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Scheepsbouw
Het vermogen om een bouwproject op schema 

te houden, is essentieel voor zowel een 

scheepsbouwer als eigenaar om winst te kunnen 

maken. Temperatuurschommelingen kunnen 

bijdragen tot vertragingen in de planning en 

mogelijk ook leiden tot schade aan materialen. 

Ook kan de noodzaak ontstaan om in een 

omgeving waar de temperatuurverschillen tot 

uitersten kunnen oplopen een comfortabele 

omgeving voor de werknemers te creëren.

Polygon is een klantgerichte organisatie gespecialiseerd 

in het leveren van resultaatgerichte oplossingen voor 

tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing en het beperken 

en herstellen van brand- en waterschades.

De complexe samengestelde constructie van schepen vereist 

constante bescherming en reparatie. Extreme invloeden van buitenaf, 

zoals onder andere de zoute en vochtige omgevingslucht, vereisen 

regelmatig onderhoud. Een extra moeilijkheidsgraad hierbij vormen 

de sterk variërende temperaturen en hoge luchtvochtigheidsgraad 

die kenmerkend is voor scheepswerven. Belangrijke factoren 

om vertragingen als gevolg van weersinvloeden en condensatie 

tijdens onderhoudswerkzaamheden te voorkomen, zijn tijdelijke 

ontvochtiging en beheersing van de temperatuur.

Polygon beschikt over de juiste apparatuur om het vereiste klimaat te creëren zodat de dreiging van 

corrosie en condensatie tijdens onderhoud- en reparatiewerkzaamheden vermindert. De aanpak van 

Polygon levert consistente en betrouwbare oplossingen die voldoen aan de meest stringente eisen.

Mede door onze ruime expertise, gepatenteerde apparatuur en door per project maatwerkoplossingen 

te bieden, hebben wij al heel wat vooraanstaande, internationale organisaties kunnen helpen bij het 

reguleren van de relatieve luchtvochtigheid. Onze oplossingen worden geheel afgestemd op uw wensen 

en zijn kosteneffectief. De volledig door Polygon geklimatiseerde en gecontroleerde omgeving zorgt 

ervoor dat de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd is en risico’s beheersbaar zijn.

In de afgelopen 25 jaar heeft Polygon duizenden calamiteiten met succes opgevolgd en staat zij 

vandaag de dag bekend als de pionier op het gebied van tijdelijke vocht- en klimaatbeheersing en 

herstel na brand- en waterschade. Polygon zet op unieke wijze haar vaardigheden, capaciteit en 

ervaring in om snel en kosteneffectief te reageren op grootschalige incidenten.

Soorten projecten 
•  Verwarming en koeling tijdens de bouw 

•   Tijdelijke klimaatbeheersing tijdens 
oppervlaktebehandelingen (stralen en coaten) 

•   Tijdelijke vochtbeheersing om 
gevoelige apparatuur tijdens bouw- en 
reparatiewerkzaamheden te beschermen 

•  Reparatie 

•  Ingepland onderhoud 
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Door de inzet van in eigen beheer ontwikkelde 

apparatuur worden de (verschillende) condities 

in het gehele schip streng gecontroleerd om de 

relatieve luchtvochtigheid, het dauwpunt en de 

temperatuur te bewaken.

De geavanceerde Polygon oplossingen voor 

verwarming en koeling elimineren mogelijke 

problemen veroorzaakt door extreme koude of 

warme weersomstandigheden en zorgen voor het 

behoud van bouw- en onderhoudsplanningen.
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Onderhoud van schepen

Onderhoudsproblemen 

zijn, vanwege de 

klimatologische 

omstandigheden 

waarin schepen 

worden ingezet, 

onvermijdelijk.

Wanneer onderhoudsproblemen optreden,  

kunnen reders geconfronteerd worden met 

stijgende kosten, beperkte tijd om reparaties uit  

te voeren en het risico om waardevolle contracten 

te verliezen. De voordelen om problemen op te 

sporen voordat ze escaleren zijn duidelijk.

Ongeplande onderhoudskosten kunnen een 

nadelig effect hebben op het bedrijfsresultaat  

dus het vermijden van onverwachte situaties  

is de beste manier voor een bedrijf om de 

winstgevendheid te kunnen waarborgen.

Herstel van waterschade

Of de schade nu is veroorzaakt door een  

kleine lekkage of een grote overstroming,  

onze technisch specialisten zijn in staat om  

snel en adequaat te reageren en op passende 

wijze de impact en eventuele vervolgkosten  

van de schade te beperken. 

Tests zullen uitwijzen hoe lang het schip is 

blootgesteld aan het water, hoeveel vocht er  

is geabsorbeerd en hoe diep het water in het 

schip is doorgedrongen.

De bijkomstige effecten zoals schimmelvorming, 

corrosie en aantasting van de structuur van 

het schip zijn vaak beduidend groter dan de 

aanvankelijke schade zelf.

Herstel van brandschade

De Polygon specialisten kunnen binnen een  

paar uur na de schademelding ter plaatse 

zijn. Deze snelle reactie in combinatie met een 

doeltreffende aanpak is cruciaal om brand- 

en rookschade tot een minimum te kunnen 

beperken. Onze speciaal opgeleide technici 

beoordelen direct na het incident de schade 

om een duidelijke omschrijving te verstrekken 

van de zaken die kunnen worden hersteld, de 

meest kostenefficiënte manier van handelen 

vast te stellen en zoveel mogelijk de risico’s van 

gevolgschade uit te sluiten. De teams passen 

vervolgens een aantal geavanceerde technieken 

toe om zowel de aangetaste gebieden als de 

inhoud te herstellen.

Thermografie

Met behulp van een infraroodcamera kunnen 

temperatuurverschillen in kaart worden gebracht. 

Polygon gebruikt deze methode al jaren om 

onderhoudsmedewerkers tijdens routine-

inspecties te helpen bij het opsporen van 

oververhitte of beschadigde onderdelen, slechte 

bedrading en tal van andere potentiële gebreken.

Passieve thermografische inspecties worden 

toegepast op onderdelen die tijdens het gebruik 

warmte produceren, zoals elektrische motoren en 

lagers. Actieve inspecties worden toegepast op 

elementen die tijdens het normale operationele 

proces geen warmte produceren, zoals een 

mechanische afdichting van een drijfas.

Technische reconditionering

De kosten van herstel variëren van 60% - 75% 

ten opzichte van de aanschafkosten voor nieuwe 

apparatuur. Dit aanzienlijk financiële voordeel 

wordt nog groter als je de administratieve kosten 

voor inkoop van vervangende apparatuur en de 

onderbreking van het bedrijfsproces over een 

langere periode in ogenschouw neemt.

Polygon is marktleider op het gebied van de 

innovatieve CO2-reinigingsmethode waarmee 

elektronica en elektrische apparatuur kan  

worden hersteld.



Polygon technici installeren tijdelijke ontvochtigers 

op locatie om stalen panelen, machinerie  

en elektronica te beschermen tegen 

schimmelvorming en roest. De apparatuur 

brengt de relatieve luchtvochtigheid tot een 

maximaal niveau van 50% waardoor corrosie 

tot een minimum wordt beperkt.

Onlangs werd Polygon opgeroepen  

om voor vier 6.000+TEU containerschepen 

apparatuur te leveren. De ontvochtigers die 

werden geïnstalleerd konden vervolgens 

gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week 

onder minimaal toezicht op volle toeren draaien.

De Polygon onvochtigers zijn energie-efficiënt 

en budgetvriendelijk. Om er zeker van te zijn 

dat de generator aan boord van het schip 

voldoende capaciteit heeft, worden de 

voorwaarden voor de stroomvoorziening 

zorgvuldig berekend.

In de scheepvaart onderschrijft men de 
behoefte om schepen in afwachting van 
verkoop of reparatie te bergen of stil te 
leggen. Omdat het zeer onpraktisch is 
deze schepen in de haven aan te leggen 
worden deze veelal in open water voor 
anker gelegd.

Ondanks de complexe procedure zal het 

opleggen van schepen gedurende een 

periode van 6 maanden of langer de reder op 

termijn veel geld besparen. Op zee is sprake 

van een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV). 

Corrosie is dan ook de grootste bedreiging 

voor een schip dat hoofdzakelijk uit staal is 

geconstrueerd. Om de condities van een 

schip tijdens deze bergingswerkzaamheden 

te kunnen behouden, is toepassing van 

tijdelijke ontvochtigingsmethoden dan  

ook essentieel.

Case studie: Lange termijn opslag van containerschepen

Ingepland onderhoud

Een vooruitstrevend onderhoudsprogramma kan 

noodzakelijke reparaties voorzien en de eigenaar 

in staat stellen een efficiënt en kostenreducerend 

reparatieschema op te stellen. Hiermee kan 

worden voorkomen dat onvoorziene, plotselinge 

reparaties nog meer geld kosten of kunnen leiden 

tot catastrofale storingen.

Door het regelmatig controleren en doormeten van 

apparatuur kunnen mogelijke probleemgebieden 

in kaart worden gebracht en maatregelen voor 

reparatie vroegtijdig worden genomen.


