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I.  INLEIDING 

A.  CMB 

CMB is een Belgisch rederij met zijn hoofdzetel in 

Antwerpen.  Naast vele bulkgoederenschepen en 

tankers, bezit CMB ook een grote VLOOT 

containerschepen. 

B.   Verbruik op een schip 

Deze masterproef zal dieper ingaan op het 

energieverbruik van een containerschip (de 

hoofdschroef niet meegerekend). Op een 

containerschip is het verbruik zeer variabel, zoals te 

zien is in Figuur 1. Het verbruik hangt af van veel 

factoren zoals buitentemperatuur, reefers aan boord, 

thrusters die aangaan, pompen die aan/uit slaan, … 

Vandaar wordt het zeer moeilijk om het gevraagd 

vermogen precies in te schatten. Het is echter zeer 

cruciaal dat er zeker meer vermogen beschikbaar is 

dan het gevraagd vermogen. Anders is het risico op 

een  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

volledige stroomuitval te groot. Dit is een situatie die 

uiteraard te vermijden is, aangezien in volle zee hulp 

lang onderweg is waardoor de kostprijs van een 

dergelijke uitval dus enorm hoog kan oplopen.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Dit eindwerk zal zich toespitsen op het geïnstalleerd 

vermogen en het verbruik van 1 model schip, 

namelijk het 2550 TEU schip. Het doel van dit 

eindwerk is tweeledig, enerzijds het verbruik van het 

schip verminderen, anderzijds het geleverd 

vermogen beter afstemmen op het verbruik. 

Om het verbruik te verminderen worden in deze 

masterproef 2 alternatieven onderzocht. Enerzijds 

wordt een haalbaarheidsstudie opgemaakt om te 

kijken of een cos ϕ-verbeteraar ervoor kan zorgen dat 

er minder stroom vloeit door de kabels, waardoor er 

minder Jouleverliezen zullen zijn en er bijgevolg 

minder vermogen geleverd moet worden. Anderzijds 

wordt gekeken of de bestaande smoorkleppen 

kunnen weg gehaald en vervangen worden door een 

frequentieregelaar. Deze regelaar zorgt voor een 

variabele snelheid van de pompen, waardoor ze niet 

meer in vollast draaien en bijgevolg minder 

vermogen nodig hebben.  

Momenteel staan op een 2550 TEU schip 

4 dieselgroepen met elk een nominaal vermogen van 

2133 kVA. Samen vormen de 4 dieselgroepen het net 

van het schip. Er werd bij de ontwerp van het schip 

voor 4 identieke dieselgroepen gekozen om ervoor te 

zorgen dat dezelfde reserveonderdelen kunnen 

gebruikt worden en er bijgevolg minder materiaal 

aan boord moet zijn. Het geïnstalleerd vermogen is 

voldoende groot zodat er steeds voldoende 

redundantie is op het schip. Ook kan onderhoud op 
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Figuur 1: verbruik van een 2550 TEU schip [1] 
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volle vaart uitgevoerd worden. Er wordt in dit 

eindwerk nagegaan of een andere verhouding beter 

kan aansluiten bij het geleverd vermogen, terwijl nog 

steeds de veiligheid om een uitval te vermijden 

gegarandeerd blijft. Dit kan onder andere door 

toevoeging van een batterij die extra vermogen levert 

wanneer de dieselgroepen te hoog in belasting gaan,. 

Naast het veranderen van de verhouding van de 

generatoren, wordt tenslotte overwogen om een 

asgenerator te plaatsen. Dit is een generator die als 

rotor de schroefas van de hoofdmotor gebruikt. Zo 

kan extra energie opgewekt worden die aangesloten 

wordt op het net. 

Als laatste punt is het ook interessant om te bekijken 

wat de haalbaarheid is om één van de vier 

generatoren te vervangen door een batterij om dan 

vervolgens te bekijken wat het toekomstperspectief 

hiervan zou kunnen zijn. Zo kan hier eventueel een 

verdere studie op uitgevoerd worden. 

III.  RESULTATEN 

Een cos ϕ-verbeteraar voor de grootste elektrische 

verbruiker bleek niet echt rendabel te zijn. Deze heeft 

slechts een totale winst van 2.900 euro over 10 jaar 

en een terugverdientijd van 5 jaar. Dit is te klein om 

die investering te overwegen. Een compensatie voor 

de verste reefer daarentegen was al interessanter. 

Deze bracht over 10 jaar een besparing op van 12.000 

euro en had een terugverdientijd van 2 jaar. Verder 

onderzoek moet uitwijzen of het aanpassen van de 

dichtere reefers ook rendabel kan zijn. 

Smoorkleppen vervangen door frequentie-

omvormers zorgen voor een besparing van meer dan 

20.000 euro per jaar. Indien een de dergelijke 

frequentieomvormer minder kost dan 8.500 euro zal 

de investering al binnen het jaar terugbetaald zijn. 

Wat dus zeer interessant is.  

Bij het aanpassen van de verhouding van de 

dieselgroepen kunnen heel wat besparingen behaald 

worden. De belasting en het rendement van de 

generatoren ligt daarbij hoger en daarnaast kan een 

batterij als buffer toegevoegd worden. Beiden zorgen 

ervoor dat de generatoren meer belast worden, 

waardoor het specifiek verbruik zal dalen. De 

berekende winst die gehaald kan worden, bedraagt 

meer dan € 120.000/jaar. 

Een asgenerator kan een zeer interessante investering 

zijn. Door een asgenerator te plaatsen wordt het 

vermogen geleverd door de hoofdmotor en niet door 

de diesel-groepen die een lager rendement hebben. 

Een besparing voor een asgenerator van 1 MW 

bracht een besparing op van meer dan 100.000 euro 

per jaar. Indien de investering kleiner is dan 400.000 

euro betekent dit dat de terugverdientijd minder 

bedraagt dan 4 jaar. Hier is wel extra onderzoek 

nodig om te kijken of de as en de hoofdmotor deze 

extra last aankan. 

Bij de overweging om een dieselgroep te veranderen 

door een batterij is al snel duidelijk dat dit niet 

rendabel zal zijn. De kostprijs van een batterij ligt 

vandaag nog veel te hoog. Maar aangezien er nog 

heel veel onderzoek gaande is naar batterijtech-

nologie en bijgevolg de kostprijs en het volume van 

een batterij zal afnemen, is dit zeker een goed idee 

om verder onderzoek te voeren naar de haalbaarheid 

van deze applicatie in de toekomst. 

IV.  BESLUIT 

De verhouding aanpassen van de generatoren is 

zeker winstgevend. Nader onderzoek moet wel nog 

aantonen of deze situatie veilig genoeg is. Want het 

totaal geïnstalleerd vermogen zal lager zijn. 

Daarnaast is het ook duidelijk dat de batterij een 

element is die nu nog niet zo heel voordelig is, maar 

in de toekomst, wanneer de prijzen voor batterijen 

nog dalen en de uitstoot van vervuilende diesel nog 

meer gereglementeerd wordt, lijkt dit zeker een goed 

alternatief te zijn. 
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