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V E R S C H IL  T U S S E N  U N IV E R S IT E IT , H O G E S C H O O L  door

EN H O G E R E  T E C H N IS C H E  S C H O O L  Prof. ir . j .  h .  k r i e t e m e i j e r

A ls  vo o rz itte r van de Com m issie to t V oo rlich tin g  aan Aspirant-studenten van de Techn ische H ogescholen  te D e lft, E indhoven  en 
Enschede heeft professor ir. J. H . K r ie tem e ije r  op  donderdag 11 decem ber 1969 tijdens de Schooldecanen C on fe ren tie  in het 
Au lagebouw  te D e lft  een in le id ing  gehouden ov e r het onderw erp ,,V ersch il tussen U n ivers ite it, H ogesch oo l en H og ere  T ech 
nische S ch o o l” . H e t w il ons voorkom en , dat een g ro o t aantal leden van onze veren ig ing kennis zal w illen nem en van deze in leid ing  
en wij laten die dan ook  in haar geheel h ier volgen.

1. In le id in g
H et tijdsbestek waarin w ij leven ken
merkt zich  door snelle en versnelde ont
w ikkelingen op allerlei gebied. V oora l 
technische successen spreken zeer tot de 
verbeeld ing. O ok roepen zij w el tw ijfe l 
op met betrekking tot het geestelijk en 
licham elijk w elzijn  van de mensheid in 
de naaste o f  verdere toekom st en soms 
leiden zij tot verzet.
O ntzagwekkende menselijke prestaties 
vinden welhaast hun meest spectaculaire 
vorm  in de fe illo ze  nauwkeurigheid w aar
mede men een bemand apparaat op de 
maan kan laten landen op m inder dan 
200 m afstand van de plaats waar twee 
jaren te voren  een onbemand toestel werd 
neergezet. Een landing met een bemand 
apparaat binnen enkele maanden na een 
landing met een dergelijk  apparaat. En 
met deze escalatie van technische presta
ties vergeten  w ij bijna dat nog geen jaar 
geleden de hele wereld de adem inhield 
toen een aantal astronauten in verken- 
ningsbanen om  de maan cirkelde en be
houden op aarde terugkeerde.
W ij gaan alles zo  gew oon  vinden dat w ij 
geen erg m eer hebben in de versnelling 
der ontw ikkelingen  en het schaalvergro- 
tende e ffec t op vrijw el elk gebied van de 
techniek in onze samenleving.
M aar niet alleen in het technisch gebeu
ren vinden w ij deze dynam iek. O ok eco 
nomisch en maatschappelijk treden der
gelijke verschijnselen op. Ja, zij zijn  niet 
los van elkander te zien, maar innig met 
elkaar verw even .

D e vroeger vrij scherp afgebakende vak
gebieden waarbinnen zich een geleidelijke 
voortgang aftekende, zijn  u itgegroeid en 
elkaar du idelijk  gaan overlappen. In ter
d isciplinaire aanpak van vrijw e l alle grote

problem en is nu onontkoom baar en dit 
za l ongetw ijfe ld  ook in sterke mate een 
stempel drukken o f  gaan drukken op  de 
systemen van opleiding. D e instellingen 
vo o r  wetenschappelijk en beroepsonder
w ijs zijn  dan ook  niet aan de genoem 
de stroom versnelling ontkomen en dat 
lag ook niet voo r de hand. Hoogstens zou 
er sprake kunnen zijn van een fase-ver- 
schuiving, wellich t veroorzaakt doordat 
deze instellingen van onderw ijs zich nog 
in het m inder turbulente gebied van de 
stroom versnelling bevonden. Z ij zouden 
echter onweerstaanbaar, vroeg o f  laat, 
m eegetrokken worden en zich moeten 
aanpassen aan de stijgcurve van de a lge
mene ontw ikkeling.
En het zijn zeker niet in de eerste plaats 
de studenten die de aanzet tot de a ller
w ege plaatshebbende veranderingen bij 
het wetenschappelijk onderw ijs m ogen 
claimen. Baanbrekende inzichten in de 
maatschappelijke betekenis van het w e
tenschappelijk onderw ijs en onderzoek 
zijn zeker vanuit de instellingen ze lf 
voortgekom en  en men kan hoogstens zeg 
gen dat het élan van de jeugd een bij
drage heeft geleverd om  het genoem de 
faseverschil te verkleinen.
Structurele veranderingen zijn allerwege 
gaande en men kan zich afvragen o f  het 
zin heeft om  op een conferentie van zo  
een select gezelschap als hier heden b ij
een is te spreken over: „V ersch il tussen 
universiteit, hogeschool en H .T .S .”
T och  D . en H. meen ik dat dit w el zin 
heeft, zelfs al weten w ij geen van allen 
hoe op langere term ijn gezien de v e r 
schillen zullen veranderen, onder andere 
d oor eventuele structurele veranderingen. 
Ik g e lo o f dat het verstandig is om  geen 
wissel te trekken op de toekom st en ons 
vo o r  vanm orgen te bepalen bij bestaande

toestanden en daarvan een analyse te g e 
ven. Dat is op z ich ze lf reeds een opgave. 
Pas na de analyse zou men kunnen na
denken over eventuele noodzakelijke w ij
zigingen in de situatie. Doch dat zou ik 
dan w illen  overlatcn aan een inleider 
voor een volgende conferentie, die dan 
bijvoorbeeld  zou kunnen spreken over 
een onderwerp: „ Is  het wenselijk o f  nood
zakelijk om verschillen tussen universi
teit, hogeschool en H .T.S. te w ijz igen?”  
(Ik  spreek met nadruk niet van oph e f
fen !!).

Laten w ij nu eens trachten ons een beeld 
te vorm en van het m odel van het onder
werp.

Inhoud van dit nummer:

Verschil tussen Universiteit, H o ge 
school en Hogere Technische 
School door prof. ir. J. H. K rictc- 
m eijer

Som e causes of^ fatigue failures in 
service door G . P. Sm edley

U nter W asser Laboratorium  H e l
goland

Num erieke besturing van brand- 
snijmachines door ir. A . W . Ruys

D e progam m eertaal N A L S  voor 
num erieke besturing in de scheeps
bouw door drs. H . Ie G rand
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Er worden 3 systemen van onderw ijs ge
noem d:

a. U niversiteit

b. H ogeschool

c. H ogere Technische Schoof

En het gaat om de verschillen  daartussen.

Ik zou een randvoorw aarde w illen in
voeren, namelijk dat ik d it m odel be
schouw vanuit mijn positie als voo rz it
ter van de 3 gezam enlijke Commissies tot 
Voorlich ting aan Aspirant-studenten aan 
de Technische Hogescholen in N e d e r
land.

A ls gevo lg  daarvan zal het bij „H o g e  
school’ voornam elijk gaan over de 3 
Technische Hogescholen. V oorts  zal het 
bij Universiteit voornam elijk  gaan over 
die faculteiten die zich bewegen op aan
verwante wetenschappen van die der 
Technische Hogescholen.

2. O m schrijv ingen

Aan  een door de Staatsdrukkerij u itge
geven publikatie over de wet van 22 d e
cem ber 1960 tot regeling van het w eten 
schappelijk onderw ijs (W .W .O .) ontleen 
ik het vo lgende:

28 april 1876 H oger O nderw ijswet 
komt tot stand onder m inister H eem s
kerk.

H eeft betrekking op Universiteiten en 
Hogescholen, op Gym nasia en andere, 
bijzondere instellingen van hoger onder
wijs. ■ƒ

Van  de belangrijkste w ijzig ingen  op deze 
wet zijn te vermelden:

22 mei 1905 onder m inister Kuyper:

a. oprichting Technische H ogeschool 
D elft (i.p.v. tot dat tijdstip bestaande 
poly-technischc school)

b. voorw aarden  voor b ijzondere leer
stoelen

c. aanw ijzing bijzondere universiteiten 
met verm eld ing van de doctora le gra
den, waarbij gelijke rechten worden 
verkregen als de rijks-universiteiten.

7 novem ber 1917 H.B.S. eindexamen 
geeft recht tot toelating a fleggen  univer
sitaire examens.

11 juni 1921 onder m inister D e Visser:

R egeling examens en doctoraten opge
dragen aan een A lgem en e M aatregel van 
Bestuur in het Academ isch  Statuut

7 juni 1956 onder m inister Cals:

a. oprichting Technische H ogeschool 
Eindhoven

b. Rechtspersoonlijkheid aan T .H . D e lft 
en E indhoven

23 novem ber 1961 O prichting derde 
Technische H ogeschool, n.1. die te En
schede.

Er zijn dan in de wet 3 technische R ijks 
hogescholen genoem d, n.1. in alfabetische 
en chronolog ische  vo lgorde D e lft, E in d 
hoven, Enschede.

3. U niversite iten  en H ogescholen

D e wet noemt de volgende geheel o f  ten 
dele uit de openbare kas bekostigde U n i
versiteiten en Hogescholen:

a. Rijksuniversiteiten Leiden, G ron in 
gen, Utrecht

b. technische rijkshogescholen D elft, 
E indhoven, Enschede

c. R ijkslandbouwhogeschool W agenin- 
gen

d. gem eentelijke universiteit Am sterdam

e. bijzondere universiteiten te A m ster
dam en N ijm egen

f. bijzondere econom ische hogescholen 
te Rotterdam  en Tilburg.

D e W .W .O . nu geeft het verschil aan en 
onderscheidt daarbij Universiteiten, tech
nische rijkshogescholen, landbouwhoge
school en econom ische hogescholen.

—  Een un iversite it kan om vatten de fa 
cu lte iten  godgeleerdheid, rechtsgeleerd
heid, geneeskunde, wiskunde en natuur
wetenschappen, letteren, econom ische  
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
diergeneeskunde. E r moeten ten minste 
3 faculteiten zijn w aaronder in elk geval 
die der geneeskunde ö f  die der wiskunde 
en natuurwetenschappen.

H et Academ isch Statuut regelt de cen
trale interfaculteit welke in elk geval die 
der w ijsbegeerte om vat en bepaalt w elke 
andere interfaculteiten, sub-faculteiten en 
studierichtingen, die tot een a fzonderlijk  
doctoraal examen o f baccalaureaatsexa- 
men leiden, een universiteit l\an om vat
ten

—  Een technische rijkshogeschool om vat 
ten m inste de vo lgende afdelingen:

algem ene wetenschappen

werktuigbouwkunde

elektrotechniek

scheikundige technologie.

V oorts  bepaalt het Academ isch Statuut de 
overige  afdelingen, tussenafdelingen en 
onderafdelingen  alsmede de studierichtin
gen die tot een doctoraal o f  baccalau- 
reaatsexamen leiden.

—  D e landbouwhogeschool laat ik hier 
buiten beschouwing.

—  D e econom ische hogeschool om vat de 
faculteit der econom ische wetenschap
pen, Z ij kan bovendien om vatten de fa 
culteit der sociale wetenschappen en de 
faculteit der rechtsgeleerdheid. (D e  hoge 
school Rotterdam  heeft nu een medische 
faculteit).

H et blijkt hieruit dat aan een universiteit 
een faculteit wiskunde en natuurw eten
schappen  (o f  geneeskunde) is verbonden, 
terw ijl aan een technische rijkshogeschool

gewoonlijk  de wiskunde in een afdeling 
der A lgem ene W etenschappen is onderge
bracht en de natuurwetenschappen in de 
afdelingen van technische fysica en 
scheikundige technologie aanwezig zijn. 
A fgez ien  van enkele details liggen hier 
dus vragen:

W at zijn de verschillen tussen het weten
schappelijk onderw ijs in de faculteiten en 
afdelingen der wiskunde en natuurw eten
schappen aan een un iversite it en een tech 
nische hogeschool?

(O p  deze lfde w ijze zou men w ellicht de 
vraag kunnen stellen wat het verschil is 
tussen het wetenschappelijk onderwijs in 
de econom ische faculteit van een econo
mische hogeschool en die in de econo
mische faculteit van een universiteit. D e 
ze vraag kan hier echter verder buiten 
beschouwing blijven).

Bij de voorlich ting aan adspirant-studen- 
ten met belangstelling voor de technische 
wetenschappen is het dus zaak de ve r
schillen tussen de universiteiten en de 
technische hogescholen op dit punt dui
delijk te maken.

4. W etenschappelijk  onderw ijs

V o o r  wij verder gaan m oet nu eerst dui
delijk  w orden  gemaakt wat de wet onder 
wetenschappelijk onderw ijs verstaat. 
W ant zow el Universiteit als H ogeschool 
zijn instellingen van wetenschappelijk on
derwijs. T ite l I, artikel 1 van de W .W .O . 
zegt daarover:

—  W etenschappelijk onderw ijs om vat de 
vorm ing tot zelfstandige beoefen ing der 
wetenschap en de voorbereid ing tot het 
bekleden van maatschappelijke betrekkin
gen, w aarvoor een wetenschappelijke op 
leiding vereist is o f  dienstig kan zijn, en 
bevordert het inzicht in de samenhang 
van de wetenschappen.

In artikel 2 vo lg t dan de onderscheiding 
Universiteiten  en hogescholen en andere 
instellingen, terw ijl in sub 2 van dit ar
tikel staat:

—  D e universiteiten en hogescholen be
ogen in ieder geval naast het geven van 
onderwijs, de beoefen ing van de w eten
schap; zij schenken mede aandacht aan 
de bevordering van maatschappelijk ver
antwoordelijkheidsbesef.

Het is dus duidelijk dat ten aanzien van 
de in het vorige  punt genoem de wiskunde 
en natuurw etenschappen  deze omschrij
ving van wetenschappelijk onderw ijs en 
de doelstelling der instellingen zow el voor 
universiteiten als hogescholen geldt.
Dan nu w eer de vraag: W at is dan het 
verschil?

5. Academ isch  Statuut

In feite geeft in eerste instantie het A ca 
demisch Statuut het verschil aan en 
spreekt over:



a. U n ivers ite iten :

de fa cu lte it der wiskunde en natuur

wetenschappen onderverdeeld in: 

de studierichting der wiskunde 

de studierichting der natuurkunde 

de studierichting der scheikunde 

( +  de studierichtingen der sterren

kunde, geologie, geofysica, b io log ie  
en farm acie).

b. Techn ische H ogescholen : 

de technische wetenschappen

onderverdeeld in:

de studierichting der wiskunde

de studierichting der technische na
tuurkunde

de studierichting der scheikundige  
techno log ie

(- j-  de studierichtingen der w eg- en 
waterbouwkunde, geodesie, bouwkun
de, werktuigbouwkunde, elektrotech
niek, m ijnbouwkunde, scheepsbouw- 
kunde, vliegtuigbouwkunde en m e
taalkunde).

Ons probleem  spitst zich dus toe op de 
verschillen in deze drie studierichtingen:

U n iversiteit H ogeschool

w iskunde wiskunde

natuurkunde technische natuurkunde 

scheikunde scheikundige technologie

Daarbij m oet dan nog w orden  opgem erkt 
dat aan de rijksuniversiteit te G ron ingen  
de studierichtingen toegepaste wiskunde, 
technische natuurkunde en technische 
scheikunde bestaan. D eze leiden tot een 
doctoraal examen in de faculteit der w is
kunde en natuurwetenschappen.
Z ij kunnen w orden  vergeleken met de 
studierichtingen wiskunde, technische na
tuurkunde en scheikundige technologie 
aan een technische hogeschool, d ie op 
leiden tot een doctoraal exam en in de be
tre ffende studierichting met het daaraan 
verbonden getu igschrift dat recht geeft op 
het voeren van respectievelijk de titel w is
kundig-, natuurkundig- en scheikundig 
ingenieur.
E r  is vee l geschreven en gesproken over 
de plaats van de wiskunde in de faculteit 
o f  aan een technische hogeschool en er 
zijn  ve le  tegenstrijdige opvattingen.
In  „U n ivers ite it en H ogeschool”  van sep
tem ber 1968 heeft prof. dr. A . F . M onna, 
hoogleraar in de zu ivere wiskunde aan 
de R .U . te U trecht, in fe ite  gepleit voor 
een isolementspositie van beoefenaars der 
zu ivere wiskunde. Zulks in tegenstelling 
m et opvattingen dat dit moet leiden tot 
een zeker vak-chauvinism e (ik  gebruik 
met opzet geen ander w oord ) w aarop o.a. 
p ro f. O fferein s van de T .H . Tw en te wijst 
in een diesrede.
Zonder verder op allerlei polem ieken in 
te gaan kan m en voor ons doel het beste 
de vo lgende eenvoudige stellingen p o 
neren:

1. de studie der wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde aan een universiteit heeft 
betrekking op  de beoefen ing der zuivere  
wetenschappen. Zonder elk dezer w eten 
schappen in een isolement te w illen  plaat
sen zie ik er enige overeenkom st in 
met de a-wetenschappen.

2. D e studie der wiskunde aan een tech
nische hogeschool heeft duidelijk het ka
rakter van de beoefen ing der wiskunde 
in het kader van de praktische toepassing 
ervan voor de overige technische studie
richtingen, waaronder ook  de technische 
natuurkunde en in zekere mate ook de 
scheikundige technologie.

3. D e studierichting der technische na
tuurkunde en die der scheikundige tech
nologie aan een technische hogeschool 
leiden op tot technisch ingenieur, dat w il 
zeggen  een wetenschappelijk geschoold 
en gevorm d technicus. K oppelen  w ij 
daaraan de om schrijving van techniek uit 
V an  Dale in enigszins gew ijz igde versie, 
dan is deze ingenieur een 
„wetenschappelijk  geschoold en gevorm d 
mens die in staat is zelfstandig iets tot 
stand te brengen in een bepaalde tak van 
kunst, n ijverheid o f  toegepaste w eten
schap met behulp van hem ter beschik
king staande hulpm iddelen en bew erk in
gen dan w e l m ethoden” .
M isschien heeft M onna toch een beetje 
gelijk  als de beoefenaars van de zu ivere 
wiskunde en natuurkunde solitair te 
werk gaan. H et zijn  naar mijn mening 
ook  m eer de diep-denkers, de (en  ik be
doel dat in de goede zin des w oords) „k a 
m ergeleerden” , die daarm ede baanbre
kend werk verrichten vo o r  de b eoe fe 
naars der toegepaste, technische w eten 
schappen.
D eze laatsten zijn  dan m eer de w eten 
schappelijke scheppers die in tegenstel
ling tot de kam ergeleerden m eer „aan  de 
w eg tim m eren”  en die dat heel vaak in
terdisciplinair, dus in team verband m oe
ten doen. H et heeft geen zin  om  vandaag 
details der verschillen in de program m a’s 
van de studierichtingen aan U niversiteit 
en H ogeschool te bespreken. Laten w ij 
ons nu even tot wat grote lijnen bepa
len.

6. D e  H og ere  Techn ische S ch oo l

T o t  nu toe  is de H ogere  Technische 
School nog niet ter sprake gekom en. 
Dat is niet om dat de betekenis van dit 
hoger technisch onderw ijs gering zou  zijn, 
maar om dat de verschillen tussen de be
handelde instellingen van wetenschappe
lijk onderw ijs w ellicht w at m oeilijker te 
onderscheiden zijn dan die tussen het H o 
ger Technisch O nderw ijs en de W eten 
schappelijke opleid ing aan U niversiteit o f  
H ogeschool.
O ver de plaats en de betekenis van het 
H oger Technisch onderw ijs is vee l g e 
dacht en geschreven. W ij zullen ons hier 
trachten te beperken tot enige belangrijke 
zaken.
Een duidelijk verschil is dat het H ogere  
Technische (beroeps-) onderw ijs niet g e 
regeld is in de W .W .O . H et is als zodan ig 
dan ook  anders gekarakteriseerd.
Een jaar geleden verschenen in de ru

briek Instituutnieuws in het Po ly tech 
nisch T ijdschrift een aantal interessante 
beschouwingen over het H oger Technisch 
onderw ijs door mr. ir. M . G oote , oud- 
inspecteur-generaal van het onderw ijs en 
d oor ir. A . G . van den H oek, oud-inspec- 
teur van het hoger technisch onderwijs. 
D e heer V an  den H oek  stelt de vraag 
„W a t  eist het bedrijfs leven?”  en zegt dan:

„H e t  „b ed r ijf”  heeft inderdaad behoefte 
aan wetenschapsmensen, aan wetenschap
pelijk gevorm de ingenieurs (categorie  a), 
die zich moeten bezinnen op het opstellen 
van wetenschappelijke m odellen. M aar 
daarnaast hebben de bedrijven, grote, 
m iddelgrote en kleinere, in gro te  mate 
behoefte aan m eer praktisch gevorm de 
ingenieurs (ca tegorie  b), mensen w ier 
geest is ingesteld op de praktijk, op  het 
realiseren van m odellen  o f  dit nu een w e
tenschappelijk o f  een uit praktische gron
den opgezet m odel is.

a. C ategorie a m oet w orden  opgele id  
aan de T .H ., waarvan het karakter in 
de loop  van de tijd en voo ra l na de 
oorlog  ook  sterk is gew ijzigd .

b. D e  tweede categorie van ingenieurs 
heeft altijd bestaan en is voortgek o 
men uit de afgestudeerden van de
H .T.S. en haar voorgangster (de oude 
M .T .S .).

D e  H .T.S.-en, goed  gespreid over het 
land, kunnen zich thans geheel concen
treren op de vo rm ing  van deze categorie 
van ingenieurs.
V an  deze ingenieurs w ord t verlangd dat 
zij de taal van de wetenschappelijk ge 
vorm de ingenieurs verstaan, hen bij hun 
plannen ter z ijde kunnen staan en bij de 
u itvoering van de m odellen  en bij de 
realisering van objecten  eveneens schep
pend werk kunnen verrichten.”

H ij besluit met een aantal stellingen 
waaraan ik het vo lgende ontleen o f die 
ik in hun geheel citeer:

„ I .  E r zijn  twee categorieën van inge
nieurs nodig, te weten:

a. de wetenschappelijk gevorm de inge
nieur;

b. de m eer op de praktijk ingestelde, de 
m eer praktisch gevorm de ingenieur.

O f iem and de m eer wetenschappelijke 
dan w el de m eer op de praktijk gerichte 
vorm ing kiest hangt a f van zijn  instelling, 
aanleg en karakter.

1L Aan categorie b. w orden  beslist niet 
m indere eisen gesteld t.a.v. in telligentie, 
algem ene kennis en algem ene ontw ikke
ling dan aan categorie  a. V o o r  beide ca
tegorieën van ingenieurs m oet daarom  als 
voorop le id ing het V .W .O . (thans nog
H.B.S.-b o f Gym nasium  bèta) w orden  
geëist.

I I I .  Vast staat dat de maatschappij grote 
behoefte heeft aan op de praktijk  inge
stelde ingenieurs en dat de H .T .S . en haar 
voorgangster in deze behoefte  hebben 
voorzien . N u  de M .T .S . is ingevoerd  als 
U .T .S . kan de H .T .S . zich nog beter dan 
voorheen  van deze taak, aangepast aan



de nieuwe om standigheden, kwijten en is 
zij het aangewezen instituut voor het ve r
zorgen van de op le id in g  van de onder b. 
bedoelde categorie  van ingenieurs.

Ik meen dat h ierm ede hel verschil tussen
H .T.S . en de instellingen van wetenschap
pelijk onderw ijs het duidelijkst is w eer
gegeven. R ondom  deze verschillen spelen 
enkele belangrijke problem en, w elke kun
nen w orden  sam engevat in de kwestie 
coörd inatie  T .W .O .-H .T .O .
V o o r  de bestudering van deze prob lem a
tiek is in september 1966 door de m inister 
van O. en W . een „S tudiecom m issie C o 
ördinatie T .W .O .-H .T .S .”  ingesteld om 
hem te adviseren over d iverse onderdelen  
van de verhouding tussen het Technisch 
W etenschappelijk  O nderw ijs en het H oger 
Technisch Onderw ijs.
In 1967 is deze com m issie onder voorz it
terschap van p ro f. dr. ir. W . M . J. Schlös-

ser geïnstalleerd.
O ver de belangrijke kwestie van de titula
tuur van de H .T .S .-er is door deze com 
missie advies uitgebracht w elke spoedig 
zal leiden tot een wegnem en van het 
„h ete hangijzer”  dat deze zaak jarenlang 
is geweest. W el speelt daarbij nog het 
probleem  van de titulatuur van de zgn. 
register-ingenieurs; dat zijn H .T.S.-ers 
die na een aantal praktijk jaren op grond 
van een proeve van bekwaam heid in een 
register w erden ingeschreven en gerech 
tigd waren de titel ing. achter de naam 
te voeren. A fgestudeerden  van H .T.S .-en  
hebben thans zonder en ig onderzoek toe
gang tot de examens van de technische 
hogescholen, in een ruim aantal studie
richtingen. W e l moeten zij dan alle exa
mens a fleggen  met dien verstande dat 
voor enkele praktische oefen ingen  v r ij
stelling kan w orden  verleend.
D e ervaring leert, dat de voortgezette  op 

le id ing van H .T.S.-ers aan een Technische 
H ogeschool en de resultaten daarbij du i
delijk het verschil aangeven tussen de 
eisen w elke aan beide op leid ingen  w orden  
gesteld. D it w ord t versterkt d oo r  de m o 
gelijkheid die open staat voor „e x ce lle 
rende”  H .T.S.-ers tot een versnelde o p 
leid ing in de propadeuse bij de a fdeling 
der W erktu igbouw kunde aan de T .H . 
D elft, waarbij in fe ite  alleen de propa
deuse in 1 jaar i.p.v. 2 jaren kan w orden  
behaald.

D. en H . Ik  ben mij ervan bewust dat deze 
in leid ing het onderw erp lang niet uitput
tend heeft behandeld. E r zullen ongetw ij
fe ld  vele  vragen  blijven bestaan.
H opelijk  is toch echter het gehele m odel 
enigerm ate voor u duidelijk gew orden  en 
kan men bij vragen die u wenst te stellen 
in dit m odel op  herkenningspunten terug
vallen.

EERSTE „ L A S H ”-S C H !P  T E  R O T T E R D A MH et eerste L A S H  (L igh ter-A board -S h ip ) 
schip ter wereld is op  haar m aidentrip in 
Europa aangekom en. H ierm ee w ord t een 
van de meest radicale vernieuw ingen op 
het geb ied van vrach tvervoer in praktijk 
gebracht sinds de w ind als krachtbron 
door stoom w erd  vervangen.
A an  boord  van het revolu tiona ire nieuwe 
schip, dat A ca d ia  F o res l heet zijn  73 lich 
ters, die elkeen 370 ton International P a 
per produkten aan boord hebben, die in 
een Am erikaanse binnenhaven nabij een 
fabriek  w erden  ingeladen. Z ij zijn  door 
sleepboten uit de Rotterdam se haven over 
de Europese w aterw egen  versleept. H e t 
is nu m ogelijk  gew orden  om  in de drin 
gende behoefte  aan houtslijp en linerboard 
te voorzien  d oor m iddel van „huis-aan- 
huis" bestelling van het Am erikaanse bin
nenland tot in het hartje van Europa.
D e  A cad ia  F o res t kostte 10 m iljoen  d o l
lar; m et zijn  43.000 ton, 860 voet lengte en 
107 voet breedte is het het grootste vracht
schip ter wereld. H et vaart onder directie 
van Central Guit' Steamship Corporation  
en voert de N oo rse  vlag.
L A S H  is het resultaat van langdurige stu
dies om  tot een beter rendem ent te kom en 
van de vrachtschepen, door het laden en 
lossen van het vaarschem a te scheiden. D e  
norm ale tijd nod ig v o o r  laden en lossen 
za l door de A ca d ia  F o re s t  en het L A S H  
concept minstens gehalveerd  worden.
Een tot de scheepsuitrusting behorende 
500 tons loopkraan tilt de  lichters één vo o r  
één op, draagt ze naar het achterschip en 
laat ze neer in het water. D eze  handeling 
neem t ongeveer 15 minuten in beslag per 
lichter, zodat de A ca d ia  Fores t binnen 
een dag w eer kan vertrekken. M en  ver
wacht dat zij in 30 dagen heen en terug 
van A m erika  naar Europa kan varen. 
In ternational Paper, dat jaarlijks m eer 
dan een m iljoen  ton houtslijp en pa- 
p ierprodukten naar Europa verscheept, 
begon in 1968, m et Central G u lf, aan het 
L A S H  project samen te werken. Een char
ter op lange term ijn  w erd  getekend, w aar
bij de A cad ia  F o res t op  haar reizen naar 
Europa In ternational Paper ladingen zal

vervoeren , en op de terugreis lading vo o r  
andere verschepers aan boord za l nemen. 
T erw ijl de 73 lichters die op de m aidentrip 
naar E uropa werden vervoerd  hun lad ing 
aan de klanten van International Paper 
in Europa afleveren , vaart het m oeder
schip terug naar de V eren igde Staten, 
waar 73 lichters met houtslijp en lin er
board liggen  te wachten om  aan boord  te 
w orden  geladen. Intussen liggen  73 andere 
lichters klaar in  fabriekshavens, honder
den m ijlen stroom opwaarts op de Missis- 
sippi om  naar N e w  Orleans te worden 
versleept, w aar zij op hun beurt op de 
A cad ia  Fores t zullen wachten.
W anneer de drie stellen L A S H  lichters 
spoedig in gebruik zullen zijn, zullen er 
altijd 73 lichters geladen o f  gelost w orden , 
zow el in de V eren igde Staten als in E u ro 
pa, terw ijl een ander stel aan boord  van de 
A cad ia  Fo res t over de Atlantische Oceaan 
vaart met een snelheid van ongeveer 20

knopen per uur. Inclusief de 14 reserve- 
lichters zijn er in totaal 233. Samen heb
ben zij $ 5.200.000 gekost.
D e A ca d ia  F o res t, die onder bevel staat 
van K ap ite in  E . C o lin  Anderson  van 
Central G u lf, is het eerste van  13 L A S H  
schepen, d ie nu w orden  gebouw d. Z ij zijn  
besicm d om  a llerle i soorten stapelgoede- 
ren o f  v lo e is to ffen  te vervoeren .
„W ij  zijn  er trots op dat w ij m ede de hand 
hebben kunnen leggen  aan het p ionieren 
van het L A S H  systeem " zei G ord on  S. 
Riess, voorz itter van de bestuursraad van 
International Paper C om pany (E u rope) 
tijdens een cerem onie ter ere van de aan
komst van het schip in Rotterdam . „H e t  
onderlijn t onze verplich tingen  tegenover 
onze Europese partners en klanten om  
onze service te verbeteren. N u  zijn  we in 
staat om  ze lf verschepingen van onze 
houtplantages in  A m erika  tot aan de E u ro 
pese fabrieken  te controleren .”

Het eerste LASH -schip ter wereld, de Acadia Forest vaart naar Londen en Rotterdam op
haar maidentrip.
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S O M E C A U S E S  O F F A T IG U E  FA ILU R E S  IN S E R V IC E
G . P. S M E D L E Y  *

T he grea ter p rop o rtion  o f  fractures o f  engineering com ponents in service display evidence o f  fa tigue crack propagation . 
A lth ou g h  the fractures are re ferred  to as fa tigue fa ilures, it is shown by exam ple that the true causes are: ( ! )  neglect o f  cy c lic  

service load ing; (2 ) resonant vibrations; (3 ) increase in service cy c lic  loadings due to  wear o r  m al ope rat ions ; (4 } m ateria! de fect; <5) 
sharp notches; (6 )  welds and unsound surface deposits; and (7 ) corros ion  o r  fre ttin g  fatigue.

M any  breakdowns caused by fa ilures invo lv ing  on e  o r  m ore o f  these causes cou ld  have been avoided at the design stage o r  during  

m anufacture, operation , o r  repair o f  the a ffected  parts.

In trod u ction

A  unit or plant m ay be a failure in itially or during service fo r  
a variety o f  reasons. Some o f  these reasons are: (1 ) it does not 
perform  the required functions; (2 ) it does not give the specified 
output; (3 ) it costs too much or is expensive to run; (4 ) it is 
costly and d ifficu lt to handle and to transport to site; (5 ) it 
wears out before its designed working life ; (6 ) it breaks down 
during service.
The designer and fabricator must make sure, therefore, that 
items o f plant meet all the specified requirements and have a 
high level o f  reliability. In addition, they must meet agreed 
delivery and installation dates, o theiw ise the customer m ay miss 
a market fo r the product he is to make or the expense incurred 
by delay m ay damage his business. Because o f  increasing com 
petition and demands fo r greater profits, the design and fabri
cation o f  plant are under constant review . The principal objects 
are to im prove the econom ics and functions o f plant and to 
reduce the tim e o f manufacture while maintaining a high level 
o f  service reliability. Today, the econom ics o f many processes 
favou r larger plants operating at higher speeds and higher 
temperatures or pressures, with a maximum o f automatic or 
centralized controls.
In practice, progress is made in a series o f  steps which may 
depend on advances in areas such as materials o f  construction, 
a llow able design parameters, fabrication  techniques, and the 
ingenuity o f designers and process engineers. It is essential that 
w ith each advance, however, the type o f  plant retains a high 
level o f  safety and reliability. Breakdowns that m ay endanger 
life  and property, or put the plant out o f  action, must be avoided. 
Experience indicates that where a breakdown or a shutdown 
is due to the cracking or breaking o f  an im portant part, the 
fracture invariably displays fatigue crack propagation. H ow ever, 
such evidence indicates solely the m ode o f  load ing that the 
dam aged part has been subjected to during service. The cause 
o f  fa ilure is usually one or a com bination o f  certain features 
that increase the cyclic loading or reduce the endurance o f  the 
part to a level at which service failure is inevitable. These 
features have been identified by investigations o f  service failures 
and by laboratory tests. Unfortunately, ignorance o f  past ex 
perience, or neglect to put the lessons into practice, has often 
resulted in repetitions o f  breakdowns from  well-established 
causes.
M an y failures stem from  two principal faults: neglect to take 
account o f  significant cyclic loading in the design, and features 
that reduce radically the fatigue strength o f  parts. M ost faults, 
how ever, are caused by: (1 ) neglect o f  cyclic service loading;
(2 ) resonant vibrations; (3 ) increase o f  service cyclic loadings 
due to wear or m aloperation; (4 ) material defect; (5 ) sharp 
notches; (6 ) unsatisfactory welds and surface deposits; and (7 ) 
corrosion and fretting.
Exam ples o f  service failure arising from  such faults are con
sidered in this paper.

The M.S. o f this paper was received at the Institution on 28th April 
1969 and accepted for publication on 23rd M ay 1969. 3

* Senior Principal Surveyor, L loyd ’s Register o f Shipping, Research 
Laboratory, Manor Royal, Crawley, Sussex.

S ign ifican t cy c lic  loading

It is recognized in design that, provid ing the m aterial o f  con
struction has an adequate fracture toughness, a low er standard 
o f construction is acceptable fo r  service involv ing static loading 
than fo r cyclic loading. In this context, lower standard means 
the acceptance o f fa irly  severe stress concentrations; rough or 
as-form ed surfaces; as-welded partial penetration butt and fille t 
welds; m ild ly corrosive atmospheres- etc. I f ,  therefore, a struc
ture designed essentially to resist static loading is subjected to 
significant cyclic loading during service, fatigue failure m ay be 
expected. Structures subjected to w ind loading, waves, and 
unbalanced forces o f  machinery are prone to fatigue failure 
unless account is taken o f  such forces in the design. It is especial
ly important to assess the significance o f such loadings on struc
tures where higher nominal design stresses are adopted because 
o f  the use o f h igher tensile structural steels.

Fig. 1. Broken 2-in thick tie-bar lug recovered from  wreck 
o f  Sea Gem

Figs 1 and 2 show a broken lug recovered from  the wreck 
o f  the o ffshore self-elevating barge Sea G em , which collapsed, 
capsized, and sank in the N orth  Sea in D ecem ber 1965 [ I ] * .  
This barge had been supported by 10 cylindrical steel legs. T h e  
suspension at each leg consisted o f  fou r vertica l steel tie-bars 
linking the gripper ring to pairs o f  lugs which form ed  part o f  
the hull structure and were fillet w elded, fo r  purposes o f  location  
and sealing, to the top o f  a jacking pedestal connected to  the 
deck.

* References are given in Appendix 22.1.



Fig. 2. Surface o f fracture o f the broken lug

Th e surface o f  the fracture o f  the broken lug contained a m ajor 
fatigue crack (F ig . 2). It originated along the top edge o f 
the fillet weld that had attached the lug to the pedestal top plate. 
Fatigue cracks w ere also discovered in parts o f  two tie-bars 
recovered from  the wreck. It  is evident, therefore, that the 
supports o f  the barge had been subjected to significant cyclic 
loading during service. Such loading most probably arose from  
wave action and vibrations associated w ith the drilling operation. 
F ig . 3 shows a fracture that occurred during service to the 
steel sole piece o f  the stern-frame o f a higher powered single
screw bulk carrier o f  about 21,000 gross tons. The fracture had 
form ed by the propagation o f  fatigue cracks which had initiated 
from  the toes o f  the fillet welds between the side plates and the 
sole pieces, and had penetrated its section, 470 mm w ide X  375 
mm deep. Th e principal cause o f the failure was excessive cyclic 
bending stresses induced in the sole piece by high cyclic loading 
on the rudder, and arising from  variation  o f  wake at the stern 
o f the ship. Since it was impractical to reduce the cyclic loading 
on the rudder, the section o f  the sole piece had to be increased 
to e ffec t a solution to the problem.
In  many cases cyclic loadings that could be tolerated under 
normal circumstances are m agnified  because they are in phase 
with a natural m ode o f  vibration  o f  a structure or a com ponent

part o f  a unit. There have been so many cases o f  fatigue failures 
attributable to resonant vibrations that it is on ly possible to deal 
with a few  o f the problems and cures.
A bou t 30 years ago numerous torsional fatigue failures occurred 
in shafts o f machinery incorporating reciprocating engines 
(diesels, steam reciprocating engines, reciprocating pumps, and 
compressors). M ost o f  these shafts failed because plant had 
been run at speeds close to a critical vibration o f the mass-elastic 
system, resonance being excited by a phased harm onic o f  the 
summated cyclic torques o f the cylinder units. It  is standard 
practice to determ ine the relevant natural frequencies o f  tor
sional vibration  o f the mass-elastic system o f each plant, and to 
elim inate from  the range o f  running speed any critical vibration 
giving rise to vibration stress in the shafting that could result in 
fatigue failure. The techniques o f  preventing torsional fatigue 
failure are:

(1 ) R em ove m ajor critical vibrations from  the running range 
by altering the relevant natural frequencies o f  vibration, e.g. 
by adjusting masses or stiffnesses.
(2 ) Reduce the intensity o f  vibration stress arising from  a 
critical vibration by reducing the exciting torque (e.g. reducing 
the pow er o f  the engine, altering the fir ing order) or by in
creasing the dam ping (e.g. fitting a damper).
(3 ) A lte r  the frequency o f  excitation, e.g. fit  an engine having 
a d ifferen t number o f  cylinders; fit  a flex ib le coupling the s tiff
ness o f  which varies w ith amplitude.

As there have been sufficient measurements o f  vibration  am pli
tudes o r stresses in service to provide reasonably accurate 
dam ping constants, torsional fatigue failures o f  shafting can be 
prevented at the design stage. A t  present, however, damping 
constants are not su ffic iently reliable to perm it accurate pre
diction o f  vibratory torques o f  relatively low  level. In  conse
quence, it is not always possible to establish at the design stage 
o f  a variable-speed plant, having a geared drive, that serious 
torque reversal w ill not occur within the running range. W here 
the vibratory torque exceeds appreciably the m ean transmission 
torque, gear ham mer can g ive rise to severe flaking and breakage 
o f  gear teeth. F ig . 4 shows the condition after a few  days o f 
service o f  a nitrided pinion o f  the bevel gears o f  a diesel ferry  
driven by  a Voith-Schneider propeller. G ear ham mer arising 
from  severe v ibratory torque at low  rev/min was responsible fo r  
gross flak ing o f  the pinion teeth and fo r  teeth broken by tooth 
root bending fatigue.
A lthough  damage to gear teeth by repeated torque reversal 
cannot be avoided entirely at the design stage, it is possible to 
determ ine by calculation the installations in which there is a 
probability o f  gear ham mer during service. A ction  can then be 
taken to m od ify  the dynam ic system, or arrangements can be 
made to measure the mean and vibratory torques during pre
lim inary trials o f  the plant. Th e latter course o f  action is always 
advisable in borderline cases. It provides a check fo r  any un
accounted source o f  excitation that m ight have caused failureFig. 3. Fractured sole piece o f the stern-frame o f a bulk carrier



Fig. 4. Bevel pinion showing flaking and fracture o f 
teeth due to gear hammer

from  gear ham m er during service, e.g. a reciprocating scavenge 
pump o f a diesel engine.
The principles outlined fo r  the avoidance o f  fatigue failures 
arising from  torsional vibration  o f  shafting app ly to the pre
vention  o f  fa tigue fa ilures arising from  the excitation  o f  modes 
o f  v ibration  o f structures and o f  com ponent parts o f  plants. In 
m any cases, how ever, it is im possible to calculate accurately the 
natural frequencies o f  vibration . F o r  exam ple, in the hull 
structure o f  a ship, loca l vibrations m ay cause structural dam age 
or d iscom fort to crew  and passengers. O ften  it is im practical to 
stiffen  the structure su ffic ien tly  to  raise the natural frequency 
o f  v ibration  w ell above that o f  the exciting force. Th ere fore  
to e ffe c t  a cure it is usual to rem ove or counteract the exciting 
fo rce , or to alter its frequency. Exam ples are: the replacem ent 
o f  reciprocating m achinery by rotary m achinery; the balancing 
o f  unbalanced forces and couples o f  reciprocating engines; in 
the case o f  propeller-excited  vibrations at the stern o f  a ship, 
the tips o f  the blades m ay be cropped to increase the clearances 
in  the sternfram e, reducing thereby the exciting forces, o r the 
p ropeller m ay be replaced by one having a d ifferen t number 
o f  blades.
W ith in  the last f iv e  years there has been a marked increase in 
incidences o f  fa tigue failures o f  blades o f  ships’ propellers in 
service. These failures are con fined  to large-d iam eter propellers 
cast in high-strength aluminium bronzes and fitted  to high- 
pow ered  single-screw ships. F ig . 5 shows a typical fa ilu re 
in vo lv ing  the fractu re o f  a b lade at the root, the orig in  being 
in the thrust face at about m axim um  section thickness. E xam ina
tions m ade on a num ber o f  the broken propellers showed that 
the fa tigu e cracks had originated from  small inclusions in the 
fille t  rad ii o f  the thrust faces o f  the blades. These defects ap
peared to be too  small to account fo r  the failures. T o  resolve the 
matter, therefore, fatigue tests on pieces cut from  the blade roots 
o f dam aged propellers, and from  specially cast h igh-quality test

bars, w ere made at the Research Labora tory  o f  L lo y d ’ s Register. 
Th e tests consisted o f  reversed bending fa tigu e tests on test 
pieces having a section o f  38 mm X  125 mm. and rotating 
bending fatigue tests on  test pieces 75 mm diam eter. T h e  results 
o f  the tests are as fo llow s:

(1 ) Th e endurance lim its in air o f  the high tensile cast alu
minium bronzes are about ±  8.5 kg/m m - fo r  100 m illion  cycles. 
Th is is less than one-sixth o f  the actual tensile strength o f  each 
alloy.
(2 ) Th e m inimum endurances o f  test p ieces m ade from  the 
special quality separately cast test bars showed no significant 
im provem ent.
(3 ) A  few  tests m ade to date in flo w in g  salt water indicate 
that the corrosion  fatigue strength m ay be som ewhat lower, 
probably about ±  7 kg/m m 2.
(4 ) Com parisons o f  the fracture surfaces o f  broken blades 
w ith those o f  fa iled  test pieces indicate that the service failures 
most probably occurred at levels o f  cyclic  stress in excess o f  the 
endurance lim its quoted above.

W h ile  the results o f  the fatigue tests showed that the cast bronzes 
had low  endurances, this alone did not appear to account fo r  the 
service failures, as design  stresses are conservative. It  was 
suggested that as the greater proportion  o f  the failures involved  
propellers having fiv e  blades, resonance o f  the fundam ental 
m ode o f  v ibration  in service m ight be responsible fo r  the b lade 
root fractures. It  was apparent that fo r  these large propellers, 
the fundam ental frequency in water was about ten times the 
propeller rev/min. P re lim inary vibration  tests w ere made, there
fore , by L lo y d ’ s Register on m odel propellers in the laboratory, 
and on large five-b laded  propellers in the w orkshop and dry- 
dock. T h e  results o f  the tests show that at the fundam ental blade 
frequency the boss acts as a node, and excitation  o f  one blade 
induces resonance o f  all f iv e  blades. In  addition, the phase o f  
the v ib ra tory blades is such that a tenth-order excitation  is 
possible in service, each blade receiv ing tw o  impulses/rev as it 
passes the stern-post at the top and bottom  positions. A lthou gh  
this evidence is encouraging and justifies attention to  the funda
m ental b lade frequency at the design stage o f  a propeller, there 
remains a serious need fo r  stresses to be measured in the blade 
roots o f  propellers at sea.
T h e  fatigue failures o f  blades on  the eighth, ninth and tenth 
stage wheels o f the port and starboard h.p. turbines during 
trials Q ueen E lizabeth  2 have focused attention on problem s 
o f  resonant vibrations o f turbine blades and blade segments. 
T h e  notes (2 ) o f  the President’s report on the dam age poin t to  
recognized types o f  fa ilures arising predom inantly from  tangen
tial modes o f  vibration  o f  packets o f  blades. T h e  proposed cures 
o f  increasing the batch frequencies, and possibly reducing the 
steam exciting forces, are also recogn ized . These and the 
modes o f  vibration  have been described in connection w ith 
earlier turbine investigations (3 )-(5 ). T h e  fa ilu res o f  the turbines 
o f  this ship therefore em phasize the seriousness o f  delays 
caused by a fau lt at the design stage. In  som e cases, how 
ever. failures from  such cause have occurred during service, 
and have also raised serious problems.

Fig. 5. Fatigue failure o f the blade o f  a ship’s propeller



Fig. 6. Connecting rod that failed by fatigue from  the 
o il hole in the eye end

In  1958 a number o f fractures occurred over a period o f 
months to connecting rods o f cylindrical section fitted to a 
particular diesel engine. Th e fractures were typical fatigue 
failures originating at the lip o f the oil hole in the eye end. 
Propagation o f  the fatigue cracks in service split the rod, 
seriously dam aging the engine. A t  the time it was reported 
that sim ilar type failures had occurred in engines having I 
section rods. The cause o f  the failures was insufficient support 
at the sides o f the eye end o f the rod to resist cyclic bending 
produced by distortion o f the eye under the fir ing load on 
the gudgeon pin (6). Increasing the thickness around the 
cheeks at the eye end effected  a com plete cure. A  few  months 
ago, however, a sim ilar failure occurred to  the connecting rod 
o f a high-speed diesel a fter about 32 000 h service in a tug. 
Part o f the broken connecting rod is shown in F ig . 6. The 
cure was known from  previous experience; m odified con
necting rods were ordered as replacements fo r  the original

Fig. 7. Bending fatigue failure at the fille t radius o f  a crankpin

rods fitted to engines o f the same type in other vessels o f  the 
fleet. Th e  running times o f  these engines varied considerably, 
some being much less and others m ore than the time to fracture 
the rod o f the damaged engine. It was recom mended, therefore, 
that the rods o f engines approaching 32 000 running hours 
should be replaced first. Unfortunately, before replacements 
were available a rod fa iled  on a second engine; the running 
time o f this engine was within a few  hours o f the assessed 
critical time.
C yclic  loadings can also be increased in service by wear and 
maloperation. M any service bending fatigue failures o f 
crankshafts stem from  malalignment arising from  one or other 
o f  these causes. Fig. 7 shows a bending fatigue fracture o f 
an eight-throw crankshaft having a centre coupling. The fatigue 
crack originated at the toe o f the fille t radius between N o . 4 
crankpin and its aft web, which form ed  one flange o f the 
coupling. T h e  design is unusual and the fo rm  o f the centre 
coupling is conducive to malalignment o f the crankshaft unless 
considerable care is taken during assembly. The present trend 
in crankshaft manufacture is to make single-piece crankshafts 
up to at least 14 in diameter; larger crankshafts are semi-built 
w ith cast o f fo rged  steel combined w eb and pin units. T o  reduce 
the lengths o f  engines, designers are reducing the length o f the 
main journals. This, in conjunction w ith overlap, produces a 
stiff shaft which necessitates, in general, the maintenance o f 
a greater accuracy o f alignment. W ith  the longer journals, 
fatigue failure arising from  malalignm ent usually initiated in 
one fillet only and propagated through the adjacent web. W ith  
the shorter and stifle r shaft, however, malalignment has led in 
several instances to two o r m ore fatigue fractures in adjacent 
fillets. In some recent failures o f  such crankshafts, fatigue 
cracks had propagated through the webs from  fillets at opposite 
ends o f a crankpin, breaking the shaft into three pieces. 
Boilers, superheaters, and steam pipes are designed essentially 
fo r  steady service loadings. In  service, slight fluctuations o f 
pressure and temperature occur, but these have only led  to 
fatigue cracking as an extension o f  an existing flaw , or from  
a sharp notch. Flowever, the author has observed a case o f 
fretting fatigue at the butt strap o f a riveted boiler o f  a trawler, 
but in this case the fluctuations o f load in service are considered 
to be unusually severe. This is an isolated case. W ith  modern 
manfacturing techniques and good  design and workmanship, 
thermal fatigue arising from  severe repeated temperature 
transients is responsible fo r  the m ajority o f fatigue failures. 
Such fractures are attributable to  maloperation or the failure o f 
protection, such as refractory shields. Fig. 8 shows the 
surface o f part o f  a hollow  fo rged  and machined boiler drum 
that had been exposed to the flam e in service. Therm al fatigue 
cracks initiated in the circum ferential direction and w ere in 
fluenced by shallow machining marks. F ig . 9 shows corrosion 
thermal fatigue cracks around the edge o f  a branch in a super- 
theater m anifold. These cracks were caused by repeated carry-

Fig. 8. Thermal fatigue cracks in the surface o f a boiler drum



Fig. 9. Corrosion thermal fatigue cracks at a branch connectioi 
to a superheater manifold

Fig. 10. Fatigue failures o f bottom end bolts o f a diesel engine 
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over o f  boiler water that was slightly acid. It is one o f  a number 
o f  examples o f fatigue failure o f  manifolds, pipes, and valves 
associated w ith prim ing o f the boilers o f  the plants.
U p to about fiv e  years ago. fatigue failures were fa irly  frequent 
o f bottom end bolts, main bearing bolts, and crosshead bolts o f 
large slow-speed and medium-speed marine diesels. The failures 
involved fracture at either the fillet to the head o f the bolt, or 
the first thread within the nut, the consequential damage being 
serious in most engines. Fig. 10 shows an example o f  the 
latter type o f failure o f bottom end bolts o f  a medium-speed 
diesel. This type o f failure, and that involv ing fracture at the 
head fillet (although this often had a poor shape and finish), 
stemmed from  slackness o f the bolts on one side o f  the unit. 
This induced cyclic bending and ultimately fatigue failures at 
the point o f  peak stress in the tight bolts on the opposite side 
o f the unit. Such failures have been overcom e largely by profile  
cold rolling or root rolling o f the threads to im prove fatigue 
strength, good fo rm  and finish o f  the shanks and head fillets, 
and proper tightening and locking o f  the nuts.
These breakages o f bolts are examples o f failures that arose 
because the cyclic stress in service was increased by bad w ork
manship during assembly o f the units. They may appear 
less interesting than many more spectacular fatigue failures. 
Nevertheless, they had serious consequences and may recur un
less vigilance is maintained in the future.

M ateria l defect and sharp notches

W ith modern methods o f non-destructive testing, parts con 
taining large defects, such as internal clinks and hardening 
cracks in forgings, and tears and gross porosity in castings, 
can now be elim inated before giving rise to service failures. 
H owever, the application o f  non-destructive testing as a routine 
has brought w ith it the problem  o f deciding the significance o f  
small flaws and imperfections revealed in finish machined 
surfaces. The trend is to specify acceptable lim iting sizes and 
types o f defects, having regard to service experience, the levels 
o f cyclic service stresses, and the importance o f the part. F o r 
example, several builders o f  diesel engines now have purchase 
specifications fo r forged steel crankshafts that define lim iting 
types and sizes o f defects in pin and journal surfaces, in fillets 
and at oil holes, and on web surfaces. In these specifications no 
cracks are allowed in the surfaces. M oreover, no type o f line 
defect is perm itted in the fillets on the undersides o f crankpins 
and journals.
Welds continue to be serious sources o f fatigue failures. Th is is 
proved by the many designs o f bedplates and crankcases that 
have been fabricated by welding and have particularly poor 
service records. In the case o f  large, slow-speed marine diesels 
the trend is to make the transverse girders and bearing pockets 
as single-piece castings that are welded to base and side plates 
to form  the bedplate. This practice eliminates girder-to-bearing 
pocket welds, and rib fillet welds that have proved unreliable. 
F or medium- and high-speed diesels, some builders are giv ing 
serious consideration to a return to cast-iron crankcases where 
numbers on order make it an econom ic proposition. On the 
other hand, several engine builders have designed and fabricated 
welded bedplates that have been reliable in service. W here bed
plates have given unsatisfactory service, the cause has usually 
been the location in critical areas o f types o f welds that have 
poor fatigue strengths. Such welds include single-sided butt 
welds the roots o f which are subjected to tensile cyc lic  stress; 
loaded fillet welds often o f inadequate size and poor shape; 
partial penetration butt welds having bad form s and finishes. 
Selection o f  weld type should be made, therefore, on the basis 
o f B.S. 153: Steel g irder bridges, Parts 3b and 4, 1958, „Stress, 
design, and construction", which defines permissible levels o f  
cyclic stress fo r  d ifferent types o f welds, weld qualities, and 
finishes.
A s  welded bedplates are stress re lie f heat-treated on com 
pletion o f all welding, there is a reluctance to em ploy shot 
blasting as a means o f  im proving the fatigue strengths o f the 
welds subsequent to the heat-treatment operation. T h e  reason 
is that the bedplate may distort if re lief o f stress occurs in the 
shot-peened areas. However, the im provem ent in fatigue 
strength is substantial, and in areas where the assembly is stiff, 
local peening could be applied with advantage.



Fig. 11. Fatigue fa ilure originating from  a sharp recess 
in the flange face o f  a ship’s intermediate shaft

A  fille t  w eld  is a stress concentration the severity o f  which 
increase w ith reduction in size o f the weld, poor shape, and 
increase in size and thickness o f  the parts that it joins. M ost 
stress concentrations in engineering parts are machined notches. 
In 1933, in a paper to  the Institution, Schuster (7 ) d rew  atten
tion to  numerous fatigue failures that started at sharp fillets 
and grooves. U nfortunately, fa tigue failures still persist from  
such causes. O ften  when a fa ilu re has occurred and the notch 
was unduly sharp or badly form ed , the argument is advanced 
that the design stress was very low . Th is is not a justifiable 
argument, as a larger fille t w ou ld  have given a greater factor 
o f  safety against failure. In  addition, service stresses that appear 
to be low  by simple calculation o ften  have higher true values. 
H ow ever, the workshops are not always solely to  b lam e fo r  
unduly sharp or badly fo rm ed  fillets  o r grooves. Th ere  have 
been several examples in which poor design rendered it d ifficu lt 
to reproduce and to check the required fo rm . A  typical exam ple 
is a small fille t  at the root o f a very deep groove.
It  is advisable to exam ine a final design to ensure that a sharp 
notch has not been incorporated accidentally to serve a m inor 
purpose. F ig . 11 shows a ship’ s interm ediate shaft, 483 mm
o.d., that fractured at the aft coupling during service. T h e  cone 
end o f  the shaft is, in fact, a fatigue crack that originated around 
the sharp root o f  a spigot recess in the fa ce  o f  the flange. Th is 
flange has been subjected to  severe rotating bending consequent 
upon gross w ear o f  the stern-bush. U n d er this load ing the 
fatigue crack had fo rm ed  and had propagated as a cone o f 
increasing diam eter until it had undercut the fille t at the back 
o f  the flange. Th e section was so weakened at this position that 
fatigue fa ilure then occurred at the flange fille t and spread to 
jo in  the conical fracture. Th is is a case where a sm all fille t 
radius at the root o f the recess cou ld  have prevented fa ilu re 
during a period o f  abnorm al operation.

Despite the evidence o f  the quoted examples, designers are now 
paying greater attention to  the shape o f  components that w ill 
be subjected to  cyc lic  loads in service. T h e  usual practice in 
design is to apply a factor o f  safety to  the unnotched fatigue 
strength o f  the material o f  construction, divided by the elastic 
stress concentration factor obtained fro m  data sheets o r  by 
experim ent fo r  the particu lar notches. T h e  unnotched fatigue 
strength used in the calculations is usually that appropriate to 
push-pull loading, avoiding, thereby, size effects. W here possible, 
stress concentration factors are kept to 3 or less.

F re ttin g  fa tigue and corros ion  fa tigue

Fretting occurs at the in terface betw een  mating surfaces which 
are subjected to  relative small v ibratory movements. In  en
gineering applications the most serious aspect o f  frettin g  is the 
marked reduction that it can have on the endurance o f  a 
com ponent part. F o r  exam ple, F ie ld  and W aters (8 ) obtained 
fretting fatigue at a level o f  cyclic  stress equal to  3 per cent o f  
the tensile strength o f En 30B steel, quenched and tem pered 
to a tensile strength in excess o f  100 ton/in2. It  is n ow  establish
ed that frettin g  causes m inute cracks in the a ffected  metal 
surface, and the endurance is then governed by the leve l o f 
cyc lic  stress necessary to  propagate such cracks (9).

Fig. 12. Scavenge pump piston that failed by fretting  
fatigue at the centre

Engineering parts that are prone to fretting fatigue are the 
male members o f  push o r  in terference fits, and members o f 
clam ped assemblies that are subjected to cyclic  stress. A  classic 
exam ple which occurred about 12 years ago in vo lved  the 
scavenge pum p pistons o f  a large slow-speed marine diesel. 
These pistons w ere about 1700 m m  diam eter X  40 m m  thick 
and w ere machined from  steel plate. T h ey  were bolted  between 
flanges o f upper and low er piston rods. A fte r  about six years in

Fig. 13. Typical fretting fatigue cracks in the surface o f the piston



Fig. 14. The cone end o f a crankshaft that had formed part o f  a 
coned and keyed connection and had failed by fretting fatigue.

service a portion broke from  the scavenge pump piston o f an 
engine. Th e damaged piston is shown in Fig. 12. Th e surfaces 
o f  the fracture showed clear evidence o f fatigue crack propaga
tion, w ith origins in the upper surface near the outer edge o f 
contact w ith the flange o f the piston rod. F ig. 13 shows 
typical fretting fatigue cracks in this surface. It is interesting to 
note that the cracks originated in the surface between bolt holes. 
Enquiries revealed that a number o f other pistons had been 
withdrawn from  service fo r  similar cracks. Further failures 
were avoided by increasing the diameter o f  the flange and in 
creasing the thickness at the centre o f the piston. These mea
sures reduced the cyclic bending stress at the centre o f the 
piston to a level at which fretting cracks would not propagate. 
M ost fretting fatigue failures occur in shafts just inside the 
bosses o f  push, shrink, and press fits. It is thought likely that 
m ore fractures occur when splines and keys are also fitted, 
because o f  a tendency to rely on them rather than a proper 
interference between boss and shaft surfaces. Inadequate 
interference frequently permits relative movements to increase 
to a critical level (7 tot 14 X  10-3 mm), corresponding to 
m inimum fretting fatigue strength. F ig. 14 shows the cone 
end o f  a crankshaft that had retained a loose type coupling 
flange. Failure was due to torsional fretting fatigue, the origin 
o f a failure being on the surface o f the cone some distance 
from  the keyway. It  is probable that the pull-up was inadequate. 
Fretting cracks in the cone ends o f screwshafts o f ships have 
caused numerous rejections at routine survey periods. These 
cracks arose from  either cyclic torsional loading or cyclic 
bending. W here the form er loading had predominated cracks 
had generally occurred adjacent to the keyway o r at its roots. 
W hen cyclic bending had predominated, however, circum 
ferential cracks had usually form ed just inside the fit at the top 
o f the cone. M ost cracks o f  these types occurred in shafts 
having diameters in excess o f 500 mm and were aggravated by 
inadequate interference between the boss and the cone. This 
stemmed from  difficu lties o f obtaining sufficient axial thrust on 
the propeller boss, during assembly, to drive the boss up the 
cone fo r  a distance sufficient to give the necessary interference. 
The problem  has now  been overcom e by the introduction o f 
jacking types o f  propeller nuts. The trend, however, is to 
elim inate keys and to rely entirely on proper interference to 
take the driving torque. Such arrangements eliminate key- 
ways that have been m ajor sources o f trouble.
Based on experience o f  railway axles, bending fatigue failures 
could still occur to the tailshafts because o f fretting at the inner 
end o f  the fit. T o  avoid such failure, attempts have been made 
to reduce the “ hard spot" at this position by means o f  a sleeve 
between the boss and cone, or deep relieving grooves in the end 
face o f the propeller boss. H owever, it is suggested that deep 
cold-rolling o f  the cone end is preferable, a practice used in 
A m erica  fo r  about 10 years and suited to a keyless arrangement. 
Because the level o f  cyclic  stress necessary to propagate fretting 
cracks controls the fatigue strength o f parts subjected to  this 
phenomenon, there is no advantage in using steel o f  higher 
tensile strength to  replace a shaft o f the same diameter. It is,

o f course, dangerous to reduce the diameter o f the shaft. These 
are facts demonstrated in the laboratory and proven in practice. 
Im proved  strength can only be effected  by inducing com pres
sive stress in the surface by cold-rolling, nitriding. or induction 
hardening. F o r  large shafts, however, the last tw o o f  these 
techniques are either impractical or expensive.
F o r  carbon and low -alloy steels, sea-water corrosion reduces the 
fatigue strength o f components to about the same level as 
fretting. The corrosion pits from  sites o f  crevice cracks that 
propagate under the applied cyclic stress. F ig. 15 shows a 
portion o f a fractured carbon steel screwshaft about 140 mm 
diameter, rem oved from  a trawler. The shaft had run in an 
oil-lubricated bearing; the damage shown in the photograph 
was located at the position o f  the forw ard  stern-gland. Sea 
water had gained access to the surface o f  the shaft during 
service and had caused severe pitting and fracture by corrosion 
fatigue. W here such shafts are exposed to salt water and are 
subjected to cyclic torsional stress, deep grooving occurs in the 
surface as crosses at 45 ° to the axis o f the shaft (see F ig . 16). 
Corrosion fatigue failure takes place from  these grooves. 
A lthough a carbon steel shaft fo r  a small ship could be pro
tected by a gunmetal sleeve retained by shrink fitting o r by 
injecting Arald ite under pressure, the assembly is expensive. T o  
prevent corrosion fatigue failure o f carbon steel rudder stocks, 
the surfaces are often clad welded with austenitic stainless steel.

Fig. 16. Torsional corrosion fatigue o f a shaft

Fig. 15. Bending corrosion fatigue fracture in the screwshaft o f a
trawler.



Som e time ago it was proposed to clad weld sim ilarly the 
surfaces o f carbon steel tailshafts, some service experience 
having already been gained by the Italian navy. Bending fatigue 
tests were made, therefore, by L loyd ’s Register on carbon steel 
shafts clad welded with austenitic stainless steel. During the 
tests, salt water flow ed  over the surface o f the weld deposit, the 
ends o f the welded sections being protected from  contact with 
the flu id. Th e results were unsatisfactory. Fatigue failures oc
curred at low  levels o f  stress at the ends o f the welded sections.
Before welding, the length o f  each shaft to be clad welded had 
been turned down, radii being form ed  at the ends o f  the machin
ed length. By altering the fo rm  at the ends to a shallow taper, 
in accordance with recom mendations made earlier by the
W eld in g Institute (10 ), a bending fatigue strength o f  about 
=fc 7 kg/ m m - was obtained. It is considered, therefore, that this 
method o f  surface protection is satisfactory fo r  shafts that w ill 
be subjected to low  levels o f  cyclic stress in service.
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Conclusions

A  few  exam ples o f a number o f  types o f service failures in
vo lv ing fatigue crack propagation have been presented to in
dicate the true causes. M ost o f these failures stemmed from  
faults in design, construction, or operation, and could have 
been avoided. It is hoped that the publication o f  the examples 
may serve to prevent further service failure from  these or 
sim ilar causes.

A c know led fie merits

The author wishes to thank M r. B. H ildrew , the C h ie f Engineer 
Surveyor, and the Com m ittee o f  L loyd 's  Register o f  Shipping 

permission to publish this paper.

'Redesign stops connecting rod failures', Engineering 1959 ((25th 
December), 685.

Schuster, L. W . : ‘ Investigation o f the mechanical breakdown 
o f prime movers and boiler plant’ , Proc. Instn. mech. Engrs 
1933 124, 337.

Field, J. E. and IVoters, D. M . : ‘The fretting-fatigue strength 
o f a 100 ton/in- En 30B steel’ , N.E.L. Rept. No. 340 
1968 (January).

Field, J. E. and Waters, D . M . : ‘Fretting-fatigue strength o f 
En 26 steel— effect o f mean stress, slip, range and clamping 
conditions’, N.E.L. Rept No. 275 1967 (February).

Gurney, T . R. : Fatigue o f welded structures 1968, 178 (Cam
bridge University Press).

fo r

N IE U W  S M E E R V E T  G E ÏN T R O D U C E E R D

Tijdens een persconferentie door A v ia  
Nederland C .V . te Soest werd een nieuw, 
in A m erik a  ontw ikkeld vet besproken. 
D it vet is gepatenteerd onder het US 
patentnummcr 3.211.650. H et wordt 
onder de benaming M Y S T IK  JT-6 ver
kocht.
M Y S T IK  IT -6  is een multi-purpose vet 
met ,,long l i fe "  eigenschappen. Een verge
lijkbare kwaliteit op de Nederlandse 
markt is het M o lykote vet, type Longterm . 
Het is duur in de aanschaf, maar kwali
tatief is het bijzonder goed. A ls  regel kan 
men stellen dat de sm eerintervallen enige 
malen verlengd kunnen worden en dit 
compenseert in de meeste gevallen de 
hogere aanschafprijs.
H et kan ingezet worden voor de smering 
van m otorvoertu igen, industrie-, land
bouw-, bouw- en wegenbouwapparatuur. 
In Duitsland zijn verschillende uitgebreide 
proeven met dit vet genomen, w aarvoor 
bijzondere m oeilijke objecten zijn uitge
kozen.
In een steengroeve, waar een Krupp- 
breekm achine in gebruik is. werd een vet 
gebruikt met uitgesproken EP-eigenschap- 
pen, en een goede mechanisch, dynam i
sche weerstand.
Bij dit vet bedroeg het verbruik in 64 
bedrijfsuren 40 kg. Bij gebruik van 
M Y S T IK  JT-6 liep het verbruik in deze lf
de bedrijfstijd terug tot 5 kg. terw ijl de 
lagers beter gesmeerd werden dan voor
heen.
Bij een ander bedrijf, waar men een gra- 
nulator sm eerde met een multi-purpose

vet, was het verbruik 5 kg per dag. Bij 
smering met M Y S T IK  JT-6 liep het ver
bruik terug tot 5 kg in 7 dagen.
G oede resultaten die bereikt werden bij 
breekmachines, granulatoren e.d., ver
vaardigd door de Oostenrijkse A lp in e- 
M ontan-Gesellschaft. hebben ertoe geleid 
dat deze fabrikant alle breekmachines en 
molens direct aflevert met M Y S T IK  JT-6 
vet en dit vo o r  de verdere smering vo o r
schrijft.
In een kiezel- en zandgroeve had men 
voortdurend moeilijkheden, die veroo r
zaakt werden door het uitvallen van de 
waierpom pen en alle tot nu toe gebruikte 
vetten hadden een onvoldoende w ater
bestendigheid. Nadat men M Y S T IK  JT-6 
invoerdc, waren de moeilijkheden opge
lost. Inm iddels werken deze pompen reeds 
5 maanden zonder storing en zonder na- 
smering. In hetzelfde bedrijf werden auto
matische A tlas steenpersen gesmeerd met 
een normaal kalkzeepvet. H et verbruik 
bedroeg 5 kg per dag. N a  om stelling op 
M Y S T IK  JT-6 liep het verbruik terug tot 
5 kg per 6 dagen.
Z o  zijn er nog een aantal voorbeelden  aan 
te voeren, die alle aanduiden dat 
M Y S T IK  JT  6 inderdaad een vet van 
bijzondere kwaliteit is.

Technische en gebruikstechnische gege
vens voor M Y S T IK  JT-6 zijn:

I . O m schrijv ing

Een com binatie van hoogwaardige grond
stoffen  en een bijzonder fabricageprocédé

hebben geleid tot een „ lo n g  life ”  vet met 
buitengewone eigenschappen.
M Y S T IK  JT-6 is een helder, nagenoeg 
doorschijnend vet met buitengewoon goe
de adhesieve eigenschappen.
M Y S T IK  JT-6 is bovendien een vet voor 
zeer hoge drukken en voorkom t ook  on
der extrem e omstandigheden slijtage aan 
lagers. H et is absoluut waterbestendig en 
wordt zelfs door kokend zoutwater niet 
aangetast.

2. T  oepassingsm ogelijk heden

Een „ lo n g  li fe ”  vet voo r de smering van 
automobielen, industrie-, bouw- en land
bouwmachines.
D e sm eerintervallen kunnen enige malen 
(meestal 2 a 3x) verlengd worden.

3. G ebru ikstem pera turen  
Gebruikstemporaturen: — 30 tot +  110 ° 
C. Toelaatbare maximumtem peratuur 
125 °C .

4. Technische gegevens
Penetratie 1/10 mm (ongekneed): 265/ 
295. Penetratie 1/10 mm (gekneed): 265/ 
295. Consistentie N L G I  2. Penetratie- 
daling na 100.000 slagen 1/10 mm: be
neden 30. 4 uur durende p roe f in Shell 
ro ller 1/10 mm: beneden 30. Penetratie 
(ongekneed) bij — 20 ° C  1/10 mm: 180/ 
200. W aterbestendigheid: vo lled ig  besten
dig. Tim ken-last test: 55 lbs (24,95 kg). 
Oxydatiebestendigheid (drukverlies na 
500 uur): beneden 0,35 kg/cm2. K oge l- 
lagertest: vo lled ig  doorstaan.



U N T E R  W A S S E R  L A B O R A T O R IU M  H E L G O L A N D

Figuur 1. Figuur 2.

Enige maanden geleden is op de zeebodem bij Helgoland een 
interessant experim ent begonnen. H et betreft een in opdracht 
van het Biologisch Instituut te Ham burg en het Duitse Instituut 
voor Lucht- en Ruimtevaart gebouwd onderwaterlaboratorium. 
D e installatie is door Dragerwerk Lüheck gebouwd en door het 
Westduitse M in isterie voo r Wetenschap en Speurwerk gefinan
cierd.

D e U W L  H elgoland werd op een diepte van 23 m op de zee
bodem  gezet. V o o r  het experim ent is geen gemakkeiijk water 
uitgezócht: de zee ter plaatse, bekend om  haar onoverzichtelijke 
stromingen, lage temperaturen en uitermate slecht zicht onder 
water, wordt niet voor niets wel eens de „M o ord zee ”  genoemd. 
De bouw van het bijzonder ingewikkelde laboratorium is in 
slechts v ijf  maanden voltooid. Eisen die zowel aan het casco als 
aan het interieur werden gesteld waren zeer hoog. Begrijpelijk 
wanneer men bedenkt dat de U W L  voor langdurig verblijf van 
vier man ingericht is. Veiligheid, luchtvoorziening, sanitair, 
gerie f en ontspanning kregen uiteraard veel aandacht. Vooral 
de veiligheid van de aquanauten is van belang. W anneer bij 
voorbeeld , de verbinding met het wateroppervlak zou worden 
verbroken is er nog voldoende elektriciteit, lucht, drinkwater 
en voeding voor veertien dagen in voorraad. Boven het labora

torium is een onbemande boei verankerd. H ierin  zijn twee com 
pressoren voor de persluchtvoorziening van de U W L  en een 
bijna geheel automatisch werkend dieselaggregaat voor de toe
voer van energie geïnstalleerd. Zuurstof, stikstof en helium zijn 
in de boei in voldoende mate opgeslagen. D e kop van de boei 
bevat een zend- en ontvanginstaliatie voor radio en televisie.

D e aquanauten die de U W L  Helgoland bemanden zijn drie 
weken op de zeebodem geweest. V o o r de uitwerking van de ge
gevens die zij verzam elden, technische zowel als wetenschappe
lijke, zuilen nog vele maanden nodig zijn. N u  staat echter reeds 
vast dat er geen psychologische problemen waren: alle aqua
nauten bleken na een verb lijf van 22 dagen in uitstekende men
tale conditie te zijn. Er waren ook geen moeilijkheden op me
disch gebied en de technische installaties werkten tot vo lle 
tevredenheid. De proef wordt daarom onverdeeld gunstig be
oordeeld en alle betrokkenen menen dat aan het onderzoek van 
de Noordzeebodem  een dimensie is toegevoegd.

De U W L  Helgoland heeft een lengte van 9 m; de m iddellijn van 
het druklichaam is 2,5 m. De installatie is bestand tegen een 
inwendige druk van 10 kg/cm; de decom pressiekamer tegen een 
uitwendige druk van dezelfde grootte.

De tewaterlating geschiedde zonder assistentie van een kraan en 
in v ijf minuten was de U W L  op zijn diepte van 23 m geplaatst. 
Dank zij het vullen van de zijtanks was in enkele minuten een 
bodemdruk van 16 ton bereikt.

D e installatie b lijft na de genoemde drie weken van bemand 
onderzoek een jaar onbemand op de bodem. E r zal echter op 
gezette tijden gecontroleerd worden o f werken in het interieur 
ook in de wintermaanden op veilige w ijze kan geschieden. N u  de 
aandacht voor al wat zich onder de zeespiegel bevindt snel toe
neemt —  vooral in de Veren igde Staten is het onderzoek zeer 
intensief —  moet het werk van de U W L  H elgoland als een 
waardevolle Europese bijdrage worden beschouwd.

O ver enige tijd verschijnt een brochure van D ragerwerk Lübeck 
waarin de technische, biologische en andere bevindingen vo lled ig  
worden opgesomd. Men verwacht onder andere veel van de 
uitkomsten die de bestudering van de voedselhuishouding in de 
N oordzee (kreeften, vissen, mosselen en plankton) heeft opgc- 
leverd. V erder zal de brochure uiteraard bijzonderheden over 
stroomsnelheden ter plaatse, troebelheid bij verschillende getij
den, lichtmetingen enz. bevatten.Figuur 3
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1. In le id in g

In  het h iernavolgende w ordt aangetoond hoe het p rogram m apakket ten behoeve van de num erieke besturing van brandsnij- 
m achines een onderdeel beh oort te zijn van een ge ïn tegreerd  p rogram m apakket ten behoeve van de w erf industrie.
Een belangrijk  onderdeel van zo 'n  ge ïn tegreerd  program m apakket is een „ da tabank", waarin alle gegevens w orden opgeslagen  
die in de lo o p  van het ontw erpen en het bouw en van een bepaald schip verkregen w orden. G egevens, die ó f  a fge le id  w orden uit 
eerder verkregen gegevens, ó f  het resultaat zijn van het produktieproces .

^  CREATIE VAN GEGEVENS 
(.bewerking)

* )  Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation, Wageningen.

Z o  een centrale opberging w ordt ook w el , databank”  genoem d. 
Naast de gegevens die de geom etrie  van de scheepsromp vast
legt, (spantenlijst, vorm  van boeg en hek, e.d.) dienen alle 
ruim ten binnen in het schip ééndu id ig om schreven te zijn. 
Bovendien m oet elk constructiedeel dat in het schip voorkom t 
ook  beschreven w orden :

. ,  r a p p o r t a g e / u i t t r e k s e l s

(verw erk ing van gegevens)

Fig. 1. Informatiecreatie in een produktieproces.

2. H et in fo rm a tiecreë ren d  proces
Bezien we de stroom  van gegevens in een produktiebcdrijf, b ij
voorbeeld  een w erf, dan kan deze geschematiseerd w eergegeven  
w orden  door figuur 1.
Bovenaan in de top van de bovenste driehoek ontstaat het eerste 
concept van het nieuw te bouwen schip. D it kan dan nog 
met enkele getallen om schreven w orden  (snelheid, vaarbereik, 
draagverm ogen ).
Naarm ate de tijd vordert, voegen  ontwerpers, tekenaars en con
structeurs er nieuwe gegevens aan toe. M ateriaalbestellijsten 
en voorcalcu latie-gegevens komen erbij en als eenmaal het 
produktieproces (het bouwen) aan de gang is, w orden  ook  de 
verw erkte hoeveelheden staal, m eldingen van gebruikte m an
uren en van verbru ikte materialen, gegevens die alle betrekking 
hebben op  dit project en waarvan bij de nacalculatie gebruik 
zal moeten w orden  gemaakt.
Tege lijkertijd  echter gaan rapporten, dat zijn uittreksels o f  be
werk ingen van gegevens, naar de versch illende niveaus. D it 
wordt voorgeste ld  door de naar beneden gerichte driehoek in 
datzelfde figuur.
V ee l van wat h ier beschreven is, bestaat natuurlijk al lang op de 
werven, meest echter in de vorm  van korte rapporten o f  zelfs 
m ondelinge berichten, in ieder geval zonder een onderlinge 
samenhang.
Bedenken we verder hoe vaak gedurende de bouw de vo o r
naamste maten van de scheepsromp geraadpleegd worden. D eze 
maten zijn achtereenvolgens vastgetegd in de ontwerp lijnen- 
tekening, d oor het gestrookte lijnenplan en uiteindelijk op de 
spantenvloer.
E lke maat die m eer dan éénmaal opgem eten wordt, kan een 
m ogelijkheid van vergissingen o f  m eetfouten in zich  bergen. 
A l  deze gegevens dienen daarom  eigen lijk  eens en voora l cen
traal vastgelegd te w orden  en dan zodan ig dat ze v o o r  iedereen 
en op elk gewenst mom ent toegankelijk  zijn. (F igu ur 2.)

—  naar aard

—  naar soort

—  naar begrenzing

—  naar plaats

(knie, vrang, b o rd je );

(staal, d ik te);

(tussen huid en tanktop, tegen schot); 

(spantno., w aterlijnhoogte, verticaal).

U iteraard vindt een dergelijke ontw ikkeling ook  in het buiten
land plaats. D e uitgangspunten kunnen w ellicht w at anders 
hebben gelegen en er kan in m eer o f  m indere mate gedacht zijn 
aa i* een geïntegreerd systeem, m aar het u iteindelijke doel 
waarnaar gestreefd w ord t is h ierm ede w el ongeveer aangeduid.

Enkele van de meest bekende systemen zijn:

—  A u tokon  (on tw ikkeld  in N oo rw egen ),

—  Steerbear (Zw eeds),

—  Britships (Engels ),

—  Foran  (Engels/Spaans),

—  Nals (N ederlands).
En ige hiervan benaderen het in tegratie-prob leem  m eer vanuit 
de produktie-kant, andere beginnen bij het scheepsontwerp.

O N T W E R P B U R E A U T E K E N K A M E R S

A D M IN IS T R A T IE

Fig. 2. Een centrale „databank” op de werf.



3. H et N A L S -p a k k e t

Een ontw ikkeling die in de grond van de zaak dezelfde ken
m erken vertoont, heeft zich op het Rekencentrum van het 
Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation afgespeeld.
D e eerste computer die daar geplaatst werd in 1961, werd 
gebruikt voor het uitwerken van het grote aantal meetgegevens 
afkom stig van de tankproeven met m odellen in regelm atige 
en onregelm atige zeegang. Daarnaast werd in de loop der jaren 
een aantal com puterprogram m a’s ontwikkeld die het routine 
handrekenwerk op de werven en ontwerpbureaus zou kunnen 
vervangen. H ierbij werd in de eerste instantie gedacht aan 
carènediagrammen, stabiliteitsberekeningen, enz.
Elk program m a was een op zich ze lf staand werkstuk met eigen 
invoergegevens, die vaak op zeer verschillende w ijzen werden 
opgem eten uit de door de opdrachtgever ter beschikking ge
stelde tekeningen. D eze manier van werken was noodzakelijk 
door de beperkte omvang van de computer en lag bovendien 
ook  min o f  m eer in de toenmalige gedachtengang opgesloten. 
T oen  het aantal programm a's en ook het gebruik ervan toenam, 
rees bij het N .S .P . de behoefte aan een geïntegreerd program m a
pakket.
D e komst van de nieuwe, veel snellere en grotere C D C  3300 
com puter heeft dit m ogelijk gemaakt, temeer waar toch een 
om codering van alle bestaande program m a’s noodzakelijk werd, 
daar deze alle in de machinetaal van de oude X - l  computer 
geschreven waren.
O m  dit grote „m am m oet” -pakket te kunnen hanteren werd een 
C A L S  taal gemaakt waarin de scheepsbouwer de hem ver
trouwde termen uit de scheepsbouw terug vindt. (C A L S  is 
Com puter Adapted Language fo r Shipcalculations.)
H et resultaat waar het Rekencentrum van het N .S .P . nu op 
korte term ijn naar streeft is in figuur 3 geschetst.
N a  het opmeten van een ruw gestrookt ontwerplijnenplan 
w orden  de maten in de computer ingevoerd en door het strook- 
program m a (bovenaan) gestrookt; de bouwspanten worden 
door interpolatie berekend en de resultaten worden als een 
bouwspantenlijst aan de opdrachtgever opgeleverd, o f er wordt 
op diens verzoek een spantenraam van getekend. M aar tegelij
kertijd wordt deze zelfde spantenlijst opgeborgen in de data
bank die in het m idden van de figuur is aangegeven. D eze 
databank kan, b ijvoorbeeld, een magnetische schijf zijn o f  een 
magnetische band.
D e hier opgeslagen gegevens gaan nu voor elk volgend pro
gramma de basis-invoergegevens worden, aangevuld met re le
vante u itvoergegevens van andere program m a’s en zonod ig 
aangevuld met opgem eten maten.

In de figuur zijn enkele belangrijke groepen van program m a’s 
te onderscheiden:

—  de hydrostatische program m a’s,

—  het N A L S  pakket om brandsnijmachines numeriek te 
besturen,

—  de administratieve verbinding,

—  de verbinding met planningprogramma’s,

—  het ESSI-tekenprogramma.

4. Controles, service en ople id ing

Tijdens de produktie op de werf, in de tekenkamers en op de 
spantenvloer is een voortdurende visuele controle aanwezig, 
ingebouwd als het ware in de ervaring van de mensen die bij 
het werk betrokken zijn. Geen enkele afschrijver, b ijvoorbeeld, 
zal eraan denken een vrang groter te maken dan de grootste 
breedte van het schip. Zulke evidente fouten zal een computer 
echter wel accepteren als een invoergegeven door een fou tieve 
interpretatie van de opmeter een factor twee mis is. H et is 
daarom  van het allergrootste belang dat voldoende controles 
in de program m a’s ingebouwd zijn om zulke fouten op te 
sporen.

S T R O O K

PROGR.

E E R D E R  

GESTROOKT 

. — . -----------

C A R È N E
B O N JE A N

BO UW SPT
L IJ S T

TA B E L 
V A N  

LA N G S S P I 

-7
S T ABILIT . \ 1 / NO RM EN
L E K S T A B \ I /

TANK INH. 
PEILSCH.

'— ■—

AFLOOP
bOLFÖUlG

ESSI PARTS
NESTEN T E K E N TE R M

PROG R

Fig. 3. Het geïntegreerde NALS-programmapakket.

Evenzo is het van het grootste belang dat die werkzaamheden 
die op de werven gedaan kunnen worden nog eens een aantal 
controles passeren voordat de opgem eten waarden in de com 
puter ingevoerd worden. Tevens moet de structuur van de op 
te meten gegevens zodan ig zijn dat het niveau van deze mensen 
niet absurd hoog behoeft te zijn.
Het Rekencentrum heeft de gebruiker van de program m a’s 
altijd vrijgelaten in de keuze z e lf de invoergegevens voor elk 
programm a te verzorgen  o f  dit aan het Rekencentrum over te 
laten.
V o o r elk van deze twee m ogelijkheden valt wat te zeggen. V oo r 
die werven waar de produktie groot genoeg is om  één o f  meer 
mensen regelm atig van dit w erk te voorzien, zal het z e lf op 
meten zeer wel m ogelijk  zijn, daar de aangeleerde kennis dan 
niet snel zal vervagen. Anderen  echter zullen uit gebrek aan tijd 
en aan mensen en aan continuïteit, juist dit w erk uit handen 
willen geven.
Speciaal door de aanwezigheid van een groep goed  ingewerkte 
specialisten met een kijk op  wat m ogelijk  is en wat beslist nood
zakelijk is, heeft het Rekencentrum van het N .S .P . de werven 
steeds van dienst kunnen zijn.
D oor de veel sterkere gebondenheid met het ontwerpproces en 
de specifieke eisen van elke w erf, is het te verwachten dat het 
programm eren van de invoergegevens voo r het numeriek sturen 
van brandsnijmachines met behulp van het N A LS -systeem  op 
en door de werven zal gebeuren.
Behalve door lezingen zoals deze serie, waarin de scheepsbouw- 
wereld van nieuwe ontw ikkelingen op de hoogte werd gebracht, 
hebben we altijd met genoegen aan verzoeken om  cursussen 
ter opleiding van opmeters en programm eurs kunnen voldoen.

5. Conclusie

In het hier beschreven systeem is getracht het raamwerk te 
schetsen waarbinnen de numerieke besturing van brandsnij
machines moet gaan passen. M et de program m ering van deze 
brandsnijmachines wordt niet alleen een betere brandsnijtech- 
niek geïntroduceerd, maar wordt ook de m ogelijkheid verkre
gen tot een betere integratie van de adm inistratieve gegevens
verwerking met de technische produktie, w aardoor een betere 
produktie-besturing  kan worden geschapen.



D E P R O G R A M M E E R T A A L  N A L S  V O O R  N U M E R IE K E d o o r
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In le id ing

H et Nederlandsch Scheepsbouw kundig P roe fs ta tion  betrad het terrein der num erieke besturing in 1964, toen een d oor ponsband  
bestuurde E ss i-A ris to  tekenm achine geïnstalleerd werd. Dez.e rekenm achine bestaat u it een besturingseenheid m et daar aan ge
koppeld  eett tekentafel. A an  deze besturingseenheid kan even zo  goed  een brandsnijm achine gekoppe ld  worden. D e  verschillen in 
num eriek tekenen en num eriek snijden, zijn dan ook  gering. Z e  bestaan uit enkele op  de techno log ie  betrekking hebbende hu lp 
functies, die op  de tekenm achine een andere u itw erking hebben dan op  de snijm achine.

Op de voor de besturing benodigde pons
band kunnen diverse codes vereist zijn. De 
op het N .S.P . geïnstalleerde machine eist 
de in de scheepsbouw gangbare Essicode. 
D eze bestaat uit een aantal sim pele in
structies, die de baan beschrijven en een 
aantal hulpfuncties, die aangeven wat er 
op die baan gebeuren moet, zoals B R A N 
D E R  A A N ,  P E N  O M H O O G  e.d. D e 
baaninstructies delen ö f  een te volgen  
stuk rechte lijn ó f  een stuk cirkel aan de 
besturingseenheid mee. Bij elke instructie 
wordt aangenomen, dat de brander (pen) 
in het beginpunt van de te volgen w eg is. 
Bij een rechte lijn w orden  dan de veran
deringen in x- en y-richting gegeven 
(A x ,  A y ) ,  bij een cirkel bovendien nog 
de plaats van het m iddelpunt t.o.v. het 
startpunt (A x . ,  A y ,.) en een om loopszin. 
(F ig. 1 en 2).

De vervaard iging van ponsbanden kan o f 
door handprogram m ering o f met behulp 
van een com puter geschieden.
Bij de handprogram m ering w ord t een 
figuur direct in de Essicode gecodeerd. 
D eze code wordt dan op een ponsband 
geponst, die aan de besturingseenheid toe
gevoerd kan worden. Bij zeer eenvoudige 
figuren is deze manier doenlijk, maar zo 
gauw een figuur gecom pliceerder wordt 
en b.v. afrondingsstralen en w illekeurige 
krommes zoals spanten, optreden w ordt 
de benodigde hoeveelheid handrekenwerk 
te groot. D e inschakeling van een com 
puter is dan noodzakelijk.

N A L S
Een com puter kan in principe op twee 
manieren gebruikt worden. O f de ver

* )  Nederlandsch Scheepsbouwkundig 
Proefstation, W ageningen.

vaardiging van een ponsband is een ver
lengstuk van een bepaald rekenprogram 
ma, zoals bij huidplaten het geval is, o f 
het betreft w illekeurige figuren, w aarvoor 
een ponsband vervaard igd moet worden. 
D it treedt voora l op  bij platen uit het 
inwendige van het schip. Ten  einde van 
deze platen op  eenvoudige w ijze een pons
band te verkrijgen  kan met vrucht gebruik 
gemaakt worden van een taal, waarin de 
vorm  van de plaat gem akkelijk beschre
ven kan worden. D oor een com puter 
wordt deze beschrijving geïnterpreteerd 
en in een ponsband om gezet.
Het N .S .P . ontw ikkelde zo ’n taal (A u to - 
code genaam d), die met behulp van de 
X I-com p u ter de produktie van ponsban
den m ogelijk maakte. D e komst van de 
veel krachtiger C D C  3300 com puter en 
de daardoor vereiste om codering van

com puterprogram m a's enerzijds en de, 
de laatste tijd sterk gestegen belangstelling 
in de scheepsbouw voor numerieke be
sturing van brandsnijmachines anderzijds, 
hebben het N .S .P . bew ogen  het A u tocode- 
program m a geheel nieuw op te zetten. 
Het resultaat is de program m eertaal 
N A L S  (N um erica l Control Adapted 
Language fo r  Shipbuilding) die nu voor 
gebiu ik beschikbaar is.

Enkele kenmerken van N A L S  zijn:

—  Punten, rechte lijnen en cirkels kun
nen op m eerdere manieren gedefin ieerd 
worden. D it geeft de m ogelijkheid, die 
manier te kiezen w aarvoor de parameters 
het makkelijkst te verkrijgen  zijn.

—  Snijpunten en raakpunten w orden  
door de com puter berekend. W anneer
b.v. van een rechte lijn overgegaan moet 
worden op een cirkel, dan hoeft het snij
punt niet m eegegeven te worden.

—  A an  punten, rechte lijnen, cirkels en 
w illekeurige krom mes kunnen namen toe
gekend worden. Zo 'n  punt, lijn, cirkel o f 
krom m e behoeft dus maar een keer ge
defin ieerd  te worden. Daarna kan de toe- 
gekende naam steeds gebruikt worden.

—  D eelfiguren , die meerdere keren voor
komen kunnen in een apart stukje p ro
gram m a opgenom en worden (subroutine). 
D e plaats w aar deze deelfiguur moet 
komen, de rotatie en andere grootheden 
kunnen variabel gehouden worden. E lke 
keer wanneer de deelfiguur u itgevoerd 
moet worden, kan volstaan w orden  met 
het geven van zijn naam en de opengelaten 
parameters.

—  Uitsparingen en gaten zoals ze zijn 
opgenom en in de lijst van de normalisatie- 
comm issie voor de scheepsbouw kunnen 
zonder m eer als subroutine aangeroepen 
worden. D e defin itie is dus reeds in de 
com puter aanwezig.
—  W anneer door het rekencentrum 
reeds eerder een berekening van het schip 
is u itgevoerd en het schip dus in de com 
puter aanw ezig is, kan hiernaar verwezen 
worden. Een spant hoeft dan niet meer 
met behulp van een aantal coördinaten 
gegeven te worden, maar er kan naar het 
spantnummer verwezen worden.

—  W anneer vo o r  een reeks van figuren 
een aantal grootheden steeds w eer voor
komen, kunnen deze grootheden (punten, 
lijnen, cirkels, tabellen en deelfigu ren ) in 
een semi-data bank opgenom en worden. 
Er kan dan in alle figuren  naar deze 
grootheden verw ezen  worden.

—  D e schaalfactor is w illekeurig te k ie
zen.
—  Op de tekenmachine kan tekst met 
behulp van één instructie getekend w or
den.
—  H ulpfuncties kunnen opgegeven  w or
den.
—  E r zijn nestingsfaciliteiten w aardoor 
meerdere platen in een grotere plaat in
gedeeld kunnen worden.

D e  N A L S  syntax
De instructies van N A L S  kunnen in twee 
soorten verdeeld worden:

A . geom etrische instructies

B. hulpinstructies.

De geom etrische instructies hebben be
trekking op  de geom etrie van de figuur. 
Z e  kunnen gebruikt worden, hetzij om



een stuk van een lijn o f  een cirkel te 
volgen, o f  om  een naam aan zo'n  groot
heid toe te kennen, o f beide. V o o r het 
geven van rechte lijnen bestaan 8 instruc
ties, voor cirkels 7 en voor punten 6.

V'oorbeelden:

L1NE01 + 0  + 0  + 1 0 0  + 0

D it is een rechte lijn (L IN E ) gedefinieerd 
door twee punten, aangegeven door 01 
(eerste soort). Deze twee punten hebben 
de coördinaten + 0 ,  + 0  en + 1 0 0 , + 0 .  

L IN E 0 5  . P I . C l . L E F T

D it is een rechte lijn gaande door het 
punt P I en rakende aan de cirkel C l  
aan de linkerkant gezien vanuit P I .  Het 
punt P I  en de cirkel C l  moeten eerder 
gedefin ieerd zijn.

C1RCLE01 + 0  + 0  + 1 0 0

Dit is een cirkel van de eerste soort. Dat 
is een  cirkel gegeven door zijn middelpunt 
( +  0, + 0 )  en met een straal van 100 
mm. D e om loopszin van de cirkel wordt 
bepaald door het teken van de straal. 
Positie f is tegen de wijzers van de k lok in.

C IR C L E 0 4  . L I  . L E F T  . L2 . 
R IG H T  + 1 0 0

Dit is een afrondingscirkel tussen twee 
rechte lijnen L I  en L2. H et middelpunt 
ligt tussen links van L I  en rechts van L2. 
D e straal is 100 mm en de omloopsrich- 
ting is met de wijzers van de klok mee.

P O IN T 0 1  + 7 5  + 8 0

D it is het punt met de coördinaten + 7 5 , 
+  80.
W anneer de instructies voorafgegaan w or
den door een naam, wordt deze naam 
eraan toegekend. Gaat er niets aan vooraf 
o f staat er het w oord  D O , dan wordt het 
lijnstuk door het werktu ig gevolgd.

Voorbeeld en :

C l . C IR C LE 0 1  + 1 0  + 7 0  + 5 0

A an  de cirkel met middelpunt + 1 0 , + 7 0  
en straal + 5 0  wordt de naam C l  toe
gekend. H ierna mag in plaats van de 
cirkel de naam C l gebruikt worden.

D O  . L IN E 0 2  + 0  + 0  + 4 5

D it betekent: vo lg  een lijn van de tweede 
soort, d.w.z. een lijn door het punt + ,  
+  0 en met een hoek van 45 graden.
D O  . L I  .L1NE02 + 0  + 0  + 9 0  
A an  de y-as wordt de naam L I  toegekend 
en bovendien wordt het werktuig langs 
de y-as gestuurd.

Hulp instructies
Hulpinstructies hebben ten doel, o f het 
programmeren te vergemakkelijken, o f  de 
technologie te besturen.
Een aantal instructies kunnen worden ge
combineerd tot subroutines. W anneer b.v. 
een bepaalde doorvoering meerdere keren 
in een figuur voorkom t, kunnen de in
structies die de deelfiguur beschrijven in 
een subroutine geplaatst worden. Daarbij 
kunnen een aantal grootheden variabel 
gelaten worden door ze te vervangen door 
het woord T A K E . O ok de plaats en de 
rotatie van de deelfiguur kunnen variabel 
gelaten worden. Een subroutine wordt 
gekenmerkt door het volgende schema:

Naam  . B E G IN

E N D

W anneer de subroutine aangeroepen 
wordt, d.w.z. wanneer de deelfiguur er
gens neergelegd moet worden, dan wordt 
dat gedaan door verm elding van zijn 
naam met daarachter een opgave van de 
respectievelijke waarden van de variabe
len, die elk door middel van het woord 
T A K E  nog opengelaten waren.

V oorbeeld :

H O L E  . B E G IN  . P O S IT IO N  . T A K E  
+ 0 + 0

L IN E 0 2  . T A K E  + 0  + 9 0  

E N D .

D it is een deelfiguur waarvan de plaats in 
x-richting variabel gelaten is en tevens 
de x van een verticale lijn.

D e  aanroep is b.v.:

H O L E  + 1 8 0 0  + 2 5

Voorbeelden van andere hulpinstructies  
zijn :

T E X T  (F R A M E  + 2 0 )

Op de tekenmachine wordt de tekst 
F R A M E  + 2 0  in leesbaar schrift gete
kend.

F IN I  . einde van een figuur.

P E N U P  pen omhoog.

T O R C H  . brander aan.

Databanken
W anneer een schip reeds in de computer 
aanwezig is, d.w.z. is opgeborgen in de 
databank, die het centrale punt vorm t 
van alle scheepsberekeningen van het 
N .S .P ., dan kan daarnaar verwezen w or
den. D it geschiedt door de instructie 
F R A M E N R  gevolgd door het spantnum- 
mer.
Daarnaast kan een tijdelijke databank 
opgebouwd worden. W anneer een aantal 
lijnen en een o f meer subroutines in meer
dere figuren voorkom en, dan kunnen deze 
aan het begin van een reeks figuren geco
deerd worden, gevolgd door de instructie 
C O M M O N . Z e  zijn dan voor alle vo l
gende figuren bruikbaar.

D e N A L S  com p ile r
H et computerprogram ma, dat voor de 
om zetting van de gecodeerde platen zorgt 
(de com piler), leest eerst de tekst in van 
ponskaarten en print vervolgens de tekst 
onder toevoeging van regelnummers op 
de printer. D aardoor kan nagegaan w or
den o f  werkelijk de goede tekst op de 
ponskaarten gekomen is. Vervolgens loopt 
de computer na o f  er taalfouten in het 
program m a zitten. Onder opgave van het 
regelnummer worden deze fouten uitge
typt. Fouten kunnen zodoende snel ge
vonden worden en daar de invoer op kaar
ten geschiedde, kunnen correcties snel 
u itgevoerd worden. O ok bij het snijden 
van lijnen en cirkels print de computer 
gevonden fouten uit. Tenslotte wordt de 
ponsband voor de numeriek bestuurde 
machine uitgeponst.

Bovendien w ordt de oppervlakte van de 
plaat berekend, zodat het staalgewicht 
bekend is en eveneens wordt de ie snijden 
lengte berekend, zodat gepland kan w or
den hoe lang de snijtijd zal zijn.

Het hierna volgende voorbeeld  is een door 
de com puter teruggeprinte tekst en laat 
een verscheidenheid aan instructies zien. 
Op de regels l en 2 worden namen toe
gekend. D e regels 3-5 bevatten een 
subroutine, bevattende een cirkel. De 
plaats in x-richting en de straal zijn varia
bel. D e inhoud van regel 1 t/m 5 wordt 
door de instructie C O M M O N  op regel 6 
ook  toegankelijk gemaakt voor eventuele 
vo lgende programma's.
O p regel 7 wordt een identificatienum m er 
meegegeven.
De instructie T O R C H  op  regel 9 betekent 
brander aan.
Vervolgens worden stukjes x-as getekend 
met daarop cirkelsegmentjes door aan
roep van de subroutine.
Daarna volgt op regel 15 een aanroep 
van een spant uit de databank. O p regel 
21 is de omtrek vo ltoo id .
De brander gaat uit (T O R C H ) waarna in 
ijlgang naar het punt + 4 0 0  + 3 0 0  gegaan 
wordt.
Tenslotte wordt een gat gebrand, waarna 
met de instructie F IN I  het program m a be
ëindigd wordt.

In de gegeven tekst zijn twee fouten aan
gebracht, die dan ook door de computer 
gevonden zijn. O p regel 18 is deze tot de 
conclusie gekomen, dat het derde getal 
dat na L IN E 0 2  op regel 17 hoort te 
komen, ontbreekt. O p regel 24 staat 
R A P 1 D F  i.p.v. R A P ID E  (einde ijlgang). 
H ierdoor is de nieuwe naam R A P ID F  
toegekend aan de instructie P E N D O W N , 
hetgeen niet toegelaten is.

1. LI .LINE02 + 0 +  0 + 0
2. L2.LINE02 +  0 +  0 +  90
3. CIR. BEGIN. P O S m O N .T A K E  

+  0 +  0
4. CIRCLE01 +  0 +  0TAKE.
5. END.
6. C O M M O N .
7. P A R T N O +  17
8. START— 10 +  0
9. TORCH.

10. E N D P O IN T  +  0 +  0
11. LI.
12. C IR +  600— 50
13. LI.
14. C I R +900— 75
15. F R A M E N R  +  35
16. DO.L3.LINE01 +  1200+100 

+  800 +  600

Figuur 3.



17. L4 .L1 N E 02  +  O +  600
18.

C IR C L E 0 4 .L 3 .L E F T .L 4 .R IG H T  +  100
19. L3.
20. L2.

21. E N D P O IN T +  0 + 0
22. T O R C H .R A P ID .
23. E N D P O IN T  +  4 0 0 + 3 0 0
24. R A  PI D F .P E N  D O W N .
25. C IR C L E 0 1 + 4 0 0  +  4 0 0 + 1 0 0
26. E N D P O IN T +  4 0 0 +  300

27. F IN I .

* * *  N U M B E R  O F  P A R A M E T E R S  18 
* * *  N O  N A M E  24

Figuur 3 geeft het bovenstaande vo o r
beeld in tekening, na correctie van de 
fouten.

B O E L E  B O L N E S  V E R G R O O T T E  W E D E R O M  H A A R  R E P A R A T IE C A P A C IT E IT

Boele’s Scheepswerven en M ach inefabriek  N .V . te Bolnes, 
H olland, heeft w ederom  een belangrijke uitbreiding gegeven aan 
haar reparatiecapaciteit door de ingebruiknem ing van een 
tweede drijvend dok.
H et bedrijf kreeg na de tw eede w ere ldoorlog  een steeds stijgen
de vraag naar reparatie en verbouw ingen van zeeschepen te 
verwerken. D e eerste stap om  blijvend aan die vraag te kunnen 
vo ldoen  was de bouw van een derde dwarshelling, in 1963 ge
vo lgd  door de ingebruikstelling van een drijvend dok.
O ok dit bleek niet vo ldoende, want tot op de huidige dag is dit 
dok onafgebroken bezet geweest. Daarbij kwam , dat het bedrijf 
zich de reputatie v e rw ie r f van „d e  specialist vo o r  het verlengen 
van zeeschepen” , wat een stroom van  verlengingsopdrachten tot 
gevo lg  had. Binnenkort zal het 50ste zeeschip verlengd worden! 
De behoefte aan een tweede dok deed zich dus al gauw gevoelen, 
maar een geschikte ligplaats ervoor ontbrak. D it probleem  werd 
opgelost, toen eind 1966 de aangrenzende scheepswerf Gebrs. 
Pot werd overgenom en. In dit nieuwe oostelijke w erfgedeelte  * 
werd een dokpier gebouwd met een kraanbaan, w aarop tw ee 
uiterst moderne rijdbare kranen werden geplaatst, die elk een 
hijscapaciteit hebben van 15 ton bij een sprei van 22,25 m.
O p dit gunstige punt w erd  het tw eede dok gestationeerd, zodat 
de w erfbegrenzing aan de riv ierzijde nu w ord t gevorm d door 
de beide dokken.
O ok  dit tweede dok w erd geheel in eigen bedrijf vervaardigd. 
Het w erd in v ier delen gebouwd, die nadien werden gekoppeld 
en afgelast. H et bevat alle technische voorzien ingen, die nod ig 
zijn  om  alle voorkom ende schcepsreparaties in snel tem po uit te 
kunnen voeren.

Tw eede drijvend  dok  in gebruik genom en  

D e gegevens van de beide dokken zijn:
dok I  dok I I

Lengte o ver alles   175 m  160 m
Breedte a/d ingang ................  25,9 m 23,8 m
G rootste breedte ..................... 32,6 m 30,6 m
H olte ...........................................  13,4 m 12,8 m
D iepgang boven blokken 7,4 m 7,0 m
H efverm ogen  .........................  13.000 ton 11.000 ton

M.S. „ L A N R I C K ” W ER D  V E R B O U W D  V O O R  V E R V O E R  V A N  V L O E IB A R E  G A S S E N

Op 20 decem ber 1969 vertrok het m.s. Lanrick  van de w erf 
van B oele ’s Scheepswerven en M ach inefabriek  N .V ., Bolnes, 
waar het een com plete gedaanteverw isseling had ondergaan van 
droge ladingschip tot gastanker, geschikt vo o r  het vervoer van 
propaan, butaan, butadiene, vinylch loride, propyleen  en am m o
nia bij een m axim ale druk van 10 ato.
D e verbouw ing om vatte het installeren van twee horizontale 
cilindrische tanks van ongeveer 1.580 m 8 inhoud, waartoe het 
hele dek gew ijzigd  en al het houtwerk uit de laadhoofden  ver
w ijderd moest worden. D e laad- en losinstallatie bestaat uit twee 
deepwell pom pen en twee horizontaal opgestelde centrifugaal- 
opjaagpom pen met een verm ogen  van 160 m 8 per uur.
D e opjaagpom pen en com pressoren zijn  ondergebracht in twee 
pomp/ compressorruimten. O ok  de elektrom otoren  vo o r  de op 
jaagpom pen en de compressoren zijn  in twee a fzonderlijke 
ruimten ondergebracht.
D eze  ruim ten en de ruimte rond de tanks zijn  voorzien  van 
mechanische ventilatie.
D e ruim te rond de tanks is voorts uitgerust met een gasmeld- 
installatie, terw ijl boven  de tanks en de dom  van de tanks een 
sprinklcr-installatie is aangebracht. V erd er zijn de tanks u itge
rust met regelapparatuur vo o r  temperatuur en druk en met 
hydraulische snelsluitende afsluiters.
D e  m achinekam er is ingericht v o o r  onbem ande vaart in open 
water gedurende 12 uur.

Het plaatsen van de laatste tank.

D eze om vangrijke verbouw ing werd door Boele Bolnes u itge
voerd  in opdracht van de Rederij G eo . G ibson  &  Co. L td ., 
Leith , Schotland.



N E D E R L A N D S E  V E R E N IG IN G  V A N  T E C H N I C I  O P S C H E E P V A A R T G E B IE D

Program m a van lezingen in het voorjaar 1970

„M o d e rn e  inzichten betreffende elektrische installaties aan 
b oord  van schepen” 

door ir. A . J. A llaart, W eten- di 27 jan. 1970 Groningen
schappelijk H oofdm ede- do 29 jan. 1970 Rotterdam
werker Technische H oge- vr 30 jan. 1970 Amsterdam
school D elft, bij het L a 
boratorium  voor Electri- 
citeitsvoorziening.

Zaterdag 28 februari 1970

Jaardiner 1970, te houden in het Amsterdam Hilton-Hotel. 
Ontvangst vanaf 16.30 uur. Ta fe lrede te houden door de Burge
meester van Amsterdam. Een uitvoerige circulaire kan binnen
kort tegemoet gezien worden.

,,E rgon om ie  en de brug van een vissersvaartuig” 
door de heer ir. H . Schuffel, do 26 febr. 1970 Groningen 

s.i.

,,Ontw erpen van visverw erkingsschepen en hun fa b rieks in - 
stallaties”

door enkele medewerkers van do 26 febr. 1970 Rotterdam
N .V . K on . M ij. ,.De vr 27 febr. 1970 Am sterdam
Schelde” , Vlissingen.

„O ntw ikkeling  van de toepassing van kern reactoren  b ij de 
scheepsvoortstuw ing”  (met pre-prints) 

door prof. ir. W . V inke di 17 mrt. 1970 G ron ingen
do 19 mrt. 1970 R otterdam  
vr 20 mrt. 1970 Am sterdam

„S turen  en stuureigenschappen van zeer g ro te  schepen ”  
door prof. ir. J. Gerritsm a do 23 april 1970 Rotterdam

en/of enkele van zijn vr 24 april 1970 Am sterdam
medewerkers.

Bovenstaand program m a zal in „Schip en W e r f” w orden  her
haald. W ijzigingen o f aanvullingen kunnen hierin voorkom en. 
Bovendien zal van elke vergadering o f andere bijeenkom st aan  
leden en begunstigers een convocatie w orden  gezonden.

Het bestuur verzoekt leden welke wensen o f ideeën hebben betreffende voordrachten, lezingen, films en/of excursies voor het vo l
gende seizoen, deze aan het secretariaat, Burg. s'Jacobplein 10, Rottcrdani-2, kenbaar te willen maken.

N IE U W S B E R IC H T E N
PERSONALIA
Mutaties Hollandschc Stoomboot Maat
schappij N.V., Amsterdam

De heer W. A . Schreuder, directeur van 
de N .V . Hollandsche Stoomboot Maat
schappij, Amsterdam, is per 31 december 
jl. wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd afgetreden. De heer 
Schreuder is ook voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeni- 
ging.
Per 28 februari a.s. zal voorts de heer 
H. R. Bergmans terugtreden als directeur 
der HSM, wegens het aanvaarden van een 
functie elders in het Nederlandse bedrijfs
leven.
M et ingang van 15 januari 1970 is de heer 
G. L. Medendorp benoemd tot directeur 
der HSM.

G . L. Loos & Co’s Fabrieken N .V ., 
Amsterdam

19 December 1969 nam de heer H. Her
mans, onderdirecteur en hoofd van de 
afdeling Gassen ibij G. L. Loos & Co’s 
Fabrieken N.V., Amsterdam, officieel af
scheid van zijn vele relaties, omdat hij na 
ruim 44 jaar dienstverband met dit bedrijf 
met pensioen ging.
In zijn plaats werd tot onderdirecteur 
benoemd de heer J. J. van den Bergh, vele 
jaren lang verkoop-directeur van de Tech
nische Afdeling en directeur van de 
dochtermaatschappij Metaalspuitbedrijf De 
Hemmes N.V., Amsterdam.

Mutaties in leiding Edelstaal Maatschappij 
N .V ., Amsterdam

Bij bovenstaande vennootschap hebben in 
de afgelopen maanden in de leiding wijzi
gingen plaatsgevonden, 
in verband met zijn benoeming van de 
eveneens tot de Internatio-Groep behoren

de zustermaatschappijen Flamco N .V . 
en Flameco N.V. te Gouda is de heer W. 
Pondman indertijd afgetreden als direc
teur van de vennootschap, zodat de directie 
thans uitsluitend gevoerd wordt door de 
heer P. van Oostveen.
Aan de algemeen procuratiehouder, de heer 
G. J. H. Alink, werd de persoonlijke titel 
van adjunct-directeur toegekend.
Tot procuratiehouder werden benoemd de 
heren: A. B. I. Nibbering, voor de Staal- 
afdelingen, S. Buitenkant, voor de afde
ling Non-Ferro Metalen en W. Polderman, 
voor de afdeling Diamantgereedschappen.

Nieuwe behuizing Ehrbecker’s 
Lastechnische en Industriële Onderneming 
N.V., Rotterdam

Bovenstaande vennootschap wordt ver
plaatst naar de Van Riemsdijkweg 16 (in
dustrieterrein Waalhaven), Rotterdam-22. 
Telefoon: 010-29 44 44* en 16 98 00*. T e 
lex: 22495.

N.V . Elcctrotechnisch Installatiebedrijf
A . de Hoop, Rotterdam

In verband met de reorganisaties binnen 
de bedrijven van genoemde vennootschap is 
met ingang van 1 januari 1970 de service- 
afdeling, onder leiding van de heer J. van 
Onlangs, opgenomen in het eveneens tot 
het concern behorende Electrotechnisch 
Bureau Joh. L. van der Blij te Rotterdam. 
Telefoon: 010-13 20 00.

Internationale Visserü-tentoonstelling te 
Ancona

Van 25 juni tot 5 juli 1970 wordt te 
Ancona voor de 30ste keer de internatio
nale tentoonstelling gehouden, zowel voor 
beroeps- als sportvisserij.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
Ambasciata D ’Italia, U fficio  Commerciale, 
Nassaulaan 1, ’s-Gravenhage.

L. Smit & C o ’s Internationale Sleepdienst, 
Rotterdam
Commissarissen en directie van L. Smit & 
C o ’s Sleepdienst N .V . en de N .V . Inter
nationale Sleepdienst Maatschappij hebben 
besloten in de op 10 februari 1970 te hou
den Algemene Vergaderingen van Aandeel
houders voor te stellen het dividend over 
het boekjaar 1 september 1968-30 sep
tember 1969 (13 maanden) vast te stellen 
op 26 % .

Examencommissie
Schcepswerktuigkundigcn, ’s-Gravcnhugc
Geslaagden C2
C. G. Pusch, Vlissingen; G. G. Houwcling, 
Haarlem; J. B. Hasselo Smits, Delft; E. 
Th. Kal, Spijkenisse; J. H. Veen, Vlissingen;
F. Huizinga, Vlissingen; A . J. Odink, 
Utrecht; A . de Hoogd, Amsterdam; R. 
Mouthaan, Purmerend; C. J. Vermeulen, 
Rijswijk A . B. Oxfoort, Krommenie; 
J. A. D. M. Kouters, Breda; J. Willemse, 
Rotterdam en R. van Eek, Poortugaal.

Technische Hogeschool Delft

Geslaagd voor het doctoraal examen voor 
scheepsbouwkundig ingenieur:
J. W. Huisman, Waddinxveen; W. Verhage, 
’s-Gravenhage.

Geslaagd voor het docotraal examen voor 
vliegtuigbouw kundig ingenieur
B. Hofman, ’s-Gravenhage; E. H oll, Hen
gelo; F. R. Polak, Amsterdam; H. C. Ruse- 
ler, Delft; H. Scubert, Nieuw Vennep; P.
G. J. Solleveld, Rotterdam; J. P. van Vel- 
zen, Haarlem; P. T. L. M. van W oerkom, 
Nijmegen (met lof).

Lloyd’s Register inspects reactor vessels for 
six nuclear power stations in United States
L loyd ’s Register Industrial Services have 
been awarded a contract fo r the shop 
inspection o f four pressurised water type 
reactor vessels being manufactured for the



Westinghouse Electric Corporation by the 
Rotterdam Dockyard Company. These 
pressure vessels are intended for the Surry 
I and II and the North Anna I and II 
nuclear power stations o f the Virginia 
Electric and Power Company o f the U.S.A. 
and the inspection work will be carried 
out by L loyd ’s Register’s Rotterdam office. 
The Society is already inspecting two 
vessels o f the same type for the Sequoya 
I and II nuclear power stations o f the 
Tennessee Valley Authority.

Email en normalisatie

In december 1969 is het normontwerp 
82701 verschenen (dit normontwerp wordt 
N E N  2701) opgesteld voor de subcom
missie „Email” van het Nederlands N or
malisatie Instituut.
Zoals bekend wordt er op dit moment veel 
gedaan aan normalisatie op internationaal 
gebied. De ISO (International Organisation 
for Standarisation) heeft een technische 
commissie ISO/TC 107 „M etallic and non- 
organic coatings” benoemd welke commis
sie op het ogenblik voorstellen in behan
deling heeft voor het beproeven van ge- 
emailleerde produkten. Deze voorstellen 
komen in grote lijn overeen met die van 
het „International Enamellers Institute” 
(IET).
De Nederlandse subcommissie 310 13 060 
heeft besloten de voorstellen die door de 
ISO/TC 107 commissie in behandeling zijn 
als Nederlandse norm uit te geven.
De subcommissie die dit normontwerp 
heeft opgesteld is als volgt samengesteld:
Dr. ir E. de Jong (voorzitter) Technische 
Fysische Dienst T.N.O. Delft.
Ing. P. Dekker, afdeling Emailresearch en 
bedrijfsonderzoek van Buderischc Eisen- 
werke, Wetzlar
Drs. W. Dzcubas, Koninklijke Nederlandse 
Hoogovens en Staalfabrieken N.V.
Ir. G. M. van Dijk, Email-Holland, Meppcl 
Drs M. F. A. Hoens, Ferro (Holland) 
N.V.
E. M. A. Klep, Koninklijke Ijzergieterijen 
en Emailleerfabrieken „D e Etna” N .V . 
Breda
H. A. van Oosterhout, Stichting Email, 
Bilthoven
P .Staal, VB Tankfabriek Kooiman N .V . 
Geertruidenberg
J. A. de Wilde, Nederlands Normalisatie 
Instituut.
De onderwerpen die in dit ontwerp norm- 
blad worden beschreven zijn:
Vervaardiging van proefplaten voor het 
keuren van email voor staalplaat.
Toestel voor het keuren van de bestand- 
heid van email tegen zure en neutrale 
vloeistoffen en hun dampen.
Toestel voor het keuren van de bestand- 
heid van email tegen alkalische vloeistoffen. 
Bepaling van de bestandheid van email
tegen citroenzuur bij kamertemperatuur. 
Bepaling van de bestandheid van email
tegen kokend citroenzuur.
Bepaling van de bestandheid van email
tegen kokend zoutzuur.
Bepaling van de bestandheid van email
tegen kokend water en stoom.
Bepaling van de bestandheid van email
tegen hete natronloog.
Bepaling van de afgifte van giftige bestand
delen door ingebrand email.
Kritiek op dit ontwerpnormblad wordt 
verwacht vóór 1 maart 1970.
Exemplaren van dit normontwerp kunnen 
besteld worden bij het Nederlands N or
malisatie Instituut, Polakweg 5, Rijswijk 
(Z.H.), telefoon 070-90 68 00.

Nieuwe opdrachten
Van een Westduitse rederij heeft de N.V. 
Scheepswerf en Machinefabriek „D e Bies- 
bosch”  te Dordrecht de bouw opgedragen 
gekregen van een „combi-vrachtschip”  voor 
het vervoer van stukgoed en/of containers. 
Het krijgt een draagvermogen van circa 
3125 ton.
De bruto-inhoud zal bijna 1600 ton be
dragen. Het schip zal in oktober aanstaan
de moeten worden opgeleverd aan de op
drachtgever, een Partenreederei onder di
rectie van de heer Ferdinand Lühmann te 
Cuxhaven. Het schip zal met eigen laad- 
gcrei worden uitgcrust.
De hoofdafmetingen zullen worden: lengte 
over alles 84,20 meter, lengte tussen de 
loodlijnen 75 meter, breedte op spanten
14,50 meter, holte 6,15/8,50 meter, diep
gang 6,10 meter. De voortstuwing zal ge
schieden door een Deutz-motor, type 
RBV8M (8 cylinder, 4 tact met oplading) 
van 2700 pk bij 375 omw/min, gereduceerd 
tot 175 omw/min van de schroef via een 
Renck reductiekast.
Het schip zal worden gebouwd onder klas
se Germanischer Lloyd met IJsklasse 3.

Shell U K  Exploration and Production Ltd. 
heeft IH C  Holland in Den Haag opdracht 
gegeven voor de bouw van een „produktie- 
platform”  (46 m lang, 18 m breed en 20 
m hoog). Het geheel zal ongeveer 1400 
ton gaan wegen en wordt in drie secties 
in de Noordzee geglaatst op een locatie 
onder de Engelse kust.
Het produktieplatform zal het aangeboor
de gas opvangen en drogen. Daarna wordt 
het gas door pijpleidingen, die in de zee
bodem zijn ingegraven naar de kust ge
transporteerd. Daar wordt het verder be
handeld om uiteindelijk via een uitgebreid 
distributienet terecht te komen bij de con
sument.
Het produktieplatform wordt bij de pro- 
duktgroep Offshore van IH C  Holland te 
Schiedam gebouwd. Het zal in juni 1970 
compleet met pijpleidingen, elektrische in
stallaties en andere hulpmiddelen worden 
afgeleverd.

Geest Industries Ltd. en Scott Lithgow 
hebben een contract getekend voor de 
bouw van twee snelle koelschepen, die ook 
containers zullen kunnen vervoeren. De 
vaartuigen worden vrijwel gelijk aan de 
twee schepen die Geest in oktober jl. bij 
deze werf heeft besteld.
De waarde van de order is ca. 11 miljoen 
pond. De schepen krijgen een ruimcapa- 
citeit van 350.000 kub. vt. en een dead- 
weight van 7.000 ton. Zij zullen worden 
voortgedreven door Scott-Sulzers, die ont
worpen worden voor een dienstsnelheid 
van 21 knoop.
In 1966 bouwde Scotts twee koelschepen, 
de Geestcape en de Geesthaven. De vier 
schepen waarvan thans sprake is, zullen op 
dezelfde hellingen worden gezet. A lle  vier de 
schepen moeten tussen 1971 en 1972 worden 
opgeleverd.

De Koninklijke Maatschappij „D e Schelde” 
in Vlissingen heeft opdracht ontvangen 
voor de reparatie van de Indiase erts
tanker Akbar Jayanti (36.600 brt), die op 
12 december jl. op de rede van Vlis
singen bij een aanvaring met de British 
Statesman zware schade heeft opgelopen. 
De tanker is eigendom van de Jayanti 
Shipping Company te Bombay. Een woord
voerder van „D e Schelde”  verklaarde dat 
de order is verkregen ondanks zware con
currentie.

T  e waterlatingen
Voor rekening van de Sleepdienst en Trans
portonderneming Gerrit J. Eerland LC M  
Zn., in Rotterdam is op 31 december op de 
werf Verolme in Alblasserdam een zee
waardig ponton te water gelaten van onge
veer 1400 ton en gebouwd onder toezicht 
van L loyd ’s Register.
Het schip zal zowel op de binnenwateren 
als op zee ingezet worden voor het ver
richten van zware transporten en heeft een 
volledige uitrusting aan boord voor de 
Rijnvaart. Ten einde een zo groot mogelijke 
vrije dekruimte te verkrijgen, is het anker- 
gerei op het voorschip onderdeks aange
bracht, compleet met motorlier.
De hoofdafmetingen van het vaartuig zijn 
een lengte van 50 meter, een breedte van
13,80 meter en een holte van 2,65 meter. 
Het schip is speciaal geconstrueerd voor 
het vervoer van zware constructiedelen en 
secties en heeft onderdeks zeer zware ver
sterkingen.

Bij de Boele Scheepswerf is een zelfvoort- 
stuwende onderlosser te water gelaten. Het 
vaartuig heet W. D. Test en is bestemd 
voor de Westminster Dredging Company. 
Het schip heeft een lengte van 70,2 meter, 
een breedte van 13 meter, een hoogte van 
4,70 meter en een diepgang van 4 meter. 
Voor de voortstuwing zorgen twee 6 cilin
der Lister Blackstone motoren van elk 
495 pk.

19 december 1969 is met goed gevolg te 
water gelaten het motorschip Scheldeborg, 
bouwnummer 311 van Am els N .V . te 
Makkum, bestemd voor E. Wagenborg's 
Scheepvaart- &  Expeditiebedrijf N .V . te 
Delfzijl.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 75 m, breedte 
12,35 m en holte 7,50/5,20 m.
In dit schip wordt geïnstalleerd een 4-takt, 
enkelwerkende M .W .M .-m otor van het type 
TBRH S 345 A U  met een vermogen van 
2400 pk bij 500 omw/min.
Het motorschip Scheldeborg wordt ge
bouwd onder toezicht van Bureau Veritas 
voor de klasse:
>{« Haute Mer I 3/3 E Glacé I.

Op 12 januari 1970 werd de zeesleepboot 
Noordzee  voor L. Smit & C o ’s Internatio
nale Sleepdienst te water gelaten bij de 
Scheepswerf en Machinefabriek „D e Mer- 
wede”  te Hardinxveld-Giessendam.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw T. E. H. Bijl-Zoethout, echtgenote 
van mr. J. S.Bijl, president-commissaris van 
de rederij.
De N oordzee  zal met haar vermogen van 
9000 ipk een zusterschip zijn van de Rode  
Zee  en behoren tot de klasse waarin ook 
de sleepboten Zwarte Zee  en W itte Zee  zijn 
opgenomen. De Noordzee zal in het a.s. 
voorjaar in dienst worden gesteld.
L. Smit & C o ’s Internationale Sleepdienst 
heeft kort geleden aan de w erf „D e  M er- 
wede”  de opdracht verstrekt voor de bouw 
van een vijfde zeesleepboot in de 9000 ipk- 
klasse, die een zusterschip zal worden van 
de Rode Zee  en de Noordzee.
Omdat deze opdracht, behoudens kleine 
wijzigingen, identiek is aan de vorige, kan 
met een kortere voorbereidingstijd worden 
volstaan, wat betekent dat de kiel voor de 
nieuwe sleepboot —  voorlopig genoteerd 
als bouwnummer 600 —  binnen enkele 
weken kan worden gelegd. De oplevering 
zal plaatsvinden in december 1970.



Proeftochten

Het bij de scheepswerven Gebr. Van Diepen 
te Waterhuizen gebouwde schip Voreda 
heeft op de Eems proefgevaren. De Voreda, 
gebouwd voor rekening van de rederij 
Harrisons Clyde Ltd. te Glasgow, behoort 
tot het shelterdektype, heeft een draagver
mogen van circa 1625 ton bij een diepgang 
van 4,31 meter en ongeveer 2620 ton bij een 
diepgang van 5,75 meter.
De voornaamste gegevens zijn: lengte over 
alles 77,20 meter, lengte tussen de loodlijnen
69,50 meter, breedte op spant 11,80 meter, 
holte tot hoofddek 6,85 meter en een ruim- 
inhoud voor granen van 10.000 kubieke 
voet. Het schip, gebouwd onder toezicht 
van de hoogste klasse L loyd ’s Register o f 
Shipping, is voorzien van een acht cilinder 
4-takt MAK-dieselmotor. Tijdens de proef
vaart werd een snelheid van ruim twaalf 
mijl behaald.

Op de Eems is een geslaagde proefvaart 
gemaakt met het motorvrachtschip Cairn- 
venture dat is gebouwd bij de N .V . E. J. 
Smit &  Zonen’s Scheepswerven te Wester- 
broek (Gron.) voor rekening van de rederij 
Shaw Savill & Albion Company Limited te 
Londen. De Cairnventure (bouwnummer 
S 792) heeft een draagvermogen van circa 
1625 ton bij een diepgang van 4,31 meter 
en circa 2620 ton bij een diepgang van 
5,75 meter.
De voornaamste afmetingen bedragen: leng
te over alles 77,20 meter, lengte tussen de 
loodlijnen 69,50 meter, breedte op de span
ten 11,80 meter, holte tot hoofddek 6,85 
meter, holte tot tussendek 4,25 meter, diep
gang als open schip 4,31 meter en als ge
sloten 5,75 meter. De ruiminhoud voor 
granen bedraagt circa 110.000 kubieke voet. 
De voortstuwing geschiedt door middel van 
een 8 cilinder 4-takt MAK-dieselmotor, 
type 8 Mu 451 A K  van 1500 pk bij 375 omw 
per minuut.
Tijdens de proefvaart is een snelheid be
haald van ruim 12 mijl. Het schip is dus
danig ingericht dat met een onbemande ma
chinekamer kan worden gevaren.

Op de Eems is een proefvaart gemaakt met 
het bevoorradingsvaartuig Clearwater dat 
is gebouwd bij de N .V . Scheepswerf 
„Appingedam ” , voorheen A. Apol c.v. te 
Appingedam voor Britse opdrachtgevers.
De Clearwater is het eerste schip van een 
serie van dergelijke scheepstypes die bij 
deze werf worden gebouwd voor de bevoor
rading van boorplatforms en andere instal
laties in volle zee en voor werkzaamheden 
zoals wateronderzoek, cartografering, seis- 
mografische onderzoek, personeelstransport, 
sleepwerk, begeleiding van submergils 
(kleine onderzeeboten), duikerwerkzaam- 
heden etc.
Het schip is voorzien van twee schroeven 
voor de voortstuwing en verder van een 
sterke boegschroef (fabrikaat Pleuger) waar
door een zeer snelle wendbaarheid wordt 
verkregen. De voortstuwing geschiedt door 
middel van twee elk 700 pk sterke diesel
motoren, terwijl voorts in de machinekamer 
drie Lister-diesel en DAF-diesel aggregaten 
staan opgesteld zomede twee roermotoren 
en roerpompen voor een z.g. wegafhanke- 
lijke en tijdafhankelijke besturing. De ma
chinekamer is sterk geautomatiseerd zodat 
de bediening vanaf de brug kan geschieden. 
De uitrusting is zeer modern en bestaat o.m. 
uit een Tenfjord stuurmachine, Arkas auto
matische piloot, Decca navigator, radar, 
richtingzoeker etc. Voorts is aan boord een 
moderne en comfortabele accommodatie 
voor 24 personen.

Verder is een geslaagde proefvaart gemaakt 
met de motorsleepboot Bon Secours /// 
welke is gebouwd bij Bodewes’ Scheeps
werven N .V  te Martenshoek (Gron.) voor 
Franse rekening.
Het vaartuig heeft de navolgende voor
naamste afmetingen: lengte over alles
26,80 meter, lengte tussen de loodlijnen 
24 meter, breedte op spant 7,20 meter en 
holte 3,70 meter.
De voortstuwing geschiedt door middel van 
een 750 pk 6 cylinder Deutz-dieselmotor, 
terwijl voorts in de machinekamer nog 
enige motoren voor hulpaandrijving staan 
opgesteld.
De uitrusting is zeer modern en bestaat o.m. 
uit een Kortstraalroer.
De bouw geschiedde onder toezicht van 
Klasse Bureau Veritas en de Scheepvaart 
Inspectie.

Overdrachten

Op 5 januari 1970, is door de N .V . Kon. 
Mij. „D e Schelde”  te Vlissingen (lid van de 
Rijn Schelde Groep) het bouwnummer 339 
aan de opdrachtgevers overgedragen. 
Bouwnummer 339 is het casco van een 
bijzonder schip, dat door „D e Schelde” 
werd gebouwd in opdracht van Akers 
Mechaniske Verksted te Oslo en bestemd 
voor het transport van auto’s van het merk 
Volkswagen van WestEuropa naar Noord- 
Amerika.

Verkochte schepen

Het IJslandse m.s. Anna Borg (811 brt) 
is onlangs verkocht aan H. & P. Holwerda 
te Heerenveen. Het schip is onder de naam 
Elisabeth Holwerda vertrokken naar Par. 
Het vaartuig hoorde toe aan Skipaleidir 
H/F te Reykjavik en was in 1962 ge
bouwd. Op 18 december van het vorige 
jaar kwam het te Rotterdam voor de 
laatste maal onder de naam Anna Borg 
aan.

Verkocht m.s. Liberty, toebehorend aan 
Rederij m.s. Liberty  Groningen, 620 m.tons 
dw, gebouwd 1952, uitgerust met 375 pk 
Bronshoofdmotor. Het schip is inmiddels 
aan de nieuwe eigenaar overgedragen en 
zal onder de naam Papuan Liberty naar 
New Britain vertrekken.
Verkoop kwam tot stand via Supervision 
Scheepvaart & Handelsbedrijf te Rotter
dam.

Door bemiddeling van Supervision Ship
ping & Trading in Rotterdam is het 
motortankschip Elpis, bouwjaar 1955, me
tende 17.730 dwt, uitgerust met een 5650 
pk Doxford-motor, van de Vanguard 
Tankers, Monrovia, en in beheer bij Vinke 
& Co, Amsterdam, voor de sloop naar 
Formosa verkocht.

Het 378 brt metende m.s. Dietert, ge
bouwd in 1955 bij J. Vos & Zn te G ro
ningen, van de heer H . W. Schreiber te 
Groningen is verkocht aan kopers in Pa
nama. Tevens is het 499 brt metende m.s. 
David verkocht aan kopers in Griekenland. 
De David, eigendom van Rederij „W illem  
Beukelsz” te Breskens, werd in 1952 ge
bouwd bij Scheepswerf „D e W aal”  te Zalt- 
bommel. De verkopen geschiedden door be
middeling van Maritiem Bureau J. E. den 
Brave N .V . te Amsterdam.

N ederlands Normalisatie-instituut,
Rijswijk (ZH )
Herziening van normen voor schroefbouten, 
schroeven en moeren

N E N  1617 Lage dopmoeren. Metrische 
schroefdraad. Uitvoering m 

N E N  1618 Hoge dopmoeren. Metrische 
schroefdraad. Uitvoering m en 
mg

N E N  2309 Hamerkopbouten. Metrische 
schroefdraad. Uitvoering g 

N E N  23 10 Knevelschroeven. Metrische 
schroefdraad. Uitvoering g en 
mg

N E N  2314 Verzonken bouten met twee nok
ken. Metrische schroefdraad. 
Uitvoering g 

N E N  2316 Keilbouten. Metrische schroef
draad. Uitvoering g 

N E N  2327 Zeskantbouten, schroeven en 
tapeinden. Bijzondere typen 

N E N  5533 Stelschroeven met binnenzeskant 
en korte tap. Unieschroefdraad 

N E N  5565 Cilinderkopschroeven met bin
nenzeskant. Unieschroefdraad 

N E N  5568 Zeskantbouten. Unieschroef
draad. Uitvoering A  

N E N  5570 Zware zeskantbouten. Unie
schroefdraad. Uitvoering B 

N E N  5577 Zeskantmoeren. Unieschroef
draad. Uitvoering A  

N E N  5580 Zware zeskantmoeren. Unie
schroefdraad. Uitvoering B 

Van de hierboven genoemde normen vormen 
die voor dopmoeren, hamerkopbouten en 
knevelschroeven een uitbreiding van het nor
menpakket voor bevestigingsartikelen. Deze 
normen zijn in overeenstemming met de 
overeenkomstige Duitse, zij het dan dat de 
schroefdraadlengten reeds zijn aangepast 
aan de internationale afspraken.
Deze afspraken zijn ook de reden van de 
herziening van de norm voor de verzonken 
nokbouten; van deze bouten is derhalve de 
schroefdraadlengte gewijzigd. De norm voor 
keilbouten is de laatste norm die is opgesteld 
in het kader van de overschakeling van 
whitworthschroefdraad op metrische 
schroefdraad. Zoals bekend, worden de nor
men voor bevestigingsartikelen met whit
worthschroefdraad binnenkort ingetrokken 
en is de produktie van deze artikelen in N e 
derland vrijwel geheel gestaakt.
De norm voor bijzondere typen geeft een 
overzicht van de mogelijkheden die er zijn 
om bevestigingsartikelen in afwijking van 
de gewone normen uit te voeren met b.v. 
een bijzonder steeleinde, een splitpengat, een 
gleuf o f iets dergelijks. De norm is in de 
nieuwe druk met een aantal typen uitgebreid. 
De groep normen voor bevestigingsartikelen 
met unieschroefdraad is kort geleden door 
intrekking van enkele normen beperkt tot 
het strikt noodzakelijke. Van de normen 
die bleven bestaan, zijn er thans enkele her
drukt, waarbij enige correcties zijn aange
bracht.
Exemplaren van deze normen zijn verkrijg
baar bij het Nederlands Normalisatie-insti- 
tuut, Polakweg 5 te Rijswijk (ZH ), tegen on
derstaande prijzen:

N E N  1617 N E N  2316 N E N  2327
N E N  1618 N E N  5533 N E N  5565
N E N  2309 N E N  5577 N E N  5568
N E N  2310 N E N  5580 N E N  5570
N E N  2314

niet-contribuanten ƒ 4,50 ƒ 6,75
contribuanten N N I ƒ3 ,—  ƒ4,50
studiedoeleinden ƒ 1,50 ƒ 2,25
Bij aantallen gelden belangrijke kortingen.



T IJD S C H R IF T E N  R E V U E
Uittreksels van enige belangrijke artikelen uit buitenlandse tijdschriften, zoals deze worden verw erkt in 
D ocum entatie-Revue en de kaartzendingen, w elke het „N a tion aa l Instituut voor Scheepvaart en Scheeps
bouw” , maandelijks aan de daarop gcabonneerden doet toekomen.
D e aanwinsten der bibliotheek, zow el op nautisch als technisch gebied, w orden  eveneens aan b.g. abonnees 
toegezonden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afd. Docum entatie van het Instituut, Burg. 
s’Jacobplein 10, Rotterdam (tel. 132040, toest. 7).

Calculation and ineasureim-nt of the vcrtical and horizontal vibra- 
tion frequencies of a large ore carrier. Prof. G. Aertssen en ir. R. de 
Lembre.
Uitvoerige berekeningen worden beschreven m.b.t. de trillingsfre- 
quenties in ballast en geladen conditie (resp. 40.000 ton en 70.000 ton 
waterverplaatsing) van het ertsschip „Mineral Seraing” , gebaseerd op 
de methode van Prohl en toegepast door Andersson en Norrand. 
Gebruikt werden 6 knopen voor de verticale en 5 voor de horizontale 
trillingen. De resultaten komen bevredigend overeen met metingen 
aan boord met 4 knopen. Ook de trillingsprofielen konden worden 
geïdentificeerd. Het schip werd voor de metingen verdeeld in 115 
secties, waarvan werd aangenomen dat de aangenomen waarden van 
massa en stijfheid over de gehele lengte constant waren. De oor
zaken van de trillingen (voortstuwingsinstallatie, schroef, enz.) wor
den toegelioht, de formules voor de berekening verklaard en in 
tabellen vergelijkingen gepubliceerd tussen berekende en gemeten 
trillingsfrequenties met verschillend aantal knopen.
Trans. North  East Coast Insl. o/ Eng. & Shipb. vol. 86, nr. 1, nov. 
1969, blz. 9-12, 2 fig., 2 tab., 4 graf., 9 ref.

Bcobachtungen am fahrenden Schiff in hohen langslaufendcn 
Wellen. R. Amersdorffer.
De vraag inhoeverre zeegang de stabiliteit van een schip beïnvloedt 
wordt in dit artikel behandeld door een dekofficier aan de hand van 
praktijkervaringen. De waarnemingen van de auteur werden uitge
voerd op een vaartuig van 130 X 16,5 X 7 (d.g.) m, bij een snel
heid van 15 kn, recht van achter inkomende golven van 6,5 m hoog 
bij windkracht 8-9 met als oogmerk een benaderingsformule te vinden 
voor de berekening van hellingskrommen. Geconstateerd werd dat 
de golven na het passeren van de midscheeps afvlakken bij het door
lopen naar het scherpere voorschip; voorts dat een gó lf reeds voor het 
bereiken van het hek lager wordt en in het algemeen minder hoog 
is dan de omringende zeeën. Dit verschijnsel wordt niet toegeschre
ven aan een storende invoed van de scheepsvorm, doch vindt waar
schijnlijk zijn oorzaak in de orbitale beweging van de scheeps
schroef. De afvlakking aan het hek draagt slechts weinig bij ter ver
betering van de aanvangsstabiliteit, daar de scherpe achterschip- 
lijnen deze verbetering elimineren. Als resultaat van de metingen 
blijkt, dat de toename van de waarden der aanvangsstabiliteit van 
de werkelijkheid 15-20 %  lager zijn dan de theoretisch berekende. 
De beschreven observaties worden belangrijk geacht voor de scheeps
ontwerper.
Hansa jrg. 106, nr. 21, I nov. 1969, blz. 1913-1916, 5 diag. en nr. 22, 
II nov. 1969, blz. 2078-2082, 12 diag. en graf.

Twin huil ships. E. C. B. Corlett.
Besproken worden de basisparameters voor ontwerpen van grote 
catamarans met symmetrische rompen met de voor- en nadelen 
van dit scheepstype. Als conclusie wordt getrokken, dat de voor
delen alleen tot uiting komen, indien ruimte belangrijker is dan 
draagvermogen en bij het varen in ondiepe wateren. Verdere con
clusies luiden, dat de catamaran meer weerstand opwekt dan con
ventionele schepen, tenzij de snelheid-lengteverhouding hoog ligt. 
De hydrodynamische attractie is geconcentreerd .op lage water- 
verplaatsing-lengteverhoudingen. Factoren worden in beschouwing 
genomen m.b.t. de weerstand, voortstuwing, sterkte, zee-eigenschap
pen, stabiliteit, permeabiliteit, e.a. Door de sdhrijver zijn onder
zoekingen verricht met 4 geheel verschillende catamarans, t.w. ri
vierschip, 280 X  42 X  6 (d.g.) voet, ca. 950 ton, 2 X 750 pk; 
rivierwaterbus, 135 X  20 (2 X  10) X 5,5 (d.g.) voet, 244 pass.; 
autoveerboot, 400 X 102 X  16,5 (d.g.) voet, 470 auto’s, 12.000 rpk,
21 mijl; containerschip, 630 X 150 X 31 (d.g.) voet, 1450 containers,
22 mijl. Plantekeningen van genoemde scheepstypen worden gepubli
ceerd en in tabellen vergelijkbaar gemaakt met conventionele schepen 
van dezelfde afm. en cap. als bovengenoemde, alsmede van block- 
coëfficiënten, staalgewicht, waterverplaatsing, voortstuwingsinstal- 
laties, brandstofverbruik, draagvermogen, holte, waterverplaatsing en 
nat oppervlak. Als conclusie wordt gesteld, dat de catamaran in bij
zondere gevallen attractief kan zijn, doch een goed ontwerp van een 
één-romp schip de voorkeur geniet.
Trans. Royal lust. o f Nav. Arc/i. vol. 111, nr. 4, okt. 1969, blz. 401- 
438, 4 pl. tek., 6 fig., 25 graf., 6 tab., 2 ref.

The sélection and application of marine pumps. I. S. Palersonand 
A. Ralston.
De rationalisering in de Produkten die door de pompfabrikanten 
wordt uitgevoerd, sluit in het ontstaan van een bepaalde range van 
hydraulisch samenhangende units, teneinde aan de gestelde en te 
verwachten eisen te kunnen voldoen. De daaraan ten grondslag lig
gende principes worden in deze verhandeling besproken in samen
hang met de keuze van pompen voor gegeven verrichtingen. Na op
somming van de fysische, mechanische en hydraulische eisen in het 
bijzonder geldend voor scheepspompen, worden de gevolgen daar
van op het pompontwerp n.a.v. de huidige ontwikkeling in de scheeps
bouw, de standaardisatie, automatisering, hulp modules en vergro
ting van scheepsafmetingen, besproken. Dergelijke ontwikkelingen 
benadrukken de strikte noodzaak tot integratie van het pomp- en 
systeemontwerp, hetgeen benadrukt wordt door onverwachte moei
lijkheden die zich kunnen voordoen.
1M AS 1969, Sect. 5, blz. 9-18, 12 fig., 5 ref.
Propelleroptimierung für ein Massengutschiff unter Berücksichti
gung des instationären Druckfeldes der Schraube. M. Kloppenburg. 
In de verhandeling wordt gewezen op de belangrijkheid, bij het kie
zen van een schroef, van bestudering van de trillingskrachten in het 
achterschip veroorzaakt door het veranderlijke drukveld van de 
schroef en de hierdoor uitgeoefende krachten op het achterschip. 
Aangetoond wordt, dat een groot aantal bladen deze krachten ge
deeltelijk elimineert en dat tevens het schroefrendement hierdoor 
wordt verhoogd, ook bij constante diameter en constant omwente- 
(jngsgetal. In het bijzonder geldt dat bij een laag aantal omwente
lingen. Wel is het aantal bladen, uit hoofde van vervaardigingspro- 
blemen, begrensd, daar bij toepassing van vele bladen de naafdiameter 
vergroot moet worden, waardoor van de rendementswinst een per
centage verloren gaat. Aan de hand van onderzoekingen is gebleken, 
dat 6-7 bladen in het algemeen de meeste voordelen bieden. Be
rekende voorbeelden voor het vaststellen van een juiste keuze van 
het aantal schroefbladen (4-9) worden gegeven met als parameters 
de diameter, aantal omwentelingen, weerstand, stuwdruk, volg- 
stroom enz. met opgave van het optimaal aantal bladen. Gebleken 
is, dat het aanbrengen van 9 bladen op een naaf van 0.2 D niet 
mogelijk is.
Schiffstechnik jrg. 16, nr. 84, nov. 1969, blz. 116-120, 1 fig., 10 graf., 
6 ref.
Model and full scale motions of a twin-hull vessel. M. F. v. Sluijs. 
Door het N.S.P. werden onderzoekingen verricht m.b.t. de zee- 
eigenschappen van het catamaran m.s. Daplus (40 X  14,77 (w.1.) x  
8,20 m). Geverifieerd werden de correlatie tussen de bewegingen 
van het schip in zee en modelexperimenten, alsmede de mogelijk
heden onderzocht om het gedrag in een onregelmatige zee te voor
spellen met de resultaten van proeven in regelmatige golven. De 
metingen in zee toonden aan, dat de verticale bewegingen in zee 
zeer gunstig zijn (1,75 m in de midscheeps) en dat de onderzijde van 
het hoofddek slechts wordt geraakt bij betrekkelijk hoge zeegang. 
De metingen werden uitgevoerd in de Noordzee bij windkrachten 
van 0-9 en golfhoogten van 1-4 m. De overige bewegingen (slingeren, 
stampen) zijn in tabellen verwerkt.
Neder!. Scheepsstudiecentrum T N O , report nr. 131 S, blz. 6-21, 2 
fig., 4 tab., 28 diag.

Source generaled ships of minimum theoretical wave résistance.
A. Y. Lee.
Het artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de hydro
dynamische overall efficiency van mathematisch optimale schepen 
met gebruik van de door Inuè voorgestelde techniek, waarvan de 
grootste aantrekkelijkheid wordt gevormd door de mogelijkheid een 
geheel nieuwe benadering van scheepsvormen te bepalen. De experi
menten werden uitgevoerd om de theoretische methode geschikt te 
maken voor de praktijk, voor verbetering van bestaande standaard
ontwerpen en tot rationalisatie van de ontwerp procedure voor een 
analytische benadering. Een flexibel optimaal schema wordt in be
schouwing genomen voor het vaststellen van minimum weerstand 
m.b.t. door het schip opgewekte golven. Zowel uit de proeven als 
praktijkervaringen bleek, dat de Inuè-methode een weerstand vermin
dering mogelijk maakt, in het bijzonder bij schepen met een bulb- 
voorsteven. De beste vorm van een bulb wordt aangegeven. Het 
vaststellen van de scheepslijnen door stroomlijnberekeningen in een 
computer, wordt tenslotte uitvoerig besproken.
Trans. Royal Inst. o f Nav y Arch. vol. III, nr. 4, okt. 1969, blz. 449- 
485, 5 fig., 19 graf., 5 tab.


