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I. Inleiding

I
n de industrie speelt grondstofvoorraad een cruci-
ale rol om vraag en aanbod op elkaar af te stem-
men. Tegenwoordig worden hiervoor volop auto-

matische magazijnen aangewend. Aangezien heden ten
dage energie-ef�ciëntie en milieu hot topics zijn is het
de kunst om deze magazijnen met zo weinig mogelijk
energie in te zetten. Desondanks wordt tot op vandaag
in de meeste gevallen de vrijkomende energie tijdens
het dalen verbrand in remweerstanden. Echter, met de
huidige opslagtechnologie is het eveneens mogelijk om
aan energierecuperatie te doen. Bovendien leidt dit tot
gedempte netstromen wat ervoor zorgt dat er fors kan
bespaard worden op installatiemateriaal (kabels en be-
veiligingen).

II. Doelstellingen

In deze masterproef wordt een energetisch simulatiemo-
del opgebouwd waaruit uiteindelijk de economische stu-
die zal voortvloeien. Dit model wordt gebaseerd op su-
percaps van het type EDLC (elektrische dubbellaagscon-
densator) [1]. Er wordt hiervoor gestart met een lite-
ratuurstudie waarin het energetisch karakter van super-
caps wordt onderzocht. Op basis van de opgedane ken-
nis kunnen de modelparameters verzameld worden. In
een volgende stap worden deze parameters experimen-
teel vastgelegd. Dit model wordt gevalideerd aan de
hand van een testbank, overigens uitgebreid besproken
in [2]. Nadat het model gevalideerd is wordt onderzocht
wat de invloed is van de piekstroomdempende werking
van supercaps op het installatiemateriaal. Daar dit voor-
deel zich voornamelijk omzet in een economische be-
sparing wordt ook een economische analyse uitgevoerd.
Deze zal naast de besparing in installatiemateriaal ook
een besparing in energiekost inhouden.

III. Literatuurstudie

A. Farandamodel

De modelparameters kunnen verzameld worden in het
Farandamodel (�guur 1).
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Figuur 1: Equivalent schema van de supercondensator volgens Fa-

randa

Dit is een model dat voldoende accuraat is voor ver-
mogenelektronische applicaties. De modelcomponenten
worden in onderstaande paragrafen besproken.

B. Spanningsafhankelijke capaciteit

De capaciteit van een EDLC is geen constant gegeven en
onderhevig aan een aantal invloeden. Ten eerste wordt
er vastgesteld dat de capaciteit afhankelijk is van de aan-
gelegde spanning. Dit kan onderbouwd worden door
drie fysische modellen, hieronder weergegeven [3]:

Figuur 2: Fysische modellen van de EDLC met (a) Hemholtz, (b)

Gouy-Chapman en (c) Stern

In �guur 2 (a) wordt het model van Hemholtz weerge-
geven. Hierbij wordt vastgesteld dat er een potentiaal
Ψ aanwezig is tussen elektrolyt en elektrode. Dit model
houdt geen rekening met de variatie van de capaciteit
in functie van de spanning. Bovendien werd de elektro-
nenverdeling verbeterd door Gouy-Chapman (�guur 2
(b)).
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Omwille van interactie en thermische agitatie zullen de
elektronen in de grenslaag diffuseren. Door middel
van de Boltzmannverdeling kan berekend worden hoe
groot de kans is dat een bepaalde elektron op een be-
paald punt wordt teruggevonden. Na wiskundige a�ei-
ding (zie masterproeftekst) wordt volgende hyperboli-
sche vergelijking bekomen voor de capaciteit C (vergelij-
king 1):
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C. Zelfontlading

Wanneer supercaps opgeladen zijn, zijn ze onderhevig
aan zelfontlading. Dit kan ten eerste te maken heb-
ben met verontreinigingen die leiden tot een zelfontlaad-
redoxproces. Hierbij komen faradaische stromen vrij en
zal de supercap langzaam ontladen. Ten tweede kan ont-
lading ontstaan via de parallele lekweerstand. De ont-
lading wordt gekenmerkt door een exponentiële span-
ningscurve.

D. Serieweerstand

Uiteraard tracht men de serieweerstand zo laag mogelijk
te houden. Bepalende factoren hiervoor zijn de keuze
van de elektrode en de elektrolyt. Er wordt getracht
elektrodematerialen te selecteren die een chemisch bin-
dende eigenschap hebben waardoor ze goed kleven aan
de stroomcollector. Dit leidt vervolgens tot een lagere se-
rieweerstand. Wat betreft de elektrolyt gaat men veelal
voor waterige stoffen. Deze hebben een gunstigere weer-
stand.

IV. Experimenteel vastleggen van de

modelparameters

Ten eerste werd de spanningsafhankelijke capaciteit on-
derzocht. Dit fenomeen kan vastgelegd worden door het
opladen van de supercaps tot maximale spanning. Hier-
bij worden spanning en stroom opgemeten en wordt de
spanningslaadcurve verdeeld in zo klein mogelijke span-
ningstoenames ∆Vt. Via vergelijking 2 kan bij iedere
spanning de capaciteit berekend worden. Voor de af-
leiding wordt verwezen naar de thesis [4].

Ct =
2

∆V2
t

(I.∆tt − Co∆Vt) (2)

Na verwerking van de meetdata bekomt men volgend
resultaat (vergelijking 3):

C(v) = −92.4.10−12v3 + 210.10−9v2

−0, 121.10−3v+ 106.10−3 (3)

Vervolgens wordt het zelfontlaadgedrag onderzocht. De
ontlaadcyclus wordt opgemeten door de supercaps ge-
durende een uur op maximumspanning te zetten en ver-
volgens te laten ontladen. Uit de ontlaadcurve (zie �-
guur 3), die overigens ± 84h duurt, kunnen de nodige
conclusies getrokken worden.

Korte termijn
Lange termijn

Figuur 3: Zelfontlading gedurende 84h

In eerste instantie valt op dat de ontlading niet exponen-
tiëel is, en bijgevolg ook niet kan gelinkt worden aan
een lekweerstand. De oorzaak hiervan werd reeds be-
sproken in paragraaf C. Concreet gaat het hier over im-
perfecties en diffusie die voor een ontlaadstroom zorgen.
Na de overgangsverschijnsel zullen bovenstaande aspec-
ten minder een rol gaan spelen en zal de lekweerstand
meer op de voorgrond treden. Aan de hand van Matlab
Simpower worden via de estimation tool parameters Rlek,
R2 en C2 bepaald. Aangezien de waarde Rserie aangele-
verd is, zijn nu alle parameters bepaald (tabel 1):

Tabel 1: Parameters Farandamodel

V. Peakshaving

Zoals in [2] werd aangehaald en ook in het model werd
gesimuleerd (�guur 4) wordt de netstroom gedempt na
implementatie van supercaps. Door deze piekdemping,
ook wel peakshaving genoemd, kunnen kabels en beveili-
gingen kleiner gedimensioneerd worden.

Voor een �ctieve situatie met tien kraansystemen wordt
voor een bepaalde traject met maximale last de instal-
latie gedimensioneerd (zie �guur 5). Dit vertaalt zich
tevens ook naar een economische besparing, zo blijkt uit
�guur 6. De besparing aan kabels en beveiligingen be-
draagt voor deze situatie bedraagt 60%.
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Figuur 4: Gesimuleerde netstromen (rms): supercaps vs. remweer-

stand bij hijsende beweging

VI. Besluit

Gedurende de thesis werd op succesvolle wijze een
model ontwikkeld en gevalideerd. Deze hield rekening
met zelfontlading, variabele capaciteit en serieweer-
stand. Uit het model werd een economische studie
uitgevoerd. Deze was voornamelijk gefocust op de be-
sparing door de gereduceerde stroom en de peakshaving.
De besparing aan kabels en beveiligingen bedraagt 60%.
Dit is een gunstig resultaat daar dit leidt tot reductie
van de investeringskost.

Om te vermijden dat een magazijnsysteem alsnog
piekstromen uit het net onttrekt (bv. zware last) is er
nood aan een laadpro�el. Door de condensatoren vooraf
op te laden wordt geanticipeerd op deze piekstromen.
Aangezien dat laadpro�el afhankelijk is van de last is
hier doorgedreven intelligentie vereist van het systeem,
wat in de toekomst nog verder kan onderzocht worden.
Daarnaast kan het model nog verder ver�jnd worden
met isorendementscontouren van de omvormers.
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Figuur 5: Dimensionering kabel en beveiliging met gelijktijdigheidsfactor van 100%; boven met supercaps, onder: met remweerstand

Figuur 6: Kost beveiligingen en kabels bij maximale last
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