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PRELUDE. Voor het uitvoeren van verspreidingsberekeningen met behulp van in
Nederland veel gebruikte modellen zoals AERIUS, Stacks of PLUIM-PLUS zijn

echter nog aanvullende gegevens nodig over de uitworphoogte van de emissies.
ln deze notitie worden de uitworphoogtes gegeven per type binnenvaartschip. De
gegeven uitworphoogtes zrjn identiek aan de onderliggende uitworphoogtes die
sinds enkele jaren worden toegepast bij de berekening van de GCN/GDN-kaarten.

Uitworphoogte

De uitlaatsystemen van bin nenvaartschepen kennen d iverse uitvoerin gstypen

waarbij de hoogte varieert tussen onder het wateroppervlak en enkele meters
boven het wateroppervlak. Bij sommige schepen is de uitlaat in de achtersteven in

het gangboord gemonteerd terwijl bij andere schepen de uitlaat zich boven de
schipperswoning recht achter het stuurhuis bevindt
Een veel voorkomende situatie is dat de uitlaat zich recht achter de stuurhut
bevindt op enkele meters boven het wateroppervlak (zie ook figuur 1). Er bestaan
echter grote onderlinge verschillen in de exacte uitvoeringsvorm van de

configuratie.
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Figuur 1 Situering van de uitlaat ten opzicht van de waterlijn

De hoogte van de uitgang van de uitlaat boven de waterlijn hangt tevens af van de

beladingsgraad van het schip. Een algemene regel voor de bepaling van de

emissiehoogte is dus niet te geven.

Daarom is in tabel 1 een schatting gemaakt van de minimale en maximale hoogte

van de scheepsuitlaat, per scheepscategorie (AW-klasse zoals gespecificeerd in

EMS) in afhankelijkheid van de maximale diepgang (T'r") zoals toegepast in EMS

van die categorie. Dit is gedaan voor de in Figuur 1 getoonde veel voorkomende

configuratie. Hierbij is deze configuratie van toepassing verklaard voor alle AW-
klassen. Bij het samenstellen van de tabel 2 zijn verder de volgende aannames

gemaakt:

./ De minimale hoogte (H¡¡¡, bijvolledige belading)is geschat op2l3 van de

hoogte die de schipperswoning boven het gangboard uitsteekt ("8" in figuur

r).

./ Het leeggewicht van het schip zorgt ervoor dat het schip altijd voor

ongeveer Tnvan de maximale diepgang onderwater blijft m.a.w. de

maximale hoogte van de scheepsuitlaat van een ongeladen schip kan

worden geschat met de formule: Hr"* = H^in+/01^ *.
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Tabel '1 : M¡nimale (H,¡n) en maximale (H,.,) geschatte hoogte (meter) van de scheepsuitlaat in

afhankelijkheid van de maximale diepgang (Tma* in meter) per AW-klasse

ln Tabel 1 is te zien dat volle belading afhankelijk van het type schip een geschat

verschil kan uitmaken van 1,4 tot 3 meter ten opzichte van een ongeladen schip.
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AW-klasse Diepgang
T,* (m)

H'in (m)

Beladen

H'* (m)

Onbeladen

MO 25 27 45

M1 26 2.7 46

M2 26 27 46

M3 26 27 46

M4 2.7 27 47

M5 27 27 47

M6 29 27 48

M7 3 27 49

M8 33 27 5'1

M9 35 27 53

M't0 40 27 57

M1't 37 27 55

M't2 38 27 56

BO1 19 27 41

Bo2 25 27 45

BO3 25 27 45

BO4 26 27 46

B 35 27 53

B-l 35 27 53

Bil-21 375 27 55

B -2b 375 27 55

B-4 375 27 5.5

B-6 3.75 27 55

Bil-6b 375 27 5.5

C1 25 27 45

c1b 25 27 45

c2t 3 27 49

c3 3,75 27 5.5

c2b 3 27 49

c3b 3,75 27 5.5

c4 3.75 27 55
*) M = Motorschepen, B = Duwstellen, C = Koppelverbanden


