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NEDLLOYD: MOGELIJK 
HALVERING VAN DE 
WINST IN 1986

De Koninklijke Nedlloyd Groep in Rotter
dam koestert sombere verwachtingen ten 
aanzien van het boekjaar 1986 met betrek
king tot de te behalen resultaten. Oorzaak 
van deze somberheid is gelegen in de 
scherpe concurrentie in de scheepvaart, de 
lage koers van de Amerikaanse dollar en in 
niet mindere mate de fors gezakte olieprij
zen, als gevolg waarvan de oliewinning op 
het Nederlandse continentale plat aan
zienlijk minder oplevert dan aanvankelijk 
verwacht werd. Gebaseerd op deze com
binatie van tegenwerkende factoren gaat 
men er bij Nedlloyd van uit, dat in het 
lopende jaar een halvering van de resulta
ten tot de mogelijkheden behoort.
Het afgelopen jaar heeft reeds een ach
teruitgang laten zien. De winst daalde van 
ƒ  155,4 miljoen in 1984 tot ƒ  143,0 miljoen 
in 1985. De omzet nam af van ƒ  4,7 tot 
ƒ  4,6 miljard.
Het was vooral in de sector zeescheep
vaart - de belangrijkste activiteit van de 
Groep - waarin het bedrijfsresultaat sterk 
terugliep, doordat de nadelige dollarkoers 
de lijnvaarttarieven in sterke mate ongun
stig beïnvloedde.
Ook de bulkvaart en het overzeese ver
voer van zware lading met gespecialiseer
de tonnage zagen zich geconfronteerd met 
een niet aflatende druk op de tarieven als 
gevolg van de zware concurrentie. De in
komsten uit de energiewinning daalden 
weliswaar, maar waren toch nog beter dan 
verwacht was. Het ziet er naar uit dat dit in 
1986 bepaald niet het geval zal zijn.

Het is duidelijk dat er reeds jarenlang spra
ke is van een herstructurering van de we- 
reldscheepvaart, in casu van de samenstel
ling van de wereldkoopvaardijvloot. De 
oliecrisis, de economische depressie en de 
gulle en snelle wijze waarop banken bereid 
bleken een totaal overbodige expansie van 
de wereldhandelsvloot te financieren, zijn 
van de huidige depressieve situatie op de 
scheepsvrachtenmarkten de voornaamste 
oorzaken.

Het streven naar de herstructurering is 
erop gericht de vraag naar en het aanbod 
van scheepsruimte met elkaar in evenwicht 
te brengen, want daar draalt het feitelijk 
om. Zolang er een situatie blijft bestaan 
waarin teveel scheepsruimte voor te wei
nig lading aangeboden wordt valt er voor 
de reders vrijwel geen droog brood te 
verdienen.
Zij zijn beter gebaat bij een toestand waar
in er te weinig scheepsruimte is voor het 
vervoer van de aangeboden lading. Dan 
kunnen in extreme gevallen de bomen min 
of meer tot in de hemel groeien, omdat 
hoge vrachten dan troef zijn. Zover zijn we 
echter nog niet, nog lang niet als de voor
tekenen niet bedriegen.
Het om zijn publikaties bekende Noorse 
scheepvaartbureau Platou voorspelt thans 
dat de herstructurering van de wereld- 
scheepvaart nog twee of drie jaar behoeft 
om voltooid te zijn. In een analyse van de 
huidige situatie wordt erop gewezen dat 
er tekenen zijn die erop duiden, dat de 
groei van de wereldeconomie zich begint 
te stabiliseren, dat de surplus-tonnage van 
de wereldhandelsvloot nog steeds vermin
dert en dat de nieuwbouwcapaciteit van de 
scheepswerven geleidelijk in omvang af
neemt. Platou ziet deze feiten als een drie
luik, dat binnen een periode van enkele 
jaren vraag en aanbod van scheepsruimte 
een situatie van evenwicht kunnen hebben 
bereikt, maar voordien zullen nog een aan
tal hobbels moeten worden genomen.
In de eerste plaats wordt een daling ver
wacht van de Japanse staalproduktie, als 
directe consequentie waarvan de vraag 
naar scheepsruimte voor het vervoer van 
ijzererts en kolen niet zal groeien, ondanks 
de langere aanvoerroutes door een stij
gende Japanse import van Braziliaans ijzer
erts. In de tweede plaats zal er sprake zijn 
van een daling van de vraag naar scheeps
ruimte voor het vervoer van graan. Voorts 
kan worden verwacht dat nog in 1986 zo’n 
11 tot 12 miljoen ton draagvermogen aan 
nieuwbouw-bulkcarrierruimte van de
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werven zal komen, waardoor de vrachtcij- 
fers en de waarde van bulkcarriers hoogst
waarschijnlijk verder zullen zakken, zo 
voorspelt Platou. Niettemin zal - ondanks 
de expansie met vele nieuwe schepen - de 
wereldvloot van bulkcarriers, die tot dus
ver in de jaren tachtig reeds groeide van 60 
tot nagenoeg 200 miljoen ton, niet verder 
toenemen, omdat oude schepen in toene
mende mate naar de sloper gaan.
Uit de publikatie blijkt voorts, dat ook 
voor moderne schepen het prijsverval op 
de tweedehands schepenmarkt sterk is. 
Een zeven jaar oude bulkcarrier, waarvan 
de bouwkosten $ 35 miljoen bedroegen, 
werd ultimo 1985 voor $ 8,0 miljoen aan
geboden. Even onthutsend is de medede
ling dat relatief moderne en volledig uitge
ruste tonnage vandaag de dag vrijwel alleen 
nog maar schrootwaarde heeft.
Evenmin als voor de bulkcarrier heeft Pla
tou voor de tanker betere perspectieven 
kunnen ontdekken, ondanks meer em
plooi, dank zij dalende olieprijzen en een 
tonnagevermindering met 10 pet.

De SAM
Het éénmalige krediet onder voorwaar
den, dat de rijksoverheid verlenen wil aan 
de nog op te richten Scheepsreparatiewerf 
Amsterdam (SAM), heeft al vele pennen in 
beweging gebracht. Zo heeft thans ook de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Rotterdam en de Beneden-Maas recent 
haar. mening oy&r dez_e kredietverlening 
schriftelijk kenbaar gemaakt in een brief 
aan de staatssecretaris van Economische 
Zaken.
In deze brief wordt er zwaar de nadruk op 
gelegd, dat de reparatiewerven in Neder
land in de afgelopen jaren als gevolg van een 
afnemende vraag naar scheepsreparatie 
een bijzonder moeilijke tijd hebben door
gemaakt. Mede op verzoek van de rijks
overheid hebben zij hun capaciteit aange
past aan de krimpende markt. Een en ander 
heeft ertoe geleid, dat de omzet van de 
scheepsreparatie-industrie met 43 pet 
verminderde en het personeelsbestand 
meer dan gehalveerd werd.
In de algemene situatie is tot dusver weinig 
of niets veranderd, dat wil zeggen dat de 
overgebleven werven nog steeds moeite 
hebben om werk tegen kostendekkende 
tarieven aan te trekken. In vele gevallen is 
het slechts mogelijk om tegen niet-kosten- 
dekkende tarieven de huidige capaciteit te 
gebruiken. Het is echter duidelijk dat dit 
gaat ten koste van het eigen vermogen van 
de werven. Het is echter evenzeer een 
duidelijke zaak, dat er in Nederland niet de 
minste behoefte is aan nieuwe scheeps- 
reparatiecapaciteit, aldus de KvK.
Zij wijst erop, dat waar particulieren me
nen in deze reeds zo moeilijke markt hun 
bedrijf te moeten stichten, daar door de 
overheid weinig tegen kan worden gedaan. 
Geheel anders komt echter de situatie te 
liggen, als met steun van overheden een

nieuwe reparatiewerf van de grond komt. 
Immers, de praktijk is er om te bewijzen 
dat dit onherroepelijk tot prijsbederf moet 
leiden. Overheidssteun leidt nimmer tot 
vergroting van de markt, maar slechts tot 
verschuiving daarvan, en deze kan alleen 
maar plaatsvinden ten koste van andere 
bedrijven.
Het thans in de scheepsreparatie-industrie 
bereikte evenwicht is moeizaam bereikt, 
aldus de Kamer. Door de oprichting van 
een nieuwe werf zou dit kunnen worden 
verstoord, met als gevolg dat bestaande 
bedrijven verder zullen verzwakken zon
der dat een nieuw en levensvatbaar bedrijf 
ontstaat.
De Kamer heeft om het bovenstaande 
complex van argumenten bij de overheid 
bezwaar aangetekend tegen het feit dat 
deze nieuwe werf door haar financieel 
gesteund wordt. Mocht het besluit dat te 
doen onherroepelijk zijn, dan wenst zij te 
weten wélke garanties er feitelijk bestaan 
dat de prijzen die de nieuwe werf gaat 
berekenen geen aanleiding zullen geven 
tot gegronde klachten met betrekking tot 
concurrentievervalsing. Immers, de prak
tijk uit het recente verleden heeft geleerd, 
dat toezicht van het ministerie van EZ 
onvoldoende geweest is.
Wij hebben over deze zaak reeds eerder 
geschreven en daarbij de opmerking ge
maakt dat een havenstad als Amsterdam 
het niet zonder een zeescheepsreparatie- 
werf kan stellen. Het bezwaarschrift van de 
KvK levert geen nieuwe argumenten op 
grond waarvan men Amsterdam deze werf 
zou kunnen ontzeggen. Men kan de bezwa
ren die tegen de SAM zijn aangevoerd dan 
ook alleen maar herleiden tot de vrees dat 
zij financiële steun van de overheid zal 
krijgen, en daar mogelijk op het stuk van de 
concurrentie een oneigenlijk gebruik van 
zal gaan maken. Daarom moet de overheid 
garanderen dat er van concurrentieverval
sing geen sprake zal zijn en dat zij daar op 
een nauwlettend toezicht zal moeten 
houden.

M arinebouw
Er is nog geen uiteindelijke oplossing voor 
het conflict over de verdeling van opdrach
ten tussen de werven die marineschepen 
bouwen, namelijk de KMS, RDM en WF. 
De Commissie van Economische Zaken uit 
de Tweede Kamer blijkt er niets voor te 
voelen om W F daarvan uit te sluiten, zoals 
aanbevolen wordt in het rapport van dr. 
Goudswaard, dat daarmee onder de tafel 
terecht is gekomen. En terecht! Het over
nemen van de aanbevelingen die in dit 
rapport werden gedaan inzake de order- 
verdeling zouden W F  m.b.t. marine-op- 
drachten praktisch buiten spel hebben ge
zet. De Commissie uit de Kamer was ge
lukkig zo verstandig om zich dit te realise
ren. Immers, als vrije onderneming heeft 
W F zonder meer het recht op een over
eenkomst die eerlijke mededinging moge

lijk maakt. Men zou dus kunnen stellen dat 
thans het gezonde verstand gezegevierd 
heeft over het getheoretiseer in het 
Goudswaard-rapport door een ex Unile- 
ver-man. Een schoenmaker behoort bij zijn 
leest te blijven zo zegt een oud adagium, in 
dit speciale geval dan bij de margarine en 
wasmiddelen. WF-directeur Sluis: ’Ik voel 
veel voor bemiddeling, maar ik heb mijn 
buik vol van de zogenaamde deskundigen 
die uitsluitsel moeten geven.’ Zo is dus ook 
het gevaar geweken dat W F  terecht zou 
komen in een situatie waarin de overle
vingskansen gering, zo niet uitgesloten 
waren.
W F had gedreigd de minister van Economi
sche Zaken in een civiele procedure voor 
de rechter te dagen als zou blijken dat een 
kamermeerderheid zijn beleid met be
trekking tot de marinewerven zou steu
nen. Het is niet meer nodig. De felle kritiek 
die op het rapport Goudswaard is geleverd 
heeft duidelijk aan de dag gebracht dat er 
geen sprake van was dat de Kamer zich met 
dit rapport zou kunnen verenigen.
De drie werven zullen thans in onderling 
overleg een oplossing moeten zoeken 
voor het conflict waarmee ze zijn blijven 
zitten. De minister van Economische Za
ken was blijkbaar zó zeker dat de Kamer 
hem zou steunen door zijn beleid geba
seerd op het rapport-Goudswaard goed te 
keuren, dat hij de Nederlandse ambassades 
overal ter wereld reeds verzocht had aan 
W F geen medewerking^te verlenen bij het 
verkrijgen van opdrachten. Een faux pas 
dus van een minister die reeds eerder een 
scheve schaats reed en wiens conduite
staat er dus niet bepaald onberispelijk 
uitziet.
De RDM-directie was bereid het advies 
van Goudswaard te aanvaarden - ’allicht’, 
zouden wij zeggen - als een goed uitgangs
punt voor het oplossen van het vraagstuk 
van afspraken tussen de werven op het 
gebied van grote marineschepen. Zij is van 
mening dat een oplossing alleen kan wor
den bereikt door een goed samenspel tus
sen werven en overheid, en ’dat lukt alleen 
op basis van duidelijke spelregels vooraf, en 
het nakomen daarvan. Daaraan voldoet het 
advies Goudswaard’, aldus de RDM, en 
daarom wilde ze meewerken.
Het lijkt echter duidelijk dat het rapport 
Goudswaard bij aanvaarding door de 
Tweede Kamer W F  groot onrecht zou 
hebben aangedaan. Duidelijk is het ook dat 
de overheid zich met dit rapport op glad ijs 
zou hebben gewaagd, door een werf in een 
bepaalde nieuwbouwsector buiten spel te 
zetten. In een land dat het vrije onderne
merschap altijd heeft gehuldigd kan dit 
eenvoudig niet. Bovendien zou de over
heid het odium op zich hebben geladen 
staatsbedrijven voor te trekken, waardoor 
in het onderhavige geval een bepaalde werf 
normale concurrentie onmogelijk ge
maakt werd.

vHk
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RISK ANAL YSIS FOR FUTURE 
FLOATING SYSTEMS*
by D. S. Aldwinckle and K. J. Lewis**

I. Introduction
I . I There has been a gradual development 
in the use of the floating industrial plant 
concept in recent years ( 1,2). Many floating 
plants or services are in existence or have 
been planned. Some of the main systems 
include:
(i) Electric power generation.
(ii) Refineries (petroleum refining).
(iii) Crude oil production.
(iv) Industrial processes (e.g. ammonia).
(v) LNG and LPG liquefaction and 

storage.
(vi) Desalination and water purification.
(vii) Service industries (e.g. accommoda

tion).

1.2 Examples of floating systems are given 
in Table I which are taken from reference
3. Many more recent concepts have been 
proposed. Most contain novel features and 
many are new concepts altogether.

1.3 Recent system developments include 
an offshore LNG liquefaction and storage 
ship (4), and British Petroleum’s single well 
oil production system - SWOPS (5).

1.4 Rules and Regulations seldom antici
pate such new systems in a comprehensive 
and precise form. In such cases it is neces
sary to adopt a systematic and logical ap
proach to the analysis and assessment of 
such systems (6, 7). The degree of analysis 
depends upon the substances being pro
cessed and the operational location. The 
proximity of the mainland and the public 
can influence greatly the need for reliability 
and safety assessments. An example of such 
an approach for the OLASCO (Offshore 
Liquefaction and Shipping Company) Pro
ject is given in reference 8. An analysis was 
made at the concept stage of this LNG 
liquefaction and storage ship with a single 
point mooring.

1.5 The increased requirement for these 
analyses reflects the growing level of tech
nological sophistication of industrial activi
ties, and the greater awareness of the need 
for accurate assessment of risks involved so 
that life and the environment can be pro
tected. A recent requirement likely to 
impinge directly or indirectly upon floating 
systems within Europe, is the ’Seveso’ Di
rective (9). This directive is an example of 
the greater emphasis which is being placed 
upon safeguarding life and also the environ
ment.

1.6 The spirit of the ’Seveso’ Directive is 
well understood and in the authors’ view 
should be encouraged. The Directive re
quires EEC member governments to legis
late for appropriate safety assessments to 
be carried out and for corresponding con
tingency plans and emergency measures to 
be formulated (see reference 10 for exam
ple). These will be required where indust
rial activity involves the processing, stor
age or transportation of dangerous sub
stances.

1.7 There is therefore a real need to 
address these aspects of all novel floating 
systems. The methodology outlined in this 
paper reflects possible future require
ments. It is important to remind the reader 
that such analysis is more effectively com
menced at an early stage of any major 
development, ideally at the concept stage. 
Later application could result in more cost
ly adjustments to the construction or op
eration of a floating system.

1.8 This paper describes risk analysis tech
niques briefly and outlines some of the 
benefits. Not only are these benefits likely 
to help government decision-makers in 
protecting life and the environment, but 
also are seen to have commercial signifi
cance to the designers and operators.

2. C u rren t trends in regulations
2.1 The ’traditional’ approach to formu
lating regulations is characterized by two 
attributes: firstly, the policy embodied in 
the regulations is based on lessons learned 
from experience in broadly similar areas, 
and secondly, this policy is addressed by 
developing detailed criteria (for example, 
for design and construction). Examples of 
this approach, which has served authorities 
and industry well, are contained in refer
ence 3. At present, attention is focussed 
primarily on design rather than operational 
aspects. Further, the possible effects of 
changes to regulations are unlikely to have 
been systematically assessed before im
plementation. This has been recognized as 
an important area by the International Mar
itime Organization ( I I ) .

2.2 With new developments in the field of 
floating systems, it is the authors’ view that 
difficulties are likely to be experienced 
with this traditional approach. New con
cepts in design and construction, and ex
tensions to more hazardous operating en

vironments, mean that little directly re
levant experience is available and hence 
experience may not be a good guide to 
regulation requirements. Also, the in
creasing complexity of modern installa
tions makes it very difficult to develop 
detailed criteria for every aspect of a de
sign and the possible interaction effects 
between them.

2.3 The trend in the UK regulatory policy 
is to rely on designers or operators of 
plants to develop a safety case which is 
ultimately tested by regulatory authority.

This procedure is being followed at the 
moment at the Sizewell PW R public en
quiry ( 12). A similar trend is also becoming 
evident at a European level with the prom
ulgation of the European Commission’s 
’Seveso' Directive on the Control of Major 
Hazards (9). Regulations resulting from 
this Directive are now in force in the UK 
( 10).

2.4 The establishment of a safety case and 
the development of effective emergency 
plans (also required in the ’Seveso’ Direc
tive) require a systematic approach to the 
assessment of risk associated with the 
operation of complex plants. It is shown, in 
the rest of this paper, how the application 
of risk analysis methodology can be of 
significant help in this area. Indeed, such an 
application is required bij the 'Seveso' Di
rective as explained in reference 13, from 
which we quote:

The notification*** also must contain an 
analysis of the reliability of the industrial 
facility and describe potential hazards for 
people and the environment, and safety 
measures. In other words, the manufactur
er must prepare a detailed risk analysis and 
safety study.’

2.5 As a further example of this trend in 
legislation, the Norwegian Petroleum Di
rectorate have stipulated ( 14) that a safety 
evaluation be carried out at the concept

* Paper presented at the Royal Institution of 
Naval Architects’ International symposium on 
Developments in Floating Production Systems. 
** Lloyd's Register of Shipping, London
*** Manufacturers are required to notify the 
competent authorities where hazardous pro
cesses or substances are involved.
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Year
of Builders Operational sue

Plant carrier
Owner/Operator Technical

Delivery Type Dimensions (m)
characteristics

ELEC T R IC  PO W ER 
STATIONS
I960 USA 1 akc Maracaibo Steel pontoon 62 X 15 Creole Petroleum 

USA
15 MW

1963 Spain Libya Seabed support 
pontoons

70.1 * 25.9 * 4.4 Esso 2x12 M W  Elliot Steam 
EL

1971 Marine Ind. (C AN) 
Newport News

Brooklyn USA 6 Steel pontoons 66 X 24 X 3 ,7 155 MW'

1974 Ralh Iron Works 
USA

Brasil Steel pontoon 66 X 24 x 3 .7 121 MW

1976 Tycmcn Leningrad Siberia Steel pontoon 74 X 17 USSR 24 M W

1978 1111 Japan Brasil Steel pontoon 220 X 45 X 14.5 55 MW' Steam turbine

19X2 I In nclii-Japan Cebu Island 
Philippines

2 Steel pontoon» 65x30 National Power 
Corp. Philippines

32 M W

CRUDE O il 
I'RO D IK  H O N
1976 Vancouver (CAN) 

Seal lie (USA)
Alaska 
Prudhoc Buy

49 Pontoons Exxon-BP 
Atlantic Richfield

1977 Ascnm f’cirohrns 
Mitsubishi

(>aroupa held 
Brasil

Converted tanker 231.1 X 26 X 16.87 
d 12.8 
dwt » 55000t

Pci robras-Brasil 50 miles offshore 
Brasil. Rigid yoke to 
process tower linked to 
wellhead. Separate 
loading lower

1977 Single Ihioy 
Moorings Ills.

( a si el Ion Held 
Ollshorc Spam

Converted tanker dwt 600001 Shell Espana Offloading shuttle 
tankers moored 
alongside

I97X Hondo Salm USA Santa Barbara 
Channel

Dedicated tanker dwt - 500001 Exxon unloading shuttle 
tankers moored 
alongside

1978 McDermott 
Singapore

South China Sea Converted tanker 248.72x38.1 x 18.9 
d « 14.688

Conoco South China seas stern 
on-Side off

1979 1*111 ril Vickers
('htiaii Hup Marine

Java Sen Steel pontoon 63 x 18 Pertamina
Indonesia

1980 Brown A Root Inc. Mexican (mil Converted tanker 275.9x44.2x22.43 
,i 17.3 
dwt - 1555061

Pcmcx 40 miles offshore 
Mexico flow rate 
300-600000 bpd. Soft 
mooring to SBM

I9K0 1 a Cioiai North Sea Converted tanker 310x47.16x24.52 
d 18.96 
dwt » 210000t

Shell Fulmar field north sea. 
Offloading: Stem “ ii 
bow on

1981 Single Buoy 
Moorings Inc.

South China Sea 
Philippines

Converted tanker dwt * 150000t Amoco Offloading shuttle 
tankers moored 
alongside

R EF IN ER IES
1962 Boelwerl-Belgium Maria LI Brcga

I ibya
Concrete pontoon 55x24x 5.35 1 xxon-USA 10000 bpd

I97X Stngnuisicr llreycr 
Inc, USA

Post 1)'Albany 
Hudson River

9 Floating 
barges

19x7x5 Cibro Petroleum 
Products

30000 bpd

INDUS] HIAl PLANTS
1976 Kosetii Marino Italy Cameroon Doualu Steel pontoon 86.8 x 17.9x7 9 Alpi-Cam Floating plywood 

factory

1978 Ihi-Japan Brasil Steel pontoon 230 x 45 x 14.5 Agropecuaria Ltd 
Brasil

Pulp plant 750t/d of 
bleached kraft market 
pulp

Table I Examples o f floating systems (3) (see continuation)

Year
of Builders 

Delivery
Operational site

Plant carrier
Technical

Type Dimensions <m)
characteristics

LPC. 1 IQUE FACT ION 
A N D STO RA G E
1976 Ahum Eng.-USA Java Sea 

Indonesia
Concrete hull 
steel tanks

138x41.5 x 17.2 
«  65(XX)i

Atlantic Richfield 
USA

Storage capacity 
300001 ISOtX) bpd

AMMONIA-UREA
PRODUCTION
1981 Swcdyflrds (Sweden) Pakistan 4 Floating SBS 

concrete pontoons
100x29 Ajman Fertilizer 

Corp

D ESALIN ATIO N  AND 
W A TER  PUR IFICA T IO N
1975 Mitsubishi Abu Dhabi Steel pontoon 63 x 38 x 4 .5 Adnoc (Abu 

Dhabi)
1978 Kawasaki-Japan Saudi Arabia 

Yanbu
Steel pontoon 65x20x6 Saudi Royal 

Commsn
2046 m'/day

1979 Valmci Oy-I inland USSR Steel pontoon 110 x 13.6 Sudoimport
(USSR)

40 m'/day fresh water 
and accommodation

1981 Hitachi-Japan E) Jubail 
Saudi Arabia

Steel pontoon 
float mg .'SBS

Royal Saudi 
Arab.
Government

MSI process 19200 
m'/day

1981 Dcsaldock- 
Germany

Jeddah
Saudi Arabia

Steel pontoon 
seabed supported

32 x 17.5x2 Jeddah Port 
Authority

500l/day + 12 MW

1982 Hitachi-Japan Yanbu
Saudi Arabia

Royal Saudi 
Arab.
Government

20000 mVdav

Table I Examples o f floating systems (3) (conclusion)

stage to obtain approval of platform design. 
Any aspect which would give rise to a 
probability of occurrence of lO^4 per year 
or greater must be included in the safety 
evaluation.

3. Risk analysis methodology
3.1 Risk analysis addresses the following 
questions:
(i) What are the potential failure cases?
(ii) What are their likely frequencies?
(iii) What are the possible consequences?
(iv) What risks to property, life and the 

environment are involved?

3.2 The fundamental requirement is 
therefore to analyse the design compo
nents and operational features. It is neces
sary to apply reliability technology to high
light, in a systematic way, the critical areas 
and the possible permutations and com
binations that could give rise to an undesir
able dangerous event.

3.3 There are many techniques that can be 
used. What can be applied depends upon 
the stage of a project; for example, 
quantitative methods may not be applic
able at the concept stage because it is 
unlikely that design details will be available 
in sufficient depth for a numerical study, 
although qualitative techniques applied at 
this stage can provide valuable insight.

3.4 These methods can be selected and 
applied at the various stages of a project:
(i) Concept.
(ii) Design approval.
(iii) Planning.
(iv) Construction.
(v) Commissioning.
(vi) Operational.
(vii) De-commissioning or disposal.

3.5 At any one of these stages it is conve
nient to approach the problem in three 
discrete and consecutive steps:
(i) Hazard identification.
(ii) Consequence analysis.
(iii) Risk and survivability assessment.

3.6 The results from each of these steps 
will then provide valuable information for 
the authorities and the backers of the pro
ject. Identifying the highest risk levels and 
making recommendations to reduce them 
will be important contributions to creating 
successful projects.

3.7 This methodology is presented diag- 
rammatically in Fig. I . The numerical defini
tion of risk is an attractive goal for the 
legislators, classification societies, insurers 
and designers. It can be presented, for 
example, in the form of f-N curves. Typical 
curves are shown in Figs. 2 and 3. Other 
approaches may consider the likely finan
cial costs of damage resulting from the 
occurrence of failure events. However,
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Fig. I Reliability and Safety Analysis

rious causes (7) dents (7)

F A IL U R E  M O D E A N D  E F F E C T  A N A L Y S IS
S Y ST EM : O F F S H O R E  LNC.

P R O JE C T

S U B  SY ST EM : LN G  Transfer Arm

1. Component name: Powered Arm Control 
Systems.

2. Function: To control the movement of 
the arm, monitor its 
position at all times and 
provide emergency release 
system and valve actuation.

3. Mode o f operation: H yd r au 1 ic / p neu mat ic/ 
electric.

4, Failure mode: Loss of
hvdraulic/pncumalic/elec- 
tric power, 
seizure/malfunction.

5. Failure cause: 1,2. 3. 5(a). 5(b). 5(c). 5(d). 
6, 7. 8(a). 8(b), 9. 10(a). I I ,  
12(a), 12(b), I3(a &  b), 15. 
16. 17. 18.20. 21, 26. 28.
36. 37,41.44,45,47.

6. Effect of failure on:
6.1 Component/ Loss of function to a

functional varying degree.
assembly

6.2 Sub-system Possible inability to respond 
to emergency commands 
which could result in arm 
fracture and uncontrollable 
LN G  spill if arm parameters 
are exceeded.

6.3 Project Possible LN G  spill with 
attendant hazard.

7. Failure detection Control systems are self
method monitoring.

8. Corrective action

Table 2(a) LNG transfer arm FMEA fo r
powered arm contro l systems

F A IL U R E  M O D E  A N D  E F F E C T  A N A L Y S IS

S Y S T E M : O F F S H O R E  L N G
k P R O JE C T

S U B S Y S T E M : L N G  Transfer Arm

I. Component name: Ship-Board M ooring 
Equipment (Process and 
storage ship (P A S S )  and/or 
Shuttle)

2. Function: T o  provide a means o f 
securing the mooring line to 
the ship and to pre tension 
the line.

3. Mode o f operation: L N G  transfer.
4. Failure mode: Structural failure o f seats, 

internal damage to 
mechanism, damage lo 
power line.

5. Failure cause: 1 .3 ,6 , 7, 8. 15, 16, 17, 18, 
20,21 .44 ,46.

6. Effect o f failure on:
6.1 Component/ Ship board equipment

functional unable to maintain tension
assembly in mooring lines.

6.2 Sub-system Excessive loads in L N G  
transfer arm.

6.3 Project Possible L N G  spillage, 
possible cryogenic 
embrittlement, possible loss 
o f  P A S S .

7. Failure detection Total loss o f tension shown
method by monitoring system. 

A ud io— visual.
8. Corrective action Initiate emergency 

shutdown procedures. 
Investigate failure before 
replacing outfit item.

Table 2(b) LNG transfer arm FMEA fo r
shipboard mooring equipment

this part of risk analysis is very complex and 
much further work needs to be carried 
out.

3.8 The topic of risk acceptability has been 
touched upon above. It is beyond the scope 
of this paper to discuss this very complex, 
and emotive, subject fully.We shall restrict 
ourselves to noting that establishing risk 
acceptability criteria is of fundamental im
portance to realize the full potential be-
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F A IL U R E  M O D E  A N D  E F F E C T  A N A L Y S IS

S Y S T E M :  O F F S H O R E  L N G  
P R O JE C T

S U B - S Y S T E M : L N G  Transfer A rm

1. Component name: M ooring Line.
2. function: To  secure the Shuttle to the 

P A S S  with the prescribed 
tension.

3. M ode o f operation: L N G  transfer.
4. Failure mode: Snapping, abrasive wear 

(chafing).
3. Failure cause: 1 ,3 ,6 , 7 ,8 . 15, 16. 18,20, 

21. 44.46.
6. Effect o f failure on:

6.1 Component/ 
functional 
assembly

Loss o f tension.

6.2 Sub-system Excessive loads arc induced 
in L N G  transfer arm.

6.3 Pro ject Possible L N G  spillage, 
cryogenic embrittlement, 
loss o f  P A S S .

7. Failure detection Total loss o f tension shown
method by monitoring system. 

A u d io - v isu a l.
8. Corrective action Initiate emergency 

shutdown procedures. 
Investigate failure before 
attempting to re-moor.

Fig. 4 Offshore liquefaction and storage system

Table 2(c) LNG transfer arm FMEA fo r 
mooring line

Fig. 5 Offshore liquefaction and storage system -  Cargo transfer configuration

sea-bed piping arrangement

nefits from the application of the 
methodology described in this paper. 
Establishing such criteria will involve de
tailed discussions between the makers of 
regulations, designers, owners and oper
ators of floating systems and all others who 
may be involved or at risk.

4. H azard  identification
4.1 This first phase of any Risk Analysis 
involves finding two things; what failure 
events can occur and how likely are they.

4.2 For simple systems and situations, the 
identification of failure events can be rela
tively straightforward. For anything other 
than the simplest of cases, a systematic 
approach is necessary. Two techniques 
that have been successfully employed are 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
and Hazard and Operability Studies 
(HAZOP).

4.3 FMEA is a qualitative technique 
which considers systematically the effect of 
important failure modes of each of a sys
tem's components. Starting with a post
ulated failure mode, the possible con
sequential effects are deduced for certain 
sets of circumstances. FMEA is helpful in 
constructing event or fault trees for 
evaluating event probabilities. Since cargo 
transfer is usually present in floating pro
duction and storage systems, particularly 
to shuttle ships, an example of part of an 
FMEA related to this, taken from refer
ence 8, is given in Table 2. This was de
veloped to analyse the possible failure of an 
LNG transfer arm of an Offshore Liquefac
tion and Storage System (the General Ar
rangement is illustrated in Figs. 4, 5 and 6).

4.4 HAZOP is a technique, usually under
taken by plant designers and operators, for 
the identification of hazardous aspects of 
the design and of operational procedures. 
Each section of the installation is systema
tically examined during sessions in which a 
multi-disciplinary team use methods based 
on key words (e.g. NOT, NO, MORE, 
LESS, AS W ELL AS) to identify safety 
problems. It is usual, and most effective, to 
carry out a detailed HAZOP study at the 
concept or design stage of a project.

4.5 Once the important failure events 
have been identified it is necessary to de
termine their relative importance and to 
estimate their frequency of occurrence. 
There are several techniques which can be 
employed, either alone or in combination. 
These include, for example, Event Tree 
Analysis (ETA), Fault Tree Analysis (FTA) 
and Mission Simulation techniques.

4.6 ETA entails the construction of event 
trees which describe possible progressions 
from a given initiating event via a series of 
binary branches representing success or 
failure of engineered safety features, or the 
occurrence or not of some physical event.

The event tree is evaluated by assigning a 
probability to each branch. Event trees are 
particularly suitable for examining failure 
sequences where time is involved.

4.7 FTA is a method of describing the 
interaction of various components and/or 
base events using simple logical relation
ships, typically: AND together with OR 
operations. An example of a fault tree, 
developed to analyse the possible failure of 
the LNG transfer arm mentioned above, is 
given in Fig. 7. The system failure event to 
be studied, in this case ’LNG spilt from 
transfer arm’, is referred to as the top
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Fig. 7 Fault Tree Analysis o f  LNG Transfer Arm

Fig. 7 Fault tree analysis o f  LNG transfer arm (cont.)
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Fig. 8 Schematic diagram o f mission simulation

event. Working downwards the failure 
event tree structure is created, terminat
ing at basic events. Fault trees can be analy
sed in both qualitative and quantitative 
ways. Qualitative analysis of a fault tree 
reduces the tree into combination of basic 
events sufficient to cause the top event to 
occur. These combinations are termed 
’minimal cut-sets' of the fault tree and can 
be ranked for importance by their size (i.e. 
the number of basic events included) or 
examined for possible common cause sus
ceptibility of the top event. This type of 
analysis is particularly useful at the concept 
stage of a project. Quantitative analysis of 
the fault tree is accomplished by assigning 
probabilities or probability distributions to 
each of the basic events, although the lack 
of data for base event probabilities can be a 
serious (and not uncommon) drawback. 
However, used comparatively a quantita
tive analysis, even with scanty data, can be 
very helpful in comparing design alterna
tives.

4.8 Simulation techniques are very 
powerful where there has been no pre
vious overall experience of a plant or an 
installation. Simulation is a useful way of 
exploring the possible effects of changes in 
Rules and Regulations, as well as design, 
operation and logistics, on the overall 
performance. For most systems the com
plexity of operations and the many vari
ables involved precludes a deterministic 
solution to the problem. Instead a stochas
tic approach is taken. Here probability 
distributions are used to define the vari
ables considered. A model then samples 
from these distributions in a logical manner 
which allows the frequency of the various 
failures to be estimated. As an example, 
reference 15 describes a model (see Fig. 8) 
in which this approach was taken. This 
model was used to compare the hazards 
involved in chemical tanker operations 
where inert gas is used for chemical car
goes with flashpoints of 60°C or less with 
those where inert gas is not used. The 
results were presented as the expected 
change in frequency of several failure 
events, resulting from the use of inert gas, 
and were intended to enable a rationally 
based decision to be made on inert gas 
requirements.

5. Consequence analysis
5.1 This second phase of a Risk Analysis 
involves the determination of the level of 
damage likely to result should any of the 
failure events identified in the Hazard 
Analysis phase occur. These damages can 
be quantified in several ways, for example 
in terms of the number of fatalities, damage 
to plant or downtime. Rather more diffi
cult to quantify is damage to the quality of 
the environment.

5.2 The exact form of a consequence analy

sis depends not only on the failure event 
being considered, but also on the reasons 
for the investigation. For example, if the 
Risk Analysis is being carried out as part of a 
‘safety case’, the consequence analysis will 
most probably be primarily concerned 
with the risks of death or injury to the 
population near to the floating system, or 
with the risks of damage to other property 
or the environment. If the analysis is being 
carried out on behalf of the operator, 
perhaps to determine downtime, repair 
requirements or hazards to the crew, then 
the consequence analysis will be primarily 
concerned with effects on the floating sys
tem itself.

5.3 From the foregoing it can be seen that

it is not possible in a paper such as this to 
describe completely the various techni
ques that may be required inaconsequence 
analysis. As an illustration of the areas 
which may need to be addressed, the proc
edure for determining the consequences 
of an LNG spillage (perhaps resulting from 
the transfer arm failure example in Section 
4 or from ship collision) is outlined below.

5.4 The problem of LNG spillage can con
veniently be divided into three phases:
(i) Spillage.
(ii) Atmospheric dispersion.
(iii) Damage determination.
These categories are not mutually exclu
sive but tend to overlap depending on the 
type of spillage.
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5.5 The first step in analysing the consequ
ence of an LNG spillage is to determine the 
quantity and/or rate of spillage. The li
quefied gas may be released into a surface 
lying pool or as a jet of pressurized liquid 
which evaporates to gas. In each case it is 
necessary to analyse the evaporation 
mechanism so that the initial values of gas 
density, momentum, etc., are available for 
the analysis of the dispersion phase. In the 
first case the rate of boil-off can be mod
elled as a function of the surface properties 
(whether the spill is on land or at sea, heat 
flux from the surface to the pool, relative 
densities of the liquid and air, etc.). If the 
release is in the form of a jet of pressurized 
liquid the problem is a highly complex one 
of two-phase flow.

5.6 The parameter of interest in the dis
persion phase is the volume occupied by 
the gas cloud as it disperses before it is 
diluted (by the air) below a given con
centration (in the case of LNG this con
centration would be the lower flammable 
limit). The area under this cloud then en
compasses the popu lation at risk. The tech
niques used in the prediction of gas disper
sion vary widely. Aspects which need to be 
considered in choosing the appropriate 
method include: whether the gas is denser 
than air or buoyant, the initial momentum 
of the release, the prevailing weather con
ditions and the local topography. The 
atmospheric dispersion of gases is a subject 
that has received a great deal of attention, a 
recent review of some of the techniques is 
given by Cox ( 16) and the tesults of some 
practical tests are given by Blackmore et al. 
(17).

5.7 The major damages resulting from a 
spill of LNG arise if the vapour cloud is 
ignited. There are secondary consequ
ences associated with exposure to very 
cold vapour or the cryogenic liquid (e.g. 
the cryogenic embrittlement of structural 
steelwork) although these are important 
only over the relatively small area close to 
the spill. It is necessary to decide on the 
most important hazard. For example, it 
may be more important to consider an 
initially non-ignited spill because this allows 
the vapour cloud to spread over a greater 
area. If the area of most concern is the 
immediate locality (e.g. the risk to the 
plant) then an ignited release resulting in a 
pool fire, and little vapour cloud spread, is 
probably the most important. In either 
case it would be necessary to model the 
exposure of people and property to the 
thermal radiation resulting from burning of 
the gas. This would entail modelling the 
combustion process.

5.8 A further possibility to be considered 
is that of an explosion either of the uncon
fined vapour cloud or of pockets of vapour 
that collect in part of the plant structure.

The probability of occurrence of an explo
sion is influenced by the degree of confine
ment of the gas/air mixture, the local 
topography and the chemical properties of 
the gas. The damage caused by blast waves 
from such explosions can be very exten
sive. Some information on gas explosions 
and the prediction of blast overpressures is 
contained in reference 18.

5.9 As mentioned in 5.3, the above has 
been presented to illustrate the complex
ity of a consequence analysis. Other factors 
which may need consideration are: the 
release of materials that could be toxic, 
carcinogenic, radio-active, corrosive, 
dangerously reactive etc.; damage to the 
environment due to the release of pollu
tants; the possibility of bio-accumulation of 
toxic materials in the food chain.

6. Discussion of benefits
6.1 The application of Risk Analysis 
methodology requires a significant amount 
of effort by skilled specialists and hence can 
be quite costly. However, such application 
can have important benefits both for reg
ulation-making bodies and also for desig
ners and operators of floating systems. This 
section of the paper gives a brief descrip
tion of some of these benefits, see Fig. I .

6.2 A  fundamental benefit of the applica
tion of risk analysis methodology to the 
formulation of safety regulations is that it 
provides an objective and systematic 
approach, rather than the more subjective 
approach that has been used in the past, 
albeit successfully so far. It would be ex
pected that Rules and Regulations made 
using the methodology outlined in this 
paper would address the most important 
hazards of an installation. There has been a 
tendency in the past to concentrate on 
those hazards which have the highest con
sequence (i.e. could cause the most dam
age) irrespective of their likelihood, 
whereas more likely, lower consequence 
hazards may be more important. As corol
lary of this argument, it could be argued 
that Rules and Regulations that are seen to 
be rationally based are more likely to be 
accepted (and obeyed) than those which 
are more subjective in nature.

6.3 As floating systems become more 
complex, and more novel concepts are 
employed in their design and operation, 
experience becomes a progressively poor
er guide to the formulation of Rules and 
Regulations. Extrapolation from current 
practice to new, highly complex systems is 
error-prone. Risk analysis methodology 
provides an effective technique for asses
sing the likely risks to the new plant, the 
public and the environment. Hence these 
techniques should be of great use in 
formulating the Rules and Regulations 
necessary for the future.

6.4 The effects of changes in Regulations 
can be assessed by carrying out a Compara
tive Analysis. This enables the best of seve
ral courses of action (including, perhaps, 
taking no action!) to be chosen without the 
need to wait, possibly for several years, to 
assess the effects. As mentioned earlier, 
reference 15 is an example of a recent 
successful study, carried out to assess the 
effects of changes in international regula
tions (concerning the hazards involved in 
chemical tanker operations).

6.5 It is likely that in the future Rules and 
Regulations, both legislative and those of 
classification societies, will become less 
concerned with the intimate detail of any 
installation and will, instead, promote the 
concept of an overall safety philosophy. It is 
the authors’ contention that this trend 
would be of benefit both to those making 
Regulations and also to those who will be 
regulated. Regulations would become sim
pler, and thus easier to formulate, and 
would address directly the overall objec
tive of maintaining risks at an acceptable 
level. These simpler regulations would en
courage designers and operators to try 
novel approaches to problems. The onus 
would be placed on Owners or operators 
to 'prove' that the floating systems have an 
acceptable level of safety, the application of 
the methodology described in this paper is 
considered to be the most effective way of 
accomplishing this.

6.6 Benefits from the use of Risk Analysis 
methodology can also accrue to designers 
and operators of floating systems. Some 
examples are briefly discussed below, the 
reader can probably supply more examples 
from his own experience.

6.7 Risk Analysis methodology is useful for 
making comparisons between differing de
signs from the safety and reliability view
points. This enables designers of systems to 
choose between different design options 
at an early stage rather than to have to 
make costly alterations after the plant has 
been constructed. An extension of this 
application could be to assess the cost/ 
benefit aspects of the safety features of a 
design. This would help to ensure the most 
effective use was made of financial re
sources.

6.8 An operator who has a good know
ledge of the most probable failure events 
and their consequences is in a good posi
tion to plan repair facilities and spares 
provisioning. A risk analysis can be tailored 
to provide an operator with this informa
tion. He can then ensure that he is prepared 
for the most likely repair needs and that his 
spares holding is appropiate to minimise 
plant downtime. A by-product of such an 
analysis would be an indication of the best 
maintenance intervals.
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6.9 This discussion of planning for repair 
and maintenance leads naturally on to the 
guidance that can be provided for 
formulating contingency plans for 
emergency situations, an area of concern 
for operators and regulatory authorities 
alike. The use of the results of a risk analysis 
for emergency planning allows the most 
effective use of resources. The worst 
possible accidents are not necessarily the 
most important and emergency plans in
tended to cope with these may result in 
inadequate provision for more likely, less 
serious accidents. The use of risk analysis 
methodology would enable rational, 
objective decisions on resource allocations 
to be made.

6.! 0 Simulation technology offers the de
veloper of future floating production and 
storage systems an extremely powerful 
technique which can be very illuminating at 
the design stage.

7. Conclusions
7.1 Some current trends in regulatory 
policy have been reviewed and the possible 
influence of risk analysis methodology on 
this policy explored. The authors feel that 
the application of this methodology is likely 
to have a significant effect on future re
quirements for floating systems and may, in 
the future, become a legislative re
quirement.

7.2 Several important techniques which 
can be used in a risk analysis have been 
outlined. It is recognized that applying 
these techniques can be costly, requires 
skilled personnel and can be difficult due to 
the lack of adequate data. However, it is 
the authors’ view that the benefits of this 
systematic approach, to regulation-making 
and to all types of safety planning and 
assessment, are too important to be neg
lected. Further, we feel that the applica
tion of this approach is both desirable and 
necessary in the future.

7.3 It has been demonstrated that ap
plying risk analysis techniques is an ex
tremely useful, and probably the only effec
tive, way of comparing the effects of reg
ulatory changes (and design alterations). 
The philosophy that new regulations or

changes to existing regulations should only 
be made in response to a 'clear, wel 
documented demonstration of compelling 
need’ was accepted by the International 
Maritime Organization in 1981 ( I I ) .

7.4 Designers and operators of floating 
systems can also benefit from the applica
tion of Risk Analysis methods. Analysing 
the causes and duration of plant break
downs at an early stage enables design 
improvements and modifications to be 
made at minimum cost. Assessing the be
nefits of safety features, and their cost, 
enabie rational decisions to be made on the 
allocation of financial resources. Effective 
planning for repair and maintenance (and 
for emergencies), made possible by the use 
of these methods, is also of benefit here. 
The reader can probably easily think of 
further examples where these techniques 
can be of significant help. The authors 
would like to re-emphasize the import
ance of carrying out these assessments at 
an early stage to realize the full potential 
benefits.
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Voor de scheepsbouw is 1986 
slecht gestart CEBOSINE

Het aantal ontvangen opdrachten voor de 
bouw van zeeschepen is in de eerste drie 
maanden van dit jaar sterk teruggelopen 
ten opzichte van het 4e kwartaal 1985. Er 
werd voor 36.000 CGT aan nieuwbouw- 
tonnage besteld tegenover 129.000 CGT 
in het voorlaatste kwartaal. Ook ten op
zichte van de eerste kwartalen in de jaren 
1985 en 1984 - met resp. 128.745 en 
56.800 CGT - is 1986 zwak gestart. 
Voor een gedeelte wordt het aantal nieuw 
verworven opdrachten in het Ie kwartaal 
van dit jaar beïnvloed door de resultaten in 
het 4e kwartaal van 1985. Daar staat weer 
tegenover dat de start van de jaren 1985 en 
1984 duidelijk beter was. Er is nog altijd 
sprake van een voortgaande afbrokkeling 
en aanwijzingen dat er eindelijk een stabili
satie zou intreden met daarna een opgaan
de lijn, blijven nog altijd uit.
Mede gezien het feit dat steeds meer nieu
we opdrachten worden geboekt voor prij
zen die absoluut niet kostendekkend zijn, 
blijft de toekomst van de zeescheeps- 
nieuwbouwwerven uitermate zorgelijk. 
De totale waarde van de opdrachten welke 
de Nederlandse scheepswerven thans in 
portefeuille hebben is, ten opzichte van het 
laatste kwartaal 1985, eveneens gedaald: 
van 1.898 tot 1.775 mln gulden. Enigszins 
constant blijft de totale tonnage die per 
kwartaal in portefeuille, resp. in aanbouw 
is. Er wordt derhalve meer volume ge
bouwd tegen voortdurend lagere prijzen.

Een ontwikkeling die zich, naar gevreesd 
moeten worden, in de komende maanden 
zal voortzetten.

U niform  steunbeleid binnen EG 
blijkt onhaalbaar
Het zien er niet naar uit, dat in de nabije 
toekomst verbetering in de situatie zal 
optreden als de Nederlandse regering haar 
nu reeds enige maanden gepropageerde 
standpunt handhaaft om de financiële steun 
aan de scheepsbouwindustrie in de EG af te 
bouwen.
Uit de brief van de Minister van Economi
sche Zaken aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer d.d. 9 april 1986 blijkt 
duidelijk, dat de reis van minister Van Aar- 
denne, als voorzitter van de Europese In
dustriële Raad, langs vrijwel alle hoofdste
den van de landen van de Gemeenschap in 
de eerste twee maanden van dit jaar helaas 
nauwelijks of geen resultaat heeft opgele
verd. Alleen Denemarken en Duitsland 
lijken de Nederlandse koers te willen 
volgen.

De belangrijkste punten van kritiek zijn:
— de gevolgen van het niet resp. onvol

doende reduceren van de capaciteit in 
Korea en Japan worden genegeerd;

- zelfs een vergaande capaciteitsreductie 
in de EG scheepsbouwindustrie zal geen 
evenwicht in de wereld vraag- en aan
bod situatie kunnen brengen;

- ondanks herstructurering van de EG 
scheepsbouwindustrie en produktivi- 
teitsverbetering zal de kloof met de 
steeds verder teruglopende prijzen niet 
worden overbrugd.

De huidige EG richtlijn, die de scheeps- 
bouwsteun regelt (de zogenaamde 5e 
richtlijn) loopt per 31 december 1986 af. 
Een ongewijzigde verlenging wordt voor
lopig nog uitgesloten geacht; of er daarna 
een nieuwe richtlijn zal komen, resp. wat 
de inhoud daarvan zal zijn, is gezien de 
bestaande onenigheid nog geheel onduide
lijk.
De visies over de hoogte van de steun 
liggen in de diverse landen van de Gemeen
schap ver uiteen en het is te hopen, dat de 
door de Nederlandse regering te nemen 
maatregelen de Nederlandse scheeps
bouwindustrie in staat zal stellen de con
currentievervalsende subsidies van de an
dere EG landen het hoofd te bieden. Zon
der deze maatregelen wordt de Neder
landse zeescheepsnieuwbouw een der 
eerste slachtoffers van de subsidie-oorlog 
die momenteel internationaal woedt, ter
wijl de Nederlandse werven, door hun 
grote produktiviteit en technisch kunnen, 
in een eerlijke concurrentiestrijd zeer 
reële kansen zouden hebben de huidige 
crisis te overleven.

Ontw ikkeling orderportefeuille  zeescheepsnieuwbouw

Periode totale waarde waarvan voor totaal CGT waarvan voor totaal aantal waarvan voor
________________________ in ƒ  mln._________export__________________________ export__________ schepen  export______

Ie kwartaal '86 1.775 491 417.000 114.400 115 51
Ie kwartaal '85 2.038 620 462.100 143.850 132 62
Ie kwartaal ’84 1.702 275 371.000 60.700 99 34

4e kwartaal ’85 1.898 610 446.000 145.900 117 50
3e kwartaal ’85 1.778 605 400.000 145.000 110 52
2e kwartaal ’85 1.846 533 414.000 130.000 116 56
Ie kwartaal '85 2.038 620 462.100 143.850 132 62

Totaal ontvangen 
opdrachten______

Ie kwartaal ’86 129 32 36.000 10.300 16 12
Ie kwartaal '85 482 179 128.745 37.320 40 13
Ie kwartaal ’84 253 50 56.800 6.750 22 5

4e kwartaal '85 480 147 129.000 37.500 41 20
3e kwartaal '85 207 143 55.000 38.250 14 7
2e kwartaal ’85 115 14 24.500 2.500 6 2
Ie kwartaal ’85 482 179 128.745 37.320 40 13
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NIEUWSBERICHTEN

SSl Nieuwe 
&KÉ5A opdrachten

D elta  Shipyard
In opdracht van de Koninklijke Marine zal 
Delta Shipyard/Sliedrecht BV twee nieu
we sleepboten leveren voor het gebied van 
Den Helder.
De beide schepen met een lengte van 27,50 
m en een totaal geïnstalleerd vermogen 
van 1500 pk werden door de werf ontwor
pen en in nauw overleg met marine-des- 
kundigen uitgewerkt.
Om grote zeegaande schepen te assisteren 
worden ze optimaal uitgerust; tot die uit
rusting behoort ondermeer brandbestrij
dingsapparatuur.
De bouw van beide casco’s zal onder su
pervisie van Delta Shipyard in het noorden 
van ons land plaatsvinden; in een later sta
dium volgt dan de afbouw in Sliedrecht. 
Het eerste schip zal eind 1986 operatio
neel zijn, het tweede schip begin 1987.

Agenda
A berdeen’s Offshore  
C om puter Show
The fifth Offshore Computers Exhibition 
and Conference will be held in Aberdeen, 
Scotland on 17 - 19 March 1987.
The meeting place for providers and users 
of computer technology in the offshore oil

and gas industry, the event, organised by 
Offshore Conferences and Exhibitions, 
will again be held at the Aberdeen Exhibi
tion and Conference Centre.
The fourth show in the series - held in 
October 1985 - attracted 330 delegates 
from 10 countries and worldwide visitor 
participation at the related exhibition. 
Information for exhibitors and potential 
delegates is available from: Offshore 
Conferences and Exhibitions Ltd., Rowe 
House, 55/59 Fife Road, Kingston upon 
Thames, Surrey, England KTI I TA, Tel: 0 1 
5495831. (LPS)

Tewaterlatingen
Schiedam
Op 26 april j.l. werd bij de Van der Giessen- 
de Noord Marinebouw het mijnenbestrij- 
dingsvaartuig 'Schiedam' gedoopt door 
Mevrouw C. J. van Beugen-Kruijff.
Het schip maakt deel uit van een serie van 
15 mijnenbestrijdingsvaartuigen van de 
'Alkmaar’-klasse die door GN Marine
bouw voor de Kon. Marine worden ge
bouwd. Na een proefvaartperiode die op 
28 april is aangevangen zal het schip op 9 juli 
a.s. aan de Kon. Marine worden overgedra
gen en in dienst gesteld.

Offshore
O ffshore-tak in gevaar
Door het besluit van de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) om de ont
wikkeling van olie/gasveld F3 in de Noord
zee met ten minste twee jaar uit te stellen, 
komt de Nederlandse offshore-industrie in 
gevaar. Dit stelt de Industriële Raad voor 
de Océanologie (IRO) in een telegram aan 
de ministerraad.
Volgens deze belangenorganisatie van de 
Nederlandse offshore-industrie komt de
ze sector geheel zonder orders en voor 
een aantal speciaal op offshore gerichte 
bedrijven dreigt sluiting. Het buitenland zal 
nog sterker dan tevoren de eigen toeleve
rende industrie in stand houden.

DS 24-4-'86

O liewinning op Noordzee in ’86 op 
hoogtepunt
De olieproduktie op de Noordzee heeft 
vorig jaar voor het eerst de 3,5 miljoen 
vaten per dag overschreden. De produk- 
tiestijging met 3,7 procent tot een totaal 
van 3,537 miljoen vaten per dag, was ech
ter aanzienlijk lager dan de ruim een jaar 
geleden geschatte 10,5 procent. Met name 
de produktie op het Britse deel van het 
continentaal plat zou inmiddels het hoog
tepunt hebben bereikt. Verwacht wordt 
dat de Noorse produktie, die het afgelo
pen jaar 9 procent steeg zal nog verder 
groeien. Het afgelopen jaar waren Neder
land (48,5 procent) en Denemarken (26,1 
procent) de sterkste groeiers.
Dat blijkt uit gegevens die The Petroleum 
Economist deze maand publiceert. Over 
het algemeen genomen komt 1985 daaruit 
naar voren als een goed jaar voor de pro-

duktie op de Noordzee. Opgemerkt 
wordt echter dat het weleens het laatste 
'gouden' jaar geweest kan zijn. Als gevolg 
van de lage olieprijzen is er al dit jaar sprake 
van een sterke terugval in exploratie en 
verder ontwikkeling van velden. De totale 
Noordzeeproduktie zal, vooral door een 
verdere groei van het Nederlandse en 
Deense aandeel echter nog wel licht toe
nemen met zo’n 4 procent tot hooguit 3,7 
miljoen vaten per dag.
De gasproduktie steeg het afgelopen jaar 
met 5 procent tot 151,1 miljard kubieke 
meter. Nederland blijft daarin het grootste 
aandeel houden met 80,7 miljard kubieke 
meter (daarbij is de winning op het land 
meegerekend), gevolgd door het Vere
nigd Koninkrijk met 44 miljard kubieke 
meter.
Het afgelopen jaar was wel sprake van een 
groei van de verdere ontwikkeling van 
velden. De explosieve groei die de off- 
shore-wereld had verwacht is echter uit
gebleven. Er was ook sprake van een lichte 
daling van de exploratieactiviteiten. Zo 
werd duidelijk minder geboord in het Brit
se deel van het continentaal plat, hetgeen 
gedeeltelijk werd gecompenseerd door 
toenames op het Nederlandse en het 
Deense deel van het plat.
Als duidelijke uitschieter op het continen
taal plat wordt de enorme produktiegroei 
van het Noorse Statfjord-veld gezien. Dat 
overtrof met 589.000 vaten per dag alle 
verwachtingen. De Noorse activiteiten 
zullen het komende jaar vooral in de 
Noordelijke wateren worden uitge
bouwd.
De Nederlandse produktie groeit nog, 
met name door de ingebruikname van het 
Logger-veld van Conoco en het Rijn-veld 
van Amoco. De Nederlandse offshore olie
produktie kan daardoor nog groeien van 
49.000 vaten per dag vorig jaar tot 80.000 
vaten per dag. Daarnaast produceert ons 
land op het land ook nog eens zo'n 27.000 
vaten olie per dag en is er het perspectief 
van het olie en gasveld van de NAM in blok 
F3, dat in de toekomst goed kan zijn voor 
nog eens 25.000 vaten. Ter vergelijking: de 
Britten produceerden in 1985 2,615 mil
joen vaten per dag en de Noren 8 15.000 
vaten per dag, terwijl de Denen goed wa
ren voor 58.000 vaten per dag. De ver
wachting dat de bloeiperiode van de olie
produktie op het continentaal plat, mede 
door de marktomstandigheden, ten einde 
begint te lopen, sluit overigens aan op 
voorspellingen van de EG. De Europese 
Gemeenschap verwacht dat de Noord- 
zeebronnen, als wordt vastgehouden aan 
het produktieniveau 1984, in het jaar 2000 
zijn uitgeput. Uitgaande van diezelfde re
kenwijze gaat de EG er van uit dat de 
bronnen in de Verenigde Staten nog toe
reikend zijn tot 1993 en die in de Sowjet- 
Unie tot 2000. Saoedi-Arabië heeft de 
grootste reserve, die uitgaande van de EG- 
rekenwijze nog tot ver na de 21 eeuw
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toereikt. Na Saoedi-Arabië volgen Iran, 
Libië en Mexico.

ED. 11-4-’86

Volker Stevin Offshore vestigt zich 
in Aberdeen
Volker Stevin Offshore BV, een volle 
dochter van het bouwconcern Volker Ste
vin, heeft de technische- en produktiefaci- 
liteiten van Platypus North Sea Ltd over
genomen. Het betreft werkplaatsen en 
gebouwen in Aberdeen.
De activiteiten van de Schotse vestiging, 
die zijn ondergebracht in Volker Stevin 
Offshore UK Ltd, zullen betrekking heb
ben op reparatie en onderhoud van olie- en 
gasproduktieplatforms op de Noordzee. 
Door de vestiging van een dochter in 
Aberdeen, het belangrijkste centrum voor 
de Noordzee-offshore, hoopt Volker Ste
vin Offshore zich een betere marktpositie 
te verwerven. DS. 4-4-’86

Offshore in Golfstaten onder druk
De offshore-industrie in de Arabische lan
den is sterk onder druk gekomen als gevolg 
van de dalende olieprijzen. Zij krijgt nu de 
klappen van de bezuinigingen die verschil
lende nationale oliemaatschappijen heb
ben aangekondigd op de winning buiten
gaats en het opsporen van nieuwe velden. 
De Abu Dhabi National Oil Company be
zuinigde eerder al op offshore activiteiten, 
maar is nu ook begonnen in te krimpen op 
het land, hetgeen voor de onderhouds- 
industrie nieuwe tegenvallers met zich 
mee kan gaan brengen. Een van die service
bedrijven, Rezayet Brown and Root, heeft 
al aangekondigd alle offshore-activiteiten 
te staken en die op het land sterk te redu
ceren. Volgens de in Bahrein verschijnende 
Gulf Daily News zullen als gevolg van die 
plannen 700 werknemers worden ontsla
gen, 650 van hen waren betrokken bij 
offshore-activiteiten. Het betreft vooral 
buitenlanders, onder meer 400 Filipino’s. 
De belangrijkste producent in Saoedi-Ara
bië, Aramco, heeft op dit moment slechts 
twee eenheden in de Golf in produktie, 
terwijl vijf jaar geleden plannen waren ge
maakt voor 31 eenheden.

ED. 9-4-’86

Computerising cracks in 
sub-sea structures
Vulcan is the name of a new system that will 
detect, locate and monitor continuously 
sub-sea cracks in offshore structures. De
veloped by AVT Engineering Services of 
Stockport, it has been designed to detect 
fatigue cracks in bulkheads, crane pedes
tals, flare booms and all kinds of under
water structures subject to corrosion, in
adequacies of design or material quality. 
The system is based on the acoustic emis
sion principle where sensors, strategically 
located around a localised area, respond to 
signals emitted by the defects. This in
formation is fed via a tension signal cable, to

a data acquisition and processing computer 
which is located at a convenient point. 
The computer is capable of filtering the 
signals and of identifying the specific 
’sound’ emitted by a crack in the structure. 
The information is stored on magnetic 
bubble memory cassettes and transferred 
to a desk-top reporting computer for the 
graphic representation of results and the 
plotting of long-term trends, including the 
rate of crack growth.
There are three principal components in 
the Vulcan system - the underwater sen
sing array; the platform computer module 
and the onshore reporting module.
The sensing array comprises up to eight 
purpose-designed underwater transduc
ers which are encapsulated in polythene 
jackets and initially held in position by high- 
power magnets. They are then fully bond
ed to the structure by a thixotropic adhe
sive. An underwater header is clamped to 
the structure, close to the mode, before 
monitored and a high integrity elec
tromechanical transmission line relays the 
signals through the splash zone avoiding 
the need for conduit.
The platform module and power supply is 
housed in a standard chassis designed for 
reliable operation on the very poor power 
supplies found on offshore structures. It 
recovers automatically within ten seconds 
of power being restored following com
plete loss for an indefinite peroid.
The system achieves this automatically by 
re-reading the operating conditions from 
the bubble memory. Set-up and periodic 
calibration is entirely automatic, the trans
ducers being capable of both sensing and 
pulsing roles. A  signal red light annuciator 
shows when the bubble cassette is 80 per 
cent full and requires changing.
The system can also be controlled directly 
from shore via a modem. This includes 
reading data directly from the bubble cas
sette into the onshore reporting compu
ter, providing even faster feedback of con
dition information.
Colour graphic displays show the branch 
welds and sensor configuration (up to eight 
censors). The location and extent of crack
ing is shown in plan and the depth of crack
ing (density of crack growth acoustic emis
sion) is shown either in colour or as a third 
dimension in a 3d representation. (LPS).

Diversen
De Japanse scheepsbouwcrisis
Om de crisis in de Japanse scheepsbouwin- 
dustrie zoveel mogelijk te beperken wordt 
gespeculeerd over mogelijke fusies tussen 
werven. Ook wordt getracht om overeen
komstig Zuid-Korea de scheepsbouwca- 
paciteit terug te dringen.

De crisis is verhevigd door de sterke waar
destijging van de yen. In 1978 werd ook de 
noodklok geluid als gevolg van de zeer duur 
geworden yen ten opzichte van de dollar. 
De Japanners zien voorlopig geen kans hun 
concurrentiepositie te verbeteren. Een 
woordvoerder van de Japanse associatie 
van scheepsbouwexport acht verlaging van 
de scheepsbouwprijzen uitgesloten. Die 
prijzen zouden al op het dieptepunt zijn 
aangeland.
Tot nu toe kende Japan geen ergere pro
blemen met de scheepsbouw dan de ande
re landen. De moeilijkheden zijn voor het 
grootste deel veroorzaakt door een over
schot aan scheepstonnage van 100 mln ton. 
Bij de Japanse werven worden reorganisa
ties verwacht, waardoor waarschijnlijk 
duizenden arbeidsplaatsen zullen ver
dwijnen.

DS. I l-4-’86

O rders voor Japanse scheepsbouw 
gedaald
De Japanse scheepsbouwers hebben min
der buitenlandse orders ontvangen in 
boekjaar 1985, dat eind maart afliep. Er viel 
een daling van 20,2 procent te constateren 
tot een capaciteit van 2,881 miljoen ton 
oftewel 130 schepen.
Eind maart bedroeg de orderportefeuille 
6,236 miljoen ton (246 schepen), hetgeen 
een daling van 31,6 procent betekent ten 
opzichte van vorig jaar.
Sinds 1978, toen de orders een capaciteit 
van 2,24 miljoen ton vertegenwoordigden, 
is dit een dieptepunt voor de Japanse 
scheepsbouwers. De geringe vraag heeft 
te maken met de overcapaciteit die er 
wereldwijd bestaat voor de scheepsbouw. 
Verder speelt ook de hoge koers van de 
yen de Japanse scheepsbouwers parten. 
Vanaf september heeft dit scheepsvaart- 
maatschappijen ervan weerhouden nieu
we orders te plaatsen.
Over de toekomt zijn de Japanners niet 
bijzonder positief gestemd. Er wordt geen 
aanmerkelijke verbetering in de scheeps
bouw verwacht. Daarom gaan steeds meer 
scheepsbouwers er toe over hun activitei
ten te verleggen naar andere branches, 
zoals de machinebouw. ED 2 1 -4-’86

O m ze t in scheepvaart in ’85 gelijk  
gebleven
De totale ontvangsten van Nederlandse 
zeevaartondernemingen op de grote- en 
kleine handelsvaart zijn in 1985 vrijwel 
gelijk gebleven in vergelijking met het jaar 
daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek.
De vrachtontvangsten stegen met I pro
cent, terwijl de ontvangsten uit verhuur 
van schepen met bemanning met 11 pro
cent daalden. De ontvangsten uit overige 
zeevaartactiviteiten, inclusief zwaar trans
port, namen met 12 procent toe.
Bij de grote vaart daalden de inkomsten uit 
vrachtvervoer met 3 procent terwijl de
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inkomsten uit alle andere zeevaartactivi
teiten met 12 procent stegen. Het gaat 
hierbij om veerdiensten, zeesleepvaart, 
bevoorradingsvaart en management van 
schepen van derden. De vrachtontvang- 
sten per ton draagvermogen namen toe 
met 30 procent, mede doordat de beschik
bare tonnage van de vrachtvaart in 1985 
met 25 procent daalde.
De ondernemingen in de kleine handels
vaart zagen hun totale ontvangsten uit zee
vaartactiviteiten met 5 procent stijgen. 
Dat was voornamelijk te danken aan een 
stijging van de inkomsten uit vrachtver
voer met 12 procent tegenover een daling 
van de inkomsten uit charterhuur met 24 
procent. DS 25-4-’86

M etaalinstituut T N O  
installeert ’flexibele draaicel'
Bij het Metaalinstituut TN O  in Apeldoorn 
wordt deze maand een 'flexibele draaicel’ 
geïnstalleerd. Deze apparatuur vormt het 
eerste deel van het flexibele fabricagesys
teem dat bij het instituut wordt gereali
seerd in het kader van een demonstratie- 
en speurwerkproject flexibele automati
sering. De 'draaicel' moet kleine series en 
zelfs enkele stuks van gedraaide produkten 
volledig automatisch kunnen vervaardigen. 
In de flexibele draaicel, van het fabrikaat 
Traub, zijn geïntegreerd een NC-draaima- 
chine TNA-480, een flexibel laad-lospor- 
taal FHS-2 met twee palletsystemen, en 
een magazijn voor gereedschappen, klau- 
wensets en gri|pers. De gehele cel wordt 
bestuurd door één computer. De installa
tie (waarde DM 1,8 miljoen) was in vrijwel 
dezelfde uitvoering in werking te zien tij
dens de EMO-tentoonstelling in Hannover 
in september vorig jaar.
Het onderzoekwerk dat met de draaicel 
wordt uitgevoerd, betreft in eerste instan
tie de voorwaarden voor het optimaal 
functioneren van de cel en de mogelijkhe
den en beperkingen van alle componenten 
van het systeem. Daarnaast wordt een 
uitgebreid demonstratie- en opleidings
programma gestart.
In het kader van hetTNO-project 'flexibe
le fabricage' is vooral van belang de toe
komstige koppeling van de draaicel met 
een flexibel bewerkingscentrum en geau
tomatiseerde transport- en opslagvoor- 
zieningen tot een compleet flexibel fabri
cagesysteem. De besturingscomputers van 
de afzonderlijke installaties worden daarin 
op hun beurt bestuurd door een centrale 
besturingscomputer.
Bij het demonstratie- en speurwerkpro
ject flexibele automatisering van TNO  zijn 
behalve het Metaalinstituut ook nauw be
trokken de Technisch Physische Dienst 
TNO-TH en het Instituut voor Toegepas
te Informatica TN O  in Delft. Verder 
wordt samengewerkt met de drie Techni
sche Hogescholen in Nederland.
Het project is bedoeld om kennis te verga
ren omtrent mogelijkheden, opzet en haal

baarheid van flexibele produktie-automa- 
tisering in een situatie die representatief is 
voor de Nederlandse verhoudingen.

C onferentie H avenstaatcontrole
Op de conferentie van transportministers 
van de veertien landen die het havenstaat - 
controle-verdrag hebben ondertekend, is 
besloten tot samenwerking met de Inter
national Maritime Organization van de VN, 
om te komen tot een internationaal kente
ken voor zeeschepen.
Door invoering van een kenteken zou de 
opsporing van schepen die niet aan de 
internationale veiligheidsnormen voldoen, 
of die een gevaar opleveren voor het zee
milieu, worden vergemakkelijkt.
Op de conferentie in Den Haag werd te
vens besloten, dat de veertien landen de 
inspectie van schepen onder vreemde vlag 
in hun havens zullen versterken en waar 
mogelijk uit zullen breiden. Ook de onder
linge uitwisseling van informatie over geïn
specteerde of te inspecteren schepen zal 
worden verbeterd en geharmoniseerd. 
De bewindslieden spraken zich uit voor 
samenwerking met andere landen buiten 
Europa. Zij gaven de Commissie voor de 
Havenstaatcontrole opdracht, contact op 
te nemen met de maritieme autoriteiten 
van de Verenigde Staten en Japan, die heb
ben laten weten met de Europese landen 
van het verdrag (alle EG-lidstaten met uit
zondering van Luxemburg plus de Scandi
navische landen) samen te willen werken. 
In de slotverklaring spraken de ministers 
hun voldoening uit over twee uitbreidin
gen van het Marpolverdrag van de IMO. 
Een daarvan betreft de voorkoming van 
olieverontreiniging op zee, die kort gele
den van kracht werd. De andere bepaling 
heeft betrekking op de vervuiling van de 
zee door schepen met vloeibare, giftige 
chemicaliën, die op 6 april 1987 van kracht 
wordt. De bewindslieden drongen er ten 
slotte op aan, dat het Marpolverdrag zo 
spoedig mogelijk wordt uitgebreid met 
regels ter voorkoming van de vervuiling 
van de zee met schadelijke stoffen in ver
pakte vorm en met 'huisvuil' van schepen.

DS 25-4-'86

Noorse scheepvaart politiek
De Noorse regering maakt het mogelijk 
voor Noorse rederijen om buitenlandse 
zeelieden in dienst te nemen op Noorse 
schepen op plaatselijke voorwaarden. Dat 
betekent dat buitenlanders op Noorse 
schepen werken voor een lager loon dan 
waar Noorse zeelieden recht op hebben. 
Voorts wil de regering dat buitenlandse 
investeerders in Noorse scheepvaart be- 
lastingfaciliteiten krijgen. De regering 
steunt ook de eis van de Noorse Vereni
ging van Reders betreffende reductie van 
bemanningen op Noorse schepen.
Het moet nog steeds makkelijk zijn om 
Noorse schepen onder vreemde vlag te 
laten varen. Een liberale politiek is hier

wenselijk en noodzakelijk omdat de sche
pen anders verkocht worden, zegt de Re
gering die ook verder wil werken aan de 
oprichting van een Noors internationaal 
scheepsregister met raam-voorwaarden 
ongeveer zoals die gelden voor schepen 
onder goedkope vlag.
De voorstellen van de regering zijn dezelf
de als die door de Vereniging van Noorse 
Reders zijn geëist om de scheepvaart meer 
lonend te maken. De vereniging van Noor
se reders is dus zeer tevreden over dit 
voorstel.
De Noorse Zeeliedenbond is weinig en
thousiast over deze nota. (Norinform)

T N O -IW E C O  Buys C om puter Tech
nology
Dutch shipbuilders are to use maritime 
computer software developed in Britain. 
The deal, worth around £ 70,000, involves 
the Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research, TNO-IWECO, of 
Delft, and British Maritime Technology of 
Wallsend, north-east England.
The system, called SFOLDS, is a compre
hensive package of programs for routine 
ship design and analysis calculations. There 
are said to be around 90 major users world
wide.
SFOLDS comprises 35 modules and covers 
hydrostatics and intact stability, trim, stabi
lity and longitudinal strength, damaged sta
bility, tank calibration, grain stability, resis
tance and propulsion, regulatory require
ments, and a number of auxiliary calcula
tions.
Through TNO-IWECO, the system is ex
pected to be licensed to about 15 users. 
A senior official with BMT, Mr David Byr
ne, said the five years agreement was bac
ked by a year’s technical support. (LPS)

Norwegian concern orders 
w orld ’s biggest cruise ship
'Sovereign of the Seas’ is the name being 
given to the world’s biggest cruise ship, 
which is now being built for the Norwegian 
shipping concern Royal Caribbean Cruise 
Lines (RCCL) at a French shipyard. The 
vessel is scheduled for delivery in Decem
ber of next year.
The 'Sovereign of the Seas’ will be a 74.000 
grt vessel, which means it will be double 
the size of 'Song of America’, the biggest 
ship in RCCL’s present fleet. It will accom
modate more than 2500 passengers and a 
crew of 750. The officers and deck and 
engine room personnel will be Norwegi
ans while the rest of the compliment will 
come from all parts of the world. RCCL is 
at present planning to put the new ship into 
service on the so-called seven day cruise 
route in the eastern Caribbean.
From 1988 RCCL will have a total passen
ger capacity of 6420. The company is ow
ned by I. M. Skaugen & Co and Anders 
Wilhelmsen & Co., of Oslo and Gotaas- 
Larsen in Bermuda.
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Technische 
informatie

AEROB sewage tre a tm e n t Systems
Zoals de naam al doet vermoeden, werken 
deze systemen volgens het biologisch prin
cipe. In verband met de strengere toepas
sing van internationale en nationale eisen 
op het gebied van het lozen van afvalwater 
op zee, zullen deze systemen hoe langer 
hoe meer worden toegepast, zowel aan 
boord van schepen alsmede ook op boor
eilanden en exploratieplatforms.
De AEROB installaties onderscheiden zich 
van andere systemen door een grote flexi
biliteit wat betreft afmetingen.
De diverse modules kunnen eventueel los 
van elkaar worden geplaatst terwijl de 
maten van de modules zelf naar wens kun
nen worden aangepast aan de plaatselijk 
beschikbare ruimte.
Bij het koppelen van AEROB installaties 
aan vacuümsystemen wordt op deze wijze 
een zeer compacte opstelling verkregen. 
Inlichtingen bij: Nautisch en Technisch Bu
reau Venteville B.V. Postbus 4226, 3006 
AE ROTTERDAM, Tel. 010-414041 I

Publikatiebladen hijsgereedschap
pen en hijswerktuigen
De Arbeidsinspectie en de Inspectie van de 
Havenarbeid van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid geven gewij
zigde herdrukken uit van de publikatiebla
den P 115-1: Hijsgereedschappen - W e t
telijke bepalingen; P 115-2: Hijsgereed
schappen - Constructie, sterkte, beproe
ving en onderhoud en P I 15-3: Hijsgereed
schappen en hijswerktuigen - Veilig hijsen. 
In publikatieblad P I 15-1 zijn de wettelijke 
bepalingen opgenomen over onder meer 
de constructieve uitvoering, het gebruik 
en de beproeving van hijsgereedschappen 
en hijswerktuigen, zoals die zijn vermeld in 
het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen; het Landbouwveiligheids- 
besluit; het Veligheidsbesluit Binnenvaart; 
het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid; 
het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit en 
het Arbeidsbesluit jeugdigen.
In veel van deze veiligheidsbesluiten moest 
de terminologie worden aangepast aan de 
Arbeidsomstandighedenwet.
Publikatieblad P 115-2 bevat aanwijzingen 
voor de veilige constructie, de sterkte, het 
onderhoud en de beproeving van hijsge
reedschappen. In deze herziene druk is de 
inleiding ingrijpend gewijzigd, terwijl di
verse hoofdstukken zijn aangepast. Het 
gaat hier onder andere om de hoofdstuk
ken over de certificaten en het toepassen 
van nieuwe of gewijzigde normen.
In Publikatieblad P I 15-3 zijn de aanwijzin
gen te vinden voor het veilig gebruik van 
hijsgereedschappen en hijswerktuigen.

In deze druk is de inleiding gewijzigd, ter
wijl enkele hoofdstukken over het toepas
sen van nieuwe of gewijzigde normen zijn 
aangepast. De tekst over het werken met 
hijskranen onder extreem lage tempera
tuur is in deze druk vervallen. Over dit 
onderwerp dienen de Nederlandse nor
men te worden geraadpleegd en de ge- 
bruiksinstructies van de fabrikant.
De Arbeidsinspectie en de Inspectie van de 
Havenarbeid zullen zich bij het toezicht op 
de naleving van de wettelijke bepalingen, 
richten naar de inhoud van deze herziene 
publikatiebladen.
Deze publikatiebladen kunnen schriftelijk 
worden aangevraagd bij het directoraat- 
generaal van het Arbeid, Postbus 69, 2270 
MA Voorburg. De prijs van PI 15-1 be
draagt ƒ  9,- per exemplaar, P 115-2 kost 
ƒ  I I,- en P I 15-3 ƒ  7,- per exemplaar.

Nieuwe uitgaven
Sea-going D redger Register
Lloyd's Register (LR) has just published the 
fourth (1986) edition of its Sea-going 
Dredger Register on the occasion of the 
World Dredging Congress held in Brigh
ton in March, 1986. Produced in close co
operation with the International Union of 
Hopper Suction Dredger Owners, The 
Hague, for distribution to members, this 
specialist Register provides details of 800 
sea-going dredgers and sand carriers of 100 
gross tonnage and above.
The Register has been compiled - to the 
Union’s specification - by extracting the 
complete dredger entries from LR’s Regis
ter Book computer file, from which the 
’Register of Ships’ is produced. Specific 
details, such as number of side arms, dredg
ing depth, hopper capacity in tonnes, num
ber and power of sandpumps and a detailed 
ship type description have also been in
cluded in the entry where appropriate. 
LR’s Shipowner’s database has been used 
to provide a corresponding alphabetical list 
of dredger owners and managers with full 
postal addresses, telephone and telex 
numbers. An additional section contains 
analyses of the world dredger fleet by flag 
and by age.
This ’mini’ Register, specially presented in 
the Union’s style, is an example of how LR 
can produce specialised shipping publica
tions for particular requirements.
The 1986 Sea-going Dredger Register 
costs £ 38 per copy, including postage, and 
is available from the Manager, Shipping 
Information Services Group, Lloyd’s Regis
ter of Shipping, 71 Fenchurch Street, Lon
don EC3M 4BS, Tel 01-709 9166.

T R A N S A C T IO N S  1985
Na een lange tijd van voorbereiding is de 
Afdeling Maritieme Techniek van het Kon. 
Instituut van Ingenieurs (vroeger: Sectie 
voor Scheepstechniek genaamd), waarme
de de Ned. Ver. van Technici op Scheep
vaartgebied veel gemeenschappelijke le
zingen organiseert, overgegaan tot het uit
geven van zgn. ’transactions’, waarin de 
inhoud van de gehouden voordrachten 
wordt opgenomen.
Als eerste uitgave is op A4 formaat het 
boekwerk 'Transactions 1985'verschenen 
en aan alle leden van de afdeling toegezon
den. Terwille van publiciteit in het buiten
land is, behalve het voorwoord en het 
jaarverslag, de uitgave geheel in de Engelse 
taal gehouden.
De inhoud omvat het volgende: 
Voorwoord - Ships in breaking Waves - 
Hovercraft towards the second quarter 
century - Offshore accidents and their 
impact on Rules & Régulations — The SDS 
systematic series high speed Hullforms - 
Jaarverslag 1984 - Financieel jaarverslag 
1984 - Ledenlijst.
In het voorwoord geeft de afdelingsvoor
zitter, Ir. H. J. Westers, inzicht in de voor 
een relatief kleine afdeling bestaande finan
ciële problemen bij het doen van publika- 
ties als de onderhavige en beveelt hij de 
eerste editie in de welwillende aandacht 
van de lezers aan.
De uitgave ziet er welverzorgd uit, met 
duidelijke foto’s en grafieken en is voor 
overige Klvl-leden verkrijgbaar voor 
ƒ  40,—  bij het Klvl, afd. Verkoop publika- 
ties, Koninginnegracht 23, Den Haag (tel. 
070-919880). Voor niet-leden bedraagt de 
prijs ƒ  50,— . De vraag mag gesteld worden 
of deze prijzen niet te hoog zijn voor een 
noemenswaardige verspreiding buiten het 
eigen ledenbestand (van 266 in sept. ’85).

J.N.J.

’SH IP  SA FE TY  H A N D B O O K  1986’

The Handbook provides details of the la
test amendments to SOLAS 74 with speci
men of the relevant certificates and survey 
report forms.
Being a joint venture between Bureau 
Veritas, Lloyd’s List and Lloyd’s of London 
Press, it will be useful to Shipowners and 
Operators alike in their management of 
ship safety surveys, regardless of the issuing 
authority involved.
Copies are available at John Hudig, Wil- 
lemskade 23, Rotterdam (tel. DIO- 
143322) and/or Observator, Steenhoven- 
straat 15, Rotterdam (tel. 010-382122).
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VERENIGINGSNIEUWS
H e t jaard iner 1986.
Een feestelijke gebeurtenis was de viering 
op 12 april j.l. van het eerste lustrum van de 
jongste afdeling van onze vereniging. De 
afdeling 'Zeeland’ organiseerde ter viering 
hiervan zijn eerste Jaardiner in het Mari
tiem Hotel 'Britannia' te Vissingen, de 'ba
kermat' waar onze Zeeuwse leden hun 
bijeenkomsten organiseren en waar op 22 
april 1981 de afdeling 'Zeeland' werd op
gericht op een Algemene Ledenvergade
ring.
In zijn welkomstwoord tot de 240 leden en 
gasten gewaagde de voorzitter de heer J.
G. Burlage van een levende afdeling waar
van het ledental zich in de afgelopen vijf jaar 
verdubbelde tot de 141 leden die de afde
ling nu telt. De afdelingsvoorzitter was dan 
ook zeer verheugd met de grote belang
stelling uit de andere afdelingen, die met 
190 dames en heren uit den lande waren 
opgekomen om het feest mee te vieren. 
Helaas moesten een aantal gasten wegens 
ruimtegebrek worden teleurgesteld.
De ontvangst in 'Britannia' met champagne 
rondgedeeld door echte 'Zeeuwse meis
jes' hebben de bekende spreuk over de 
'Zeeuwse zünigheid' volkomen gelogen
straft. Hetzelfde mag dan ook gezegd wor
den van het copieuze zes gangen menu, dat 
voor ons zo voortreffelijk was samenge
steld door de gastheer G. K. Brouwer en 
zijn echtgenote, die in de 'De Ruyter’-zaal 
met hun personeel een grandioos diner 
verzorgden.

De heer J. G. Burlage, voorz itte r van de 
afdeling 'Zeeland', tijdens zijn welkomst
woord.

fo to  Ir. J. W. de Nijs

De stemming kwam er echt in toen het 
'Scheldeloodsenkoor', in ouderwetse zee- 
manskleding gestoken, de gasten mee
sleepte in een internationaal repertoire 
van 'seachanties'. Nadat het geluidsvolume 
van 'Bluesette' en 'Los Alegres’ wat was 
teruggedraaid raakte de dansvloer voller 
en voller, zodat de polonaise tussen de 
tafels door moest worden geleid.
De tafelpresident, Ing. C. W. van Cappel- 
len, gewaagde in zijn toespraak van een 
grandioos feest in de stad waar alles 'Schel
de’ is, Ooster-, Wester-, Maatschappij en 
loodsenkoor, het blijft Schelde.
Vanuit dit feestgedruis werd het jaarlijkse 
telegram van aanhankelijkheid aan Hare 
Majesteit verzonden en de traditionele 
heildronk op Haar en Haar huis uitge
bracht.
Het 'Scheldeloodsenkoor' werd met het 
vlaggesein voor 'Well Done’ (B(ravo) 
Z(oeloe)) en een oorlam bedankt voor hun 
bijdrage aan het feest, dat tot in de kleine 
uurtjes werd voortgezet.
Het Jaardiner 1986 mag dan ook als buiten
gewoon geslaagd met veel dank aan de 
Zeeuwse gastheren en hun dames in de 
annalen der vereniging worden opge
nomen.

P.A.L.

In Memoriam

B. C. van O m m eren
Op 16 april j.l. overleed op 93-jarige leef
tijd te Den Haag de heer B. C. van Omme
ren, oud-directeur van het Technisch Ad
viesbureau B. C. van Ommeren.
De heer Van Ommeren was in leeftijd het 
oudste lid van onze vereniging waarvan hij 
38 jaar lid was.

J. C. D ekker
Op 23 april j.l. overleed te Badhoevedorp 
de heer J. C. Dekker, oud-directeur van 
Tot en Beers Electrotechnisch Installatie
bedrijf B.V. te Zaandam.
De heer Dekker, die de leeftijd van 61 jaar 
bereikte, was 21 jaar lid van onze vereni
ging-

Personalia
Koninklijke Onderscheidingen
Ter gelegenheid van de verjaardag van 
Hare Majesteit de Koningin ontvingen 
twee leden van onze vereniging een onder
scheiding: Ir . L. J. C. van Es oud-hoofd 
Bureau Veritas in Nederland werd be
noemd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau en J. van Duuren, oud-technisch 
inspecteur bij Shell Tanker, werd benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ter gelegenheid van de tewaterlating van 
de sleephopperzuiger 'Lelystad' werd de 
heer H . J. Schlömann, directeur van 'De 
Merwede’ B.V., benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau.
Deze onderscheiding werd hem toege
kend voor zijn vele verdiensten voor de 
Nederlandse Scheepsbouw.
Het eremetaal werd hem opgespeld door 
de doopster van het schip mevrouw drs. N. 
Smit-Kroes, minister van Verkeer en W a
terstaat.

H . M. Vester
Tijdens een receptie op 25 april j.l. bij 
Grasso Products B.V. te 's-Hertogenbosch 
nam de heer H. M. Vester afscheid van vele 
relaties en kennissen.
De heer Vester, manager van het Grenco 
kantoor, afd. schepen te Rotterdam, ver
liet het bedrijf wegens het bereiken van de 
leeftijd voor vervroegde uittreding.

25 jaar EM H A
Tijdens een receptie op 2 mei j.l. vierde de 
heer M. Ham met zijn medewerkers het 
25-jarig jubileum van zijn bedrijf.
Vele relaties en bekenden kwamen naar 
het bedrijf om het feest mee te vieren.

Nieuwe uitgaven

U N D E R W A T E R  W E L D IN G
-  General in form ation & recom 
mendations
BUREAU VERITAS GUIDANCE NOTE 
N l 198
This guidance note published by Bureau 
Veritas covers the following:
- procedures and techniques used for un

derwater welding, characteristics & me
chanical properties of welds, with a des
cription of the four major welding tech
niques, namely:
• in water: wet welding and dry spot 

welding (local gas protection of 
welding area)

• in enclosed space: hyperbaric weld
ing (in pressurized gaseous atmo
sphere) and welding under atmo
spheric pressure

- welding conditions,
- welding procedure qualification,
- qualification of diver-inspectors super

vising welders,
- qualification of welders,
- final inspection of welds - visual inspec

tion and non destructive examinations 
such as ultrasonic or X-ray testing.

Copies are available from Bureau Veritas, 
Coolsingel 75, 3012 AD Rotterdam, tel. 
010-1 19733.
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