
 

Besparing op electriciteit aan boord van zeeschepen

Citation for published version (APA):
Visscher, de, A. G. (1982). Besparing op electriciteit aan boord van zeeschepen. Aandrijftechniek, 5(2), 58-59.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1982

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/2e630518-594b-4bc3-8f1d-fdc2921996d4


Besparing op elektriciteit aan boord
van zeeschepen

A.G.  V isser
Hoofdvakstudent vakgroep Aandrijftechniek, TH Eindhoven
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De kosten voor brandstof zijn de laatste jaren zo hoog opgelopen, dat het voor
scheepsbouwers en reders noodzakelijk is geworden een groot aantal energie-
besparende maatregelen te treffen. In 1979 startte het Nederlands Maritiem Insti-
tuut (thans het Maritiem Research Instituut Nederland) een nationaal energieon-
derzoekprogramma voor de scheepvaart. Dit artikel is een uitvloeisel uit dit on-
derzoek en geeft een aantal mogelijkheden aan, \ryaar op energie en dus op kosten
kan worden bespaard, in de opwekking en het verbruik van energie door hulp-
systemen aan boord van zeegaande schepen.
De aandacht wordt hierbij vooral gericht op het elektrisch systeem, omdat de
meeste besparingen mogelijk lijken op dit gebied.

Dieselaggregaten
In verreweg de meeste gevallen wordt elek-
trische energie aan boord van zeeschepen
opgewekt met behulp van dieselaggregaten.
De energetische prestatie van een dergelijke
dieselmotor,/elektrische generator-combi-
natie wordt uitgedrukt in het 'specifieke

brandstofverbruik': het aantal grammen
brandstof dat nodig is voor de produktie
van I kWh elektrische energie. Dit specifiek
brandstofverbruik blijkt sterk afhankelijk
te zijn van de belastingsgraad van de op-
wekker (zie afb. 1). De prijs van elektrici-
teit varieert hierdoor van ca. 17 ctlkWh
bij volle belasting, tot ca. 22 ctlkWh bij
een belastingsgraad van 30%, waarbij al-
leen rekening is gehouden met brandstof-
kosten. Vooral in tijden van lage belasting,
bij voorbeeld 's nachts tijdens havenbe-
drijf, zal de kWh-prijs hoog zijn. Ook tij-
dens zeebedrijf echter zal de gemiddelde be-
lastingsgraad, met het oog op piekbelastin-
gen, beneden een bepaalde waarde moeten
blijven.
Toch zullen dieselaggregaten hoog-belast
moeten draaien, indien een goede energie-
huishouding gewenst is. Een aantal midde-
len staat ter beschikking om dit laatste te
bereiken.

- Installatie van meerdere (eventueel in
grootte verschillende) aggregaten, voor een
juiste aanpassing van het opgestelde vermo-
gen aan het gevraagde en/of te verwachten
verbruik.
- Toepassen van'load-shedding'; het ver-
minderen van gelijktijdigheidspiekbelastin-
gen door selectief schakelen van minder
kritische elektriciteitsverbruikers, teneinde
dieselaggregaten kleiner te kunnen kiezen.
- Reeds in de ontwerpfase nauwkeurig
voorspellen van de werkelijk optredende
elektrische belasting onder verschillende
bedrijfsomstandigheden mei behulp van si-
mulatietechnieken; de grootte van de op-
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wekker(s) kan aan de te verwachten vraag
worden aangepast.

Afvalwarmtegebruik
Voor de voortstuwing van een zeeschip
wordt veelal gebruik gemaakt van een die-
selmotor, die behalve een omzetting van
chemische in mechanische energie, helaas
ook een omzetting van chemische in ther-
mische energie veroorzaakt. Globaal kan
worden gesteld, dat van drie delen brand-
stof één deel in mechanische energie wordt
omgezet. De beide overige delen bestaan uit
warmte waarvan één deel hoogexergetisch
(temperatuur-niveau 300 à 475'C) en één
deel laag-exergetisch (50 à 130"C) is.
De benodigde elektriciteit aan boord van
een schip bedraagt vaak slechts enkele pro-
centen van de grote hoeveelheid afval-
warmte die door de voortstuwingsmotor
wordt geproduceerd. Deze afvalwarmte
kan worden benut door middel van de zo-
genaamde 'Waste Heat Recovery Plants',
waarmee, met behulp van een ketel-turbi-
ne-generator-combinatie, elektriciteit
wordt geproduceerd. Bij aanwezigheid van
een dergelijke installatie kan meestal in de
gehele elektriciteitsbehoefte (tijdens zeebe-
drijf) worden voorzien. Hoewel de kost-
prijs van genoemde installaties hoog is,
blijkt aanschaf in vele gevallen toch renda-
bel door de grote brandstoÍbesparing die
op deze manier wordt bereikt.

Asgeneratorsystemen
De grote voortstuwingsdieselmotor (orde
10.000 kW) heeft ten opzichte van de kleine
dieselmotoren die gebruikt worden voor de
produktie van elektriciteit (orde 1000 kW)
een aantal aantrekkelijke voordelen, o.a.:
- gebruik van een minder dure soort
brandstof (stookolie in plaats van dieselo-
lie);
- beter rendement;
- lager specifiek smeerolieverbruik;

- lager specifiek onderhoud.
Bij de opwekking van elektrische energie
kan met vrucht van deze voordelen gebruik
worden gemaakt door een elektrische gene-
rator op te nemen in de schroefas: een
(schroef)asgenerator. Is de schroef van het
niet-verstelbare type, wat veelvuldig voor-
komt in de Nederlandse grote handelsvaart,
dan zal snelheidsregeling van het schip ge-
schieden door toerenvariatie van de
schroefas. Ook de asgenerator zal een ver-
anderend toerental ondergaan waardoor
extra installaties nodig zijn om een span-
ning van constante frequentie te realiseren.
In afbeelding 2 is een voorbeeld gegeven,
waarbij gebruik is gemaakt van een elektro-
nische omzetter, die zorgdraagt voor een
nagenoeg constante netfrequentie van 50 of
60 }Jz. Berekeningen tonen aan dat rand-
voorwaarden voor een kosten-effektief ge-
bruik van asgeneratorsystemen kunnen
worden aangegeven. Opmerkelijk is dat de-
ze randvoorwaarden vrijwel uitsluitend sa-
menhangen met het verschil in prijs van
dieselolie en stookolie.

Verbruik
Tot nu toe zijn steeds mogelijkheden beke-
ken, die kunnen leiden tot een betere op-
wekking van elektrische energie. Nu zal
ook het verbruik worden beschouwd.
Tabel I toont de verdeling van elektrische
energie over verschillende verbruikersgebie-
den. Deze tabel is ontleend aan de gegevens
van een energetische analyse, die, als on-
derdeel van het onderzoek. is verricht aan
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AÍb. I. Specifiek brandstofverbruik vín
een dieselaggregaaí als functie van de be-
lasting.
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Aíb. 3. Mogeliike besporing door toeren-
tálregeling bij een centrifugaalpomp.

boord van een middelgroot multi-purpose
schip (ruim 20.000 DWT).
Behàlve besparingen op puur technisch ter-
rein zijn er ook mogelijkheden om de be-
manning te stimuleren aktief mee te werken
aan enèrgiebesparing (zi,e o.a. 'hotelbe-

drijf in tabel l). Naast een goede voorlich-
ting over hoe te besparen, zal ook uitgebrei-
de informatie nodig zijn over het eigen ver-
bruik, in de vorm van vermogens- enlof
energiemetingen, zodat de bereikte bespa-
ringen onmiddellijk kunnen worden opge-
merkt. Dit soort metingen wordt tot op he-
den in onvoldoende mate uitgevoerd. Vaak
wordt alleen het totaal opgenomen elek-
trisch vermogen gemeten, terwijl voor een
energiemeting de inhoud van de brandstof-
tank moet worden bijgehouden'

Toerenregeling van centrifugaalpompen
Een andere uitkomst van eerdergenoemde
analyse is, dat bijna 75s/o van alle geprodu-
ceerde elektriciteit bestemd is voor induk-
tiemotoren. Een groot deel van deze moto-
ren verzorgt de aandrijving van centrifu-
gaalpompen voor het verplaatsen van vloei-
stoffen zoals (koel)water, brandstof en
smeerolie. Eventueel gewenste volume-
stroomregeling geschiedt algemeen met be-
hulp van smoorkleppen in het leiding-
systeem. Kan de centrifugaalpomp in toe-
ren worden gevarieerd, dan onstaat een be-
hoorlijke energiebesparing bij volumestro-
men beneden de nominale waarde (zie aÍb.
3) ,
Door middel van een eenvoudige kosten-
batenanalyse kan worden aangetoond dat
toerenregeling van centrifugaalpompen on-
der bepaalde condities een rendabele zaak
is, zelfs indien gebruik gemaakt wordt van
(dure) frequentieregelaars voor induktie-
motoren.

Cos o
In vele gevallen is het geïnstalleerd vermo-
gen van induktiemotoren ten gunste van ze-
kerheidstoeslasen re sroot. Dit leidt tot een
lage cos p, wàardooi extra koperverliezen
optreden in de generator(en) en de toevoer-
leidingen. Dooi een juiste belasting van de
lnduktiemotoren neemt de cos r/ toe; de re-
latieve verliezen nemen af. De cos g kan zo
worden opgevoerd tot ongeveer een faktor
u,8. De besparingen die op deze wijze ge-
realiseerd kunnen worden, zullen overigens
gering zijn, maar men moet bedenken dat
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diesetmotor

btindtast-
machine

A.fb. 2. Asgeneratorsysteem met elektronische omzetter.

schroef

e t e k t r  o  n i s c  h e
omzetter

Tabel 1. Verdeling
van elektrísche
energie over Yer-
schillende verbrui-
kersgebieden.

haven gemiddeld

dieselmotor
machinekamer
hote lbedr i j Í
lad ingbehandel ing
overige

43
1 2
27
1 1
7

8
1 2
38
25
1 7

30
1 2
31
1 6
1 1

100% 100o/o 100%

er geen extra investeringen mee gemoeid
zrjn.
Is een nóg hogere cos @ gewenst, dan kan
blindlastcompensatie met behulp van con-
densatoren worden toegepast. Aangetoond
kan worden, dat met de huidige brandstof-
prijzen blindlastcompensatie in bepaalde
gevallen economisch gunstig is.

Computergebruik
De jàren iestig werden gekenmerkt door
een stormachtige ontwikkeling op het ge-
bied van de micro-elektronica. De toepas-
singsmogelijkheden zijn sterk verbreed en
doór een steeds verdere daling van de kost-
prijs van de componenten, komen meer en
meer gebieden in aanmerking voor toepas-
sing van deze technieken.
Hei elektrisch systeem aan boord van zee'
schepen is na de laatste wereldoorlog zo
sterli uitgebreid (bestaat nu uit zoveel ele-
menten), dat energetisch en onderhouds-
technisch het overzicht voor de bemanning
te gecompliceerd is geworden, deels ook
aoór Oe iteeds verdere inkrimping van de
personeelsbezetting; micro-elektronica is
hier op zijn Plaats.
Enkele van de vele mogelijke toepassingen
worden genoemd.
- Het optimaal aanpassen van het ver-
bruik en de opwekking van elektriciteit
door middel van load-shedding en het kie-
zen van een optimale combinatie van op-

'wekkers. Zie ook onder het hoofd 'Diesel-

aggregaten'.j Condition-monitoring van werktuig-
kundige systemen. Het bewaken van de 'ge-

zondheidstoestand' van pompen' elektro-
motoren, verbrandingsmotoren.

CIMAC Congres
Van l3 t/m l7 juni 1983 wordt in Parijs het
l5e internationale congres over verbran-
dingsmotoren gehouden' Hiertoe nodigt
het organiserend comité - Conseil Interna-
tional des Machines à Combustion - die-
genen die een lezing willen houden uit, tot
het inzenden van een samenvatting van het
te bespreken onderwerp. Na selectie van de
inzendingen zal het technisch programma
comité de houders van de voordrachten na-
der instrueren omtrent visualisering. Wat
betreft de dieselmotoren gaat de belangstel-
ling uit naar machines met hoge specifieke
output, optimaliseren van componenten en
systèmen om het brandstofverbruik te verla-
gen, effect van milieu-eisen op ontwerp en
werking van de dieselmotoren, alsmede
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
ontwerp, ontwikkeling, onderhoud en
brandstof. Wat betreft gasturbines heeft de
CIMAC belangstelling voor de rol van de
turbine voor het milieu en het brandstof-
verbruik.
Wie voornemens is een bijdrage te leveren
aan het congres zal wel snel moeten zijn,
want de samenvattingen moeten voÓr 20 fe-
bruari worden toegezonden aan het Neder-
lands Nationaal Comité CIMAC' Postbus
lg0, 2700 AD Zoetermeer, en wel in 18-
voud voor dieselmotoren en l4-voud voor
gasturbines, in het Frans én het Engels.
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