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MANAGEMENT SAMENVATTING
Dit rapport beschrijft een vooronderzoek naar de effecten van de energietransitie en emissieloos
varen op de operatie van schepen in de binnenvaartsector. De nieuwe energiedragers kenmerken
zich door een lagere energiedichtheid ten opzichte van diesel. Om dezelfde energievoorraad te
kunnen meenemen is meer gewicht en/of meer volume nodig voor energieopslag aan boord. Dat gaat
ten koste van ladinggewicht en/of lading volume. Dat kan er ook toe leiden dat het vaarbereik van een
schip afneemt. of dat ruimte voor de machinekamer, accommodatie of lading ingeruild moet worden
voor energieopslag aan boord. In dit vooronderzoek zijn twee aspecten hiervan verkend:
1. Hoe kunnen scenario’s voor een bunkerinfrastructuur ontwikkeld worden voor verschillende
energiedragers.
2. Het voorspellen van de vermogensvraag van een binnenschip gedurende de operatie vanuit
de invalshoek “rightsizing” – niet meer vermogen toepassen dan nodig.
Potentiële nieuwe energiedragers hebben een lagere energiedichtheid, waardoor schepen vaker een
energiedrager moeten bijvullen (of wisselen). Daarvoor moeten voldoende locaties langs de route
aanwezig zijn. Binnen het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen aanwezig vermogen,
vaarbereik en de hoeveelheid energie aan boord. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:
1. Wat is het effect van de hoeveelheid meegedragen energie op het vaarbereik van een
binnenschip en de nodige bunkerinfrastructuur?
Right-sizing is van belang omdat het (indien mogelijk) verminderen van geïnstalleerd vermogen direct
(positief) effect heeft op investeringskosten en energieverbruik. Hierbij hoort de volgende
onderzoeksvraag:
2. Wat is het effect van het geïnstalleerde vermogen op de reistijd, het energieverbruik en de
minimaal haalbare snelheid?
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van reissimulaties. Deze simulaties zijn gedaan voor vier
verschillende 110m schepen, met een variërende hoeveelheid energie aan boord en een variërende
hoeveelheid geïnstalleerd vermogen. Als vaarroute is de route Rotterdam – Iffezheim gebruikt. Initieel
was het de bedoeling de route tot aan Basel te onderzoeken, maar het was niet mogelijk om binnen
de beschikbare tijd voldoende nauwkeurige vaarweggegevens te verzamelen.
Uit de resultaten van dit verkennend vooronderzoek blijkt dat voor de reis Rotterdam – Iffezheim er
ca. 36000 kWh energie aan boord moet zijn van een 110m schip om de reis zonder stops te maken.
Wanneer gekeken wordt naar recente ontwikkelen naar de toepassing van batterijcontainers op
schepen, zijn hiervoor ca. 24 batterijcontainers nodig (1,5 mW per 20’ container - TEU). Dit vereist
een significant deel van de laadruimte aan boord en gaat ook ten koste van het nuttig laadvermogen.
Op basis daarvan lijken batterijcontainers, met de huidige stand van de techniek (+/- 1500 kWh per
TEU), geen goede optie om de route Rotterdam – Basel te varen.
Dit vooronderzoek heeft zich beperkt tot enkele schepen van 110m x 11.45m, op één traject. De
geschetste methodiek is bruikbaar voor binnenschepen, koppelverbanden en duwstellen. Voor een
goed inzicht in de overall impact van de energietransitie kunnen de verschillende aspecten worden
onderzocht middels relatief eenvoudige simulaties. Belangrijke variabelen daarbij zijn: de relevante
energiedragers, de verschillende scheepstypes (samenstelling, vorm, voortstuwingsconfiguraties) en
de verschillende vaarprofielen (routes, kenmerken).
Het vaarbereik lijkt, op basis van deze verkenning, een belangrijke factor. Het vaarbereik kan worden
vergroot door meer energie mee te nemen en een zuinigere, geoptimaliseerde rompvorm en schroef.
Een geïntegreerd ontwerp van scheepsromp en schroef (schroeven), inclusief de overige appendages
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vraagt een forse inspanning. Vaak ontbreekt het aan tijd en geld voor zo’n optimalisatie. Door het
ontwikkelen van een aantal goede standaardontwerpen (in samenspraak met de industrie) ten
behoeve van de sector kan een besparing in vereist vermogen worden gerealiseerd. Dit is van belang
ongeacht de toegepaste energiedrager.
Op het gebied van right-sizing is verkennend onderzoek gedaan naar de reistijd, het energieverbruik
en de haalbare minimumsnelheid door het water, afhankelijk van het vermogen. Door reissimulaties
uit te voeren over een langere periode kan systematisch inzicht opgebouwd worden naar
bunkerinfrastructuur in relatie tot energiedrager en toegepast vermogen aan boord.
Right-sizing is nu alleen verkent vanuit de invalshoek “gebruikt vermogen in de doorgaande vaart”.
Als het onderzoek naar rightsizing wordt vervolg, dient ook het aspect manoeuvreerbaarheid
onderdeel te zijn van het onderzoek, immers de wisselwerking schroef – roer wordt op diverse
manieren ingezet bij manoeuvres, en ook dat vereist een zekere hoeveelheid vermogen op de
schroef.

Report No. 31120-2-POW concept voor finale opmaak

1

1

INLEIDING

Het Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben MARIN gevraagd
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en gevolgen van de energietransitie in de binnenvaart. In
“Onderzoeksvoorstel nr. 31120 – versie 1.2” zijn de volgende werkpakketten gespecificeerd
(overgenomen uit het voorstel).
Dit is uitgewerkt in de volgende stappen;
1. Vooronderzoek met drie hoofdonderdelen
a. Overzicht van voor deze transitie belangrijke toepassingen en ontwikkelingen vanuit
expertise en ervaring van MARIN.
b. Een overzicht van de belangrijkste relevante voortstuwingssysteem configuraties en
een advies ten aanzien van de meest kansrijke retrofit opties inclusief mogelijke
aanpassingen in/aan het achterschip.
c. Identificatie van de relevante scheepsbouwkundige eisen (zonder de criteria zelf te
specificeren) en regelgeving die door deze transitie worden geraakt.
2. Bepalen van de prestaties en impact van de configuraties op binnenvaart transport, inclusief
vaarbereik en vereist vermogen en voor rivier/vaarweg condities. Eerste opzet van een schets
van de (impact op) bunker infrastructuur per energiedrager.
3. Ontwikkelen en ter beschikking stellen van voorbeeldontwerpen, met het accent op rompvorm,
schroef en indeling.
4. Ontwerp en optimalisatie van voortstuwingsinstallaties.
Stap 1 en 2 zijn in 2018 gerealiseerd en begin 2019 afgerond. De vervolgstappen worden in nader
overleg ingevuld. Dit rapport betreft de verslaggeving van stap 2: het bepalen van de prestaties van
mogelijke scheepsconfiguraties. Onder prestaties wordt hierin verstaan, reistijd, energieverbruik en
vaarbereik. Het vaarbereik wordt geïllustreerd met voorbeelden om te komen tot een benodigde
bunkerinfrastructuur (gegeven een energiedrager).
De analyses zijn uitgevoerd met het reissimulatieprogramma ‘Gulliver’. Dit is een MARIN
simulatiemodel waarmee reizen van schepen versneld worden gesimuleerd. In deze reizen worden
omgevingscondities zoals waterdiepte, vaarwegbreedte, stroming en verhang meegenomen. Op basis
van een vooraf ingevoerd scenario berekent het simulatiemodel de snelheid, brandstofverbruik en
andere gewenste gegevens. Op basis van dergelijke berekeningen kan een blueprint van een
bunkerinfrastructuur worden bepaald.
Het onderdeel right-sizing is beperkt onderzocht. Voor het bepalen van het minimaal vereist vermogen
spelen verschillende factoren een rol
-

manoeuvreerbaarheid,
reistijd,
minimale snelheid door het water.

Reissimulaties geven inzicht in reistijd en snelheid door het water. Dat wordt in dit onderzoek nader
toegelicht. Om de vermogensbehoefte in relatie tot de manoeuvreerbaarheid te bepalen, zijn
simulaties nodig die specifiek daarop zijn gericht.
Hoofdstuk 2 beschrijft de voorbereiding van de studie. Onder andere het verzamelen van
omgevingsdata voor de simulaties wordt beschreven. Tijdens het onderzoek bleek dat, gegeven de
beschikbare tijd en capaciteit, de vereiste input stroom op van Iffezheim niet in voldoende detail
beschikbaar te verkrijgen was. Daarom zijn de berekeningen uitgevoerd voor de route tot Iffezheim
(de eerste sluis varend van Rotterdam naar Basel, ca 25 km stroomaf van Straatsburg). Hoofdstuk 3
beschrijft de resultaten voor de bunkerinfrastructuur en right-sizing. Conclusies en aanbevelingen
worden beschreven in hoofdstuk 4.
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VOORBEREIDING

Dit hoofdstuk beschrijft het werk dat nodig is om de reissimulaties uit te voeren en de
onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Wat is het effect van de hoeveelheid meegedragen energie op het vaarbereik van een
binnenschip en de nodige bunkerinfrastructuur?
2. Wat is het effect van het geïnstalleerde vermogen op de reistijd, het energieverbruik en de
minimaal haalbare snelheid?
Voor de te onderzoeken route (Rotterdam – Iffezheim) zijn gegevens met betrekking tot de omgeving
verzameld, en simulaties met Gulliver zijn opgezet om scheepsprestaties te bepalen. De resultaten
van deze berekeningen worden geanalyseerd om het vaarbereik en op basis daarvan de vereiste
bunkerinfrastructuur te bepalen.
Omgevingsdata route Rotterdam – Iffezheim

2.1

De omgevingscondities hebben invloed op de prestaties van een binnenschip, en daarmee op het
vaarbereik en de nodige bunkerinfrastructuur. De volgende gegevens zijn van belang:
1.
2.
3.
4.

Waterdiepte
Stroming
Verhang
Vaarwegbreedte

Van deze gegevens zijn (in het model) met name de eerste twee afhankelijk van tijd: door de variatie
in de afvoer van de rivier varieert de waterstand en daarmee de waterdiepte, de stroming en in
mindere mate het verhang.
2.1.1

Waterdiepte

Om de variatie goed te modelleren, is data uit verschillende bronnen verzameld. Voor waterdiepte is
gebruik gemaakt van historische waterstanden (NL) en pegelstanden (Duitsland), verkregen via
Rijkswaterstaat en de Bundesanstalt für Gewässerkunde. Deze waterstanden zijn beschikbaar voor
de afgelopen jaren, tot en met mei 2018. In Nederland zijn de waterstanden gedefinieerd ten opzichte
van N.A.P. Om tot een waterdiepte te komen, moet ook de ligging van de bodem bekend zijn.
Voor deze bodemligging is data van CoVadem gebruikt. CoVadem bestaat uit een netwerk van
binnenschepen met een backoffice. Op basis van door de schepen gemeten waterdiepte (met het
echolood) wordt een actuele waterdieptekaart geconstrueerd. Om de bodemligging te bepalen, zijn
historische waterstanden (hierboven) gebruikt in combinatie met een subset van de CoVadem
meetdata. De waterdieptes bepaalt voor een aantal reizen in de periode waarin de pegelstanden
bekend waren, zijn afgetrokken van deze pegelstanden om de bodemligging te bepalen. In de praktijk
verandert de bodemligging, maar in het huidige project is de bodemligging voor constant
aangenomen.
Door de vaste bodemligging te combineren met een waterstand (tussen twee peilschalen/pegels
wordt geïnterpoleerd), kan op elk punt langs de route Rotterdam – Basel (Iffezheim) de waterdiepte
geschat worden.
2.1.2

Stroming

Stroming is bepaald uit zogeheten betrekkingslijnen die gedownload zijn uit FLYS (Duitsland) en
verkregen via Deltares (Nederland): de variatie van het waterniveau langs een route. Deze
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betrekkingslijnen zijn gerelateerd aan de waterafvoer op een bepaald punt langs de route. Wanneer
de waterstand bij een pegel uit historische data bekend is, kan de bijbehorende afvoer ook bepaald
worden. De stroming langs de gehele route is ook gerelateerd aan de afvoer. Met de reeds geschatte
afvoer kan dus ook de stroming op een willekeurig punt langs de route bepaald worden.
2.1.3

Verhang

Wanneer een binnenschip over een rivier vaart, wordt een hoogteverschil overwonnen. Bijvoorbeeld
op de route Rotterdam naar Basel, is het totale hoogteverschil ongeveer 240 meter. Dit betekent dat
een schip in feite omhoog vaart. Hoewel deze hoek beperkt is, kan het aandeel extra weerstand dat
een schip hierdoor ondervindt oplopen tot ca. 10% van de totale scheepsweerstand.
Een schatting van het verhang op een willekeurig punt langs de route is bepaald met behulp van de
waterstanden. Het verloop van de waterstanden (welke ten opzichte van N.A.P. bekend zijn) geeft
een getal voor het verhang. Dit verhang varieert, net als de waterstanden en de waterdiepte, met tijd
en plaats.
2.1.4

Vaarwegbreedte

De vaarwegbreedte is niet bekend uit databanken, daar de effectieve breedte ook moeilijk te bepalen
is. Van oever tot oever kan een rivier bijvoorbeeld een breedte hebben van honderden meters, terwijl
de feitelijke vaargeul kan een veel smaller zijn.
Als schatting is daarom uitgegaan van kaartgegevens. Dit levert mogelijk een te optimistische
schatting op (het enige wat bekend is, is de afstand tussen oevers, strekdammen of kribben). Verder
is de vaarwegbreedte constant aangenomen.
2.2

Opzet Gulliver simulaties

In de simulaties worden reizen van schepen nagebootst. Het voorbereiden van de simulaties vereist
ook het verzamelen van de voor de simulatie relevante scheepsgegevens. In deze fase van het
onderzoek hebben we ons beperkt tot bij MARIN beschikbare schepen van 110 meter. Daarbij is
gezocht naar enkel en dubbelschroef voortstuwing, en variatie in diepgang en de zogenaamde
“volheid” van het schip: de blokcoëfficiënt. Tabel 1 geeft de belangrijkste kenmerken van de
geselecteerde schepen.
Tabel 1 - Overzicht van beschouwde binnenvaartschepen

ES1
ES2
DS1
DS2

Aantal
schroeven
1
1
2
2

Lengte
(m)
110.0
110.0
109.0
110.0

Breedte
(m)
11.40
11.40
11.40
11.40

Diepgang
(m)
3.50
2.75
2.20
3.20

Blokcoëfficient
0.85
0.86
0.86
0.90

Voor elk schip zijn de volgende zaken gemodelleerd:
-

Weerstand als functie van de snelheid (diep en onbeperkt breed water): de weerstandscurve.
Stuwkracht en benodigd vermogen schroef.
Effect van ondiep water op de weerstand.
Effect van beperkte breedte op weerstand.
Effect van verhang op weerstand.

Voor deze schepen is de weerstandscurve geschat met behulp van DESP, waarin statistiek van bij
MARIN onderzochte scheepsmodellen is opgeslagen. Er is gebruik gemaakt van schattingen die
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gemaakt zijn in eerdere projecten. In deze schattingen zijn ook schroefgegevens gebruikt. Deze
schroefgegevens zijn in Gulliver gebruikt om stuwkracht en asvermogen te modelleren.
Het effect van ondiep water is gemodelleerd via een schatting die gebaseerd is op het werk van
Lackenby (Lackenby, 1963). Die schatting is op basis van modeltestresultaten verbeterd om tot een
realistisch effect te komen. Het effect van beperkte breedte wordt bepaald uit een tabel met
weerstandstoenames voor verschillende snelheden, breedtes en waterdieptes. Deze tabel is
opgesteld naar een methode ontwikkeld bij het MARIN (Raven, 2018) om te corrigeren voor het effect
van beperkte sleeptankbreedte.
Het effect van verhang is direct afhankelijk van de massa van het schip en de hellingshoek van het
water. Het gewicht volgt direct uit de waterverplaatsing van de te onderzoeken schepen. Het verhang
zelf wordt bepaald uit de omgevingscondities, zie 2.1.3.
Om het effect van de variatie in waterstand mee te rekenen in het bepalen van het vaarbereik, zijn
simulaties uitgevoerd worden voor verschillende vertrekdata, Per scheepstype zijn 12 simulaties zijn
uitgevoerd verdeeld over een periode van één jaar, met tussenpozen van één maand, zie Tabel 2. De
eerste twee kolommen zijn op datum gerangschikt, kolom 3 en 4 bevatten dezelfde gegevens, op
waterstand gerangschikt.
Tabel 2 - Gehanteerde data en waterstanden in de Gulliver reissimulaties

datum
10-03-2017
09-04-2017
09-05-2017
08-06-2017
08-07-2017
07-08-2017
06-09-2017
06-10-2017
05-11-2017
05-12-2017
04-01-2018
03-02-2018

waterstand
t.o.v. NAP [m]
10.54
8.25
8.90
9.08
8.07
8.59
8.40
8.45
7.95
10.14
12.69
12.52

waterstand
t.o.v. NAP [m]
7.95
8.07
8.25
8.40
8.45
8.59
8.90
9.08
10.14
10.54
12.52
12.69

datum
05-11-2017
08-07-2017
09-04-2017
06-09-2017
06-10-2017
07-08-2017
09-05-2017
08-06-2017
05-12-2017
10-03-2017
03-02-2018
04-01-2018

Per simulatie is gekeken naar het totale energieverbruik en de tijd die nodig is om de reis te varen.
In totaal zijn 480 simulaties uitgevoerd: Voor 4 verschillende schepen 12 verschillende vertrekdata om
variërende condities mee te nemen, 10 verschillende schroefasvermogens om de impact van
geïnstalleerd vermogen op de reis te analyseren.

2.3

Bepaling bunkerinfrastructuur

De bunkerinfrastructuur is afhankelijk van het vaarbereik. Wanneer het vaarbereik kleiner wordt (of
doordat het schip harder moet werken om tegen de stroming in te varen, of doordat de
energiedichtheid van een brandstof of batterij kleiner is), moeten bunkerlocaties dichter op elkaar
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worden geplaatst. Het is echter wel van belang dat bunkerlocaties op een strategisch punt geplaatst
worden, bijvoorbeeld bij een snelweg, spoorweg of goed bereikbare haven. Op de kaart in Figuur 1 is
de route weergegeven, de 49 mogelijke bunkerlocaties zijn met grote stippen aangeduid.

Figuur 1 – Geselecteerde locaties voor oplaadpunten of wisselpunten. De selectie is gebaseerd op de
nabijheid van infrastructuur zoals havens, spoorwegen of snelwegen.
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RESULTATEN

Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van de Gulliver-simulaties. De simulaties kenden twee doelen:
het tonen van een methodiek om de impact van de energietransitie op de binnenvaartsector en
bunkerinfrastructuur te bepalen, en het analyseren van het motorvermogen bij binnenschepen vanuit
het perspectief rightsizing. Het eerste deel wordt besproken in 3.1. Deel twee, de analyse van het
motorvermogen, wordt besproken in 3.2.
3.1

Invloed energietransitie op bunkerinfrastructuur

De energietransitie bevat de overstap op andere energiedragers. Deze nieuwe dragers bevatten per
eenheid van volume en/of gewicht minder energie dan diesel, de traditionele brandstof waar de
binnenvaart op vaart. De verlaagde energiedichtheid dwingt tot een afweging:
binnenvaartondernemers zullen ruimte aan boord (lading, woning, voorraad) in moeten ruilen voor
energie, of een schip zal langs de route moeten stoppen om op te laden of energie te laden.
3.1.1

Aanpak

Om bovenstaande afweging in kaart te brengen, is een methodiek opgesteld. Deze methodiek kan
gebruikt worden om inzicht te krijgen in het effect van de energiedrager op de bunkerinfrastructuur die
nodig is om de sector werkend te houden.
De methodiek bestaat uit twee stappen:
1. Het bepalen van het energieverbruik tussen twee potentiële bunkerlocaties
2. Het bepalen van het aantal en de selectie van potentiële bunkerlocaties gegeven een
scheepsconfiguratie
3. Het inzichtelijk maken van keuze in aantal bunkerpunten en hoeveelheid energie aan boord
Hieronder worden beide stappen beschreven.
3.1.1.1

Bepalen energieverbruik tussen twee potentiële bunkerlocaties

De potentiële bunkerlocaties zijn benoemd in 2.3. De vereiste hoeveelheid energie nodig voor een
opvaart tussen twee bunkerpunten bepaalt welke bunkerpunten uit Figuur 1 nodig zijn. Met twee
bunkerpunten wordt niet persé twee bunkerpunten ná elkaar bedoeld, maar elke mogelijke combinatie
van twee bunkerpunten. Namelijk, als een schip van punt 3 naar punt 12 kan varen met een bepaalde
hoeveelheid energie aan boord, zijn tussenliggende punten niet nodig. Om deze conclusie te kunnen
trekken is dus niet alleen het energieverbruik tussen punten 3 en 4 nodig, maar ook tussen punten 3
en 5, 3 en 6, enzovoorts.
Het energieverbruik tussen twee punten wordt bepaald met het reissimulatie programma Gulliver. Per
gesimuleerde reis geeft dit een tabel met energieverbruik tussen elke combinatie van twee
bunkerpunten, zoals Tabel 3. In de tabel geeft bijvoorbeeld E (P1  P2) het energieverbruik (E) aan
van punt P1 naar P2. De linker onderzijde van de tabel is rood gevuld omdat deze cellen bij de andere
(stroomafwaarts) vaarrichting horen, of bij een enkel punt (P1  P1). In dit vooronderzoek is gericht
op stroomopwaarts varen.
Tabel 3 - Voorbeeldtabel energieverbruik tussen twee punten

Van \ naar
P1
P2
P3
P4
P5

P1

P2
E (P1 → P2)

P3
E (P1 → P3)
E (P2 → P3)

P4
E (P1 → P4)
E (P2 → P4)
E (P3 → P4)

P5
E (P1 → P5)
E (P2 → P5)
E (P3 → P5)
E (P4 → P5)
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Bovenstaande tabel wordt per gesimuleerde reis geproduceerd. Voor een ander schip, een andere
vertrekdatum of voor een ander schroefasvermogen wordt een nieuwe (aparte) tabel gegenereerd.
3.1.1.2

Bepalen van aantal en welke bunkerpunten gegeven een configuratie

Tabel 3 geeft het energieverbruik tussen twee bunkerpunten. Afhankelijk van de hoeveelheid energie
die het schip met zich meedraagt, en het ingestelde schroefasvermogen, kunnen één of meer
bunkerpunten overgeslagen worden. Dit is mogelijk wanneer het energieverbruik tussen bijvoorbeeld
punt B en D kleiner is dan de hoeveelheid energie die het schip met zich meedraagt: dan is
bunkerpunt C niet nodig.
Tabel 4 geeft hier een voorbeeld van. De groen gekleurde cellen geven aan dat de gebruikte
hoeveelheid energie tussen twee punten lager is dan de hoeveelheid energie aan boord. Dit is het
geval tussen B en C en tussen B en D. Conclusie: voor deze situatie is bunkerpunt C niet nodig.
Tabel 4 - Voorbeeldtabel haalbare afstand tussen bunkerpunten

Van \ naar
A
B
C
D
E

A

B
E (A → B)

C
E (A → C)
E (B → C)

D
E (A → D)
E (B → D)
E (C → D)

E
E (A → E)
E (B → E)
E (C → E)
E (D → E)

Belangrijk is dat Tabel 3 (en Tabel 4) geldt voor één gesimuleerde reis. Voor hetzelfde schip, zullen
de uitkomsten per reis wijzigen door wijzigende waterdiepte en stroming. Daarom moet per schip, op
basis van verschillende reizen, een worst case scenario worden bepaald: wat is de selectie aan
bunkerpunten die ervoor zorgt dat het schip ook bij slechte condities kan varen? Om deze selectie te
kunnen bepalen moet ook vastgesteld worden bij welke condities de infrastructuur nog ‘normale’
operatie moet garanderen.
3.1.1.3

Inzichtelijk maken van afweging aantal bunkerpunten en energie aan boord

Tabel 3 en Tabel 4 zijn van toepassing op één scheepsconfiguratie, met één specifieke hoeveelheid
energie aan boord. Een beoogde bunkerinfrastructuur moet geschikt zijn voor een vloot aan schepen.
Binnen dit verkennende onderzoek worden daarom 4 schepen meegenomen (zie 2.2). De
bunkerinfrastructuur moet zó zijn, dat alle schepen gedurende het gehele jaar van Rotterdam naar
Iffezheim kunnen varen.
Om inzicht te krijgen in de afweging tussen infrastructuur en energie aan boord, worden tabellen zoals
in Tabel 3 gebruikt. Gegeven een ‘vloot’ van vier verschillende schepen met elk een bepaalde
hoeveelheid energie aan boord, kan bepaald worden welke (en hoeveel) bunkerpunten precies nodig
zijn om alle vier de schepen het hele jaar door te laten varen. Door de hoeveelheid energie aan boord
te variëren voor elk van de vier schepen, kan deze afweging in kaart worden gebracht. Het benodigde
aantal bunkerpunten kan nu uitgezet worden tegen de scheepsconfiguratie. Als voorbeeld is dit
gedaan in Tabel 5. Te zien is hoe het aantal nodige bunkerpunten afneemt naarmate de hoeveelheid
energie toeneemt. Een tabel als Tabel 5 kan gebruikt worden in combinatie met informatie over
verschillende energiedragers: welke drager bevat voldoende energie per eenheid van inhoud/massa
zodat de impact op het ontwerp beperkt blijft om voldoende range te halen?

Report No. 31120-2-POW concept voor finale opmaak

8

Tabel 5 - Voorbeeld tabel met impact energiebehoefte en infrastructuur

Energie aan boord [kWh]
Schip A
3000
4500
6000
3000
4500
…
15000

Schip B
3000
3000
3000
4500
4500
…
15000

Aantal bunkerpunten
Schip C
3000
3000
3000
3000
3000
…
15000

Minimum
12
12
12
9
9
…
1

Maximum
16
16
16
14
14
…
1

Tabel 5 is opgesteld voor simulaties waarbij één specifiek schroefasvermogen op de schroefas is
toegepast. Het is mogelijk om de studie uit te voeren voor verschillende schroefasvermogens om zo
ook de impact van vermogen aan de schroefas op reistijd en energieverbruik duidelijk te maken. Dit
vermindert de leesbaarheid van de tabel. In deze voorstudie zijn de simulaties uitgevoerd met een
schroefasvermogen van 700 kW, zodat de data in de tabel alleen varieert afhankelijk van de
hoeveelheid energie aan boord.
3.1.2

Resultaten

In Tabel 6 zijn de resultaten getoond. In de eerste vier kolommen is de hoeveelheid energie die een
schip aan boord heeft gepresenteerd. In de rechter drie kolommen staat het minimum, maximum en
gemiddeld aantal bunkerpunten dat nodig is om een reis te kunnen voltooien. Er is voor elke
combinatie van energiegroottes en schepen een aantal simulaties gedaan, verspreid over een jaar.
Het minimum aantal bunkerpunten houdt dus in dat er een periode in het gesimuleerde jaar was,
waarin dit minimum aantal voldoende was om van Rotterdam naar Iffezheim te varen.
Het maximum is de meest waardevolle waarde: wanneer dit aantal bunkerpunten geïnstalleerd is,
kunnen reizen in het gehele gesimuleerde jaar voltooid worden.
Tabel 6 - Hoeveelheid meegedragen energie tegen de nodige bunkerpunten

Energie aan boord [kWh]
Schip A
4500
4500
6000
6000
7500
9000

Schip B
4500
6000
6000
7500
7500
9000

Schip C
4500
6000
6000
6000
7500
9000

Aantal bunkerpunten
Schip D
4500
4500
6000
6000
7500
9000

Minimum
8
8
7
7
5
5

Maximum
10
9
8
7
6
6

Uit Tabel 6 volgt dat met 4500 kWh aan energie aan boord en 700 kW aan de schroefas, er 10
bunkerpunten of wisselpunten langs de route nodig zijn tussen Rotterdam en Iffezheim. Ook blijkt dat
wanneer alle schepen elk 9000 kWh met zich meedragen, de hoeveelheid bunkerpunten naar 6 zakt.
Om zonder batterijwisselingen omhoog te varen, zal 36000 kWh nodig zijn (24 containers). Voor een
110 meter schip, met een capaciteit van 240 TEU, is dit 10 % van het aantal containers. Voor een
tanker geldt dat er mogelijk ruimte is aan dek om batterijcontainers te plaatsen, maar het gewicht van
de containers gaat ook hier ten koste van ladinggewicht (bij een geschat gewicht van 15 – 20 ton per
batterij container is dat 360 – 480 ton).
3.1.3

Locaties bunkerpunten

Met behulp van de keuzes in Tabel 4 kunnen de locaties voor bunkerpunten voorgesteld worden. In
onderstaande afbeelding zijn de bunkerlocaties aangegeven voor de situatie waarin alle schepen
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9000 kWh met zich meedragen (en in de simulaties gebruiken deze schepen 700kW aan de
schroefas):

Figuur 2 - Bunkerlocaties wanneer de geteste vloot met 9000 kWh per schip de route Rotterdam - Iffezheim
vaart

In deze situatie ligt het eerste bunkerpunt nabij de Duitse grens. Een volgend punt ligt bij Köln, en het
punt daarna volgt tussen Koblenz en Frankfurt. Karlsruhe, een belangrijke haven, is haalbaar met drie
stops. Ook is te zien dat als de schepen vanaf Köln een extra energie-pakket (batterij container)
meenemen, Frankfurt haalbaar zou zijn, en Straatsburg is dan haalbaar met één stop vanaf Köln.
3.1.4

Alternatieve energiedragers

Het varen met batterijen als energiedrager, wat in voorgaande analyse als voorbeeld gebruikt is, leidt
ertoe dat een klasse Va binnenschip, vier keer haar batterijen moet wisselen in een tocht van
Rotterdam naar Iffezheim. Als er onderweg geen andere reden is om deze stops te maken is dit
vanuit logistiek oogpunt niet gewenst: de lading komt later aan en de omloopsnelheid neemt af.
Ten opzichte van andere energiedragers zijn batterijen relatief zwaar en groot, zie Tabel 7
hieronder.
In deze tabel worden enkele alternatieven genoemd met schattingen van de
energiedichtheid.
Tabel 7 – Verschillende energiedragers te gebruiken voor scheepsvoortstuwing en hun energiedichtheid

Batterijen
Gecomprimeerde waterstof
Synthetische methanol
Organisch gebonden waterstof
Diesel

MJ/L
0.4
3.8
14.0
5.5
31.0

MJ/kg
0.3
9.0
17.0
5.2
31.0

Tabel 7 laat zien dat organisch gebonden waterstof 10 keer minder volume nodig heeft aan boord dan
de batterij containers. In vergelijking met batterijcontainers lijkt dit een efficiëntere oplossing voor dit
traject, stroomopwaarts van Rotterdam naar Iffezheim. Vergeleken met diesel, bevat ook deze
brandstof nog altijd zes keer minder energie per volume-eenheid of gewichts-eenheid.
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Conclusies

De resultaten in Tabel 6 laten zien dat op het traject Rotterdam – Iffezheim, bij 9000 kWh energie aan
boord, een schip vier maal moet stoppen om energie te bunkeren. Om dit traject in één keer af te
kunnen leggen, zal een schip ca. 36000 kWh aan boord moeten plaatsen. Wanneer gekeken wordt
naar batterijcontainers, zijn 24 batterijcontainers (van 20 voet) nodig om in deze behoefte te voorzien.
Dit is, voor een containerschip van 110 meter lengte, 10% van de laadcapaciteit. Schepen die naar
Basel varen hebben een grotere energiebehoefte, en zullen een groter deel van de laadcapaciteit in
moeten leveren. Het traject in één keer afleggen lijkt daarmee economisch oninteressant. Het maken
van enkele stops vergroot de laadcapaciteit, maar zorgt voor een langere reisduur wat de operatie
kan belemmeren.
Alternatieve energiedragers, anders dan batterijen, zijn genoemd in Tabel 7. Deze energiedragers
bevatten meer energie per volume-eenheid en massa-eenheid dan batterijen, maar deze dichtheden
zijn wel lager dan diesel. Dit betekent dat er evengoed aanpassingen nodig zijn aan de lay-out en
laadcapaciteit van het schip om de energietransitie bij te houden met deze alternatieve
energiedragers.
Een ander alternatief is om naar energiebesparende maatregelen te zoeken. In het rapport 31120-1SHIPS worden verschillende opties genoemd. Voor bestaande schepen kan gekeken worden naar
een efficiëntere schroef of roeren met minder weerstand. Voor nieuwe schepen is het zaak om ook de
rompvorm te optimaliseren voor een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit vergt investeringen. Deze
investering kan beperkt worden door geoptimaliseerde schepen uit te werken en publiek beschikbaar
te stellen als standaardontwerpen, die door scheepswerven of ontwerpers als startpunt voor een
nieuw te bouwen schip gebruikt kunnen worden.
3.2

Invloed voortstuwingsvermogen op reistijden, energieverbruik en minimale snelheid

Los van welke energiebron wordt toegepast betekent een zuiniger schip (vanuit het perspectief
voortstuwing) dat het benodigd vermogen voor de voortstuwing minder is, en dat resulteert ook in een
lagere vereiste energievoorraad aan boord. Een lager vereist vermogen kan zo bijdragen aan de
energietransitie (en verlaging van vereiste investeringen). Het bepalen van het benodigde vermogen,
right-sizing, kan helpen in het bepalen van de benodigde investering.
Het nodige vermogen is afhankelijk van verschillende zaken:
-

Het vaargebied van het schip.
Vaart het schip altijd alleen of ook als koppelverband.
Vereiste minimale reistijden.
Manoeuvreerbaarheid.

In deze sectie wordt toegelicht hoe reissimulaties kunnen helpen bij het onderzoeken van de
vermogensbehoefte van een schip. Voor een goede afweging is nader onderzoek noodzakelijk
waarbij ook verladers en reders/schippers betrokken moeten worden.
3.2.1

Aanpak

Dezelfde simulaties als voor de bepaling van de bunkerinfrastructuur zijn gebruikt. Echter is het
schroefasvermogen in dit geval wel gevarieerd. Er zijn simulaties uitgevoerd voor:
-

4 verschillende schepen
10 verschillende vermogens
12 verschillende vertrekdata (over een periode van een jaar)
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In totaal zijn er 480 simulaties uitgevoerd. Elke simulatie is uitgevoerd voor een constant
schroefasvermogen. Deze instelling lijkt op het gebruik van een tempomaat, waarbij de
brandstoftoevoer (liters per uur) naar de motor wordt vastgezet. Het laagste vermogen is constant
gehouden op 400 kW, het hoogste op 1300 kW. Door verschillende vertrekdata te gebruiken worden
effecten van variërende waterstanden ook meegenomen.
Om inzicht te geven in de effecten van het vermogen, en om inzicht te geven in de gevolgen van de
keuze voor een bepaald vermogen, worden grafieken opgesteld die minimale snelheid,
energieverbruik en reistijd uitzetten tegen het gekozen vermogen. Per vermogensgrootte zal er voor
elk van deze waarden een minimum en een maximum zijn, doordat de waterstanden en
stroomsnelheden variëren tussen de simulaties.
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Resultaten
Reistijd

De reistijd is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering: bijvoorbeeld als schepen een vaste
lijndienst varen. De reistijd wordt bepaald door de snelheid van het schip ten opzichte van de grond.
De te behalen snelheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door het geïnstalleerd vermogen.
In Figuur 3 is voor een drietal klasse Va schepen (110m lengte) de minimale en maximale reistijd
uitgezet tegen het schroefasvermogen. De simulaties zijn uitgevoerd met een constant vermogen aan
de schroefas. Hieruit blijkt het volgende;




Voor kleinere vermogens neemt de reistijd sterk bij toenemend vermogen,
Voor grotere vermogens wordt het effect van meer vermogen op de reistijd kleiner, de afname
vlakt af.
De minimum gerealiseerd reistijd neemt sneller af dan de maximale reistijd. Dit heeft met de
waterstand te maken. Bij een lagere waterstand wordt de ‘kritieke snelheid’ van een schip
sneller bereikt. Nabij deze snelheid kan het vermogen flink toenemen zonder dat snelheid
significant toeneemt, en reistijd dus ook niet afneemt.

Als de waterdiepte afneemt, zal ook de stroomsnelheid afnemen. in deze simulaties is het verschil in
stroomsnelheid tussen de laagste en hoogste waterstand ca 0,65 m/s (bij Lobith). In deze
berekeningen is het effect van de waterdiepte veel dominanter dan het effect van de stroomsnelheid.

Figuur 3 – Variatie van reistijd uitgezet tegen constant schroefasvermogen op de reis R'dam naar Iffezheim

Toelichting kritieke snelheid; In ondiep water zal een schip bij een zekere snelheid een grotere
weerstand ondervinden dan in diep water bij eenzelfde snelheid, de weerstand neemt meer toe
naarmate de waterdiepte afneemt. Dit is geïllustreerd in Figuur 4 hieronder. Voor een 110m schip,
diepgang 2,85m is het vermogen berekend als functie van de snelheid. De berekeningen zijn
uitgevoerd voor verschillende verhoudingen van waterdiepte (h) gedeeld door diepgang (T). Naarmate
de waterdiepte afneemt, neemt de maximaal te bereiken snelheid af. In dit voorbeeld, bij h/T is 1,2 is
de maximaal te bereiken snelheid 7,75 knopen dit is ca 15 km/u. Dit effect wordt nog versterkt op
vaarwegen met een beperkte breedte (kanalen en rivieren).
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T
kielspeling

h/T neemt af,
vereist vermogen
neemt toe

Figuur 4 – Vermogen als functie van snelheid en waterdiepte

3.2.2.2

Energie verbruik

Op basis van de reissimulaties kan ook het energieverbruik kan worden bepaald afhankelijk van het
toegepaste (constante) schroefasvermogen. Dit is weergegeven in Figuur 5. Het energieverbruik
neemt nagenoeg lineair toe met het schroefasvermogen. Het minimale energieverbruik laat een
zachte afvlakking zien. Voor het maximale energieverbruik isd ie afvlakking is nog minder. Dit is een
gevolg van de waterstand. Bij lagere waterstanden loopt een schip tegen de kritieke snelheid aan,
zoals hierboven (3.2.2.1) vermeld. Dat betekent dat meer schroefasvermogen niet meer bijdraagt aan
een hogere vaarsnelheid, waardoor de reistijd niet verder afneemt. Dat betekent ook dat in dit geval
een hoger vermogen wel lijdt tot meer brandstofverbruik, maar nauwelijks bijdraagt aan het verkorten
van de reistijd.
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Figuur 5 - Energieverbruik uitgezet tegen schroefasvermogen op reis R'dam naar Iffezheim

3.2.2.3

Minimale snelheid door het water

Voor het manoeuvreren, en daarmee voor de veiligheid, is het belangrijk dat een schip over een zeker
vermogen beschikt. immers de wisselwerking schroef – roer wordt op diverse manieren ingezet bij
manoeuvres. Dit aspect manoeuvreerbaarheid is in dit vooronderzoek niet nader onderzocht.
Daarnaast moet het schip onder verschillende condities een zekere minimale snelheid kunnen halen.
De reissimulaties geven hier wel nader inzicht.
Uit de simulaties kan eenvoudig worden afgeleid wat – in de simulaties - de minimum snelheid van het
schip door het water is geweest, zie Figuur 6.. Deze moet als volgt gelezen worden: de curves aan de
onderkant laten de minimale snelheid zien voor alle simulaties verdeeld over het jaar ergens op het
traject Rotterdam – Iffezheim.
Voor het schip met een blokcoëfficient van 0.85 is die minimum snelheid 10 km/h, door het water. Uit
de figuur blijkt ook dat deze minimale snelheid weinig afhangt van het vermogen: de minimale
snelheid wordt bepaald door een ondiepte waar het schip, ook bij lage vermogens, tegen zijn kritieke
snelheid aan vaart. Op het meest ondiepe deel van het traject varen deze schepen maximaal 12
km/uur ongeacht het geïnstalleerde vermogen.
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Figuur 6 - Minimale snelheid door water uitgezet tegen constant schroefasvermogen

3.2.3

Conclusies

De reistijd neemt af met extra vermogen. Wat een acceptabele reistijd is, hangt af van de operatie van
een binnenschip. Bij groter vermogen wordt de variatie in reistijd, verspreid over een jaar, groter. De
reden hiervan is dat bij een lagere waterstand, die waterstand de vaarsnelheid bepaalt. Meer
vermogen heeft in die situaties geen/heel beperkt invloed op de te bereiken vaarsnelheid. Dit is ook
duidelijk zichtbaar in de de minimale snelheid. In deze simulaties neemt de minimale snelheid toe tot
een vermogen van ca 700 kW.
Bij het onderzoek naar right-sizing is in dit rapport gekeken naar een doorgaande vaart. Het
manoeuvreergedrag van schepen, bijvoorbeeld in kritieke situaties, is ook van belang in de bepaling
van de ondergrens van het te installeren vermogen in een binnenschip. Dit aspect is in dit onderzoek
niet meegenomen. Voor een goed totaalbeeld van right-sizing, wordt aanbevolen om ook
manoeuvreerprestaties te onderzoeken.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies

Op basis van dit vooronderzoek kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd;
1. Op basis van simulaties (met Gulliver) voor 4 schepen is inzicht verkregen in het
energieverbruik langs de route Rotterdam – Iffezheim. De energiebehoefte langs de route lijkt
dusdanig dat, wanneer de energie aan boord wordt opgeslagen in batterijen, er ofwel (veel0
wisselingen van de batterijen nodig zijn, of dat er aan laadruimte en ladinggewicht ingeboet
moet worden (ruwweg 10%) vanwege de benodigde batterijen. Op basis daarvan lijken
batterijcontainers, met de huidige stand van de techniek (+/- 1500 kWh per TEU) geen
haalbare optie om de route Rotterdam – Basel te varen.
2. Het selecteren van het juiste motorvermogen, right-sizing, is beperkt onderzocht. Door
reissimulaties uit te voeren bij verschillende constante schroefasvermogens, kan inzicht
verkregen worden in de relatie tussen geïnstalleerd vermogen, en bijvoorbeeld reistijd. Wat
een acceptabele reistijd is (en welk vermogen dus nodig is) hangt af van de bedrijfsvoering
van het schip. Ook kan het effect van de vorm van het schip op vereist vermogen nader
worden onderzocht. Last but not least: Right-sizing vereist ook een onderzoek naar het effect
van beschikbaar vermogen op manoeuvreerbaarheid. Dat is binnen dit vooronderzoek niet
onderzocht.
3. Met het reissimulatie programma Gulliver kan inzicht worden verkregen in de relatie tussen
het schip (afmetingen, volheid), de hoeveelheid meegedragen energie en het aantal
benodigde nodige bunkerpunten. De beschreven methodiek geeft inzicht voor de afweging
tussen de hoeveelheid nodige bunkerpunten of batterijwisselingen, en de hoeveelheid ruimte
die ingenomen wordt aan boord van een schip.
4.2

Aanbevelingen
1. Dit vooronderzoek heeft zich beperkt tot enkele schepen van 110m x 11.45m, op één traject.
De geschetste methodiek is bruikbaar voor binnenschepen, koppelverbanden en duwstellen.
Voor een goed inzicht in de overall impact van de energietransitie kunnen de verschillende
aspecten worden onderzocht middels relatief eenvoudige simulaties. Belangrijke variabelen
daarbij zijn: de relevante energiedragers, de verschillende scheepstypes (samenstelling,
vorm, voortstuwingsconfiguraties) en de verschillende vaarprofielen (routes, kenmerken).
2. Het vaarbereik lijkt, op basis van deze verkenning, een belangrijke factor. Het vaarbereik kan
worden vergroot door meer energie mee te nemen. Daarnaast heeft een zuinigere,
geoptimaliseerde rompvorm en schroef een positief effect op het vaarbereik. Een geïntegreerd
ontwerp van scheepsromp en schroef (schroeven), inclusief de overige appendages vraagt
een forse inspanning. Vaak ontbreekt het aan tijd en geld voor zo’n optimalisatie. Door het
ontwikkelen van een aantal goede standaardontwerpen (in samenspraak met de industrie) ten
behoeve van de sector kan een besparing in vereist vermogen worden gerealiseerd.
3. Right-sizing is nu verkent vanuit de invalshoek “gebruikt vermogen in de doorgaande vaart”.
Als het onderzoek naar rightsizing wordt vervolg , dient ook het aspect manoeuvreerbaarheid
onderdeel te zijn van het onderzoek.
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A2.1

APPENDIX I
BESCHRIJVING VAN GULLIVER SOFTWARE
Gulliver is een simulatieprogramma voor scheepsreizen, zowel voor binnenvaart als voor zeevaart.
Scheepsreizen worden in fast-time gesimuleerd, waardoor een reis – en schattingen van de
bijbehorende data – binnen enkele seconden berekend worden. Onder deze data vallen zaken als
brandstofverbruik en behouden snelheid, maar ook te verwachten scheepsbewegingen door golven.
In een simulatie zijn zowel scheepseigenschappen als de omgevingcondities opgenomen. De
scheepseigenschappen hangen af van het ontwerp. De omgevingcondities worden opgehaald uit een
database, en variëren langs de route én door de tijd. Dit is wat Gulliver geschikt maakt om de
prestaties van een scheepsontwerp te analyseren in operationele situaties. Voor een zeegaand schip
kan bijvoorbeeld onderzocht worden of, gezien de omgevingscondities op een te varen route, kritische
scheepsbewegingen op zullen treden tijdens de operatie. Voor binnenvaart kan, in het kader van de
transitie naar emissieloze voortstuwing, de ondergrens van het vaarbereik geschat worden.
Binnen een simulatie van een reis loopt Gulliver langs de route, welke bestaat uit waypoints. Een
stukje route tussen twee waypoints wordt een segment genoemd. Binnen elk segment (waarin de
koers van het schip vast ligt) haalt Gulliver de omgevingscondities op en bepaalt het een
evenwichtsconditie. Deze evenwichtsconditie hangt af van verschillende variabelen, waaronder de
gewenste snelheid of het ingestelde toerental.
In geval van een gewenste snelheid probeert Gulliver naar deze snelheid toe te itereren, door steeds
de stuwkracht te vergelijken met de weerstand van het schip (welke afhankelijk is van de omgeving).
Wanneer er geen evenwicht bereikt is, past Gulliver de snelheid of het toerental van de schroef aan,
waarbij er wel gericht wordt op het halen van de gewenste snelheid. De aanpassingen zijn onderhevig
aan beperkingen van het maximum toerental of vermogen van de motor. Wanneer een evenwicht is
gevonden, levert Gulliver voor het huidige segment op de route de behouden snelheid (deze kan
afwijken van de gewenste snelheid indien die snelheid niet haalbaar is binnen de beperkingen van
bijvoorbeeld de motor), toerental en eventueel andere nuttige data zoals brandstofverbruik.
Omdat Gulliver per route segment een evenwichtsconditie berekent, is Gulliver een statisch model
waarin constante snelheden worden bepaald en versnellingen nul zijn. Het voordeel hiervan is de
snelle rekentijd.
Het configureren van een schip binnen Gulliver werkt via het koppelen van verschillende systemen of
componenten. Zo wordt een evenwichtscomponent gekoppeld aan de stuwkracht van de schroef en
de weerstand van de romp, welke beide losse modules zijn. Binnen het schip kan een elektromotor
via een tandwielkast aan de schroef gekoppeld worden. Elk component heeft grenzen waar Gulliver
binnen moet blijven terwijl de evenwichtsconditie bepaald wordt. Zo kan een ingesteld maximum
toerental van de hoofdmotor ertoe leiden dat de gewenste snelheid niet gehaald wordt wanneer de
weerstand van het schip toeneemt door beperkte waterdiepte.

