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1 Inleiding 

Internet datacentra, rekencentra van banken en verzekeringen en in steeds grotere mate ook 

processen in de industrie zijn aangewezen op een betrouwbare spanningsvoorziening. 

Meestal wordt deze niet door het openbare net gewaarborgd. Dit is dan ook de reden dat in 

deze bedrijfstakken steeds vaker ononderbroken voedingen worden toegepast (UPS 

systemen) zodat bij een netstoring of een complete netuitval de spanningsvoorziening naar 

de aangesloten apparatuur veilig gesteld is. 

De energie die in deze UPS systemen gebruikt worden ter overbrugging van 

spanningsproblemen, kunnen op verschillende manieren worden opgeslagen in: 

- Batterijen 

- Vliegwielen 

- Condensatoren 

- Perslucht 

- Supergeleidings spoel (SMES) 

De netonderbreking kan afhankelijk van de manier van energie opslag worden overbrugd 

van enkele seconden tot ca. 1 uur. Moet de spanning gedurende langere tijd worden 

overbrugd dan wordt in de regel de spanningsvoorziening overgenomen door een 

dieselaggregaat. 

Naast de accu als klassieke energie opslag worden de laatste jaren steeds vaker vliegwielen 

toegepast, waarbij de energie niet in chemische vorm, maar als kinetische energie wordt 

opgeslagen. 

Daar in de toepassing bij UPS systemen de andere componenten niet vaak voorkomen, 

wordt in dit artikel enkel het vergelijk tussen batterijen en vliegwielen gemaakt. 
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2 Het koppelen van de energie bronnen. 

De koppeling tussen de energie buffer en de UPS hangt af van de wijze van opslag en de 

uitvoering van de UPS. Het is van belang dat deze punten afzonderlijk bekeken worden, 

omdat ze vaak verschillende eigenschappen hebben. Of een statische UPS nu uitgevoerd is 

met batterijen of met een vliegwiel, de uitgangsspanning wordt geleverd via een IGBT 

wisselrichter. Bij een dynamische UPS wordt de uitgangsspanning altijd geleverd door een 

synchrone generator, onafhankelijk of de energie opslag met batterijen of door middel van 

een vliegwiel geschiedt. 

We zullen nu de afzonderlijke eigenschappen en koppelingen van beide UPS systemen en 

opslagsystemen behandelen. 

2.1 UPS systemen met gelijkspanningstussenkring  

De gelijkspanningstussenkring, zoals aanwezig bij dubbele conversie systemen, is de ideale 

aansluiting voor de batterijen. De hoeveelheid cellen moet zo gekozen worden dat deze 

overeenkomt met de spanning van de tussenkring van de UPS. De gelijkrichter van de UPS 

kan ook worden gebruikt als batterij lader voor de batterijen. Dit geldt ook voor roterende 

UPS installaties met een gelijkspanningstussenkring. 

3 5

4

1 2

 

 

Fig.1 Statische dubbelconversie UPS met batterijen 

1. Net 

2. Belasting 

3. Gelijkrichter 

4. Batterij 

5. Wisselrichter 
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Voor het aansluiten van een vliegwiel is in deze situatie een extra gelijkrichter met een 

aparte regeling nodig die ervoor zorgt dat de uit het vliegwiel opgewekte wisselspanning 

omgezet wordt in een gelijkspanning die voor de tussenkring nodig is. Daarom is in de 

meeste gevallen ook een separate kring aanwezig om het vliegwiel op te laden. Deze 

energie kan in vele gevallen niet direct uit de tussenkring worden betrokken. 

 

2.2 Ander UPS installaties 

Er zijn ook andere soorten UPS installaties die niet noodzakelijkerwijs met een tussenkring 

zijn uitgevoerd. In de meeste gevallen betreft het hier roterende UPS systemen, waarbij de 

uitgangsspanning door een synchroon generator wordt opgewekt. 

Eén van deze UPS installaties is in fig. 2 afgebeeld. Deze UPS is met een speciaal voor dit 

systeem ontwikkeld vliegwiel uitgevoerd. Het vliegwiel is direct met de as van de synchrone 

generator gekoppeld en brengt zijn energie over met behulp van een inductie koppeling op 

de as van de generator. Het opladen van het vliegwiel geschiedt via een separate frequentie 

omvormer. Dit type UPS is niet geschikt voor de aansluiting aan batterijen. 

G

3 54

1 2

6

 

Fig. 2. Roterende diesel UPS met een via inductie koppeling gekoppeld vliegwiel 

1. Net 

2. Belasting 

3. Diesel met meeloopkoppeling 

4. Vliegwiel met inductiekoppeling 

5. Synchrone generator 

6. Frequentie omvormer voor het laden van de energiebron 
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Bij roterende installaties, waarbij het vliegwiel elektrische gekoppeld is met de energiebron is 

dit wel mogelijk. Bij deze installaties wordt een speciale synchrone generator toegepast. 

Deze is van een extra wikkeling voor de koppeling met de energiebron voorzien. Als energie 

opslag kan bij deze installaties zowel een batterij als ook een vliegwiel worden toegepast. 

Figuur 3 toont hoe een roterende UPS met een batterij gekoppeld kan zijn door middel van 

twee anti-parallel geschakelde frequentie regelingen. Eén van de frequentieregelingen dient 

voor het laden van de batterij, de andere frequentieregeling wordt gebruikt voor het ontladen. 
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Fig. 3 Voorbeeld van een roterende (diesel) UPS met batterijen. 

1. Spanningsvoorziening 

2. Belasting 

3. Batterij 

4. Gelijkrichter voor het laden van de batterij gedurende normaal bedrijf 

5. Wisselrichter voor de spanningsvoorziening van de belasting bij nood-bedrijf 

6. Synchroon generator met twee wikkelingen (motor en generator wikkelingen) 

7. Diesel met vrijloopkoppeling (optioneel) 

Als een vliegwiel wordt toegepast zoals in figuur 4, dan wordt deze via twee in serie 

geschakelde frequentieregelingen op de extra wikkeling van de generator aangesloten. Deze 

dubbele frequentieregelaar heeft een stroomtussenkring en kan daardoor naar beide 

richtingen de volle belasting overbrengen. Het voordeel is tweeledig: aan de ene kant is het 

mogelijk het vliegwiel binnen enkele seconden weer op te laden¹ en aan de andere kant kan 

een dergelijke UPS ook gebruikt worden ter frequentie (toeren) stabilisatie van de 

dieselmotor. Hierdoor kunnen zelfs gasmotoren worden toegepast. 

 
1 Er van uitgaande dat de voeding juist is ontworpen also be used effectively for frequency 

stabilization of Diesel generator sets as well as for those with natural gas engines. 
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Fig. 4  Roterende (diesel) UPS met elektrisch gekoppeld vliegwiel 

 

1. Spanningsvoorziening 

2. Belasting 

3. Vliegwiel 

4. Frequentie omvormer (serieschakeling) 

5. Synchroongenerator met twee wikkelingen (motor en generator) 

6. Dieselmotor met vrijloopkoppeling (optie) 
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3 Kenmerken van de energieopslag 

3.1 Energie inhoud, overbruggingstijd en laadcondities 

De energie inhoud is het belangrijkste kenmerk van een energie buffer. Bij UPS systemen 

kiest men meestal de tijd dat de UPS het nominale vermogen kan leveren aan de belasting. 

Deze zogenaamde overbruggingstijd of autonomie is afhankelijk van de absolute energie 

inhoud van de energie buffer en van het vermogen tot waar deze kan worden ontladen. 

3.1.1 Batterijen 

Helaas mogen we er bij geen enkele energiebuffer van uitgaan dat de volledige energie ter 

beschikking staat aan de UPS. 

 

Zo is, als voorbeeld, de aanwezige capaciteit van een lood accu afhankelijk van de laad 

stroom, de cutoff spanning en de temperatuur. De relatie tussen ontlaadstroom en de 

beschikbare energie is niet lineair, dat wil zeggen met een verdubbeling van de 

ontlaadstroom wordt de overbruggingstijd meer dan gehalveerd. 
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Fig. 5  Overbruggingstijd van een 450 Ah lood batterij in functie van de vermogensafname. 

 

De functie is getoond in figuur 5. Het betekent dat uit economisch oogpunt het meest 

gunstige batterij systeem een overbruggingstijd heeft van 5 minuten. 

Omgekeerd betekent dit ook dat lood batterijen die een UPS voeden met een gedeeltelijke 

belasting een veel langere overbruggingstijd hebben in relatie tot de nominale belasting. 
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Deze karakteristiek is minder uitgesproken bij andere batterij technologieën met een kleinere 

impedantie zoals nikkel cadmium batterijen (NiCd), Nikkel-metaal hydride (NiMH) of lithium-

ion (li-ion). Deze batterijen zijn veel beter bestand tegen hoge ontlaadstromen zoals in UPS 

toepassingen, dan normale lood batterijen. Daar staat weer tegen over dat ze of een zeer 

korte autonomie hebben van enkelen minuten of ze zijn economisch gezien niet de eerste 

keus. 

Standaard wordt de overbruggingstijd van UPS systemen daarom gekozen tussen de 5 en 

30 minuten. 

Een batterij is volledig geladen als deze de volledige laadspanning,  gespecificeerd door de 

fabrikant, heeft bereikt en geen laadstroom meer opneemt. Deze spanning is afhankelijk van 

het batterij type en is gemiddeld 2.25 Volt per cel bij standaard lood accu’s. 

 

Een batterij wordt “leeg” genoemd als het zijn door de fabrikant gespecificeerde laagste 

ontlaad spanning heeft behaald gedurende het ontladen. Deze spanningswaarde is 

afhankelijk van het type batterij en de ontladingsstroom. In het geval van een hoge 

ontlaadstroom is de ontlaad spanning lager, dan met een lagere ontladingsstroom.  Daar er 

met een hoge ontladingsstroom enkel een deel van de energie inhoud kan worden 

onttrokken, kan bij een lood accu de rest worden gebruikt door toepassing van een lagere 

ontlaadstroom en een korte herstellings tijd. Hieruit kunnen we zien dat de term “leeg” enkel 

maar relatief is. Als de batterij ontladen is beneden zijn ontlaadspanning, dan kan dit leiden 

tot een permanente beschadiging van de batterij, waardoor hij dus een kortere levensduur 

heeft. 

 

In vergelijking met vliegwielen is het bij batterijen niet mogelijk om continue de nog 

aanwezige energie op te geven als een eenvoudige meetwaarde. Ook de actuele 

klemspanning, hetgeen eigenlijk de enige bereikbare meetgegevens opleveren, is hiervoor 

niet bruikbaar omdat deze onder andere afhankelijk is van de maat van de batterij en de 

ontlaadstroom. 

 

Het verschil wordt duidelijk als de figuren 6 en 7 worden vergeleken. In figuur 6 wordt een 

1600 Ah batterij ontladen met slechts 70 kW. De spanning is hoger dan 400 Volt gedurende 

de gehele ontlading. Dit is aan het begin beduidend hoger dan in figuur 7, waarin een 1275 

Ah batterij wordt ontladen met 300 kW. De afschakeltijd is dan slechts 54 minuten. 
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Batterij laad-test UBR 220 kVA 
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Fig 6. Spanning en stroomkarakteristiek van een 1600 Ah batterij gedurende 120 minuten 

met een ontlading van 70 kW 

 

Batterij laad-test UB3 330 kVA 
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Fig. 7. Spanning en stroom karakteristiek van een 1275 Ah batterij gedurende 54 minuten   

300 kW ontlading tot afschakelspanning. 
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Om dit nadeel te elimineren zijn de meeste UPS installaties uitgevoerd met een batterij 

monitoring systeem of software die de opgenomen en afgegeven energie van de batterij 

meet en integreert in de laad condities en hieruit de actuele ladingstoestand van de batterij 

bepaald. Het hoeft geen betoog dat de ladingsconditie die op deze wijze bepaald wordt 

steeds onnauwkeuriger wordt naar gelang het aantal ontladingen en ladingen toeneemt. 

Daarom wordt bij dit systeem de batterij als “vol” verklaard na een volledige lading van de 

batterij, om te voorkomen dat cumulatie van de foutmeldingen een fout in de laadtoestand 

van de batterij zou weergeven. Met sommige algoritmes is het mogelijk de veroudering van 

de batterij mee te nemen om zodoende de laadtoestand “vol” te corrigeren met de leeftijd 

van de batterij. 

 

De uiteindelijke veroudering van een batterij kan enkel bepaald worden door een 

ontladingstest. 

 

3.1.2 Vliegwielen als energie opslag 

Een van de grootste verschillen tussen vliegwielen en batterijen is dat de 

overbruggingsperiode enkel in het seconde bereik ligt. Daarnaast hebben vliegwielen vrijwel 

een lineaire karakteristiek tussen de overbruggingstijd en het ontlaad vermogen. De van 

snelheid afhankelijke wrijvingsverliezen en de magnetische verliezen merkt men pas bij zeer 

lange ontladingstijden en lagere vermogens. De invloed van deze verliezen zijn meestal zo 

klein dat deze kunnen worden verwaarloosd bij het berekenen van de overbruggingstijd. 

  

Daardoor zijn ook de definities voor geladen en ontladen beter gedefinieerd dan bij 

batterijen. 

 

Een vliegwiel wordt “vol ”genoemd bij het bereiken van een van te voren gespecificeerd 

toerental. 

 

Een vliegwiel wordt “leeg ”genoemd als het een van te voren gespecificeerd toerental heeft 

bereikt. Afhankelijk van de technologie en ontwerp is een verder ontladen mogelijk met een 

kleinere belasting, maar dit minimale toerental is meestal gelimiteerd. De energie inhoud van 

het vliegwiel wordt gedefinieerd door het verschil van het maximale toerental en minimale 

toerental in verhouding met de massa traagheid van de roterende massa. 
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In tegenstelling tot de batterij is de aanwezige energie onafhankelijk van het 

ontlaadvermogen en is daarom zonder begrenzing aanwezig voor de UPS. 

Door de directe relatie tussen toerental en energie inhoud kan bij vliegwielen de energie 

inhoud op ieder moment van het momentane toerental bepaald worden. 
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Figuur 8 toont de kwadratische samenhang tussen de rationele snelheid en de energie 

inhoud van een staal vliegwiel met een energie inhoud van 16,2 MJ. 
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Fig.8 De energie inhoud van een 16.5 MJ vliegwiel in relatie tot zijn toerental. 
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3.2 Oplaadtijd 

Na het overbruggen van een spanningsonderbreking moet een energiebron zo snel als 

mogelijk geladen worden, zodat deze gelijk weer beschikbaar is voor een volgend 

spanningsprobleem. Als gedurende de net onderbreking de belasting wordt gevoed door een 

diesel generator dan is de fraaiste oplossing dat ook het vliegwiel gelijk wordt opgeladen 

door de energie van die generator. Het vermogen waarmee een energie bron geladen kan 

worden hangt af van vele factoren:  

- Maximaal vermogen uit het net dat aanwezig is voor het opladen, nadat de voeding 

van de belasting is verzorgd 

- Maximaal vermogen van het laadstation 

- Alle belemmeringen die bij het opladen van de energie bron zelf behoren 

Bij het ontwerp van een UPS systeem moet daarom rekening gehouden worden met de 

voeding van de belasting en het tegelijkertijd het opladen van de energiebron. Bij het 

toepassen van een UPS met een hoog laadvermogen moeten de kosten afgewogen worden 

tegen de extra veiligheid die dit snelle opladen met zich mee brengt. 

Normaal gesproken is de maximale laadstroom beperkt door het oplaadstation. 

Onafhankelijk of de energiebron wordt opgeladen door de aanwezige netvoorziening of door 

een extern laadstation betekent sneller opladen van de bron altijd hogere aanschafkosten 

van de UPS. Daarbij komt ook nog dat in de meeste gevallen het snel opladen niet effectief 

is gedurende de hele oplaadtijd. Zo worden bijvoorbeeld loodaccu’s geladen met de IU 

karakteristiek, waardoor bij het laden van deze lood-accu’s de laadstroom (I) gereduceerd 

wordt als de laadspanning (U)  bereikt is. Vanaf dit punt worden de batterijen geladen met 

een constante klemspanning en een afnemende laadstroom om het schadelijke overladen 

van de batterijen te voorkomen. 

Bij UPS systemen met vliegwielen wordt er een constant vermogen toegevoerd aan het 

vliegwiel zodat in dit geval het laden enkel beperkt wordt door het laadstation zelf. 

Vliegwielen die via een inductieve koppeling zijn verbonden met het net en de belasting 

hebben gewoonlijk een gescheiden laadstation dat de vliegwielen op snelheid brengt en 

houdt. Dit in tegenstelling tot UPS systemen die een elektrische koppeling hebben met het 

vliegwiel in de vorm van een bi-directionele frequentie omvormer. Door het ontwerp kunnen 

deze systemen het vliegwiel laden met hetzelfde vermogen, als waar het mee is ontladen 

gedurende een netuitval. Meestal is dit gelijk aan het vermogen van het UPS systeem zelf. 

Gezien het maximale vermogen van het net, wordt echter meestal gekozen voor het opladen                             
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met ca. 10% tot 20% van het maximale vermogen. Afhankelijk van het vermogen van de 

UPS en het vliegwiel betekent dit dat het opladen tussen de 1 en de 6 minuten duurt. 

 

3.3 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de energie bron is een zeer belangrijk en wellicht het belangrijkste 

element van een UPS. Er bestaat geen standaard database over de betrouwbaarheid van 

energiebuffers, dus we moeten uitgaan van eigen ervaringen [1]. Daarnaast kunnen voor het 

natte type loodaccu’s een MTBF ² van ongeveer 880.000 uur aangehouden worden, maar 

slechts 80.000 uur voor een zogenoemde onderhoudsvrije batterij van dit type. 

Standaard onderhoud is absoluut noodzakelijk om batterij fouten te voorkomen.  Een batterij 

monitor die en de spanning meet en de individuele cellen of op zijn minst de blokken meet en 

signaleert wanneer een afwijking optreed draagt bij tot de vermindering van uitvallen. 

Vliegwielen maken het mogelijk een betere betrouwbaarheids berekening te maken, daar de 

informatie van de gebruikte onderdelen bekend is. Toch is het bijna niet mogelijk een 

nauwkeurige berekening te maken van de MTBF² van vliegwielen, daar de fabrikanten de 

betrouwbaarheid van hun ontwerp niet vermelden. Belangrijke rapporten conflicteren daarom 

vaak met de grote onzekerheid van aangeboden testen en geven in weinig gevallen een echt 

vergelijk. 

Voor de gebruiker is het moeilijk de verschillende informatie van de fabrikanten te gebruiken 

in een vergelijk naar de betrouwbaarheid van vliegwiel componenten, omdat ze nooit zijn 

gebaseerd op de zelfde principes en worden de zelfde rekenmethodes niet gebruikt. 

Uit onze lange ervaring, kunnen we stellen dat vliegwielen zeer betrouwbaar zijn. Dit komt 

grotendeels doordat radicale technieken zoals vacuüm en hoge toerentallen niet gebruikt 

worden. 

Afhankelijk van het type worden waardes van 3,4 miljoen uur gehaald voor vliegwiel energie 

opslag. Ze zijn daarom zeker betrouwbaarder dan batterijen met het bijkomende voordeel 

van een laag onderhoudsinterval. 

 

 

  

² MTBF betekent Mean time between Failure 
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4 Welk energie opslag medium voor welke toepassing? 

4.1 Overbruggingstijd 

De overbruggingstijd is de basis voor een UPS en tevens het meest complexe element om te 

kiezen tussen de vele soorten van energieopslag. 

Ten eerste moet gekeken worden tegen welk type spanningsproblemen de belasting 

beveiligd moet worden. Dit hangt meestal af van de gevoeligheid van de belasting en de 

gevolgen die een spanningsprobleem veroorzaken. 

In figuur 9 ziet men dat de spanningsproblemen in centraal Europa voor 92,8% bestaan uit 

fouten korter dan 1 seconde en dat 96,5 % van de problemen zijn opgelost binnen 3 

seconde. Dit geldt natuurlijk enkel voor centraal Europa en verschilt van land tot land. 
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Fig. 9 Grafiek over de hoeveelheid en tijdsduur van netfouten in Europa 

(Source: UNIPEDE DISDIP) 

Als het voldoende zou zijn voor de gebruiker om zijn apparatuur tegen 96,5% van alle 

spanningsproblemen te beschermen, dan zou een overbruggingstijd van 3 seconde al 

voldoende zijn. Dit zou dan betekenen dat er een kans op uitval of fouten in de apparatuur is 

van 3,5% bij netspanningsproblemen. 

Als de eisen hoger liggen dan rijst de vraag hoeveel meer veiligheid de energie buffer moet 

leveren. Een energie buffer met een overbruggingstijd van 20 seconde zou een bescherming 

geven tegen ca. 98,4% van alle netspanningsproblemen. 

En als we ervan uitgaan dat een netuitval van meer dan 30 minuten eens per jaar voorkomt, 

dan zal de apparatuur eens per jaar een probleem geven als we een UPS hebben met een 

batterij van 30 minuten. 
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Storingen die langer duren dan 30 minuten, duren vaak veel langer en dan zal een batterij 

met een overbruggingstijd van 1 à 2 uur geen uitkomst meer bieden. In de meeste gevallen 

zal dan een Diesel generator moeten worden gebruikt. 

Als een UPS is gecombineerd met een dieselgenerator of als een diesel UPS wordt 

toegepast komt weer de vraag naar boven welke energie buffer gebruikt moet worden. In dit 

geval moet het systeem in ieder geval de tijd kunnen overbruggen onmiddellijk na de hiaat in 

de spanning tot aan dat de dieselmotor is gestart en de belasting heeft over genomen. Dit is 

in de meeste gevallen binnen 15 seconde het geval en dus een ideaal cijfer voor de 

overbruggingstijd van vliegwielen. 

Zou de dieselmotor niet starten gedurende deze korte overbrugging en de netuitval duurt 

langer dan resulteert dit in het verliezen van de belasting. 

Ondanks dat bij moderne dieselinstallaties met hele betrouwbare start specificaties en 

redundante componenten de betrouwbaarheid al zeer hoog is worden toch nog vaak in UPS 

systemen batterijen toegepast in combinatie met dieselmotoren. Eén van de hoofdredenen is 

dat gedurende de overbruggingstijd meerdere startverzoeken aan de dieselmotor mogelijk 

zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de motor dan ook echt zal starten in die tijd. Als aan het 

einde van de overbruggingstijd van de batterijen de dieselmotor nog steeds niet is 

aangelopen dan zal dit resulteren in het boven omschreven verliezen van de belasting. De 

mogelijkheid dat het net weer aanwezig komt gedurende deze langere overbruggingstijd 

wordt groter naarmate de overbruggingstijd toeneemt, maar dan is in die situatie de 

dieselmotor eigenlijk niet nodig. 

Ook de combinatie dieselmotor en batterijen kunnen zin hebben, maar dan op andere 

gronden. Bij moderne dieselmotoren met elektronische toerenregeling hoeft het niet enkel 

een slechte starterbatterij of water in de tank te zijn om de dieselmotor niet te laten starten. 

De vele sensoren in de dieselmotor die de werking controleren en bewaken kunnen het 

afbreken van een startverzoek tot gevolg hebben. Als in die situatie het 

onderhoudspersoneel de dieselmotor kan resetten gedurende de tijd dat de batterij de 

belasting voorziet van spanning en de dieselmotor nog kunnen starten, dan kan deze toch 

nog de belasting overnemen. Dit is enkel mogelijk als de dieselmotor een foutmelding heeft 

gegenereerd. Als iets werkelijk defect is dan is de overbruggingstijd van de batterij niet 

voldoende om de reparatie van de dieselmotor mogelijk te maken. 

Een andere reden om batterijen en dieselmotoren te combineren is als er meerdere 

dieselmotoren moeten worden gesynchroniseerd aan elkaar voordat ze de belasting kunnen 
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over nemen. Indien er geen voorzorg maatregelen zijn genomen, zoals de diesel te koppelen 

met de belasting door middel van een ramp-up methode, dan zullen meer dan 15 seconden 

verstrijken voordat alle generatoren zijn gesynchroniseerd op de rail en deze dieselmotoren 

de belasting kunnen voorzien van energie. 

De hieruit naar voren gekomen eis aan de overbruggingstijd kan slechts door weinig 

vliegwielfabrikanten worden opgelost, zodat in die situatie ook vaak UPS systemen met 

batterijen worden toegepast. 

4.2 Kosten 

Een ander belangrijk aspect in de keuze van energie buffers zijn de kosten. Door middel van 

een berekening is het eenvoudig te berekenen dat een vliegwiel gedurende zijn levensduur 

een economischere oplossing is dan batterijen. 

Dit komt voornamelijk door de lage onderhoudskosten en de lange levensduur van het 

vliegwiel, waardoor de initiële kosten over een langere termijn kan worden uitgesmeerd. 

Waar een vliegwiel gemiddeld een even lange levensduur heeft als het UPS systeem, 

moeten batterijen meerdere malen worden vervangen gedurende de levenscyclus van een 

UPS. In figuur 10 zijn deze kosten afgebeeld gedurende de levensduur van een UPS, 

waarbij de hoge onderhoudskosten van batterijen op de lange termijn hoog oplopen. 
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Fig. 10  Vergelijk in kosten tussen verschillende UPS systemen met als back-up een batterij 

of een vliegwiel  
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Onder het kopje “kosten” moet ook de airco installatie meegerekend worden. Deze laatste is 

zeer belangrijk voor bijna alle installaties met lood-accu’s ³ om een optimale 

bedrijfstemperatuur van 20°C te hebben. Een tempera tuur regeling is noodzakelijk omdat 

iedere 10 K temperatuur stijging boven de nominale waarde van 20 C de levensduur van 

de batterij halveert. De kosten die met voortijdig vervangen van de batterij samenhangt, 

rechtvaardigen de aanschaf en bedrijfskosten van een extra airco installatie in de batterij 

ruimte. 

4.3 Gevraagde ruimte 

Een bijkomen aspect dat niet vergeten mag worden is de plaats die een energiebuffer in 

beslag neemt. In de industrie is dit ruimte beslag niet zo erg van belang, maar het is een 

kostenplaats waarbij datacentra wel degelijk rekening mee gehouden moet worden. 

Waar een vliegwiel normaal gesproken slechts 2m² in beslag neemt moet voor een batterij 

systeem voor het zelfde vermogen op een veelvoud hiervan gerekend worden. Nieuwe 

batterijtechnieken – zoals lithium-ion- nemen even veel plaats in beslag als een vliegwiel, 

maar kunnen vanwege de hoge aanschafkosten nog niet als alternatief gezien worden voor 

vliegwielen en lood accu’s 

4.4 Rendement 

Het rendement heeft altijd een grote rol gespeeld in UPS systemen. De laatste tijd is dit nog 

veel belangrijker geworden door de toenemende bewustwording voor een beter klimaat,  

luchtvervuiling en groene energie. 

Daar UPS systemen meestal werken op het moment dat het voedende net aanwezig is kan 

de berekening van het rendement plaats vinden in dat gebied. Daarom is enkel de energie 

noodzakelijk voor het op niveau houden van de buffer belangrijk voor het rendement. 

Bij kinetische energie opslag is dit erg afhankelijk van het ontwerp van het vliegwiel. Terwijl 

vliegwielen met hoge snelheden in een vacuüm moeten draaien om de wrijvingsverliezen zo 

laag mogelijk te houden, kunnen vliegwielen met een laag toerental werken in de 

omgevingslucht en onder normale druk. In het eerste geval moet de energiekosten voor het 

produceren van het vacuüm, waarbij de energiebehoefte afhankelijk is van de kwaliteit van 

het vacuüm, in overeenstemming zijn met de energiebehoefte van de extra apparatuur die 

nodig is om het vacuüm te maken en de voeding van de magnetische lagers. In de situatie 

  

 ³ Zover dit niet door een natuurlijke luchtstroom kan worden veilig gesteld 
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dat vliegwielen werken onder normale druk en condities zijn de wrijvingskosten een 

belangrijk kosten verhogende factor. Een speciale uitvoering die zich bevindt tussen 

vliegwielen in vacuüm en normale condities is een vliegwiel dat werkt in een helium 

atmosfeer. In vergelijking met normale lucht levert het helium een aanzienlijke reductie van 

de wrijvingsverliezen, zonder de extra hoge kosten voor de productie van een vacuüm. 

Praktisch alle vliegwielen hebben ook magnetische verliezen daar in de meeste gevallen de 

kinetische energie moet worden omgezet in een elektrische energie door middel van een 

elektrische machine. 

In UPS systemen met batterijen is de energie die gebruikt wordt om de lading op niveau te 

houden van de batterijen zo laag dat deze geen rol spelen in het rendement van de UPS. 

Dit brengt ons bij een heikel punt in de IEC 62040 deel 3 Bijlage A waarin de meting van het 

rendement van een UPS wordt beschreven. Voor de metingen van het rendement mag de 

energiebuffer worden ontkoppeld als een uitwisseling van energie met de energie buffer niet 

kan worden gewaarborgd gedurende de meting. Er is hierbij niet de mogelijke uitwisseling 

van energie bedoeld, echter een positieve inbreng van energie, die een verkeerde meting 

zou bewerkstelliggen. Toch zijn er fabrikanten van UPSsen met vliegwielen die deze 

mogelijkheid gebruiken om het rendement te specificeren zonder dat het vliegwiel is 

aangesloten. 4 Het rendement in de datasheet ziet er dan uitstekend uit, maar in de praktijk 

heeft men niets aan een dergelijk cijfer. 

In het algemeen kan men stellen dat de invloed van de energiebuffer op het rendement bij 

batterijen, door de geringere verliezen bij het op peil houden van de energie, beter afsteken 

dan die van vliegwielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Een voorbeeld is hiervan is bij ons aanwezig 
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5 Samenvatting 

Batterijen en vliegwielen zijn de beste enegiebuffers in UPS systemen. De keuze van 

energiebuffer hangt af van de toepassing van de UPS. Als een langere netonderbreking 

overbrugd moet worden, zonder dieselgenerator, dan zijn batterijen de beste oplossing. Als 

enkel de netvervuiling en korte onderbrekingen moeten worden opgevangen dan zijn 

vliegwielen de beste oplossing met betrekking tot het ruimte beslag en onderhoudskosten. 

Ook in het geval van UPS systemen met geïntegreerde diesel, de zogenaamde DUPS 

systemen, komen voornamelijk het vliegwiel in aanmerking omdat hier enkel de tijd 

overbrugd moet worden dat de dieselmotor de belasting niet verzorgd. Als extra zekerheid is 

gewenst dan zijn DUPS met batterijen zoals de batterij uitvoering van de Uniblock UBT van 

Piller een goede oplossing, die een extra overbruggingstijd leveren zonder dat de diesel 

hoeft te werken. 

Beide energiebronnen, batterijen en vliegwielen hebben hun specifieke voor en nadelen 

zodat de individuele gebruiker zal moeten beslissen welke energie opslag methode voor zijn 

toepassing het meest geschikt is. 
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