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VentiFoil voor schepen
Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):
Windhulpvoortstuwing als ondersteuning voor dieselaandrijving van schepen past in de doelstelling van
de overheid tot reductie van CO2-uitstoot en geeft kostenbesparing voor de reders. Een eConowind-unit
bestaat uit een 40-voets container met 2 VentiFoils: vleugelvormige masten van 11 m hoog welke met
innovatieve grenslaagafzuiging en ‘flaps’ voor aanvullende windvoortstuwing op schepen op zee kan
zorgen. Het brandstofverbruik van de conventionele, fossiele brandstofvoortstuwing en dus de CO2uitstoot, worden daarmee evenredig gereduceerd. De ontwikkeling van deze innovatieve VentiFoil
windvoortstuwing is geïnitieerd door Conoship International BV en ondergebracht in een aparte
onderneming eConowind BV, beiden gevestigd te Groningen.
Het gehele project bestaat uit ontwikkeling en testen van een 1:1 prototype van de eConowind-unit met
speciale VentiFoil vleugelprofielen, de mechanische constructies (zwenken en inklappen), de besturing
voor inklappen en autonoom varen. Voor een 1:2 schaalmodel (resultaat van een voorbereidend
onderzoek, voorafgaand aan dit project) worden instellingen (zoals ‘zeilstanden’ in relatie tot
windsnelheden) en werkingscondities (luchtafzuigparameters) theoretisch en proefondervindelijk
onderzocht en vastgesteld. Met de resultaten van het 1:2 model wordt een 1:1 prototype van de
eConowind-unit ontwikkeld. Het prototype wordt na sterkteberekeningen voor de vleugelmast,
klapconstructie, behuizing en dekbevestiging ontworpen en gebouwd.
Gemiddelde besparingen van 20 tot 30% op brandstof en CO2-uitstoot zijn te verwachten, met het
juiste aantal eConowind-units per schip. Ook de volledig autonome besturing van de VentiFoils, steeds
optimaal afgestemd op de actuele windsnelheid en –richting, wordt ontwikkeld en getest op zee. Te
onderzoeken en testen veiligheidsaspecten omvatten onder ander de constructie, montage aan boord
en automatisch inklappen van de VentiFoils bij zware storm en te grote hellingshoeken van het schip.

