch een 
haalbare zaak, 
waarbij ir. H. van 
Dord van Heide
mij Advies uit
drukkelijk stelde 
tijdens het Ha
vencongres 1997 
dat het ook kos
tenneutraal zal 
zijn. De hogere 
investeringskos
ten wegen op te
gen de besparing 
op terreinhuur. 
Wethouder Van 
den Muijsenberg 

dacht op het Havencongres eveneens 
'kostenbewust' door nog eens uitdruk
kelijk te stellen dat het Rijk dient mee te 
betalen aan de Maasvlakte II, onder an
dere door de kosten voor de zeewering 
voor haar rekening te nemen.
Als de Maasvlakte II er komt, is iedereen 
er zich wel van bewust dat ook het leef
klimaat een opkikker nodig heeft. Mis
schien micro- economisch niet kosten
bewust, maar macro-economisch wel. 
Steeds minder Nederlanders willen im
mers wonen en werken in een gebied 
met een slecht leefklimaat. Dus is er al 
het plan voor 750 ha nieuw natuur- en 
recreatiegebied bij de Maasvlakte en 
nog eens 1000 ha regionaal groen. Dat 
is natuurlijk prachtig, maar soms vraag 
ik mij angstig af hoeveel 'Maasvlaktes' 
aan groen gebied er de komende twin

tig jaar verloren zullen gaan in het 
Groene Hart van de Randstad door nog 
eens een wijkje hier en nog eens een 
bedrijfsterrein daar toe te staan. Daar
voor is dan ook nog extra infrastructuur 
nodig.

Drs. P. Bouw, voormalig directeur van 
de KLM, gaf als zijn mening op het Ha
vencongres dat een goede infrastruc
tuur absoluut noodzakelijk is. Neder
land is groot geworden door sterk op 
het buitenland gerichte handel, distri
butie en vervoer en dat zal voorlopig de 
peiler van onze welvaart blijven. Daar
om moeten onze bedrijven bereikbaar 
blijven en niet alleen door telematica. 
Wel vroeg hij zich af waarom wij voor 
die bereikbaarheid een nieuwe luchtha
ven in zee willen overwegen, terwijl 
voor veel minder dan de begrootte 30 
miljard gulden het geluidsprobleem 
van Schiphol kan worden opgelost 
door een 2000-ta! huizen te slopen. Het 
antwoord is waarschijnlijk dat veel inge
nieursbureaus en aannemers veel geld 
kunnen verdienen met de aanleg van 
een nieuwe luchthaven. De bewoners 
van de te slopen huizen kunnen boven
dien een lastige actiegroep vormen, ter
wijl de sloopbedrijven geen effectieve 
lobby in Den Haag hebben. Vergeleken 
met de Maasvlakte is Schiphol tenslotte 
in het nadeel omdat er geen grote ge
meente achter de luchthaven staat die 
bereid is nieuwe plannen met verve te 
verdedigen. Misschien moeten de ge
bruikers van Schiphol wat meer met 
stroop werken, bijvoorbeeld door de 
bereidheid te uiten een deel van de 
sloopkosten van huizen in de ergste ge
luidszones voor hun rekening te nemen 
en mee te werken aan meer groenzo- 
nes rond de luchthaven.

0 \  m  to ft i

0Mt> ALLEEKJ

OKTO BER  1997 SCHIP»W ERFd»ZK 3



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

Fig. 2. De Happy River, zusterschip van de in augustus opgeleverde Happy Rover, arriveert 
hier in Port Hedland in Australië, met aan dek vier modules voor het BHP Hot Briquetted Iron 
Ore project. De modules, met gewichten van 290 tot 3401 per stuk, werden met het eigen 
laadgerei van het schip geladen en gelost (foto: Mammoet Shipping).

B e d r i j f s n i e u w s

IHC Caland en Van der Giessen
de Noord

Er zijn besprekingen gaande over het 
toetreden van Van der Ciessen-de 
Noord tot de IHC Caland groep. In
dien overeenstemming wordt bereikt 
zal IHC Caland een openbaar bod 
doen op alle aandelen van Van der 
Ciessen-de Noord.
Naar verwachting wordt de overname 
nog dit jaar geëffectueerd.
Zoals ook reeds het geval is met de an
dere groepsmaatschappijen in de IHC 
Caland groep, is het de uitgesproken 
bedoeling dat Van der Ciessen-de 
Noord, binnen een overeengekomen 
financieel en strategisch kader, opera
tioneel in hoge mate zelfstandig zal 
zijn, met behoud van naam, directie 
en activiteiten, een eigen Raad van 
Commissarissen en handhaving van

de bestaande overlegstructuur tussen 
directie en ondernemingsraad.
Door toetreding tot de IHC Caland 
groep zal Van der Ciessen-de Noord 
toegang krijgen tot additionele secto
ren in de gespecialiseerde scheeps- 
bouwmarkt, waardoor de kans op een 
evenwichtige werkbezetting toe
neemt. Verder zal de sterke financiële 
positie van IHC Caland de Krimpense 
werf commercieel meer armslag in de 
markt geven. Voor IHC Caland heeft 
de overname het voordeel dat de 
groep (1) toegang krijgt tot de addi
tionele markten van ferries en van 
werkschepen voor de offshore- indus
trie, (2) zijn totale engineeringcapaci- 
teit vergroot en (3) een grotere, mo
derne scheepsbouwfaciliteit ter be
schikking krijgt.

Pattje Shipyards en Bodewes 
Volharding

In het kader van het project voor een 
buitendijkse werf in de Eemshaven 
hebben de werven Pattje Shipyards en

4

Bodewes Volharding al besloten dat zij 
hun eventuele activiteiten aldaar in 
vergaande samenwerking zullen ver
richten.
Inmiddels is bekend gemaakt dat het 
in de bedoeling ligt de samenwerking 
uit te breiden tot de binnendijkse loca
ties in Waterhuizen en Foxhol. In de 
komende periode vinden daarover na
dere besprekingen plaats.

O p d r a c h t e n

Van Diepen bouwt nog een vee
schip

Scheepswerf Van Diepen in Waterhui
zen heeft van een niet met name ge
noemde buitenlandse reder opdracht 
gekregen voor de bouw van een vee- 
transportschip. Het schip is een verde
re ontwikkeling van de zojuist gereed
gekomen Devon Express (SWZ 9-97,

Fig. I . De vermelde opdracht aan Bark me- 
ijer Stroobos betreft een zusterschip van de 
hier getoonde Ambassadeur (foto: Flying 
Focus).

blz. 6). Het voornaamste verschil is dat 
het nieuwe schip van een trunkdek 
wordt voorzien. Het wordt gebouwd 
onder bouwnummer 1043 en zal in 
het tweede kwartaal van het volgende 
jaar worden opgeleverd.

Opdracht voor Barkmeijer 
Stroobos

Scheepswerf Barkmeijer Stroobos 
heeft van de heer G. Tilma in Oostma- 
hom opdracht gekregen voor de 
bouw van een vrachtschip van 3200 
tdw, met oplevering in het najaar van 
1998. Het schip, bouwnummer 287, 
wordt geheel gelijk aan de eerder dit 
jaar door de werf gebouwde Ambas
sadeur (SWZ 7/8-97, blz. 7) en zal 
evenals dat schip door Wagenborg 
worden bevracht Het is het elfde 
schip van een serie 3200-tonners. 
Nummer negen is thans in aanbouw

voor Ierse rekening en zal door een 
zusterschip worden gevolgd.

O p l e v e r i n g e n

Marsdiep KD 31

Scheepswerf Visser in Den Helder 
heeft op 2 juni de Eurokotter Marsdiep 
HD 31, bouwnummer 150, opgele
verd aan Koorn V.o.F. in Den Helder. 
De voornaamste gegevens alsmede 
een zijaanzicht werden in SWZ 10-96, 
blz. 4, gepubliceerd.

Celtic Voyager

Twee dagen later, op 4 juni, droeg 
Scheepswerf Visser het onderzoek- 
vaartuig Celtic Voyager, bouwnum- 
mer 149, over aan The Marine Institu- 
te in Ierland. De voornaamste gege
vens alsmede een zijaanzicht werden 
in SWZ 5-96, blz. 4, gepubliceerd.

Happy Rover

Scheepswerf De Merwede heeft op 16 
augustus het zwareladingschip Happy 
Rover, bouwnummer 672, overgedra

Fig. 3. De Nagili II (foto: Delta Shipyord),

gen aan Mammoet Shipping in Am
sterdam. Het is een zusterschip van de 
Happy River die in SWZ 7/8-97, blz. 
28 staat beschreven en waarvan wij 
hierbij nog een recente foto plaatsen.

Nagili II

Delta Shipyard Sliedrecht heeft op 15 
augustus het baggerassistentievaar- 
tuig Nagili II, bouwnummer 967, op
geleverd aan IHC Holland. Met een 
door IHC geleverde standaard cutter
zuiger zal het vaartuig op de Maledi
ven worden ingezet. De taken van de 
Nagili II zijn ankerbehandeling, werk
zaamheden aan drijvende pijpleidin
gen enz. Het vaartuig is hiertoe uitge
rust met een Heila hydraulische kraan 
van 7 t.m.
De 'Delta multipurpose pontoon' 
meet 12,5 x 6,0 x 1,8 m en wordt 
voortgestuwd door twee Caterpillar 
dieselmotoren, type 3306B Dl-T van 
150 kW elk bij 2000 tpm. Deze geven 
het vaartuig een snelheid van 8 kn; de 
paaltrek is 4 t. In de ponton zijn twee 
extra tanks met een totale capaciteit 
van 12,0 m3 ingebouwd om de zuiger 
met brandstof te bevoorraden. Hier
voor is een Reikon transferpomp van



18 t/h bij 20 m opvoerhoogte geïn
stalleerd. Het vaartuig is door Bureau 
Veritas geklasseerd.

AB Lübeck

Damen Shipyards Hoogezand heeft 
op 22 augustus het vrachtschip AB Lü
beck, bouwnummer 720, opgeleverd 
aan de Duitse rederij Bockstiegel.
Het is het negende schip van het type 
Combi Freighter 4200, waarvan enige 
gegevens werden vermeld in SWZ 10-
95, blz. 4, Saar Roma. Een foto van het 
zusterschip AB Dublin staat in SWZ 6-
96, blz. 7.

Heerestraat

Tille Shipyard in Kootstertille heeft op 
11 september de containerfeeder 
Heerestraat, bouwnummer 315, over
gedragen aan Armawa Shipping & 
Trading B.V. in Groningen. Het is het 
zesde en laatste schip van zes Cono- 
feeders 200 die de werf voor deze op
drachtgever heeft gebouwd. Het eer
ste schip, de Bermuda Isländer, is be
schreven in SWZ 1 -96, blz. 25.
Tille bouwt hierna voor Armawa drie 
schepen van het type Conofeeder 
300.

MAN dieselmotoren uitverkoren
i

Importeur MAN Rollo is trots op het le
veren van de eerste scheepsdieselmo- 
toren voor de reddingdienst in Polen. 
De Poolse reddingdienst is op zoek ge
weest naar snelle, betrouwbare sche
pen die ook onder de meest extreme 
omstandigheden topprestaties moe
ten leveren.

De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) vaart al enige 
tijd met dergelijke, goed varende, 
door MAN aangedreven schepen van 
de zogenaamde "johannes Frederik"- 
klasse. Na evaluatie van de schepen 
waren er redenen genoeg voor Polen 
om voor dit Nederlandse ontwerp te 
kiezen.
Het ontwerp van het Nederlandse red- 
dingvaartuig, dat nu ook voor de Pool
se reddingdienst is gebruikt, is eigen
dom van de KNRM en de Vries- 
Lentsch ontwerpers.

Damen Shipyards uit Gorinchem heeft 
voor dit project het ontwerp gebruikt 
en verzorgt de pakketlevering aan Da
men Gdynia in Polen die de bouw van 
het schip verzorgt.
Het schip wordt aangedreven door 
twee MAN motoren type D2848 LE- 
401, elk met een vermogen van 680 
pk. De twee motoren drijven elk een 
waterjet aan. De V-8 motoren met een 
cilinderinhoud van 15 liter hebben elk 
een gewicht van 1.310 kg. Dit lage 
gewicht is uitermate belangrijk voor 
de aandrijving van dergelijke snelle 
schepen. Naast het lage gewicht ken
merken de motoren zich door het lage

i V e r  s e n

i V e r s e n

Maritieme Informatie Desk
Op 4 september is de Maritieme Infor
matie Desk van het Maritiem Informa
tie Centrum (MIC) van de Bibliotheek 
TU Delft officieel van start gegaan. 
Voor vragen of gegevens op het ge
bied van onder andere scheepvaart, 
scheepsbouw (technisch en econo
misch), offshore en baggerindustrie 
kan men bij de Informatie Desk te
recht, op maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur.

Fig. 4. De Mighty Servant 2 met de Clomar Labrador i (foto: Dockwise).

R e d e r i j n i e u w s

Dockwise verricht weer een 
bijzonder transport

De Mighty Servant 2 van Dockwise 
heeft het jack up boorplatform Glo- 
mar Labrador I van Rotterdam naar 
San Sebastian Bay in Argentinië ver
voerd.De reis (26 juli tot 26 augustus) 
was bijzonder omdat door de con
structie van de onderkant van de po

ten twee 'spud cans' gedurende de 
reis in het water moesten blijven. De 
derde poot werd neergelaten in het 
ruim van het schip. De poot bij het he- 
liplatform kwam hiervoor niet in aan
merking, zodat het heliplatform aan 
BB maar liefst 48 m buiten het schip 
uitstak. Het Glomar Labrador I heeft 
een lengte van 80,76 m, een breedte 
van 91,74 m en weegt 12.259 t. De 
poten hebben een lengte van 133,49 
m.

De Informatie Desk is bereikbaar via: 
tel. 015.2784789; 
fax 015.2786855;
E-mail MIC@library.tudelft.nl.
Bij wijze van introductie is nog tot 31 
oktober eenmalig gratis zoektijd be
schikbaar.
Voor verdere, algemene informatie 
over de Informatie Desk belle men 
015.2788422.

brandstofverbruik, de zeer lage prijzen 
voor onderdelen en de lange levens
duur
De extreme omstandigheden waaron
der de schepen varen hebben uiter
aard ook invloed op de belasting van 
de motoren. Door de hoeveelheid er
varing van MAN met snelle patrouille- 
en reddingvaartuigen onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden zijn 
ook de voortstuwingsmotoren voor 
deze schepen op het lijf geschreven 
voor MAN.

First package of building and 
repair standards from IACS

The International Association of Classi
fication Societies (IACS) has taken a 
lead in the development of fully com
patible shipbuilding and ship repair 
standards. IACS has just published the 
first ever comprehensive guide to best

practices in shipbuilding and ship re
pair.
Shipbuilding and Repair Quality Stan
dards (SARQS) reflects IACS' strong 
commitment to achieving compatibi
lity between structural design, con
struction and repair standards, and 
their common reference to class Rules 
and requirements.
SARQS will be used by IACS Members 
in conjunction with their classification 
Rules, and reflect 'best practice' from 
decades with thousands of vessels. 
They will initially be applied as guideli
nes to allow construction and repair 
yards to utilise and adapt to them - 
and to provide valuable feedback for 
further development.
IACS will routinely update the new 
standards, in conjunction with conti
nuing evolution of Members’ Rules 
and IACS' Unified Requirements.
Much of the details content of the 65

page SARQS manual is conveniently 
arranged in tables and diagrams. Part 
A, on New Construction, covers typi
cal construction methods. It gives gui
dance for its most important aspects - 
with Qualifications of personnel and 
procedures, Materials, Cutting, Fabri
cation and Fairness, Alignment, Wel
ding and Repair all being addressed. 
Part B covers repair standards for exis
ting ships, with particular focus on 
welding and renewals.

"Compatibility in building and repair 
standards is essential to throughlife 
maintenance of ship condition in line 
with classification requirements'', no
ted IACS' Permanent Secretary James 
Bell. "We see the application and de
velopment of SARQS as key partners 
to class rules and unified require
ments", he added.

SARQS is IACS' second major publica
tion this year. Within its campaign for 
improved bulk carrier safety, IACS has 
also recently published Guidance on 
Bulk Cargo Loading and Discharging. 
Aimed at shipowners, masters, port 
authorities and terminal operators, this 
manual focuses on the avoidance of 
hull stressing and damage in loading 
and discharging mineral cargos.

For information:
MrJ.D. Bell
Tel: +44.171.9760660; 
+44.171.9760440.

Fig.S. Reddingvoartuig van de “johannes Frederik"-kla$se.(foto: Kees Brinkman - 
Archief KNRM)

O K TO B ER  1997 SCHIP*WERFd»ZEE 5

mailto:MIC@library.tudelft.nl


K N M I d o o r  E v e r t  U  o u  w  s

Fig. I. Een van de 
20.000 golfkaarten 
die voor dit onder
zoek zijn gebruikt,
De rechthoeken ge
ven de gebieden aan 
waarvan de trend is 
bepaald.

Toenemende golfhoogte op de 
noordelijke Atlantische Oceaan
Op grond van waarnemingen van lichtschepen en weerschepen ten westen van de Britse Eilanden is vastge
steld, dat de golven in dit gebied de afgelopen 30 (aar gemiddeld hoger zijn geworden. Deze toename lijkt 
niet In de eerste plaats veroorzaakt te zijn door grotere windsnelheden in de directe omgeving.

Al zo'n tien jaar discussieert men over 
dit verschijnsel. Sommigen denken dat 
er misschien wat schort aan de golf- 
waarnemingen -  de ijking van de meet
instrumenten leverde vroeger soms 
problemen op. De aanwijzingen waren 
echter sterk genoeg om hieraan een 
speciaal onderzoek te wijden, het zoge
noemde WASA-project. Hierbij maakt 
men gebruik van oude weerkaarten, 
waaruit de wind over de oceaan wordt 
bepaald. Vervolgens wordt door mid
del van golfmodellen de golfhoogte op 
de Atlantische Oceaan uitgerekend, ge
baseerd op de windgegevens uit de 
weerkaarten.

Klimaatveranderingen
Bij het KNMI bestond belangstelling 
voor dit onderzoek, omdat dit mogelijk 
iets kan leren over klimaatveranderin
gen. Bovendien beschikt het KNMI nog 
over de golfkaarten van het voormalige 
bureau scheepsroutering van het insti
tuut. Daarin is de golfhoogte ingete
kend over de Noordatlantische Oce
aan, (zie fig. 1).
Deze kaarten beslaan de periode 1960 
-  1988 en vormen een bijna perfecte 
tijdreeks: elke 12 uur een kaart, geba-

KNMI
seerd op weerkaarten en golfwaarne- 
mingen van schepen op de oceaan. 
Een van de interessante aspecten van 
deze golfkaarten is, dat ze gedurende 
de hele periode nagenoeg op dezelfde 
manier zijn vervaardigd door groten
deels dezelfde groep gespecialiseerde 
meteorologen die zorgden voor het 
routeren van schepen tussen Europa en 
Noord Amerika.
De werkwijze is alleen aangepast om ef
ficiënter te kunnen werken. Dit gebeur
de met name door gebruik te maken 
van de computer die de gegevens 
voorbewerkt. Het eindproduct veran

derde daardoor naar het oordeel van 
betrokken meteorologen niet wezenlijk; 
de golven werden in laatste instantie 
net als voorheen uit de wind berekend 
volgens een bepaald diagram, dat het 
verband geeft tussen windsnelheid, 
lengte van het gebied met wind en de 
duur van de wind. Tevens werd reke
ning gehouden met golfwaarnemin- 
gen van passerende schepen, voor een 
deel klanten van de routering.

Meer modellen, minder waarnemingen
Toch is het van belang om alle verande
ringen in de productie van weerkaarten 
sinds 1960 nauwlettend te volgen. Ter
wijl in 1960 alle gegevens nog met de 
hand werden geanalyseerd, was dit in 
de tachtiger jaren al in veel mindere 
mate het geval. In de loop van de tijd 
was het Europese centrum voor ver
wachtingen op middellange termijn 
(ECMWF) actief geworden en leverde 
niet alleen verwachtingen tot een week 
vooruit, maar ook tot dan toe onge
kend nauwkeurige analyses van het 
weer. Het tegenovergestelde gebeurde 
wat waarnemingen op de oceaan be
treft. Waren er rond 1960 nog ruim tien 
weerschepen, twintig jaar later waren 
het er nog maar vier a vijf, als gevolg 
van het uit de vaart nemen van de 
weerschepen van de Verenigde Staten.

Homogene reeks
Het is daarom niet eenvoudig vast te 
stellen of er iets wezenlijks is veranderd 
wat de kwaliteit van de weerkaarten be
treft en de daaruit afgeleide wind. De 
enige zekerheid die we hebben vloeit 
voort uit de consistente werkwijze van 
het team meteorologen-routeerders bij 
het vervaardigen van de golfkaarten. 
Als inderdaad aangetoond kan worden, 
dat deze kaarten een perfect homoge
ne reeks vormen, dan zijn ze uiterst in
teressant voor het vaststellen van even
tuele veranderingen in het golfklimaat 
op de Noordatlantische Oceaan. Bo
vendien zijn ze ook nu al erg nuttig als 
vergelijkingsmateriaal ter beoordeling 
van uitkomsten met numerieke golf
modellen die gebruikt zijn in het kader 
van het WASA-project.
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fig. 2. Tijdreekse van de l-, 10-en 5 O-percentielen van de frequentieverdeling per jaar van de golfhoogte per gebied: 
a. ten oosten van New Foundland; b. ten oosten van lertond.

Werkwijze en resultaten
De handmatige productie van golfkaar- 
ten had voor ons één nadeel: de gege
vens waren niet in voor computers lees
bare vorm beschikbaar. We hebben dus 
een methode moeten bedenken om de 
gewenste gegevens op een eenvoudige 
manier uit de 20.000 kaarten te halen. 
Dit is in eerste instantie gedaan in twee 
rechthoekige gebieden: ten oosten van 
Newfoundland en ten westen van Ier
land, zie fig. 1. De aldus verkregen golf
hoogten -  de maximale golfhoogte

volgens de golfkaart en een schatting 
van het gemiddelde -  zijn per jaar sta
tistisch bewerkt: de overschrijdings- 
waarden bepaald van de golfhoogte in 
1 %, 10% en 50% van de gevallen wer
den voor elk jaar bepaald. Het resultaat 
ziet men in fig. 2.
Het interessante van deze uitkomsten 
was vooral, dat er een trend gevonden 
werd die, wat het gebied bij Ierland be
treft, nauw aansluit bij de trend die ge
vonden is in de waargenomen golf
hoogten in dat gebied. Bij Newfound

land is ook een dergelijke trend gevon
den, maar daar kunnen we onze kaart
gegevens niet rechtstreeks vergelijken 
met metingen. We zitten dus met een 
probleem, omdat we niet zeker weten 
of de trend die we vinden in de golf- 
kaarten in alle gevallen echt is. Het zou 
ook mede een gevolg kunnen zijn van 
de verfijningen in de weeranalyses. De 
vraag die we in het begin van dit artikel 
stelden is dus nog niet eenduidig be
antwoord.

i v e r s e n

Hovermarine plans manufacture 
under licence

International Hovercraft Ltd (IHL) 
who recently acquired the assets 
of Hovermarine International Ltd, 
has announced a fundamental 
change in marketing strategy in 
addition to providing their world
wide spares and technical servi
ces: IHL secured the assets of Ho
vermarine from the administrative 
receiver in a deal that was conclu
ded in July 1997. Tangible assets 
include the detailed designs of all 
the company's hovercraft inclu
ding the highly successful HM2 
family.

"We believe that we should capi
talise on our intellectual strengths 
and align ourselves with overseas 
manufacturers capable of produ
cing Hovermarine products to 
suit today's market requirements" 
said Director, Peter Hill. "It makes 
sense to apply our unique design 
and manufacturing know-how to 
work with companies where we 
can combine modem techniques 
with much more competitive la
bour rates. We already have a 
number of negotiations in hand 
to utilise existing craft and the

new designs, the HM424 and the 
HM780. The overall range of craft 
have operational speeds of be
tween 35-55 knots". In excess of 
one hundred and ten craft have 
been built over a period of twenty 
five years with most being the 
workhorse HM2. This rugged de
sign, which utilises a hull manu
factured in composites with diesel 
power for both lift and propul
sion, proved to be extremely 
adaptable. Special purpose deri
vatives of the HM2 design were 
produced for Tacoma USA and 
the Port of Rotterdam for firefigh
ting, port surveillance, harbour 
patrol, and hydrographic survey 
work. Craft have operated in over 
forty countries and have proved 
reliable in service whether opera
ting in the chilly waters of the Bal
tic or under tropical conditions in 
Brazil.

"We are building our proposals 
around the proven experience of 
HM craft in service" said Peter Hill. 
"Hovermarine craft have accumu
lated billions of passenger miles of 
service -  significantly more than 
any other volume manufactured 
high speed passenger craft".

By way of example the operation 
in Hong Kong was launched 23 
years ago when the early types of 
HM2's arrived in the then British 
colony. So successful were these 
machines in service that by conti
nuous joint development the fleet 
rapidly grew to its present size in
volving no less than 32 hover
craft, which includes four of the 
company's larger, 250 passenger, 
40 knot HM5 Hoverferries. Every 
day HM2's transport thousands of 
commuters across the busy wa
ters of Hong Kong harbour and 
outlying districts.
"Our declared aim is to identify 
partners who are keen to introdu
ce our products into their area of 
operation. Our designs are fully 
defined, well proven in service 
and utilise proprietary items 
which are available worldwide. 
We are actively seeking collabora
tions with suitable companies 
who will recognise the merits of 
our designs and the cost benefits 
of our approach".
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F F S H m E b y  G  . A I f o  r  d

FPSO Classification
Accounting for the Variables

FPSO contracts usually involve a number of different contractors for the supply of major components of the 
vessel, eg. the shipyard, mooring system contractor and the manufacturer of the process units. It Is often the 
case that these activities are carried out in different locations and countries. It is therefore essential that a 
uniform and acceptable standard is implemented and also that the interface between the various compo 
nents are properly addressed. Classification is a system which can successfully provide these services.

Mr. C. Alford is Head of the Ocean Engineering Department in the Offshore Croup in London which deals with all types of fixed and floating in
stallations.

This article is reproduced with permission of Lloyd's Register Technical Association

1. INTRODUCTION

The changing nature of today's interna
tional oil industry is clearly reflected by 
the increasing use of floating produc
tion systems world-wide. The installa
tions recently Classed/Certified by LR 
are shown in Table 1.

Floating Production, Storage and Offlo
ading Units (FPSOs) provide a number 
of practical advantages compared with 
fixed installations. They are straightfor
ward to build, based on conventional 
shipbuilding technology, and expensi
ve offshore work is kept to a minimum 
as most of the construction, hook-up 
and commissioning can be completed

Table 1

Field Country Operator Installed Description

Griffin Australia B.H.P. Petroleum 1993 New Build
Dragon Vietnam Petrochim/Vietsovpetro 1994 Conversion
Fife U.K. Amerada Hess/Bluewater 1995 Conversion
Barracuda Brazil Petrobras 1995 Conversion
Liverpool Bay U.K. B.H.P. (Hamilton Oil) 1996 New Build
Maui B Captain Shell Todd 1996 Conversion
Captain U.K. Texaco 1996 New Build
CNS (Teal) U.K. Shell 1996 New Build
MacCulloch U.K. SLP/Maersk 1997 Conversion
Schieh allion U.K. Atlantic Frontier Alliance 1997 New Build
Du rward/Dauntless U.K. Amerada Hess/Bluewater 1997 New Build
Curfew U.K. Shell/MAS Alliance 1997 Conversion
Galley U.K. Texaco/ODCC 1998 Conversion

inshore at significantly less cost. FPSOs 
have the ability to handle heavy paylo-

ads and to add equipment incremen
tally to fit production and reservoir 
changes as well as offering storage and 
offloading facilities. They are easier to 
install and decommission and can be 
used again in other fields. It is also the 
case that current technical develop
ments favour the use of FPSOs for larger 
fields and in deep water operations.

With oil prices likely to remain low, ma
ny field developments will only go 
ahead with reduced capital expenditu
re. The industry is now geared up to 
provide lower cost projects but will the 
safety objectives be fulfilled in this star
ker economic environment? Classifica
tion can fulfil the requirements of safety 
and the new "goal setting"regulations 
now in place by many national authori
ties.

FPSOs are integrated production sys
tems which are madeup from diverse 
types of components to enable them 
tocarry out operations. Classification, 
therefore, must be ableto address the 
large number of variables which are 
shownin Figure 1 and include:
* Structures / conversions
* Mooring systemsFigure 1

Transformer and 
switch room S

Engine room 
-Upper

Thrusters
room

Chain mooring

Turret transfer 
system

Bridge
Main control room 
Helldeck 
Living quarters

Azimuth
thrusters

Rare
Offtake system

Control room 
Inert gas rooms 

Export

Separation
Gas compression plant 
Process plant 
Wafer injection plant
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* Process plant
* Safety systems
* Stability
* Inspection/maintenance on site

Alliance contracting is becoming more 
widespread as oil companies seek to 
share responsibilities with contractors 
and jointly improve field development 
economics. As a result, major compo
nents of FPSOs can be manufactured in 
different locations around the world to 
meet contract completion schedules, 
eg. the FPSO hull can be built in Japan, 
the process modules in Holland and the 
final installation in the UK. Because of 
their international set- up, classification 
societies offer a total sen/ice including 
survey, inspection, plan approval and 
long-term integrity management. The 
global network of LR offices provides 
co-ordination and 'on-the-spot' sup
port for design appraisal and site con
struction. It is difficult to think of anot
her comparable system which can 
provide industry with similar impartial 
services on a world-wide basis.

Classification has played an important 
role in the marine industry and can also 
provide FPSO operators with standards 
which are in line with their needs for 
"fitness for purpose" and which also 
fulfil the level of safety required by the 
authorities.

2. REGULATIONS

To operate within the territorial waters 
of most countries, an FPSO will require 
to comply with all the appropriate re
gulations. These will include classifica
tion rules, national authority standards, 
statutory regulations and relevant co
des and standards.

2.1 Verification Regulations
New verification regulations are now in 
force in the UK to replace the existing 
certification scheme. The key change is 
the requirement that systems identified 
as being safety critical will have to be 
subjected to a verification scheme th
roughout the lifecycle of the develop
ment.

It is likely that other countries will adopt 
similar schemes. Norway is currently in
troducing this approach to all new field 
developments.

The new UK regulations make the ope
rator responsible for two important 
issues:
(i) Set and define the role of non-pre- 

scriptive safety goals which are parti
cular to the installation and establish 
the performance standards required

by the project to achieve these 
goals.

(ii) Establish a verification scheme (em
ploying an independent party) 
which audits all the critical issues af
fecting the design, construction, in
stallation, and operation.

To enable compliance with the require
ments of the verification scheme, the 
new regulations have identified the fol
lowing important points:

* Independence and impartiality.
The verification work can be only be 
undertaken by a competent body 
which is not involved in any design, 
manufacturing or management ac
tivity of the development.

* Completeness and quality assurance.
The verification work should provide 
a full audit to cover examination of 
any design, specification, certificate 
and document and also include the 
fabrication, installation and opera
tion activities required to monitor 
the quality of the critical systems of 
the installation.

* Mitigation and prevention.
The verification scheme should 
identify design errors with the po
tential to cause a major accident and 
initiate any appropriate preventive 
action.

Classification fulfils all these require
ments and caters for the lifecycle of the 
development. It is concerned with the 
safety integrity and quality of marine 
structures and also provides complian
ce with the verification regulations. The 
classification society's own rules, are re
gularly updated to take account of the 
developments arising from service ex
perience, new design techniques and 
material and construction methods. In 
addition, the classification society's sta
tus fulfils the requirements of an inde
pendent and impartial verification bo
dy.

Where there are no national verification 
requirements, classification rules can 
provide the independent standards and 
prescription guidance acceptable to 
government authorities, insurers and 
other interested parties worldwide. 
Uoyd's Registers classification is recog
nised throughout the world and is for
mally accepted by the Governments of 
Australia, Canada, the Peoples Republic 
of China, Denmark, Indonesia, the Irish 
Republic, the Netherlands, New Zea
land, Norway, Papua New Guinea, the 
USA and the UK.

LR has also worked with and assisted

various governments in formulating re
gulations or selecting applicable stan
dards. In Vietnam, LR and the Vietna
mese Register of Shipping (VIRES) have 
agreed a joint venture which permits LR 
to provide a full range of technical servi
ces associated with offshore and indus
trial projects.

2.2 Statutory Regulations
The extent to which MARPOL and SO
LAS regulations are to be applied will be 
determined by the coastal state and 
also the flag state, and it is cleariy im
portant that the owners discuss their 
proposals with the appropriate bodies 
at the earliest opportunity.

IMO have decided that tankers which 
are used solely for the storage and pro
duction of oil, and are moored in a 
fixed location, are not required to have 
double hulled construction unless spe
cified by the coastal state. The propo
sed arrangements (including for exa
mple a single bottom hull, the layout of 
storage and ballast tanks etc.) should, 
therefore, be clarified early in the de
sign phase with the national administ
ration.

If the FPSO is registered with a flag ad
ministration, it is likely that it will have 
to comply with MARPOL Regulation 25 
for damage stability and seagoing ship 
intact stability criteria. This will satisfy 
the requirements of most national 
authorities. A load line may not be re
quired whilst the vessel is moored on 
station but could be required for the 
delivery voyage or when in transit if 
these voyages are manned.

2.3 Class Rules
LR Rules for Floating Production Instal
lations includes sections covering:
* Hull and turret structure.
* Process plant.
* Marine systems.
* Riser system.
‘ Anchoringand mooring.

Full details concerning the range of 
class notations can be obtained from 
LR's Rules for Floating Production Instal
lations although the following is a typi
cal FPSO class notation:
*  01 100 AT Floating oil production 
and storage installation, PPF.

*  OMC, IGS, SBT (LR), COW (LR).

3. INTEGRATION WITH THEPROJECT

3.1 Project Team Manager
On recent projects, LR has offered an ef
fective way to deal with classification 
through greater integration in the pro-
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Figure 2

ject team. Figure 2 shows a typical pro
ject team set-up. A dedicated project 
manager will be placed in the project 
office to co-ordinate all aspects of the 
classification process. His first task is to 
establish the most cost efficient means 
of interface between LR and the pro
ject. He will prepare a project specific 
quality plan, procedures and work in
structions controlling the classification 
activities which interface with the 
client's quality system. He will identify 
the requirements for design appraisal 
and survey activities and agree the ex
tent of work to be performed for each 
task.

The project manager will also be availa
ble to take an active part in face-to-face 
discussions on any problems raised. 
Thus the lines of communication in the 
design phase are straightened conside
rably. He can also assist with equipment 
procurement by instructing vendors on 
their classification responsibilities and is
sue formal work instructions to the ap
propriate LR office(s) when purchase 
orders are placed.

This integrated approach minimises the 
clients' own efforts and significantly re
duces the amount of communications 
and documentation required for the 
classification process. Having the work 
monitored on a continuous basis, both 
technically and with regard to cost con
trol and schedules, can achieve worth
while cost savings.

3.2 Project Systems
Inherent in this strategy are a number 
of other key improvements which LR 
has made to enhance their service. 
These include:
* Document image facilities utilising a 

cimage document management 
system (Cimage). This facility offers 
a major potential time and cost sa
ving for the operator with regard to 
the handling and submission of do
cuments and has improved drawing 
approval turnaround time. It is pos
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sible to build links between the de
signers CAD system and Cimage. 
The approved plans can be returned 
to the client using the same medi
um as the original submissions.

* An independent project manage
ment system (IPMS) for the control 
of project correspondence and do
cuments. IPMS can be provided in 
stand alone or network versions and 
can thus be mounted on a laptop 
for full portability if necessary. The 
LR project manager will use this sys
tem to monitor document turna
round requirements and generate 
comment response sheets (CRSS) 
which record document approvals.

* A stand alone system (Microsoft Ac
cess) for monitoring and control of 
survey work and survey costs.

Successful project integration will also 
develop a close interaction with the 
client at an early stage of the design. All 
the above systems can be used in con
junction with the project team to provi
de design appraisal within the client of
fices where needed.

Early agreement on fundamental de
sign issues such as site environment, 
design cases, fatigue data, mooring sys
tem etc. can help to resolve and avoid 
problems which could be encountered 
in the design and construction of the 
installation, and which, if left uncorrec
ted, could lead to expensive modifica
tions and repairs. Concept design eva
luation as outlined in the following 
Section provides a route to identifying 
problem areas early in the design pha
se.

4. CONCEPT DESIGN EVALUATION
The concept design evaluation study is 
intended to establish the integrity of 
the design and as such should be appli
cable to manned floating production 
installations, provide the safety goals of 
the intended design and satisfy the 
field's regulatory regime.

Offshore legislation world-wide poses 
new challenges for offshore operators 
as they seek to achieve and demonstra
te the safety of their installations, both 
to safeguard their work force and also 
to guarantee the continued operations 
of their assets.

In line with these challenges LR has de
veloped the Concept Design Evaluation 
Service (CDE).

The objectives of the programme are:
* to ensure that the design is based on 

satisfactory standards and could be 
developed for classification/ verifica
tion.

* to verify that the floating production 
concept chosen for the field deve
lopment will result in an acceptable 
installation and that no major chan
ges and resulting cost penalties will 
be necessary because of safety or le
gislative requirements.

* to ensure that the potential loss of 
human life, environmental pollution, 
and property and business interruption 
losses, as a consequence of an accident 
are "As Low As Reasonably Practicable" 
(ALARP).

CDE will assist the operator at an early 
stage to consider the legislative require
ments and identify areas of concerns 
which could affect the design (see Figu
re 3). For this purpose the CDE incorpo
rates two examination phases, the con
cept design appraisal and the concept 
safety evaluation.

4.1 Concept Design Appraisal (CDA)
The CDA is specifically tailored to 
match the overallobjectives of the de
sign development and will normallyco- 
ver the fundamental design aspects. 
The CDA is based onreview and apprai
sal of the design documents covering 
themost important areas of the FPSO 
development, namely:
* general layout arrangement
* main hull structure and storage
* mooring system/turret
* stability
* process/utility systems
* environmental criteria

The intention of the review is to ensure 
that the design is based on satisfactory 
standards, to highlight at an early stage 
any areas requiring improvement and 
to verify that the design can be devel
oped to meet all applicable legislation,
A typical assessment carried out as part 
of the CDA could include preliminary 
mooring analysis, initial stability confor
mance etc.

4.2 Concept Safety Evaluation (CSE)
The CSE assists the operator to define
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Risers,

* national regulations to be applied
* fast track project

The condition of a tanker being consi
dered for conversion can only be deter
mined by carrying out an extensive in
spection. It is essential that this is done 
by surveyors who have the required le
vel of expertise to correctly assess the 
condition of the vessel and its suitability 
for a floating production role. LR can 
provide this service to clients and has 
assessed in excess of thirty different tan
kers, some of which were found to be 
unsuitable for conversion. The service 
utilises a specialist surveyor who nor
mally becomes part of the clients own 
team for the duration of the inspection. 
He will report his findings, making re
commendations concerning the suita
bility of the tanker and the extent of re
newals likely to be required for the 
conversion. This is particularly useful to 
clients when they are making their as
sessment of the costs and suitability of 
the vessel under consideration.

5.2 Strength and Fatigue
Floating production installations must 
be able to withstand the long term fati
gue stresses and global strength requi
rements associated with being perma
nently moored at an exposed location 
for the life of the field. Particular atten
tion must be paid to the structural as
sessment of the selected vessel to de
monstrate that its as-built design will be 
suitable for the new operations. Becau
se of this, and in addition to the plan
ned modifications proposed for conver
sion, there will be a level of enhan
cement and repairs to be carried out. 
The following points outline some typi
cal issues for consideration:
* Hull girder strength and fatigue life 

will be required to be assessed for 
the FPSO role. The acceptability of 
the hull will depend on the actual 
section modulus and the existing 
detail design being suitable for the 
new site loading conditions.

* Steelwork is to be suitably protected 
against corrosion by means of 
coatings, a system of cathodic pro-

acceptable offshore criteria which will 
form the basis of the design safety as
sessment and provide a clear design au
dit trail to justify continuation to the de
tail phase.

Safety is a line responsibility and the 
operator has to set out a strategy ap
proach to safety requirements which 
cater for the technical integrity of the 
development for the project life cycle. 
The scope of such an approach is to set 
the goals to safeguard human life, the 
environment and the invested capital. It 
also addresses the preparation and sub
mission of the documentation which 
would support these. In order to suc
cessfully achieve a sound basis for the 
safety design, CSE includes the follo
wing:
* project design and operational phi

losophy decision support
* review of proposed design and ope

rational requirements
* hazard identification
* fire and explosion risk analysis
* review of mitigation measures
* assessment of Escape, Evacuation 

and Rescue effectiveness

The aim of the fire risk analysis is to get 
an appreciation of the probable hydro
carbon releases and their impact on the 
design layout, the temporary refuge 
and the escape and evacuation provi
sions.

5. CONVERSIONS

5.1 Conversion Considerations
The decision to convert an existing ves
sel will be heavily influenced by the cost 
and completion time of a conversion 
against that for a new building. The use 
of converted tonnage can offer a faster 
and lower cost route to production 
with the associated cost savings permit
ting economic advantages to the deve
lopment of the field.

The decision will, however, also be inf
luenced by other considerations such 
as:
* availability of suitable tonnage
* new building market situation
* harsh environment and long field life

Escape,
evacuation

Power generation, 
process plant, 
gas detection, 
fire protection 
inert gas system, 
area segregation

Flaring 
and venting

Turret, 
swivel, 

ESD valves

Lifting
operations

Ballast, storage and offloading

moonna

TR protection, 
isolation

Figure 3
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tection or other acceptable method. 
Requirements must be evaluated 
taking account of relevant factors 
such as field life, tank contents and 
service inspection. Severeproblems 
could occur in ballast tanks and slop 
tanks.

* Provision of a power generation sys
tem, for either produced gas or fuel 
oil, to cater for the high power re
quirements associated with offshore 
processing operations.

* Upgrading of marine systems to ca
ter for hydrocarbon processing, sto
rage, loading and offloading opera
tions and ship integrity in the form 
of gas inerting, ballasting and posi
tion maintenance.

* Additional active and passive fire 
protection systems to provide cover
age for process plant, enhanced ac
commodation, temporary refuge, 
escape and evacuation facilities.

Converting an existing vessel into an 
FPSO is never a simple matter as it in
volves many uncertainties. Provided 
that the tanker chosen after survey is in 
good condition and that a satisfactory 
level of safety has been implemented 
during its conversion to an FPSO, many 
of these uncertainties can be efficiently 
managed.

A good example of this is Bluewateris 
"Uisge Gorm", pictured under conver
sion in Cadiz in Figure 4 and now suc
cessfully operating in the Amerada Hess 
Fife Field. The anchor spider is shown in 
the picture insert. This conversion was 
completed on time and it is estimated 
that first oil was produced approxima
tely one year quicker than a compara
ble new build FPSO would have achie
ved.

6. FPSO STRUCTURES

6.1 Strength and Stability
Floating production installations will be 
designed to endure long term deploy
ment, perhaps in an extremely harsh 
environment. In order to minimise pro
duction down time, vessels may be ex
pected to operate without scheduled 
drydockings and be surveyed on sta
tion.

In order to fulfil these operational requi
rements it is necessary that the structu
re has adequate overall strength consis
tent with the long term site environ
ment, and good local detail design to 
ensure satisfactory fatigue performan
ce. In addition, high quality construc
tion standards will be required of the 
building or conversion shipyards.
Ship classification rules can be used as

an appropriate standard for the mini
mum structural requirements of an FP
SO, however, additional factors will ha
ve to be considered at an early stage.

The maximum extreme wave bending 
moment and shear force is to be deter
mined for the design environment, ge
nerally the fifty year storm. This will eva
luate the long term extreme responses 
and will be based on the specific wave 
spectrum for the proposed location. 
The maximum wave bending moment 
and shear force may exceed the rule 
values, particularly in exposed loca
tions.

In calculating the still water bending 
moments and shear forces, a range of 
conditions should be considered. These 
will include full load, ballast and inter
mediate conditions. In addition it will 
be necessary to include conditions 
where each tank is empty in turn. This 
will then allow the in-situ inspection of 
tanks to be carried out with minimum 
disturbance to production. Some re
cent designs have considered condi
tions with adjacent tanks empty to al
low the possibility of "hot work" in 
tanks, should in-situ repairs ever be ne
cessary.

It is unlikely that the additional weights 
of process equipment etc. added to a 
converted ship will significantly increase 
the still water bending moment, howe
ver, stability aspects will require careful 
examination when assessing thefeasibi-

Figure 5
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lity of a conversion. This is both because 
of the likely increase in the centre of 
gravity and the necessity to meet the 
requirements of damage stability crite
ria such as those specified in MARPOL.

6.2 Fatigue
It is essential that the fatigue perfor
mance of the vessel is carefully assessed. 
Although the design of trading tankers 
has a good degree of structural redun
dancy and can sustain fatigue cracking 
without catastrophic failure, they have 
the advantage of a regular dry-docking 
schedule which allow any necessary re
pairs to be carried out. As indicated ear
lier, an FPSO unit will generally be ex
pected to operate continuously 
throughout the field Fife without any 
scheduled drydockings.

FPSOs may experience a more onerous 
fatigue environment than a trading tan
ker because they are permanently ex
posed to fatigue loading, whereas a tra
ding tanker may only spend 
approximately 70% of its life at sea. 
FPSOs also experience a highly direc
tional fatigue load spectrum from a nar
row band from ahead. For conversions, 
the fatigue analysis should account for 
previous service. Reducing the risk of fa
tigue damage can be achieved by good 
detail design, for example, by following 
the requirements specified in the Ship- 
Right FDA procedure. Critical areas in
clude the side shell longitudinals, parti
cularly those between the deep 
draught waterline and a couple of met-

Additional
lug

Longitudinal/transverse 
frame connection
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res below the light draught water line. 
The use of symmetrical sections is pre
ferred for these longitudinals although 
this is not mandatory. It may also be ne
cessary to increase scantlings above the 
rule minima in these areas.

For tanker conversions it is generally ne
cessary to improve local detail design 
by the addition of lugs at bottom longi
tudinal to transverse connections, and 
the addition of soft brackets and bac
king brackets on side shell longitudinal 
to transverse connections, if these are 
not already fitted. (See Figure 5).

6.3 Additional Requirements
The following special studies should be 
carried out in addition to classification 
rule requirements:
* For new build vessels a finite ele

ment (FE) analysis of a representati
ve portion of the vessel's hull. Loa
ding scenarios in line with the 
ShipRight SDA procedure should be 
considered.

* Structural analyses for the integra
tion of the mooring system.

* Structural assessment for the deck 
structure locally in way of process 
equipment supports. The design of 
skid structures should take account 
of loadings due to bending of the 
hull, and vessel hull/skid structure in
teraction.

* Sloshing analysis. Generally new 
build FPSO units have been de
signed with relatively short cargo oil 
tanks (25m) which have not been 
found to have high sloshing pres
sures. However, problems may be 
encountered in tankers for conver
sion with long tanks fitted with 
swash bulkheads. Partial plating-in

of the swash bulkhead may be re
quired.

* The likelihood of slamming and 
shipping green seas on deck should 
be investigated, normally by a com
bination of model tests and analyti
cal methods. Where necessary, ap
propriate action should be taken. 
This may include additional strengt
hening or draught/trim limitations.

* Structural appraisal will also be car
ried out for the accommodation 
block, helideck and the flare tower.

* The structural interfaces between 
different design contractors' areas of 
responsibility requires special consi
deration. Modem projects involve 
many different engineering contrac
tors each dealing with specific items 
of structure in isolation and the clas
sification society may be the only 
body looking at the interfaces in the 
global context. Examples include 
crane pedestal to hull connections, 
process equipment supports, hull- 
connections and mooring system 
integration.

7. TURRET MOORING SYSTEMS

This section of the Paper concentrates 
on internal turret mooring systems as 
they are now the most popular arran
gement for FPSO mooring. The moor
ing system chain table is attached di
rectly to a cylindrical turret, which is 
supported by a bearing system. The be
aring is mounted internally within the 
FPSO, and this arrangement allows the 
FPSO to weather vane around the 
mooring, thus minimising mooring for
ces. (See Figure 6).

An internal turret positioned near to the 
bow, gives the FPSO good weather va- 
ning capabilities. If the turret is positio

ned nearer to amidships, some thruster 
capacity will be required to maintain 
the FPSO heading into the weather, to 
minimise mooring forces.

Two types of import arrangements, 
stack swivel or drag chain, are used to 
allow input risers, output risers and con
trol signals, to be passed from the fixed 
mooring to the rotating FPSO. The dia
meter of the turret is influenced by the 
import arrangements and the number 
and size of risers.

Some important aspects associated 
with the design of the turret mooring 
system are discussed in the following 
subsections.

7.1 Turret Design
The mooring turret and his integration 
into the hull are key components of an 
FPSO installation and require thorough 
assessment. A site specific structural 
analysis is required to address the follo
wing:
* Site specific criteria should be used 

for mooring loads, and global ben
ding moments and shear forces at 
the turret position

* Load combinations arising from:
- turret mooring loads,
- overall hull bending moments 

and shear forces,
- internal and external pressure lo

ads, covering the intended range 
of drafts and loading conditions, 
including non-symmetric cases as 
applicable.

* Guidance on FE model mesh size is 
given in LR ShipRight.

* The effect of stiffeners are to be in
cluded in the model.

* Boundary conditions.
* Possible load enhancement due to 

"Green Seas".

Bearing
Key points
3 Race system
Sealing
170 Bolts 
(60/85 mm)
Measurements
Lubrication

Turret

Figure 7 4692/12
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* Possible load enhancement due to 
Slamming.

* Sloshing.
* Overall strength, buckling strength 

and fatigue.
* The strength of the turret casing and 

the primary transverse and longitu
dinal supports should be evaluated. 
Reference should be made to the LR 
ShipRight SDA Manual, for guidan
ce on the load cases to be conside
red and the permissible stress levels.

* NDE philosophy.
* Welding.

Continuity of primary longitudinal 
structural elements is to be maintained 
as far as practicable in way of the turret 
opening. Reduction in hull section mo
dulus should be kept to a minimum 
and compensation is to be fitted where 
necessary.

Turret structures are made up of an ar
rangement of stiffened plates with bulk
heads and ring frames as appropriate. 
Castings may be used to reduce the 
amount of welding in complicated de
tail joints.

To permit in-service inspection of all 
areas of the turret and support structu
re, suitable means of access by an ar
rangement of platforms, stairs and lad
ders should be provided.

7.2 Bearing Design
For small or medium sized turrets, the 
slewing bearing is usually a large dia
meter roller bearing, with vertical, 
transverse and moment loadings being 
transmitted within the sealed bearing

(see Figure 7). Alternatively, and for lar
ger diameter turrets, the turret may be 
supported by an arrangement of bogie 
bearings running on a circular track. 
These transmit vertical and moment lo
adings only, with a separate system 
used to prevent uplift. Transverse loa
dings are transmitted by a series of ra
dial bearings running on a circumferen
tial track around the turret.

Bearing design loads and life spectra 
are determined from mooring line lo
ads, which have been derived from mo
del testing of the FPSO and mooring 
system. Bearing design should be ba
sed on the minimum of either the field 
life or 20 years, and should satisfy the 
requirements of recognised codes such 
as:
* SO 281:1990(E) -  Method of calcu

lating dynamic load ratings and ra
ting life of roller bearings.

* ISO 76:1987 -  Roller bearings, static 
load ratings.

* ASME 77-DE-39 -  Design criteria to 
prevent core crushing failure in large 
diameter, case hardened, ball and 
roller bearings.

To ensure the efficient operation of any 
bearing, the correct support stiffness 
and flatness tolerance, applicable to 
that type of bearing, must be conside
red in the bearing support design.

The free operation of bearings is very 
important to the integrity of a mooring 
system. They should be lubricated, pre
ferably by an automatic system, and 
have a system of multiple seals to pre
vent ingress of the marine environ
ment. A leak detection system should 
be fitted to monitor seal performance 
and give early warning of seal deteriora
tion.

Roller bearings should be designed so 
that internal parts can be inspected in 
service. This can be carried out by use 
of ultrasonic or eddy current techni
ques, with a comparison being made to 
the as-new condition.

External parts of bearings, and their at
tachment arrangements to the suppor
ting structure, should be accessible for 
inspection purposes.

7.3 Swivel Stack Design
The function of the swivel is to transfer 
hydrocarbons and utilities from/to the 
flexible risers, which are routed through 
the turret, to rigid piping at the mani
fold deck level. The swivel arrangement 
allows the FPSO to weather vane 
around the geo-stationary turret cylin
der via a bearing system taking up a 
heading of least resistance depending

on the combined action of wind, waves 
and current (see Figure 8).

The stack is comprised of a number of 
separate swivels which are used for the 
production of oil and gas and the hy
draulics, chemicals and utilities for the 
well.

The swivels are joined together into a 
vertical column on the centre line of the 
mooring turret, by either a bolted flan
ge or clamped arrangement. Each swi
vel is split into an inner and outer part, 
joined by a bearing to allow free rota
tion along its vertical axis. One half of 
each swivel is attached to the mooring 
turret, and the other half to the FPSO 
structure. The rotating part of the sys
tem consists of the tanker and gantry 
structure. The FPSO gantry structure 
supports the fixed swivel stack within 
the manifold structure to enable hydro
carbons or utilities to transfer between 
the two parts.

Swivels include an arrangement of seals 
to contain the contents. The seal mate
rials have to be compatible with the 
swivel internal and external environ
ment, pressure and deflection criteria, 
in order to achieve adequate seal life. 
Due to high operating pressure and 
temperature of some swivels, multi-path 
sealing arrangements are also used.

Typical concerns associated with the 
swivel stack structure are:
* allowance for FPSO motion
* evaluation of swivel stack support lo

ads
* swivel pressure containment requi

rements

To allow servicing and change out of 
swivel stack items, mechanical handling 
facilities need to be arranged above the 
swivel stack with laydown and works
hop areas alongside.

7.4 Anchor Lines
Lloyd's Registers classification require
ment for minimum factors of safety on 
anchor lines is as follows:
- Intact 1.85
- Damage equilibrium 1.35
- Transient (Short term cycle of 1.10 

motion following sudden line failu
re)

The acceptance of these factors of safe
ty is conditional onthe following:
* dynamic analysis
* acceptable arrangements for in-ser

vice inspection
* arrangements for immediate shut

down of production or transfer of 
product in the event of sudden line 
failure
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* fatigue life requirement to be satis
fied for main mooring components.

Note that only one set of factors of safe
ty is given, representing the extreme 
storm case. Factors of safety are not gi
ven for "operating" cases. FPSOs using 
flexible risers will have a high operating 
threshold and it is more important to 
ensure long-term integrity of the moor
ing system by means of fatigue life as
sessment and corrosion and wear allo
wances etc., than to arbitrarily apply 
high factors for operating modes.

7.5 Mooring inspectability
Mooring systems for FPSOs are general
ly difficult to inspect in-situ. The oppor
tunities available for regular close in
spection at Mobile Offshore Drilling 
Unit (MODU) rig moves do not exist for 
floating production installations and 
the often complex anchoring arrange
ments -  mixed materials, triple chain 
section, buoys, anchor piles etc. -pre
clude the option of routine raising of 
the system for close inspection.

Designers on the whole do not pay suf
ficient attention to inspectability. in
spection strategy and potential inspec
tion problems have to be considered as 
design issues, and as such considered at 
an early stage as part of an integrated 
design process.

There are a number of issues linked to 
the basic one of inspectability which 
should be considered in design:
(a) planned replacement.

It is common for permanent moor
ing systems to be designed for 10 
years or even 15 years service life. 
This may not be unrealistic as a ge
neral objective but there will be 
parts of the system specially vulnera
ble to wear or damage or degrada
tion, such as, chain links near stop
pers, chain links in way of fairleads, 
fairlead sheaves, joining links, wire

ropes (degradation will be higher in 
way of winches, fairleads, splash zo
ne and thrash zone), for which the 
need for periodic replacement 
should be recognised and design 
steps taken to allow this to be done.

(b) extra redundancy.
The mooring system, can be de
signed for two lines removed -  one 
removed for planned inspection or 
replacement and one for failure whi
le in this depleted condition. As this 
is a planned situation, reduced, sea
sonal design environmental criteria 
can be applied.

(c) enhanced non destructive examina
tion (NDE).

Parts of the mooring system which 
will not be inspectable, eg. chain ca
ble leading to a buried pile lug, 
should be subject to enhanced non
destructive examination at the ma
nufacturing stage.

Bearing in mind the consequences of 
lost production caused by the replace
ment of anchor lines, some conserva
tism in design is worthwhile especially 
in the case of long field life.

Figure 9

Figure 10

8. PROCESS PLANT

8.1 General
The processing of oil and gas constitu
tes the economic reason for FPSO field 
utilisation.

The process plant is usually placed on a 
frame structure elevated at a height of 
about 3.5 metres above the main deck. 
Equipment modules most sensitive to 
motions are likely to be placed towards 
midships. The modules are assembled 
in such a way to allow easy implemen
tation and also fulfil the production re
quirements of the field. Figure 9 shows 
the Texaco Captain FPSO with process 
modules being assembled during con
struction.

The major factors currently affecting 
the type and function of the process 
plant on a floating production facility
are:
* the processing equipment capable 

of operating efficiently under ship 
motion conditions.

* the improvements in mooring and 
riser technology allowing process 
operations under more extreme 
conditions.

* the renewed interest in production 
of liquefied gases and methanol 
which require a more complex pro
cess plant.

* the emphasis on the use of conven
tional equipmentwhich is readily 
available.

8.2 Crude Oil Separation
Efficient crude oil separation is one of 
the key elements of any production fa
cility. This should be considered parti
cularly for a floating production facility 
where the vessel motions affect the va
rious processing liquid phases and con
flict with the separation process. From 
these motions, roll and pitch are the 
primary parameters for process and in-
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strumentation design because of the in
duced frequencies and the risk of reso
nance for the gas/oil and oil/water in
terfaces. Sway, surge and heave are of 
secondary importance regarding pro
cess design but of greater importance 
for the design of turbines, motors etc. 
In addition, sloshing accelerations in li
quid process units can be as high as 0.5 
-  0.7g and must be considered in the 
design of their structural supports.

A typical separation and oil processing 
system on an FPSO comprises two pri
mary separators, a second stage separa
tor, crude oil heaters, transfer pumps 
and an electrostatic coalescer (see Figu
re 10). Separators are usually designed 
to operate in pitch and roll motions of 
up to 9 degrees. Each separator splits 
the incoming fluid into three phases: 
water-in-oil mix, water and gas. He
ating of the crude to enhance separa
tion takes place between the primary 
and second stage separator. Crude oil is 
finally dehydrated to the desired export 
specification by pumping through an 
electrostatic coalescer. Dry oil from the 
coalescer is firstly cooled by passing th
rough a heat exchanger and then sto
red in the tanks.

8.3 Gas Production
Produced gas is normally compressed 
in stages (Low Pressure -  High Pressure 
trains) to attain the pressure required 
for either reinjection or export depen
ding on the field requirements. Part of 
the gas provides fuel for the main po
wer generation. FPSOs usually use a 
number of gas turbines with diesel 
standby and additional emergency ca
pacity.

Gas flaring on floating production pre
sents a number of unique constraints 
such as thermal radiation and noise and 
deck loadings induced by vessel mo
tions and weight. Because of sea mo
tions, the flare tower will impose consi
derable moments and forces on the 
ship structure which have to be ac
counted for, particularly in the case of 
tanker conversions.

8.4 Hydrocarbon Processing Utilities
Hydrocarbon processing also requires a 
number of utilities which include the 
drains system, diesel fuel storage and 
distribution, sea water systems, com
pressed air supply and chemical injec
tion facilities. Specific utilities termed 
'marine systems' typically refer to the 
systems associated with FPSO opera
tions such as:
* Storage/Offloading System -  com

bines submergedpumps installed in 
the tanks connected to an export

ring mam permitting product trans
fer from any combination of tanks to 
the shuttle tanker.

* Ballast System -  comprising segre
gated ballast tanks and pumps to 
ensure that the FPSO can be main
tained on an even keel or slight trim 
during loading conditions on the 
field and during sea tows.

* Inert Gas System -  uses dedicated 
gas generators with the function of 
maintaining the atmosphere of all 
oil storage and slop tanks in a non 
flammable condition at all times as a 
protection against a tank fire and ex
plosion.

* Thruster System -  provides active 
heading control which reduces fish- 
tailing effects and enables the vessel 
to offset heading in order to main
tain the bow at optimal position 
with respect to wave forces.

8.5 Additional Areas for investigation
In addition to compliance with normal 
rule requirements during the detail de
sign and building stages, the following 
key areas can benefit from LR's input 
and active consideration at an early sta
ge in the design development:
* process plant safety evaluation and 

layout optimisation.
* separation of the hazardous and 

non-hazardous areas.
* integration and control of the pro

cess plant, ship engineering services 
and wellhead systems.

* design appraisal of the flexible risers 
and suitable end fittings.

* integration of power supplies for va
rious modes of ship operation and 
emergency conditions.

* design appraisal of marine systems, 
emergency systems and position 
maintenance for the required storm 
conditions.

Figure 11

* consideration of topside materials, 
protective coatings and corrosion 
treatments.

* consideration of marine survey exa
mination period and the means to 
carry out inspections.

* flaring operations and environmen
tal effluents.

9. FLEXIBLE RISER SYSTEM

9.1 Design and Construction
The properties which make flexible 
risers attractive for FPSO applications is 
their ability to conform to relatively lar
ge displacements and comparative ea
se of installation. These attributes are 
accompanied by the ability to contain 
large working pressures, together with 
high tensile strength and, in deep water 
application, being able to resist external 
hydrostatic pressures. To achieve this, 
risers are constructed from multiple lay
ers of spirally wound steel fibres, with 
intermediate layers of continuous plas
tic. The development of these complex 
structures in a practical form for long 
term use under arduous environmental 
conditions, represents a considerable 
triumph for design and production 
engineering.

A particularly demanding element in 
this development has been the design 
of suitable end fittings, which are requi
red to provide continuity of strength 
and pressure tightness at tie-in points. 
This is achieved by anchoring the tensi
le armours in a shaped cavity with ep
oxy resin and by capturing the inner 
liner by a sealing ring to maintain pres
sure tightness at the joint. (See Figure 
11). End fittings are also designed to re
sist full burst pressure and failure ten
sions with adequate margins.

5CHIP»WERFd*ZEE O K TO B E R  1997



9.2 Analysis
A number of routines are available 
commercially for the analysis of global 
response of risers for both static and dy
namic loadings including large dis
placements, the stress analysis of the in
ternal layers of the pipe section has 
received considerably less attention. 
The complex internal structure of flexi
ble pipe, together with the difficulty of 
inspection after fabrication, makes the 
accurate analysis of internal stresses a vi
tal requirement. Thus LR has developed 
an independent routine for this purpo
se. The LR program COMP-WALL cal
culates stressed and displacements ari
sing from given combinations of 
internal and external pressure, axial for
ces, layer temperatures for bonded and 
unbonded multi-layer pipes, subject to 
prespecified boundary conditions. The 
program allows the yielding of indivi
dual layers in order to calculate load 
factors for first yield and ultimate 
strength.

Figure 12 shows a typical FPSO subsea 
development using a "lazy S" flexible ri
ser system. Such an arrangement 
would include buoyancy tanks, end-fit- 
tings and bend stiffeners at the turret 
entry, which allow an acceptable gra
duation of curvature towards the rigid 
boundary. Critical areas requiring de
tailed assessment include abrasion and 
wear of the outermost layer at the

touch down point in the seabed, the 
large curvatures expected at the buoy
ancy arch, at the attachment to the ves
sel and crushing of the riser section in 
the clamping system at the arch loca
tion.

Although manufacturing and installa
tion process are monitored at all critical 
stages, the individual elements of the 
completed pipe are inaccessible for di
rect inspection. Localised or progressive 
loss of structural integrity is difficult to 
detect before a serious failure occurs. 
Thus, a rigorous adherence to quality 
control procedures, together with a de
tailed independent check on design lo
ads and pipe strength is required for 
design appraisal and certification.

10. INSPECTION AND REPAIRS

10.1 Survey inspections
To ensure that the installation remains 
in a satisfactory condition it is a require
ment for classification that periodic sur
veys are carried out during service. The
se in-service inspections provide a 
detection and monitoring capability re
lating to the safety of the installation in
cluding structural damage and fatigue 
cracking and take the form of annual 
and major surveys.

To facilitate internal surveys it is essen

tial that each compartment is properly 
cleaned and gas freed and that approp
riate means of access and lighting are 
provided. This is clearly of particular im
portance for the in-situ survey of FPSO 
installations. The provision of access ar
rangements which enable the required 
surveys to be completed effectively and 
safely should be considered during the 
design stage.

The Rules provide for In-Water Surveys 
(IWS) to allow inspections to be carried 
out on location in lieu of drydocking to 
obtain the same information normally 
obtained from dry-docking. In this way 
the vessel can remain on station provi
ded that the vessel's condition remains 
satisfactory. It is not necessary to remo
ve hull coatings unless anomalies have 
been discovered and further detailed 
examination required.

Continuous survey of the hull and/or 
machinery, whereby all surveyable 
items are inspected in rotation over a 5 
year period, is acceptable provided a 
detailed programme is developed.

A schedule for survey should be produ
ced to guide and control the inspection 
and replacement philosophy. The sche
dule should address:
* The overall design configuration
* Field life potential
* Minimum regulatory requirements

Figure 12
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* Personnel qualification
* inspection schedules for all approp

riate components/ systems
* Replacement schedules
* Methods and procedures
* Extent, frequency and circumstan
ces for application of NDE
* Reporting and remedial actions

Particular attention is to be paid to criti
cal areas, areas of suspected damage or 
deterioration and to repaired areas. The 
survey should take into account loca
tions highlighted by operational expe
rience and design assessments.

A strategy receiving considerable atten
tion is the probabilistic approach to in
spection. Schedules developed for fixed 
jacket structures and mobile offshore 
units have demonstrated potential for 
significant cost savings without com
promising safety criteria. This reliability 
approach to survey will be particularly 
suited to FPSO's which are intended to 
remain permanently on station during 
the whole of their field life.

10.2 Structural Repair
Whilst the necessity for repair may be 
effectively minimised by careful atten
tion to detail design, fabrication and 
analytical calculations, experience indi
cates that structural problems can oc
cur in service. Not all defects will have-

developed as a result of fatigue howe
ver, and many will bedue to inbuilt fa
brication and welding defects. Follo- 
wingdiscovery of a significant defect, a 
detailed examinationshould be carried 
out in order to fully assess the structura- 
limplications. The following informa
tion should be obtainedas appropriate:
* the location including structural 

boundaries wheninvolved
* whether the defect is internal/ex

ternal
* the extent of the defect
* the risk of contamination
* the prevailing conditions.

Based on the information available, a 
decision may beagreed by the operator 
and certifying authority regarding ap
propriate action. This may take the 
form of inspection monitoring and re
view, weld grinding or complete struc
tural repair depending on the nature 
and severity of the problem. The inten
tion is to ensure that the structural inte
grity of the unit is not compromised 
and remains fit for purpose. When de
veloping proposed remedial repair and 
monitoring procedures consideration 
should be paid to the location and criti- 
cality of defect, facilities required, ac
cess arrangements, materials/repair 
method/weld procedure, protective 
coatings, post repair inspection and 
subsequent monitoring program.

Typical repairs would range from care
fully controlled grinding for small sur
face cracks to welded repairs of extensi
ve damage and possibly local structural 
modification where repeated repairs 
have been made.
The in-situ structural repair of FPSOs 
offers a particular challenge. To minimi
se any impact on production it may be 
necessary to abandon pre-conceived 
ideas and consider more innovative 
measures.

11. CONCLUSIONS

The floating production system has 
been a field development option for so
me time. In recent years the drive to
wards cost reduction coupled with ad
vances in technology and also a 
floating systems suitability in deep wa
ter has led to an increased use of the FP- 
SO world-wide. Data from Offshore Da
ta Services' Offshore Field Development 
International database shows that some 
37 units are scheduled for installation in 
1996, followed by 21 in 1997.

Floating production offers a safe and 
cost effective alternative to fixed plat
form technology with the added bene
fit of easy abandonment. However FP
SOs are production systems which 
require the integration of a number of 
major components such as hull, moor
ing system, process plant, subsea sys
tem etc. in order to offer a faster route 
to production with the associated cost 
savings for the operators. This may well 
involve construction activities in several 
world locations with different compa
nies.

Alliance style contracts further emphasi
se the need for support being provided 
early in the project in order to ensure 
integrity and minimise costly modifica
tions. LR is contributing knowledge and 
expertise to many current FPSO pro
jects and by working within the project 
team, has demonstrated a more flexible 
and efficient approach.

With it's international set-up, LR's ob
jective is to provide a total service based 
on standards which are in line with the 
industry's need for "fitness for purpo
se". We believe this can be best achie
ved by maintaining closer co-operation 
and adapting positively to the needs of 
our customers.
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S C H E E P V A A R T d o o r  i  r . R . K . H a n s e n

P&O Nedlloyd -  Economy of scale
Eind 1996 werd de fusie bekend gemaakt tussen P&O en Nedlloyd Lijnen BV. Begin dit jaar is deze fusie gere
aliseerd met de oprichting van de nieuwe maatschappij: "P&O Nedlloyd" (PON)

De organisatie
De nieuwe maatschappij, P&O Nedlloyd 
Ltd zetelt in het Beagle House in Londen 
en haar 100% dochter, P&O Nedlloyd 
BV is gevestigd in het bekende Willems- 
werf gebouw in Rotterdam.
Het hoofdkantoor in Londen beheert de 
commerciële, logistieke en organisatori
sche aspecten van alle lijndiensten.
De Rotterdamse organisatie verzorgt het 
gehele vloot- en container-management. 
Het vroegere P&O kantoor aan de 
Blaak is nu ook in de Willemswerf on
dergebracht als regiokantoor van P&O 
Nedlloyd Ltd.

Automatisering op één lijn
Een moeilijk probleem was om de 
scheeps- en walautomatisering van de 
twee maatschappijen op een lijn te krij
gen.
Op de Nedlloyd schepen werd het BCS 
computersysteem gebruikt en voor de 
communicatie met de wal en vice-versa 
het "All-in-one- systeem".
P&O gebruikte AMOS-D en AMOS-P 
en voor de communicatie het "Easy 
link" systeem. Beide systemen hebben 
hun specifieke voor- en nadelen, die 
goed met elkaar zijn vergeleken. Uitein
delijk zal de door P&O gebruikte syste
men worden overgenomen, doch in 
een langer tijdsbestek. Voor de toe
komst lijkt het AMOS systeem onder 
Windows aantrekkelijk omdat hiermee 
ook gemeenschappelijke onderdelen

Fig. I . Leeftijdsverdeling Nedlloyd vloot in 1997.

op verschillende schepen kunnen wor
den geregistreerd, zoals ook in het hui
dige BCS kan, maar niet met AMOS-D.

Vlootbeheer in Rotterdam
Het vlootbeheer wordt uitgevoerd door 
53 medewerkers, waarvan 7 Britten, en 
de organisatie is verdeeld in een zestal 
afdelingen, c.q. secties.

-  Fleet Operations, waarin een cluster van 
twee superintendents en een inkoper 
12 schepen begeleiden. Zo zijn er vier 
zulke clusters die voor het onderhoud, 
de reparaties en bevoorrading van de 
schepen verantwoordelijk zijn.

-  Fleet support, waarin 10 medewerkers 
de schepen ondersteunen op nautisch 
gebied, elektrotechnisch gebied en be
voorrading.

-  Marine management, dat de schepen 
ondersteunt met specifieke problemen 
op het gebied van de regelgeving, vei
ligheid en milieu, ISM codering, lading- 
behandeling c.d.

-  Vloot personeel, die zowel voor de En
gelse als voor de Nederlandse schepen 
de bemanningen verzorgt.

-  Nieuwbouw en boordautomatisering, is 
verantwoordelijk voor de scheeps- 
nieuwbouw en de computersystemen 
voor voorraadbeheer en administraties 
aan boord van de schepen.

-  Fleet business en planning,behandelt de 
planning van de benodigde tonnage 
via chartering, nieuwbouw en verkoop.

De Vloot
In 1997 zou de Nedlloyd vloot uit 39 
schepen bestaan, waarvan de ouder- 
domsverdeling is aangegeven in fig. 1.

P&O heeft dan 31 schepen met een re
latief grote groep schepen ouder dan 
18 jaar en daarnaast de jonge jervis 
class schepen. In fig. 2 is duidelijk te 
zien dat P&O in de jaren 80 gedurende 
een decennium geen containerschepen 
heeft laten bouwen.
In dezelfde periode is ook bij Nedlloyd 
een bouwstop geweest, echter over 
een veel kortere periode. De gezamen
lijke vloot ziet er nu qua leeftijd uit zoals 
aangegeven in fig. 3.

De nieuwe schepen in opdracht
Er zijn nu 9 nieuw te bouwen schepen
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in opdracht gegeven, deels als uitbrei
ding en deels als vervanging van de ou
dere (stoom)schepen, te weten 4 bij IHI 
in |apan en 5 bij de Kvaemer Wamow 
Werft in Rostock.
Alle negen schepen zullen vóór het ein
de van 1998 in de vaart worden ge
bracht.

IHI-Hiroshima bouwt 4 containersche
pen van 6690 TEU
Deze schepen zijn met een lengte van 
300 meter, een holte van 24,4 meter 
en een breedte van 42,8 meter de 
breedste containerschepen die tot he
den zijn gebouwd.
Op de maximale diepgang van 14 me
ter is de waterverplaatsing 110.000 
ton.
Het eerste schip zal worden opgeleverd 
in maart 1998 en de vierde in septem
ber van hetzelfde j aar.

De laadruimten
De breedte maakt het mogelijk om in 
de ruimen 15 containers naast elkaar te 
plaatsen en bovendeks kunnen er maxi
maal 17 naast elkaar staan.
Er zijn 8 ruimen, waarvan één achter de 
accommodatie. De luiken, 3 stuks in de 
breedte zijn niet waterdicht en er zijn 
geen langsscheepse dragers in de luiko- 
peningen. Om het sjorren van de dek- 
containers te vergemakkelijken zijn sjor- 
bruggen aangebracht, die vanwege de 
grote breedte, de benodigde sterkte, 
de toegankelijkheid tot de koelcontai
ners en de plaats van de contactdozen, 
van een bijzondere constructie zijn.
Er is plaats voor 710 integrale koelcon
tainers, equivalent aan een koelcapaci- 
teit van 1.800.000 kub.voet, dit is meer 
dan de capaciteit van de grootste koel- 
schepen. Hiervoor is een elektrische 
voeding van ongeveer 5000 Kw voor
zien. De bewaking en monitoring van 
de koelcontainers wordt door middel 
van een modem op de containers via 
de voedingsbekabeling naar het centra
le systeem in de accommodatie geleid.

De accommodatie biedt ruimte aan 19 
niet-geïntegreerde bemanningsleden.

De bnjg wordt ingericht voor één- 
mans bediening.
Het meergerei is uitgerust voor het ge
bruik van kunststof trossen. Zowel op 
het voor- als op het achterschip zijn 4 
trommels met een automatische trek- 
krachtregeling.
Er wordt één boegschroef met een mo
torvermogen van 2600 Kw, op 6600 
Volt, gemonteerd.

Bijna 90.000 pk op een schroef 
Het schip is ontworpen voor een dienst
snelheid van 24,5 knoop op volle diep
gang. Hiertoe wordt een 12 cilinder IHI- 
Sulzer, type 12RTA 96C geïnstalleerd, 
met een vermogen van 66.000 kW bij 
104 omw/min. Via een schroefas met 
een diameter van 1060 mm wordt een 
6-bladige schroef aangedreven met 
een diameter van 9 meter en een ge
wicht van 93 ton. Ook drijft de hoofd

motor een direct op de tussenas ge
monteerde asdynamo aan. Deze met 
thyristoren geregelde generator levert 
maximaal 3500 kW.

Bijna 18.000 kW elektrisch hulpvermogen 
Behalve de asgenerator worden er 4 
diesel gedreven generatorsets gemon
teerd, die ieder een vermogen van 
maximaal 3600 kW kunnen leveren. Al
le generatoren leveren hun vermogen 
bij 6600 Volt. Alleen de boegschroef- 
motor werkt op 6,6 kV, voor de andere

verbruikers wordt deze spanning ge
transformeerd naar 440 Volt.
De capaciteit van de asgenerator is vol
doende voor het normale zee-bedrijf 
met een lage bezettingsgraad aan koel
containers. Met veel koellading aan 
boord zal de asgenerator parallel draai
en met een of twee dieselgeneratoren. 
Tijdens het manoeuvreren met de 
boegschroef, zijn maximaal 3 dieselge
neratoren in bedrijf

De benodigde energie aan warmte 
wordt geleverd door twee oliegestook- 
te stoomketels van 4 ton/uur en tijdens 
normaal zeebedrijf door een uitlaatgas- 
sen-ketel.

Er zal een uitgebreid bewakings-, bedie- 
nings-, en monitoring- systeem worden 
geïnstalleerd van de Deense firma Lan- 
ng & Stelman. Het betreft een onder 
Windows draaiend computersysteem, 
opgebouwd uit standaard componen
ten, met een volledige back-up en een 
dubbel netwerk.

Kvaemer-Wamow bouwt 5 schepen 
van 2900 TEU
Op de plaats van de oude werf werd in 
1992 door Treuhand- Kvaerner een ge
heel nieuwe werf opgebouwd. Het 
mag dan ook de modernste werf van 
Europa worden genoemd. Tijdens het 
WEMT congres in mei '98 zal hier nader 
op ingegaan worden.

Het eerste schip zal worden opgeleverd 
eind april 1998 en het vijfde aan het 
einde van hetzelfde jaar, De bouw van 
het eerste schip zal 43 weken vergen en 
van de volgende schepen slechts 40 
weken.

De schepen worden als vervanging van 
de oudere stoomturbineschepen inge
zet op de dienst tussen Europa en 
Nieuw- Zeeland.
De schepen hebben een lengte over al
les van 209,5 meter, een holte van 19,4 
meter en Panama-breedte. De maxi
male diepgang wordt 12,5 meter en de

______________________________________________________ ACE

Fig.2. Leeftijdsverdeling P&O vloot in 1997.

Fig. 3. Leeftijdsverdeling PON vloot in 1997.
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maximale dienstsnelheid wordt 22,5 
knoop.

Er zijn 6 laadruimen, waarvan één ach
ter de accommodatie met drie luiken in 
de breedte. Er komen geen sjor-brug- 
gen.
Er komen voorzieningen voor 400 inte
grale koelcontainers, met een bewa- 
kings- en monitorsysteem zoals op de 
Japanse schepen.
Het meergerei zal bestaan uit 3 trom

mels op het voor- en 3 trommels op het 
achterschip. Er wordt een boegschroef 
met een vermogen van 1300 kW geïn
stalleerd.

De hoofdmotor zal een langzaam lo
pende twee-takt motor zijn met een 
vermogen van 29,000 kW. En bijzon
derheid is dat tijdens de proeftocht van 
het eerste schip de snelheid zal worden 
gemeten op de volle diepgang door 
waterballast in de ruimen te nemen.

Hierdoor is het niet nodig om door 
middel van modelproeven de correlatie 
vast te stellen tussen de snelheid op bal- 
last-diepgang en op volle diepgang.

Er wordt geen asgenerator geïnstal
leerd, doch vier dieselgeneratoren, na
melijk 2 sets van 1360 kW en 2 sets van 
1530 kW.
Energie voor verwarming zal worden 
geleverd door een stoomsysteem.

I V e r s e n

ISU’s view, the provisions of a new 
LOF/ Salvage 2000 contract should be 
drafted to maximise opportunities for 
amicable settlement and prompt pay
ment, without recourse to arbitration. 
"I am confident we can find a way to 
move forward on a basis that recogni
ses the common interest of all sides -  a 
new commercial framework promo
ting operational success and the pre
vention of marine spills."

Fig. 3. The German container vessel Vikartindur ran aground off 
the coast of Iceland in a storm earlier this year. Salvors mounted 
an operation to remove pollutants and cargo. Subsequently, 
the wreck was removed.

New salvage arrangements

The world's leading marine salvage 
companies, meeting in Gothenburg, 
Sweden, have agreed unanimously to 
enter into detailed talks with property 
insurers, shipowners and P&l Clubs in 
a joint move to progress the develop
ment of a new contract as a further 
option with other salvage contracts. In 
gaining unanimous approval, all 
members agreed that the Internation
al Salvage Union (ISU) would have the 
sole mandate to progress talks over 
the next few months.
Discussions between the ISU, the pro
perty insurers, the International Group 
of P&l Clubs and other interested par
ties are expected to commence al
most immediately. During these mee
tings, the ISU will put forward a new 
concept designed to Integrate the

best features of the existing-Lloyd's 
Open Form (LOF) the world’s most 
commonly used salvage contract -  
and the "Salvage 2000" concept re
cently developed within the P&l com

munity, while preser
ving the rights of ow
ners and property ins
urers.
During the ISU's Annu
al General Meeting in 
Gothenburg, salvors 
agreed that LOF should 
remain a major con
tract for most marine 
casualty situations, but 
that there could be a 
new basis for casualty 
response in situations 
where a spill has occur
red and rapid interven
tion is needed to curb environmental 
damage.

Commenting on the new initiative, 
ISU President Arnold Witte said: "The

LOF system still offers many advanta
ges to the international shipping com
munity and its underwriters. Nevert
heless, the P&l Clubs, who have 
financial responsibility for pollution

claims arising from shipping accidents, 
have a number of legitimate concerns 
which cannot be ignored by the salva
ge industry.
"Equally, the property insurers -  finan
cially responsible for claims concer
ning ships and cargoes -  are strong 
supporters of the existing system. 
Their interests must be taken into ac
count as they meet almost the entire 
cost of salvage services rendered on a 
global basis.
"After much consideration, the ISU 
has concluded that it is possible to de
velop provisions that preserve the best 
features of the existing system yet also 
include elements of the Salvage 2000 
concept which would address the 
concerns of the P&l Clubs."

The ISU President ad
ded: "These concerns 
relate to cost and the le
vel of P&l involvement 
in casualty salvage. As st
arting points, the ISU is 
to offer an agreed rates 
structure for salvage ser
vices deployed to deal 
with direct pollution th
reats and, secondly, to 
support the P&l desire 
for separate representa
tion at salvage arbitra
tions arising from such 
cases. Further, in the

During the Gothenburg meeting, ISU 
Special Adviser Mike Lacey told dele
gates that salvage services performed 
by ISU members under LOF increased 
by five per cent in 1996. During last 
year, 257 salvage services were perfor
med and the value of satved property 
(ships and cargoes) exceeded USS1.2 
billion. Beyond casualty salvage, ISU 
salvors also performed 50 wreck remo
vals in 1996 -  the highest total over 
the past five years.

The ISU AGM also elected as Vice-Pre
sident Hans Walenkamp of Smit Inter
national. Captain Walenkamp has 
long experience in both operations 
and the administrative side of salvage. 
In addition, two new members were 
admitted to the ISU: Secunda Marine 
Services of Canada and Omur Salvage 
of Turkey. The ISU now has 47 mem
ber companies based in 33 countries 
around the world.

Fig. 2. The tanker Calp Funchal under escort and heading to

wards a nominated cargo transfer location in the Mozambi

que Channel. This vessel suffered structural damage during 

heavy weather last year. Over 290,000 tonnes of oil was 

transhipped.

Fig. I . In October of last year, salvors refloated the Italian chemical tanker Brezza. This vessel 
went aground near the entrance to Taranto.
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V E I L I G H I E N  M I L E I I d o o r  A . P .  B u r g e l

Prevention is better than cure
The impact of IMO measures in preventing oil pollution from ships

Mr. A. P. Burgel is Senior Policy Adviser Marine Environment, Ministry o l Transport, Public Works and Water Management, The Netherlands and 
also head of delegation to the IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC).

This article is based on a speech held by the author on the occasion of the Culf Areas Oil Companies Mutual Aid Organisation (Caocmao) Silver 
jubilee Conference In Bahrain, 22 and 23 April 1997.

Introduction
The prevention of pollution from ships 
is covered by Marpol 73/78.[1] Alt
hough the convention entered into for
ce in 1983, even today one of the 
major areas of concern is oil pollution. 
Oil pollution of the sea presents itself in 
a number of different forms. It can be 
distinguished by cause: the pollution 
can be accidental, e.g. a tanker incident 
or a leaking bunker tank, or operational, 
e.g. the discharge of oily bilge water 
from an engine room.

A further distinction can be made wit
hin operational discharges, they can be 
legal, e.g. bilge water being discharged 
through a bilge water separator, with 
an oil content of the effluent less than 
15 parts per million, or illegal, e.g. slud
ge being discharged from a sludgetank 
into the sea or oily ballastwater being 
discharged from a tanker within 50 
miles from the nearest land, [2]

A third distinction can be made by the 
product ending up in the sea: this can 
be crude oil, itself ranging from light to 
heavy crude oils and all kinds of pro
ducts, such as heavy fuel oil, marine 
diesel oil, gasoil and a number of other 
products that come under the defini
tion of oil. [3]
Although the prevention of tanker dis
asters is of course an area of concern 
within Marpol 73/78, it is equally im
portant to address the day to day pollu
tion of the sea by operational discharg
es and in particular the illegal discharg
es. [4]

As it is today, the adherence to Marpol 
and its enforcement leave a lot to be 
desired. For example the illegal dis
charges of oil into the North Sea in 
1996 were estimated to be in the order 
of 30.000 tons.
The main subject of this paper is: pre
vention and measures to achieve this. It 
considers prevention from several per
spectives, being: economics, the hu
man factor, safety of navigation, the

hardware, shore facilities required by 
ships, incentives for good behaviour 
and disincentives for illegal behaviour. 
Next it considers some measures and 
gives an opinion of their effectiveness. 
By the end of the article the focus will 
be on the Culf Area and the case for ac
cession to the Marpol Convention by 
the Gulf States will be made.

PREVENTION

Economics
I could simply repeat the slogan: pollu
tion prevention pays, but that would 
probably not make a great impact. So I 
will take an entirely different approach. 
A recent study of the OECD [5] shows 
that it pays not to adhere to the interna
tionally agreed rules. Without going to 
deep into this subject let me just say 
this: IMO and national administrations 
face a near impossible task trying to sol
ve the problem of irresponsible opera
tors. This problem can not be solved by 
making even more technical rules and 
engaging in more enforcement of tho
se rules. Market forces are simply too 
powerful. So if you can't beat them, 
join them. (That is to say: use the mar
ket force, I do not mean join the irres
ponsible operators.) If for instance car
go interests could be convinced to stay 
away from "shady operators" this 
would change the demand side and 
help to address the safety problem. To 
promote this even further, such shady

operators should be blacklisted and 
their names and those of their ships 
should be publicized. [6]
Conversely, good operators should see 
benefits from their behaviour. Let me 
give an example of such benefits: in the 
Netherlands the Creen Award scheme 
has been developed. This is a scheme 
governed by market parties to certify 
high quality tanker and bulk carrier 
operators, their crews and their ships. 
The scheme provides for incentives 
such as reduced port fees, preferential 
treatment, reduced towage costs, etc. 
But perhaps more important is the seal 
of quality these ships have. The reward 
may in due course be more in marke
ting advantages and preferential cargo 
acquisition than in receiving rebates.

To summarize: economics -  market for
ces if you like -  appear to be a largely 
untapped source of prevention poten
tial.

The human factor
Most of the accidents at sea are due to 
human failures. Accidents such as colli
sions and running aground may lead to 
spills. For this type of spills, measures 
that heighten the safety of navigation 
also lead to a reduction of spills. From a 
human factors point of view, safety of 
navigation may be improved by ade
quate training. Better safety manage
ment, both on board and ashore, im
provements in workplace design and in 
the working environment are all contri
butors to safety and prevention of spills.

On an international scale two impor
tant results have been booked that will 
improve the quality of the individual se
afarer and of safety management. The 
first result is the revision of the interna
tional Convention on Standards of Trai
ning, Certification and Watchkeeping 
for Seafarers and the second is the new 
International Safety Management Code 
(ISM Code).

From an environmental point of view it
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will always be beneficial to have ships 
which are better managed and less pro
ne to accidents.

Safety of navigation
Proper navigation, adequate informa
tion, pilotage and traffic services, rout
ing measures, marking of shipping la
nes, reporting systems, maritime 
distress services and emergency contin
gency plans all contribute to increased 
safety at sea and so help prevent or mi
tigate accidents. All these then address, 
although sometimes indirectly, the is
sue of prevention of accidental pollu
tion.

I have listed the more traditional ways 
and means to promote safe navigation, 
but new instruments emerge. The Glo
bal maritime distress and safety system 
(GMDSS) will improve communication 
in general and will promote quick re
sponse in case of pollution incidents. 
The use of transponders may help to 
identify offenders and so will satellites.

Hardware
As regards hardware I would like to ma
ke a distinction into three separate issu
es, passive safety, equipment for pollution 
prevention and intrinsic safety. This is by 
no means exhaustive but only serves to 
illustrate different approaches possible. 
With passive safety I mean construction
al measures to prevent or reduce adver
se effects in case of an accident, such as 
collision, grounding or fire. I will give 
you an example of such a measure: the 
provision of oil tankers with double hul
ls. I will come back to double hulls in a 
little while.

Equipment and constructions for pollution 
prevention
Under this heading I will simply record 
such equipment as oily water separa
tors, oil discharge monitors but also 
equipment that helps prevent pollution 
at the source, such as stripping pumps 
and the construction of cargo tanks in 
such a way that discharge of the cargo 
is possible to the fullest extent.

Intrinsic safety
Intrinsic safety means it is nearly impos
sible to foul up, or that something is sa
fe irrespective of human interference, 
but even in that respect human beings 
have shown to be remarkably resource
ful. I would say intrinsic safety encom
passes such matters as bridge and con
trol room design aimed at preventing 
errors, but also tanker design that is not 
too sensitive to such operations as si
multaneous deballasting and loading of 
cargo. I mention this because since the 
arrival of the double hull tanker it would 
appear that some designs and some

tank-configurations are more difficult to 
handle than others.

Shore reception facilities
Illegal operational discharges are a most 
important topic of policy. If everybody 
adhered to the discharge standards of 
Marpol we would not have a problem. 
If we do not want oil discharged into 
the sea we must provide for the possibi
lity to discharge while in port, so as a 
complement to the discharge stan
dards we need shore reception facilities.

Partly, illegal discharges are caused by 
inadequacy of shore reception facilities. 
What you consider inadequate de
pends on your position: administra
tions, shipowners, port authorities and 
SRF operators all hold different views as 
to adequacy. One thing is clear though: 
absence is certainly an understated 
form of inadequacy.

An estimated 30.000 tons of oil end up 
in the North Sea each year originating 
from illegal discharges of oil from ship
ping. We also know that only 6% of the 
ships actually use shore reception facili
ties, so you can imagine that somet
hing is wrong somewhere. There is no 
doubt that illegal discharges take place 
all the time. And although we now and 
then catch an offender red handed, the 
ratio of convictions compared to alle
ged or assumed offenders is not encou
raging.

Incentives and disincentives
Let me be brief here. As an incentive I 
have already mentioned the Green 
Award. A good record in port state con
trol inspections will mean others will be 
targeted first, that is another incentive, 
although indirectly.

A disincentive for good behaviour is not 
being able to discharge waste in a port 
for reasons such as lack of facilities, ex
treme costs or preposterous conditions 
for separation.

To keep people from illegal behaviour 
and therefore a preventive measure is 
of course a realistic chance to get 
caught, to be fined substantially or 
even imprisoned. But perhaps more ef
fective will be to detain a ship, also on 
behalf of other countries, for inspection 
on the basis of alleged violations. This 
will cause delay, however not undue. 
These delays cost money and may also 
help to make a cargo owner think again 
if he considers obtaining the service of a 
"not so careful operator".

Oil pollution response
The oil pollution preparedness, respon
se and co-operation convention OPRC

is of course aimed at coping with inci
dents. It is nevertheless a preventive 
measure, since speed of response may 
limit the damage or even prevent da
mage in case of a (potential) pollution 
incident.

MEASURES
Let us now turn to measures taken and, 
as appropriate, to their impact and ef
fectiveness. As a first example let us look 
at some regulations of the Marpol con
vention, annex I (prevention of pollu
tion by oil).

Regulation 13F (new tankers)
This regulation, in short, requires dou
ble hulls for new tankers. I would like to 
plea the case for the double hull tanker. 
A quote from Lloyd's list of Friday 14 
March reads:
"These are still early days for double hull 
oil tankers but the experience of such 
ships in operation to date has been 
good. Operators and traders are happy 
with their performance, and now I 
emphasize, not least because of impro
ved cargo outturns and the ease of tank 
cleaning compared with traditional, sing
le hull tankers." Unquote (emphasis ad
ded)

The emphasis added on improved car
go outturns and ease of tank cleaning 
are not to be underestimated: it is ob
viously a return on investment that will 
last as long as the ship. It clearly shows 
that the benefit of the double hull is not 
just in passive safety but also in impro
ved performance as regards reduction 
of operational pollution.

Regulation 13F not only provides for 
specific language with respect to dou
ble hull tankers, it also caters for alterna
tive tanker designs. The so called mid
height deck tanker is one such 
alternative, but the so called Coulombi- 
egg tanker and the Cobo- tanker 
should also be mentioned. The Cou- 
lombi-egg design has only recently 
been discussed in IMO's subcommittee 
on bulk liquids and gases and may be 
considered as a potential alternative de
sign under regulation 13F. The COBO 
design (Combination of basic objecti
ves) would appear to have very promi
sing properties with respect to oil outf
low in the case of damage. Its designer 
[7] claims that if we set the oil outflow 
of a double hull tanker at 100, the 
COBO will only do 27.

Regulation 13G (existing tankers)
In order to promote the new genera
tion of tankers, there would have to be 
some pressure to get rid of the old on
es. For that reason, regulation 13G was 
developed. It may be argued that this is
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a pseudo technical regulation that aims 
to influence the capacity on the market 
and to create a level playing field for the 
new and more expensive double hull 
tankers enabling them to be operated 
on a competitive basis. Talking about 
impact, this measure certainly has. The 
large portion of the tanker fleet built in 
the seventies will have to leave the mar
ket during the first decade of the next 
century.

Regulation 12 (shore reception 
facilities)
Earlier on I mentioned inadequacy of 
reception facilities. The impact and ef
fectiveness of regulation 12 on a world 
wide basis is insufficient. This is not so
mething we can blame IMO for. It is 
more a matter of ineffective implemen
tation, or no implementation at all, by 
member states. I have no readily availa
ble solutions for this problem on a 
world scale. I would like to mention the 
comprehensive manual on port recep
tion facilities, published by IMO [8], as a 
source of very valuable information for 
those seeking to improve matters.

The present situation in most ports is 
that a user of a reception facility 
pays and a non user does not. There 
is no incentive here for proper dis
charges, sooner the opposite. This 
means that the users not only have 
to pay on the basis of running costs 
and on the basis of quantity dischar
ged but also find that they help co
ver the capital costs. This is unjust, 
because from the outset of Marpol it 
was supposed that the load would 
be more evenly spread, assuming 
that many more ships would use the 
facilities. Our ideas now are that sho
re reception facilities are there for all 
ships, whether they use them or not 
and that the costs should be cover
ed by all the potential and the actual 
users and not by just the actual users 
alone. Once this is established, the 
bona fide users of today will find 
that they actually get to pay less 
than they do today, because their 
share in the coverage of the capital 
cost will be considerably less than 
before.

It may be added here that the Europe
an Commission takes a great interest in 
developing community policy for this 
important problem.

Tlie Gulf States [9]
After these remarks on prevention and 
measures to achieve this, it is time to fo
cus on the Gulf area. Just two quotes fr
om what was the final resolution of a 
previous Gaocmao conference held on 
11 and 12 April 1995 in Oman.

" ... this conference RECOMMENDS:

1 All ROPME [10] Sea Area (RSA) 
countries should ratify the Marpol 
73/78 Convention and progress to
wards full implementation of its re
quirements, without delay;

7 A feasibility study be undertaken, 
without delay, on installing an oily 
waste reception facility close to the 
Straits of Hormuz;

As to reception facilities:
The idea, for instance to commission a 
floating facility is still worth looking in
to, and indeed, its a prerequisite to be
come a party to the Marpol conven
tion. It would be wrong to see it as a 
barrier against accession. Of course not
hing comes free, but initial costs could 
be shared in regional co-operation. I 
am inclined to believe that such confe
rences as this one are intended to 
achieve more than just meeting each 
other and exchange a few excellent 
ideas we certainly must look into to
morrow.

Earlier on, I have given you some of our 
ideas how investment and running 
costs could be covered by those for 
whom the provisions are there. These 
ideas might be useful for this region as 
well.

As to ROPME countries to become par
ties to Marpol:
Why should Gulf States become parties 
to Marpol? Will it change anything? Or 
will it just cost money?

I will give you at least some reasons in 
favour of becoming parties to Marpol. 
The first is that the desire to have clean 
ships on clean oceans is best promoted 
by becoming a party to Marpol and to 
live up to the obligations it brings. Let 
there be no misunderstanding: being a 
serious party to Marpol means a lot: it 
means being a responsible flag state, it 
means protecting your environment by 
being a diligent port state. It also means 
providing for the proper reception faci
lities. It means helping to promote a 
new generation of ships, proper crew 
training, responsible management.

Human behaviour related to shipping 
usually has a very powerful driving for
ce: economics. According to the OECD 
non compliance pays. That may be so 
at the level of the individual operator 
but it most certainly is not true at the le
vel of a community. In the Netherlands 
it is the tax payer who foots the bill for 
clean up operations, aerial surveillance,

enforcement etc. Our tax payers do not 
like that. They associate shipping with 
rusty old hulks emitting black smoke 
and lots of oil. The shipping communi
ty stands to loose its credibility and its li
cence to operate. Not being a party to 
Marpol could mean that ships of lesser 
quality call at your ports.
As the Gulf states take a great interest in 
the export of oil it may be very interes
ting to look into the effects of Marpol 
annex I, regulation 13G. As more and 
more oiltankers will reach the age of 25 
years they will no longer be admitted to 
ports of parties to Marpol. So, where 
can they go? My answer is that they 
should make a single voyage to the 
scrapyard. Failing that, they may only 
trade between non parties to Marpol. 
And although there are all kinds of me
ans to guard the quality of a tanker, 
there is a relation between risk and age. 
What I am saying is that one of the best 
ways I see to promote safe transporta
tion of oil in this area and indeed th
roughout the world is to become a par
ty to the Marpol convention. That 
would promote good quality shipping, 
which in the long run may be cheaper 
for coastal states, flagstates, owners and 
indeed communities.

Conclusion
This article has certainly not been ex
haustive on the ways to address oil pol
lution by ships around the world. A 
number of the problems mentioned 
are worldwide. In particular, the availa
bility of port reception facilities leaves a 
lot to be desired and this includes Euro
pe. It is encouraging that these pro
blems are being discussed in many re
gions of the world. The Gulfs area, 
being one of these regions, of course 
takes a particular interest in the trans
portation of oil and the associated eco
nomics. These do not stop at the oil in
dustry or shipping. What about 
tourism? The tourists like clean be
aches. What about fresh water produc
tion?

Our care for the environment, for con
servation and sustainable development 
should go far beyond all that and ur
gently needs measures to reduce pollu
tion of our oceans throughout the 
world.

Let me conclude with a quote:

"If you think pollution prevention is
expensive, try an oil spill." [11 ]

N o t e a
1. In full; The International Convention for 

the Prevention of Pollution from Ships, 

1973, as modified by the Protocol of 1978 

relating thereto.
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2. For an overview of the discharge criteria 
for oil: see Marpol 73/78, annex I.

3. See Marpoi 73/78, annex I, regulation 1, 
(definitions), which reads for oil: (1) "... 
"Oil" means petroleum in any form inclu
ding crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse 

and refined products..."
4. This is covered by the following paragraph 

from the preamble of Marpol which reads: 
" DESIRING to achieve the complete elimi
nation of intentional pollution of the mari
ne environment by oil and other harmful 
substances and the minimization of acci
dental discharge of such substances".

5. Competitive advantages obtained by some

ship owners as a result of non observance 
of applicable international rules and stan
dards (OECD 6 October 1995)

6. A way to involve cargo interests is for in
stance issuing a warning that a certain ves

sel may be detained at the jetty. This will 
encourage the terminal operator to pro
tect his interests in whatever way he sees 
fit as long as the chance of detention at his 
jetty is reduced.

7. For further reference see the Doctors the
sis by Markus van der Laan: Environmental 
Tanker Design, ISBN, 90-370-1059-9, pu

blished 1997.
8. Comprehensive Manual on Port Reception

Facilities. IMO - 597E, ISBN 92^01 1325-9, 
published in 1995.

9. Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, 
Bahrain, Quatar, United Arab Emirates, 
Oman.

10. Ropme: Regional Organisation for the Pro
tection of the Marine Environment (in the 

Gulf area. APB).
11. A similar phrase is frequently used by re

presentatives of Det Norske Veritas but I 
have slightly amended it to fit marine pol
lution.
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O P L E V E R I N G E N d o o r  F . K o k

WD Fairway
de grootste sleephopperzuiger ter wereld

Fig. 1. 
De WD Fairway 

(foto: Boskalis/FCP).

ACHTERGRONDEN
Nog geen tien jaar geleden hadden de 
grootste sleephopperzuigers een capa
citeit van ongeveer 10.000 m3. De 
enorme schaalvergroting die zich sinds
dien heeft voorgedaan, vloeit voort uit 
de noodzaak om zeer grote landaan- 
winningsprojecten zo economisch en 
efficiënt mogelijk uit te voeren. 
Dergelijke projecten zullen steeds vaker 
voorkomen naarmate aan de wal de 
grond voor industriële complexen of 
woningbouw, voor het aanleggen van 
havens of vliegvelden en voor andere 
doeleinden schaarser en duurder 
wordt.
Het vliegveld bij Hong Kong was het 
eerste grote project waarvoor de in
frastructuur in zee werd aangelegd. Een 
zeer groot project: er moest 250 mil
joen m3 materiaal worden verzet.
Zowel in het Verre Oosten als dichter bij 
huis zijn verscheidene van zulke grote 
projecten in studie. In ons eigen land: 
de Tweede Maasvlakte, 'Schiphol-in- 
zee' en de locatie voor de kust van 
Zuid-Holland. Ook in het Midden Oos
ten en in Latijns Amerika zijn er wellicht 
mogelijkheden.
De enorme hoeveelheden materiaal die 
voor deze mega projecten nodig zijn, 
kunnen veelal niet in de onmiddellijke 
nabijheid worden gewonnen en moe
ten over grotere afstanden worden aan

gevoerd: enkele tientallen zeemijlen tot 
soms meer dan 100 mijl. Dat betekent 
vele uren varen, zowel heen als terug, 
uren die niet direct productief zijn. Hoe 
meer materiaal per trip kan worden 
meegenomen, hoe economischer er 
wordt gewerkt. Schaalvergroting lag 
dus voor de hand, mede gezien de 
gunstige vooruitzichten op verdere 
grote projecten.
35 |aar geleden kwam de eerste WD 
Fairway (een verbouwde hopperbak) in 
de vaart, met een hoppercapaciteit van 
1236 m3 (fig. 2). De capaciteit van de 
nieuwe WD Fairway is 19 x zo groot!

ONTWERP
Het schip is ontworpen voor normale 
baggerdiepten van 35 tot 55 m. Desge
wenst kan echter tot 120 m worden ge
werkt.
Behalve voor landaanwinningsprojec- 
ten is de WD Fairway uiteraard ook ge
schikt voor andere werkzaamheden, 
zoals het op diepte houden van vaar
geulen, mileubaggeren en het maken 
van gleuven voor onderzeese pijpleidin
gen en dergelijke. Ook kunnen zulke 
leidingen weer met zand worden toe
gedekt, waarbij de grond via een val- 
pijp op de zeebodem wordt gedepo-

Fig. 2. Over schaalvergroting gesproken: de WD Fairway van 1997 vergeleken met haar naamge
noot uit 1962.

Verolme Scheepswerf Heusden heeft op 28 juni de sleephopperzuiger WD Fairway, bouwnum mer 1029, opge
leverd aan Koninklijke Boskalis W estm inster N.V. in Papendrecht. Met een hopperinhoud van 23.425 m 3 zijn 
de WD Fairway en haar nog bij VSH in aan bouw zijnde zusterschip, bouwnummer 1030, veruit de grootste 
sleephopperzuigers in de wereld: 30%  groter dan andere recente 'jumbo trailers', die een capaciteit van 1 7 a
18.000 m* hebben. Ook de in bestelling zijnde zuigers van 20.000 m 3 blijven nog zo'n 15%  achter bij de sche
pen van Boskalis.

28 SCHIP*WERFa»ZEE O K TO B E R  1997



neerd. Dit laatste was zelfs het eerste 
karwei waarvoor het schip na de ople
vering werd ingezet: in opdracht van 
Shell is in het Cannet-veld op de 
Noordzee op een diepte van 90 m een 
isolerende laag zand aangebracht over 
een viertal bundels oliepijpleidingen 
met een totale lengte van 10 km.

De WD Fairway is een dubbelschroefs- 
schip met de machinekamer in het ach
terschip, waar ook de accommodatie is 
geplaatst. De pompkamer bevindt zich 
in het voorschip.

Hoofd gegevens
De hoofdafmetingen van het schip zijn: 
Lengte o.a. 173,15 m.
Lengtel.l. 155,00 m.
Breedte mal 32,00 m.
Holte 13,1 Om.
Diepgang zomermerk o.k.k. 9,83 m. 
Draagvermogen hierbij 24.2001.
Baggerdiepgang o.k.k. 11,49 m.
Draagvermogen hierbij 32.0681.
Gross tonnage 22.689.
De breedte is zo gekozen dat het schip 
het Panamakanaal kan passeren.

Snelheid
De volbeladen snelheid, dus op een 
diepgang van 11,49 m, is 16,8 kn, on
der proeftochtcondities en met een ver
mogen van 2 x 10.000 kW.
Bij de reis naar het wingebied is de 
diepgang gemiddeld ongeveer 5,5 m. 
De snelheid is dan 17,5 kn bij een ver
mogen van 2 x 10.000 kW.
Tijdens het baggeren wordt gevaren 
met een snelheid over de grond van 2 a 
3 kn. Het hiervoor benodigde vermo
gen is afhankelijk van de grondsoort, 
die zowel de snelheid waarmee kan 
worden gebaggerd, als de weerstand 
van de sleepkoppen beïnvloedt, en van 
de heersende stromingen.

Rompvorm
De rompvorm is een compromis tussen 
de wens een vol schip te bouwen, om 
zoveel mogelijk lading mee te kunnen 
nemen, en de noodzaak dit niet ten 
koste te laten gaan van de voortstu- 
wingseigenschappen en het trillingsge- 
drag van het schip. In samenwerking 
tussen opdrachtgever, werf en MARIN 
is de vorm geoptimaliseerd.

Klasse
Het schip is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Bureau 
Veritas, met de klasse notatie: t 3/3 E
*  Hopper Dredger, Dredging over 15 
miles from shore, Deep Sea, *  AUT-MS,
*  MACH.

INDELING
Het schip heeft een bak en een lange 
kampanje, die zijn verbonden door een

trunk en een partieel trunkdek, dat uit 
vier crossbeams bestaat.
Het schip heeft één tussendek, behalve 
in de machinekamer waar een tweede 
tussendek is aangebracht.

De langsscheepse indeling is:
• Voorpiek voor waterballast 

(tot het bakdek).
• Voorste machinecompartiment, 

met onder het tussendek achtereen
volgens:

- dwarsschroefruimte;
- pompmotorkamer;
- pompkamer;
- hulppompkamer.

In de pompmotorkamer zijn o.a. de 
aandrijfmotoren van de bagger- 
pompen en van de LD jetpomp on
dergebracht; in de hulppompkamer 
o.a. gland- en spoel pompen, alsme
de koelwater-, brandblus- en lens- 
pompen en verder de aandrijfmoto
ren van de HD jetpompen.
Op het tussendek liggen een scha- 
kelbordruimte en aan SB een trafo- 
ruimte, verder naar achter de top 
van de pompkamer en daar weer 
achter de ontgassingsruimte.

• Laadruim met zijkasten.
In de zijkasten bevinden zich op het 
tussendek ruime, ononderbroken 
corridors. Die aan BB dient als passa
ge tussen voor- en achterschip en is 
aan beide einden afgesloten door 
een waterdichte schuifdeur. De SB 
corridor heeft alleen aan de voorzij
de een dergelijke deur, de achterzij
de is met een luik afgesloten.
Onder het tussendek zijn de zijkas
ten in de lengte in 2 x 5 comparti
menten onderverdeeld; in de breed
te hebben zij een L-vormige droge 
tank (void space) tegen de huid en 
op het vlak; daarbinnen en daarbo
ven bunkertanks: 2 x 4  voor zware 
olie en 2 x 1 (tanks nr. 3) voor diesel
olie.

• Machinekamer.
Op het bovenste tussendek (dek H) 
liggen in de zijden aan SB de scha- 
kelbordruimte, een bergplaats voor 
onderdelen en een tank voor zoet 
water ('technical fresh water") en 
aan BB de machinecontroleruimte, 
de machinekamerwerkplaats en de 
dagtank voor dieselolie.
Tussen onder- en boventussendek, 
op dek I, liggen aan SB een settling- 
tank voor zware olie (doorlopend 
tot op de tanktop), de dagtank voor 
zware olie en de separatorkamer; 
aan BB nog een settlingtank voor 
zware olie (eveneens doorlopend tot 
op de tanktop), de settlingtank voor 
dieselolie, compressorruimte, trafo- 
ruimte en tanks voor thermische 
olie; op hart schip staat achterin (in 
een afgesloten ruimte) een hulpset

opgesteld en geheel achterin be
vindt zich over de gehele breedte 
een waterballasttank.
Onder het ondertussendek liggen in 
de zijden, aan SB de al genoemde 
settlingtank voor zware olie, een 
overlooptank voor zware olie en en
kele sludgetanks; aan BB de even
eens al genoemde settlingtank voor 
zware olie, een zee-inlaatkast, een 
overlooptank voor dieselolie en 
twee smeerolietanks; achterin bevin
den zich de drinkwatertanks en een 
void gedeelte.
In de dubbele bodem zijn tanks on
dergebracht voor vuil water en vuile 
olie, alsmede enkele aflooptanks. 
Achterpiek.
Onder het (verhoogde) bovenste 
tussendek is de piek ingericht voor 
waterballast; op het tussendek ligt 
de stuurmachinekamer; daarin is 
een opvangtank voor sewage on
dergebracht.

De tankinhouden (100%) zijn:
Zware olie 
Dieselolie 
Thermische olie 
Smeerolie 
Vuile olie 
Sludge 
Drinkwater 
Zwart water 
Grijs water 
Waterballast

2360 m1. 
727 m3. 
63 m3. 

175 m3. 
52 m3. 
27 m3. 

410 m3. 
8 mJ. 

48 m3. 
2758 m3.

In de bak zijn achter het voorpiekschot 
een grote laswerkplaats ondergebracht, 
de bootsman's werkplaats (SB) en diens 
bergplaats (BB), en verder verf- en an
dere bergplaatsen, alsmede de ventila- 
tieschachten voor de onderliggende 
ruimten.
Achterin de kampanje liggen de C 02- 
kamer (SB), de noodgeneratorkamer 
(BB) en daartussen een grote berg
plaats, alsmede de incineratorruimte en 
het ketelruim van de thermische olie in
stallatie.
De verdere ruimten in de kampanje be
horen tot de accommodatie en worden 
hieronder beschreven.

Accommodatie
In het zes verdiepingen tellende dek
huis op de kampanje liggen centraal 
een trappenhuis en een vierpersoons 
lift, die de dekken B tot en met G met 
elkaar verbinden.
De accommodatie omvat:

Op het A-dek: stuurhuis, met in het 
front een verlaagd gedeelte met de 
baggerlessenaar voor de pijpenman.

Op het B-dek: in het front een techni
sche ruimte, waarin alle schakelkasten 
voor de nautische apparatuur zijn on
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Fig. 3. Een van de 
baggerpompen 
wordt aan boord ge
hesen (toto: 805*a- 
lis/FCP).

dergebracht, alsmede delen van het 
ventilatiesysteem van het stuurhuis; aan 
de achterzijde twee kamers voor sur- 
veywerkzaamheden.

Op het C-dek: de hutten van de kapi
tein en zijn aflosser aan SB, met tussen 
de natte cellen de zegelkast; de hut van 
de HWTK aan BB met daarachter hut
ten voor de eigenaar en de aflos-HWTK; 
op hart schip in het front een kantoor 
en aan de achterzijde een salon.

Op het D-dek; twaalf hutten voor offi
cieren.

Op het E-dek: tien hutten voor officie
ren en andere opvarenden; aan de ach
terkant een AC-ruimte.

Op het F-dek (kampanjedek): twee hut
ten voor matrozen, het havenkantoor 
en een dektoilet met lobby aan SB; 
twee hutten voor olielieden, het hospi
taal en een dektoilet met o.a. twee dou
ches aan BB; op hart schip twee hutten 
voor de koks in het front en een was- en 
kleedlokaal aan de achterzijde.

Op het G-dek (hoofddek): aan SB: de 
recreatieruimte, met daarnaast (meer 
naar binnen) de TV-kamer en aparte 
toiletten voor dames en heren, verder 
naar achter twee messrooms; aan BB: 
de fitness ruimte, met aangrenzend 
(meer naar binnen) de sauna en een 
kleedruimte met douche, verder naar 
achter de wasserij, de elektronische 
werk- en bergplaats en een was- en 
kleedlokaal; in het front diverse pro- 
viandbergplaatsen; verder naar achter 
de kombuis, met daarnaast (aan BB) 
een derde messroom, bestemd voor lo
kaal personeel, en het kantoor voor de 
machinedienst.

BAGG ERUITRUST1NG
De WD Fairway is aan weerszijden voor
zien van een zuigbuis met een diameter 
van 1200 mm. Met de normale lengte 
van de zuigbuizen kan tot een diepte

van ongeveer 55 m worden gewerkt. 
Door verlenging van de SB zuigbuis kan 
de baggerdiepte worden vergroot tot 
80 m of zelfs tot 120 m. In die gevallen 
wordt in de zuigbuis een onderwater- 
pomp aangebracht.
Op de zuigbuizen zijn jetleidingen met 
een diameter van 600 mm aange
bracht.
De zuigbuizen worden elk behandeld 
door drie bokken en de bijbehorende 
Bröhl lieren. De bochtlieren hebben hy
draulische aandrijving, de knikkeren en 
de zuigmondlieren worden elektrisch 
aangedreven. De draden van de zuig
mondlieren lopen via deiningcompen- 
satoren. De bokken zelf worden door 
hydraulische cilinders bewogen. Voor 
het werken met een verlengde zuigbuis 
zijn extra bokken en opstelposities be
schikbaar, evenals voor het baggeren 
met een ingekorte zuigbuis voor 35 m 
baggerdiepte.

Pompen
In het voorschip staan twee dubbel
wandige baggerpompen opgesteld, 
met buitenwerk van IHC en binnen
werk van Vosta/G.I.W. (fig. 3). Zij wor
den aangedreven door Holec elektro
motoren van maximaal 6000 kW bij 
1800 tpm. Tussen motoren en pom
pen zijn Renk tandwielkasten geplaatst,

Fig. 4. Gezicht op de beun (foto: Boskalis/FCP).

type NHI-900 , reductie 4,76:1, alsme
de flexibele Vulkan koppelingen, type 
Rato-R.

De eventueel in de SB zuigbuis aan te 
brengen onderwaterpomp wordt door 
IHC geleverd. Hij is enkelwandig en 
wordt aangedreven door een water
dichte, oliegevulde Holec elektromotor.

Eveneens in de pompkamer zijn drie 
Vosta/G.I.W. jetpompen geplaatst: 
twee HD pompen en een LD pomp.
De HD pompen, type 18/18LSA44, 
hebben een capaciteit van 5148 mVh 
elk bij 6,3 bar. Elke pomp wordt aange
dreven door een Holec elektromotor 
van 1000 kW bij 1468 tpm, geredu
ceerd tot 570 tpm aan de pomp door 
een Renk tandwielkast.
De LD pomp, type 26/28LSA58, heeft 
een capaciteit van 9000 m3/h bij 2,5 
bar en wordt aangedreven door een 
Holec elektromotor van 1000 kW bij 
1487 tpm, gereduceerd tot 328 tpm 
aan de pomp door een Renk tandwiel
kast.

Beladen
Bij het baggeren wordt het jetwater van 
buitenboord aangezogen door de LD 
jetpomp. Deze staat in serie met de bei
de HD jetpompen, die naar de jetleidin
gen op de zuigbuizen persen.
Het via de zuigbuizen aangezogen 
mengsel wordt door de baggerpom
pen via een persleiding per pomp naar 
de hopper gevoerd. Deze leidingen, 
met een diameter van 1200 mm, lopen 
boven de hopper, op 5 m uit hart 
schip, van de pompkamer naar het ach
terschip, waar zij uitmonden in een zich 
verbredende gesloten goot (diffusor) 
met vierkante/rechthoekige doorsnede 
en aan de buitenzijde met ribben ver
stijfd (fig. 4). De persleidingen zijn in 
het voorschip (ongeveer spant 157) 
door een crossover verbonden.

Om een gelijkmatige belading te ver
krijgen:
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• is aan de voorkant van de hopper 
een dwarsscheepse sproeipijp aan
gebracht, die via twee leidingen op 
de zojuist genoemde crossover is 
aangesloten;

• zijn aan de onderzijde van elke pers
leiding op twee plaatsen kleppen 
aangebracht waardoor ook in het 
midden van de hopper lading kan 
worden gestort (ongeveer spant 
105-11 Oen 135-140).

Bij het baggeren verwerkt elke pomp
25.000 m3 mengsel per uur bij 2,5 bar. 
Het opgenomen vermogen is ongeveer 
2800 kW. De hopper is in anderhalf tot 
twee uur volledig beladen.

Overtollig water wordt afgevoerd via 
twee telescopische, hydraulisch verstel
bare overvloeikokers (spant 152) met 
aan de bovenzijde een verzamelbak. 
Arm mengsel wordt eveneens via deze 
kokers overboord gezet. De AMOB-lei- 
dingen zijn aangesloten op de 
crossover tussen de persleidingen.

Indien vervuilde grond (slib) wordt ge
baggerd, raakt het transportwater sterk 
verontreinigd en het is dan niet wense
lijk dit zonder meer over boord te zet
ten. In plaats daarvan wordt het water 
gerecirculeerd. De overvloeikokers wor
den met onderliggende kleppen afge
sloten en het overtollige water wordt 
boven de kleppen afgezogen door de 
jetpompen, die het water naar de 
sleepkoppen voeren, waar het opnieuw 
als transportwater dient en via het nor
male circuit weer in de hopper komt, 
enz.

Bij het baggeren van slib komen veelal 
gassen vrij die de goede werking van de 
baggerpompen nadelig zouden beïn
vloeden indien zij niet vóór de pomp 
door een ontgassingsinstallatie worden 
afgezogen. De hiervoor benodigde in
stallatie bestaat o.a. uit twee vacuüm- 
tanks en twee vacuümpompen en is 
opgesteld op het H-dek boven de hulp- 
pompkamer.

Dumpen
Voor het lossen van lading die op zee 
moet worden gedumpt, is het schip 
voorzien van tien dubbele bodemdeu- 
ren aan elke kant van de kippenkooi. 
De deuren worden met hydraulische ci
linders geopend en gesloten.
Voor het dumpen op ondiep water zijn 
geen aparte voorzieningen aange
bracht. De bediening van de bodem- 
deuren is echter zo uitgevoerd dat de 
stand daarvan continu regelbaar is. Op 
ondiep water kunnen de deuren dus 
'op een kiertje' worden gezet, waar
door voldoende lading verdwijnt om 
het schip lichter te maken en de deuren

Fig. 5. Rainbowing (foto: Boskalis/FCP).

geleidelijk verder en verder te kunnen 
openen.

Om het dumpen mogelijk te maken 
wordt de lading met suppletiewater ge- 
fluïdiseerd. Hiervoor zijn in de hopper 
236 nozzles aangebracht: bij elke bo- 
demdeur drie stuks aan de onderkant 
en vier stuks aan de bovenkant van de 
kippenkooi en vier stuks onderin de zij- 
kasten en verder acht stuks aan de bo
venkant van de hoppereindschotten. 
De toevoerleiding in de kippenkooi 
heeft een diameter van 800 mm en 
wordt gevoed door de LD jetpomp. De 
toevoerleidingen in de zijkasten hebben 
een diameter van 600 mm en worden 
ieder gevoed door een HD jetpomp. De 
pompen leveren gezamenlijk 18.000 
m3/h bij 2,5 tot 6 bar.

Persen naar de wal
Wanneer de lading naar de wal moet 
worden gebracht, wordt deze aangezo
gen via een zuigleiding in de kippen
kooi. De zuigleiding heeft een diameter 
van 1100 mm en heeft een aftakking bij 
elke bodemdeur.
Om het proces op gang te brengen 
wordt eerst water aangezogen, waar
toe de leiding een aansluiting heeft op 
een zee-inlaatkast vlak voor de machi
nekamer.
Verder moet ook nu de lading worden 
gefluidiseerd, wat op dezelfde wijze ge
beurt als bij het dumpen beschreven. 
Afhankelijk van de te overbruggen af
stand wordt met één pomp of met bei
de pompen in serie gewerkt.
In beide gevallen is de zuigleiding aan
gesloten op de BB baggerpomp.
Indien met één pomp wordt gewerkt, 
perst de BB pomp het mengsel via de 
BB persleiding en de crossover naar de 
SB persleiding, die (met een diameter 
van 1100 mm) naar het voorschip is 
verlengd.

Indien met twee pompen wordt ge
werkt, wordt de pers van de BB bagger
pomp aangesloten op de zuig van de 
SB pomp, die het mengsel vervolgens 
via de SB persleiding naar het voorschip 
perst.
Op de bak wordt de persleiding via de 
Van der Graaf boegkoppeling op de 
drijvende leiding naar de wal aangeslo
ten of op een patent boegsproeier die 
voor 'rainbowing' wordt gebruikt (fig. 
5). De op het algemeen plan geteken
de aparte aftakking voor rainbowing is 
inmiddels vervallen.

Ten behoeve van het boegkoppelsys- 
teem is op het bakdek een hydraulisch 
aangedreven Bröhl koppellier geplaatst 
met een trekkracht van 1300 kN.

Met één pomp kan tot 2500 m worden 
geperst, met twee pompen tot 5000 
m. De pompen leveren maximaal
25.000 m3/h bij maximaal 20 bar en 
nemen dan 6000 kW op. De hopper 
wordt, afhankelijk van de persafstand, 
in anderhalf a twee uur geleegd.

Bij het aan wal brengen van materiaal 
wordt soms de eis gesteld dat het ma
teriaal eerst wordt ontzilt. Dit gebeurt 
door tijdens de riviervaart de lading 
met zoet water van buitenboord te fluï- 
diseren en door te spoelen. Het zoute 
water dat uit de lading wordt gespoeld, 
gaat via de overvloeikokers overboord. 
Om het proces te bespoedigen kan zo
nodig de BB zandpomp op het fluïdlsa- 
tiesysteem worden aangesloten. Dit 
laatste gebeurt overigens soms ook bij 
het dumpen, wanneer moeilijke grond 
als klei moet worden gelost.
Het is onvermijdelijk dat tijdens het ont- 
zilten de hopper een hoeveelheid extra 
water bevat. Daarom is voor de rivier
vaart een binnenvaartdiepgang van 
12,95 m toegestaan.
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Storten via valpijp
Voor het bedekken van o.a. onderzeese 
pijpleidingen kan zeer nauwkeurig ma
teriaal op het tracé van de pijpleiding 
worden gestort. Ook nu weer wordt 
het getluïdiseerde mengsel door de BB 
baggerpomp uit de hopper 
gezogen.Het wordt vervolgens via een 
tweede, onderdekse crossover naar de 
SB zuigbuis gevoerd, die als valpijp 
dient. De sleepkop is dan van de zuig
buis verwijderd. Voor sommige karwei
en moet een speciale valpijp worden 
gebruikt.

Pijpleidingen en afsluiters
De baggerleidingen, die aan sterke slij
tage onderhevig zijn, zijn alle uitge
voerd in Fedur staal. De firma G.C. de 
|ong vervaardigde uit dit materiaal alle 
benodigde onderdelen, zowel de rech
te en verlopende pijpstukken, als de 
bochten, T-stukken enz.
De afsluiters in het systeem zijn Timro 
schuifafsluiters, met hydraulische cilin
ders en afstandbediening.
Een deel van de jetleidingen en die voor 
suppletiewater zijn vervaardigd van 
met glasvezel versterkte kunststof (Wa- 
vistrong van Wavin). Deze leidingen 
zijn van vlinderkleppen voorzien, met 
hydraulische actuators en afstandbedie
ning.

Hydraulische installatie
Hydraudyne Hydrauliek ontwierp en le
verde alle hydraulische systemen aan 
boord. Deze zorgen voor de aandrij
ving c.q. bediening van:
- zuigbuisbokken, bochtlieren en dei- 

ningcompensatie;
- overvloeikokers;
- bodemdeuren;
- afsluiters, zowel in de baggerleidin- 

gen als in de jetwater- en ontgas- 
singsleidingen;

- anker- en meerlieren.
Hiervoor zijn op het G-dek achter de 
bak vier powerpacks van elk 400 kW 
geïnstalleerd, elke set met twee dubbe
le, regelbare axiaal plunjerpompen.

Automatisering
Het gehele baggerproces wordt op af
stand bestuurd met behulp van beeld
schermen en is, als gebruikelijk op mo
derne zuigers, nagenoeg geheel 
geautomatiseerd. Het automatiserings
systeem is geleverd door GTI.
Voor precisiebaggeren is het schip 
voorzien van een Simrad DP en DT sys
teem (Dynamic Positioning en Dyna
mic Tracking), dat met de navigatie-uit- 
rusting is geïntegreerd.

MACHINE-INSTALLAT1E
In de WD Fairway zijn twee Wärtsilä 
dieselmotoren, type 12V46C, geïnstal
leerd met elk een vermogen van



12.600 kW bij 500 tpm. Zij dienen zo
wel voor de voortstuwing als voor het 
opwekken van elektrische energie.
Aan de achterkant drijft elke motor via 
een Vulkan flexibele koppeling, type 
Meslu/Rato, en een Renk tandwielkast, 
type HSN-1250, reductie 4,20:1, een 
Lips verstelbare schroef aan. De schroe
ven hebben vier bladen, een diameter 
van 5000 mm en draaien in Van de 
Ciessen straalbuizen.
Aan de voorzijde drijft elke motor via 
een Vulkan flexibele koppeling, type Ra- 
to-S, een Holec generator aan van
10.000 kW, 6,6 kV, 50 Hz.

De verdeling van het vermogen in de 
verschillende bedrijfstoestanden is als 
volgt:

VERDEFE UITRUSTING 

Stuurgerei
De twee vrijhangende Barkemeyer flap- 
roeren geven het schip een uitstekende 
manoeuvreerbaarheid. Zij worden elk 
bewogen door een Brusselle tweerams 
stuurmachine, type HMSE 260 R.
In het voorschip is een Ups dwars- 
schroef geïnstalleerd met een diameter 
van 2295 mm en vier vaste bladen. De 
schroef wordt aangedreven door een 
Holec elektromotor van 1400 kW (toe- 
rengeregeld via een frequentie omvor
mer) en levert een stuwkracht van 
maximaal 180 kN.
Een extra dwarskracht op het voorschip 
wordt verkregen met de straalpijpen 
die in de voorpiek zijn aangebracht. Zo-

mm in negen lagen. Het anker wordt 
behandeld door een aparte, elektrisch 
aangedreven constant tension anker- 
lier. Verder staan op het achterschip 
twee elektrisch aangedreven meer!te
ren, elk met twee trommels voor 150 m 
tros van 80 mm en een verhaalkop. De 
trekkracht op de trommels is 100 kN bij 
15 m/min.
Alle lieren zijn geleverd door Brusselle 
Marine Industries.

Dekkraan
Een elektro-hydraulische dekkraan, ge
leverd door de Bailey Techno Group, 
bestrijkt een groot deel van de lengte 
van het schip. Hij wordt gebruikt voor 
werkzaamheden aan de zuigbuizen, 
maar kan ook over de boeg werken, en 
verder onderdelen in en uit zowel de 
pompkamer als de machinekamer hij
sen. De SWL is 45 t op 21 m.
In verband met het bereik van de kraan 
is in de zitkamer van de kapitein (C-dek) 
de hoek tussen het frontschot en de zij
de afgeschuind.

voortstuwing boordnet
-vrijvarend: 2 x 10.000 kW 2x1 .000  kW;
-varend tijdens baggeren: 2 x 3.000 kW 2 x 7.000 kW;
-tijdens walpersen: OkW 2x9 .000  kW.

Fig.6. 
De WD Fairway 

(foto: Boskalis/FCP).

De hulpset op het j-dek bestaat uit een 
Wartsila dieselmotor, type 6L26, van 
1900 kW bij 1000 tpm en een Van 
Kaick/Holec generator.

De noodset bestaat uit een Caterpillar 
dieselmotor, type 3412C DI-TA, van 
467 kW bij 1500 tpm en een Holec ge
nerator. Voor verwarmingsdoeleinden 
is een Wiesloch thermische olie systeem 
geïnstalleerd met een ketel van 3300 
kW en twee warmtewisselaars van elk 
1650 kW in de uitlaatgassenleidingen 
van de hoofdmotoren.

Er is een GTI besturings-, bewakings- en 
alarmeringssysteem geïnstalleerd, met 
2400 sensoren.

wel de SB als de BB straalpijp is aange
sloten op de LD jetpomp en levert een 
stuwkracht van 6 1.

Anker- en meergerei
Het ankergerei op het voorschip be
staat uit twee Pool TW ankers van elk 
7425 kg en in totaal 632,5 m anker- 
damketting van 73 mm. Zij worden be
handeld door twee gecombineerde an- 
ker/meerlieren, met hydraulische aan
drijving. Behalve van een nestenschijf is 
elke lier voorzien van twee trommels 
voor 150 m polypropyleen tros van 80 
mm, alsmede van een verhaalkop.
Op het achterschip is een hekanker, ty
pe Delta Flipper, van 10.000 kg aange
bracht met 690 m staaldraad van 76

Brandbestrijding
Er is een Thom Security branddetectie- 
systeem geïnstalleerd, met ionisatie
melders in de machinekamer, infra- 
rooddetectoren boven de hoofdmoto
ren, temperatuurdetectoren in de ac
commodatie en handmelders bij alle 
uitgangen.
Een C 0 2-systeem is aangebracht voor 
de machinekamer, inclusief ketelruim 
en separatorruimte, en voor de nood- 
generatorkamer.
In de accommodatie zijn draagbare 
poeder- en schuimblussers beschikbaar, 
alsmede aansluitingen voor bluswater. 
In de machinekamer is een Nijhuis 
brandbluspomp geplaatst van 126 
m3/h bij 10 bar; in de hulppompkamer
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L|st van toeleveranciers van de WD Fairway
(niet votedq)

een Nijhuis brandbluspomp van 84/70 
m3/h bij 5,6/6,5 bar.

Reddingmiddelen
Op het achterschip is een Mulder & Rij
ke vrije val motorreddingboot opge
steld op een Schat Harding lanceerin- 
stallatie met een A-frame voor het weer 
aan boord nemen van de boot. Deze 
heeft een capaciteit van 46 personen 
en is gebouwd van met glasvezel ver
sterkte kunststof.
Op het kampanjedek zijn aan BB een 
Viking rescue boot en twee DSB op
blaasbare vlotten geplaatst met een 
Schat Harding kraantje van 2700 kg op 
10 m. Aan SB zijn eveneens twee vlot
ten geplaatst. Alle vlotten hebben een 
capaciteit van 25 personen. Verder is 
op het bakdek aan BB een vlot voor 6 
personen beschikbaar.

Navigatie- en communie atie-appara- 
tuur
De navigatie- en communicatie-appa- 
ratuur is geleverd door Radio Holland 
en omvat:
- SP MF/HF transceiver T-2131;
- SP MF/HF receiver RE-2100;
- SP MF/HF DSC wachtont- 

vanger RM-2150;
- SP MF DSC wachtontvanger RM- 

2151;
- SP Inmarsat-C station;
- SP 2182 wachtontvanger R-501;
- 4 x SP RT2048 marifoons;
- 2 x SP RM2042 VHF DSC;
- Comrod antennes, diverse typen;
- Nera Satum-B Inmarsat B station;
- jotron Tron 30S MKII EPIRB;
- Furuno NX-500 Navtex;
- 7 x SRH-250 portofoons;
- 2 x KH 6000 Nucleus-2 X-S band ra

dars + interswitch;
- 2 x jotron Tron SART radar 

transponder;
- Philips MK10 DCPS ontvanger;
- RH NMEA processor;
- Obsermet windmeetsysteem;
- Scan Steering V-500 wachtalarm;
- EDO speedlog;
- Skipper GDS-101 echosounder;
- C. Plath steering system;
- C. Plath digital heading reference 

system Navitwin;
- 2 x C. Plath Navigat X gyrokompas;
- 2 x C. Plath Navipol II magnetisch 

kompas.

Ajax Ftre Protection, Amsterdam
Alphatron, Rotterdam
AMW Marine, Hendrik ldo Ambacht

Anker Adviesbureau, Nieuwerkerk a/d l/ssel
Bailey Techno Group, Nieuw Lekkeriond
Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Sliedrechl
Barkemeyer, Duitsland
Bloksma, Almere
Boll & Kirch, Amersfoort
Brusselle Marine Industries, België
Datema, Delfzijl
Drumarkon, Werkendam
Econosto, Capelle a/d l/ssel
Endress & Mauser, Naarden
Fridina, Groningen
Geveke Motoren, Papendrecht
van de G lessen, Hardinxvekl
van der Graaf, Zwijndrecht
GSB, Ochten
G Tl, Rotterdam
Hamworthy Marine, Rotterdam

Hatenboer Demi, Rotterdam 
Heinen & Hopman, Spakenburg 
Holec, Ridderkerk 
Hydraudyne Hydrauliek, Boxtel 
IHC Lagersmit, Kinderdijk 
IHC Parts Si Services, Kinderdijk 
de long Construction, Zierikzee
A. de long TH, Rotterdam 
Ketting, l/muiden 
Kroon, Hoogezand 
Leistriz, Nijkerk 
van Leusden, Elten-leur 
Lips, Drunen 
Manotherm, Rotterdam 
Morin, Wageningen 
Mercurex, Rotterdam 
Mobil, Rotterdam 
Mulder éi Rijke, Ijmuiden 
Nijhuis, Winterswijk 
Radio Holland Marine, Rotterdam 
RSH Systems, Rotterdam 
RWO Berkefeld Filter, Rotterdam 
Schat Harding, Utrecht 
Sigma Coalings, Rotterdam 
Stork Kwant, Sneek 
Stork Pompen, Assen 
Studio Acht, Moordrecht

Teomtec, Noorwegen 
Theunissen, Molden

Thim, Rotterdam
Thom Security, Capelle a/d l/ssel
Timro, Rhoon
TNO
Uittenboogoart TB, Rotterdam

Unitor, Rotterdam
VAF Instruments, Dordrecht

Viking Lifesaving Equipment, Zwijndrecht 
Vosta, Amsterdam

Wartsila Diesel Oy, Finland 
Wartsila NSD Nederland, Zwolle 
Wavin, Hardenberg 
Westfalia, Cuyk 
Wieskxh, Spijkenisse 
Winel, Assen
van Wingerden, Gorinchem 
Wortelboer, Rotterdam 
Wouter Witzel, Enschede

CO,-installatie 
centraal anlennesysteem 
Renk tandwielkasten, koppelingen, platen
koelers, filters en zoetwotermaker 
hekanker 
rijdende dekkraan 
elektrische installatie 
roeren
warmtewisselaars
brandstol- en smeeroliefilters
stuurmachines, anker- en nreeriieren
navigatiehulpmiddelen
branddeuren, patyrey laminaat
afsluiters en appendages
tankmeetsysteem
provkmdkoelinstallatie
noodgeneralorset
strooihuizen
boegkoppeling
schilderwerk
bewakings- en alarmsysteem 
compressor deiningcompensator, sewage- 
installatie, diverse pompen 
drinkwalerbehandelingsapparatuur 
AC- en ventilatiesystemen 
generatoren en elektromotoren 
hydraulische installaties 
schroefoslogers en -afdichtingen 
baggerpompen
Fedur stalen onderdelen baggerleidingen 
ejectoren
compressoren en luchtdrogers
werkplaatsinrichting, hang- en sluitwerk
schroefpompen
bovenloopkranen
schroeven, dwarsschroef
hydraulische actuators afsluiters
mode/proeven en simulaties
geluiddempers uitlaatgassenleidingen
smeermiddelen
vrije val reddingboot
diverse pompen
navigatie- en communicatie- apparatuur
kombuisuitrusting
lenswaterreiniger
lanceerinstallatie vrije val boot
verf
noodtelegraaf 
diverse pompen
interieur adviezen accommodatie; stiling 
adviezen voor vormgeving 
incinerator
Vingtor automatisch telefoonsysteem,
verlichting
smeersysteem
branddetectiesysteem
baggerafsluiters
ergonomische indeling brug en lessenaars 
Bröhl lieren, schotafdichtingen, Megator 
sludgepomp, vacuüm toiletsysteem 
gas- en zuurstofinstallatie 
viscositeitscontrolesysteem, meetsysteem as
koppel 
rescue boot
G.I.W. binnenwerk baggerpompen,
jetpompen
hoofdmotoren
hulpmotor
glasvezelversterkte kunststof pijpen 
separatoren
thermische olie installatie 
waterdichte schuifdeuren, hydraulisch be
diende luiken 
ramen en poorten 
boegankers en kettingen 
vlinderkleppen

O K TO B E R  1997 SCHIP*WERFd»ZEE 35



<£? P & l  W E T E N S W A A R D I G H E D E N

In aansluiting op de artikelenserie 
"Aansprakelijkheid! ...Wat nu? in de 
jaargangen van SWZ 1993/1994, pu
bliceert de redactie regelmatig relevan
te Phl onderwerpen. De onderwerpen 
worden geselecteerd uit de nieuwsbrie
ven van de Dutch Pbl Services B V te 
Rotterdam.

Uit Nieuwsbrief 
no.17 (juli 1996) en 
18 (oktober 1996)

Certificates of Financial 
Responsibility
Waar de U.S.A. en Canada voor de 
toerist, geconfronteerd met drama
tisch gekelderde vliegtarieven, al maar 
dichterbij lijken te komen, doet zich in 
de (handels-) scheepvaart een tegen
gestelde ontwikkeling voor. Ruim an
derhalf jaar geleden zijn in de U.S.A. 
de Oil Pollution Act en in Canada de 
Canada Shipping Act van kracht ge
worden. Als gevolg hiervan moeten 
scheepseigenaren rekening houden 
met gewijzigde procedures voor het 
verkrijgen van toestemming om Ame
rikaanse dan wel Canadese territoriale 
wateren in te gaan. De wijzigingen 
met betrekking tot de U.S.A. worden 
hieronder kort beschreven; in het vol
gende DPI Nieuws zal Canada aan de 
beurt zijn.

Vanaf 28 december 1994 zijn er door 
het van kracht worden van de Oil Pol
lution Act (OPA) veranderingen geko
men in het aanvragen van de Certifi- 
cates of Financial Responsibility 
(CoFR). Deze CoFR's worden net als 
voorheen verstrekt door de U.S. Coast 
Guard. Naast deze aanvraag is men te
genwoordig ook verplicht te kunnen 
aantonen dat er een garantie ten be
hoeve van het opruimen van een 
eventuele oliemorsing gesteld kan 
worden. Uiteraard lag het voor de 
hand de P&l-industrie te vragen de 
vereiste zekerheid te verschaffen. Op 
dit verzoek reageerden de P&l Clubs, 
weliswaar na lang beraad, afwijzend. 
Belangrijkste reden voor deze afwij
zing was dat de partij die een dergelij
ke garantie verstrekt rechtstreeks aan
gesproken kan worden door claiman- 
ten. Deze situatie bleek niet te vereni
gen met het door de Clubs alom aan
gehangen 'pay-to-be-paid'-principe.

Om in de leemte, die de P&l-verzeke-

raars niet wensten op te vullen, te 
voorzien zijn twee bedrijven opgericht 
die deze garantie kunnen verstrekken: 
FirstLine en Shoreline. Voordat een 
COFR bij de Coast Guard aange
vraagd kan worden dient men een ga
rantie van een van deze twee bedrij
ven aan te vragen. Het mag voor zich 
spreken dat deze garantie-verstrekkers 
hun diensten niet voor niets aanbie
den, de minimum premie voor een 
dergelijke garantie is USD 5.000,—. 
Dit bedrag kan nog behoorlijk oplo
pen voor tankers en schepen groter 
dan 20.000 GT.

Voor het verkrijgen van een COFR van 
de U.S. Coast Guard dient er ook nog 
een "United States agent for service" 
benoemd te worden. Deze zal in het 
geval van een olie-morsing in eerste 
instantie reageren en in overleg met 
de Coast Guard voor de benodigde 
opruimingsmaatregelen zorg dragen. 
Is aan al deze voorwaarden voldaan 
dan zal ten lange leste het COFR vers
trekt worden.

Het mag voor zich spreken dat het 
aanvragen van een COFR op deze ma
nier meer tijd en geld kost dan voor
heen. De aanvraag moet dan ook op 
tijd geplaatst worden om problemen 
bij het ingaan van Amerikaanse wate
ren te voorkomen; zonder geldig 
COFR zal het schip onherroepelijk aan 
de ketting gaanl

Een nieuwe Inter Club Agreement

Op 1 september 1996 is een nieuwe 
InterClub Agreement (ICA) in werking 
getreden. Deze ICA vervangt de ICA 
1984 en net zoals zijn voorganger is 
het doel om vele langdurige en vaak 
kostbare procedures te voorkomen 
terzake van aansprakelijkheid voor la- 
dingschade onder de charterpartij. De 
nieuwe ICA beoogt de verdeling van 
aansprakelijkheid voor diverse soorten 
schade logischer te structureren en 
meer gebruikersvriendelijk te maken.

Wat is nu de werking en reikwijdte van 
de ICA? Daar blijkt in de praktijk vaak 
een misverstand over te bestaan. De 
ICA werkt pas indien Members deze 
expliciet in de charterpartij zijn over
eengekomen. De preambule van de 
ICA 1996 spreekt slechts van een 're- 
commendation'. Dat wil zeggen dat 
Clubs hun Members slechts kunnen 
aanraden om de ICA in de charterpar

tij overeen te komen. In beginsel geldt 
dit alleen voor Clubs verenigd in de 
zogenaamde International Group (zij 
zijn formeel alleen partij bij de ICA). In 
de praktijk blijkt dat ook niet Group 
Clubs weinig bezwaar hebben tegen 
de ICA zeker in gevallen waar de ICA 
in de charterpartij is overeengekomen. 
Immers ook die Clubs hebben er be
lang bij om de hoge procedurekosten 
te besparen.

In principe is de ICA ontworpen voor 
het gebruik van Nype en Asbatime 
charterpartijen. In de Nype 199S en 
de Asbatime 1981 is de ICA al stan
daard van toepassing verklaard. Daar
naast ziet men in de praktijk dat de 
ICA ook steeds vaker wordt overeen
gekomen in andere tijdbevrachtings- 
overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de 
Baltime. In principe is dat ook mogelijk 
zij het dat men erop bedacht moet 
zijn dat de aansprakelijkheid over het 
algemeen wijzigt.

Voor de toepassing van de ICA is ver
der van belang of er zogenaamde 
'material amendments' zijn gemaakt 
in bepaalde clausules van de Nype 
1993 en de Asbatime 1981. Wanneer 
dat namelijk het geval is, zou de ICA 
niet van toepassing zijn. Wat gebeurt 
er nu wanneer er èn 'material amend
ments' zijn gemaakt èn de ICA van 
toepassing verklaard is? De heersende 
opvatting met betrekking tot dit 
vraagstuk is dat 'material amend
ments' alleen dan de werking van de 
ICA in de weg staan wanneer deze 
'material amendments' volkomen dui
delijk maken hoe de verdeling van de 
aansprakelijkheid onder de charterpar
tij is tussen owner en charterer. Wat 
precies moet worden verstaan onder 
'material amendments' wordt uiteen
gezet in artikel (4), (b) van de ICA
1996.

Wanneer de conclusie getrokken kan 
worden dat de ICA inderdaad van toe
passing is op een ladingelaim, is ver
volgens de vraag wat het effect daar
van is. De ICA geeft een formule voor 
de verdeling van de aansprakelijkheid 
tussen owner en charterer in geval van 
een ladingelaim.

Wanneer vaststaat dat de schade een 
bepaalde oorzaak heeft wordt daar 
een verdeling van aansprakelijkheid 
aan verbonden. Verder geeft de ICA 
een regeling met betrekking tot de

verjaring en het toepasselijke recht. De 
verjaringstermijn van de ICA is 24 
maanden. Deze regeling zet de ter
mijn van één jaar onder de Hague Vis- 
by Rules, indien van toepassing, opzij. 
Indien de Hamburg Rules zijn over
eengekomen of van toepassing zijn uit 
hoofde van nationale wetgeving, 
geldt onder de ICA een verjaringster
mijn van 36 maanden. De jurisdictie 
clausule verklaart op de ICA zelf Engels 
recht en jurisdictie van toepassing. 
Wanneer de ICA in een charterpartij is 
opgenomen is het recht dat op die 
charterpartij van toepassing is ook van 
toepassing op de ICA.
Naast het feit dat de nieuwe ICA wat 
logischer gestructureerd is en in wat 
eenvoudiger bewoordingen is gesteld, 
zijn er ook wat nieuwe bepalingen 
toegevoegd. De hierboven reeds ge
noemde bepaling met betrekking tot 
de verjaringstermijn van de Hamburg 
Rules is er daar één van. Verder is de 
definitie van het begrip 'ladingelaim' 
onder de nieuwe ICA uitgebreid, ook 
de aan een ladingelaim gerelateerde 
douanerechten of boetes en geclaim
de interest vallen nu onder de definitie 
van het begrip 'ladingelaim'. Tenslotte 
mag niet onopgemerkt blijven dat 
claims die voortkomen uit TT of CT- 
cognossementen ook onder werking 
van de ICA kunnen vallen, op voor
waarde dat het verlies of de schade 
zich voordoet tussen en inclusief laden 
en lossen van het schip. Ook claims 
die voortkomen uit andere vervoer- 
overeenkomsten zoals zeevrachtbrie
ven en reisbevrachtingsovereenkom- 
sten kunnen onder de werking van de 
ICA worden gebracht.

Dutch P.St I. Services B.V. vertegen
woordigen:
(Dit vulstukje rechts onderaan de 
pagina)
-  UK P.St I. Club
-  Standard Club
-  Steamship Mutual
-  Through Transport Club
-  Charterers Mutual
-  Newcastle P.St I.
-  japan P.St I. Club
-  China P.St I. Club
-  Trampfahrt
-  liverpool and London
-  Ocean Marine
-  The London Steamship.
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WAGENBORG

Daarom zoeken wij op korte termijn ambitieuze

ERVAREN KAPITEINS (MA)
Mei VBB vanaf 3000 C f lo t onbeperkt.

Als internationale allround transportonderneming h  Wagenborg al meer 
dan e e n  eeuw actief. Wagenborg houdt zich o.a. bezig met zeesleepvaart, 
op- en  overslag, wegtransport, kraanverhuur, sleepvaart en veerdiensten. 
Wagenborg Shipping BV voert het operationeel en commercieel beheer 
over m e e r dan 120 zeeschepen.

tm

Ervaring, kennis en kunde. Het komt met de jaren.
Terwijl de één aankoerst op de oudedagsvoorziening, wilt u 
volle kracht vooruit. Na zoveel joren hetzelfde nog eens de 
ommezwaai maken. Een nieuw vaargebied, een moderner schip. 
Het kan bij Wagenborg. Om blijvend te kunnen concurreren 
laat Wagenborg de komende jaren nog eens een tiental 
multi-purpose containercarriers bouwen met een laadvermogen 
van ca. 9000 ton, die wereldwijd ingezet worden.

Wij bieden:
• een moderne vloot met jonge schepen;
• ervaring met verschillende soorten lading;
• voorgebieden o.a. Europa, Middellandse Zee,

Zuid-Oost Azië, N oord - Ameri ka/Can ada;
• een prima salaris;
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een goede verlofregeling (12/14 week op, 6/7 week af).

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Bel voor informatie naar de afdeling personeelszaken 
tel. (0596) 636241 of schrijf naar Wagenborg Shipping BV, 
Postbus 14, 9930 AA Delfzijl.
-mail: jobs@wagenborg.com

WAGENBORG SHIPPING

mailto:jobs@wagenborg.com


28e internationale maritieme tentoonstelling 
10e internationale binnenvaart tentoonstelling 
1 8 - 2 2  november 1997

Volle kracht 
vooruit naar 
Europort 97

A
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dofcanV-"'

OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag t /m  vrijdag van 
11.00 tot 18.00 uur 
Donderdag van 11.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

De Amstelhal is op werkdagen 
geopend vanaf 10.30 uur

ANTWOORDCOUPON Opsturen naar: Europort 97, Amsterdam RAI, Postbus 77777 1070 MS Amsterdam, Tel.: 020 549 12 12, Fax: 020 646 44 69.
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L I T E R A T U U R

SWZ 97-10-01
D e sign in g  ship  m achinery for 
im proved availab ility
Kuuskoski, j.
lahrbuch der Schiffbautechnischen 
Gesellschaft (002845), 199706,
90/1996, pg-76, nrpg-6, gr-6, ta-1, 
dr-4, ENG
Safety of shipping is related to factors 
such as reliability of technical systems 
and operator performance. The de
sign of a ship propulsion system is the 
most important single factor affecting 
the technical safety performance of a 
ship. This paper describes the electric 
propulsion system which has various 
advantages that facilitate the improve
ment of the safety performance of a 
ship e.g. flexibility of machinery layout 
(compartmentation), redundancy of 
the power plant and excellent 
manoeuvring characteristics. Legisla
tion and regulations act as driving for
ces for shipowners and shipbuilders to 
implement safety improvements glo
bally. 0160140; 0120510

SWZ 97-10-02
Stan d ard ization  -  a com petitive  
tool
Hengst, S.
loumal of Ship Production (001492), 
199708, 13/3, pg-198, nrpg-9, ta-3, 
dr-4, ENG
The paper deals with aspects of stan
dardization in relation to international 
development. A review is given of the 
constraints, advantages and disadvan
tages of international standards for the 
shipbuilding industry. 0320210; 
0320213

SWZ 97-10-03
Port o f Kaw asak i autom ated  
co ntain er term in al
Hayakawa, K.
NKK Technical Review (002276), 
199707/76, pg-56, nrpg-9, gr- 2, ta- 
3, dr-5, ph-3, ENG
The first automated container terminal 
in Asia and the Pacific Ocean was 
completed at the Port of Kawasaki in 
March 1996. NKK developed and deli
vered the automated rail mounted 
gantry cranes for yard handling and 
the semiautomatic, dual trolley, quay 
container cranes for the Port Kawasaki 
Phase-1 project. NKK also developed 
an advanced information processing 
system for terminal operation that 
links the container handling cranes. 
NKK's Automated Container Terminal 
system permits highly efficient, cost ef
fective and reliable operation. 
0440107; 0420200

SWZ 97-10-04
Advanced w e ld ing  robot system  
to  ship  hull assem bly
Okumoto, Y.

loumal of Ship Production (001492), 
199705, 13/2, pg-101, nrpg-10, ta-2, 
dr-16, ph-3, ENG
Ishikawajima-Harima Heavy Industries 
Co., Ltd. (IHI) has developed a new 
production system "Unit panel and slit 
process", which is suitable for produc
tion automation, and has developed a 
fully automated robot welding system 
at the assembly stage. The system in
cludes an automatic material transfer 
system, robot positioning system and 
NC (off-line) teaching system. The sys
tem has been successfully applied at 
IHI shipyard. 0320414; 0320310

SWZ 97-10-05
C ontro l of d istortion  in th in  ship 
panels
Conrardy, C.; Dull, R. 
loumal of Ship Production (001492), 
199705,13/2, pg-83, nrpg-10, gr-15, 
dr-7, ph-1, ENG
The increased use of thin section (i.e., 
less than 10-mm thick) steel in ship 
panel construction has aggravated dis
tortion problems, adding to the costs 
for fitting and flame straightening. 
This paper describes the results of a 
study to evaluate techniques for con
trol of distortion in thin panels used in 
ship construction. The objective of this 
project is to identify cost effective 
techniques for controlling distortion. 
0140370; 0320500

SWZ 97-10-06
A n  assessm ent o f the environ
m ental im pacts o f decom m issio
n in g  options fo r oil and gas in 
stallations in the UK N orth Sea
Decommissioning of Offshore Oil and 
Gas Installations (070696), 199609/2, 
pg-1, nrpg-17, gr-1, ta-18, dr-3, ENG 
Current U.K. practice requires that in 
determining a preferred decommissio
ning option, operators should carry 
out an assessement of the Best Practi
cable Environmental Option (BPEO). 
The BPEO is the option which limits 
damage to the environment to the 
greatest extent achievable at an ac
ceptable cost to industry and the pu
blic. In determining a BPEO, issues of 
practicality, cost and safety must be 
considered, as well as environmental 
impact. This report considers the envi
ronmental impacts of various decom
missioning options in order to assist in 
the completion of site- and structure- 
specific BPEOs by individual U.K. ope
rators. 0620116

SWZ 97-10-07
Recent operational experience 
and research re la tin g  to  m arine 
m achinery co nd ition  m on ito rin g
Carlton, j.S.; Holland, C.C.; Newbury, 
M./.; Rhoden, D.; Triner, D.A. 
Transactions/The Institute of Marine

Engineers (003310), 199706, 109/1, 
pg-75, nrpg-22, gr-24, ta-6, dr-2, 
ENG
This paper outlines some the research 
and development that Uoyd's Register 
has undertaken into the field of machi
nery condition monitoring in recent 
years. This work commenced in the 
early 1980s with the investigation of 
the influence of fuel quality on diesel 
engine wear and corrosion, and then 
progressed through the use of embed
ded intelligence, and the necessary al
gorithms required in condition moni
toring methodologies, to the question 
of fault visibility, sensor reliability and 
the relative advantages of steady and 
transient condition monitoring. Based 
on this programme of research, a 
summary of the major conclusions is 
presented, together with experience 
gained from the practical application 
of vibration and integrated machinery 
condition monitoring systems to 
ships. 022061 3

SWZ 97-10-08
The N orth Sea p latform  supply 
vessel
Burrows, I.E.
Transactions/The Institute of Marine 
Engineers (003310), 199706, 109/1, 
pg-1, nrpg-14, ta-1, dr-4, ph-9, ENG 
This paper is intended to give an idea 
of how supply ships have developed 
and an insight into the complex, con
gested and costly package that is the 
modem PSV. 0111217; 0630901

SWZ 97-10-09
A lu m in ium  alloys for cathodlc 
protection
G urrappa, I.
Corrosion prevention & control
(000525), 199706, 44/3, pg-69, 
nrpg-10, gr-9, ta-2, dr-1, ENG 
This paper gives a review of alumini
um sacrificial anodes used for the pro
tection against corrosion of structures 
submerged in a marine environment. 
The superiority of aluminium alloys 
over other sacrificial anodes is also de
scribed, and the characteristics of alu- 
minium-alloy anodes are explained in 
detail. The effect of solution/homoge
nization treatment on the performan
ce of aluminium sacrificial anodes is 
discussed, with emphasis on the reas
ons for improving their properties as 
sacrificial anodes. The activation me
chanism of aluminium-alloy anodes is 
explained, based on the surface free- 
energy concept, after reviewing and 
pointing out the disadvantages of me
chanisms proposed by earlier investi
gators. It is also shown that surface 
free-energy evaluation is a novel, 
simple, and non- electrochemical tool 
for understanding the working me
chanism, as well as for the develop
ment of efficient sacrificial anodes. 
0140632

MARfTIEM INFORMATIE 
CENTRUM/BTUD

Kopieën van de hier vermelde 
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:

Maritiem Informatie Centrum
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
Tel: 015.2786663 
Fax: 015.2786855

Bij bestelling van artikelen dient 
u hel 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.

SWZ 97-10-10
Half a rudder Is betten than  n o
ne
Cooper, N.
Seaways (002937), 199708/8, pg-8, 
nrpg-4, ph-1, ENG
This is the saga of a 10,000 mile voya
ge to deliver a crippled 200,000 tonne 
bulk carrier to her port of discharge 
and dry dock. 0211415

SWZ 97-10-11
Ship evolution -  a chance fo r 
e lectric propulsion
Kanerva, M.; Nurmi, /.
AES 97, civil or military All Electric Ship 
(070105), 199703, 1, pg-203, nrpg- 
14, gr-4, ta-1, dr-9, ENG 
The search for more efficient ship con
cepts following the evolution in traffic 
and shipbuilding is a big chance for 
electric propulsion itself and especially 
for suppliers of components for this 
system. Electric propulsion is no more 
a separate item, it is combining mo
dern ship designs with modem con
struction principles. 0160140

SWZ 97-10-12
Future op eration al constraints of 
sw itchboards
Sorrel, /.P.
AES 97, civil or military All Electric Ship 
(070105), 199703, 1, pg-89, nrpg-6, 
gr-3, ta-7, dr-1, ENG 
The power used on board increases, 
the diversity of utilisation of electric 
energy, of equipment as well as cost 
reduction lead designers to find new 
electrical network configurations, 
switch gears, switchboards and auto
mation systems which need to take 
appropriate actions on power genera
tion and distribution switchboards as 
well as on control and monitoring sys
tems of the ship platform. Three types 
of networks (DC, AC 50/60Hz and 
200Hz) are approached in order to 
weight the consequences and cons
traints of these types of network. 
0160300

O K TO B E R  1997 SCHIP4AERFd*ZEE 39



S C H E E P S W E R K T U I G K U N D E d o o r  B a s  B o n n i e r  e n  E r n s t  G o s I  i  n g a

Langer onderwater met een geluids
arme Closed Cycle Dieselmotor
Ir. j.S. Bannier is werkzaam bij RDM Submarines als groepsleider van de sectie Specialisten op de Design en Engineering afdeling. Ing. £./. Coslin- 
ga is constructeur In de sectie Werktuigbouwkunde op dezelfde afdeling. Bonnier en Goslinga zijn belast met het ontwerp en de ontwikkeling van 
een Closed Cycle Diesel Systeem voor buitenluchtonafhankelijke voortstuwing van onderzeeboten.

Bij RDM Submarines te Rotterdam wordt al sinds 1986 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van buiten
luchtonafhankelijke voortstuwing voor onderzeeboten om de onderwaterduur van conventionele diesel-elek- 
trische boten te verlengen. RDM Submarines heeft een proefstand voor Closed Cycle Dieselmotoren die we
reldwijde bekendheid geniet door zijn beschikbare vermogen en zijn hoge vermogensdlchtheid. 24, 25 en 26 
juni werd in Hamburg de Undersea Defence Technology conferentie gehouden waar RDM Submarines, van 
oudsher de bouwer van de Nederlandse onderzeeboten, zich presenteerde. RDM Submarines heeft, in op
dracht van de Koninklijke Marine, een ontwerpstudie uitgevoerd voor de MORAY klasse onderzeeboten, wel
ke uitgerust zijn met een Closed Cycle Diesel (CCD) Systeem.

INLEIDING
De wens voor een buitenluchtonafhan
kelijke motor bestaat bij onderzeeboot- 
bouwers al sinds de vorige eeuw. Al in 
1866 bouwde de Spanjaard Narciso 
Monturiol een buitenluchtonafhankelij
ke stoommachine in zijn onderzeeboot. 
Met de komst van de verbrandingsmo
tor zijn vele buitenluchtonafhankelijke 
ontwerpen gepatenteerd. In 1912 
bouwde john Milton Cage in Califomië 
een kleine 23 m lange onderzeeboot 
die aangedreven werd door twee die
sels die draaiden op samengeperste 
lucht [1], Al deze projecten werden in 
de jaren na de eerste wereldoorlog min 
of meer aan de kant gezet door de op
komst en het succes van de diesel-elek- 
trische voortstuwing. Tijdens de twee
de wereldoorlog zijn verschillende 
projecten uitgevoerd waaronder de 
Walter turbine en de Closed Cycle Die

sel. Met de komst van de nucleaire 
voortstuwing nam de interesse in de 
ontwikkeling van buitenluchtonafhan
kelijke systemen af omdat met nucleai
re voortstuwing de onderwaterduur 
verveelvoudigd werd. Aan het eind van 
de jaren tachtig, veroorzaakt door eco
nomische en politieke ontwikkelingen, 
is de belangstelling voor buitenluchton
afhankelijke voortstuwing weer in alle 
hevigheid losgebarsten. Nucleaire 
voortstuwing is politiek gevoelig, duur 
in aanschaf en duur in operationeel ge
bruik, daarbij zijn er maar enkele naties 
die de kennis bezitten om nucleaire 
voortstuwingsinstallaties te bouwen. 
Een relatief goedkope conventionele 
diesel-elektrische onderzeeboot aange
vuld met een systeem om onderwater 
energie op te wekken is een aantrekke
lijk alternatief voor nucleaire onderzee
boten. Moderne technologieën heb

ben problemen van het verleden teniet 
gedaan. Er zijn op het moment vier sys
temen voor buitenluchtonafhankelijke 
voortstuwing operationeel: de closed 
cycle diesel, de brandstofcel, de Stirling 
motor en de Rankine cycle. RDM Sub
marines heeft eind jaren tachtig, na uit
gebreid onderzoek, de keuze gemaakt 
voor de Closed Cycle Diesel om zijn ho
ge vermogen, zijn vermogensdicht- 
heid, zijn betrouwbare, van de plank te 
verkrijgen componenten en zijn relatief 
lage kosten.

WERKINGSPR1NCIPE
Simpel gezegd wordt bij een CCD de 
uitlaat met de inlaat verbonden. De uit
laatgassen van de dieselmotor, die ge
koeld worden met spraywater, worden 
geleid naar een absorber (figuur 1). In 
deze roterende absorber wordt een 
deel van het uitlaatgas, voornamelijk
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Fig. 1. CCD systeem- 
diagram.

Fig.2. Geen directe 
uitfaatgassen.
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C 0 2/ opgelost in het zeewater. Het res
terende gas wordt teruggevoerd naar 
de inlaat van de dieselmotor, na eerst 
verrijkt te zijn met zuurstof en argon. 
De argon wordt toegevoerd om een 
gasmengsel te verkrijgen dat dezelfde 
thermodynamische eigenschappen als 
lucht bezit. Argon wordt in gasvorm 
opgeslagen in flessen. De zuurstof 
wordt in grote dubbelwandige, ther
misch geïsoleerde tanks in vloeibare 
vorm opgeslagen. Voordat de zuurstof 
wordt toegevoegd aan het systeem 
wordt de zuurstof verdampt [2].
Het Water Management Systeem 
(WMS) is ontworpen om, diepte- onaf
hankelijk en met minimale energie, het 
met C 0 2 verrijkte water overboord te 
zetten en schoon zeewater binnen te 
laten. Het WMS is een systeem voor 
compressie en decompressie van zee
water en wordt toegepast daar eerdere 
installaties enorme energie- verspillen
de pompen nodig hadden om het met 
C 02 verrijkte zeewater tegen de buiten- 
boordsdruk in te pompen.

SIGNATUURBEHEERSING
Een onderzeeboot wordt ontworpen 
om onopgemerkt te opereren. Hier
door worden hoge eisen gesteld aan de 
beheersing van de detecteerbaarheid.

Geen directe uitlaatgassen
De C 0 2 van de uitlaatgassen lost op in 
het zeewater. Hierdoor is er geen mo
gelijkheid voor het ontstaan of ontwik

kelen van bellen in het zog van de on
derzeeboot omdat, praktisch gezien, de 
zeewater druk altijd hoger is dan de ver- 
zadigingsdruk van C 0 2.

In systemen waar de uitlaatgassen di
rect overboord worden gezet kunnen 
bellen gevormd worden. Berekeningen 
hebben aangetoond dat een gasbel 
met een diameter van 2.5 mm bestaan
de uit 5% 0 2 en 95% C 02 voor 87 se
conden in water van 5°C blijft bestaan 
[4], Een onderzeeboot die vaart met 
een snelheid van 7 knopen zal een 
spoor achterlaten van 340 meter lang 
(figuur 2). In warmer water zullen de 
bellen zelfs langer blijven bestaan. Dit 
veroorzaakt een gedegen kans op ont
dekking wat met het CCD systeem van 
RDM Submarines vermeden wordt.

CCD test op zee
Thyssen Nordseewerke heeft in samen
werking met RDM Submarines in 1992 
een Closed Cycle Diesel Systeem getest 
in de Ex-U1, een Duitse onderzeeboot. 
De CCD installatie bestond uit een 
8V183 MTU diesel motor met AEG DC 
generator voor het laden van de batte
rijen. Het gas werd door een MK3 ab- 
sorber geleid die zijn water van buiten
boord kreeg aangevoerd via een Water 
Management Systeem. Geluidsmetin- 
gen zijn uitgevoerd in de Oostzee op 
de geluidsbaan bij Aschau. De onder
zeeboot met CCD voldeed aan alle ge- 
luidseisen die gesteld worden aan mo-

Water Management System

HP
C ircu it

deme conventionele onderzeeboten
[3]-

Geluid ssignatuur
In het begin van 1997 heeft RDM Sub
marines de Project Definitie Studie 
(PDS) voor de MORAY 1400 onderzee
boot in opdracht van de Koninklijke 
Marine afgerond. Met behulp van com
puter modellen zijn voorspellingen ge
daan over het uitgestraalde geluid. 
Bestaande geluidsgegevens van com
ponenten, verkregen van de dieselmo
tor fabrikant testen op zee, en duurtes
ten op de proefstand, zijn gebruikt als 
invoergegevens voor de computerana
lyse die is ontwikkeld in samenwerking 
met de Koninklijke Marine en uitge
voerd door TNO en TPD. Alle geluidsi- 
solerende methoden die gebruikt zijn in 
het model gaan uit van bestaande tech
nologieën. De verende opstelling en 
andere geluidsreducerende aanpassin
gen aan de CCD van de MORAY zijn 
gemodelleerd en de verschillende ge- 
luidspaden zijn geanalyseerd. De door 
de MORAY uitgestraalde geluidsniveaus 
zijn in overeenstemming met de zeer 
strenge eisen die de Koninklijke Marine 
stelt.

De CCD zal bij voorkeur met vol vermo
gen draaien voor optimaal rendement. 
Met andere woorden, als "ultra quiet" 
gevaren wordt, d.w.z. met 2 knopen, 
zal de installatie energie leveren naar de 
batterijen waarvan slechts een deel ge
bruikt wordt voor de voortstuwing van 
de onderzeeboot en de resterende 
energie gebruikt wordt om de batterij
en op te laden. De computer simulatie 
toont dat bij vol vermogen (300 kW 
elektrisch) het geluidsniveau de "ultra 
quiet" eisen van de Koninklijke Marine 
niet overschrijdt [4],

TOEPASSINGEN
De Closed Cycle Diesel heeft een diver
siteit aan toepassingen: Als extra ener
gieopwekking in een conventionele 
onderzeeboot, als hoofd energieop- 
wekkingssysteem in een volledige bui- 
tenluchtonafhankelijke CCD onderzee
boot, als backup systeem voor nucleaire 
onderzeeboten of voor toepassingen in 
de offshore industrie. De eerste twee 
toepassingen worden nader besproken.

MORAY klasse onderzeeboten
De MORAY klasse onderzeeboten is een 
ontwerp van RDM Submarines dat 
voorziet in zowel een hybride uitvoe
ring met CCD als een conventionele 
diesel-elektrische toepassing met de 
mogelijkheid om later een CCD toe te 
voegen. Dit impliceert dat de platform- 
systemen van de conventionele boot 
reeds ontworpen moeten zijn om de 
tussenbouw van een CCD sectie op een
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Fig. 3. Doorsnede 
CCD sectie Moray 
1400H.

later tijdstip te vergemakkelijken. Zo
doende zullen bij de ombouw tot hy
bride boot grote aanpassingen aan het 
fundamentele ontwerp, bijvoorbeeld 
van de capaciteit en de positie van de 
ballast-, de trim- en gewichtscompen- 
satietanks niet nodig zijn. De onderwa- 
terduur van een met 4 knopen varende 
MORAY 1400H met CCD is 380 uur 
(74 uur met de conventionele boot).

Een doorsnede van de CCD sectie is 
weergegeven in figuur 3. De zuurstof 
tanks, geplaatst in een frame, zijn ve
rend opgesteld op de drukhuid met 
schokbestendige en geluidsreduceren- 
de rubber blokken. Verdere geluidsre- 
ductie wordt gerealiseerd door alle ma
chines middels een tussenframe verend 
op het frame van de LOX (Liquid OXy- 
gen) tanks te plaatsen. De LOX tanks 
hebben een lengte van ongeveer 6 me
ter. De dieselgeneratorset is aan stuur
boordzijde gepositioneerd en de absor- 
ber met het WMS aan bakboord.

Volledige CCD 3x2 onderzeeboot
De buitenluchtonafhankelijke syste
men, tot dusver ontwikkeld, zijn addi
tionele vermogensopwekkers met een 
beperkt vermogen. Het is echter ook 
mogelijk om de Closed Cyde Diesel zo
wel Open (conventioneel) als Closed 
Cycle te laten draaien. Dit heeft als 
groot voordeel dat de conventionele 
dieselmotoren achterwege kunnen blij
ven. Onderwater wordt dan Closed Cy
cle gedraaid en bovenwater of snuive- 
rend Open Cycle. Echter, bij een CCD 
motor is de drukvulgroep niet gemon
teerd daar in de drukvulling voorzien

wordt door drukopbouw in het gascir
culatie systeem. Varend aan het opper
vlak, als de motor gewone buitenlucht 
ademt, is het niet mogelijk om de ver
eiste drukvulling te halen. Dit heeft een 
sterk reducerend effect op het maxi
maal te behalen vermogen van de mo
tor. In Open Cycle is het dus noodzake
lijk om, middels een kleppensysteem, 
de drukvulgroep weer te introduceren. 
Dit is bij MTU in Duitsland, met positief 
resultaat, onderzocht.

Een volledig CCD onderzeeboot maakt 
het mogelijk om ook met hoge snel
heid onderwater langdurig achtervol
gingen te kunnen uitvoeren.

Om zo'n volledig CCD onderzeeboot- 
concept te kunnen valideren is gebruikt 
gemaakt van het VSEL (Vickers Ship- 
building & Engineering Ltd.) Submari
ne Concept Validation Program. Het 
concept wat hier beschreven wordt is 
een middelgrote boot met 32 beman
ningsleden, 6 torpedobuizen, 18 wa

Fig.4. 3x2 onderzeeboot.

pens en een geïntegreerd combat sys
teem, aangedreven door drie 400 kWe 
diesel generatoren, geschikt voor zowel 
Open als Closed Cycle bedrijf. De 
voortstuwing wordt gerealiseerd door 
een 3 MW permanent magneet elek
tromotor [4] [5].

De onderzeeboot heeft de naam 3x2 
meegekregen. Drie dieselgeneratorsets 
kunnen gebruikt worden op twee ma
nieren, Open als wel Closed Cycle.

In figuur 4 wordt het concept van een 
3x2 onderzeeboot, zoals berekent door 
het programma, weergegeven. Het is 
een 1800 T boot met een lengte van 
64.7 m en een doorsnede van 6.4 m. 
De onderzeeboot heeft capaciteit voor 
84 T dieselolie en 54 T zuurstof. De on
derzeeboot is ontworpen voor een mis
sie van 7 weken. De prestatie van de 
boot staat in tabel 1. Dit onderzeeboot- 
concept is in het voordeel ten opzicht 
van alle andere buitenluchtonafhanke
lijke systemen omdat dezelfde vermo
gensopwekkers zowel onder- als bo
venwater met gelijkblijvend rendement 
gebruikt kunnen worden.

SYSTEEM COMPONENTEN
In het CCD systeem zijn vier hoofdcom
ponenten te onderscheiden: de hoge 
druk dieselmotor, de absorber, het Wa
ter Management Systeem en het CCD 
Regelsysteem.

Hoge druk dieselmotor
Door enerzijds de drukopbouw in de 
dieselmotor, door verbranding van die
selolie, en anderzijds de drukafname in 
de absorber, door C 0 2-absorptie in 
zeewater, stelt zich een evenwicht in 
wat afhankelijk van het vermogen en 
de zeewaterstroom rond de 4 bar over
druk ligt. Deze druk is groter dan waar 
moderne standaard dieselmotoren 
voor ontworpen zijn. De hogere sys- 
teemdruk vereist een dieselmotor die 
speciaal ontwikkeld is voor hoge in- en 
uitlaatdrukken (tot 4 bar overdruk). 
Voor dit doel zijn verschillende aanpass
ingen aan een standaard dieselmotor 
uitgevoerd, zoals o.a. aan de lagers, de 
drijfstangen, de zuigers en het inspuit- 
moment.
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Operatie Configuratie Snelheid Onderwaterduur

Transit Conv. batterij/snuiveren 6 knopen 30 uur

Onerscheppen 3 CCD 13.5 knopen 48 uur

Max. Sprint 3CCD + batterij 20 knopen 1.75 uur

Daar de voornaamste eis aan een on
derzeeboot het uitgestraalde onderwa- 
tergeluid is, worden hoge eisen gesteld 
aan de geluidsreductie van de diesel
motor. Constructieve aanpassingen zijn 
uitgevoerd om het geluid bij de bron te 
verminderen. Daarnaast zorgen ge- 
luidsisolerende aanpassingen zoals een 
dubbel verende opstelling en een akoe
stische omkasting voor een verdere ge
luidsreductie.

Absorber
De prestatie van een absorber is afhan
kelijk van zijn ontwerp (o.a. contact op
pervlak) om maximale absorptie maar 
minimale drukval in de gasstroom te 
bewerkstelligen. Behalve de partiële 
druk, is de absorptie afhankelijk van de 
watertemperatuur en het zoutgehalte 
van het zeewater.
Deze eigenschappen gelden voor alle 
absorbers. Het verschil met de absorber 
welke wordt toegepast bij RDM Sub
marines en die is ontwikkeld door Carl- 
ton Deep Sea Systems, is zijn centrifu
gale ontwerp dat radicale volume 
reductie van de absorber toestaat. Dit 
maakt praktische toepassing in een on
derzeeboot mogetijk (figuur 5).
Een voordeel van het absorptie-principe 
is dat C 02 vele malen beter in zeewater 
oplost dan zuurstof en argon. De beno
digde overmaat aan zuurstof bij de ver
branding in de dieselmotor gaat daar
om niet verloren in het zeewater maar 
wordt teruggevoerd naar de inlaat van 
de motor.

Water Management Systeem
Het WMS zorgt enerzijds voor de fysie
ke scheiding van het relatieve lage druk 
(4 bar) water in de absorber en het ho
ge druk buitenboordwater en ander
zijds voor de scheiding tussen water 
met daarin C 03 opgelost en schoon 
zeewater. Het WMS bestaat uit drie 
paar cilinders met vrij bewegende zui
gers (WMS blok in figuur 1). Van een 
set is één cilinder verbonden met de 
absorber en de ander met het buiten-

Fig.6. Spoelklep timing diagram.

de drie sets 120" in fase te verschuiven. 
De circulatie-pompen zijn alleen beno
digd om de weerstandsverliezen in de 
pijpen te overwinnen en niet om het 
water van lage naar hoge druk te bren
gen.

Door het werkingsprincipe van het 
WMS systeem bestaat er een potentieel 
gevaar voor geluid. RDM Submarines 
heeft zich geconcentreerd op de elimi
natie van het geluid waarvan er zich 
twee typen manifesteerde: Stromings- 
geluid en compressie/decompressie ge-

gas uit

gas in 3  -*—  gas in

water uit | water uit
water in

Fig.S. MK4-absorber.

boordwater. Water, met C 02 erin op
gelost, wordt door de circulatie-pomp 
overgebracht van de absorber naar de 
lage druk cilinder terwijl het schone 
zeewater aan de andere kant van de 
vrije zuiger naar de absorber geduwd 
wordt. Op hetzelfde moment wordt de 
hoge druk cilinder gevuld met schoon 
zeewater, terwijl deze het met C 02 ver
rijkte zeewater buitenboord duwt. 
Spoelkleppen wisselen de cilinders van 
absorber- naar buitenboordpositie en 
vice versa. Dit creëert een pulserende 
waterstroom die geëffend wordt door

luid. Stromingsgeluid wordt gegene
reerd door variaties in de flow van het 
zeewater door het WMS. Dit is gemini
maliseerd door 3 sets cilinders parallel 
en uit fase te plaatsen en de klepbewe- 
ging volgens een bepaalde curve te re
gelen (figuur 6).
De mogelijke geluidsgeneratie door 
compressie van een volume water van 
absorberdruk naar zeewaterdruk (kan 
zijn van 4 naar 50 bar) of vice versa is 
praktisch geëlimineerd en geïsoleerd 
van de zee. Er wordt door de aanstu
ring van de klep een kleine recompres-
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sie-flow geïntroduceerd en dit alleen 
wanneer de klep in zijn "middelste do
de band" staat zodat er geen open ver
binding naar zee is.

CCD Regelsysteem
Een volledig geïntegreerd Control en 
Monitoring Systeem is ontwikkeld voor 
de besturing van de hele CCD installa
tie. Hiervoor zijn commerciële, in de 
handel aanwezige hardware and soft
ware gebruikt (figuur 7). De proces 
computers van het CCD Systeem kun
nen geïntegreerd worden in de auto
matiek van de onderzeeboot zodat 
geen extra bemanning aan boord be
nodigd is. De bediening bestaat uit 
eenvoudige start en stop functietoet
sen. De installatie zal automatisch stop
pen indien een alarm wordt gesignal
eerd in het systeem.

CONCLUSIE
Enerzijds door de commercieel in de 
handel te verkrijgen componenten en 
anderzijds door de bewezen betrouw
baarheid van deze componenten is het 
Closed Cycle Diesel Systeem een ver
antwoord en betaalbaar antwoord op 
de vraag naar buitenluchtonafhankelij- 
ke voortstuwingssystemen.
Met de CCD, met zijn hoge vermo- 
gensdichtheid, zijn lage uitgestraalde

Fig.7. Control (t Monitoring systeem van de 
CCD-proefstond.

geluid en zijn flexibiliteit om aan een 
breed bereik van operationele eisen te 
voldoen, heeft RDM Submarines een 
hoogwaardige technologie in huis.

Voor meer informatie:

RDM Submarines b.v. 
ir. ).S. Bonnier 
Heijplaatstraat 21 
Postbus 801 
3000 AV Rotterdam 
tel: 010-487 2210 
fax:010-487 2902

R e f e r e n t i e s :

[IJ Klein M. e.a., Closed Cycle Diesel, principle 
and application, UDT 1993, Cannes

[2] Boogaart R., Towards high power atmosp
here independent propulsion systems-d e 
sign and testing, UDT 1993, Cannes

[3] Regensdoirf, U., Installations and trials with 
the CCD onboard Ex-UI, UDT 1993, Cannes

[4] Bonnier, J.S. e.a., Low Signature Closed Cy
cle Diesel AIP System for Submarines, UDT 
1997, Hamburg

[5] Pearson, J., Private communication, 1997.

Produktie - èn revisie van 
Butterfly Valves

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

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland • Tel.+31 (78) 154 998 • F a x+31(078) 410 859

Breko is een veelzijdig bedrijf dat gespe
cialiseerd is in het repareren en bouwen 
van schepen voor binnenvaart en kust
vaart. Gunstig gelegen aan de druk beva
ren Merwede tussen de wereldhaven 
Rotterdam en het achterland worden alle 

akb'viteiten gecoördineerd 
vanuit Papendrecht. De 
aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van produk

tie, installatie en onderhoud, maar zeker 
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen 
en engineering 
een enorme hoe
veelheid ervaring 
in huis. Voor 
diverse opdracht
gevers werden er 
de afgelopen 
jaren uiteenlo
pende schepen 
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en geavanceerde Chemicaliën- 
tankers Breko streeft van ontwerp tot realisa

tie naar eersteklas kwaliteit 
tegen concurrerende prijzen. 
Dat het bij breko vooral draait 
om efficiensea zult u merken 
zodra u met Breko in zee gaat

SHIPBUILDING
AND REPAIRS

BREKO

SCHlP»VVERFd*ZEE O K TO BER  1997



Founded in 1935 by the leading 

naval shipbuilders and engineers 

in the Netherlands, Nevesbu has 

gained a worldwide reputation in 

naval ship design, ma

rine engineering and 

maritime technology.

This expertise andi experience 

is applied to special purpose 

ships - such as research vessels, 

product tankers and SWATH 

vessels - and in particular to the 

design and engineering of off

shore floating (production) sto

rage and offloading vessels,

Other important activities are 

surveying and consultancy com

prising feasibility- and reliability 

studies, project management, 

risk- and fatigue analyses, safety 

studies and user manuals,

NAVAL ARCHITECTS & MARINE ENGINEERS

O FFS H O R E
C O N S U LT A N T S

DES IG N  
E N G IN E E R IN G  

A N D  
SAFETY STUDIES

S33\5*3SliXB
FOR

QUALITY AND ADVANCED TECHNOLOGY

NEVESBU - N etherlands United Shipbuilding Bureaus 
P.O. Box 16350 - 2500 BJ The H ag u e - The Netherlands  
Phone: (+ 3170) - 3 497 979 - Fax: (+ 31 70) - 3 854 460



a t a  s h e e t

Flin terzee 
en Flinterhaven
Scheepswerf Ferus Smit in Wesler- 
broek heeft op 19 juni resp. 18 sep
tember de zusterschepen Flinterzee, 
bouwnummer 311, en Flinterhaven, 
bouwnummer 312, opgeleverd aan 
Flinter Groningen B.V.
Het zijn vracht/containerschepen van 
het type Ferus Ship 6000/A145, een 
nieuw ontwerp van de werf. Een der
de schip van dit type is in opdracht.

De schepen hebben twee boxvormige 
ruimen, met daartussen een kort com
partiment (drie spantafstanden), 
waarin ruimtoegangen, ventllatievoor- 
zieningen en een luchtdrooginstallatie 
zijn ondergebracht.
Over de lengte van het ladinggedeelte 
is een dubbele huid aangebracht. De 
zijtanks zijn in 2 x S tanks onderver
deeld, waarbij de tanks 1 t/m 3 in de 
dubbele bodem doorlopen (L-vormi- 
ge tanks). De tanks nr. 4 zijn voor die
selolie ingericht, alle overige voor wa- 
terballast.
De dubbele bodem onder de ruimen 
is in 12 tanks onderverdeeld: behalve 
de 3 x 2 al genoemde L-vormige tanks 
zijn er een middentank nr. 3, drie 
tanks nr. 4 en twee tanks nr. 5 en ook 
deze tanks zijn geheel voor waterbal- 
last bestemd. Verdere ballastcapaciteit 
is beschikbaar in de bovenste voor- 
piektank (de onderste is void), in een 
dieptank achter de dwarsschroofmim- 
te en in drie tanks in het hek,
In de machinekamer is een tussendek 
aangebracht. Daarop liggen aan de 
voorkant de settling- en dagtanks voor 
dieselolie en de dagtank voor gasolie, 
in de zijden bunkertanks voor diesel
olie, alsmede een sewagetank (SB) en 
een smeerolietank (BB) en achterin 
twee drinkwatertanks. Onder het tus
sendek bevinden zich aan BB een gas

De Ftinteuee (toto t lying Focus).

olietank en aan SB een dieselolietank, 
die in verbinding staat met de boven
liggende tank.
Machinekamerwerkplaats en -berg
plaats zijn voor de kampanje geplaatst. 
De werkplaats is bereikbaar via een luik 
op het kampanjedek, waarboven een 
zwenkkraan tegen het frontschot van 
het dekhuis is aangebracht. Wanneer 
de trap van werkplaats naar machine
kamer wordt verwijderd, kan de kraan 
ook de machinekamer bedienen. 
Achterin de kampanje liggen de stuur- 
machinekamer met aan SB de SOLAS- 
ruimte en aan BB de CO; -kamer.
In de bak is aan de achterkant een 
bergplaats voor containedittings, sjor
ringen e.d. ondergebracht. Twee Van 
Wijk kraantjes (SWL 1,5 t op 5,7 m) 
zijn beschikbaar voor het transport 
daarvan.

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen:

Lengte o.a.
Lengte LI.
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen 
Gross tonnage

Snelheid:
Dienstsnelheid 15 kn op 6,10 m 
diepgang en bij 3280 kW.

Klasse:
Bureau Veritas: I 3/3 E, *  Cargo-
shlp/Containership, Deep Sea, Ice 
dass IA, *  MACH.

Verdere regels:
Scheepvaart Inspectie: onbeperkte 
vaart, nulmans wachtbezetting in 
machinekamer.

Tankinhouden:
Dieselolie 460 m3.
Gasolie 45 m3,
Smeerolie 23 m3.
Vuile olie 11 m3,
Drinkwater 44 m3.

Grijs water 
Waterballast

Ladingsystemen
Laadruimen:

Lengte ruim 1: 
ruim 2:

Breedte 
Vrije hoogte:
Coaminghoogte:
Inhoud ruim 1: 

ruim 2: 
totaal

Graanschotten:
Twee verplaatsbare graanschotten 
(vier panelen van halve ruimhoog- 
te); te plaatsen op zeven verschillen
de posities, met behulp van luiken- 
kraan; opslagpositie op step aan 
achterkant ruim 2.

Tanktop:
Berekend op 15 t/m2 en stapelge- 
wichten van 80 t (TEU) resp. 100 t 
(FEU).

Conta inercapaciteit:
In ruim 1: 40 TEU.

ruim 2: 94 TEU.
Op de luiken (5 rijen): 222 TEU.
Totaal: 356 TEU.
14 t homogeen: 221 TEU.
Reefer plugs: 20 st.

Luiken:
Coops & Nieborg geheel gesloten 
pontonluiken.
Luiken berekend op 1,75 t/m2 en op 
stapelgewichten van 35 t (TEU) resp. 
54 t (FEU).
Luikbehandeling door Coops & Nie
borg luikenkraan of door walkraan 
met 20-voets containerspreader.

Ruimventilatie:
Afvoerventilatoren aan de voorkant 
van de ruimen, met natuurlijke toe
voer aan de achterkant.
Ruim 1 6 x 2720 m3/h.
Ruim 2 6 x 5900 m5/h.
Bij ingeschakelde luchtdrooginstalla

111,75 m. 
105,34 m. 

14,50 m. 
8,25 m. 
6,30 m. 

61001. 
4368.

10 m ’. 
2550 m3.

27,30 m. 
52,50/53,70 m. 

12,00m. 
9,40 m, 
2,30m. 

2720 m3. 
5900 m3. 
8620 m3.

tie (wanneer vochtgevoeüge ladin
gen als papier of rollen staal worden 
vervoerd) wordt de lucht door de in
stallatie gerecirculeerd en zijn de 
ventilatievoorzieningen buiten be
drijf.

Machinekamersystemen
(geïnstalleerd door Marine Service 
Noord, elektrische installatie door 
Eekels)

Hoofd motor:
Wärtsilä 8R32E, m.c.r. 3280 kW, 750 
tpm.

Koppeling: 
fabrikaat: Centa.

Tandwielkast:
Renk Tacke HSU-710 C, reductie 
3,85:1.

Schroef:
Lips 4D1000, verstelbaar, vier bla
den, diameter 3200 mm.

Asgenerator: 
via PTO op tandwielkast, Newage 
Stamford MHC-534 F, 505 kVA, 
1500 tpm, 220/380 V, 50 Hz.

Generatorsets:
2 x Caterpillar dieselmotor, 3306B 
Dl-T, 174 kW, 1500 tpm en type 
SR4 generator, 200 kVA. 

Haven/noodset (in SOLAS-ruimte): 
Caterpillar dieselmotor, 3304B Dl-T,
95 kW, 1500 tpm en type SR4 gene
rator, 107 kVA.

Warmtevoorziening:
CV-installatie, fabrikaat Wolf, 140 
kW; in accommodatie door Hi-Press
AC-systeem.

Pompen:
1 x Azcue brandstoftrimpomp,
6,5 m3/h bij 2 bar.
1 x Azcue reserve smeeroliepomp, 
65m 3/hbij4,2bar.
2 x Azcue zoetkoelwaterpomp,
25 m3/h bij 20 m.w.k.
1 x Azcue H.T. zoetkoelwaterpomp,
96 m3/h bij 20 m.w.k.
1 x Azcue L.T. zoetkoelwaterpomp, 
96 m3/h bij 20 m.w.k.
2 x Azcue ballastpomp, 200 m3/h bij 
12 m.w.k.
1 x Azcue algemene dienstpomp,
45 m3/h bij 40 m.w.k.

Verdere werktuigen:
1 x Alfa Laval brandstofseparator, 
MMPX 303, 700 l/h.
1 x Alfa Laval smeerolieseparator, 
MMB304-S11,650 l/h.
1 x DVZ lenswaterreiniger, VC-Oil- 
master, 1,0 m3/h.

Alarmsysteem: 
fabrikaat IPH, met 95 alarmpunten.
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SURF VANDAAG 
EENS EEN KEER 

NAAR OPEN ZEE.

w w w .knrm .nl

K N R M
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 
Voor f  30,- bent u donateur Postbank 26363.

Telefoon: (0255) 520 501.

Uitrusting
Stuurgerei:

Roer: Benes vrijhangend balansroer. 
Stuurmachine: Van de Velden, twee 
rams.
Dwarsschroef: Lips CT04, vier ver
stelbare bladen, diameter 1200 mm, 
394 tpm, elektrisch aangedreven, 
350 kW, 1S00 tpm.

Anker- en meergerei:
Voorschip: 2 x 2295 kg HHP Pool- 
TW anker met in totaal 495 m ket
ting van 44 mm; behandeld door 2 
x Ulstein Brattvaag hydraulische lier 
met elk een nestenschijf, een trom
mel voor 140 m polypropyleen tros 
van 52 mm en een verhaalkop. 
Achterschip: een Ulstein Brattvaag 
hydraulische lier met een trommel 
voor 140 m polypropyleen tros van 
52 mm en een verhaalkop.

Brandbestrijding:
Detectie systeem met rooksensoren 
in accommodatie, ruim en machine

kamer.
Ajax CO,-systeem voor machineka
mer en ruimen.
Algemene dienstpomp in machine
kamer is tevens brandbluspomp. 
Noodbluspomp in voorschip:
1 x Azcue, 42 mVh bij 45 m.w.k.

Reddingmiddelen:
1 x Mulder f j Rijke vrije val redding
boot en lanceerinstallatie, 12 perso
nen.
1 x Mulder & Rijke rescue boot, 6 
personen.
2 x Viking opblaasbaar vlot, elk 12 
personen.
1 x Acta elektro-hydraulische kraan 
voor beide boten en BB vlot, SWl 
3,4 t op 6 m; tevens proviandkraan 
en voor bediening C 0 2-kamer.

Navigatie- en communicatie-appara- 
tuur:

als gebruikelijk op dit type schip; 
GMDSS-gebied A3; geleverd door 
Radio Holland.

Accommodatie
Brugdek: stuurhuis.
Kapiteins dek: suite kapitein (SB) met 
kantoor, suite 1 e officier (BB). 
Officierendek: suites HWTK (SB) en 
maritiem officier (BB), reserve hut op 
hart schip.
Sloependek: hutten voor gezel en 
kok (SB) en voor 2e officier en boots
man (BB).
Kampanjedek: messroom officieren 
(SB), messroom overige bemanning 
(hart schip), kombuis en havenkan
toor (BB).
Bovendek: aan SB twee beman- 
ningshutten en de wasserij; aan BB 
proviandbergplaatsen en nog twee 
bergplaatsen; op hart schip een AC- 
ruimte met daarnaast een toilet.
Alle hutten hebben een eigen toilet- 
unit.

MEIJCO ELEKTRO HOLLAND

DE JONG
E L E C T R O T E C H N IE K  B V

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

NIEUWBOUW - REPARATIE - PANEELBOUW - ONDERHOUD - INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Pastoor van Laakstraat 56 - 6663 CB Lent 
Postbus 44 -  6663 ZG Lent

Tel.+31 (0)24 3220085 
Fax+31 (0)24 323 3197

Generatoren & Elektromotoren 
voor marinetoepassingen

ANSALDO
Gruppolndustriale 
Marelli Motori

=> Vermogensrange 1 tot25.000 Kva 
=3 Geheel gesloten generatoren 
=  Bescherming IP23 ■ IP44 - IP55 - IP65 
=  Boegschroeftoepassing 
<=> 2e aseinde (doorlopende as)
=  Elektromotoren in alle uitvoeringen

48 SCHIP*WEBf4»ZEE O K TO B E R  1997

http://www.knrm.nl


Scheepswerf Damen in Gorinchem is een leidende w erf op de markt van werkschepen. Jaa rlijk s  worden over de hele wereld circa 
80 schepen van verschillende typen geleverd. De productgroep High Speed Craft legt zich binnen Scheepswerf Damen toe op het 
ontwikkelen en bouwen van snelle vaartuigen. In sam enwerking met onze klanten worden regelmatig toonaangevende ontwerpen 
gerealiseerd. Binnen de productgroep High Speed Craft is een vacature voor:

P ro je c t  En g in eer
O n t w e r p e r  S n e l l e  S c h e p e n

De Project Engineer staat aan de w ieg van het schip, maakt het 
voorontwerp en de kostprijscalculatie , overlegd met leveranciers 

en de productie-afdelingen en vertaald de 
eisen in een aantrekkelijk produkt. 

Daarnaast wordt in teamverband 
samengewerkt aan product
ontwikkeling en verbetering.

De P46 is het tweede vaartuig uit een serie van zes stuks welke Scheepsw erf 
Damen heeft gebouwd voor het Korps Landelijke Politie Diensten. Het vaar
tuig is  in nauwe samenwerking met de gebruikers ontworpen en kan een 
snelheid behalen van 46 km/u. Daarbij is het geluidsnivo in het stuurhuis 
slechts 64 dB(A) en zijn de hekgotven laag.

Om in deze functie te kunnen starten w o rd t in  ieder geval 
gevraagd:
• Een afgeronde opleiding HTS Scheepsbouw
• Enige ervaring in het ontwerpen van schepen
• Creatief kunnen inspelen op vragen van klanten
• Oplossingen kunnen aandragen die bijdragen aan het suc

ces van onze klanten
• Binnen een gestelde tijd resultaat kunnen behalen

De uitdag ing van deze functie van Project Engineer is:
• De mogelijkheid om op internationaal terrein te werken
• Inzetten van creatieve vaardigheden
• Sam enwerken binnen een enthousiast team
• Mogelijkheden voor doorgroei naar andere 

com m erciële of leidinggevende functies
• Werken bij een moderne en succesvolle scheepswerf

Scheepswerf Damen biedt voor deze functie een passend salaris, 
goede secondaire arbeidsvoorwaarden en veel afwisseling.

Meer informatie kan ingewonnen worden bij:
H.J. Grunstra Product Manager High Speed Craft tel. 0183 639350.

Sollicitaties graag schriftelijk richten aan:

BIlMSNgfflöMffiJEffi
t.a .v . H .J. Grunstra
P.O. Box 1, 4200 AA Gorinchem

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart
zoekt op korte termijn een

SECRETARIS

De organisatie

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is de 
grootste werkgeversorganisatie in de Binnenvaart en be
hartigt de belangen van de leden op nationaal en interna
tionaal terrein.
Leden van deze organisatie zijn zowel grote als kleinere 
binnenvaartondernemingen uit alle marktsegmenten: 
tankvaart, droge lading- en duwvaart, containervaart en 
roli-on-roll-off vervoer, sleep- en duwvaart en passagiers
vervoer.
Het werkterrein van het CBRB beslaat de vervoerspolitiek, 
economische zaken, sociale zaken, juridische aangelegen
heden, milieu- en nautisch-technische zaken, veiligheid en 
kwaliteitszorg.

De functie

De taken voor deze functionaris zijn veelomvattend en be
slaan o.a. de Ledengroepen en het brede terrein van Tech
niek, Nautiek, Veiligheid en Milieu voor de binnenvaart. 
Ook op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen

zal hij/zij deskundigheid moeten gaan inbrengen. Van deze 
expert wordt veel verwacht en dit zal tot uitdrukking moe
ten komen in de relatie met internationale en nationale 
overheden en instanties, het bedrijfsleven en de leden van 
de eigen organisatie.

Het profiel

• HBO werk- en denkniveau
• Vooropleiding bij voorkeur nautisch-technisch, met mo
dule management bijvoorbeeld HBO-opleiding MAROF

• Enige jaren werkervaring.
• Kennis van de sector binnenvaart strekt tot aanbeveling
• Leeftijd 25-30 jaar
• Flexibel, representatief, overtuigend en analytisch
• Naast het kunnen werken in teamverband, in staat om 
zelfstandig projecten uit te werken en te verdedigen

• Goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal

Informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met de directeur, mr A.N. Roos of met 
mr G. Mensink Secretaris Nautiek Techniek, Veiligheid en 
Milieu (010-411 59 00).

Schriftelijke sollicitaties dient u te richten aan het 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, 
Postbus 23133, 3001 KC ROTTERDAM.



TABEL 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
1 e kwartaal le  kwartaal per 31 maart 1997 vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

1 (1) japan 176 1.878.460 205 2.468.871 535 9.167.291 14.695.087 + 34 + 656.594
2 (2) Zuid Korea 49 1.061.048 58 1.150.855 308 7.103.783 13.504.009 + 3 + 75.607
3 (4) China 16 155.974 44 416.567 217 2.191.629 3.038.764 + 22 + 277.126
4 (3) Duitsland 8 86.143 23 289.253 139 2.099.361 2.141.857 + 13 + 136.457
5 (5) Italië 2 29.175 10 110.815 96 1.935.477 1.922.499 + 7 + 80.045
6 (6) Polen 7 73.312 9 50.400 118 1.412.106 1.718.919 -  4 - 40.019
7 (7) Finland 1 87.525 2 177.800 14 971.254 828.133 + 1 + 90.683
8 (9) Roemenië 2 12.349 7 31.054 96 773.993 918.583 + 5 + 17.908
9(11) Denemarken 3 64 393 9 184.317 41 770.595 1.016.338 + 6 + 119.650

10 (8) Nederland 15 107.792 11 76.249 152 760.136 514.487 -  8 - 48.130
11 (10) Spanje 13 64.827 20 47.615 133 674.740 639.518 + 4 - 28.261
12(12) Taiwan 6 116.787 6 74592 32 534.892 803.578 + 1 - 28.501
13(15) Kroatië 1 20.974 2 46.800 29 530.550 664.480 + 1 + 25.826
14(14) Oekraine 0 0 0 0 34 527.148 661.598 0 - 7
15(19) Noorwegen 10 66.237 28 167.377 78 508.162 326.772 + 17 + 11 3.448
16(16) Frankrijk 2 1.624 5 4.496 18 453.098 385.598 + 2 + 1.490
17(18) USA 2 7.845 6 56.905 68 448.306 413.210 + 1 + 42.524
18(17) Turkije 8 31.274 8 31.273 57 404.330 499.440 -  1 - 8.965
19(13) Rusland 1 16.930 1 6.689 53 392.520 396.629 -21 - 168.938
20(21) Singapore 13 40.304 7 65.530 40 281.827 299.573 -  4 + 36.109

Wereld 381 4.052.226 502 5.665.184 2.581 33.708.384 47.011.483 + 62 + 1.300.670

TABEL 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
Ie  kwartaal 1 e kwartaal per 31 maart 1997 vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

Vloeibaar gastankers 9 181.906 9 135.701 56 1.826.832 2.195.980 0 _ 43.744
Chemicaliëntankers 23 253.115 38 354.867 158 1.781.811 1.811.208 + 13 + 130.217
Olietankers 16 449.703 50 1.343.943 208 4.967.271 10.658.766 + 30 + 902.085
Overige tankschepen 5 16.576 1 1.718 5 32.624 20.390 -  2 - 10.700

Droge bulkschepen 84 1.452.558 61 990.565 395 6.373.260 12.531.615 -23 _ 451.686
Droge bulk/olieschepen 2 64.258 0 0 3 97.500 195.000 -  2 - 65.000
Droge bulk, overig 6 90.198 10 103.288 22 269.780 444.123 + 2 + 12.005
Vrachtschepen 61 265.542 85 610.182 370 2.611.381 2.297.105 -  1 + 192.313
Pass/vrachtschepen 1 12.356 0 0 3 36.571 26.201 -  2 - 13.342
Containerschepen 36 672.399 78 1.120.458 489 8.452.203 11.146.590 + 36 + 339.171
Koelschepen 8 73.956 7 94.200 32 394.271 288.667 -  2 - 9.276
Ro-ro vrachtschepen 10 165.021 8 180.583 79 1.311.765 1.883.021 -  2 + 17.709
Pass./ro-ro vrachtsch. 12 122.445 8 44.383 81 854.716 692.717 -13 - 85.297
Passagiersschepen 13 23.454 23 284.864 118 2.941.481 2.082.917 + 7 + 229.482
Overige droge lading 1 648 4 28.549 14 117.804 98.856 + 4 + 28.549

Subtotaal lading-
schepen 287 3.844.135 382 5.293.3012.033 32.069.270 46.373.156 + 45 + 1.172.486

Visserij vangschepen 38 70.224 44 79.463 247 503.570 164.171 0 + 15.649
Visserij, overig 2 3.945 5 10.085 9 16.345 3.269 + 2 - 13.360
Offshore, bevoorrading 3 21.743 8 54.074 29 191.233 67.700 + 5 + 32.261
Offshore, overig 0 0 1 9.200 3 15.300 6.360 -  1 + 3.614
Research 2 9.665 4 42.610 17 212.704 122.801 -  1 + 21.540
Slepen/duwen 40 58.586 44 62.714 188 278.807 58.519 + 7 + 4.736
Baggeren 3 32.973 4 61.362 17 204.411 110.214 + 1 + 25.517
Overig 6 10.955 10 52.375 38 216.744 105.293 + 4 + 38.227

Subtotaal bedrijfsvaart. 94 208.091 120 371.883 548 1.639.114 638.327 + 17 + 128.184

Totaal 381 4.052.226 502 5.665.1842.581 33.708.384 47.011.483 + 62 + 1.300.670

Kwartaalrapport SWZ

Lloyd’s R aster of Shipping 
World Shipbuilding Statistics, 
maart 1997

Door een samenloop van omstandig
heden is de presentatie van dit kwar- 
taaloverzicht aanzienlijk vertraagd, 
waarvoor onze excuses.
Het overzicht over het 2e kwartaal zal 
in het volgende nummer van SWZ 
worden gepubliceerd.

Met ingang van dit kwartaal zullen de 
gegevens in de eerste plaats in com- 
pensated gross tonnage worden weer
gegeven, omdat in dit cijfer ook de 
complexiteit van de schepen tot uit
drukking komt.

De omvang van het wereldorderboek 
nam in het eerste kwartaal met 
1.300.670 egt toe tot 33.708.384 egt 
respectievelijk met 1.698.544 gt tot 
47.011.483 gt. Het aantal schepen is 
met 62 gestegen tot 2581.
De opleveringen lagen ongeveer op 
hetzelfde (hoge) niveau als in het vori
ge kwartaal: 381 schepen met in to
taal 4.052.226 egt (6.697.591 gt), dat 
is 11 schepen en 221.977 egt minder, 
maar 434.022 gt meer dan in het 
voorgaande kwartaal.
Er werden 502 nieuwe opdrachten ge
meld, met in totaal 5.665.184 egt 
(8.452.127 gt). Dit is 37 schepen, 
321.223 egt en 863.343 gt meer dan 
in het voorgaande kwartaal.
Volgens de gegevens van Lloyd's 
moet bijna de helft van de orderporte
feuille (16,3 miljoen egt) in 1997 wor
den opgeleverd, 40% (13,4 miljoen 
egt) in 1998 en circa 12% (4.0 miljoen 
egt) in 1999 of later.

De cijfers voor de "Top 20' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.
De grootste groei was voor japan en 
China. Ook Duitsland, Denemarken 
en Noorwegen wisten een behoorlijke 
vooruitgang te boeken, met elk een 
plus van meer dan 100.000 egt.
De belangrijkste verliezers waren Rus
land en Indonesië, die er elk meer dan 
100.000 egt op achteruit gingen. Di
rect daarna volgt ons eigen land met 
een teruggang van 48.130 egt.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Nederland

Ons land neemt met 760.136 egt op 
de wereldranglijst de 10e plaats in, 
twee plaatsen lager dan in het voor
gaande kwartaal. Naar gt gemeten 
staat Nederland met 514.487 gt op 
een onveranderde 14e plaats. Naar 
aantal schepen in opdracht staat ons 
land met 152 schepen op een onver
anderde 4e plaats.

De omvang van de orderportefeuille 
nam af, met 8 schepen, 48.130 egt en 
48.899 gt: het gevolg van relatief veel 
opleveringen en weinig orders.
Er waren 11 nieuwe opdrachten met 
76.249 egt en 45.708 gt. Wat nieuwe 
opdrachten betreft, staat ons land op

de 10e plaats naar egt, op de 14e naar 
gt en op de 7e qua aantal schepen; 
naar alle drie gezichtspunten een be
hoorlijke teruggang.
Bij de opgeleverde tonnage is de posi
tie van ons land naar alle drie gezichts
punten echter vooruit gegaan. Neder

land neemt met 107.792 egt de 5e 
plaats in, met 84.640 gt de 9e plaats 
en naar aantal schepen met 15 stuks 
de 4e plaats.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.
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Toelichting tabellen

De tabellen geven een overzicht van 
de opgeleverde schepen en ontvan

TABEL 3 Opgeleverd 
Ie  kwartaal

Opdrachten 
1 e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 maart 1997

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

gen opdrachten gedurende het kwar
taal en van de orderportefeuille per

N egt N egt N egt 9» N egt

einde kwartaal, alsmede van de ver Chemicaliëntankers 0 0 0 0 5 22.080 9.600 0 0
schillen in de orderportefeuille ten op Overige tankers 1 5.191 0 0 1 5.600 3.500 -1 -  5.900
zichte van het vorige kwartaal (in aan Vrachtschepen 9 39 385 5 18.740 62 310.950 218.503 - 7 - 8.183
tallen schepen en compensated gross Containerschepen 0 0 0 0 6 32,088 24.020 0 0
tonnage, orderportefeuille bovendien Ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 3 25.875 34.500 0 0
in gross tonnage): Pass./ro-ro vrachtsch. 1 30.628 0 0 3 48520 38.800 -1 -30.600
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de Overige droge lading 0 0 1 8.969 8 81.738 73.496 + 1 + 8.969
rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak

Bedrijfsvaartuigen 4 32.588 5 48.540 64 233,285 112.068 0 + 17.584

jes) in het voorgaande kwartaal; 
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Totaal 15 107.792 11 76.249 152 760.136 514.487 -8 -  48.130
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C O M M U N I C A T I E d o o r  W . J .  S c h w e r t m a n n

De Wereld Radiocommunicatie 
Conferentie 1997
De heer Schwertmann is werkzaam als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Frequentiemanagement van de Rijksdienst voor Radiocommuni
catie te Groningen. Als zodanig tevens voorzitter van een aantal Europese werkgroepen op het gebied van (maritieme) radiocommunicatie.

Eens per twee (aar vindt onder auspiciën van de ITU (International Telecommunication Union) een zogenaam
de Wereld Radiocommunicatie Conferentie (WRC) plaats. Tijdens de WRC worden Internationale afspraken 
en regels over radiocommunicatie herzien, frequentiebanden aan bepaalde diensten toegewezen en frequen- 
tiebanden opnieuw ingedeeld. De komende WRC is in Cenève van 26 oktober tot en met 21 november.

V o o r het eerst sinds jaren staat er 
weer een aantal maritieme onderwer
pen op de agenda, die vooral in het te
ken staan van de volledige invoering 
van het Global Maritime Distress and 
Safety System, het GMDSS. In dit arti
kel wordt een schets gegeven van de 
belangrijkste maritieme agendapunten, 
de mogelijke uitkomsten van de confe
rentie en de eventuele gevolgen voor 
Nederland en de Nederlandse scheep
vaart in het bijzonder. Over de uitein
delijke resultaten van de conferentie zal 
aan het eind van dit jaar in Schip & 
Werf de Zee worden gerapporteerd.

De Europese voorbereiding van de 
WRC’97
Een WRC is het strijdtoneel van een 
aantal machtsblokken die ieder voor 
zich proberen tijdens de conferentie 
voorstellen voor wijziging van het inter

nationale Radio Reglement aanvaard te 
krijgen die voor hun land het meest 
gunstig zijn. Deze 'machtsblokken' zijn 
Amerika, Afrika, Australië, Azië, Canada 
en Europa. Individuele landen kunnen 
eigenlijk nauwelijks nog invloed uitoefe
nen op het verloop van de conferentie. 
De beste resultaten worden dan ook 
behaald door als 'blok' voorstellen in te 
dienen en te verdedigen.

CEPT
In Europees verband vindt de voorbe
reiding plaats in het kader van de Com- 
mittee Europeene des Postes et des Te-

legraphie (CEPT), een samenwerkings
verband van 43 Europese landen. In 5 
CEPT werkgroepen worden per agen
dapunt Europese voorstellen voorbe
reid. Voorstellen die de steun hebben 
van het merendeel van de CEPT- lan

den monden uit in zgn. European 
Common Proposals (ECP's). Deze ECP's 
worden vervolgens als Europese voor
stellen aan de conferentie ter discussie 
aangeboden. Omdat deze ECP's wor
den gesteund door het merendeel van 
de 43 Europese landen (en de meeste 
door alle landen), maken zij een redelij
ke kans aangenomen te worden tijdens 
de conferentie.
Eén van de werkgroepen houdt zich 
bezig met de voorbereiding van de ma
ritieme agendapunten. Nederland is 
voorzitter van deze werkgroep. De 
voorbereiding is in het begin van 1996 
gestart en er zijn het afgelopen jaar een 
groot aantal voorstellen ontwikkeld om 
het Radio Reglement aan te passen. Een 
aantal van deze voorstellen is inmiddels 
weer herzien of bijgesteld, o.a. omdat 
nu ook de standpunten van andere lan
den bekend zijn.

De maritieme agendapunten
Agendapunt 1.6 bevat de maritieme 
onderwerpen. Agendapunt 1.6 luidt als 
volgt:

• 1.6. matters related to the maritime 
mobile and maritime- mobile satellite 
service:

• 1.6.1. the provisions of Chapters IX 
[Appendix S13]1) and NIX [Chapter 
SVII] of the Radio regulations, as stipu
lated in Resolution 331 (MON-87), 
and appropriate action in respect of 
the issues dealt with in resolutions 
200 (MOB-87), 210 (MOB-87) and 
330 (MOB-87), including maritime 
certification and licensing issues rela
ted to Chapter [SIX] of the Radio Re
gulations, taking into account that 
the Global Maritime Distress and Safe
ty System (GMDSS) shall be fully im
plemented in 1999;

• 1.6.2. the use of Appendix 18 [SI 8] to 
the Radio Regulations in respect of the
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VHF band for maritime mobile com
munications, and the use and exten
sion of UHF channels contained in 
S5.287, taking into account Resolu
tion 310 (MOB-8 7);

• 1.6.3. Article 61 [S53] of the Radio Re
gulations relating to the order of prio
rity of communications in the mariti
me mobile service and in the 
maritime mobile-satellite service;

• 1.6.4. review, and if necessary, revi
sion of the provisions related to the 
NAVTEX coordination in order to rele
ase ITU from the obligation to under
take operational coordination for this 
service operating on 490 kHz, 518 
kHz and 4209.5 kHz, in the light of 
the consultations undertaken with the 
International Maritime Organization 
(IMO) (see Resolution [COM4-7];

• 1.6.5. use of the new digital technolo
gy in the maritime radiotelephony 
channels.

Elk agendapunt dient als kapstok voor 
het doen van voorstellen. Voorstellen 
die niet binnen één van de agendapun
ten vallen kunnen niet worden ingé
bracht. De maritieme agenda staat 
enerzijds in het teken van de definitieve 
invoering van het CMDSS en de gelijk
tijdige uitfasering van het oude nood-, 
spoed- en veiligheidssysteem. Ander
zijds wordt de agenda voor een deel in 
beslag genomen door de noodzaak en 
de mogelijkheden voor uitbreiding van 
VHF en UHF frequenties.

Uitgangspunten voor de Nederlandse 
standpuntbepaling
De Nederlandse standpunten -  voor en 
tijdens de conferentie -  zijn gebaseerd 
op de volgende uitgangspunten:

• 1. Besluiten die door de WRC worden 
genomen mogen niet ten koste gaan 
van de veiligheid van de scheepvaart;

• 2. Nieuwe -  korte termijn -  verplich-

tingen aan de (Nederlandse) vloot zo 
mogelijk voorkomen;

• 3. Spoedige deelname van alle cate
gorieën schepen aan het GMDSS;

• 4. Introductie van frequentie efficiënte 
technologiën.

Invoering van het GMDSS
Het Radio Reglement bevat op dit mo
ment twee afzonderlijke hoofdstukken 
over maritieme radiocommunicatie:

• (1 ) hoofdstuk IX (Distress and Safety 
Communications) bevat de bepalin
gen die gelden voor het 'oude' nood-, 
spoed en veiligheidssysteem;

• (2) hoofdstuk NIX (Distress and Safety 
communications for the GMDSS) be
vat de bepalingen voor schepen die 
aan het GMDSS deelnemen.

Niet SOLAS-schepen (zoals de recre- 
atievaart, binnenvaart en visserssche
pen) moeten -althans voor zover zij niet 
vrijwillig deelnemen aan het GMDSS- 
voldoen aan de verplichtingen vastge
legd in hoofdstuk IX.
Beide systemen verschillen op cruciale 
punten van elkaar, zoals:

-  de wijze van alarmering;
-de beschikbare communicatiemidde

len;
-afwikkeling van het noodverkeer;
-de aankondiging van veiligheidsbe- 

richten;
-de uitzending van maritieme veilig- 

heidsinformatie.

Als gevolg daarvan kunnen zich proble
men voordoen in de communicatie tus
sen 'oude' en 'nieuwe' schepen. Het 
langdurig naast elkaar bestaan van zo
wel het oude als het nieuwe veiligheids
systeem is dan ook -  mede uit een oog
punt van veiligheid -  niet wenselijk.

Het GMDSS zal eerst in 1999 volledig 
van kracht zijn. Voor die tijd zal het 'ou
de' hoofdstuk uiteraard niet worden in
getrokken; de verwachting is dat tijdens

de WRC 2001 wordt gesproken over de 
mogelijkheid om hoofdstuk IX te 
schrappen. Tot dat moment zouden 
administraties verplicht zijn faciliteiten 
in stand te houden voor het oude sys
teem, zoals de uitluisterplicht op de ou
de noodfrequenties 500 kHz (telegra
fie), 2182 kHz (MF) en kanaal 16 (VHF). 
Hoofdstuk IX bevat immers diverse be
palingen waarin staat dat "provisions 
pertaining to the present Distress, Ur
gency and Safety communications shall 
be maintained".

Een aantal landen zal zich houden aan 
de binnen de International Maritime 
Organization (IMO) gemaakte afspra
ken over de volledige invoering van het 
GMDSS per 1 februari 1999. Daarnaast 
zullen er landen zijn die het conventio
nele veiligheidssysteem nog een aantal 
jaren na 1999 willen voortzetten. Voor 
deze laatste landen moet Hoofdstuk IX 
worden gehandhaafd.
Tijdens de vorige WRC (in 1995) heeft 
de IMO reeds aangedrongen op de 
noodzaak het Radio Reglement aan te 
passen "at WRC-97, in order to make it 
possible for IMO Member Governe- 
ments and ITU Member Administra
tions to release stations in the interna
tional maritime service from the 
listening watch on 500 kHz, 2182 kHz 
and VHF channel 16 in an orderly man
ner at an appropriate point in time after 
1 February 1999".

De ‘should solution’
Om aan dit verzoek van de IMO tege
moet te komen, zal de CEPT voorstellen 
het verplichtende werkwoord 'shall' in 
de relevante bepalingen van hoofdstuk 
IX te vervangen door het werkwoord 
'should'. Een tamelijk eenvoudige wijzi
ging waarmee zowel tegemoet wordt 
gekomen aan de wens van die landen 
die het oude systeem -met inbegrip van 
de daarbij behorende verplichtingen- 
vooralsnog willen continueren zonder 
dat andere landen verplicht blijven aan 
de eisen van beide hoofdstukken te blij
ven voldoen. Een reeds in 1995 gedane 
poging om 'shall' te wijzigen in het nog 
zwakkere 'm a/ bleek toen voor m.n. 
de niet Westerse landen onaanvaard
baar.

Resolutie 331
Om te voorkomen dat de 'should solu
tion' de snelle implementatie van het 
GMDSS zou kunnen vertragen wordt 
door de CEPT tevens een voorstel inge
diend om de bestaande Resolutie 331 
(Transition to the Global Maritime Dis
tress and Safety System (GMDSS) and 
continuation of the Distress and Safety 
Provisions in Chapter IX/Appendix 
S13)) te wijzigen. Het voorstel is om in 
deze Resolutie aan administraties richt-
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lijnen te geven met betrekking tot de 
wijze waarop zo snel mogelijk kan wor
den overgegaan naar het GMDSS.

Andere CEPT-voorstellen die verband 
houden met de introductie van het 
GMDSS en de uitfasering van het oude 
systeem zijn:

-  (1 )Wijziging van Resolutie 200 (Class of 
Emission to be used for Distress and 
Safety Purposes on the Carrier Fre
quency 2182 kHz) m .b.t. de spoedige 
overgang van uitzendklasse H3E naar 
de veel efficiëntere uitzendklasse J3E 
op 2182 kHz;

-  (2)Uitvoering geven aan Resolutie 2 10 
(Reduced guardband for the distress, 
safety and calling frequency 500 kHz) 
om de beschermband rond de tele
grafie noodfrequentie 500 kHz te re
duceren van 20 naar 10 kHz en om de 
mogelijkheid te bieden de vrijgeko
men frequentieruimte exclusief te ge
bruiken voor de uitzending door kust- 
stations van meteorologische en 
navigatie waarschuwingen en andere 
veiligheidsberichten aan schepen 
door middel van narrow- band-direct- 
printing telegraphy (NAVTEX) in de 
eigen taal. Nederland zal hiervan ove
rigens geen gebruik maken.

~(3)lnt rekking van Resolutie 330 (MOB- 
87 Frequencies for routine (non-dis
tress) calling in the bands between 
1605 kHz and 4000 Khz), waarin aan 
WRC 97 in overweging wordt gege-

ven een besluit te nemen over de 
wenselijkheid van een alternatief voor 
de aanroepfrequentie 2182 Khz. Deze 
frequentie mag na de invoering van 
het GMDSS immers alleen nog maar 
worden gebruikt voor de afwikkeling 
van noodverkeer en niet meer voor 
het aanroepen. Schepen zijn daarvoor 
dan aangewezen op DSC.
De CEPT is van mening dat het be
schikbaar stellen van een alternatieve - 
analoge- aanroepfrequentie in strijd 
zou zijn met de wens tot snelle imple
mentatie van het GMDSS en stelt 
daarom voor geen alternatieve fre
quentie beschikbaar te stellen. Ameri
ka zal overigens voorstellen om het 
aanroepen op 2182 Khz te blijven 
toestaan, ook na 1 februari 1999.

-  (4)0pstellen van een nieuwe Resolutie 
XXX ter bescherming van HF GMDSS 
frequenties 12 290 en 16 420 kHz. 
Omdat deze frequenties zowel voor 
routineverkeer als voor noodverkeer 
mogen worden gebruikt gebeurt het 
regelmatig dat het noodverkeer op 
deze frequenties hinder ondervindt 
van het routineverkeer dat gelijktijdig 
op deze frequenties plaatsvindt. IMO 
heeft meerdere malen aangedrongen 
om iets aan dit probleem te doen. 
Omdat de WRC'97 agenda geen 
ruimte biedt voor dit onderwerp zal 
de CEPT via een Resolutie voorstellen 
het onderwerp tijdens de WRC van 
1999 te behandelen.

Appendix 18: de maritieme VHF-fre- 
quenties
Appendix 18 van het Radio Reglement 
bevat de internationaal afgesproken 25 
Khz brede marifoonkanalen in de band 
156 -  174 Mhz. Dit zijn in totaal 57 ka
nalen waarvan er twee zijn aangewezen 
(kanalen 75 en 76) ter bescherming 
van noodkanaaal 16, zodat er 55 kana
len daadwerkelijk kunnen worden ge
bruikt. In de praktijk blijken deze 55 ka
nalen ontoereikend om het huidige 
marifoonverkeer te kunnen verwerken. 
Met name in de aanloopgebieden van 
zeehavens en op de binnenwateren van 
de West- Europese landen is de laatste 
jaren sprake van toenemende conges
tie. De oorzaken zijn o.a.:

-  toenemend scheepvaartverkeer en 
daarmee het aantal gebruikers in de
zelfde frequentieband;

-  toenemende behoefte aan communi
catie tussen schepen onderling t.b.v.
o.a. de navigatie;

-toenemende behoefte aan communi
catie tussen wal en schip t.b.v. naviga- 
tiedoeleinden en verkeersbegeleiding.

Tegelijkertijd moet rekening worden 
gehouden met de toekomstige vraag

naar en aanbod van nieuwe diensten 
die extra op de marifoonband zullen 
drukken. Voorbeelden zijn toepassin
gen als de overdracht van radarbeel
den, datatransmissie enzovoort. Niet al
leen zullen deze diensten extra 
frequentieruimte vragen maar zij stellen 
ook eigen eisen aan de bandbreedte.

De meest voor de hand liggende oplos
sing, namelijk de uitbreiding van de 
maritieme VHF-band met een aantal 
Mhz, is niet haalbaar omdat de fre- 
quentiebanden rond de marifoonband 
volledig worden bezet door landmo- 
biele diensten.
Een andere oplossing is het eenvoudig
weg halveren van de bandbreedte van 
25 naar 12.5 Khz. Frequentie-technisch 
is dat zeer goed mogelijk, moderne ra- 
dio-apparatuur is inmiddels van zodani
ge kwaliteit dat storingvrij gebruik met 
een 12.5 Khz kanaalraster mogelijk is. 
Overgang naar 12.5 Khz heeft als voor
deel dat het aantal bruikbare kanalen 
bijna verdubbeld. Een derde mogelijk
heid is de introductie van nieuwe, digi
tale technologiën in de VHF-band waar
door efficiënter frequentiegebruik 
mogelijk wordt. Denk hierbij aan tech
nologiën als TETRA (Trans European 
Trunked Radiosystem) of STDMA (Se- 
quential Time Division Multiple Acces). 
De CEPT is van mening dat op dit mo
ment noch het één noch het andere 
wenselijk is omdat:

-1 . alle apparatuur aan boord van 
schepen zou moeten worden vervan
gen of -  indien mogelijk -  gemodifi
ceerd naar 12.5 Khz bandbreedte;

-  2. de introductie van het 12.5 kHz ras
ter de introductie van diensten die 
meer bandbreedte vereisen zou kun
nen belemmeren;

-  3. er nog onvoldoende zicht is op de 
telecommunicatiediensten die in de 
toekomst voor de maritieme sector 
nodig zijn;

-4 . er nog onvoldoende onderzoek is 
gedaan naar de beschikbare en meest 
wenselijke technologie voor de mari
tieme VHF-band.

De VS en Australië zijn voorstander van 
de invoering van een 12.5 Khz-kanaal- 
raster. In de VS wordt een dergelijk ras
ter inmiddels toegepast. De CEPT gaat 
er dan ook vanuit dat in elk geval de VS 
voorstellen zal indienen om het 12.5 
kHz raster op de een of andere wijze in 
het Radio Reglement als een de facto 
standaard opgenomen te krijgen.

De CEPT-strategie
De CEPT-strategie is drieledig:

(1) de introductie van het 12.5 kHz ras
ter voorkomen;
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(2) tijdens de WRC 97 ruimte creëren 
binnen de bestaande band en
(3) onderzoek te starten naar de daad
werkelijke toekomstige frequentiebe- 
hoeftes en noodzakelijke technologie in 
de maritieme VHF-band.

Nadat een dergelijk onderzoek is afge
rond kan vervolgens een definitief be
sluit worden genomen -namelijk tijdens 
de WRC 99- over de definitieve indeling 
van Appendix 18. De invoering van 
nieuwe kanaalrasters en/of nieuwe 
technologiën zal zich over een periode 
van vele jaren uitstrekken Voor de 
scheepvaart zal dit pas op langere ter
mijn gevolgen hebben.

De door de CEPT ontwikkelde voorstel
len hebben tot doel om op korte termijn 
(d.w.z. tussen 1997 en de WRC-99) Ap
pendix 18 zodanig te wijzigen dat bin
nen de bestaande band meer frequenties 
beschikbaar komen die telecomadminis- 
traties bovendien flexibeler kunnen toe
wijzen. Concreet behelst het voorstel:

-1 . Het opdelen van een aantal duplex- 
frequenties in twee simplexfreqenties; 

-2 . De prioriteitsvolgorde volgens wel
ke kanalen moeten worden gebruikt, 
te laten vervallen;

-  3. Het samenvoegen van de gebruiks- 
categoriën Port Operations en Ship 
movement;

-4 . Duplexkanalen die nu nog uitslui
tend voor openbaar verkeer worden 
gebruikt ook te gebruiken voor Ship 
movement;

-5 . Het gebruik van de beschermban- 
den (kanalen 75 en 76) toe te staan 
voor spraak.

Het voordeel van deze voorstellen is dat 
daarmee de verantwoordelijke adminis
traties zelf de keuze hebben om van de 
nieuwe mogelijkheden van Appendix 18 
gebruik te maken. De herziene Appendix 
18 zal dan ook nauwelijks invloed heb
ben op bestaande scheepsapparatuur. 
Voor een aantal landen, w.o. Nederland, 
zal het verdwijnen van het openbaar ver
keer op de binnenwateren betekenen 
dat een aantal van de vrijgekomen fre
quenties kunnen worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld verkeersbegeleiding.

Bovengenoemde voorstellen hebben 
uitsluitend tot doel frequentieruimte te 
creëren. Daarnaast worden door de 
CEPT twee frequenties voorgesteld 
voor VTS-systemen, namelijk de hoge 
kant van de kanalen 87 en 88. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan een 
reeds lang bestaande wens van IMO 
om twee frequenties beschikbaar te 
stellen voor een wereldwijde automati
sche scheepsidentificatie en vessel traf- 
fic systeem (VTS).

Omdat de CEPT met het voorstel een 
stand-still periode wil bewerkstelligen 
ten behoeve van nader onderzoek naar 
toekomstige technieken en gebruikstoe- 
passingen, worden gelijktijdig onder 
WRC-97 agendapunt 1.6.5. voorstellen 
gedaan voor een dergelijk onderzoek.

Maritieme UHF-frequenties
Voetnoot 669 en Appendix 20 bij het 
Radio Reglement bevatten de UHF-fre
quenties en de bijbehorende techni
sche parameters die mogen worden 
gebruik voor communicatie aan boord 
van schepen. Finland heeft tijdens de 
CEPT-voorbereiding aangedrongen op 
de ontwikkeling van een voorstel het 
aantal bestaande UHF kanalen (6 stuks) 
te verdubbelen tot 12. Ook is voorge
steld op termijn het huidig gebruik (on- 
board Communications) uit te breiden 
met ship to shore Communications. Fin
land hoopt met deze voorstellen een 
oplossing te vinden voor de communi
catieproblemen aan boord van de vele 
Finse veerboten in de Baltische wate
ren. Tijdens de voorbereiding van de 
WRC kon de noodzaak van de voorge
stelde uitbreiding feitelijk onvoldoende 
worden aangetoond met het gevolg 
dat er onvoldoende Europese steun kon 
worden verkregen voor de gevraagde 
uitbreiding. Het alternatief, namelijk fre
quentieruimte zoeken in de 900 Mhz 
band, bleek evenmin mogelijk. Tenslot
te is besloten dat de CEPT zal voorstel
len voor de UHF frequenties de moge
lijkheid te bieden het kanaalraster te 
halveren van 25 kHz naar 12.5 kHz. Ad
ministraties mogen zelf bepalen of zij 
het 12.5 of het 25 kHz raster willen toe
passen. Het gebruik van deze UHF fre
quenties beperkt zich tot on-board 
Communications. Aanvaarding van het 
voorstel zal dan ook geen verplichtin
gen met zich meebrengen voor admi
nistraties die besluiten niet over te gaan 
naar het 12.5 kHz raster.

Gebmik van kanaal 13
Met de invoering van DSC kanaal 70 als 
verplicht CMDSS uitluisterkanaal ver
valt kanaal 16 als gemeenschappelijk 
aanroepkanaal voor de scheepvaart. 
Voor schepen die niet over DSC be
schikken (bijvoorbeeld de recreatie- 
vaart) dient zich het probleem aan dat 
een oproep op kanaal 16 waarschijnlijk 
niet zal worden gehoord. Ook een aan
roep op kanaal 13 zal -vanwege het 
ontbreken van een eenduidige uitluis- 
terplicht voor kanaal 13 -  niet worden 
beantwoord. Een aantal landen heeft 
voorgesteld van kanaal 16 toch weer 
een aanroepkanaal te maken voor niet- 
GMDSS schepen. Andere landen zagen 
een dergelijk voorstel in feite als een on
gewenste voortzetting van het oude 
nood-, spoed en veiligheidsysteem en

wezen dat voorstel daarom af. De dis
cussie binnen de CEPT concentreerde 
zich uiteindelijk op de vraag of de ITU 
dan wel de IMO het gesignaleerde pro
bleem dient op te lossen.
CEPT heeft besloten geen eigen lijn te 
kiezen maar de IMO in deze te volgen. 
Tijdens de tweede vergadering van 
IMO’s COMSAR- committee is besloten 
dat het gebruik van kanaal 13 als aan
roepkanaal alleen wordt gehandhaafd 
"for Communications related to safety 
of navigation where practicable and 
warranted by hazards and density of 
traffic" en dus niet als algemeen aan
roepkanaal. Art. 3080 van het Radio Re
glement zal dienovereenkomstig -al
thans in het CEPT voorstel- worden 
aangepast. Inmiddels weten we dat 
IMO heeft besloten dat nog enkele ja
ren verplicht op kanaal 16 moet wor
den uitgeluisterd.

Certificaten en machtigingen
Het Verenigd Koninkrijk en Finland heb
ben, gesteund door een aantal Scandi
navische landen en Ierland, voorgesteld 
voor operators aan boord van schepen 
die vrijwillig aan het CMDSS deelne
men, twee nieuwe bedieningscertifica- 
ten te introduceren, namelijk het Long 
Range Certificate (voor zeegebieden A2 
t/m A4) en het Short Range Certificate 
(voor zeegebied A l). De exameneisen 
voor deze certificaten zouden lager mo
gen zijn dan die van het huidige Gener
al Operators Certificate en het Restricted 
Operators Certificate voor radio- opera
tors aan boord van SOLAS-schepen.

De voorstanders van dit voorstel zijn van 
mening dat aan vrijwillige deelnemers 
aan het GMDSS nooit dezelfde, zware, 
eisen kunnen worden gesteld als aan 
operators aan boord van SOLAS- sche
pen. De introductie van minder veeleis
ende vrijwillige certificaten is volgens de
ze landen dan ook gerechtvaardigd. Het 
SRC en het LRC zijn overigens bestaande 
CEPT Recommandaties die door diezelf
de landen nu al kunnen worden toege
past. Tijdens de voorbereiding van de 
WRC-97 kon binnen de CEPT geen over
eenstemming over het voorstel voor de 
twee certificaten worden bereikt omdat:

1. onduidelijkheid bleef bestaan over de 
vraag welke eisen dan kunnen verval
len; het schrappen van te veel eisen 
zou onrecht doen aan de GMDSS-ei- 
sen, het schrappen van te weinig ei
sen zou de grond voor het LRC en 
het SRC wegnemen omdat dan nau
welijks meer verschil blijkt met het 
ROC en het GOC;

2. bekend is dat bijvoorbeeld de USA 
het voorstel nooit zal steunen (USA 
zal een voorstel indienen om de ROC 
uit het Radio Reglement te halen en
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om voor pleziervaartuigen helemaal 
geen opleidings- en machtigingsver- 
eisten meer te stellen);

3. dat in strijd zou zijn met de algeme
ne wens om te komen tot vereen
voudiging van het Radio Reglement.

Om deze redenen hebben Nederland 
en Duitsland tijdens de voorbereiding 
de nodige reserveringen uitgesproken 
tegen het voorstel. Ook de watersport- 
bonden hebben tijdens de voorberei
ding te kennen gegeven dat er geen be
hoefte bestaat aan dergelijk certificaten 
in Nederland.
Het oorspronkelijk voorstel om de SRC 
en de LRC als verplichte certificaten op 
de te nemen in het Radio Reglement is 
inmiddels gewijzigd in een voorstel om 
beide certificaten als een Recommanda
tie bij het RR te voegen. Administraties 
hebben dan zelf de vrijheid hebben om 
deze certificaten al dan niet te gebruiken 
voor operators aan boord van jachten, 
binnenvaart en kleine vissersschepen. 
De verwachting is dat een dergelijke vrij
willige recommandatie ook door landen 
als Amerika kan worden gesteund.

Priority of Communications
Artikel 61 van het Radio Reglement be
vat de voorrangsregels voor het maritie
me radioverkeer. Het artikel geeft aan in 
welke volgorde de genoemde 10 cate
gorieën radioverkeer door kuststations 
en radio-operators moeten worden af- 
gewlkkeld: achtereenvolgens nood-, 
spoed en veiligheidsverkeer, navigatie- 
berichten, weerberichten, regeringstele- 
grammen, mededeling betreffende de 
radio- en telecommunicatiedienst, parti
culiere gesprekken etc..

In de praktijk blijken deze voorrangsre
gels niet te worden toegepast en daar
om overbodig. De IMO heeft dit enkele 
jaren geleden al geconstateerd. DeCEPT 
stelt dan ook voor de voorrangsregels -  
overeenkomstig de gedachten van de 
IMO -  te beperken tot 4 prioriteiten:

1. distress,
2. urgency,
3. safety
4. overige radioverkeer.

Artikel 61 is geschreven in het Morse 
tijdperk toen maritiem communicatie
verkeer voornamelijk handmatig werd 
afgehandeld.
Alle systemen moeten echter in staat 
zijn verkeer in deze volgorde te kunnen 
herkennen en af te wikkelen, ook zgn 
'automatische' systemen zoals INMAR
SAT. De bestaande INMARSAT- syste
men zijn evenwel niet in staat -  althans 
niet in het communicatieverkeer wal 
richting schip -  onderscheid te maken 
tussen noodverkeer en gewoon routi- 
neverkeer. Om deze reden is tijdens de 
WARC 1979 besloten automatische sys
temen, met uitzondering van het 
noodverkeer, vrij te stellen van de voor
rangsregels van artikel 61. Deze uitzon
deringspositie heeft echter geleid tot 
een zekere bedreiging van het veilig
heidsverkeer. Dit heeft zich ondermeer 
bij de ramp met de Achille Lauro in 
1994 duidelijk gemanifesteerd. Er ont
stond toen namelijk een onaanvaardba
re situatie doordat het noodverkeer vol
ledig werd geblokkeerd door het 
communicatieverkeer tussen het schip 
en persbureaus. Het INMARSAT-sys- 
teem was immers niet in staat het nood
verkeer automatisch voorrang te verle
nen boven het commercieel verkeer.
Het wijzigingsvoorstel bevat de onvoor
waardelijke eis dat alle GMDSS-syste- 
men, ook de geautomatiseerde syste
men, moeten voldoen aan alle 
voorrangsregels. De discussie binnen 
de CEPT ging vooral ook om de vraag 
wanneer de bestaande INMARSAT -  
systemen aan de art. 61 eisen zouden 
moeten voldoen en welke (internatio
nale) organisatie daarover dient te be
slissen.

Het CEPT voorstel laat die beslissing 
over aan IMO. Met name het Verenigd

Koninkrijk echter was van mening dat 
ook bestaande systemen -niettegen
staande de huizenhoge kosten voor 
aanpassing van de systemen- onvoor
waardelijk aan de eisen van art. 61 zou 
moeten voldoen.

Gebruik van radiobakens voor DG PS
Op verzoek van de International Asso
ciation of Lighthouse Authorities (IALA) 
is een voorstel ontwikkeld voor het ge
bruik van de frequentieband 285 -  325 
kHz voor de uitzending van 'differential 
corrections for satellite radionavigation 
Systems' (DGPS) via radiobakens. Tot 
nu toe kan dat alleen als een aanvullen
de dienst en onder de voorwaarde dat 
de primaire functie van radiobakens 
wordt gehandhaafd. Zo staat het ook 
verwoord in het Radio Reglement. Op 
verzoek van de IALA heeft de CEPT nu 
voorgesteld deze verplichte koppeling 
tussen de conventionele radiobaken
functie en DCPS uit het Radio Regle
ment te halen. Daarmee wordt het mo
gelijk DGPS aan te bieden zonder de 
bijkomende verplichting om ook de 
conventionele functie van het radioba
ken aan te bieden.

Generic allocations
Tot zover de belangrijkste voorstellen 
onder agendapunt 1.6. Onder agenda
punt 1.9 worden momenteel -op
nieuw- voorstellen ontwikkeld rond het 
begrip 'generic allocations'. Op dit mo
ment zijn voor het maritieme en aero
nautisch satellietverkeer, exclusieve fre- 
quentieblokken toegewezen. Al jaren 
wordt tussen de telecommunicatie-ad- 
ministraties gediscussieerd over de 
noodzaak van een dergelijke exclusief 
frequentiegebruik. Met de toenemende 
druk op satellietfrequenties ten behoe
ve van het zakelijk verkeer wordt -al
thans buiten de maritieme en de aero
nautisch sector- de wens om te komen 
tot 'generic allocation' alsmaar groter.

'Generic allocation' wil zeggen dat 
geen exclusieve frequentieblokken 
meer worden toegewezen voor de ma
ritieme en de aeronautisch diensten 
maar dat deze diensten moeten 'sha- 
ren' met de landmobiele diensten. Uit 
een oogpunt van efficiënt ethergebruik 
is daar iets voor te zeggen, echter niet 
wanneer het gaat om de waarborging 
van het nood-, spoed- en veiligheids
verkeer. IMO is dan ook tegen het prin
cipe van 'generic allocation', althans 
voor zover er nog geen betrouwbare 
technische voorzieningen zijn getroffen 
(bijvoorbeeld in de vorm van transmis- 
sieprotocollen) om voorrang van 'safety 
related' verkeer onder alle omstandig
heden te garanderen (pre-emption). 
Het elders binnen de CEPT ontwikkeld 
voorstel om in elk geval het gebruik van
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de band 1535 -  1544 Mhz te beperken 
tot satellietsystemen die naast de afwik
keling van routine verkeer tevens ook 
deelnemen aan het CMDSS stuit op ad
ditionele problemen. Tijdens een 
scheepsramp zijn dan mogelijk onvol
doende frequenties beschikbaar om ge
lijktijdig safety related en routine verkeer 
af te wikkelen. In zo n situatie zou het 
systeem dat het noodverkeer afwikkelt 
aan de overige systemen moeten vra
gen routinematig verkeer te stoppen 
totdat al het noodverkeer is afgewikkeld.

Inmiddels is de discussie binnen de 
CEPT afgerond. Nagenoeg alle landen 
ondersteunen de gedachte om de ser
vice -  specifieke allocaties voor mobiele 
satellieten te wijzigen in generieke allo
caties. Daarbij is de CEPT verder gegaan 
dan Nederland heeft voorzien: het 
CEPT voorstel is nu om alle MSS ban
den generiek te maken waarbij voetno

ten moeten waarborgen dat het veilig- 
heidsfrequenties voor de scheepvaart 
en de luchtvaart voldoende bescher
ming behouden. Nederland is nog het 
enige land dat een reservering heeft uit
gesproken (d.w.z. dat het Europees 
voorstel niet door Nederland zal wor
den ondertekend) omdat de Neder
landse delegatie nog onvoldoende 
overtuigd is dat de voorgestelde voet
noten voldoende bescherming bieden 
aan de GMDSS- frequenties.

WRC'99en 01
De voorbereiding van WRC'97 is nage
noeg afgerond. Binnen de CEPT be
staat overeenstemming over nagenoeg 
alle voorstellen. Slechts één voorstel 
heeft niet de eindstreep gehaald, na
melijk een voorstel om het gebruik van 
MF en HF-zenders in territoriale wate
ren toe te staan. Een aantal landen had
den zodanig grote bezwaren tegen dit

voorstel dat besloten is het voorstel in 
te trekken.

Inmiddels wordt alweer nagedacht 
over de voorbereiding van de volgende 
WRC, die van 1999. Ook in 1999 staan 
er een aantal maritieme onderwerpen 
op de agenda: de discussie over een 
mogelijke nieuwe technologie voor de 
maritieme frequentiebanden en een 
mogelijke herverdeling van de maritie
me MF- en HF-banden, nu het gebruik 
daarvan als gevolg van de introductie 
van CMDSS- systemen afneemt.

N o o t
de aanduiding S - van Simplified - geeft aan de 
nieuwe artikelnummering op bails van het tij
dens de WRC-95 vereenvoudigde Radio Regle
ment.
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Het bureau houdt zich bezig met het ontw erpen en bouwbegeleidingen van bijzondere scheepstypen en drijvend
materieel voor o.m. de bagger- en offshore industrie.
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-*■ bij voorkeur enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie bij werf/rederij 
-» leeftijdsindicatie 25-35 jaar
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FUNCTIE-EISEN:
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BvS biedt u een baan in een prettige werkomgeving met goede arbeidsvoorwaarden en 
aantrekkel ijke doorgroei mogel ijkheden.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Bureau voor Scheepsbouw, Potgieterweg 9,2061 CS Bloemendaal 

t.a.v. de directie. Voor telefonische inlichtingen 023-525 83 61
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I N T E R N A T I O N A L  M A R I N E  A C C I D E N T  R E P O R T I N G  S C H E M E

De MARS-reports zijn een initiatief van 
"The Council o f the Nautical Institute". 
De rapporten worden vrijwillig opge
maakt en verzonden door gezagvoer
ders van schepen en door andere auto
riteiten die kleine ongelukken of 'near- 
misses' meemaken.

MARS REPORT No. 56 
June 1997

The attitude of the majority of owners 
towards safety has always been good. 
However, as we all know some owners 
are still quibbling over paying any mo
ney towards the safety of their vessels. 
Will the universal application of ISM 
bring these owners into line? The follo
wing Intercepted message illustrates 
the appalling attitude of one owner.

MARS 97012. Does My Vessel 
Need an EPIRB?

"We are pleased to confirm that XXXX 
has already rectified almost all of ur
gent & immediate items except some 
items as like navigational table, EPIRB, 
etc.
Please be advised XXXX's comments 
that some recommended items as like 
Radio Signal, Instruction Book of Main 
Engine, Generator and Oilywater Se
parator In English, night order book, 
compass error book, first aid guide 
book, etc. were made by surveyors 
mistakes. I.e. the aforementioned we
re already existing on the bridge. The 
Master alleged that he was unable to 
provide surveyor with such items as 
the surveyor did not allow the Master 
to attend.
In respect of unreasonable recom
mendation items, XXXX wishes to say 
that in consideration of vessel's tra
ding area (North China -  Japan -  Ko
rea - Far East Russia), the vessel's route 
is coastal and therefore there is not 
any necessity for the vessel to possess 
navigational table, full set of light lists, 
sailing directions and tide tables. 
Furthermore, this vessel has obtained 
YYYY Class, which means the vessel is 
in good condition.
Regarding to EBIRP, please understand 
that the equipment will be installed in 
the next few months because at the 
moment XXXX has not enough mo
ney as he just had the vessel drydock- 
ed".

Official Reports

I am indebted to the Honourary Secre
tary o f the Central Pacific Coast l/SA 
Branch of the Institute for providing 
me with some recent Safety Bulletins is
sued by the Stote of Washington’s Offi
ce of Marine Safety and obtaining per
mission from them for the bulletins to 
be reproduced in MARS.

Shifting ship by warping
A 70,000 dwt bulker attempted to 
shift ship some 40 metres aft in order 
to complete the loading of grain into a 
forward hatch. The vessel was headed 
up stream. All three headlines on the 
vessel were led to a deadman on shore 
in such a way that when the master 
called for a headline to be shifted aft to 
another position he was informed that 
all three would have to be let go si
multaneously. All three headlines were 
let go at the same time. The ship's 
engines were not on stand by nor was 
tug assistance requested. Due to the 
Columbia River current and a modera
te breeze setting the vessel off the 
berth, the bow of the ship swung into 
the stream. The remaining lines payed 
out or parted and, despite letting go 
both anchors, the ship drifted down
stream and grounded. Damage to the 
ship's rudder was extensive and requi
red the services of a shipyard.
Shifting the ship alongside the berth 
using lines (warping) is a normal pro
cedure for the ship's crew, especially in 
ships in the dry bulk trade. However, 
the headlines in this case were secured 
to the deadman with a pelican hook 
through the mooring line eyes. This 
necessitated letting go all three to
gether. The current on the Columbia 
River was especially strong (approxi
mately 6 knots) due to high river levels 
and the ship was at an open dock. 
These circumstances called for reconsi-

* What are the environmental con
ditions of the location? Some of these 
may be observed on the inbound 
transit. Average seasonal conditions 
are available from the US Coast Pilot, 
Sailing Directions and Pilot Charts. A 
question to the state pilot, an expert 
on local conditions, might yield addi
tional, more specific information, on 
unseasonal conditions such as unusu
ally high river levels, and unusual 
winds and currents.
* What precautions are appropriate 
given the specific circumstances? An 
informed plan for line handling and 
having main engines on stand by are 
basic insurance against having mis
haps. If conditions warrant, the servi
ces of a pilot or tugs should also be re
tained.

Ship operators can assist by requiring 
that a berthing log, describing each 
facility at which a vessel berths, be 
maintained by their ship masters. Faci
lity descriptions can be distributed to 
other vessels in the fleet. Descriptions 
should be updated whenever a vessel 
revisits a facility. Ship operators should 
also encourage the use of Ship/Shore 
Safety Checklist available from the In
ternational Chamber of Shipping 
(ICS), part of which addresses moor
ing arrangement adequacy.

Facility operators can assist by working 
with the vessels to complete the ICS

Ship/Shore Safety Checklist, and by 
providing visiting ship masters with a 
diagram of the facility that includes 
the location and type of shoreside 
mooring points.

MARS 97013. Overtaking too 
Close Malacca Strait

During an east bound transit of the 
Malacca Strait, own vessel was on a 
course of 138° T, at an average speed 
of 13.5 knots, this dependent on the 
tides. At around 0900 local time, the 
OOW reported a vessel right astern, 
some 10 nautical miles, approximately 
on the same course and around 1.0 
knot faster according to the ARPA. Du
ring the afternoon watch, the overta
king vessel still remained right astern 
and was identified as a LNG carrier.

The watch changed at 1600 when we 
were approaching the One Fathom 
Bank Separation Scheme. The auto pi-

deration of the normal procedure.
This incident presents an opportunity 
for ship operators to examine their 
procedures for mooring and warping. 
The following points should be consi
dered by Masters prior to every shif
ting:
* Is there anything unusual about 
the mooring arrangement? A first 
hand inspection of how the lines are 
made fast to the shore, of the dock 
construction and of the shore contour 
following arrival should reveal any un
usual arrangements. This is especially 
true for large vessels that might need 
infrequently used shoreside mooring 
points.

FI 4 Y 10 sec 0
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tot had been disengaged and the ves
sel was now in hand steering. The 
LNG carrier was now less than 2 miles 
astern of us. The OOW reported that 
she would pass down our starboard 
side with a CPA of 0.5 miles. This was 
considered too close and I advised the 
OOW to adjust the course 5 degrees 
to port, we could not alter further as 
we were approaching the Separation 
Scheme.

At 1700 the INC carrier was abeam at 
a distance of 0.7 miles. The OOW had 
tried to establish contact via VHF radio 
with the LNC carrier but there was no 
response. At about 1745 she was one 
point forward of our beam and altered 
her course to port. The alteration was 
such that it was not readily detected 
by the OOW or myself, either visually 
or by radar, but within minutes the 
distance between us had reduced to
0.2 miles. I assumed the con and im
mediately ordered the helmsman to 
put the wheel hard to port. We were 
fortunate that there was no west 
bound traffic in the vicinity as my only 
other option would have been to stop 
the engine. This action alone would 
not have relieved the situation as 
quickly and safely as an alteration.

Throughout the morning and after
noon, the LNG carrier had plenty of 
sea room to starboard. An early action 
on her part would have avoided em
barrassing my vessel. By the time she 
had drawn abeam, I was already 1 mi
le north east of my proposed course 
line. She had totally disregarded Rule 
13 (a) and was determined to main
tain her course and speed no matter 
what. My actions as per Rule 17 avoi
ded a potentially disastrous collision. It 
was quite obvious that her alteration 
to port was a planned adjustment of 
course prior to her entering the TSS.

MARS REPORT No 57 
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MARS 97014. The Most Public 
and Flagrant Disregard for Regu
lations and Safety Standards

This picture was taken recently on the 
waterfront in Istanbul. The vessel 
would appear to be a combined cargo 
and passenger ship. The impression 
gained is that the owners are using 
every conceivable space on the vessel 
in order to get as much cargo on as 
possible. This includes what could be 
termed as the "Promenade Deck" or 
main deck and the open decks under 
the lifeboats and around the liferafts. 
Cartons of tins are being stacked up to 
the bulwarks on the main deck. Sacks 
of cargo can be clearly seen obstruc
ting access to the lifeboats.

There are several questions that need 
to be urgently answered about such 
practices. Here are just a tew.
* How are the passengers supposed 
to be evacuated from this ship when 
the embarkation positions and acces
ses to the lifeboat ladders are blocked?
* What are the local Authorities 
doing to allow such practices to be 
carried out?
‘  How can these abuses o f Safety Re
gulations be permanently stopped?

Official Reports

The following extracts from the report 
by the USNSTB into the grounding of 
the cruise ship ROYAL MA/ESTY should 
be a warning fo all navigators o f the 
dangers o f relying on one source of in
formation. The ship went aground 
whilst on a cruise with over 1,000 pas
sengers on board. The CPS had rever
ted to DR Mode after an antenna ca
ble had parted and was thus not g i

ving an accurate fix. In spite o f being 
in coastal waters, the watch officers 
placed over-reliance on the informa
tion given to them by the automated 
features o f the Integrated bridge sys
tem..

The findings of the NSTB are:

1. The weather, the mechanical condi
tion of the Royal Majesty, except for 
the Global Positioning System recei
ver, the officers' certifications, drugs, 
and fatigue were not factors in the in
cident.

2. Although Coast Guard personnel 
observed no indications that the offi
cers had been under the influence of 
alcohol, alcohol could not be conclusi
vely ruled out as a factor in the acci
dent because of the delay in collecting 
the blood and urine specimens.

3. About 52 minutes after the Royal 
Majesty left St Georges, Bermuda, the 
GPS receiver antenna cable connec
tion had separated enough that the 
GPS switched to dead reckoning mo
de, and the Autopilot, not program
med to detect the mode change and 
invalid status bits, no longer corrected 
for the effects of wind, current or sea 
conditions.

4. Openly routing the GPS antenna 
cable in an area where someone occa
sionally walked, increased the risk of 
damage to the cable and related con
nectors.

5. Had the fathometer alarm been set 
to 3 meters, as was the stated practice, 
or had the Second Officer chosen to 
display the fathometer data on the 
control console, he would have been 
alerted that the Royal Majesty was in 
far shallower water than expected and 
thus was off course. He would have

been alerted perhaps as long as 40 mi
nutes before the grounding and the si
tuation could have been corrected,

6. The watch officers' monitoring of 
the status of the vessel's GPS was defi
cient throughout the voyage from St 
Georges.
7. Deliberate cross checking between 
the GPS and the Loran-C to verify the 
Royal Majesty’s position was not being 
performed and should have been on 
the voyage from St Georges.

8. Even though it is likely that the 
watch officers were not aware of the li
mitation of using the position fix alarm 
to monitor course accuracy, it was not 
appropriate for them to rely solely on 
this feature to warn them of deviations 
from the ship's intended course.

9. The sighting of lights not normally 
observed in the traffic lanes, the se
cond officers Inability to confirm the 
presence of the "BB" buoy, and the 
sighting of blue and white water 
should have taken precedence over 
the automation display on the central 
console and compelled the second of
ficer to promptly use all available me
ans to verify his position.

10. The chief officer and the second 
officer did not observe good watch- 
keeping practices or act with heighte
ned awareness of the precautions that 
are needed when a vessel approaches 
the Boston traffic lanes and landfall.

11. The masters methods for monito
ring the progress of the voyage did 
not account for the technical capabili
ties and limitations of the automatic 
equipment.

12. The watch officer's may have be
lieved that, because the GPS had de
monstrated sufficient reliability over
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311 years, the traditional practice ol 
using at least two independent sour
ces ol position information was not 
necessary.

13. All the watch standing officers we
re overly reliant on the automated po
sition display of the NACOS 25 and 
were, for all intents and purposes, sai
ling the map display instead of using 
navigation aids or lookout informa
tion.

14. Because the industry standard Na
tional Marine Electronics Association 
(NMEA) 0183 data protocol did not

provide a documented or standardi
sed means of communicating or re
cognising that a DR positioning mode 
was in use by a hybrid, DR-capable 
position receiver. Raytheon and STN 
Atlas adopted different design philos
ophies about the communication of 
position receiver mode changes for 
the 920 GPS and the NACOS 25.

15. STN Atlas should have, in order to 
help ensure safety and compatibility 
with different NMEA 0183 position re
ceiver's, programmed the Royal Maje
sty's NACOS 25 to recognise that the 
VALID/INVALID status bits in the

NMEA 0183 data, including those 
specified in the NMEA 0183 vl.5 
"RMC" recommended minimum GPS 
data sentence.

16. Had the NACOS 25 autopilot been 
configured to compare position data 
from multiple independent position 
receivers and had a corresponding 
alarm been installed that activated 
when discrepancies were detected, 
the grounding of the Royal Majesty 
would have been avoided.

17. Because the watch officers must 
verify proper equipment frequently, 
alternative sources of critical equip
ment status should have been display
ed directly on to the console or on the 
repeaters located where they could be 
seen from the central console.

18. The brief aural alarm of the Ray
theon 920 GPS receiver, the remote
ness of the receivers location, and the 
failure of the installer to connect the 
GPS external alarm resulted in the in
adequacy of the aural warning sent to 
the crew when the GPS defaulted to 
the dead reckoning mode.

19. Performing failure modes and ef
fects analyses of the Royal Majesty's in
tegrated bridge system would proba
bly have disclosed the short comings 
of the systems components.

20. The on job training program em
ployed by Majesty Cruise Line to train 
watch officers in the operation of the 
integrated bridge system did not ade
quately prepare these officers to iden
tify and respond to system malfunc
tions.

21. The Royal Majesty's integrated 
bridge system did not adequately in
corporate human factors engineering.

22. Currently, there are no performan
ce or training standards for integrated 
bridge systems, nor are they required 
to be inspected or certified.

MARS 97015. Near Miss off 
Maas Approach

Own vessel was a large Ro-Ro on pas
sage from Hamburg to Antwerp. At

0445, Maas Approach was contacted 
on Ch 01 at position "Mike" and they 
were informed of my intentions to 
cross the TSS. As can be seen from the 
accompanying chart, this was to be at 
right angles to the flow of traffic.

Two outward bound ships had been 
plotted on my ARPA and, after my 
course alteration, it was observed that 
they would both pass astern but far 
too close for comfort. At about 0505, 
vessel "B" was seen to alter to star
board and was plotted as passing well 
dear astern. Ship "A" meanwhile, was 
making no indications of giving way. 
About 0510,1 altered to starboard and 
finished up taking a round turn out of 
the ship.

Shortly after I altered to starboard, 
ship "A" altered to port and started 
flashing her Aldis at me. At this point 
ship "B" called him up and asked him 
his intentions as they were quickly ap
proaching a close quarter situation. 
Ship "A" replied that the crossing ship 
was giving him no room!!! Ship "B" 
suggested that, seeing I was altering 
to starboard, ship "A" should now do 
the same. This he did and both ships 
then resumed their original courses.

I can only assume that the person in 
charge of the watch on ship "A" had 
no knowledge of the Rule of the Road, 
or there was no Officer on the bridge. 
No comments were forthcoming from 
Maas Approach who must have 
watched this incident on their radars.

If you have experienced any incident 
which you think may be o f interest to 
others please send details, including 
your name and a contact address to: 
Captain R Beedel FNI, 17 Estuary Di
ve, Felixstowe, Suffolk IP11 9TL, UK

U kunt uw ervaringen, indien het niet 
anders kan, in het Nederlands ook 
kw ijt bij de Redactie van SWZ, Mathe- 
nesserlaan 18S, 3014 HA Rotterdam. 
Telefoon: 010.2410094, fax: 
010.2410095.
E-mail: swz.rotterdam@pi.net

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.

Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.RIJDAM BV
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P R O D U K T I N F ODuurzame roestvrijstalen 
aandrijving

Een nieuwe roestvrijstalen aandrijving 
van Keystone: de Morin veerbelaste en 
dubbelwerkende 1/4-slag aandrijvin
gen voor veeleisende toepassingen en 
zware omstandigheden in de chemi
sche- , olie- en gasindustrie.
Voor een totale roestwerende en lan
ge levensduur is de Morin reeks uitge
voerd met 316 roestvrijstalen zuigers, 
verchroomde zuigerstangen en warm
te behandelde roestvrijstalen drukpen- 
nen en lagers.
Om de onderhoudsvereisten nog ver
der terug te brengen, zijn de aandrij
vingen tevens uitgevoerd met Viton 
zuigerafdichtingen en zelfsmerende 
Teflon lagers.
De tweerichtingsaandrijvingen kun
nen op doeltreffende wijze alle soor
ten kwartslag vlinderkleppen en kogel- 
kleppen bedienen in zowel aan/uit- als 
modulerende toepassingen.

Om te voldoen aan alle toepassingen 
kan de robuuste Morin reeks een mo
ment tot maximaal 4577Nm aan, bij

een temperatuur tussen -  34°C en 
149CC en een druk tussen 2,7 en 8,1 
bar.
De aandrijvingen zijn voorzien van een 
stand-indicator en wijzer, waardoor de 
stand op afstand kan worden afgele
zen.
Om het pakket producten compleet te 
maken, levert Keystone tevens een uit
gebreid assortiment aanvullende ac
cessoires waaronder klepstandrege- 
laars en switchboxes.

Vanessa kwartslag klep met 
metalen zitting

Bij de lancering was de Vanessa serie
30.000 's werelds eerste kwartslag 
draaiende procesklep met metalen zit
ting die naar beide richtingen volko
men zonder lekkage werkte.
De Vanessa serie 30.000 combineert 
de duurzaamheid van schuifafsluiters

met de superieure kenmerken van een 
1 /4-slag afsluiter en is daarmee ideaal 
voor bijna elk medium en alle proces 
toepassingen in de chemische-, petro
chemische-, olie- en gasindustrie. 
Dankzij de speciale geometrie komt 
het klepblad zonder wrijving los van 
de metalen zitting. Door een moment 
afhankelijke dichting, die onafhankelijk 
van de systeemdruk werkt, wordt bi- 
directioneel een hermetische afdich
ting verkregen.
De Vanessa serie 30.000 heeft een vol
ledig instelbare asafdichting, die lekka
ge naar de atmosfeer voorkomt. De af
sluiters voldoen daarmee aan de 
strengste emissievoorschriften van EPA 
en TA luft.
Vergeleken met de oudere schuifafslui
ters geeft het compacte ontwerp van 
Vanessa enorme gewichts- en ruimte
besparingen, waardoor deze betrekke
lijk gemakkelijk kan worden geïnstal
leerd, verwijderd en onderhouden. 
Met de Vanessa serie 30.000 kunnen 
elektrische-, hydraulische- en pneuma
tische kwartslag aandrijvingen direct 
op de klep worden aangebracht voor 
een snelle en efficiënte bediening, zo
wel ter plekke als op afstand.
Leverbaar als dubbelgeflensd, ringty- 
pe en met laseinden. Drukklasse ANSI 
150-900 en temperaturen van -253°C 
tot815°C.

Informatie: 
john Vanderklift,
Keystone Breda, Mijkenbroek 22. 
Postbus 3994,4800 DZ Breda 
Tel: 076.5434100, fax: 076.5434399.

Advanced rudder system from 
Hamworthy Marine

Hamworthy Marine has secured an or
der for its Schilling Monovec rudder 
system for installation in a sand and 
gravel suction dredging vessel for 
South Coast Shipping Company Limi
ted of Southampton.
The 4000 ms Sand Falcon is currently 
under construction at the Merwede 
shipyard in the Netherlands. She is no
teworthy for being the first vessel to be 
equipped with the Schilling rudder at 
a Dutch yard.
Independent test programmes, both 
model tests and sea trials, have recent
ly confirmed the outstanding low- 
speed manoeuvrability and coarse 
keeping performance of Hamworthy's 
high-lift Schilling rudder, one of the 
factors which make it ideally suited to 
dredging applications.
All divisions of Hamworthy Marine 
share in the £168,000 order, which in
clude pumps and compressors as well 
as sewage treatment plant.
The Schilling rudder is scheduled for 
delivery to the yard in December
1997.

For information:
Graham Lockyer, Hamworthy Marine 
Limited, Fleets Corner, Poole, Dorset 
BH17 7LA, UK.
Telephone: +44.1202.665566, tele
fax:+44.1202.666363.

Het brandregister biedt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialisatie, 
maandelijks te vermelden in het tijdschrift Schip & Werf de Zee

Voor meer informatie over en/of het reserveren van rubrieksruimte 
kunt u contact opnemen met Buro Jet, tel.: 070 - 399 00 00
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Nelheriands Society 
of Maritime 
Technology

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

Ontmoetingsdag Maritieme 
Techniek

Gedurende de Europorttentoonstel- 
ling in het RAI-gebouw te Amsterdam 
van 18 tot en met 22 november a.s. 
wordt op 20 november wederom de 
"Ontmoetingsdag Maritieme Tech
niek" georganiseerd door de NVTS in 
samenwerking met Amsterdam RAI
B.V. en het Scheepsbouwkundig Ge
zelschap "William Froude".
Het thema van deze dag is: "De strate
gie van het Maritime Research Institu- 
te (MARIN) voor de toekomst".

Het MARIN heeft overheidssteun ge
kregen en zal uiteenzetten hoe zij deze 
bijdrage zal gaan inzetten (o.a. voor 
modernisering en verbreding van de 
rol voor het Nederlandse bedrijfsle
ven).

De Ontmoetingsdag Maritieme Tech
niek is bedoeld om de leden van de 
NVTS over een actueel onderwerp te 
informeren en om studerenden in de 
maritieme techniek nader kennis te la
ten maken met de mensen die hun 
werk in de maritieme techniek hebben 
gevonden, in casu de leden van de 
NVTS.

Tevens zullen twee afstudeerprijzen 
worden uitgereikt aan pas afgestu
deerde ingenieurs van de TU-Delft.

Het programma vangt ten 10.00 uur 
aan en wordt afgesloten met een 
lunch. Ten 14.00 uur hebben de deel
nemers de gelegenheid de beurs Euro
port 97' te bezoeken.

In dit nummer vinden de leden van de 
NVTS een uitnodiging tot deelname 
met antwoordcoupon.
De maritiem-technische opleidingen 
ontvangen tevens deze uitnodiging.

Jubileumviering

Wij vragen uw bijzondere aandacht 
voor uw opgave voor de diverse on
derdelen van de jubileumviering, mei 
volgend jaar. Speciaal de tijdige aan
melding voor het congres en de feest
avond is van belang. Wij kunnen dan 
een goede inschatting maken van het 
definitief aantal deelnemers, wat van 
belang is voor de voorbereidingen.

I n  M e m o r i a m

LH. Jansen

In Zandvoort is op 27 augustus 1997 
overleden de heer E.H. jansen, oud-ln- 
specteur Werkspoor N.V. De heer lan
sen was bijna 92 jaar en ruim 49 jaar 
lid van de NVTS.

A.C. Buijze

Op 4 september 1997 is in Haarlem 
overleden de heer A.C. Buijze, oud-Se- 
nior Surveyor Lloyd's Register, Amster
dam. De heer Buijze was 89 jaar en 
ruim 58 jaar lid van de NVTS.

B a l l o t a g e

Voorgesteld voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

G, Barkmeijer
Hoofd Bedrijfsbureau Barkmeijer 
Stroobos
Waterlelie 6,9291 |P Kollum 
Voorgesteld door D. Barkmeijer 
Afdeling Noord

Tj.W. Bijlsma
Bedrijfsleider Scheepswerf Bijlsma, 
Wartena
Fricoweg 3,9005 PC Warga 
Voorgesteld door R.W.F, Kortenhorst 
Afdeling Noord

Ing. AM . Duursma 
Directeur Max Cargo, Farmsum 
Rijksweg 71,9934 PC Delfzijl 
Voorgesteld door AM . Salomons 
Afdeling Noord

A LG .Th. Theunissen 
Directeur Theunissen B.V., Malden 
Rijksweg 191,6581 EK Malden 
Voorgesteld door D. Siccama 
Afdeling Rotterdam

F.H. van Velzen
Commercial Manager Hydrex, Ant
werpen
Kwartier 78, 4651 WT Steenbergen 
Voorgesteld door A.E. Molenaar 
Afdeling Rotterdam

Gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP

|.S. Bakker
Ing. R. Bunders
Ing S.P. Dil
W. Honders
C J .L  Jordan
Ir. E.H. van Leeuwen
j.J. Verhorst
W. Westdijk
Th.j.G. Wurtz
Ing. M.O. van der Zwaluw

Gepasseerd voor het 
JUNIORLIDMAATSCHAP

M. Bulten 
R.G.M. Emens

C A S U A L T Y  I N F O R M A T I O N

Published by Det Norske Veritas

Capsize due to assumed 
ballasting error

Course of events
The vessel was underway from Poland 
to Scotland with a full cargo of coal, 
when it encountered bad weather in 
the North Sea. A permanent list to 
port of 4-5° was observed during the 
storm, and the Chief Engineer was re
quested to discharge ballast from a 
port ballast tank in order to correct the 
heel. The effort seemed to be success
ful, but after a short time the list conti
nued. Attempts to correct the list by 
transferring more ballast water tailed, 
and the condition aggravated. The 
vessel was abandoned when the angle 
of heel increased to 40-50° to port. 
Shortly thereafter the vessel capsized. 
Two men were lost but three others 
were rescued from a life raft.

Extent of damage

The vessel, still floating upside down, 
was later towed to port, righted and 
emptied of water. The vessel discharg
ed its cargo during the capsize and the 
hatches were missing, but the vessel 
was otherwise intact apart from minor 
damage incurred during the righting 
operation. During a survey of the engi
ne room it was noted that the vessel 
was equipped with a rather complex 
ballast tank arrangement and change
over valve chest system with unclear 
marking and identification labelling.

Probable cause

This type of vessel was built in large 
numbers some years ago, and was de
signed to maximise cargo capacity 
within international and national safe
ty and tonnage regulations. Most such

vessels have low initial intact stability 
for homogenous loading conditions, 
and in certain cases the authorities re
quired these vessels to undertake bal
lasting while on voyage.
During such ballasting operations the 
vessel is more vulnerable to the im
posed environmental forces in heavy 
weather, due to the increased free sur
face effect in ballast tanks having a 
temporary negative effect on the ves
sel's stability.
No clear cause was established for the 
capsizing of the vessel. However, both 
liquefaction and shifting of the coal 
cargo may have initiated the heel, 
while possible errors during the ballas
ting operation may have been contri
butory factors to the capsize. The 
Chief Engineer had just signed on the 
vessel prior to departure, and confu
sion relating to operation of the valves 
during ballasting cannot be ruled out.

The two men lost were both found 
floating in their survival suits with the 
closing zippers on their survival suits 
unzipped. Both were equipped with 
survival suits that were too small.

Lessons to be learned

Loading conditions requiring ballas
ting operations while underway in or
der to comply with the intact stability 
requirements should be avoided.
* Any ballasting operation in heavy 
weather can be critical.
* Proper marking of ballast valves for 
identification of their tank connection 
is of utmost importance in an emer
gency situation. The marking should 
be arranged in a way so as to be un
derstood by all users and should be re
gularly checked for readability.
* A sufficient number of survival suits 
in sizes suited to the actual crew mem
bers on board should always be car
ried.
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A G E N D A

N a t i o n a a l

PMP Researchdag 1997
“De Reehorst" in Ede op 6 november 
1997
Het programma begint met een ple
naire sessie. Na de koffiepauze zullen 
vanaf 11.00 uur vijf parallelsessies wor
den gehouden met de volgende on
derwerpen:
-  Kunststoffen;
-  Dunne plaattechnologie in bouw 

en industrie;
-  Integriteit;
-  Lassen;
-  Oppervlaktebehandeling.

De kosten voor deelname bedragen 
ƒ 495,- (exd. BTW); voor studenten 
en AIO's geldt een tarief van ƒ 175,- 
(excl. Het deelnamebedrag moet voor 
1 november 1997 binnen zijn. Infor
matie en inschrijfformulieren bij:

Technologie Centrum Corrosie (TCC) 
Mevr. Slag hek
Postbus 120, 3720 AC Bilthoven.
Tel: 030.2287773; fax: 030.2287674. 
E-mail: ned.corr.centr.@tip.nl

Open d a g  Scheepsbouw kunde 
Haarlem
Vrijdag 7 november 1997; 14.00- 
18.30 uur
De afdeling Scheepsbouwkunde van 
de Hogeschool Haarlem (HTS) houdt 
weer een open dag.
Er is een gevarieerd programma sa
mengesteld dat toekomstige studen
ten, ouders en andere belangstellen
den in de gelegenheid stelt met de af
deling Scheepsbouwkunde kennis te 
maken. Enkele punten uit het pro
gramma zijn:
* demonstratie van stabiliteit van 

schepen;
* weerstandsmeting van scheepsmo

dellen in de stromingstank;
* tewaterlating van een scheepsmo

del;
* video's van de bouw van schepen 

en jachten;
* studenten aan het werk in de te

kenzaal en met de computer.

Daarnaast zal er voor (mogelijk) toe
komstige studenten regelmatig een 
voorlichtingspresentatie (met dia's) 
gegeven worden over de opzet en de 
inhoud van de studie. Uiteraard kan er 
gesproken worden met studenten en 
docenten.
Ais attentie kan iedere bezoeker een gra
tis bouwplaat voor de romp van een 
jacht mee naar huis nemen.

Plaats:
Hogeschool Haarlem, Sector Techniek 
en Gezondheidszorg, Afdeling Scheeps
bouwkunde;

Veldzichtlaan 1, Haarlem.
Gelegen langs de westelijke Randweg 
van Haarlem.
Met de trein: op enkele minuten loopaf
stand van NS-stotion Overveen.

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

Met dank aan Maritiem Informatie 
Centrum

November 1997

London, UK
2nd LSM East European m ann in g 
and tra in in g  conference Contact: 
@ 53platvervolg:LLP, tel: +44 171 
5 5 3 1 3 6 3 , f a x : + 4 4  171 5531111

London, UK
10th LSE Sh ip p in g Finance co nfe
rence
Contact: LLP, tel: +44 171 553 1363, 
fax: + 44 171 5531111

7-8 London, UK
Ship repair and conversion
Contact: Ship repair and conversion, 
john Gwynn jones,
tel: +44 1923 776363, fax: +44 1923 
777206)

11-12 London, UK
NAV 97, G lobal navigation , Euro
pe's co ntribution  to the future
Contact: The Royal Institute of Naviga
tion, 1 Kensington Gore,London SW7 
2AT, UK
tel: +44 171 591 3130, fax: +44 171 
591 3131, E-mail: rindir@atlas.co.uk

18-20 Hamburg, Germany 
Interm odal '97, exh ib ition  and 
conference
Contact: MR Exhibitions Ltd, Market 
Towers, 1 Nine Elms Lane, LONDON 
SW8 5NQ, UK.
tel: +44 1 71 344 3888, fax: +44 171 
344 3855

18-22 Punta des Este/ Montevideo, 
Uruguay
Villes Portuaires, places d 'a ffa i

res, 6e Conference In tern ation a
le villes t i portes
Contact: Association Internationales 
Villes & Portes, 45 rue Lord Kitchener, 
76600 Le Havre, France 
tel: +33 2 354 278 84, fax: +33 2 354 
221 94, E-mail: bureau@aivp.com

20-21 London, UK
Fire, intern ation al conference
Contact: RINA
tel: +44 1 71 235 4622, fax: +44 171 
245 6959

26-28 Melbourne, Australia 
Offshore A ustralia  97

Contact: Overseas Exh ib ltion  Ser
vices Ltd., W ill M artin, 
tel: +44 171 486 1951, fax: +44 
171 486  8773

3-5 The  Hague, The Netherlands 
Deep offshore technology, co n
ference and exhib ltion
Contact: DOT, Frances Leon, DOT, 
France,
tel: +33 1 47176197, fax: +33 1 
47176210

11-13, Aula Congrscentrum TU Delft 
Tran sportation: A Challenge for 
the Future
Doel; dit lustrum congrs ter gelegen
heid van het 155-jarig jubileum van de 
TU Delft gaat over alle facetten van 
Transport.
Zes kenmerkende gebieden, met hun 
toekomstige ontwikkeling komen ach
tereenvolgens in één dagdeel aan de 
orde:
* scheepvaart
* luchtvaart
* architectuur
* transport en logistiek
* transport onder de grond
* transport van elektrische energie

Contact: Congresbureau ASD, Post
bus, 162 2640 AD Pijnacker 
tel: 015 361 0026, fax: 015 361 0027 
18-20 Amsterdam, Netherlands 
METS 97, M arine equipm ent tra- 
de show
Contact: Amsterdam RAI, Amsterdam, 
The Netherlands
tel: +31 20 549 1212, fax: +31 20 644 
5059

18-21 Amsterdam, The Netherlands 
9th  In tern ation a l Congress of 
the Intern ation al A ssociation o f 
Institutes o f N avigation
Contact: Eurocongres Conference Ma
nagement |. van Goyenkade 11, 
1075 HP Amsterdam, The Nether
lands
tel: +31 20 679 3411, fax: +31 20 673 
7306, e-mail: eurocongres@pi.net

18-22 Amsterdam, The Netherlands: 
Europort 97, 28th International 
M aritim e Exibltion, 10th In tern a
tional In land Sh ip p in g  E x ib l
tio n / LLP/Europort 97 Conferen
ce
Contact: Amsterdam RAI, Alexander 
Bitter, tel: +31 20 549 1212, fax: +31 
20 646 4469

20 Amsterdam, The Netherlands 
CED A d re d g in g  day
Contact: CEDA, Delft, The Nether
lands
tel: + 31 15 278 3145, fax: +31 15 
278 7104

20 Rotterdam, The Netherlands 
Binnenvaartcongres "V aarp lan  
2000", ondernem en In een ver
anderende m arkt
Contact: Bureau Voorlichting Binnen
vaart, P.O.B. 23005, 3001 KA Rotter
dam, The Netherlands 
tel: +31 104129151, 
fax:+31 10 433 0918. E-Mail: bvb@in- 
landshipping.com

LIJST VAN ADVERTEERDERS:
ABB Turbocharger .......................................... .Bomslag
BAF Butterfly Valves....................................................44
Breko.......................................................................... 44
CBRB.......................................................................... 49
Damen........................................................................ 49
DBR............................................................................ 18
Van Diepen................................................................. 27
Grace Marine Technology ................  23
P.H. de Groot, Bureau voor scheepsbouw................... 57
Lowland............................................................2 omslag
Meyco........................................................................ 48
Nevesbu .....................................................................45
Amsterdam Rai............................................................ 38
Rijdam.........................................................................60
Ulstein Rekab.............................................................. 19
Vogelenzang De Jong ................................................. 48
Wagenborg................................................................. 37
Wartsila NSP.....................................................4 omslag
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B R A N C H E R E G I S T E R  V O O R  B E  
I N  D E  M A R I T I E M E

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

Machinekamerwerkplaats W A A R D E V O L L E  A D R E S S E N■ Brandstof/Smeeroliefilters
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.
Siuisjesdijk 131, Rotterdam 
Tel. 010-4281222 
Fax 010-4950276

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

■ Electrotechniek
Vogelenzang De jong
Postbus 16 (van de Ciessenweg 51)
2920 AA Krimpen a/d Ijssel
Tel. 0180-514244
Fax 0180 -511871

■ Englneerlngbureau
Grace Marine Technology 
Postbus 6316 
3002 AH Rotterdam 
Tel. 010-4255544 
Fax 010-4764445

■ Heating-, Ventilation- and 
Airconditioning Systems
Heinen & Hopman Engineering 
Postbus 9, 3750 GA Spakenburg 
Tel. 033-2983014 
Fax 033-2987078

Novenco b.v,
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-5214144 
Fax 010-521 3586

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

Clayton Nederland B.V. 
Celciusstraat 5 
3316 AC Dordrecht 
Tel. 078-6139811 
Fax 078 - 6139347

inrichtingen
THOFEX B.V.
Goudsesingel 65 
3031 EE Rotterdam 
Tel. 010-4120290 
Fax 010-4135469

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

■ Maritieme Dienstverlening
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-5921966 
Fax 010-5927772

■ Scheeps- en Nieuwbouw
Breko B.V.
Postbus 6
3350 AA Papendrecht 
Tel. 078-6154998 
Fax 078-6410859

■ Scheepsreparatie
Navitrex Marine Services BV 
Puntweg 12, 3208 LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747 
Fax 0181-612731

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

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

■ Turbochargers
ABB Turbocharger B.V,
Marten Meesweg 5,
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010 - 4078885 
Fax 010-4212007

■ Vertaalbureau's
Uitgeverij SRT 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078 - 61 79117 
Fax 078-6186802

■ Zeevasten van lading
Pronk Multiservice BV 
Corsicaweg 10-21 
1044 AB Amsterdam 
Tel. 020-6139546 
Fax 020-6146612

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

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, IJmuiden 
Tel. 0255 - S20501

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 
Delftsestraat 9c,
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-2400596

NVTS, Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-2410094 
Fax 010-2410095

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 W| Rotterdam 
Tel. 010-4146191

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-3531165
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O p  zee kan het heel w oest zijn, m aar als de  tu rbocharger uitvalt, w ord t het p lotseling wel héél stil o m  je 

heen . N iem and in de  buu rt en dan  lijkt de N oordzee ineens tw ee k eer zo  groot. In dat geval is het goed  te

zee is het goed te weten w eten dat ABB altijd m et u m eevaait. En het ongem ak

je niet alleen bent. b innen  de  kortste keren verhelpt, w aardoor u snel

w eer o p  koers ligt. ABB kan  dat zo snel, om dat wij uw  turbocharger zelf geb o u w d  h ebben . En alle ge

gevens in onze  centrale database  h e b b e n  opgeslagen. D at geeft onze  m onteurs een  flinke voorsprong  o p  

anderen . O verigens is he t natuurlijk b e te r om  uw  o n d erh o u d  goed  te p lannen. V oorkom en is be ter dan  

genezen . Maar m ocht u onv erh o o p t toch voor prob lem en  kom en te staan, dan  staat ABB voor u klaar. 

24 u u r p er dag, 365 dagen  per jaar. Kortom, ABB is o p  alles voorbereid . En da t geeft een  gen ist gevoel.

ABB Turbocharger BV, Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon (010) 407 89 11.

A  »11  
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Solutions for
successful shipping

The merger of Wârtsilâ Diesel and New Sulzer Diesel brings to the market a global 
engineering corporation with the widest range of engines and power systems in the 
industry. Wârtsilâ NSD’s renewed diesel and gas engine portfolio covers high-, 
medium-, and low-speed engines and propulsion systems under the Wârtsilâ and 
Sulzer brands from 500 to 66,000 kW (700 - 90,000 bhp). Combined with the 
worldwide network of own sales and service companies and licencees, it makes 
Wârtsilâ NSD your partner for successful shipping.

Wârtsilâ NSD Nederland B.V.
P.O. Box 10608 
8000 GB Zwolle 
Telephone +31 38 425 32 53 
Fax (marine) +31 38 425 33 52

r - '

WÂRTSILÀ NSD
CORPORATION

Formed by the merger of Wartsila Diesel and New Sulzer Diesel.


