Maritieme innovaties dichter bij het onderwijs
Het initiatief voor de ontwikkeling van de DMTF is al weer een aantal jaren geleden
genomen. In het maritiem cluster in de Drechtsteden past ook een maritiem
innovatiecentrum, waarin nieuwe ontwikkelingen in maritieme (aandrijf-)techniek getest
en eveneens met het beroepsonderwijs gedeeld kunnen worden. Dat sloot goed aan bij
de behoefte van enkele bedrijven in de regio om innovaties ook dichter bij het regulier
maritiem (beroeps-) onderwijs te brengen.

Door de bedrijven VAF Instruments, KROHNE Altometer en Reehorst Installatietechniek, is
in samenwerking met het Flow Center of Excellence (FCoE) en het Da Vinci College (DVC),
daartoe als eerste stap, in de Duurzaamheidsfabriek de DMTF gerealiseerd.

Gesloten flow loop met de nieuwste technologie
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De DMTF is een gesloten flow loop, waarin een tweetal met e-motoren aangedreven
schroeven zijn opgenomen, die respectievelijk een basisstroming en voortstuwing
realiseren. Deze laatste aandrijflijn is uitgerust met de innovatieve TT-Sense® van VAF,
waarmee stuwdruk en torsie in de aandrijfas gemeten kan worden. In de loop zit verder
diverse sensoriek van KROHNE om de ‘vaarsnelheid’ en flowcondities te registreren.

Door bijvoorbeeld de basis-stroming aan te passen kan met de TT-Sense® gemeten worden
hoe een schroef werkt onder verschillende omstandigheden en wordt inzichtelijk dat het
schroefvermogen niet constant is bij de verschillende belastingcondities. Daarnaast zijn er
ook diverse practica mogelijk op het gebied van software en meet- en regeltechniek.

Met de DMTF kunnen zo innovaties op gebied van scheepsaandrijving in een stromend
water omgeving getest worden en kunnen studenten aan het beroepsonderwijs daarin
direct ook opgeleid worden. Een aantal studenten van het DVC heeft overigens ook al
intensief meegewerkt aan de realisatie
van de DMTF.

Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50
3312KW Dordrecht
Nederland

Waar onderwijs en
maritieme innovaties
samenkomen

De installatie
De DMTF loop is gemaakt van RVS, heeft een doorsnee van 50 cm, gebruikt water als
medium en beschikt o.a. over:
•	een aandrijf-lijn (motor, as en schroef ) in de onderste sectie van de loop voor het creëren

TT-Sense®
Door middel van geavanceerde
optische sensoren meet de
TT-Sense® van VAF Instruments
stuwdruk en torsie van de aandrijfas.

van een basis flow (de aanvaarsnelheid bij ‘stilstand van het schip’),
•	een aandrijf-lijn in de bovenste sectie van de loop voor de ‘aandrijving van het schip’;
deze lijn is tevens uitgerust met de innovatieve TT-Sense® van VAF Instruments
voor het meten van zowel de stuwdruk, alsook de torsie in de aandrijfas,
•	4 kijkvensters (2 voor iedere schroef ) voor het visueel waarnemen van
de schroeven en hun directe omgeving,
•	een flow meter in de bovenste sectie om de flow snelheid (aanvaarsnelheid)
in de loop te meten,
•	een flow straightener (in de stroomrichting voorafgaand aan de flowmeter)
om een zo laminair mogelijke waterstroom richting aandrijfschroef te krijgen,
•	een regelklep (in de onderste sectie) om bij draaiende schroeven de flow in de loop
(tot nihil) te kunnen reduceren,
•	diverse druk-, temperatuursensoren en level indicatoren,
•	meerdere sets akoestische sensoren voor het registreren van cavitatie bij de schroef,

Ultrasone flow meter

Flow straightener

•	aansluiting voor het desgewenst onder druk kunnen zetten van de loop,

Met de ingebouwde KROHNE ultrasone flowmeter

Het ontwerp van het gatenpatroon in de

wordt niet alleen het debiet gemeten, maar

flowstraightener is dusdanig dat er stroomafwaarts

ook nog vele andere parameters. Dit geeft o.a.

een symmetrisch en reproduceerbaar stromingsprofiel

de mogelijkheid om cavitatie bij de schroef te

wordt gevormd. Zo draagt deze flowstraightener bij

detecteren zodra dit optreedt.

aan nauwkeurige en reproduceerbare metingen.

•	een bedieningsconsole met DCS/SCADA systeem en touch screen,
•	geschikt voor inbouw van aandrijfschroeven met diameter tot ca 30 cm,
•	maximum toerental aandrijflijn ca 750 rpm.

