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I.  INLEIDING 

A.  Energierecuperatie 

Energierecuperatie is de dag van vandaag een hot 

topic. Toch wordt er in bedrijven, waar veel 

lifttoepassingen aanwezig zijn, hieraan vaak weinig 

aandacht hieraan besteed. Veelal wordt het 

overschot aan potentiële energie gewoon opgebrand 

in remweerstanden. Een energiezuinige oplossing 

die nu reeds in enkele bedrijven geïmplementeerd 

is, zijn regeneratieve drive units. Deze zijn in staat 

om energie terug op het net te sturen. 

B.  Beperken stroompieken 

Een tweede probleem dat ontstaat bij 

lifttoepassingen zijn de grote stroompieken die uit 

het net onttrokken worden. Met een regeneratieve 

unit wordt dit probleem niet opgelost, integendeel. 

Wanneer energie terug in het net gestuurd wordt, 

ontstaan ook grote stroompieken. 

Opslag kan zowel het probleem van energie- 

recuperatie als van de stroompieken oplossen. 

Aangezien batterijen vaak nog het probleem hebben 

dat ze de stroompieken niet voldoende snel kunnen 

opvangen, kan het gebruik van supercondensatoren 

een goed alternatief worden. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk bestaat uit drie delen. Als 

eerste deel wordt een literatuurstudie gemaakt 

omtrent gelijkaardig onderzoek. Deze literatuur-

studie moet inzicht geven over bestaande 

toepassingen en mogelijkheden. Een tweede doel 

van de literatuurstudie is dat het gebruikt kan 

worden als referentie om resultaten van de metingen 

te kunnen staven.  

Als tweede deel zal de testopstelling zelf 

opgebouwd worden. Hierbij worden de nodige 

meetmogelijkheden voorzien en wordt aandacht 

besteed aan een educatieve opbouw.  

Met behulp van de testopstelling worden vervolgens 

metingen uitgevoerd. Via een power analyzer zal de 

ingangsstroom vergeleken worden met het 

stroomprofiel naar de motor. Er wordt ook 

onderzocht hoe lang het duurt vooraleer de 

condensatoren ontladen zijn. Als laatste zal het 

elektrisch rendement van de testopstelling bemeten 

worden. Dit rendement kan gebruikt worden om in 

te voeren in het theoretisch model uit vorig 

onderzoek [1]. 

III.  RESULTATEN 

A.  Literatuurstudie 

Regeneratieve oplossingen hebben het voordeel dat 

er geen opslag nodig is, waardoor het 

rendementsverlies door zelfontlading niet van 

toepassing is. Toch heeft deze oplossing een lager 

rendement door de IGBT’s die noodzakelijk zijn om 

regeneratief te werken. Daarbovenop heeft opslag 

het voordeel dat geen stroompieken meer uit het net 

of in het net gestuurd worden, de energie wordt 

namelijk opgeslagen in de condensator bij het dalen 

en hergebruikt bij het stijgen van de last (Figuur 1). 

Hierdoor kunnen kabels, beveiligingen en de 

transformator voor de opstelling kleiner 

gedimensioneerd worden [2]. 
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Figuur 1: Vermijden van vermogenpieken in het net 

Het hoger aantal laadcycli en de hogere 

vermogensdichtheid zijn de twee voornaamste 

redenen waarom supercondensatoren boven 

batterijen gekozen worden. Een ander voordeel van 

supercondensatoren is het feit dat de oplaadstroom 

hoger is dan bij de batterijvariant. Dit zorgt ervoor 

dat de energierange van supercondensatoren beter 

benut wordt dan die van batterijen (Figuur 2) [3]. 

 

Figuur 2: Laadstatus (state of charge) supercondensatoren 
(boven) vs. Batterij (onder) i.f.v. de tijd 

Om de resultaten van dit onderzoek te valideren, 

werd ook naar resultaten in vorig onderzoek 

gezocht: blijkt dat een reductie van 40% haalbaar is 

van het maximale netvermogen alsook een reductie 

van 35% van het energieverbruik ten opzichte van 

een gelijkaardige toepassing, maar die gebruikt 

maakt van een remweerstand. Het totaalrendement 

van de installatie bedroeg 90% [4]. 

B.  Opbouw van de testopstelling 

Om een lifttoepassing te simuleren, wordt gebruik 

gemaakt van twee motoren. De ene motor stuurt de 

lift aan, de andere zorgt voor de nodige belasting 

(Figuur 3). Hierdoor zal de liftmotor energie vragen 

of leveren aan het net.  

 

 

Figuur 3: Schematische voorstelling testopstelling 

De bedoeling van de testopstelling is om de nodige 

metingen te kunnen uitvoeren. Daarom werd ervoor 

gekozen specifieke meetpunten in de opstelling 

extern bereikbaar te maken, zodat meettoestellen 

gemakkelijk aangesloten kunnen worden. In Figuur 

4 is te zien waar de meetpunten aanwezig zijn. 

Een ander belangrijk aspect van de opstelling is de 

educatieve opbouw. Deze opbouw moet ervoor 

zorgen dat de laadtoestand van de condensatoren 

goed zichtbaar is, net als alle componenten 

aanwezig. Figuur 5 toont het uiteindelijke resultaat 

van de praktische opstelling. 

 

Figuur 4: Meetmogelijkheden testopstelling 
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Figuur 5: Testopstelling 

C.  Metingen 

De metingen zullen moeten uitwijzen of het 

rendement van de opstelling voldoende is zodat de 

extra winst, die te boeken valt door kleinere 

gedimensioneerde componenten voor de installatie, 

niet verloren gaat.  

Ook de werkelijke stroomprofielen voor de 

installatie en voor de motor worden opgemeten. 

Hieruit moet blijken dat de stroomwaardes 

inderdaad vele malen kleiner is waardoor extra 

besparingsmogelijkheden mogelijk zijn. 

Als laatste wordt aandacht besteed aan de 

ontlaadtijd, zonder dat de last aangedreven wordt. 

Dit is van belang om te bepalen wat de maximale 

tijd tussen twee hefcyclussen door mag zijn om toch 

nog voldoende energie te recupereren.  

Voor de meetresultaten en de uitgebreide 

verwerking hiervan wordt verwezen naar de 

uitgebreide masterproeftekst. 

IV.  BESLUIT 

Gedurende deze masterproef werd met succes een 

werkende testopstelling gemaakt om het gebruik 

van supercondensatoren te testen. Hierbij stond een 

educatieve opbouw en meetmogelijkheden centraal.  

De testopstelling maakt het mogelijk om metingen 

met betrekking tot rendementen, vermogen en 

stroompieken te meten en de nodige resultaten te 

vergelijken met eerder ontworpen simulatie-

modellen. 

V.  SUGGESTIES VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Aangezien deze thesis gefocust is op het ontwerp en 

het bepalen van het rendement van dergelijke 

toepassing zijn nog vele onderzoeken mogelijk. 

Zo kan het interessant zijn om de totale winst van 

dergelijke toepassing te berekenen. Nu het lagere 

stroomverloop aan de ingang van de opstelling 

gekend is, is het mogelijk om de kostenbesparing 

van kleiner te dimensioneren componenten te 

bepalen. Zo kan het totaal economisch voordeel van 

dergelijke toepassing bepaald worden. 

Een ander mogelijk onderzoek bestaat erin om de 

toepassing alsnog te combineren met een 

remweerstand of recuperatie unit. Het probleem bij 

dergelijke toepassing ontstaat echter wanneer 

sporadisch een zware last moet dalen. De 

condensatoren moeten hierop gedimensioneerd 

worden waardoor ze voor 90% van de tijd  

overgedimensioneerd zijn. Dit kan een extra kost 

met zich meebrengen die misschien niet rendabel is. 

Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen wanneer 

het rendabel is om de condensatoren al dan niet toch 

op deze piek te dimensioneren.  
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