
Deze VOEKS Gaat Offshore is voor degene die
vroeger als E/I-er offshore heeft gelopen (ook
wel een beetje voor de mechanics hoor ☺). Met
deze VOEKS wilde ik graag een klein eerbetoon
doen aan de machines die ons 365 dagen per
jaar van spanning voorzien, en dat al sinds de
begin jaren 80: Onze generatoren! Aangezien er
geen voedingskabel vanaf de wal gelegd kan
worden, zijn wij genoodzaakt om onze eigen
spanning op te wekken. Dit doen wij door
gebruik te maken van 2 type Caterpillar’s. 2 van
het type CAT G399 (draaien op gas) en 1 van het
type CAT D398 (draait op diesel). Deze machines
zijn van dusdanige kwaliteit dat ze aan alle
kanten lek zijn, misbruikt zijn in de loop der jaren
en gebruikt tot het uiterste, maar nog steeds niet
willen opgeven. Daarentegen staat wel dat ze de
beste zorg krijgen die een motor maar kan
wensen. Elke paar honderd uur wordt de motor
geserviced en elke 6000 uur tot op de grond toe
uit elkaar gehaald en compleet gereviseerd.
Desalniettemin een hele knappe prestatie.

VOEKS Gaat Offshore
Terug in de tijd (Electro)

Wist je dat:
“Een generator bestaat uit 2 hoofd
onderdelen, namelijk de motor en de
generator? Hierbij zorgt de motor
voor de aandrijving en de generator
voor het opwekken van de spanning”

← Links een foto van een van onze gasgeneratoren. Het
rechter gedeelte (2) is de motor zijde, Het linker gedeelte (1)
is de generator, hier wordt de spanning opgewekt d.m.v. een
roterende as met daaraan magneten, de “rotor” genaamd. De
rotor draait binnen de stator, en in de stator
zitten allemaal spoelen (wikkelingen) van
koper welke simpel gezegd de spanning
opwekken doordat er magnetische velden
worden opgewekt. De magnetische velden
welke bij een bepaald aantal toeren (1200
rpm) 3 x 400 volt opwekken (120 graden
verschoven van elkaar). Ook wel 3 fase ge-
noemd.

← Generator panelen
zoals hier echts te zien
zijn worden gebruikt
voor de beveiliging van
de machines, maar ook
om deze te synchroniseren (koppelen) aan een al
draaiende generator om meer vermogen te kunnen
leveren. In ons geval draaien er veelal 2 gas generatoren
parallel, wat resulteert in een totaal vermogen van 2 x
600 kW (een gemiddelde waterkoker gebruikt 2 kW)! De
rood omcirkelde zwarte dingen zijn de zogenaamde
vermogensschakelaars. Deze schakelaars kunnen hele
grote stromen afschakelen zonder dat hierbij
ongelukken gebeuren of schade ontstaat.

Op de rechter foto is een deel van de regelaars, →
beveiligingen en synchronisatie elektronica te zien van 1
generator. Elke generator heeft zijn eigen kast welke
onderling met elkaar communiceren om bijvoorbeeld de
spanningsnetten gelijk aan elkaar te maken zodat er 2
generatoren op 1 net kunnen draaien. Maar er zit
bijvoorbeeld ook beveiliging in tegen overspeed.
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