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Met de welwillende medewerking van

Storm in de machinekamer
Al zes generaties lang zwaait de familie Meyer de scepter 

over  Meyer Werft in Papenburg. In het bijzonder door de 

productie van luxueuze cruiseschepen is Meyer Werft een 

internationaal toonaangevende speler. 

Om een optimaal comfort en maximale veiligheid te 

kunnen garanderen voor de passagiers wordt niet alleen 

het voor iedereen zichtbare deel van het schip met grote 

zorgvuldigheid ontworpen. Ook alle onderhuidse 

technische componenten en apparatuur worden aan de 

strengste eisen onderworpen.

Een van de belangrijkste ruimtes binnenin het schip is de 

machinekamer. Om de enorme warmteontwikkeling van de motoren,  

verwarmingssystemen en waterzuiveringsinstallaties te kunnen 

afvoeren, is een groot aantal ventilatoren en luchtkanalen en 

luchtschachten nodig. Naast voldoende ventilatie moet het systeem 

er tevens voor zorgen dat zich in de machinekamer een lichte 

onderdruk instelt zodat het ontsnappen van lucht uit de 

machineruimte wordt tegengegaan. De toepassing van zo’n systeem 

wordt nog verder bemoeilijkt omdat er maar beperkte ruimte wordt

ingepland, er moet immers zoveel mogelijk plek worden ingeruimd 

voor hutten en daarmee betalende passagiers.

Voor een van hun nieuwste schepen moet een nieuw 

ventilatieconcept reeds in de ontwerpfase worden gecontroleerd op 

de juiste werking ervan. Hiervoor werd aan FlowMotion de opdracht 

gegeven om de stroming van de volledige ventilatie van de 

machinekamer te simuleren Hiertoe werden alle luchtkanalen van 

diep in het schip tot en met de schoorsteen, samen met alle 

ventilatoren in een 3D computermodel gezet. 
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Met behulp van de resultaten van 

stromingssimulaties (CFD -

Computational Fluid Dynamics), 

konden de luchtsnelheden, 

temperaturen en drukken in de 

machinekamer worden berekend.

De resultaten lieten zien dat het 

ventilatiesysteem precies voldoet aan 

de eisen van de ontwerper, waarmee 

het comfort van de passagiers en 

bemanningsleden en de veiligheid 

aan boord zeker gesteld is.


