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Ultralyd fjerner miljøfarlig
begroning på skroget
Mens ballastvandkonventionen sikrer mod invasive arter i tanken, er der endnu ingen globale regler for begroning
på skroget. Men en gryende lovgivning er på vej, og det forhold har Ole Nielsen tænkt sig at udnytte

Ole Nielsen er dansk forhandler af et nyt ultralydssystem. Foto: Hasytec Scandinavia
IVÆRKSÆTTER

Af Ebbe Fischer

Ny lovgivning i New Zealand
ses som en forløber for resten
af verden.
Her er der nu pr. lov begrænsning på det niveau af
begroning, et skib må have,
hvis det skal ind i landets farvande.
Begroning på skroget trækker nemlig mikroorganismer
rundt i verdenshavene. Altså

netop det problem, ballastvandkonventionen
også
adresserer.
Det er imidlertid dyrt at få
renset skibet i dok - og er det
virkelig nødvendigt?
Ikke ifølge Ole Nielsen, som
siden sin elevtid hos A.P. Møller i slutningen af halvfjerdserne har beskæftiget mig
med shipping.
Han stoppede hos Mærsk
tilbage i 1991, og de seneste
mange år har han været ind-

CV - OLE NIELSEN
■■ Shippinguddannet hos Mærsk i slutningen af halvfjerdserne.
Efter læretiden primært beskæftiget med Indkøb i Danmark og
USA. Stopppede i Mærsk i 1991.
■■ Dernæst projektmanager i Chemoil Corp. og derefter CEO I
Chemoil Europe.
■■ Siden har Ole Nielsen bl.a. været leder på B&W Skibsværft.
■■ Indkøbschef i Scandlines i en årræke, og siden indkøbs- og forsikringschef i Danske Færger.

købschef hos Scandlines og
senest Danske Færger.
Men da Danske Færger tabte kontrakten på Bornholm,
blev han opsagt med udgangen af indeværende år, og
startede så sit eget firma - Hasytec Scandinavia.
– Jeg har rettighederne i
Skandinavien på et tysk ultralydssystem, der forhindrer begroning i kølere, varmevekslere, rør, propeller og skrog,
forklarer han og uddyber:
– Virksomheden har base i
Kiel og installationer over hele verden. I Danmark har vi
haft god succes med installationer hos Uni-Tankers, Scandlines og Danske Færger.
Ny teknologi
Der er tale om en ny teknologi, som for mange er ukendt.
Rederne kan imidlertid spare penge til at fjerne begroning ved at benytte ultralyd,
og man sparer som bekendt
bunkers ved at holde skroget

Hasytec Installation. Således anbringes udstyret på en bokskøler. Model: Hasytec
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rent. Dertil kommer det miljømæssige,
understreger
Ole Nielsen.
– Hvad nytter det at rense
ballastvandet, hvis skibene
sejler rundt med begroninger fyldt med organismer fra
andre steder i verden, spørger han retorisk og henviser
til loven i New Zealand, der
forbyder skibe at ankomme
med biologisk dannelse på
skibet, siger han og tilføjer:
– Der bruges store summer på af afrense skibes udstyr for biofilm og dette kan
vi hjælpe rederne med at
undgå. Nogle redere mener
endda, de kan undgå en
dokning. Der bruges store
summer på af afrense skibes
udstyr for biofilm, og dette
kan vi hjælpe rederne med
at undgå. Nogle redere mener endda de kan undgå en
dokning, siger Ole Nielsen.

Svært i færgeverdenen
Da Ole Nielsen blev klar over
opsigelsen, overvejede han
også et job i færgeverdenen,
men fik altså lyst til at prøve
noget nyt.
– Jeg fik lavet en aftale med
Færgen om, at jeg i min fritid
kunne arbejde med dette projekt, siger han og uddyber
processen:
– Jeg havde en del ferie til
gode, så den bruger jeg nu på
at besøge kunder og deltage
på messer etc.
Det kan være en vanskelig
proces at starte et GmbH i
Tyskland, hvor tingene ikke
fungerer helt så digitalt og glat
som i Danmark, og det forhold
har Ole Nielsen også mærket,
understreger han.
Systemet, han nu snart skal
forhandle på fuld tid, er nærmere betegnet et ultralydssystem, der forhindrer biofilm i
at dannes på vanddækkede
overflader.
– Vi forhindrer det første lag
af grøn slim i at dannes. Det
slimlag er forudsætningen for,
at alle øvrige belægninger kan

dannes. Ved at fjerne det lag
fjernes forudsætningen, siger
han.
Når Hasytec anbringer såkaldte ’transducers’ på den
komponent, der skal holdes
fri at begroning, kræver det en
del erfaring at vide, hvor man
skal placere ’transducerne’ for
at opnå maksimal effekt.
Systemet kræver imidler-

tid kun en forsyning af 220
volt.
Iværksætttern glæder sig
nu over, at der er kommet en
større opmærksomhed omkring det forhold, at skibssiderne kan transportere biomasse rundt i verdenshavene.
Og han henviser ivrigt til
New Zealand, men også til

FAKTA: HASYTEC

Australien der har lignende
regler på området.
Kunder og konkurrenter
I Danmark er kunderne både færger og fragtskibe.
– Vi har det som sagt i Danske Færger, Scandlines,
Torm og Uni-Tankers. Og vi
er endda stadig i en opstartsfase, siger han og tilføjer:
– Første skridt er at gøre opmærksom på, at teknologien
findes. Det er klart, at jeg gør

uhæmmet brug af de kontakter, jeg har opbygget over
årene. Men vi oplever da også, at kunder kommer henvist fra en anden kunde, og
Skandinavien er jo et stort
marked, undestreger han.
I Norge har Ole Nielsen
valgt Ålesund Maritime til at
repræsentere sit firma.
Indtil for nylig har han i
Hasytec primært arbejdet
med installation i eksisterende skibe, men nu oplever

han også, at flere redere specificerer Hasytecs udstyr til
deres nybygninger.
Også derfor vil han sætte
alt ind på at udvide kendskabet til området:
– Mange rederier har ikke
hørt om det, men der findes
altså et system, der kan
hjælpe dem med at spare
penge og olie mv., som han
siger.
Derfor har han også købt
en stand på SMM-messen i
Hamburg - ligesom han deltager på andre messer.
Ole Nilesen har imidlertid også konkurrenter. Der
er faktisk en del andre firmaer på området, men de
kommer næsten alle fra
lystbådssegmentet.
– Vi er pt. de eneste, som
KUN er rettet mod professionelle rederier og industrier. Vi er også det eneste selskab, der har en godkendelse fra et klassifikationsselskab. Alle vores komponenter er godkendt af DNV, siger Ole Nielsen og slutter:
– Nu ser jeg frem til at rejse rundt og introducere
branchen for vores produkt. Og måske få lejlighed
til at hilse på gamle bekendte.

■■ Hasytec Electronics GmbH i Kiel er en fabrik, der fremstiller
ultralydsanlæg.
■■ Der er cirka 20 ansatte.
■■ Hasytec Scandinavia GmbH er nyoprettet og har eneretten i
Skandinavien - og 1 ansat.
■■ Hasytec Scandinavia har en agent i Norge: Ålesund Maritime.
■■ Kunderne er rederier, værfter, ship-designers, fabrikanter af udstyr og landbaserede industrier (fødevarer og papirmøller).
■■ Systemet er i dag installeret i mere end 80 skibe world wide.

www.hasytec.com

REDUCER STØJ
med fleksible koblinger fra CENTA
Fleksible marinefremdrivningskoblinger og drivaksler reducerer
støj og kompenserer for fejlopretning i fartøjer af alle typer og
størrelser. Momentområde op til 650 kNm.
C E NTA FLE X- M
Marinekobling
Nominelt moment
0.25 – 0.5 kNm

C E NTA C P
Flangehus med integreret
til- og frakobling
Nominelt moment
1.6 – 6.3 kNm

C E NTA FLE X-AC V
Marinekobling
Nominelt moment
0.1 – 14 kNm

C E NTA FLE X- DS
To-trinskobling
Nominelt moment
0.25 – 2 kNm

C E NTA L INK
Lydsvag drivaksel
Nominelt moment
2.5 – 540 kNm

C E NTA X- S EC
Superelastisk koblingssystem
Nominelt moment
2.25 – 650 kNm

CENTAFLEXRS & RV
Torsionel kobling
Nominelt moment

CENTA KOMPOSITAKSLER
Kulfiber- og glasfiberaksel
Ubegrænset momentområde
i forhold til anvendelse

Sådan skal skroget se ud - rent og fri for mikroorganismer.

SKRÆDDERSYEDE FORSIKRINGSLØSNINGER TIL MARINEKUNDER
• Vi tilbyder en bred vifte af marine forsikringer.
• Vi leverer skræddersyede marine forsikringsløsninger.
• Claims services døgnet rundt.
• Vi kan assistere med Risk Management.

For yderligere information kontakt os på +45 33 55 31 87
eller besøg vores hjemmeside codanmarine.com

0.25 – 15 kNm

CENTA Transmissioner A/S
Tlf. 86 80 40 33 · mail: centa@centa.dk · web: www.centa.dk

CENTA, the CENTA logo, CENTA CARBON, CENTA CLUTCH PACK, CENTAFLEX, CENTALINK, CENTAMAX and CENTAX
are registered trademarks of CENTA Antriebe Kirschey GmbH in Germany and other countries. Photos by CENTA and photocase.com.

Ny rolle som iværksætter
Selv er han glad for sin nye
rolle som iværksætter på et
nyt område:
– Jeg havde lyst til at prøve
noget andet, da jeg blev opsagt, og jeg havde lært konceptet at kende på en konference. Da jeg stod uden job
spurgte det tyske firma,
hvad jeg skulle lave. Det vidste jeg ikke endnu, men jeg
vidste, at jeg gerne ville bevare kontakte til den maritime industri - og meget gerne
ville have et produkt, som
jeg kunne gå ind for, forklarer han.
Snakken med firmaet udviklede sig fra konsulent,
over agent. Og endelig blev
Ole Nielsen distributør med
egen virksomhed - et salgsfirma til formålet.
– Jeg flytter nu til Rostock
og slipper for den ugentlige
pendling med Gedser-Rostock-færgerne og har registreret firmaet i Tyskland.
Min kone og jeg bor nu både
i Køge og i Rostock.

Hasytec installation. Således anbringes udstyret
på en varmeveksler. Model: Hasytec

