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Soms ontstaat een samenwerking letterlijk aan de keukentafel. Toen Patrick
Verbakeljaren geleden een buurman bezocht, ontmoette hij een rnan met een idee.
Nu is het idee uitgegroeid tot een prachtig referentieproject.
Eigenaren van luxe jachten vinden een stabiele ligging op het
water belangrijk. Er zijn allerlei systemen op de markt die
deining tegengaan. Bij een nieuwe stabilisator, AntiRoll, speelt
Bosch Rexroth een grote ro1. Theo Jansen en Patrick Verbakel
zijn respectievelijk als Projectleider en Branche Manager bij het
proj ect betrokken. Zil hebben de ontwikkeling van AntiRoll van
meet af aan gevolgd.

Inklapbaar
Theo somt enkele eigenschappen van AntiRoll op: "De dubbelassige vinnen roteren tijdens het varen en maken een flappende
beweging bij 'zero speed'. Dat compenseert de rol van het schip
optimaal. Door de korte vleugel heeft AntiRoll een veel lagere
weerstand dan andere systemen. Bovendien kan het systeem
inklappen voor toepassingen op een zeilboot. Het is heel interessant om aan zo'n complex product mee te werken."

Eureka
In AntiRoll huizen hydrauliek, elektrotechniek en Sytronix van
Bosch Rexroth. "Een innovatiefsysteem vraagt om een innovatieve. aandrijving", vertelt Patrick. "Het project zit vol tech-
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Theo Jansen: "Het is heel
interessant om aan zo'n complex
product mee te werken".
nische uitdagingen. De twee elektromotoren die AntiRoll
aandrijven, vragen een piekvermogen van 44kW. Dat is te veel
voor de generator van het schip. Het plaatsen van grote accu's
was ook geen optie. Wat nu gedaan?" Uiteindelijk ontstaat het
idee om een losse, derde elektromotor te gebruiken als vliegwiel ofwel kinetische buffering. "Een eureka-moment. Een
dergelijk accumulerend, hybride en vijfassig systeem is nog
niet eerder op een schip toegepast."

Divisies
Door de kinetische buffer is er een gelijkmatige energievraag.
Ook is er altijd een reservemotor aan boord. Theo: "Het is een
uitdagend proj ect waarbij verschillende divisies samenwerken
om een prachtig product aan te kunnen drijven." In maart 2015
schuift het eerste jacht met de AntiRoll-toepassing het water in.

Donderdag6 november jl. heeft DSM Holland met haarAntiRoll-stabilisatiesysteem de lVaritime Innovation Award 2014gewonnen. Op het momentvan de
awarduitreiking is het mechanische deel volledig geassembleerd en worden bij Bosch Rexroth de eerste testen uitgevoerd met het complete systeem inclusief
hydrauliek, besturing en seTVomotoTen.

