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Veel te veel schepen werken met slecht 
afgestelde zware brandstofolie-separato- 
ren en veroorzaken daardoor onnodige pro
blemen voor de bemanning en schade aan 
kostbare motoren. Voor de werktuigkun
dige betekent dit vaak het ene alarm na het 
andere. N uechter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van Alfa-Laval, waarmee een 
slecht aangepaste separator voorgoed tot 
het verleden behoort. Het is een uniek 
separatiesysteem ’Alcap’ genaamd. D e Al- 
cap heeft geen soortelijk gewichtringen.

Deze zijn vervangen door een enkele ’flow 
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit 
hoeft te worden vervangen. Toegepaste 
elektronica, in de vorm van een micropro
cessor en een uiterst accurate ’water trans
ducer’ , zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optimale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent 
dat voor het eerst zware brandstoffen met 
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m3 bij

15°C efficiënt kunnen worden gereinigd. 
U kunt hiervan dus profiteren door een 
goedkopere, zwaardere brandstof te bun
keren met minder door brandstof veroor
zaakte problemen en besparingen op kost
bare manuren. M inder slijtage aan de mo
tor kan het aantal op voorraad benodigde 
reservedelen verminderen, zodat het hier
voor benodigde kapitaal kan worden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord 
van een schip te liggen. Bovendien, door
dat Alcap een geheel geautomatiseerd pro
ces is, is toezicht volledig overbodig, en 
behoeven goed opgeleide bemanningsle
den geen tijd meer te verspillen met het 
maken van aanpassingen voor de dicht
heid, viscositeit en andere factoren van de 
zware brandstofolie. Door de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet 
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen meer dan 
waard.

o c  A LFA -LA VA L
Hoofdkantoor
Alfa-Laval N V. 
Stroombaan 4 
1181 VX Amstelveen 
020-43 55 55

Service
Alfa-Laval N.V.
4e Industriestraat 45 
3133 EK Vlaardingen 
010-34 90 66

Troubled by fuel separation? Here’s the simple solution.
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Hoek Loos is in Nederland 
de grootste leverancier van 
las- en snijgassen en appa
ratuur en van medische 
gassen en apparatuur 
Koike bekleedt in Japan een 
soortgelijke positie. Evenals 
Hoek Loos fabriceert Koike, 
naast haar eigen produktie 
van vele soorten gassen, 
ook autogene las- en snij- 

apparatuur en medische apparatuur.
Met deze "partner in perfectie" werkt Hoek Loos 

sinds kort samen op de Nederlandse markt voor snij- 
apparatuur. Een programma, dat toonaangevend is in 
meer dan 70 landen. En dat mag een unieke gebeur
tenis genoemd worden voor onze industrie! De veel
omvattende sni)-know-how van Hoek Loos wordt 
aangevuld met het veelzijdige programma draagbare 
en stationaire snijmachines van Koike. Daarmee is 
Hoek Loos in staat om haar afnemers voor èlk

KOIKE

denkbaar snijprobleem de op maat gesneden snij- 
oplossing te bieden. Want de Koike-range is compleet: 
een 20-tal uit voorraad leverbare draagbare machines 
voor het door middel van een sjabloon snijden van 
rechte of gebogen lijnen, cirkels, bevels, balken, pijpen, 
sjabloonsnijden e.d en een uitgebreide serie grotere, 
optische snijmachines met een bereik van 60 cm tot 
ruim 3 m, al dan niet met computersturing en software.

Met de know-how van Hoek Loos kunnen deze 
machines zodanig gecompleteerd worden, dat ze aan 
de meest specifieke eisen voldoen. Slechts weinig 
Nederlandse leveranciers van snij-apparatuur waren 
tot nu toe in staat om snijgassen, know-how, kwaliteit 
en assortiment op een dergelijk niveau te combineren.

En dat maakt Hoek Loos en Koike tot 
"onafsnijdeiijke” partners.

Hoek Loos en Koike.
Op maat gesneden snij-oplossingen.
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Ontwikkelingen in scheepsbouw en 
scheepvaart onvoorspelbaar

Zolang er niet minder schepen gebouwd 
worden en er niet méér worden gesloopt, 
zal de crisis in de wereldscheepvaart blij
ven aanhouden’. Dit is een alleszins duide
lijke definitie van de huidige situatie, die 
gekenmerkt wordt door een overcapaciteit 
aan scheepsruimte. Deze kenschetsing is 
afkomstig van het Institut für Weltwirlschaft 
in Kiel en slaat de spijker op de kop. tn 
scheepvaartkringen is men van mening, 
dat de vooruitzichten voor de tweede helft 
van het lopende jaar minder rooskleurig 
zijn. De ontwikkeling van de zeevrachten- 
markt zal dit jaar worden bepaald door een 
wat minder snelle conjuncturele expansie 
in de industrielanden en een weer zwakke
re groei van de wereldhandel met 5 tot 6 pet. 
De minder goede vooruitzichten zijn geba
seerd op een groei van het aanbod van 
scheepsruimte, terwijl het aanbod van la
ding achterblijft. Dit is uiteraard de meest 
ongunstige positie waarin de scheepvaart 
kan komen te verkeren, omdat deze een 
krachtige neerwaartse tendens op de 
vrachten uitoefent. Het is stellig zo, dat de 
groei van het ladingaanbod nauwelijks vol
doende zal zijn om de nieuwbouwcapaci- 
teit die van de werven komt te absorberen. 
Een ongelukkige toestand dus, die leidt tot 
de conclusie, dat er te veel scheepsruimte 
wordt gebouwd en te weinig wordt gesloopt 
om de zaak in evenwicht te houden. Als 
daar dan nog bij komt dat het ladingaanbod 
te gering is, dan is de boot natuurlijk hele
maal aan!
Nu kan men reders niet verbieden schepen 
te bestellen en werven om ze te bouwen. 
Dit is een normaal proces dat in een vrije 
economie niet aan regels kan worden ge
bonden. Aan de andere kant echter moet 
men zich wél afvragen, of bij het bestellen 
van nieuwe tonnage niet wat verder zou 
moeten worden gekeken dan de neus (van 
het schip) lang is, dit temeer omdat nu 
opnieuw is gebleken, dat er een ruime over
capaciteit aan scheepsruimte bestaat. Het 
zijn nog altijd de lessen van het verleden die 
vergeten worden. Er waren éérder soortge
lijke situaties, die tot lering hadden kunnen 
dienen.
De zegsman van het Institut für Weltwirt-

schaft wijst er op, dat de totale marktontwik
keling in 1985 in hoge mate zal worden 
bepaald door de onbenutte capaciteit, die 
aanzienlijk groter is dan het totale volume 
aan opgelegde tonnage. Dit is een logische 
gevolgtrekking. Immers, juist de onbenutte 
scheepsruimte die niet is opgelegd hangt 
als een zwaard van Damocles boven de 
markt en houdt de vrachten op een te laag 
niveau.
Aan de andere kant moet worden gecon
stateerd, dat de heropleving in het overzee
se vervoer nu al bijna zestien maanden 
duurt. Sedert september 1983 is de zonder 
emplooi zijnde tonnage van de wereldhan- 
delsvloot voortdurend verminderd. Dit blijkt 
uit gegevens van het Institut für Schiffahrts- 
forschung in Bremen. Het gevolg van deze 
opleving is geweest dat in het afgelopen 
jaar ruim 20 pet van de opgelegde scheeps
ruimte weer in de vaart is gekomen. Van 
deze ontwikkeling werd hel meest geprofi
teerd door het vervoer van bulkgoederen. 
Daarmee vergeleken bleef het overzeese 
vervoer van ruwe olie ver beneden het 
gemiddelde. Midden-december waren nog 
1060 koopvaardijschepen, elk groter dan 
300 brt, van totaal 31,8 miljoen brt of 59,65 
miljoen ton dw opgelegd, vergeleken mei 
1409 van totaal 40,92 mln brt of 77,61 mln 
ton dw.
Dit is zonder meer een gunstige ontwikke
ling te noemen, maar het praktische nut 
ervan is minder groot, omdal een verbete
ring van het ladingaanbod steeds meer
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reders animeert om opgelegde tonnage 
opnieuw in de vaart te brengen, terwijl er 
steeds nog nieuwe scheepsruimte van de 
werven blijft komen. Met andere woorden: 
er is wel sprake van een marktversterking, 
maar zo lang als een forse groei van de 
wereldhandel uitblijft is het profijt betrekke
lijk gering.
Het Institut für Weltwirtschaft is van mening 
dat de gunstigste vooruitzichten die voor de 
grotere schepen zijn, omdat er in deze 
sector op korte termijn slechts weinig 
nieuwbouw op de markt komt en Japanse 
kolenimporteurs inplaats van Panamax- 
bulkcarriers in toenemende mate zoge
naamde cape-size schepen op de route 
VS-Zuid Afrika-Japan inleggen. De vrach
ten voor de middelgrote bulkers zullen als 
gevolg van de sterke groei van het aanbod 
hoogstwaarschijnlijk onder druk komen te 
staan. Verwacht wordt dan ook, dat bij toch 
reeds lage vrachtcijfers de inkomenssitua
tie in het vervoer van droge lading als ge
heel nauwelijks zal verbeteren.
De resultaten in de lijnvaart geven van 
oudsher een sterk wisselend verloop te 
zien, aldus directeur Rootliep van Nedlloyd 
Lijnen tegenover dagblad De Telegraaf'. 
Wanneer het ladingaanbod in de lijnvaart 
toeneemt en de marges als gevolg daarvan 
beter worden, ontstaat er bij de reders al 
snel de neiging nieuwe schepen te bestel
len. Die nieuwe capaciteit leidt tot een daar
bij achterblijvende groei van het ladingaan
bod, echter ook tot toenemende concur
rentie en dus weer tot dalende vrachtprij
zen. Dit heeft de scheepvaart in de jaren 
zeventig in grote moeilijkheden gebracht. 
De energiecrisis veroorzaakte een plotse
linge ineenstorting van de wereldhandel.

Aan het grote ladingaanbod van de ener- 
gieproducerende landen kwam daardoor 
abrupt een einde, aldus directeur Rootliep, 
Hij voegde eraan toe, dat daarnaast nieu
we concurrentie in opkomst was. De ont
wikkelingslanden eisten een groter deel 
van het eigen transport voor zich op en ook 
de Oostbloklanden kwamen, om politieke 
redenen, en ter verkrijging van voor de 
graanaankopen benodigde buitenlandse 
valuta, sterk op. Deze ontwikkelingen wer
den nog eens extra versterkt door een forse 
overcapaciteit in de scheepsbouw, als ge
volg waarvan nieuwe schepen soms ver 
beneden de kostprijs werden aangeboden. 
Het Institut für Weltwirtschaft in Kiel legt er 
extra de nadruk op, dat de staalindustrie als 
gevolg van een afnemende groei van de 
produktie, de stagnerende vraag naar staal 
en het beëindigen van de voorraadvorming 
weer gaat afnemen. Bij het vervoer van 
graan en kolen zal echter de vraag naar 
scheepsruimte naar verwachting met on
geveer 3 pet toenemen. Daarnaast moet er 
echter óók nog rekening worden gehouden 
met het feit, dat de Sowjet-Unie als grootste 
graanimporteur ter wereld voor het vervoer 
van zijn importgraan naóst charterschepen 
in grote omvang gebruik zal maken van de 
aanzienlijk uitgebreide eigen tonnage voor 
het transport van bulklading. De steeds 
maar voortdurende groei van de Russische 
handelsvloot betekent dus in toenemende 
mate een bedreiging voor de exploitatie 
van de koopvaardijvloten van de vrije we
reld. Op dit gevaar is reeds eerder gewe
zen. Thans begint het echter actueel te 
worden.
Rootliep is van mening, dat als de economi
sche groei in de Verenigde Staten zich dit

jaar op het niveau van 1984 weet te hand
haven, 1985 wel een redelijk jaar zal wor
den. Voor de tweede helft van het jaar 
verwacht hij echter de komst van een moei
lijke periode. Deze wat pessimistische ver
wachting is gebaseerd op de vele nieuwe 
schepen die er ondanks de reeds bestaan
de overcapaciteit aan tonnage worden ge
bouwd. In de komende twee jaar zal de 
capaciteit met niet minder dan 40 pet toene
men. En als gevolg van de scherpe concur
rentie in de scheepsnieuwbouw zijn die 
schepen soms zó goedkoop, dat ze alleen 
al déérom door reders worden aange
schaft. Er zijn zelfs rederijen die zonder één 
cent eigen vermogen door banken en door 
werven zelf in staat zijn een vloot op te 
bouwen. Rootliep: 'Dit zijn factoren die de 
ontwikkeling in de scheepvaart onvoor
spelbaar maken.'
Uiteraard, een vreemde maar ook zorg
wekkende situatie. Het is daarom onbegrij
pelijk dat vooral de banken dus blijkbaar 
ook niet verder kijken dan het schip lang is, 
anders zouden ze tot de ontdekking komen 
dat het er in de scheepvaartwereld niet zó 
florissant uitziet, en dat het vandaag de dag 
toch wel een groot risico kan zijn, geld in 
nieuwe schepen te beleggen nu er voor 
zóveel tonnage geen emplooi te vinden is. 
En de werven hebben er ook geen baat bij 
schepen tegen dumpprijzen van de hand te 
doen. Al met al een situatie die niet erg 
plezierig is, en een duidelijke verbetering 
zit er voor de naaste toekomst niet in, nóch 
voor de reders, nóch voor de scheepsbou
wers. En het valt niet te voorspellen hoe 
lang dit nog gaat duren.

Vhk

Boekbespreking

RIJNMOND
meer dan een wereldhaven
Een foto-safari van Bart Hofmeester en 
Dick Sellenraad, met tekst van Kees Stiks- 
ma. Gebonden, groot formaat 27 x  29 cm., 
144 pagina's met bijna 200 kleurenfoto’s. 
Prijs ƒ 69,50.
Uitgever: Kopub B.V., Ridderkerk. 
Distributie: B.V. Multiboek, Rijsoord, gem. 
Ridderkerk.
Op de 20ste verjaardag van het Openbaar 
Lichaam Rijnmond, nam de voorzitter van 
Rijnmond, A. van der Louw, het eerste 
exemplaar in ontvangst van het boek 
'RIJNMOND, meer dan een wereldhaven'. 
Uitgever Dick van Koten en fotograaf Bart 
Hofmeester maakten dit bijzonder fraaie 
fotoboek, waarin voor het eerst een over
zicht wordt gegeven van het gehele Rijn
mondgebied. Fotograaf Bart Hofmeester 
zet met dit boek de kroon op een carrière 
van meer dan 50 jaar fotografie.
Met de medewerking van fotograaf Dick 
Sellenraad en auteur Kees Stiksma, die

zijn sporen in de droge en natte weg- en 
waterbouw in het Rijnmondgebied heeft 
verdiend, is met de verschijning van deze 
uitgave het resultaat van een jaar intensief 
werken voltooid.
Met nagenoeg 200 foto’s van uitzonderlijke 
kwaliteit en een heldere begeleidende 
tekst is een uniek resultaat bereikt.
Op vlotte en deskundige wijze beschrijft 
Kees Stiksma het bedrijvige havengebeu- 
ren, met de containers, de kustvaarders en 
tankers, de bulk-carriers met graan, hout, 
kolen en erts, de elevatoren en heftorens, 
de olietanks en raffinaderijen, alsmede de 
petrochemische industrie, overslag en ver
voer. Maar tevens de afwisselende 
schoonheid van de grote steden Rotter
dam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis 
en Dordrecht en het landschap begrensd 
door Vianen, Hellevoetsluis, Oostvoorne 
en Hoek van Holland.
Een boek van wereldformaat. Daarom ver
schijnt er naast een Nederlandstalige uit
gave tevens een Engelstalige en een vijfta-

lige editie (Nederlands, Frans, Duits, En
gels en Spaans). Het is een kijk- leesboek 
over een onrustig gebied. Ook zonder de 
teksten vertellen de foto's het verhaal van 
een gebied dat leeft van het water, werkt 
met het water en zich geheel afhankelijk 
weet van het water.

Het boek vertelt bladzij na bladzij het ver
haal van de mensen die van dit moerasland 
een woon- en werkgebied met een wereld
naam hebben gemaakt. De fotografen heb
ben het spoor, dat de mensen in dit gebied 
trokken, zichtbaar gemaakt. De m ensen-  
zélf zijn er w el, maar soms zijn ze heel klein, 
heel ver weg -  heel nietig gemeten aan het 
werk, waarmee ze bezig zijn.
Kortom: een waardevol bezit, voor ieder die 
geïnteresseerd is in het aanzicht van we
reldhaven nummer één.

P.A.L.
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’Computer simulation as an aid for offshore operations’*

by: Dr. Ir. G. van Oortmerssen, Ir. J. A. Pinkster and Ir. H. J. J. van den Boom**

SYNOPSIS
Mathematical simulation can be a powerful tool for operators o f offshore structures and offshore loading systems. In this paper a computer 
simulation model is described for prediction o f motions and mooring loads o f moored ships or structures in irregular waves, wind and 
current.
The mathematical model is based on the equations of motion in the time domain. This approach allows non-linear and asymmethc 
mooring loads and arbitrarily in time varying excitation o f the vessel. Input are: environmental conditions, mooring layout, elasticity 
characteristics o f lines and fenders and geometry o f the vessel. Output are: time histories, spectra and statistical values o f motions and 
mooring loads.
Results are presented o f extensive validation studies in which computer results are compared with results o f model experiments. From 
the results it may be concluded that there is a good qualitative and quantitative agreement between results o f the computer model and  
experimental results.

1. INTRODUCTION
In recent years the use of mathematical simulation techniques for 
the prediction of the behaviour of floating offshore systems, both in 
the design stage and in the operational phase, has increased 
rapidly. This development has been stimulated by the consider
able progress of the hydrodynamic science as well as by the advent 
of powerful computers.
In the past, predictions of the behaviour of offshore structures, by 
means of model tests or calculations, took place mainly in the 
design stage, in order to ascertain the safety of the system in 
survival conditions as well as a satisfactory performance in operat
ing conditions. At the same time, the environmental limits for safe 
operations were determined. In doing so, a number of assumptions 
usually had to be made concerning the values of many variables 
which describe the condition of the system (water depth, draft, 
stability data, actual mooring configuration, etc.) and consequently 
the guidelines that were provided to the operator were generic and 
inaccurate.
Modern hardware and software enable the operator to make better 
decisions, resulting in improved performance and reduced risk of 
calamities. While in the past predictions were made for the entire 
lifetime of a system, now the cost and turn-around time of ad
vanced calculations are such, that predictions for a particular job or 
for the day-to-day operational performance become feasible. 
The benefits for the operator are obvious and can be elucidated by 
the following examples:
•  A towing contractor, or operator of heavy cargo ships, can now 

predict with great degree of confidence, the accelerations to be 
expected during a particular transport using motion prediction 
computer programs. This enables him to design appropriate 
seafastenings to withstand the loads, induced on the cargo.

•  A dredging company can, when preparing a bid for a job in an 
exposed location, predict the behaviour of his equipment in the 
wave conditions prevailing at the particular site and thus esti
mate the number of workable days.

•  Offshore contractors can make similar predictions of the be
haviour of their crane barges or pipe lay barges for particular 
jobs.

•  Mathematical models may also be of great help to operators of 
mooring terminals. Frequently they are faced with the question, 
whether the terminal can accommodate a ship which is of a 
class different from that for which the terminal was originally 
designed. In such cases a mathematical model can give a quick 
estimate of the environmental conditions in which the ship can 
be moored safely.

In some cases, mathematical models are implemented on micro
computers on board, giving the master or rig manager a tool to 
estimate the effect on the behaviour of his structure of changes in 
ballast condition, in the mooring system, in the heading, etc.

Mathematical models are based on insight in the physical proces
ses which is mainly gained from model experiments. It is important 
to keep in mind that both mathematical models and scale models 
are limited and represent the physical reality in a simplified way. It is 
therefore important to validate the results of mathematical simula
tions by means of model tests as well as observations on full scale. 
In this paper, a computer model for time domain simulation of the 
behaviour of moored (or dynamically positioned) floating offshore 
structures will be discussed. In Section 2 a concise outline of the 
underlying theory is given, while the computer program is de
scribed in Section 3.
In Section 4 some examples of results obtained with this simulation 
technique for a moored ship and a tension leg platform are pre
sented and compared with results of model tests.

2. MATHEMATICAL MODEL 
2.1. Equations of motion
The motions of moored objects under the influence of arbitrary 
external forces due to, for instance, the environment, can be 
determined from the solution of the following equations of motion 
(ref. [1]):

( M k) +  " V * j  +  _ i  R k j ( *  ~  T )  * j M  d T  +  c k / x l  =  F * ( , )  ...........................................( 1 )

in which:
Xj =  motion in j-direction 
Mk, =  inertia matrix
Ckj =  matrix of hydrostatic restoring forces 
Rkj = matrix of retardation functions 
mk, =  added inertia matrix
Fk(t) =  arbitrary time varying external forces in the k-mode.
The left-hand side of equation (1) contains the rigid body and linear 
hydromechanic reaction forces only. In those cases where the 
right-hand side of equation (1) contains forces which are indepen
dent, or linear functions, of the motion x( and its time derivatives, the 
equations of motion are linear and can be solved in the frequency 
domain. In general, however, the external forces Fk(t) will contain 
contributions which are non-linear functions of the vessel motions, 
thus requiring the equations of motion to be solved in the time 
domain using numerical techniques. The non-linear functions of 
the vessel motions contained by the external forces Fk(t) are due to 
the characteristics of the mooring or positioning system and in 
many cases also due to non-linear drag terms.

* Paper presented at the WEMT '84 Conference in Paris. 2-4 July 1984. 
”  Netherlands Ship Model Basin MARIN Wageningen.
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2.2. Hydrodynamic reaction forces
The coefficients of the matrices contained in the left-hand side of 
equation (1), which describe the hydrodynamic reaction forces, 
are determined based on 3-dimensional, linear potential theory 
(ref. [1]). In this method, the mean wetted part of the hull is 
approximated by a distribution of source singularities.
The formulation for the potential of the sources complies with the 
equation of continuity, the linearized free-surface condition, the 
bottom condition (if finite water depth is considered) and a radiation 
condition. The unknown source strengths are obtained by impos
ing the watertightness condition at the mean position of the centre 
of each source panel.
The hydromechanic reaction terms are primarily obtained from 
potential theory as frequency dependent added mass and damp
ing coefficients. Examples of correlation found between computed 
and experimental data are given in Fig. 1. Based on these coeffi
cients the added inertia matrix mk( and matrix of retardation func
tions Rk) of equation (1) are obtained from:

Rw(t) = -  | b jiu )  cos oit dm ....................N n o '
1 »

mk| = V “’*) + Tî J Rk|<1) sin 0)*t dt

(2)

(3)

CM .

Theoretical ----------------
» Experimental =0 825m
• .. =1,650m
* „  *2 4 7 5 rr

** \

0 o —

ti)\/L /g u\JÜ q

Fig. 1 Added mass and damping coefficient in sway; water 
depth/draft = 1 . 2

Fk(0 =  J hj1) (t) Ç ( t - i ) d t  +

+  I  I  h k 2 ’  ( V 2 )  Ç ( t  —  —  t 2 )  d t ,  d t 2—00 —00 (4)

in which:
akj(w ), bk|(u)) =  frequency dependent added mass and damping 

coefficient matrices 
a)* = a constant frequency.

The advantage of describing the hydrodynamic reaction forces 
due to added mass and damping effects using retardation func
tions lies in the fact that arbitrary motions can be accommodated 
correctly irrespective of the nature of the motions. Equations of 
motion based on the direct application of frequency dependent 
added mass and damping coefficients have the disadvantage of 
not being able to cope with, for instance, transient motions which 
can arise when a vessel bounces off a stiff fender.
In this section the hydromechanic reaction forces as found from 
linear potential theory have been discussed. From model experi
ments with moored vessels it has been found that specifically the 
damping of low frequency motions can contain viscous contribu
tions which are non-linear functions of the motion. Such contribu
tions are determined from model tests and included in the right- 
hand side of the equations of motion.
Beside non-linear viscous contributions to the damping, contribu
tions which are dependent on the wave conditions can also be of 
importance (ref. [2]). These so-called wave damping contributions 
need not be non-linear in terms of their dependence on the vessel 
motions, but appear to be a non-linear function of the wave 
amplitude. For the present, wave damping effects have to be 
determined based on model tests.

2.3. Wave forces
The right-hand side of equation (1) contains, besides mooring or 
restraining forces, forces due to wind, waves and current. Wave 
forces may be split up into two contributions: first order forces 
which oscillate with wave frequency and second order mean and 
slowly varying wave drift forces. First order wave forces are 
computed in the frequency domain using 3-dimensional diffraction 
theory. The second order wave drift forces are computed in the 
form of frequency domain quadratic transfer functions based on 
the pressure integration formulation given in ref. [3].
In order to be able to compute the first and second order wave loads 
on a vessel in the time domain for arbitrary wave conditions, use is 
made of the Volterra series formulation (ref. [4]). According to this 
formulation the total wave load including first and second order 
contributions follows from:

in which:
£ (t) =  wave elevation time record
hk(,)(t), hk(2)(x,T2) = first and second order impulse response 

functions relating the wave elevation to the 
force in the k-mode.

The impulse response functions are found from:

1 + "  (1) iiot
C m  - i j  h ; ” m i « - a» (5)

1 +3C + 00 (21 1(104 Tl -  WoTo)
hk <Va> = _ !  Hk d0,i dw2 -  <6>

in which Hk(1)(w) and Hk<2)(u>iW2) are the first order wave force 
transfer function and the second order drift force transfer function 
respectively.
The advantage of the Volterra series approach is that simulation 
computations can be carried out based on measured wave records 
as well as on synthetic wave records. This makes it possible to 
investigate, for instance, whether the waves in real life have 
characteristics which can lead to different motions and mooring 
loads than is the case with a synthetic wave record which is 
generally based on the random Gaussian model.

Theoretical 
Irregular waves 
(Bi - spectral analysis)

Fig. 2  Amplitude o f the quadratic transfer function o f the lon
gitudinal drift force on a tanker in head waves

In Fig. 2 an example is given of the correlation found between 
computations and model tests with respect to the frequency do
main quadratic transfer function The results apply to a
large tanker in shallow water.
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Fig. 3 Second order wave force for semi-submersible

In Fig. 3 an example is given of the correlation with respect to the 
wave drift force computed in the time domain based on the second 
part of equation (4). This example concerns a large semi-sub
mersible.

2.4. Wind and current forces
Wind and current forces are determined by the following empirical 
relationship:

Fk= V 2pV2AkCd •(7)

in which:
p = mass density of the fluid
V =  current/wind speed
Ak =  projected area for force in the k-mode
Cd|( =  drag coefficient for the force component in the k-mode.

In the case of wind forces, Cd is generally obtained from model 
tests in wind tunnels. Current drag force coefficients are best 
obtained from tests in large basins which allow relatively unre
stricted flows in the case of oblique current angles. The influence of 
water depth is another factor of importance with respect to current 
forces (ref. [6]).
Current and wind forces are often considered as steady forces 
acting on moored structures. It should be borne in mind, however, 
that, depending on the location and conditions considered, signifi
cant dynamic components can be present in both the direction and 
magnitude of wind and current. This results in dynamic compo
nents in the wind and current forces. Such effects can be 
accommodated using the force model of equation (7).
Not often considered are possible damping effects due to wind and 
current. Consider, for instance, the case of a vessel moored in 
head current. The current force follows from:

F, =  Và p V2 A, Cdi (S)

The vessel can carry out low frequency surge motions with velocity 
x, «  Vc where Vc is the steady current speed. The total current 
force is dependent on the relative velocity between the vessel and 
the fluid. With Vc constant and x, small relative to Vc the current 
force in head current is directed aft.

F =  -  V i p (Ve +  x ,) A, Cdi

In equation (9) x, is positive when the vessel moves forward. 
Equation (9) results in:

F i  =  1/2 P V c2 A1 C di -  ( '/2  p Vc2 A, C d i ) ~  + 0 < i ,2)

or:

2|Fi! . 2
F, = F, -  —  X1 + 0(x, )

( 10)

( 11)

Neglecting (H *!2) terms it follows that the effect of the current is not 
only present as a steady force Ft but that current also contri
butes to the damping of the motion. The value of the damping 
coefficient being (2 'F1|)/VC.
A similar expression is valid for the wind forces. These effects are 
taken into account automatically during simulation computations 
by inserting the relative velocity between fluid and vessel into 
equation (7).

2.5. Mooring forces
The restoring forces due to the mooring system are provided by 
mooring lines or anchor chains yielding tension forces and, when 
fenders are used, compression forces.
The dynamic behaviour of the moored structure at wave frequen
cies will hardly be affected by the mooring. The low frequency 
motion in the horizontal modes of motion, however, will be gov
erned by the mooring system. Therefore the static characteristics 
of the mooring system are incorporated while neglecting dynamic 
behaviour of individual components of the mooring system.
The mooring line tensions and fender compression forces are 
found from the instantaneous position of the chock locations and 
from the static load-elongation characteristics of lines and fenders. 
The direction of the line tension is taken equal to the direction 
between the points of attachment of the line.
The total mooring restoring loads are found by taking the sum of the 
forces exerted by the individual lines (or chains) and fenders.

Viscous
damping

Viscous dam ping

Linear
f i l te r  ®  forces

forces

Fluid re ac tio n

W ave  height 
reconT

L in e ar  
f i l te r  !@

1st, o rd e r  
w a v e  forces

L o w  fre q u e n cyQ uadratic  I  i___
fil te r  ©  d rift fo rces

W ind and  c u rre n t IWind and Iwnd and
S p o i l t  current forces 
--------------- Mooring

forces

T im e -s te p  

in te g ra t io n  

o f 6  coupled 

d iffe re n tia l 

equatio ns  

o l m otion

Position and o r ie n ta t io n

C a lcu la tion  
of resto ring  
forces  o f 
m ooring  
s ys tem

M ooring
fo rc e s

(9)

Fig. 4 Flow diagram o f the program MOORSIM

3. DESCRIPTION OF THE COMPUTER PROGRAM
At MARIN, an advanced computer program for time domain 
simulation of moored floating structures is available, called 
MOORSIM. The first version of this program became operational in 
1975 (see ref. [1]) and the program has since been extended and 
developed further, and may be regarded as representing the state- 
of-the-art.
The program MOORSIM is based on the mathematical model 
described in Section 2, and takes all six degrees of freedom into 
account. A flow diagram of the calculation procedure is given in Fig.
4. Input is a record of the (random) incident waves, which may be 
obtained form actual in-situ measurements, or from a theoretical 
realization of a certain wave spectrum. By applying linearfilters (B), 
the wave loads pertaining to this wave record are obtained. In a 
similar way, the low frequency second order wave drift forces are 
generated by applying quadratic filters (C) to the wave record (see 
equation (4)). Wind and current forces are predicted on a basis of 
empirical data (see equation (7)). The evaluation of the convolution 
integral (see equation (1)) may be regarded as applying a filter (A) 
to the past history of the velocities of the structure. If expedient, 
extra damping forces due to viscous effects or wave effects can be 
added to the fluid reaction forces. This may in particular be 
desirable for the roll motion or the low frequency horizontal mo
tions. The forces exerted by mooring lines and fenders are com
puted from the actual position and orientation of the structure and 
the elasticity characteristics of lines and fenders. These elasticity
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characteristics may be completely non-linear. After summing up all 
the forces, the six coupled differential equations of motion are 
solved by means of time-step integration. Output of the program 
are time histories of the six motions of the structure and of all 
mooring forces. Post-processing routines cover spectral and 
statistical analysis of the generated data and plotting of results. 
The linear filters (A) and (B) and the quadratic filters (C) contain the 
basic hydrodynamic properties of the floating structure. They 
depend on the geometry of the hull, the loading condition and the 
water depth. The basic hydrodynamic input can be generated by 
means of MARIN’s 3-dimensional diffraction computer program 
DIFFRAC. This program is based on the singularity distribution 
method and computes first order wave forces, added mass and 
damping coefficients, and low frequency wave drift forces, in the 
frequency domain. From these data, filters (A), (B) and (C) can be 
obtained by means of special computer routines.
The time domain simulation program MOORSIM is very flexible 
and can be helpful in understanding the behaviour of moored 
structures, One of the strong points of this simulation model is that 
the various factors which govern the response of the moored 
structure are separated into clearly identifiable units, while the 
synthesis of the various elements provides a complete description 
of the moored system.

4. VALIDATION STUDIES
In order to validate the complete chain of theories and numerical 
techniques used in the presented simulation model, extensive 
model test programs were carried out at the NSMB laboratories of 
MARIN.
The use of impulse response techniques to derive first and second 
order wave force records from arbitrary wave trains enables a 
severe test of the quality of the simulated results, viz. a direct 
deterministic comparison in the time domain with experimentally 
obtained results. To this end the wave elevation measured during 
the model tests was used in the computational procedures. In this 
way measured and calculated motion and mooring force records 
could be compared. Other qualifications of the results were made 
by statistical and spectral analysis.
An extensive validation study was carried out for a vessel moored 
to an offshore jetty. In this study, model tests at a scale of 1 to 82.5 
were carried out for a 200,000 TDW tanker attached to a jetty by 
means of two breasting lines, bow and stern lines and two spring 
lines. Four fenders were employed between vessel and jetty. This 
mooring arrangement had strongly non-linear and asymmetric 
restoring characteristics. The water depth amounted to 22.68 m, 
while the draft of the tanker was 18.9 m.

The test program comprised four wave spectra, four wave direc
tions and several current and wind conditions. Simulations were 
carried out according to the procedures described in Section 3. 
Non-potential damping forces were derived from motion decay 
tests in still water.
Fig. 5 shows typical results for a bow quartering irregular sea with a 
mean period of 7.6 s and a significant height of 2,0 m. Wind was 
approaching from the jetty side at a velocity of 40 knots.
Other representative results are shown in Figs. 6 and 7. These 
correlations were obtained for the same wave spectrum from beam 
direction. The spectral density of the simulated motions at wave 
frequencies show a fair agreement with the measured values and 
also with results derived directly from the linear motion transfer 
functions and the wave spectrum. This indicates that the motions of 
the vessel at wave frequencies are hardly affected by the mooring 
system.
Besides low frequency components and components in the range 
of wave frequencies, measured as well as simulated records 
contained super-harmonic components as can be seen from Fig.
7.
In addition to the behaviour of the moored vessel in wind, waves 
and current, fender impact due to an approaching vessel is an
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Fig. 8 Fender impact for a 225 kTDW tanker
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Fig. 9 Computed and measured time traces o f horizontal mo
tions in irregular seas approaching from 157.5 deg.

important aspect for the design and operation of jetties. The 
program MOORSIM is also suited for the prediction of these impact 
loads. Fig. 8 shows the results of both model tests and simulations, 
carried out for a 225 kTDW tanker colliding with a fender. The 
transverse approach velocity of the ship amounted to 0.19 m/s and 
the keel clearance was 20 per cent of the ship's draft. (See ref. [7]). 
While second order forces with frequencies equal to the difference 
of frequencies of individual wave components govern the be
haviour of most moored or compliant structures, in some cases 
second order 'sum frequency’ wave forces may be of importance 
too. For a deep water Tension Leg Platform this was confirmed by 
model tests and MOORSIM simulations. (See ref. [8]).
The TLP with a total weight of 40,500 tonnes and a total tether pre
tension of 14,000 tonnes operating in 450 m water depth was 
tested at a scale of 1 to 75 in the Seakeeping Laboratory of the 
NSMB.
Figs. 9 and 10 show both TLP motions and tether forces for 
irregular seas approaching from 157.5 deg. (significant height = 
9.8 m, mean period = 13.7 s). The tether forces were mainly 
associated with second harmonic components in the pitch motion 
of the TLP.

5. CONCLUSIONS
In recent years the understanding of the behaviour of floating 
structures and the ability to predict the motion behaviour and 
mooring loads have increased considerably. Computer simula
tions, which use a mathematical model of the system, produce 
results which show a good correlation with model test results as 
shown by the sample results in this paperfor a moored tanker and a 
tension leg platform. A computer program as described in this 
paper can be a powerful tool to assist operators of various kinds of 
offshore systems.
It is to be expected, that shortly Computer Aided Operations (CAO) 
will be a concept with an impact similar to CAD and CAM and will 
contribute significantly to enhance the performance and safety of 
offshore operations.
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De problemen en het perspectief van het half en volledig 
gemechaniseerd lassen van offshore constructies.*)

A. Inleiding
Bij offshore toepassingen wordt de beklede elektrode het meest 
als toevoegmateriaal gebruikt. Het half en volledig gemechani
seerd lassen wordt nog op kleine schaal toegepast. Wat is hiervan 
de reden? De beperkingen genoemd in de specificatie van de 
opdrachtgever en de mechanische eisen spelen een rol in de 
keuze van de lasprocessen.
Zijn de fabrikanten onwillig voldoende tijd te spenderen om te 
bewijzen, dat ze met behulp van de meer economische lasproces
sen in staat zijn te voldoen aan de eisen welke de opdrachtgevers 
stellen in de offshore industrie?
Aan de hand van een aantal voorbeelden zal dieper op deze vraag 
worden ingegaan.

B. Mechanisatlegraad
De titel van het referaat suggereert, dat het mechaniseren bij het 
lassen van offshore constructies niet van een 'leien dakje’ gaat. 
Alvorens dieper op dit onderwerp in te gaan, lijkt het zinvol eerst 
vast te stellen wat onder half- en volledig mechaniseren wordt 
verstaan en welke lasprocessen hier op betrekking hebben. Voor 
de volledigheid wordt tevens ingegaan op het begrip automati
seren.
De lasprocessen, die in dit kader voorkomen, zijn het booglassen 
met beklede elektrode, onder poeder lassen, het 'argon are’ lassen 
en gasbooglassen. In het algemeen omvat mechaniseren het 
vervangen van menselijke arbeid door een machine.
De doelstellingen van het mechaniseren kunnen zijn:
-  de produktie toe te laten nemen, het verlichten van menselijke 

arbeid en het verkrijgen van een constante kwaliteit.
Het mechaniseren van het lasproces is derhalve het toepassen 
van technische hulpmiddelen bij het maken van lasverbindingen, 
Het begrip half-mechaniseren zal u in dit verband duidelijk zijn. 
Mechaniseren wordt automatiseren, wanneer het maken van 
keuzen in de gemechaniseerde procesgang niet langer door de 
mens geschiedt, maar geheel of gedeeltelijk gestuurd wordt door 
gegevens verwerkende apparatuur.
I.v.m. de concurrentiepositie in internationaal verband bestaat er 
dringende behoefte aan kosten verlagende maatregelen met be
houd c.q. verbetering van kwaliteitsaspecten. Het verlagen van de 
laskosten biedt hiertoe een mogelijkheid b.v. door de toepassing 
van half-gemechaniseerde, gemechaniseerde en geautomati
seerde lassystemen.
In Nederland wordt procentueel aanzienlijk meer het booglassen 
met beklede elektroden toegepast dan in andere geïndustraliseer- 
de landen. In deze verdeling is bij het Bmbe ook het "argon are" en 
hetdriepootlassen toegevoegd, terwijl het gasbooglassen (met de 
hand) bij het half-gemechaniseerd lassen wordt gevoegd en het
O.P. en gasbooglassen bij de volledig gemechaniseerde laspro
cessen zijn ingedeeld. Een globale verdeling van de lasprocessen 
in Nederland en daar buiten in 1982 was (in procenten):

Ned. W.-Europa U.S.A. Japan

Booglassen met 
beklede elektr.

70 40 42 43

Half-gemechani- 
seerd lassen

25 52 49 49

Volledig
gemechaniseerd

5 8 9 8

Mechanisatie
graad

30 60 58 57

door Ing. R. W. A. van den Berg,**

Eén opmerking dient hierbij te worden gemaakt. De mogelijkheden 
tot mechanisatie/automatisering van lasprocessen ligt veelal bij 
seriefabricage. Dit is in Nederland, vergeleken met andere landen, 
van beperkte omvang, waardoor een vergelijking met andere 
landen voor Nederland ongunstig uitvalt.
Blijft de conclusie, dat een verbetering van de mechanisatiegraad 
mogelijk moet zijn. Bij de Hollandse Constructie Groep wordt de 
mechanisatiegraad bepaald aan de hand van het gekochte toe
voegmateriaal. Dit is ook geen absoluut betrouwbare methode, 
maar geeft als vergelijking mogelijkheden. Zeker zijn op het gebied 
van het gemechaniseerd argon are lassen aanzienlijke vorderin
gen gemaakt (rondnaden in pijpen en pijp-pijpplaatverbinding). 
Indien echter naar de gekochte hoeveelheid toevoegmateriaal 
wordt gekeken, blijkt dit maar 0,1% te zijn van het totaal. Het ligt 
voor de hand om tot een andere opzet te komen, gebaseerd op 
uren.
Terugkomend op de mechanisatiegraad kan de verwachting wor
den uitgesproken, dat deze in de offshore industrie lager ligt. Een 
voorzichtige schatting geeft aan 14%, te verdelen in half-geme- 
chaniseerd 40% en volledig gemechaniseerd 10%, terwijl 86% 
nog wordt gelast met de beklede elektrode. Het volgende hoofd
stuk gaat in op de mogelijke oorzaken.

C. Mogelijke oorzaken, welke bijdragen tot een lage mechani
satiegraad
De reden, dat het booglassen met beklede elektrode nog niet zo 
lang geleden overal ter wereld het meest toegepaste lasproces 
was, ligt in de zeer grote veelzijdigheid van het proces en het hoge 
ontwikkelingsniveau van de elektroden, waarmee door de goed 
geschoolde lasser in elke stand zeer hoogwaardige verbindingen 
kunnen worden vervaardigd. De traagheid van het proces leverde 
bij het ontbreken van geschikte alternatieven geen onoverkomelij
ke bezwaren op. Het gasbooglassen en het onder poeder lassen 
bieden om economische reden voordelen zonder afbreuk te doen 
aan de lastechnologische eisen. Toch worden deze lasprocessen 
bij de offshore industrie te weinig toegepast en wel om de volgende 
(mogelijke) redenen:
a. De specificatie van de klant biedt te weinig ruimte of verbiedt 
zelfs het lasproces (b.v. gasbooglassen met massieve draad). 
Deze stelling wordt gauw uitgesproken waarbij dan direct naar de 
opdrachtgever wordt gewezen. Het verhaal gaat, dat het gasboog
lassen veelal wordt verboden in de offshore wereld. Een inventari
satie aan de hand van een tiental specificaties (zie bijlage 1) geeft 
echter te zien, dat de meeste voorschriften wel terdege ruimte voor 
toepassing geven, als de fabrikant maar aantoont, dat hij in staat is 
een goede reproduceerbare kwaliteit te leveren. Het bewijsmateri
aal kost echter tijd en geld. Het introduceren van een nieuw’ 
lasproces en het opleiden van lassers kost minstens een half jaar, 
terwijl er ook voorbeelden zijn van 2 jaren introductietijd. Deze te 
nemen moeite (= tijd  en geld) doet fabrikanten soms verwijzen 
naar de specificatie die geen speelruimte zou geven.
Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden bekend, waarbij de 
specificatie alle ruimte geeft en de keuringsgroep van de opdracht
gever geen enkele, daarbij wijzend op persoonlijke ervaringen of 
een pakket afschrikwekkende aanvullende n.d.o. eisen stelt.
b. Tussen het moment van ontvangst van de opdracht en de

* Lezing gehouden tijdens de IRO-offshore conferentie d.d. 23 en 24 
oktober 1984 te Den Haag.
** Hoofd Centrale Kwaliteitsdienst, Hollandse Constructie Groep.
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ONTDEK DE KWALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID...

• A KO EST ISCH E  ISO LAT IE  
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* V E N T IL A T IE S Y S T E M E N

*  A FZU IG SYST E M EN

'  A .C . IN STALLAT IES

• C .V . IN STA LLA T IES

'  SA N IT A IR E  IN STALLAT IES

SPECIALISTEN JUIST BIJ TOEPASSINGEN AAN BOORD.

/
VAN DER HEIDE DRONRIJP SV
einsteinweg 19 8912 ap leeuwarden 058 -150776 
filiaal: gotenburgweg 18 9723 tl groningen 050 - 140366
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lastechniek
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S de universele  
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Basische
We hebben het 

beloofd en het kon ook niet 
uitblijven. Na de revolutionaire 

offshore-elektroden Kryo 1 en 
Conarc 49C zijn nu ook andere ba- 

* *j£V' • • * sische elektroden van Smitweld ge- 
maakt volgens het unieke Sahara EMR- 

®ru£T * procédé. Wat een omwenteling in de 
offshore-sector veroorzaakte, zal nu in 

iedere werkplaats worden ontdekt: voor het 
|S f >4 eerst hoeft vochtigheid geen probleem meer
ïT.^. te zijn bij het lassen met basische elektroden!

Het door Smitweld ontwikkelde procédé 
heeft niet voor niets de naam Sahara gekregen. 
Sahara-elektroden zijn de meest vochtbestendige 
elektroden ter wereld. De toevoeging EMR betekent 

dan ook Extra Moisture Resistant.
Ze komen volstrekt lasdroog uit de verpakking en



BREIDT ZICH
UIT! i\

Sahara EMR-elektroden nu ook voor ketel- en scheepsbouw.
blijven dat 4 tot 5 uur lang. Door de EMR-elektroden in 
een verwarmde koker te bewaren, kunt u zelfs een hele 
werkdag dóórlassen zonder tussentijds drogen!

En dus ook zonder uitval-verliezen. Maar uw 
grootste besparing ligt in de laskwaliteit...

Poreusheid behoort definitief tot het verleden.
De vochtopname van de Sahara EMR-elektrode 

is zo laag, dat elke las absoluut vrij van poreusheid kan 
zijn. Het geringe waterstofgehalte in het lasmetaal sluit 
koudscheuren praktisch uit!

Daarin schuilt uw grootste besparing: 
EMR-elektroden maken definitief een eind aan het kost
bare uithakken en opnieuw vullen. Dit effect wordt nog 
versterkt door het feit dat de las van een EMR-elektrode 
vrijwel geen nabewerking vereist.

De unieke eigenschappen van de nieuwe, 
basische Sahara EMR-elektroden zijn uitvoerig getest

én vergeleken met conventionele typen. De resultaten 
daarvan zenden wij u gaarne op aanvraag toe 
Slechts één ding is nog overtuigender: zelf testen.
De gratis monsters liggen voor u klaar...

PROBEER ZE!
Vraag gratis proef-elektroden aan bij:
Smitweld BV 
Postbus 253 
6500 AG Nijmegen 
Telefoon 080-522911 SMITWELD

Member of'the NORWELD ( ii
Het Smitweld QA-programma is gekwalificeerd door ASME. 
VdTUV, EdF (RCCM), Statoil. e.a.
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Wij vertegenwoordigen in Nederland en België 
onderstaande wereldbekende Noorse en Duitse fabrikaten:

HYDRAULIK BRATTVAAG
lagedruk hydraulische dekwerktuigen en dekkranen van A/S HYDRAULIK

BRATTVAAG, Brattvaag

FRYDENB0
hydraulische draaivleugel stuurmachines van A /S  FRYDENBO MEK. VERKSTED, 

Tevens complete inbouwklare roersecties. Bergen

HEINZ J. HINZE
flaproeren naar ontwerp van Dipl.-lng. Heinz J. Hinze, Hamburg, door ons in 
licentie vervaardigd.

SOUNDFAST
pneumatische afstandpeiling van PEILO TEKNIKK A/S, Longva, 
continu- en momentpeiling voor alle soorten tanks van schepen.

ULSTEIN
4 ((±  T L S T E IN  verstelbare schroeven met reductiekast voor vermogens van 200-8500 pk.

vaste en verstelbare dwarsscheepse manoeuvreerschroeven voor vermogens 
tot 1500 pk. van ULSTEIN TRADING Ltd. a/s, Ulsteinvik

EIGEN SERVICE-STATION EN TECHNISCHE DIENST VRAAGT GEHEEL VRIJBLIJVEND NADERE INFORMATIE

REKAB-GRONINGEN b.v.
HOFSTEDE DE GROOTKADE 38, 9718 KC GRONINGEN -  TELEFOON 050-120441* TELEX 53042

JAN VERHAAR

Fabrikant van OMEGA boegschroeven 
leverbaar in diverse typen, met diverse dieselmotoren 

(ook gereviseerde motoren)

Inl. tel. 071 - 15 37 00, b.g.g. 17 26 31 

Rhijnhofweg 12 - 2342 BB Oegstgeest
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produktiestart liggen doorgaans 4-6 weken om een aantal zaken te 
klaren. Kwaliteitshandboek, lasmethodebeschrijvingen, lasme- 
thodekwalificaties etc. Het gemakkelijkste is bestaande geldige 
LMK’s te gebruiken, zodat nieuwe 'experimenten' achterwege 
kunnen blijven en de fabriek snel op start kan liggen. Men gunt 
zichzelf geen tijd voor een goede terugkoppeling om de opgedane 
ervaringen in de lasmethodebeschrijvingen en lasmethodekwalifi- 
caties (LMK) te verwerken. Mocht men toch nog besluiten wat 
proeven te doen dan blijkt de (hulp)apparatuur verouderd te zijn en 
geeft storing, zodat i.v.m. tijdsgebrek teruggegrepen wordt naar de 
oude procedures.
c. De werkomstandigheden zijn meestal verre van ideaal. I.v.m. de 
grote afmetingen wordt er vaak hoog boven de grond gewerkt en 
wordt er snel teruggegrepen op het meest flexibele lasproces: de 
beklede elektrode.
Het buiten werken werkt ook verstorend op het toepassen van het 
gasbooglassen.
d. Hoe hoger de kwaliteitseisen t.a.v. mechanische eigenschap
pen (b.v. CTOD crack opening displacement test en kerftaaiheids- 
eisen t.a.v. de grondnaad bij -40 °C  resp. -50°C ) des te proble
matischer wordt de toepassing van het gasbooglassen en het 
onder poeder lassen. Het blijkt b.v. goedkoper te zijn een deel van 
een constructie te lassen met een beklede elektrode dan een 2e 
LMK te lassen met CTOD eisen, als de eerste LMK afgegaan is op 
de CTOD-eis (b.v. 2,4 meter in 60 dik X-naad, booglassen met 
beklede elektrode i.p.v. onder poeder lassen).
Het lastoevoegmateriaal dient CTOD te zijn gekeurd, hetgeen niet 
het geval is voor hoogrendements elektroden, zodat wordt terug
gegrepen naar de E 7016 - E 7018 typen.
e. Meestal wordt het uitgangsmateriaal ter beschikking gesteld 
door de opdrachtgever. Het realiseren van goede mechanische 
eigenschappen is een resultante van de keuze van het lastoevoeg
materiaal, lasparameters en invloed moedermateriaal. En dat 
laatste is soms een verrassing in negatieve zin voor een fabrikant.
f. Ook de complexheid van sommige lasnaden speelt een vertra
gende rol op het gebruik van het GMAW of SAW (b.v. T-joint, 
knooppunt). Vaak is de engineering ook reeds achter de rug en 
liggen de lasnaadvormen vast, waardoor tevens het te kiezen 
lasproces vast ligt.
g. Indien er lassers ingehuurd dienen te worden, zijn deze allen 
gekwalificeerd voor het booglassen met beklede elektrode. Er zijn 
praktisch geen lassers te krijgen die gekwalificeerd zijn en ervaring 
hebben op het gebied van het gasbooglassen.

D. Praktijkvoorbeelden
Hierna volgen enkele voorbeelden uit de praktijk:
1. Het onder poeder lassen van een i-naad. Laag-tegenlaag. 
Onvoldoende doorlassing. Moeilijk waar te nemen m.b.v. röntgen
foto’s en alleen te constateren d.m.v. ultrasoon onderzoek met 
verzwaarde eisen en door het nemen van buigproeven van pro- 
duktie proefplaten. Je hebt heel wat meters te repareren bij het 
gebruik van dit economische lasproces als het niet op de juiste 
manier wordt toegepast. Het blijft een kritisch item.
2. Het tweede voorbeeld is het gebruik van een basische elektro
de voor het lassen in verticaal neergaande positie. (Het blijft een 
beklede elektrode, maar is er geld mee te verdienen.) De Philips 
27P laag waterstof elektrode voor het lassen van rondnaden. De 
voordelen van deze elektroden zijn:
-  de hoge neersmelt
-  de lage warmte-inbreng
-  het erg lage waterstofpercentage
-  goede mechanische eigenschappen.
Er is echter één nadeel: de hardheid in de warmte beïnvloede

zone. Daarom moet er een sluitlaag worden gelegd met een 
andere basische elektrode in de verticaal opgaande laspositie.
3. Voorbeeld drie gaat in op het gemechaniseerd TIG-lassen van 
AF 22. Roestvaststaal met 50% ferriet en 50% austeniet. Het is 
geen constructiestaal, maar het materiaal is erg populair bij toe
passingen op offshore platforms met als medium gas met een 
verhoogd H2S. Bovendien is het een voorbeeld, waarbij de op
drachtgever eist dat de lasnaad volledig gemechaniseerd dient te 
worden gelast.
De NAM heeft in diverse AF 22 leidingen recent corrosie geconsta
teerd vanuit de binnenkant van de pijp. De grondnaden waren 
gelast met beklede elektroden. Doordat spetters op de binnenkant 
van de pijp waren gekomen, en er ook nog slakresten op de 
doorlassing aanwezig waren, is er op die plaatsen corrosie ont
staan. Reden voor de NAM om de grondnaad TIG gemechani
seerd te laten lassen. Om een constante warmte-inbreng te verkrij
gen en zodoende goede mechanische eigenschappen in de 
warmte beïnvloede zone dient de gehele naad zo te worden gelast. 
In opdracht van de NAM heeft Smit-Weld een onderzoek uitge
voerd voor het gemechaniseerd TIG-lassen van AF 22 in b.v. 8" 
pijp 50mm dik. Tussentemperatuur bij het lassen: 150°C. Tijds
duur 27 uur. Een uitstekende maar zeer dure lasl
4. Proeven bij Cloos in Duitsland hebben uitgewezen dat het 
gebruik van een lasrobot voor het lassen van een T-joint nog geen 
succes is geweest. In de omtrek van de pijp gezien is er steeds 
sprake van een andere naadinhoud, waardoor het bepalen van de 
posities van de verschillende lasrupsen t.o.v. elkaar vooraf een 
zeer moeilijk te bepalen opgave is. Om dit goed te doen zal men 
iedere laag apart moeten programmeren, nadat de voorlaatste 
laag is gelast. Eén en ander houdt een complex programma in bij 
een zeer beperkte seriegrootte. In de toekomst worden wel oplos
singen verwacht door de mogelijkheid van off-line programmeren, 
zodat het totale programma kan worden gemaakt via een pro- 
grammeerstation separabel van de robot.
5. Als laatste voorbeeld wil ik het gebruik van het onder poeder 
lassen met ijzerpoeder noemen (het bulk-lassen) en dat zonder 
toename in warmte-inbreng geschiedt. Van te voren wordt poeder 
vóór het smeltbad in de naad gelegd d.m.v. een in snelheid 
wisselend schoepenrad, dat de vereiste hoeveelheid laspoeder in 
een afvoerpijpje brengl. Ofschoon deze manier van poeder toe
voegen in principe attractief is, wordt er meer een eenvoudiger 
systeem gebruikt, waarbij het poeder naar de draad wordt geleid 
boven het laspoeder, het zgn. Hi-Dep-systeem.
De magnetische krachten rond de draad zorgen er voor, dat het 
poeder aan de draad blijft gekleefd en zo vindt dus het transport 
naar de lasboog plaats. Recent zijn toepassingen bekend gewor
den, waarbij 10 kg. poeder is toegevoegd per uur in de naad. De 
mechanische eigenschappen voldeden aan de hoogste eisen 
(kerfslagproeven bij -40°C ). Dit lasproces is één van de belang
rijkste ontwikkelingen op lasgebied om de productiviteit te verho
gen en bovenal in dat toepassingsgebied, waarbij de heat-input 
beperkt dient te blijven.

E. Conclusie
Het is de overtuiging van de auteur, dat fabrikanten meer tijd 
dienen te spenderen aan de nieuwe varianten van hetgasboog- en 
onder poeder lassen.
Bovendien dient de fabrikant het bewijs te leveren, dat hij in staat is 
gedurende een langere periode een betrouwbare kwaliteit te 
leveren bij het toepassen van half- en volledig gemechaniseerde 
lasprocessen. Het kan de indruk wekken, dat dit veel tijd en geld 
kost, maar op de lange termijn zal het in het voordeel werken van 
zowel de opdrachtgever als de fabrikant.
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Bijlage 1
Samenvatting van verschillende specificaties, waarin beperkende voorwaarden staan genoemd m.b.t. het gasbooglassen en 
Innershield lassen.

Opdr. Omschrijving Opdr. Omschrijving
gever gever

A Voorkeur voor Bmbe en O.P., maar andere processen mogen 
ook, mits het wordt gestaafd met goede resultaten,

B Half-gemechaniseerd lassen met gasloze gevulde draad, a l
leen toepassen indien:
-  t {voor primary stee l)«  40mm
-  de lasruimte open is.
Wanneer t>40m m , altijd aansluitend spanningsarm gloeien. 
Niet toepassen in combinatie met andere lasprocessen (bv 
Bmbe en OP). Fabrikant dient e.e.a. aan te tonen en alle 
uitrusting, stroombronnen en draadaanvoerunits dienen regel
matig gecalibreerd te worden. Alleen snoeren trekken. Voor het 
lassen met gevulde draad onder gasbescherming dienen extra 
gegevens te worden verstrekt, maar het proces is verder 
toegestaan. Het Bmbe en het O P. zijn de 'normale' laspro
cessen.

C GMAW (MIG of MAG) vereist speciale toestemming van op
drachtgever na evaluatie van de gegevens.

D Gevulde draad alleen na schriftelijke toestemming te gebrui
ken. Percentage waterstof in neergesmolten lasmetaal max. 
5 ml/100g.

E Andere lasprocessen dan Bmbe en O. P. alleen te gebruiken na 
overeenstemming met opdrachtgever.

F Automatisch lassen met gevulde draad toegestaan, Half- 
gemechaniseerd alleen bij druk onder 4 bar en bedrijfstemp. 
tussen 0 en 110°C. Het kortsluitbooglassen is niet toegestaan 
i.v.m. ontstaan bindingsfouten.

G MAG of MIG-lassen vereist schriftelijke toestemming van op
drachtgever en dient beperkt te blijven tot het leggen van de 
grondlaag bij:

-  complete stompe of hoeklassen beneden materiaaldikten 
van 10mm.

-  hoeklassen te lassen met min. lasstroom van 190 Amp. en 
min. spanning van 22 Volt. Min. wanddikte draad 0,9 mm.

H Gasloze gevulde draad is acceptabel voor toepassingen welke 
spanningsarm worden gegloeid, indien met een H.l. wordt 
gelast tussen de 1,2 en 4,5 KJ/min.
Voor de as.-welded’ conditie geldt naast bovengenoemde 
heat-input:
-  alleen snoeren trekken
-  3G alleen verticaal neergaand, opgaand alleen voor grond

laag
-  produktie proefplaten maken
-  calibreren apparatuur
-  regelmatig waterstof bepaling doen.
Niet toegestaan als:
-  hechtlas, geen grondnaad indien andere lasproeven worden 

gebruikt en als tegenlas. MIG-lassen alleen hechtlassen en 
grondnaden in niet-kritische toepassingen of indien O.P.-las 
totaal omsmelt.

I Voor gevulde draad: toevoegdraden moeten goedgekeurd zijn 
door de opdrachtgever.

J Gasbooglassen met massieve draad alleen met sproeiboog in 
de shop. Gasloze gevulde draden niet toegestaan.
Elke MIG kortsluitbooglas hechten en alle lassen waar grond
naad in ligt, gelast met MIG, 100% ultrasoon te onderzoeken.

Het m.s. IJsselland, gebouwd door BV Nieuwe Noordnederlandse Scheepswerven te Groningen voor rederij Linde Uoyd te Ursem, 
tijdens de proeftocht op de Eems op 10 januari 1985 (foto Dijkstra Delfzijl).
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LLJJjl STERKE STIJGING VAN EXPORTORDERS 
IN VIERDE KWARTAAL 1984

CEBOSINE

In de laatste maanden van 1984 is het 
aandeel van de export in de orderporte
feuille van de zeescheepsnieuwbouwwer- 
ven, vergeleken met het derde kwartaal, 
gestegen met 25%: van 403 naar 503 mil
joen gulden. De totale waarde van de or
derportefeuille bereikte in het laatste kwar
taal praktisch een gelijke hoogte als in het 
daaraan voorafgaande kwartaal: 1.862 te
gen 1.890 miljoen gulden. Vergeleken met 
het jaar 1983 is de waarde van de ontvan
gen opdrachten in 1984 met bijna 200 mil
joen teruggelopen: 1.250 tegen 1.435 mil
joen gulden.

De sterke groei van het exportaandeel is 
mede een gevolg van de stabilisering van 
de arbeidslonen en de stijging van produk- 
tiviteit in de scheepsbouwindustrie. Voor 
het eerst sinds 1975 komt ons land nu ook 
weer voor op de lijst van zogenaamde lea- 
ding countries, opgesteld door Lloyd’s Re
gister of Shipping, zij het nog op een 19e 
plaats. De hoogste posities op deze 
wereldranglijst worden ingenomen door 
het leidende Japan, respectievelijk ge

volgd door Zuid-Korea, Brazilië en China 
(inclusief Taiwan).
Dat Nederland weer tot een weliswaar pas 
19e plaats is opgeklommen, is opmerkelijk 
te noemen wanneer daarbij de vérgaande 
herstructureringen en capaciteitsreducties 
in aanmerking worden genomen. Hieruit 
mag worden afgeleid dat de jaren geleden 
ingezette herstructurering zijn vruchten be
gint af te werpen.
Ook uit een nog niet gepubliceerd rapport 
van het Nederlands Economisch Instituut 
blijkt dat de concurrentiepositie van de Ne
derlandse werven aanzienlijk is verbeterd. 
De produktiviteit steeg met 7,5%, terwijl 
Nederland als enig land in West-Europa de 
arbeidskosten wist te verlagen.

Ter illustratie moge ook nog dienen dat de 
in 1984 in het onderzoek van McKinsey 
betrokken werven in dit jaar de in afgeslo
ten opdrachten berekende verliezen bijna 
geheel hebben kunnen afdekken met de 
door de overheid toegezegde generieke 
steun-bedragen. Dit is dan ook de reden 
waarom bij de overheid wordt aangedron

gen op voortzetting van het in 1984 vige
rende steunsysteem dat, zoals uit het bo
venstaande blijkt, in de praktijk bewezen 
heeft redelijke resultaten op te leveren.
De hogere plaatsen op de wereldranglijst 
van de Bondsrepubliek Duitsland (8), 
Frankrijk (11) en ook Engeland (18) worden 
deels verklaard door de grote steunbedra
gen die de overheden van deze landen aan 
hun nationale scheepsbouwindustrieën 
verlenen.
In de vijfde E.E.G.-richtlijn, waarin de 
steunverlening aan de scheepsbouw in de 
jaren 1985 en 1986 is geregeld, zijn de 
bestaande regelingen met twee jaar ver
lengd, terwijl naar verlaging moet worden 
gestreefd. Een aantal landen tracht van 
deze verlenging gebruik te maken om tot 
verhoging der steunbedragen over te 
gaan.
Nederland is geen voorstander van over
heidssteun, op voorwaarde dat deze steun 
ook in andere EEG-landen wordt afge
bouwd of stopgezet, zodat op deze wijze 
een voor alle Europese landen gelijke con
currentiepositie ontstaat.

ONTWIKKELING ORDERPORTEFEUILLE ZEESCHEEPSNIEUWBOUW

Periode Totale waarde waarvan Totale CGT waarvan Orderportefeuille
in milj. gld. voor export voor export totaal waarvan

voor export

4e kwartaal 1984 1.862 503 400.150 117.330 111 58
3e kwartaal 1984 1.890 403 408.075 83.635 108 48
2e kwartaal 1984 1.780 348 388.910 69.400 103 43
1 e kwartaal 1984 1.702 275 371.000 60.700 99 34
4e kwartaal 1983 1.910 349 *) *) 103 37

ONTVANGEN OPDRACHTEN
4e kwartaal 1984 275 176 67.350 47.430 24 18
3e kwartaal 1984 343 58 78.705 17.040 20 8
2e kwartaal 1984 379 116 85.660 23.000 23 14
1e kwartaal 1984 253 50 47.500 6.750 22 5

Totaal 1984 1.250 400 279.215 94.220 89 45
Totaal 1983 1.435 350 *) ’ ) 122 52

*) Per 1 januari 1984 werd een nieuwe omrekeningscoëfficiënt toegepast. Dit is de reden dat de totale CGT in 1984 niet vergeleken kan worden met die uit 1983.
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
yj TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma van lezingen en evenementen voor het seizoen 1984/1985 

DISCUSSIEAVOND 2.
Kleine Handelsvaart
di. 19 mrt. '85 Groningen.

HET PELLERSCHIP
door Ing. A. J. Goudriaan 3.
do. 21 m rt '85 Vlissingen.

DE INTRODUCTIE VAN PANTSER- 
SCHEPEN IN NEDERLAND, GEZIEN IN 
TECHNISCH EN HISTORISCH PER
SPECTIEF"
door Dr. Ir. J. M. Dirkzwager, Min. van 
Defensie Den Haag 
do. 28 mrt. '85 Rotterdam, 
wo. 17 apr. '85 Amsterdam.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 
BRANDSTOFBEHANDELING EN ZEE
WATER VERDAMPERS*
door G. J. Bruinsma, Alfa Laval N.V., Am
stelveen.
wo. 27 mrt. '85 Amsterdam; 
di. 16 a p r. '85 Groningen; 
do. 18 apr. '85 Rotterdam.

JAARDINER
za. 30 mrt. '85 Amsterdam.

SHELL TANKERS PRODUKT 
SCHEPEN* **
-  Ontwerp uitgangspunten.
-  Technische systemen en uitrusting 
door: de heer M. A. Busker, Fleetmanager 
en de heer L. P. A. de Winter, Technical 
dept. Shell Tankers B.V. te Rotterdam 
do. 18 apr. '85 Vlissingen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
wo. 24 apr. '85 Vlissingen.

KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR DE 
NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW**
door K. Fibbe 
do. 2 mei '85 Rotterdam.

NB
Dit programma zal In de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen In samenwerking met de 

Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
** Lezingen In samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
'William Froude’.
1. De lezingen in C rningen worden ge

houden in Café-Restaurant Bosch- 
huis’, Hereweg 95, Groningen, aan
vang 20.00 uur.

De lezingen in Amsterdam worden 
gehouden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan, 20, Amsterdam, 
aanvang 17.30 uur.
De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Clauszaal van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en 
broodmaaltijd in de Wijnkelder, aan
vang 18.00 uur (Deelname opgeven 
tel. 010-762333)

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britan
nia, Boulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur.

SECTIE VOOR SCHEEPS
TECHNIEK Klvl 
Small craft in breaking waves
door mr. A. Morrall, Head of Ship Dynamic 
Section, National Marine Institute, U.K. 
di. 26 feb. 20.00 uur Aula T H. Delft.

DAGBIJEENKOMST:
DE NEDERLANDSE 
MARITIEME RESEARCH

Aula TH Delft. 13 maart 1985
Evenals vorig jaar, organiseert de Sectie 
Scheepstechniek van het Klvl ook dit jaar 
weer een dagbijeenkomst. Ditmaal zal 
aandacht worden gegeven aan de maritie
me research.
Research-inspanningen zijn in een situatie 
waarin de Nederlandse maritieme indus
trie moeilijke tijden doormaakt öf het kind 
van de rekening, óf juist die activiteiten 
waarvan verwacht wordt dat ze de noodlij
dende industrie een beter perspectief kun
nen bieden. In het laatste geval is het raad
zaam te onderkennen of de hooggespan
nen verwachtingen van de research ge
rechtvaardigd zijn. Dit kan gebeuren door 
bijvoorbeeld vast te stellen of aan een aan
tal noodzakelijke voorwaarden wordt 
voldaan.
Het bestuur van de Sectie Scheepstech
niek van het Klvl heeft onderkend dat men 
in de Nederlandse maritieme sector twijfelt 
of inderdaad aan deze condities wordt vol
daan. Zij heeft een aantal sprekers bereid 
gevonden hun (bedrijfs-) visie te geven op 
die aspecten welke gezamenlijk deze 
noodzakelijke voorwaarden vormen. In en
kele korte voordrachten, waarbij tevens de 
relatie 'leverancier-consument' naar voren 
komt, zullen deze sprekers hun visie pre
senteren, waarna wordt afgesloten mid-

CIMAC 1985
Oslo, 3-7 June 1985

The 16th International Congress on 
Combustion Engines will be held in 
the Concert Hall in Oslo from 3-7 
June 1985, and organised by the 
Norwegian national committee for 
CIMAC, d o  Norwegian Petroleum 
Society, Kronprinsensgate 9, P.O. 
Box 1897 VIKA, N-0124 Oslo 1, tel. 
02-207025.
The aim of the CIMAC Congress is to 
offer the specialists of both, manu
facturers and users of combustion 
engines from all over the world a 
possibility to present and discuss 
new and important developments or 
experiences in the field of re
ciprocating and rotating engines and 
gas turbines.
In total there will be 24 sessions on 
the subject of Dieselengines during 
which 64 papers will be presented by 
authors from all over the world.
On the subject Gasturbines a total of 
46 papers will be read in 11 ses
sions.
Work visits can be made to different 
Norwegian institutes and firms on 
June 7. ■
An attractive programme is pre
pared for accompanying persons, 
as well as Post-congress tours for 
participants. For more information, 
subscription forms and travel 
arrangements contact: Nederlands 
Nationaal Comité CIMAC, p/a FME, 
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer, 
tel. 079-219221.

dels een vergelijking van de huidige situatie 
met een gewenst toekomstbeeld. 
Aanmelding door inzenden van de ant
woordkaart van de folder in S. en W. no. 3 
dd. 8 februari ’85.

Colloquium Germanischer Lloyd
Op 12 maart 1985 zal door Germanischer 
Lloyd een tweetal voordrachten worden 
gehouden, in de Duitse taal, betreffende de 
navolgende onderwerpen:
1) Containerschepen met kranen in de zij
den. Thema: Optredende spanningen en 
deformaties.
2) Aspecten over de inrichting en het bedrijf 
van dieselmotor voortstuwings-installa- 
ties.
De voordrachten zullen plaatsvinden in de 
Clauszaal van het Restaurant Engels in het 
Groothandelsgebouw. De aanvangstijd is
16.00 uur.
Voor leden van de 'Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied', zijn in beperkte 
mate, op telefonische aanvraag, kaarten 
beschikbaar.
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Lieren voor Rijnvaart, 
Kustvaart, Baggerbedrijf, 
Visserij, zowel voor 
hand-, electr.-, diesel- 
als hydr. aandrijving 
en pneumatische 
besturing, speciaal:

•  ankerlieren tot
65 mm damketting

•  kaapstanders
•  hijs- en verhaallieren
•  offshore winches
•  losinstallaties

RIDDERINKHOF B.V.
W E R K T U I G E N F A B R I E K

HASSELT (Ov.) -  Telefoon 05209 - 2021
VRAAGT OFFERTE !

COOPER
INDUSTRIES

MARTI N ■ DECKER
Industriepark 27b, P.O.Box 89
2420 AB Nieuwkoop, The Netherlands
Phone: (01725) 9217, Telex: 844-39530 Mdeck nl

ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

•  S olid-sta te  p ow e r su pp ly  can run o ff a va rie ty o f  voltages  
—  1 1-13V DC  @  6A ; 2 2 -26 V  @  3A ; 85-13 0 V  AC, 50/60  
H z @  1A; 170-270V AC, 50/60  H z @  1A.

Now the mobile or pedestal crane operator can get all the 
information needed for most efficient crane operation, Mar- 
tin-Decker's CLM System uses rugged, reliable, boom- 
mounted sensors and accurate, advanced electronics to 
acquire, compute and display hook load, percent of raled 
load, boom angle and hook radius A continuously operating 
micro-computer calculates these many factors and quickly 
shows them to the operator with no guesswork. Analog 
and/or fast-reading digital meters combine with warning 
lights and audible alarms to call attention when approaching 
crane s rated load.

•  Analog and fast-reading digital meters, plus a  series of 
warning lights and audible alarms, call attention when 
crane's rated load is approached and exceeded.

•  Simple to operate. Operator selects appropriate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires. computes and displays data. Operator’s hands 
never leave crane controls to use system or adjust it.

Boom angto «MHor

Cfm rroveowfii indrcMX * «MprMM

S tandard unit m easures up  to 999 ,00 0 lbs S caling in  tons 
o r m etric  weights also available.

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  Measures and monitors tension in moving or static wirelines.

•  Ideal for monitoring anchor tension in mooring and positioning applications.

•  Easily attachable to a  wireiine or built into wireline machinery.

•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 
piling strength.

•  Can be used in various tug related functions, i.e.. engine thrust tests, structural wharf tests, 
towing cable tension and ship docking lines.

•  Can be equipped with recorder to provide permanent records

A 7



Wil HEBBEN 
DE ENERGIE VOOB 
SNELLE

DE GROTE 3 VOOR UW KOELING
1 VAKMANSCHAP
2 SNELHEID
3 SERVICE

vG E B e k ö

Koeltechnisch Bureau

GEBEKO B.V.
Kommiezentaan 25 
3125 AM Schiedam 
Telefoon 010 - 150255 
Telex 26258 g b k o

zo sterk 
als een beer

F R A M  A lloy  Steel kettingen z ijn  a lom  
een begrip en uw leverancier heet S lin iv  
De specialist voor eenvoudig o f zeer speciaal 
kettingwerk in veredeld staal.
V oo r kettingwerk met een langere levensduur 
en. ondanks de grotere trekkracht, mei 
een lager gewicht.

Ken arccp u il nn> Icvcrings- cn
naiïkmMSïmmm
•  Losse onderdelen voor kettingwerk.

•  Samengesteld kettingwerk in gelaste 
uitvoering.
•  Diverse haken m: A lloy  Steel 
volgens eigen ontwerp.
•  D - en H -s lu iting tn  to t S W L 60 ton.
•  K om ple ic kraan voorlopen met klephakcn.
•  Speciale hijsgcrcedschappen voor 
abnormale ladingen worden door ons naar 
eigen ontw erp vervaardigd.
•  Hijsgcrcedschap 
voor containers.
U itvoering: 
van handbediend 
tot volautomatisch.
•  Stuwadoors- 
gcreedscha ppe n.

Leve ringen niet 
cc rtifikaa t Havcn- 
arbeidsinspektie.

6

stink
C. Stinis K rim pen BV Dorpsstraat 130. Postbus 5 

2930 A A  Krim pen a /d  Lek Tel. 0I807-14655. Telex 24665

u kunt
dag en nacht 
bij ons aan 
de bel trekken 
voor
elektro-service
repara ties  (on- en o ffshore) 
over de gehele w ereld, 
w ikke len (procédé Ayrodev), 
toe levering  en onderhoud, 
nieuwbouw.

A

a  de hoop groenpol 
■ elektrische scheepsinstallaties

De Hoop Groenpol Rotterdam bv, Willingestraat 8. 
telefoon (010) 29 52 00. telex 28220 
lid van ISES

CHOCKFAST
GIETBAAR EPOXYHARS ter vertragings- en tandwielkasten, 

vervanging van METALEN VULSTUKKEN generatoren, hulp- en dekwerktuigen, 
voorhoofd- enhulpmotoren. industrie- en werktuigmachines, enz

Goedkeuring verkregen van 
SCHEEPVAARTINSPECTIE en CLASSIFICATIEBUREAUS

I M H â
technisch bureau b.v.

tW O iO erK U r«01807 H in  .  0 l8 » W 9 S * l» V ï2 J0 « 0 te W  >3409

DAGEN
NACHT

SERVICE

Hoge rek. druk- 
en treksterkte 
Krimpvrij 
Water- en 
Oliebestendig 
Tijdbesparend 
10 0% Draag
vermogen
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Verenigingsnieuws

Clubnieuws
Op dinsdag 12 maart a.s. organiseert de 
Clubcommissie een CAPTAIN S DINNER' 
in de sociëteit 'GROOT WEENA', Kipstraat 
29 te Rotterdam; prijs ca. ƒ 1 0 -  per 
persoon.
Wij stellen ons voor vanaf 17.30 uur geza
menlijk een borrel te drinken en om onge
veer 19.00 uur aan tafel te gaan.
Na afloop is er dan nog gelegenheid om 
een kaartje te leggen of te biljarten. 
Liefhebbers worden vriendelijk verzocht 
zich vóór vrijdag 8 maart te melden bij de 
Clubcommissie of bij het Algemeen Secre
tariaat, tel. 010-762333.
Mocht u iets anders willen eten, dan is daar 
altijd een mouw aan te passen.
Wij verwachten u gaarne op 12 maart a.s. in 
'GROOT WEENA’ .

De Clubcommissie.

AFD. 'ROTTERDAM’ 

De lezing van 17 januari 1985
Ondanks de barre weersomstandigheden 
was er een opkomst van 58 leden van de 
drie samenwerkende verenigingen NVTS, 
SST Klvl en W. Froude voor de lezing van 
17 januari j.l. 31 van hen namen aan de 
gezamenlijke broodmaaltijd deel, een eve
nement dat nu voor de vijfde maal plaats
vond en zich in een goede belangstelling 
mag verheugen.
Namens de drie besturen heette prof. ir. S. 
Hengst de spreker Horst Halden, directeur 
van Intering GmbH hartelijk welkom voor 
zijn voordracht over: 'Latest developments 
in combined stabilizer and anti-heeling 
system'.
In zijn voordracht, die met vele dia's en 
schema's werd verduidelijkt, verklaarde de 
spreker eerst de werking van het 'con- 
trolled tank stabilizer’ (CTS) systeem, een 
computer gestuurd slingerdempingssys- 
teem, dat tevens bij het beladen van sche
pen als anti-heeling system' fungeert. Het 
werkt met behulp van vloeistof (water), dat 
door middel van luchtdruk wordt gestuurd, 
eventueel met behulp van blowers. Het 
system vindt zijn toepassing voornamelijk 
op veerboten en ro-ro schepen.
De verschillende onderdelen van het sys
teem, zoals de 'roll sensor', het controle 
systeem, blowers, ventkleppen en de vei
ligheidsvoorzieningen passeerden de re
vue. De werking van het systeem werd met 
een korte film verduidelijkt. Het systeem 
werkt brandstof besparend terwijl de 
nieuwste ontwikkeling is, het gebruik van 
brandstof in plaats van ballastwater ais 
stabilisator vloeistof. Aan de discussie, ge
leid door ir. H. Keers, bestuurslid van SST 
Klvl, werd door 7 aanwezigen deelgeno
men. Met een dankwoord van J. A. de 
Bruin, bestuurslid van W. Froude, werd 
deze leerzame avond om half elf besloten.

P.A.L.

Veren igingsdas
Er is weer een nieuwe voorraad Vereni- 
gingsdassen gearriveerd. Hebt u er al één 
of twee besteld? De dassen zijn verkrijg
baar in bordeauxrood en anthracietgrijs, 
voorzien van het verenigingsembleem, 
door overmaking van ƒ 12,50 per stuk op 
giro 325478 t.n.v. Ned. Ver. v. Technici op 
Scheepvaartgebied te Rotterdam, onder 
vermelding van: Verenigingsdas rood of 
grijs.

Ballotage

Voorgedragen voor het GEWOON LID
MAATSCHAP:
ING. K. ALTENA
Bedrijfsleider Rietschoten en Houwens 
Spoorstraat 4, 4388 BR Oost-Souburg 
Voorgesteld door J. G, Burlage 
Afdeling: Zeeland

MR. J. P. DE BOER
Adj.-directeur Calcar Marine Insurance 
Brokers B.V.
Rijksstraatweg 116 A, 9752 BK Haren 
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke 
Afdeling: Groningen

Y. L. BOERSMA
Leraar motoren/wis- en natuurkunde 
K.O.F./Rijn + binnenvaart 
J. de Haanstraat 1, 8801 VE Franeker 
Voorgesteld door D. C. J. Stemmerik 
Afdeling: Groningen

J. J. H. M. CRIJNEN 
SWTK Nedlloyd Rederijdiensten 
G. Borgesiusstraat 45,4384 JM Vlissingen 
Voorgesteld door D. A. Vinkoert 
Afdeling. Zeeland

IR. A. W. VAN ELSACKER 
Stress engineer Gusto Engineering 
Bart Verhallenplein 74,3122 TE Schiedam 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

J. VAN GILST 
SWTK Grote Handelsvaart 
Stationsweg 30, 4451 HK Heinkenszand 
Voorgesteld door A. Blom 
Afdeling: Zeeland

J. GOLDEWIJK
Marine Superintendent Shipmair Rot
terdam
Hogerlustlaan 24,1191 CN Ouderkerk aan 
de Amstel
Voorgesteld door A. Egmond 
Afdeling: Amsterdam

L. B. VAN DER HOEVEN
SWTK dipl. C, Supervisor TECONA
Schelde
Zoekweg 22, 4354 SJ Vrouwenpolder 
Voorgesteld door J. G. Burlage 
Afdeling: Zeeland

J. DE JONGH
Sales manager Inham B.V.
J. F. Kennedystraat 55, 3274 CG Heinen- 
oord
Voorgesteld door L. van Reeven Sr, 
Afdeling: Rotterdam

IR. T. LANTAU
Docent scheepsbouwkunde HTS Haarlem 
Straalsteen 55, 1703 ER Heerhugowaard 
Voorgesteld door ir. J. F. Tjalma 
Afdeling: Amsterdam

J. G. MAIJOOR
Hoofdwerktuigkundige Nedlloyd Rederij
diensten
Abdinckhofstraat 22, 3881 CH Putten 
Voorgesteld door G. G. P. Langer 
Afdeling: Rotterdam

ING. J. P. M. DE NIES
Bur. Proces Automatisering DG Mat. Kon.
Marine
Nadorstweg 19, 4333 AK Middelburg 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

A. H. QUARTEL
Project supervisor, Standaardisation dept. 
Damen Shipyards 
Ereprijs 60, 4251 JX Werkendam 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling: Rotterdam

A. M. RUIJTERS 
SWTK Hape Seafreight pte Ltd. 
Winterjanstraat 17, 5632 MJ Eindhoven 
Voorgesteld door A. Blom 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het BELANGSTELLEND  
LIDMAATSCHAP:
A. VAN BUYTENEN
Account executive Unitor Ships Service
B.V. Rotterdam
Hulstrand 26, 3203 AN Spijkenisse 
Voorgesteld door R. G, Spliethoff en C. J. 
Lindeman.
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het JUNIOR LIDMAAT
SCHAP:
V. C. DIGEO
Student Hogere school SWTK'n Rot
terdam
Mauritsstraat 8, 3181 HJ Rozenburg 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

A. VAN DER HORST 
Student Hogere school SWTK’n Rot
terdam
lepenlaan 38, 3203 XG Spijkenisse 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

R, F. VAN DER KOOGH 
Student HTS Haarlem afd. Scheepsbouw
kunde
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Heemsteedse Dreef 256, 2102 KT Heem
stede
Voorgesteld door J. F. Tjalma 
Afdeling: Amsterdam

E. J. METZ
Student HTS Haarlem afd. Scheepsbouw- 
kunde
Franz Schubertlaan 73, 2102 EK Heem
stede
Voorgesteld door J. F. Tjalma 
Afdeling: Amsterdam

R. A. OPPELAAR
Student Hogere school SWTK'n Rot
terdam

Tewaterlatingen

Sier
Op 2 februari j.l. werd bij Scheepswerf 
'Hoogezand' de veerboot SIER’ met goed 
gevolg te water gelaten. De doopplechtig
heid werd verricht door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat Mevrouw Drs. N. 
Smit-Kroes.
Het schip is bestemd voor de veerdienst 
Holwerd -  Ameland die wordt geëxploi
teerd door Wagenborg Passagiersdien- 
sten B V. De hoofdafmetingen zijn: lengte 
over alles 58,00 m, breedte over alles 13,80 
m, holte tot autodek 5,45 m, diepgang 1,60 
m, draagvermogen 330 ton.
Het schip is ingericht voor het vervoer van 
1000 passagiers en 48 personenauto equi
valenten. De beperkte diepgang, noodza
kelijk op de Waddenzee, maakte het nodig 
voor een gedeelte van de constructie een 
bijzondere staalsoort te gebruiken om het 
gewicht te beperken.
Het schip zal eind april opgeleverd worden. 
Een zusterschip, dat de naam 'OERD 
krijgt, is in aanbouw en moet in juni opgele
verd worden. De namen SIER en OERD 
zijn ontleend aan verdwenen nederzettin
gen op Ameland.
Binnenkort zullen wij uitvoerig terugkomen 
op details van dit interessante ontwerp.

DB

Proeftochten

Peggy Dow
Op 4 februari j.l. werd te Rotterdam het 
koelschip 'Peggy Dow' door Van der Gies- 
sen-de Noord na een geslaagde proeftocht 
overgedragen aan Dammers & Van der 
Heide's Scheepvaart en Handelsbedrijf. 
De 'Peggy Dow' is het laatste van een serie 
van zes koelschepen die door Van der 
Giessen-de Noord te Krimpen a.d. IJssel 
voor de rederij werden gebouwd.
Het schip waarvan de kiel werd gelegd op 
12 april 1984 werd te water gelaten op 1

Goudsesingel 492, 3011 KP Rotterdam 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

T. L. A. DE RUITER
Student Hogere school SWTK'n Rot
terdam
Laan van Moerkerken 31, 3271 AH Mijns- 
heerenland
Voorgesteld door T. v.d. Bol 
Afdeling: Rotterdam

M. J. SANDERS
Student HTS Haarlem afd. Scheepsbouw- 
kunde
Noorderweg 4, 3761 EW Soest

september 1984. Een beschrijving van het 
scheepstype is opgenomen in 'Schip en 
Werf' no. 13 van 22 juni 1979 pag. 284-286.

Astrid VL. 70’
Na een geslaagde proeftocht werd op 6 
februari j.l. te IJmuiden het grootste schip 
van de Nederlandse visserijvloot, de vries- 
hektrawler VL. 70 ’Astrid’ door de Scheeps
werf 'Welgelegen' te Harlingen overgedra
gen aan de rederij Kwakkelstein te Vlaar- 
dingen.
Voor technische gegevens zie S. en W. no. 
25/26 van 14/28 december 1984, pag. 441.

Offshore

Hoofdlijnen toekomstige 
Noorse oliepolitiek
Er heerst nog steeds grote onzekerheid 
over de ontwikkeling van de Noorse activi
teiten op de olie- en gasvelden de komende 
10 jaar. Politieke besluiten moeten deze 
onzekerheid trachten op te vangen.
Dit is wel het belangrijkste van de nota aan 
het Noorse Parlement (Storting) over de 
toekomst van de olieactiviteiten. De onze
kerheid houdt verband met de prijs voor 
ruwe olie en gas, de valutakoersen en de 
onkosten van de uitbouw van velden op 
grotere diepte. De inkomsten die de staat 
krijgt van belastingen en accijnzen kunnen 
zeer schommelen. Vóór het einde van de 
jaren 80 kunnen zij niet hoger worden dan 
de 32 miljard NOK geraamd voor 1985, en 
zij kunnen zelfs in de komende twee jaar 
dalen tot 10 miljard NOK per jaar. In het 
'temporapport' houdt men rekening met 
een ontwikkeling die tussen deze twee ui
tersten ligt.
Men wil een zo groot mogelijke flexibiliteit 
bereiken om deze moeilijkheden op te kun
nen vangen. Hiervoor heeft men een stra
tegie ontwikkeld met twee hoofdlijnen. De 
inkomsten die de staat krijgt van de olie- en 
gasactiviteiten moeten zo veel mogelijk 
losgekoppeld worden van het gebruik van

Voorgesteld door J. F. Tjalma 
Afdeling: Amsterdam

J. G. M. SCHYVENS 
Student Hogere school SW TKn Rot
terdam
Van Lansbergestraat 99, 2593 SC Den 
Haag
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14 
dagen aan het Algemeen Secretariaat van 
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 CB 
Rotterdam.

dit geld. Dat kan geschieden door middel 
van een fonds. Op die manier zullen beslui
ten betreffende de olieactiviteiten zo min 
mogelijk invloed ondergaan van de alge
mene economische ontwikkeling.
Voor investeringen wil men een basisni
veau vaststellen, waaronder liefst niet 
geïnvesteerd moet worden, maar gelijktij
dig onderstreept men het feit dat de over
heid geen garanties kan geven voor een 
bepaald investeringsniveau, omdat vele 
factoren die de ontwikkeling beïnvloeden 
buiten de controle van de overheid vallen. 
Exploratie wordt beschouwd als één van de 
belangrijkste hulpmiddelen om nieuwe om
standigheden naar de hand te kunnen zet
ten. Het zoeken naar olie wordt voor zo ver 
dat mogelijk is prioriteit verleend boven het 
zoeken naar gas. Op de gasmarkt zijn wei
nig kopers en weinig verkopers en West- 
Europa zal domineren aan de kant van de 
kopers.
De gasvelden moeten met rust gelaten 
worden. Zij kunnen uitgebouwd en in pro- 
duktie gebracht worden zodra de markt in 
West-Europa de deuren opent, aldus de 
nota. Ook is men van mening dat het Noor
se gas concurrentie zal ondervinden van 
andere energiebronnen en andere gasle
veranciers op deze markt. Om te voorko
men dat verdere uitbouw op het plat afhan
kelijk wordt van de gasmarkt in Europa, is 
het belangrijk nieuwe olievelden te ontwik
kelen. Om het basisniveau voor investerin
gen te verzekeren -  en daarmee een zo 
goed als zekere markt voor de Noorse in
dustrie - ,  wil de regering alles in het werk 
stellen om een aantal projecten klaar te 
maken voor uitbouw.
De nota behandelt ook de meer voorspel
bare technologische ontwikkeling. Gelei
delijk zullen geen vaste booreilanden meer 
gebruikt worden en daarmee zullen de van
zelfsprekende voordelen voor de Noorse 
industrie verminderen. Nieuwe produktie- 
systemen voor het Noorse plat zullen een 
uitdaging voor de Noorse technologische
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'know how' betekenen. Er zal steeds meer 
behoefte zijn aan technologie voor het 
automatiseren van processen, aan nieuwe 
generaties onderwaterrobotten en aan 
nieuwe technologie voor controle, onder
houd en afstandsbediening.
De toekomstige produkten van de Noorse 
industrie zullen zodoende in grotere mate 
bestaan uit design, systeemonderdelen, 
speciale componenten dan in hele boor
eilanden. Deze worden op het Noorse plat 
getest en zullen zeker interessant zijn voor 
export, aldus de nota.
De aandacht moet vooral geconcentreerd 
worden op research en ontwikkeling. Nieu
we methodes voor onderwaterproduktie en 
ook methodes voor transport van gas en 
vloeistof in dezelfde leiding moeten gevon
den worden. De boortechnologie moet me
thodes vinden voor horizontaal boren en in 
de toekomst moet een verhoging van de 
winningsgraad van olie mogelijk zijn.

(norinform)

Kvaerner group reorganizes
The Kvaerner Group (offshore, engineer
ing, manufacturing) is to put through a com
prehensive reorganization of its activity. 
Some of the companies are to be closed 
down, and in their place Kvaerner plans to 
build up a new offshore company -  Kvaer
ner Installasjon in Fredrikstad, which will 
have 500 employees.
The company Kvaerner Montasje in Oslo, 
and parts of the activity at Nye Fredrikstad 
Mek. Verksted are to be closed down. 
Those who are laid off wil be offered a new 
job at Kvaerner Installasjon.
Moss Rosenberg Verft Installasjon in 
Stavanger will be considerably expanded, 
with a new administration in Fredrikstad. 
The reason for the reorganization is that 
Kvaerner wishes to prevent the companies 
in the group from competing with each 
other for oil-related contracts. By 
amalgamating, Kvaerner believes it will 
strengthen the company’s total ability to 
compete for assignments.
Kvaerner Installasjon will concentrate on 
offshore maintenance and installation. It 
has singled out assignments which are 
soon to the allocated in connection with the 
Gullfaks and Ula-field developments in the 
North Sea.

(norinform)

Huge North Sea engineering project 
completed
One of the biggest engineering projects 
ever carried out in the North Sea was com
pleted on 16 november with the opening of 
a gas fractionation plant and shipping 
terminal at Mossmorran, Fife, in Eastern 
Scotland.
The plant opening marks the completion of 
the North Sea s biggest gas gathering and 
processing operation, the Far North Li
quids and Associated Gas System 
(FLAGS), which has cost some 1,300 mil

lion pounds sterling. It is operated by Shell 
UK exploration and production and pro
vides 10 per cent of Britain’s current gas 
supply.
Mossmorran is the last link in a complex 
engineering chain which starts in the oil and 
gas fields of the North Sea more than 160 
kilometers north-east of the Shetland 
Islands.
A 447-kilometer underseapipeline, the 
longest in British waters, takes natural gas 
to a processing terminal at St. Fergus, 64 
kilometers north of Aberdeen. There the 
methane, with some ethane, which 
together are about 80 per cent of the 
volume of the contents of the pipeline, is 
separted from the liquids and delivered to 
the British Gas Corporation for use in the 
national grid system. The mixture of liquis 
goes bij a 222 kilometer pipeline to Moss
morran, which is capable of dealing with 
more than two million tonnes of it a year. 
The plant splits the mixture of liquids into 
ethane, propane, butane and natural gaso
line which are valuable products for use by 
industry in the United Kingdom and over
seas to meet a wide variety of consumer 
needs.
Although owned by Shell and Esso and 
primarily designed to bring gas and gas 
liquids from their Brent field ashore, the 
Flags’ system is used by many other com
panies and serves as the primary gas 
gathering system in the East Shetland 
basin.
In addition, a new pipeline from the Fulmar 
area will come into operation in 1986, bring
ing gas and gas liquids from the central 
North Sea into St. Fergus.

(LPS)

World’s most advanced offshore oil 
production platform, the Hutton tension 
leg platform (tip) was officially 
inaugurated on 21 November.
The platform, 144 kilometres north-east of 
the Shetland Islands, went into production 
in mid-October, only 22 days after being 
installed, and is already producing around
90,000 barrels of oil a day. The Hutton Field 
is operated by Conoco (UK) on behalf of a 
consortium of eight companies and is esti
mated to have recoverable reserves of 
around 200,000,000 barrels.
The inauguration ceremony took place only 
four months after the platform was towed 
out from the site in the Moray Firth where its 
parts were mated.
The TLP, a new concept in offshore oil 
production which, it is thought, will solve 
many of the problems of developing oil 
fields in the deeper waters of the North Sea, 
consists of four basic elements -  a seabed 
template, mooring system hull and deck. 
The seabed template has 32 slots for drill
ing wells and was installed in May 1981 at a 
depth of 147 metres. The mooring system 
consists of 16 vertical tubular steel tethers, 
260 mm in diameter, running from the hull to

piled and grouted foundation templates on 
the sea floor. The hull weighing 20,000 
tonnes, is a six-column semi-submersible 
structure which provides buoyancy and 
contains a ballasting system to maintain 
platform trim. The deck is a single inte
grated structure with a mezzanine level 
carrying all the processes and utility equip
ment plus external modules for drilling rig, 
power generation, accommodation, 
helideck and flare structure.
The main feature of TLP is that it floats, 
unlike conventional platforms which sit on 
steel or concrete structures rising from the 
seabed. The natural buoyancy of the plat
form creates an upward force, keeping the 
legs under constant tension. This main
tains vertical stability while allowing some 
horizontal movement.
The TLP has two basic advantages over 
fixed structures -  it is less expensive than a 
fixed structure and it can be assembled and 
completed onshore or in a sheltered shore 
base before tow-out to the production site 
which, of course, is much easier and 
cheaper than on-site assembly in rough 
waters far out at sea.
Conoco UK operates the Hutton Field on 
behalf of a consortium which includes Brit- 
oil, Gulf Oil, Amoco (UK) Exploration, En
terprise Oil, Mobil North Sea, Amerada 
Hess (UK), and Texas Eastern North Sea.

(LPS)

Technische informatie

New transport system voor large 
constructions
Total Transportation Systems A/S (TTS) 
has recently completed the delivery of an 
entirely new system of the production and 
transportation of heavy structures. The 
system is to be delivered to a shipyard by 
Lake Michigan in the USA. It consists of 
eight large units of 200 tons each -  so- 
called Dual Walking Beams -  with an ad
vanced control system for steering and 
synchronising of the transportation 
system.
The technologically advanced control 
equipment, which is unique of its kind, has 
been entirely developed by TTS with a view 
to use in the transport of loads weighing up 
to 16 000 tons. The system can be used on 
virtually all types of surfaces -  it needs no 
special rails or foundations. It can, in addi
tion, be operated by only one person.
The potential area of application for this 
innovation is large, but it will mainly be used 
during the building of ships and offshore 
structures where it provides completely 
new possibilities for rational production. 
This also applies with regard to the use of 
production areas and simplified unloading 
or launching. (Norinform)
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FIRE PROTECTION SYSTEMS
Fire and smoke detection.

Fire fighting. Fire extinguishing. Gas detection. 
Explosion suppression. System design, supply, service.

OFFSHORE AND MARINE EQUIPMENT
Atlas Danmark, freshwater generators and incinerators. 

Airscrew Howden, fans and accessoiries.
C.J.C., Lub.-/fuel oil conditioning units.

CompAir (Reavelli Broom wade), compressors.

inham b.v. the netherlands
p.o. box 399 3300 aj dordrecht phone (0)78-145400 telex 29298
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"De Schelde" in Vlissingen heeft 
ongeveer 3000 personeelsleden in dienst. 
Het bedrijf bouwt en repareert zee
schepen, produceert grote stoomketel- 
installaties, bouwt scheepsdiesel- 
motoren, tandwieloverbrengingen, alumi-

B.V. Koninklijke Maatschappij 
"de Schelde”
Scheepswerf en machinefabriek 
Vlissingen.

nium konstrukties en apparaten voor de 
nucleaire, chemische en petrochemische 
industrie.

Op de afdeling Scheepsbouw- 
tekenkamer -  groep Scheepsmachine- 
installaties -  is plaats voor een

konstrukteur/groepsleider (m/v)

Funktle-inhoud:
-  Aan de hand van bestek- en andere 

ontwerpgegevens het maken van en 
doen maken van indelings- en produk- 
tietekeningen inkl. de daarbij behoren
de berekeningen.

-  Het leiding geven aan een aantal kon- 
strukteurs en tekenaars.

-  Het opstellen van aanvraag specifika- 
ties, het technisch beoordelen van of
fertes en het maken van bestelspecifi- 
katies.

-  Het onderhouden van kontakten met 
funktionarissen binnen en buiten het 
bedrijf.

Funktie-eisen:
-  HTS-werktuigbouw of gelijkwaardig 

met ruime ervaring in het tekenen en

konstrueren van scheepsmachine- 
installaties.

-  Gerichte belangstelling voor de toepas
sing van computertekenen.

Informatie over deze funktie kan worden 
ingewonnen bij Ir. C.J. Verkleij, 
tel. 01184-82490.

Een psychologisch onderzoek kan deel 
uitmaken van de selektieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties te rich
ten aan de afdeling Personeelszaken 
van de B.V. Kon. Mij. ”de Schelde”, 
Postbus 16,4380 AA Vlissingen.



Dok-en W erf-M aatschappij W iltO P I-F ijG n O O rd  b.V.

Bij onze afdeling NIEUWBOUW MONTAGE 
bestaat een vakature voor een

assistent
bedrijfsleider
scheepsbouw

FUNKTIE-IN FORMATIE
-  Het onder toezicht van de B edrijfs le ider Montage 
leiding geven aan de bouw en afbouw  van de uit te

voeren projekten.
-  V erantw oordelijk  voor: u itvoering, program m a’s,

budgetten, werksfeer en veiligheid.

FUNKTIE-EISEN
-  H.T.S.-niveau met praktische ervaring in aan- en

afbouw  van drijvende objekten.
-  Goede kontaktue le vaardigheden, zowel m ondeling 

als schrifte lijk .
-  Ervaring op het gebied van leidinggeven.

-  Leeftijd  to t max. 45 jaar.

SOLLICITATIES
-  S ch rifte lijke  so llic ita ties  te richten aan de afdeling

Personeelszaken, t.a.v. de heer K.L. Voorbach.
-  Psychologisch onderzoek kan onderdeel uitm aken

van de so llic ita tieprocedure .

Dok- en Werf-Maatschappij 
Wilton-Fijenoord b.v. 

Adm. de Ruyterstraat 14 
Postbus 22 

1  3100 AA Schiedam



GEEN PROBLEEM.VAN LEEUWEN HEEFT’T IN HUIS.
VI o hebben allemaal /.<> onze tekortkomingen. Maar 't 

moet al wel lieel raar lopen wil Van Leeuwen u niet snel 
datgene kunnen leveren wat u tekort komt. O f dat nu gaat om 
'n bocht die u vandaag nog moet hebben in de Noordzee, o f 'n  
paar kilom eter pijpleiding waarmee u overmorgen aan de slag 
moet in de Golf van Mexico.

Van Leeuwen heeft met een voorraad van 8 .000  verschil
lende soorten stalen huizen niet alleen ‘t om vanglïjkste, maar 
ook "t meest gevarieerde leveringsprogramma ter wereld.
Het omvat staalkwaliteiten volgens DIN/NKN-API en ASTM 
normen. Naadloos, gelast, dunwandig. dikwandig. rond, vier
kant. rechthoekig o f ovaal. In elke gewenste bewerking: 
verzinkt, gemenied. geasfalteerd of met kunststof bekleed.

Uiteraard leveren wij naast stalen buizen ook de corres
ponderende aansluitingen, fittingen, flenzen en lasbochten vol
gens ANSI en DIN/NKN norm en met dezelfde snelheid. IVr

VAN LEEUWEN

boot. trein, vrachtauto, o f vliegtuig, vanuit onze 24  vestigingen 
in 13 landen.

Vi ij zijn er op t afgesproken tijdstip, met de afgesproken 
kwantiteit. Als wij u een snelle levering garanderen, willen wij u 
natuurlijk niet over de kwaliteit 
in twijfel laten: alle door ons 
geleverde materialen staan onder 
streng toezicht van onze Keu
ringsdienst. Deze afdeling houdt 
zien niet alleen bezig met 
ingangscontrole, maar heeft ook 
apparatuur en vakmanschap in 
huis om het te leveren materiaal 
aanvullend te beproeven.

Ons laboratorium is erkend door alle bekende keurings 
instanties en kan bijv. ook lasproeedures uitvoeren.

De betrouwbare leverancier van stalen buizen, fittingen en flenzen.
Van Leeuwen. Postbus 1 .3 3 3 0  AA Zwijndreeht. Tel. 0 7 8  -115011. Telex: 29176. Telefax nr.: 0 7 8  - 115398.


