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Testimonials

Shell
De magneetankers zijn door ons tijdens een turn around bevestigd 
aan de binnenzijde van een toren i.v.m. inspectie werkzaamheden. 
Echter, de body van de toren was voorzien van rvs cladding en aan-
raking van gegalvaniseerd stellingmateriaal en rvs cladding is niet 
aan te raden. Wij hebben de magneetankers gebruikt om zeilen aan 
te brengen (op regie) aan de binnenzijde van de toren om aanraking 
van stellingmateriaal te voorkomen. Dit scheelde ons het ontzinken/
verzinken van steigermateriaal en transport kosten: een besparing 
van € 138.000.

Dow Chemical
Probleemstelling: Bij opslagtanks is ‘normale verankering’ van 
steigers niet altijd mogelijk en worden grote, piramidevormige 
steigers met extra ballastgewicht gebouwd. Dow zocht naar een 
oplossing om bij een ethyleentank veilig, sneller en tegen lagere 
kosten een stabiele steigerconstructie te plaatsen.
Oplossing: Meetbare magnetische ankerpunten. Een slanke steiger-
constructie wordt daarbij met permanente magneten verbonden met 
de stalen tankwand. De besparing is significant. 

Vopak 
“Sinds 2015 worden de steigers bij Vopak door de contractors 
verankerd met Controlock ankers. Aangezien er hierdoor aanzienlijk 
minder steigermateriaal en bouwtijd benodigd is, kan het werk 
efficiënter worden uitgevoerd. 
Daarnaast neemt de veiligheid toe, omdat er minder mensen op de 
plant zijn, het aantal bouwuren minder is en er minder kans is op het 
verzakken van steigers in de tankputten. Ook het zwaar materiaal-
transport is minder, wat de duurzaamheid ten goede komt”.
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Voorwaarde voor veiligheid

Het meten van de magneetkracht op locatie, 
voorafgaand aan de belasting, is dus absolute 
voorwaarde voor veiligheid. McNetiq B.V. heeft 
hiervoor een oplossing ontwikkeld: de Controlock-
technologie. Controlock staat voor handgescha-
kelde, permanente magneetverbindingen, dus 
stroomloos en Atex proof.

Meten is weten

Met Controlock kunnen de loodrecht 
trekkracht en de schuifkracht geme-
ten worden met behulp van een load-
cel en een digitale drukmeter. Hier-
door ontstaat 100 % zekerheid over 
de maximale belastbaarheid van de 
magneet op de ankerplek. Het Contro-
locksysteem is gepatenteerd en voor 
de steigerbouw gecertificeerd door 
Lloyds en Dekra/Plurel.

Steigerbouw

Met het Controlock Steigeranker kunnen steigers bevestigd worden te-
gen bijvoorbeeld opslagtanks, scheepswanden, bruggen en hijskranen. 
Staande steigers worden aan de wand verankerd, dit bespaart tot 70 % op 
materiaal, vooral op steunberen. Ook scheelt dit doorlooptijd. Bij hangstei-
gers vervangt het Controlock Steigeranker de gelaste verbindingen. 

Schoon, betrouwbaar en efficiënt
Een magneet is een betrouwbare en duurzame manier om (tijdelijke) 
staalverbindingen te maken zonder materiaalbeschadigingen als ge-
volg. Materiaaldikte, roest en coating van de ondergrond waarop wordt 
geankerd, bepalen de magneetkracht.

Bijzonder	ijzer	
Een	magneet	is	een	stuk	ijzer	met	een	bijzondere	eigenschap.	In	een	normaal	stuk	ijzer	liggen	de	
ijzerdeeltjes	kriskras	door	elkaar	heen.	In	een	magneet	liggen	alle	ijzerdeeltjes	dezelfde	kant	op.	Dat	
maakt	dat	ze	elkaar	versterken.	Metalen	voorwerpen	reageren	daarop	en	worden	door	de	magneet	
aangetrokken:	magnetisme.	Die	aantrekkingskracht	is	het	sterkst	aan	de	uiteinden	of	polen	van	een	
magneet.		
<<Wat	wil	je	met	dit	stukje?	Het	is	technisch	niet	juist.	Daarom	niet	opnemen	in	deze	vorm.	Wanneer	
ijzer	gemagnetiseerd	wordt	treedt	de	ordening	op.	Als	de	bron	van	de	magnetisatie	weggehaald	
wordt,	stopt	de	ordening.	Het	permanente	effect	is	voor	ijzer	minimaal.>>	
Als	eenvoudige	introductie		zou	je	de	hard	stalen	naald	kunnen	noemen	waar	je	een	kompasnaald	
van	kunt	maken.>>		
	
Elektromagneten	en	permanente	magneten	
Er	zijn	2	soorten	magneten:	elektromagneten	en	permanente	magneten.	Elektromagneten	zijn	
magnetisch	omdat	ze	omwikkeld	zijn	met	een	spoel	waar	elektrische	stroom	doorheen	loopt.	Je	treft	
deze	magneten	bijvoorbeeld	aan	in	autosloperijen,	maar	ook	op	het	spoor:	de	zweeftrein.		
Permanente	magneten	behouden	–	onder	normale	omstandigheden	-	zeer	lang	hun	kracht.	Ze	
worden	gemaakt	van	legeringen	van	ijzer,	nikkel	en	kobalt.	Daaraan	worden	aluminium,	mangaan	en	
koper	toegevoegd,	of	keramische	stoffen	zoals	bariumoxide	en	ijzer(III)oxide.	Zeer	sterke	magneten	
maakt	men	tegenwoordig	door	deze	stoffen	te	sinteren	(verhitten)	en	te	combineren	met	zeldzame	
aarden,	zoals	samarium-kobalt	of	neodymium-ijzer-boor.	Permanente	magneten	worden	onder	
andere	gebruikt	in	dynamo’s	en	kompassen,	maar	ook	in	harde	schijven	en	metaalafval-
scheidapparaten.	
	
Permanente	magneten	voor	veiligheid	
In	verband	met	de	veiligheid	gebruikt	McNetiq	in	de	Controlock®	ankerpunten	alleen	permanente	
magneten.	Elektromagneten	zijn	voor	hun	functioneren	nu	eenmaal	altijd	afhankelijk	van	een	
externe	krachtbron.	Als	deze	krachtbron	wegvalt,	of	als	er	een	storing	in	de	verbinding	optreedt,	kan	
dit	in	veiligheidssituaties	catastrofale	gevolgen	hebben.		
Permanente	magneten	hebben	altijd	kracht.	Ze	kunnen	op	3	manieren	worden	geschakeld:	

1. handmatig	
2. mechanisch	(geschakelde	magneten)	
3. met	stroompuls	(elektropermanente	magneten)		

	
Elektropermanente	magneten	worden	bijvoorbeeld	toegepast	als	een	magneet	een	eind	verwijderd	
is	van	degene	die	‘m	bedient.	Denk	bijvoorbeeld	aan	een	hijskraanmachinist	die	op	afstand	een	
magnetisch	hijsblok	bedient	om	stalen	objecten	op	te	hijsen.	
	
Schakeling	van	permanente	magneet	
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  Traditionele manier:

24 ton materiaal
Controlock manier:
6 ton materiaal


