
MARION EILAND

LJ. HOLTZHAUSEN
ME11994



INHOUDSOPGAWE

1. Inleiding

2. Agtergrond
2.1 Klimaat
2.2 Funderingstoestande
2.3 Huidige infrastruktuur

3. Probleemstelling
3.1 Oorsig
3.2 Kommunikasie
3.3 Dienste
3.4 Energieverbruik
3.5 Besoedeling
3.6 Estetika
3.7 Instandhouding
3.8 Nuwe behoeftes
3.9 Opsomming

4. Aanbeveling
4.1 Inleiding
4.2 Boukonsep
4.2.1 Primere behoeftes
4.2.2 Bestaande geboue
4.2.3 Nuwe geboue
4.3 Implementering
4.3.1 Aksiestappe
4.3.2 Omgewingsimpakstudie
4.4 Meesterplan
4.4.1 Dringende behoeftes
4.4.1.1 Die kombuis
4.4.1.2 Bolug-gebou
4.4.1.3 Kompakteerderkamer
4.4.1.4 Satelietskottel
4.4.2 Langtermynbehoeftes
4.5 Opsomming

4
4
4
5

6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

8
8
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
13
13

Samevatting 13



AANHANGSELA

Bestaande Terreinplan

AANHANGSELB

Voorstel vir Opgradering van Bestaande Kombuis



1. INLEIDING:

Suid-Afrika bedryf 'n wetenskaplike navorsingstasie op Marion eiland nadat die
eiland en Prins Edward eiland in 1948 as soewereine gebied van Suid-Afrika
verklaar is.

Navorsing het reeds begin met 'n spesiale ekspedisie na Marion en Prins Edward
eilande in 1965/1966. Vanwee die koue, stormagtige oseaanklimaat het 'n
behoefte aan 'n meer permanente navorsingstasie ontstaan.

Beplanning en oprigting van die eerste permanente basis is in die vroee laat
sestiger jare sewentigs gedoen en staan bekend as Marionhuis. Verskeie
uitbreidings, veranderings en sloping van geboue is sedertdien deur Departement
Openbare Werke onderneem.

Gegewens in hierdie verslag is benaderde syfers en word bloot gebruik om
omgewingstoestande te beskryf waarteen 'n konsep meesterplan vir 'n toekomstige
navorsingstasie ge-evalueer kan word.

2. AGTERGROND

2.1 Klimaat:

Die laagste gemiddelde jaarlikse temperatuur is ± 4,4°C terwyl temperature
tussen -6,8°C tot 7,9°C oor 'n jaarperiode kan wissel. Westelike seewinde
oorheers ±70% van die jaar met 'n gepaardgaande hoe reenval van
±2,5m/jaar. Windsterktes van tot ± 170km/uur is onlangs aangeteken.

Die klimaat kan as koud, nat en winderig opgesom word.

2.2 Funderingstoestande:

Die Nellie Humps gebied waar die huidige basis gelee is, beskik oor tipiese
Swartlandvloei-topografie wat redelik goed oorgroeid is met gras en mos.

Die grondoppervlakte is moerasagtig met 'n waterinhoud van ongeveer 70%.
Meeste van die reenwater word na die see afgevoer via ondergrondse
dreinering wat onstabiele en sponsagtige grondtoestande veroorsaak.
Semi-soliede fundering kom op ± 4m diepte voor en soliede fundering op 'n
diepte van ± 8m.



Die eiland verteenwoordig blykbaar die toppe van 'n groot vulkaan wat vanaf
die seebodem opstyg. Die eiland kan dus as 'n aktiewe vulkaan beskou
word. Die mees onlangse uitbarsting in 1980 het by Wespiek plaasgevind.
Beweging van die eiland kan waargeneem word in ligte skuddings, wat 'n
paar sekondes lank duur.

2.3 Huidige Infrastruktuur:

Die basis bestaan huidiglik uit die hoofgebouekompleks nl. Marionhuis, Sea
View en die latere toevoeging van slaapkwartiere bekend as Sandton. 'n
Verdere totaal van 16 losstaande geboue is verspreid opgerig oor 'n area
van ongeveer 1 hektaar. Bykomend tot die gebouestrukture kom
wetenskaplike meetinstrumente, radio-maste ens. oor die hele basis voor.
"Cat walks" verbind al die geboue met mekaar en 'n paaie netwerk bestaan
reeds vir beide voetgangers en trollieverkeer.

Bestaande geboue kan met behulp van meegaande sleutelplan
geidentifiseer word:

1. Marionhuis, slaapkwartiere, kantore en ontspanningsarea.
2. Sea View, kombuis, eetkamer en slaapkwartiere.
3. Sandton, slaapkwartiere en ablusies.
4. Doris bakenhut.
5. Noodbasis (hoofsaaklik radio kommunikasie toerusting).
6. Laboratorium A.
7. Laboratorium B.
8. Laboratorium C.
9. Helikopterloods.
10. Laboratorium D (Weerkundig).
11. Chemikaliee stoor.
12. Kragopwekkers.
13. Slaapkwartiere (Dieselwerktuigkundige).
14. Transformatorkamer.
15. Noodkragkamer.
16. Gimnasium.
17. Werkswinkel en materiaalstoor.
18. Laboratorium E ("Wet lab").
19. Voedselstoor.

Geboue is hoofsaaklik op 'n onderbouraamwerk opgerig met houtvloerkonstruksie
en metaalbekleding vir mure en dakke.



3. PROBLEEMSTELLING

3.1 Oorsig:

Benewens die huidige geboue op die basis bestaan volop oorblyfsels van
vorige geboue. Stukke van die oorspronklike strukture en afval boumateriale
kom verspreid oor die terrein voor. Dit wil voorkom asof geboue lukraak
verrys het aangesien 'n oorhoofse meesterplan nie bestaan het nie. Geboue
is vervang of verskuif sonder dat die geraamtes van die ouer geboustrukture
behoorlik verwyder is. Hierdie tendens wek ernstige kommer.

Dienste word plek-plek eiehandig deur lede van die oorwinterspan
aangebring wat onaanvaarbare praktyk is. Gevalle kom voor waar spanlede
vir hulleself slaap"suites" inrig in 'n desperate poging tot groter privaatheid
en vryheid. Vuilwaterafvoer word ongekontroleerd uitgestort en die
instandhouding van onkonvensionele dienstenetwerk word 'n groot
probleem.

Die moontlikheid om 'n alternatiewe ligging vir 'n nuwe basis te identifiseer
is ook genoem.

3.2 Kommunikasie:

Kontak tussen die spanlede is baie ongerieflik en tydrowend. Persone moet
tussen die onderskeie geboue en in slegte weerstoestande tussen die
geboue rondbeweeg.

3.3 Dienste:

Water, vuilwaterafvoer, elektrisiteit en brandbestrydingstoerusting moet oor
uitgestrekte areas voorsien en instand gehou Kfl^etword.

3.4 Energieverbruik:

Verhitting, verligting en ventilasie vereistes blyk van die belangrikste areas
van oneffektiwiteit te wees, 'n Groot aantal geboue impliseer uiteraard 'n
groot aantal deure na buite met onnodige verlies aan warm lug. Duplisering
van teemaak fasiliteite, yskaste, ens. is aan die orde van die dag.

3.5 Besoedeling:

Die uitgestrektheid van die basis lei noodwendig tot groter blootstelling van
menslike aktiwiteite en omgewings besoedeling. Daar is skynbaar van die
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mossoorte wat nagenoeg 10 jaar neem om na die oorspronklike toestand te
herstel nadat daarop getrap is. Menslike indringing bring ook uitheemse
plantegroei en lewende organismes saam. Die meeste uitheemse plan-
tegroei word juis gevind in die onmiddellike omgewing van die huidige basis.
Veertien verskillende tipes uitheemse plantegroei is al op die eiland geiden-
tifiseer. Vliee, erdwurms, kakkerlakke en forelvis is ook deur menslike
indringing na die eiland gebring.

3.6 Estetika:

Die lap-en-plak indruk wat die basis tans skep lyk uiters onprofessioneel en
moet dringende aandag kry.

3.7 Nuwe behoeftes:

Versoeke vanaf wetenskaplikes en ander personeel blyk drupsgewys
gedoen te word en 'n behoefte aan 'n globale akkommodasie behoeftelys is
noodsaaklik.

3.8 Instandhoudina:

Oornames geskied eenmalig per jaar gedurende April/Mei maand.
Departement Openbare Werke word gemagtig om ongeveer 10 persone na
die eiland te stuur. Konstruksiewerk asook instandhoudingswerke moet
gedurende hierdie kort periode gedoen word.

Die uitgestrektheid van die basis veroorsaak groter blootstelling aan die
omgewingsfaktore wat instandhouding van strukture en dienste onnodig laat
eskaleer.

3.9 Opsomming:

Departement Omgewing Sake rig voortdurend versoeke vir nuwe of
addisionele akkommodasie aan departement Openbare Werke vir
beplanning en oprigting, waaraan foutiewelik uitvoering gegee word.

Die huidige posisie is van so 'n aard dat geen fondse meer vir adhoc geboue
uitgele gaan word nie. 'n Oorhoofse meesterplan moet opgestel word ten
einde 'n aanpasbare boukonsep, by die nuwe gedeelte van Marionhuis; te
verkry.



4. AANBEVELING

4.1 Inleiding:

Die posisie van die huidige ligging van die basis blyk die beste te wees om
die volgende redes:

* Windbeskutting wat die bergpieke teen die heersende winde bied.
* Die toeganklikheid vanaf die see via "Boulders Beach" wat een van slegs

twee toeganklike strande op die eiland is.
* Die ideale eienskappe van "Gunners Point" wat die oprigting van 'n hyskraan

teenaan die see moontlik kon maak. Vrag kan gemaklik en redelik naby aan
die huidige basis gelaai word.

* Grootskaalse menslike indringing op 'n alternatiewe plek 'n uiters
ongewensde uitwerking op die eiland omgewing sal he.

4.2 Boukonsep:

4.2.1 Primere behoeftes:

Die basis word vir ± 85% van die jaar deur slegs 10-12 persone
bewoon. Dit wil egter voorkom asof die basis vir die oorbiywende
15% van die jaar, tydens die periode van oorname, beplan is.

Konseptueel behoort slegs op die primere behoeftes gefokus te word
by die ontwerp van 'n basis. Dit sal voorkom dat die uitsondering die
behoeftestelling dikteer.

4.2.2 Bestaande Geboue:

In die verlede is van 'n verskeidenheid van
funderingskonstruksiemetodes gebruik gemaak. Aanvanklik is
betonvoetstukke met 'n onderbou van houtraamwerk gebruik maar
nadat die gebruik van beton verbied is, is staalpype in die
grondoppervlak ingekap. Die nuutste metode wat onlangs gebruik is,
behels vlekvryestaalleipype met vlekvryestaalbalk en -traliewerk
onderbou. Die bo-bou bestaan uit geisoleerde plaatmetaal
muurpanele en ooreenstemmende konstruksie vir die dakke.

Meegaande tabel gee 'n opsomming van die geboue met dieselfde
tipe funderingkonstruksie.
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TABEL 4.1

A

BETONGEVULDE
DROMME MET
GELAMINEERDE
HOUTBALKE
ONDERHOU

4. Doris bakenhut

6. Laboratorium A,

1 9. Voedselstoor

B

BETONVOET-
STUKKE MET
HOUTKOLOMME
EN HOUTBALK
ONDERBOU

7. Laboratorium B.
Horisontaal

18. Laboratorium
E.
(Vertikaal)

c
VOLLEDIGE
BETONBLAD
MET'N
VERSKEIDEN-
HEID VAN BO-
BOU STRUK-
TURE

11. Chemikaliee
stoor

16. Gimnasium

* Ou Koelkamers

• &

GEBOUEOP
HOUTPALE EN
GELAMINEER-
DE HOUTBALK
ONDERBOU

13. Slaapkwar-
tiere (Diesel-
werktuigkun-
dige

E

GEBOUEOP 50
PYPWERK
STELLASIE EN
HOUTBALK-
KONSTRUKSIE

1. Marionhuis

2. Seaview

5. Noodbasis

8. Laboratorium
C.

1 4. Transformator
kamer

15. Noodkrag-
kamer

17.Werkswinkel
en materiaal
stoor

F

GEBOUEOP 100
VLEKVRYESTAAL
HEIPALE, TRALIE-
BALKE EN I-BALK
KONSTRUKSIE

9. Helikopterloods

12. Kragopwekkers

10. Laboratorium
D-(Weerkundig)

3. Sandtonslaap-
kwartiere en
ablusies

4.2.3 Nuwe Geboue

Alle geboue moet beplan word volgens 'n oorhoofse meesterplan. Dit
blyk egter van kardinale belang dat die aantal geboue op 'n sinvolle
en sistematiese metode afgeskaal word na 'n plasing met hoer
digtheid. 'n Verskeidenheid van kriteria vir die afskalingsproses kan
gebruik word. Die tipe funderingsmetode en onderbou blyk die aan-
gewese maatstaf te wees aangesien die primere probleem met
betrekking tot konstruksie aangespreek word.

Die opstel van 'n meesterplan waarbinne toekomstige uitbreiding,
opgradering of vervanging beplan is, moet soos versoek, dringende
aandag ontvang.

4.3 Implementerina:



4.3.1 Aksiestappe:

Die volgende aksies word voorgestel vir uitvoering en word tesame
met die verantwoordelikhede in label 4.2 aangetoon.

TABEL 4.2

AKSIE VERANTWOORDELIKE PERSOON

1. Volledige oorkoepelende/allesom-
vattende akkommodasie behoefte-
lys. Slegs die werklik noodsaaklik-
hede.

2. Opruim van alle bourommel, ander
afval en nuttelose items.

3. Afbreek en verwydering van alle
uitgediende en/of oorvoorsiende
geboue.

4. Verwydering van alle uitgediende
en ou rioolpype en ander dienste.

5. Die opstel van 'n meesterplan na
kommentaar van DOS.

6. Noodsaaklike items waaronder die
kombuis. (Sien aanhangsel B)

7. Vraelys wat behoeftes van span-
lede ten opsigte van gebou uitlegte,
weerspieel

Departement van Omgewing
Sake

Departement Omgewing Sake
en Departement Openbare
Werke

Departement Openbare Werke

Departement Openbare Werke

Departement Openbare Werke

Departement Openbare Werke

Departement Openbare Werke

4.3.2 Omgewingsimpak:

Dit is belangrik om omgewingsimpakstudies te doen alvorens nuwe
konstruksie aktiwiteite aangepak word. Ten spyte van die
meesterplan waarbinne konstruksie sal plaasvind, sal dit ten doel he
om die werklike noodsaaklikheid daarvan te verseker sodat die
omgewing tot die uiterste minimum beskadig sal word.

10



4.4 Meesterplan:

4.4.1 Dringende Behoeftes:

4.4.1.1 Die Kombuis:

Die kombuis is klein en uiters onprakties ingerig. Alhoewel
ruimte beperk is blyk die primere probleem swak uitleg en
onvoldoende toerusting te wees.

Van die oorsigtelike probleme is die te kort aan:

* Geen behoorlike oppervlaktes vir voorbereidings nie.
* Nie behoorlike opwasgeriewe nie en die was van potte is 'n

probleem.
* Areas waar gevriesde produkte ontvries kan word.
* Geen opskep fasiliteite nie.
* Te veel deurgange en verkeer deur die kombuis.
* Beknopte vullisarea vir afvalkos en ander vullis.
* Die blikkieskompakteerder word, tans buite in 'n ou koelkamer

gebruik.
* Slegte skakeling met die res van die basis.

Die huidige kombuis is in die "Sea View" gedeelte van die
basis gelee en sal van die eerste strukture wees wat vervang
moet word, 'n Voorstel word gedoen waar die kombuis her-
ingeruim word (Kyk aanhangsel B) of as latere alternatief 'n
nuwe kombuis opgerig word volgens die voorskrifte van 'n
Meesterplan

4.4.1.2 Bolua-qebou:

Die behoefte bestaan aan die plasing van 'n bystandeenheid
waterstofontwikkellaar wat waterstofgas vervaardig.
Chemikaliee en toerusting hiervoor word huidiglik buite die
gebou onder seile en afval materiaal geberg.

Kommer bestaan oor die besoedeling wat veroorsaak word
deur die chemikaliee en verwering van toerusting in die wind
en weer.
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Die versoek om twee addisionele vertrekke met 'n
vloeroppervlakte van ± 20m2 te voorsien moet ernstig
bevraagteken word. Die volgende besware bestaan:

* Dit in stryd met die toekomstige konsep sal wees waar die
aantal geboue verklein en geminimiseer moet word.

* Die huidige bolug-gebou oor onder benutte oppervlakte
beskik. Her-inruiming sal voldoende wees om die behoefte
aan te spreek.

* Die gebruik van gasbottels as bystand oorweeg moet word in
plaas van die metode waarby chemikaliee gebruik word.

* Die omvang van die chemikaliee wat gestoor moet word
heeltemal te veel blyk te wees.

Dit word aanbeveel dat die voorsiening van 'n waterstofbystan-
deenheid binne die bestaande bolug-gebou ingeruim word
sender die byvoeging van addisionele vloeroppervlakte.

4.4.1.3 Kompakteerderkamer:

Die kompakteerder staan tans in een van die uitgediende
vrieskamers, langs die kombuis. Hierdie situasie is 'n direkte
gevolg van die kombuis wat te klein is en totaal onprakties
uitgele is.

Die behoefte aan 'n kompakteerderkamer word saam met die
kombuis probleem hanteer.

4.4.1.4 Satelietskottel:

Satelietkommunikasiestelsels is reeds aangekoop om die
huidige HF-radiokommunikasie te vervang. Tydens 'n
satelietkommunikasievergadering gehou op 28 Mei 1993 is
daar voorlopig besluit dat die beste posisie vir die oprigting
van die satelietskottel by die twee hutte, ongeveer 500m weg
van die basis, sal wees.

Daar word voorgestel dat die satelietskottel op een van die be-
staande betonfunderings opgerig moet word.
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Meer opsies sal bestaan sodra van die ouer strukture
afgebreek en binne 'n nuwe konsep geakkommodeer sal word.
Dit sal ideaal wees indien die satelietskottel binne ± 100m
vanaf die radio-kamer kan wees.

4.4.2 Langtermyn Behoeftes

Die langtermyn behoeftes sal eers behoorlik aangespreek kan word
sodra 'n allesomvattende behoeftelys van Departement Omgewing
Sake ontvang is.

4.5 Opsommina:

Die basis is al ongeveer 25 jaar oud en die verwering wat in slegte
klimaatstoestande plaasgevind het, blyk grootskaalse herstel en
opknappingswerk te benodig.

Buiten die moontlike opknapping van die huidige kombuis word sterk
aanbeveel dat geen verdere konstruksie aktiwiteite met betrekking tot nuwe
geboue onderneem word nie.

Dit word voorgestel dat departemente Omgewing Sake en Openbare Werke
'n baie sterker houding moet inneem ten opsigte van die afskaling van die
aantal en groottes van geboue op Marion eiland.

5. SAMEVATTING:

Die konstruksie en bedryf van 'n navorsingstasie soos by Marion eiland, met die
gepaardgaande probleme van vullisverwydering, opwekking van energie, vervoer
en voorrade berg, bied 'n ooglopende bedreiging vir die eiland se natuurlewe en
voorkoms. Gelukkig is die bedreiging gelokaliseer en op 'n klein skaal. Tog moet
daar met nuwe oe en objektiwiteit teruggekyk word na hoeveel skade reeds
aangerig is en 'n program van rehabilitasie behoort ingestel te word.

iiHou Marion Eiland Skoon "
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