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I. Inleiding

In de industrie zijn er heel wat toepassingen waar er
kinetische of potentiële energie vrijkomt in het pro-
ductieproces. Vroeger dacht men nog niet aan het

recupereren van die energie en wordt het nog tot op
vandaag de dag verbrand in remweerstanden. Nu be-
gint meer en meer het gedacht te groeien dat energie
schaars en duur wordt. Om die reden gaat men kijken
om de energie te recupereren waarbij supercondensato-
ren een belangrijk rol kunnen spelen. In, bijvoorbeeld,
een automatisch magazijn kan remenergie van een da-
lende last gerecupereerd worden. Die energie kan ge-
stockeerd worden om het later terug te kunnen gebrui-
ken in het proces om de piekbelasting op te vangen.

II. Doelstellingen

In de masterproef wordt er gestart met een marktstudie
van diverse regeneratieve technologieën om supercon-
densatoren in de huidige markt te kunnen situeren. Ver-
volgens wordt er een literatuurstudie uitgevoerd naar de
taxonomie van de supercaps alsook de implementatie er-
van in een DC-tussenkring. Op basis van de opgedane
kennis uit de literatuurstudie wordt een simulatiemodel
opgesteld die de energie flow in een industriële appli-
catie simuleert. In dit model worden er verschillende
technologieën geïmplementeerd om een beeld te schet-
sen van de mogelijke energiekosten en besparing van
supercaps ten opzichte van conventionele remweerstan-
den of active front end (AFE). Dat model wordt aan de
hand van een schaalmodel gevalideerd om een dimensi-
onering te kunnen uitvoeren van de condensatorbank.

III. Marktstudie en taxonomie

A. Regeneratieve technologieën

Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijgekomen
energie te bufferen. In figuur 1 [1] wordt een rago-
neplot weergegeven van diverse technologieën die ge-
bruikt kunnen worden voor energieopslag bij een maga-
zijnkraan.

Figuur 1: Ragoneplot van significante regeneratieve technologieën

Batterijen

Batterijen slaan energie chemisch via een redoxreactie.
Vergeleken met condensatoren reageren batterijen trager,
maar kunnen meer energie opslaan.

Flow battery

Het principe van een flow battery is gebaseerd op een
brandstofcel. Een brandstofcel lijkt op het eerste zicht
op een batterij, maar er is een belangrijk verschil. In een
brandstofcel kunnen namelijk steeds opnieuw reagentia
(bijvoorbeeld: waterstof en zuurstof) van buitenaf wor-
den aangevoerd, terwijl de reagentia in een batterij of
accu opgeslagen zitten in een compact gesloten stelsel.
Een flow battery is net als een batterij reversibel. Het ver-
schil tussen een flow battery en een traditionele batterij
is dat er een vloeistof rondgepompt wordt. De ontwik-
keling staat nog in zijn kinderschoenen, maar zal in de
toekomst een belangrijke rol kunnen spelen.

SMES

Bij supergeleidende magnetische energieopslag (SMES),
wordt de energie opgeslagen in het magnetisch veld van
een spoel. De stroom die in de spoel vloeit, ondervindt
nagenoeg geen weerstand, omdat de opstelling super-
gekoeld wordt. Omwille van de superkoeling loopt de
kostprijs voor die technologie hoog op.
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Active Front End

Bij AFE wordt de klassieke diodebrug in een drive ver-
vangen door een bidirectionele IGBT-brug waardoor er
energie kan teruggestuurd worden naar het net.

Condensatoren

In een condensator wordt de energie opgeslagen in een
elektrisch veld. In tegenstelling tot batterijen hebben
condensatoren een snelle respons, maar kunnen ze geen
grote hoeveelheid energie opslaan.

Tussen condensatoren en batterijen is er een leegte.
Dat gat kan opgevuld worden met supercondensatoren
(zie figuur 1). Die supercaps combineren de beste
eigenschappen van beide technologieën tot een geheel.

B. Taxonomie

EDLC

Bij een elektrische dubbellaagscondensator (EDLC) wor-
den 2 eigenschappen van de gewone condensator geop-
timaliseerd. Enerzijds wordt het oppervlak van de elek-
trode vergroot. Dat gebeurt door de vaste materie van
de elektrode te vervangen. Dat kan een poeder (actief
kool) zijn, maar ook koolstofvezels, aerogels, nanobuis-
jes en in de toekomst grafeen. Daarnaast wordt het di-
ëlektricum aangepast. De isolator in een gewone con-
densator wordt vervangen door een elektrolyt. Daarbij
moet er wel voor gezorgd worden dat de elektroden niet
in contact komen met elkaar.

Pseudocondensatoren

Pseudocondensatoren maken gebruik van redoxreacties
om energie te bufferen. Er bestaan 2 types: geleidende
polymeren en metaaloxiden. Pseudocondensatoren heb-
ben in het algemeen een grotere capaciteitswaarde ver-
geleken met een EDLC. Bij het opladen van de condensa-
toren vindt er een geforceerde redoxreactie plaats die bij
geleidende polymeren voor stabiliteitsproblemen zorgt.
Daardoor wordt er maar weinig onderzoek daaromtrent
gevoerd. Metaaloxiden hebben dat probleem niet, maar
hebben een hoge kostprijs.

Hybride condensatoren

Een hybridecondensator combineert de eigenschappen
van een EDLC met dat van een pseudocondensator om
de prestaties te verbeteren. Er bestaan 3 types: de com-
posieten, de asymmetrische en de batterij-achtige con-
densatoren. In tabel 1 worden de types weergegeven
samen met de combinatie van EDLC of pseudocap waar-
uit ze zijn opgebouwd. Omdat er zowel fysisch als che-

misch lading opgeslagen wordt, zijn de capaciteitswaar-
den van hybride condensatoren het hoogst.

Tabel 1: Combinaties om de hybride condensator te vormen

type + elektrode - elektrode elektrolyt
geleidende
polymeer /composieten EDLC EDLC
metaaloxide

geleidende geleidende
asymmetrisch

polymeer
EDLC

polymeer
batterij-achtigen metaaloxide EDLC metaaloxide

IV. Implementatie van een

condensatorbank

Figuur 2: Optimale implementatie van een energiebuffer

De condensatorbank kan geïntegreerd worden in de tus-
senkring van de snelheidsregelaar van een motor. Vol-
gens onderzoek dat gevoerd werd aan de VUB [2], werkt
de opstelling zoals weergegeven in figuur 2 het effici-
ëntst. Tussen de tussenkring en de condensatorbank is
er een DC/DC-omvormer. Die omvormer wordt ten eer-
ste geplaatst omdat de tussenkringspanning rond de 600
V schommelt. Supercaps kunnen die hoge spanning niet
aan tenzij er een groot aantal in serie geschakeld wordt.
Ten tweede bevat de omvormer een regeling zodat de
energiebuffer optimaal op- en ontladen wordt.

V. Simulatiemodel

In het energetisch model van een magazijnkraan wordt
er een regeneratieve unit toegevoegd. De unit bestaat
uit 3 delen voor 3 types simulaties. Er worden testen
uitgevoerd waarbij AFE, remweerstanden en een ener-
giebuffer met supercaps met elkaar vergeleken kunnen
worden. In figuur 3 wordt het elektrisch gedeelte van
dat model weergegeven.
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Figuur 3: Elektrisch gedeelte van het simulatiemodel

Bij AFE wordt er energie teruggestuurd naar het net in-
dien er energie vrijkomt uit de applicatie. Bij een rem-
weerstand wordt de vrijgekomen energie verbrand waar-
bij het dus omgezet wordt in warmte. Bij de energiebuf-
fer met supercondensatoren wordt de buffer opgeladen
tijdens het dalen en wordt die vervolgens terug ontladen
wanneer het systeem energie nodig heeft. Als de buffer
uitgeput is, wordt er energie onttrokken uit het net.

VI. Modelatie

Aan de hand van het model worden de energiestromen
van de 3 systemen geanalyseerd. Het traject dat gekozen
werd, bestaat uit een val- en stijgbeweging van 10,08 m
met een massa van 3450 kg. Uit die analyse volgt dat het
rendement van de omvormers (DC/DC-omvormer voor
de supercaps en DC/AC-omvormer voor de opstelling
met AFE en de supercaps) de belangrijkste factor is om
de energie-efficiëntie te bepalen. Het resultaat van de
modelatie is dat een energiebuffer met supercondensato-
ren ongeveer 1% efficiënter werkt vergeleken met AFE.

VII. Dimensionering

Aan de hand van het simulatiemodel kan het energie-
overschot in DC-bus geanalyseerd worden. Met behulp
van die gegevens, samen met de berekening van de le-
vensduur van de componenten, kan de terugverdientijd
berekend worden. Uit figuur 4 valt af te leiden dat een
opstelling met AFE goedkoper is dan één met supercon-
densatoren. De supercaps moeten na verloop van tijd
vervangen worden. Dat brengt een extra kost met zich
mee, maar het is nog altijd beter vergeleken met het ver-
branden van de restenergie. Desalniettemin is de terug-
verdientijd kleiner dan 4 jaar.
Daarnaast kan ook berekend worden hoeveel opslag er
voorzien moet worden. De benodigde capaciteit kan
enkel berekend worden indien ook de minimale en de
maximale spanning over de condensatorbank gekend is.

Figuur 4: Terugverdientijd met energierecuperatie

VIII. Besluit

Er kan besloten worden dat energieopslag via supercon-
densatoren efficiënter is vergeleken met AFE. Daartegen-
over staat wel dat de techniek van AFE goedkoper is en
minder nazicht vraagt vergeleken met een buffer van su-
percondensatoren.
Een ander voordeel van supercaps is het opvangen van
piekbelastingen van een applicatie bijvoorbeeld tijdens
het accelereren. Dit zorgt ervoor dat de toevoerleidingen
naar de applicatie minder belast worden en ze bijgevolg
kleiner gedimensioneerd kunnen worden.

IX. Suggesties voor verder onderzoek

In deze thesis wordt er gefocust op een energiebuffer
gebaseerd op supercondensatoren. Om de energieop-
slag te optimaliseren voor grotere opslaghoeveelheden,
kan er onderzoek gevoerd worden naar combinatiesyste-
men waarbij batterijen, supercondensatoren en/of AFE
gecombineerd kunnen worden. Als tweede item kan het
verschil in verbruik tussen AFE en de energiebuffer mee-
gerekend worden die nu verwaarloosd werd. Daarnaast
kan de economische studie verfijnd worden door reke-
ning te houden met de dimensionering van transforma-
toren en energiekabels. In de studie werd er van uit-
gegaan dat de omvormers met een constant rendement
werken. Dit is echter niet zo. Het model kan nog uitge-
breid worden met de isorendementscurve van de omvor-
mers. Tot slot kan het effect van de inwendige weerstand
van de supercap bekeken worden om een eventueel ren-
dementsverlies in kaart te brengen.
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