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I.  INLEIDING 

Door de problematiek rond de klimaatopwarming 

wordt het belang om over te schakelen naar 

hernieuwbare energiebronnen steeds groter. Een 

manier om dit te realiseren is m.b.v. decentrale 

opwekking zoals wind- en zonne-energie. Vooral 

decentrale opwekking aan de hand van zonnepanelen 

is nu terug serieus in opmars bij residentiële 

woningen. Door het plaatsen van zonnepanelen 

wordt de consument nu ook producent van energie, 

of kortweg een prosument. Hierdoor wordt de 

prosument minder afhankelijk van 

energieleveranciers en dus ook van de stijgende 

energieprijzen. Echter zal er door een onevenwicht 

tussen de vraag aan energie en het aanbod aan zonne-

energie niet altijd een optimale benutting zijn van 

alle zonne-energie (zie Figuur 2). Een mogelijke 

oplossing hiervoor is om het overschot aan zonne-

energie te bufferen om dan op momenten van tekort 

aan PV-energie het verbruik te compenseren. Het 

bufferen van energie heeft tevens het voordeel dat er 

een reserve aan energie is in geval van stroomstoring 

of black-out. 

 

Voor het bufferen van energie wordt 

er traditioneel gebruik gemaakt van 

batterij energieopslagsystemen 

(BESS). Een alternatief voor BESS 

als opslagsysteem zijn de vliegwiel 

energieopslagsystemen (FESS). Bij 

deze technologie zijn er recente 

nieuwe ontwikkelingen zoals het 

gebruik van glascomposieten als 

materiaal voor het vliegwiel en het 

toepassen van magnetische lagering 

om de wrijving te beperken. 

 
Figuur 2: Benutting van de PV-energie zonder energieopslag 

Voor de evaluatie van de verschillende PV-

systemen, al dan niet gecombineerd met een 

opslagsysteem, zijn de zelfconsumptie- en de 

zelfvoorzieningsverhouding een belangrijk gegeven. 

 

De zelfconsumptie geeft een maat weer voor de 

hoeveelheid zonne-energie die optimaal wordt 

gebruikt en wordt berekend door de verhouding van 

de eigen verbruikte energie op de totale hoeveelheid 

PV-energie [1]: 

 

𝑍𝑐 =
𝐸𝑒𝑣

𝐸𝑝𝑣
 (1.1) 

 

De zelfvoorzieningsverhouding geeft een maat weer 

voor het verbruik die je zelf kan voorzien en wordt 

berekend door de verhouding van de energie die zelf 

kan voorzien worden op het totale verbruik [1]: 

 

𝑍𝑣 =
𝐸𝑒𝑝

𝐸𝑙
 (1.2) 

 

Het grote verschil tussen BESS en FESS in deze 

toepassing is de manier waarop het overschot aan 

zonne-energie wordt benut. 

54 55 56 57 58 59 60
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Verbruiks- en opbrengstprofiel

V
e

rm
o

g
e

n
 [
k
W

]

Dag van het jaar

 

 

Verbruik Opbrengst Eigenverbruik

Student: Nils Callens,  

Promotoren: Jurgen Van Ryckegem, Jan Desmet 

In samenwerking met: EELAB Lemcko              Academiejaar 2016- 2017 

Vergelijkende studie tussen BESS en FESS bij 

residentiële prosumenten 

Figuur 1: Doorsnede 

FESS 



 2 

Bij BESS is het namelijk zo dat deze gedurende 

langere perioden bufferen om dan vooral de 

basisbelastingen van het verbruiksprofiel te 

compenseren. Bij FESS kan er zowel basisbelasting 

als piekbelasting worden opgevangen. In combinatie 

met BESS zal FESS eerder worden gebruikt voor 

kortere perioden te bufferen om dan de grote 

piekbelastingen te kunnen compenseren. 

II.  DOELSTELLINGEN 

 

De doelstellingen van deze masterproef zijn 

tweeledig. 

 

Enerzijds wordt er een literatuurstudie verricht naar 

de verschillende soorten BESS en FESS systemen, 

vergelijking van de kenmerken en hun werking. Aan 

de hand van hun systeemparameters kan er 

vervolgens een vergelijking gemaakt worden tussen 

beide systemen. 

 

Een eerste belangrijke parameter is de capaciteit van 

het opslagsysteem. Bij BESS is de capaciteit 

afhankelijk van de snelheid van op- en ontladen. 

Deze snelheid wordt bepaald door de Charge rate, of 

kortweg C-rate en wordt omschreven door de wet 

van Peukert [2]: 

 

𝐶𝑝 = 𝐼𝑛 × 𝑡 (2.1) 

 

Bij FESS is de capaciteit onafhankelijk van de 

snelheid van op- en ontladen. Deze wordt bepaald 

door de inertie en de snelheid van het vliegwiel [4]: 

 

𝐸𝑘 =
1

2
× 𝐼 × 𝜔2 (2.2) 

 

Een ander groot verschil tussen BESS en FESS is de 

maximale diepte van ontladen of Depth Of Discharge 

(DOD). Een batterij is een elektrochemische 

opslagsysteem die het nadeel heeft dat niet de 

volledige capaciteit van de batterij kan benut worden 

aangezien dit voor permanente schade kan zorgen. 

Een vliegwiel daarentegen is een puur kinetisch 

energieopslagsysteem waardoor volledige ontlading 

van het opslagsysteem mogelijk is. 

 

Zoals eerder vermeld is de capaciteit van het 

opslagsysteem bij een batterijopslagsysteem 

afhankelijk van de snelheid van ontladen of m.a.w. 

van de stroom die onttrokken wordt uit de batterij. 

Omwille van deze reden wordt BESS gebruikt om de 

basisbelastingen op te vangen en niet de grote 

piekvermogens. FESS daarentegen hebben een grote 

responsietijd en worden in mindere mate beperkt 

door de stroom, waardoor deze ideaal zijn om zowel 

basisbelastingen als piekbelastingen op te vangen. 

 

Het grote nadeel van FESS t.o.v. BESS is dat deze 

een zeer grote zelfontlading bezitten. In stationaire 

toestand kunnen deze tussen de 20 en de 100 % per 

dag van hun totale energie verliezen, terwijl dit bij 

BESS 0,1 tot 0,3 % per dag is. [5] 

 

Anderzijds wordt er aan de hand van theoretische 

simulaties en praktische metingen bepaald wat de 

invloed van beide systemen is op de zelfconsumptie- 

en zelfvoorzieningsverhouding bij verschillende 

verbruiks- en opbrengstprofielen. 

 

Bij batterijopslagsystemen moet er eerst een inzicht 

worden verworven over het gedrag van 

batterijopslagsysteem tijdens het op- en ontladen. 

Hiervoor werden op- en ontlaadkarakteristieken bij 

verschillende charge rates bepaald. In Figuur 3 wordt 

een voorbeeld van een oplaadkarakteristiek van een 

200 Ah (capaciteit bij een C20 rate) batterijbank bij 

een C10 rate gegeven. Dit wil zeggen dat de batterij 

volledig is opgeladen na 10 u opladen (bij het 

opladen van 0 tot 100 % SOC, in dit voorbeeld werd 

de batterij vanaf 20 % SOC opgeladen). De batterij 

wordt dus m.a.w. opgeladen met een stroom van 

ongeveer 20 A (= 200 Ah/10u). 

 

 
Figuur 3: Oplaadkarakteristiek batterijbank bij een C10 rate 
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Aan de hand van theoretische simulaties kan bepaald 

worden wat de invloed is op de zelfconsumptie- en 

zelfvoorzieningsverhouding bij het aanpassen van 

verschillende systeemparameters. Zo kan de invloed 

van de capaciteit van de BESS op de zelfconsumptie- 

en zelfvoorzieningsverhouding worden bestudeerd. 

 

Om te bepalen wat de werkelijke invloed is van de 

batterijbank bij een PV-installatie, werden de 

verbruiks- en opbrengstprofielen nagebootst voor 

telkens één dag per seizoen. Hierdoor wordt er een 

goede indicatie verkregen van invloed van de buffer 

bij verschillende situaties. Bij deze praktische 

laboproef werd er van uitgegaan om zoveel mogelijk 

energie uit de batterijbank te benutten en dus om zo 

onafhankelijk mogelijk van het net te zijn. 

 

In Figuur 4 wordt een voorbeeld van de simulatie en 

de meting van een dag in de winter weergegeven. De 

verhouding van opbrengst op verbruik is voor de 

simulaties gelijk is aan 0,40 en voor de meting 0,34. 

Volgens de simulaties kan de PV-opbrengst optimaal 

worden benut en is de zelfconsumptieverhouding dus 

gelijk aan 100 % (curve van het eigenverbruik ligt 

volledig op de opbrengstcurve) . Bij de praktische 

meting heeft de opbrengst echter een schommelend 

verloop, waardoor hier maar 96 % van de opbrengst 

optimaal wordt benut. Voor de simulatie wordt er een 

zelfvoorzieningsverhouding van 58 % bekomen en 

voor de meting 69 %. Bij de simulaties is het dan ook 

zo dat er met een vast ontlaadrendement wordt 

gewerkt, terwijl deze bij de meting varieert in functie 

van de ontlaadstroom. Hierdoor zal er door kleinere 

ontlaadstromen bij de meting er meer energie 

beschikbaar zijn in de batterij om het verbruik mee 

te compenseren dan berekend bij de simulatie. 

Analoog als aan de batterijopslagsystemen kan ook 

de invloed van vliegwielopslagsystemen bij een PV-

installatie worden gesimuleerd. In tegenstelling tot 

de BESS zal hierbij de zelfontladingsverhouding een 

veel grotere rol spelen, aangezien bij FESS de zonne-

energie wordt omgezet in rotationele energie. Hierbij 

wordt er dan ook verwacht dat er ogenblikkelijk 

grote hoeveelheden aan energie kunnen op- en 

ontladen worden, maar voor een veel kortere duur. 

 

 
Figuur 5: Vliegwiel energieopslagsysteem 

III.  BESLUIT 

Bij BESS moet de zonne-opbrengst gedurende een 

lange periode beschikbaar zijn om een grote invloed 

te hebben op de zelfconsumptie en zelfvoorziening. 

Voor FESS wordt er verwacht dat er de invloed op 

de zelfconsumptie- en zelfvoorzieningsverhouding 

groter wanneer er genoeg zonne-opbrengst is om het 

vliegwiel volledig op te laden om daarna de grote 

piekverbruiken volledig op te kunnen vangen. Door 

de grote zelfontlading van een FESS zou de tijd 

tussen op- en ontladen van het vliegwiel zo kort 

mogelijk moeten zijn om de verliezen te beperken. 

Figuur 4: Eigenverbruik bij simulatie en meting winterdag van een PV-systeem met BESS 
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