
 
                                                                                                                                                         
 
 

 

1. Inleiding, Elektrische omgeving 
 
Onze gevoelige apparatuur werkt vaak in omgevingen die ver van ideale condities zijn 
verwijderd. Eén van deze condities is een netvoeding met een zuivere sinusvorm.  
 
Bepaalde apparatuur, zoals verlichting, ventilatoren en aandrijvingen met motoren, zullen 
behalve bij netuitval hier weinig hinder van ondervinden. 
Echter gevoeliger apparatuur zoals gebruikt bij dataverwerking, telecommunicatie, industriële 
elektronica en regelingen waarin microprocessoren en computers hun werk doen kunnen in 
hun werking aanzienlijk verstoord worden. Men dient daarom maatregelen te nemen om 
deze verbruikers van schone energie te voorzien. 
 
Het wrange van het verhaal is dat deze gevoelige apparatuur zelf ook veel van deze 
storingen op het net veroorzaakt door de toepassing van geschakelde voedingen. 
 
 

1.1 Storingen op het net 
 
Mogelijke storingen kunnen zijn: 
-Spanningsonderbrekingen 
-Spanningsdippen 
-Harmonische vervormingen 
-Overspanningpieken 
-Frequentie variaties 
-Totale net uitval 
 

Spanningsonderbrekingen: 
 

Het bekendste netspanningprobleem is de totale netuitval. Duurt deze wat langer dan 
ziet men dat gelijk aan het uitvallen van de verlichting. Meestal  resulteert dit in 
koppen in de krant zoals:  ”Provincie Utrecht zonder stroom” of zelfs  “Geboortegolf in 
New York na stroomuitval”. Het wegvallen van de spanning komt bij onze sterke 
distributie netten vrijwel niet voor. Vaker worden problemen veroorzaakt in lokale 
netten door overbelasting, verkeerd schakelen of  kabelbreuk door 
graafwerkzaamheden. Dagelijks wordt deze lijst langer. Met name de onderbrekingen 
van enkele milliseconden, de zgn. Flikker, neemt toe door kortsluitingen en het 
afschakelen daarvan. 

 
Het is moeilijk om na te gaan hoe vaak netonderbrekingen voorkomen en bovendien 
hangt dat in sterke mate af van iedere afzonderlijke bedrijfssituatie. Om een juist 
advies te geven moeten op verschillende plaatsen over langere tijdsintervallen 
metingen aan het net verricht worden. Dit is vaak door de hoge kosten niet mogelijk. 
Men kan er vanuit gaan dat een goed net ongeveer 1 keer in de 150 uur uitvalt. Bij 
slechte netten in buitengebieden met langere aanvoerleidingen rekent men met 1 
uitval over 25 uur. Volgens statistieken duren onderbrekingen zoals die in fig. 1 en fig. 
2 afgebeeld zijn voor 10% van alle gevallen korter dan 100 msec. en slechts 1% duurt 
langer dan 10 seconden. Fig. 1 geeft het percentage weer van de duur van de 
spanningsuitval. 



 
Of een spanningsonderbreking ook daadwerkelijk door de belasting gezien wordt als 
een onderbreking hangt af van de soort belasting. Onderbrekingen minder dan 12 
msec worden in de regel door alle gebruikers geaccepteerd. Moderne elektronica kan 
in de meeste gevallen onderbrekingen van 20 tot 50 msec. overbruggen. 

 

 

Fig. 1   Statistiek van netuitval 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spanningdippen 

 
Belastingen, ook kritische belastingen, laten in de regel maar een beperkte tolerantie 
toe op de effectieve waarde van de ingangsspanning. Vaak mag dit maar een korte 
tijd duren. In de openbare netten komen echter regelmatig  kortstondige forse 
afwijkingen voor. Deze worden o.a. veroorzaakt  door overbelasting en zwaar 
aanlopende industriële aandrijvingen. 

 
Harmonische vervormingen 

 
In de centrale wordt door de generator een sinusvormige spanning opgewekt. Door 
hogere harmonische stromen, opgewekt door niet-lineaire belastingen zoals 
geschakelde voedingen en  frequentieregelingen, wordt de sinusvormige spanning uit 
het net met hogere harmonischen vervuild. Harmonische vervuilingen van boven de 5 
– 8 % van de spanning kunnen voor bepaalde apparatuur aanzienlijke problemen 

Onderbrekingen in netten: 

 

Goed net:       gem. 150uur 

Gemiddeld net:  gem.   50uur 

Slecht net:          gem.   25uur 
 



 
opleveren. Foutmeldingen en niet goed functioneren van deze apparatuur is hiervan 
het gevolg. Een voorbeeld van een niet lineaire belasting is de verzadigings- 
transformator maar ook alle systemen met gelijkrichters zijn niet lineaire belastingen. 

 
Overspanningpieken 

 
Een ander voorkomend probleem zijn steile overspanningen. Ook deze pieken zijn 
verantwoordelijk voor een verkeerde werking van apparatuur en veroorzaken veel 
foutmeldingen. 
Periodieke overspanningen worden opgewekt in gelijkrichtsystemen en regelingen 
met fase aansnijding. Niet periodieke maar meestal wel relatief hoge overspanningen 
worden veroorzaakt door schakelen en atmosferische storingen. Deze laatste zijn 
soms verantwoordelijk voor pieken van meer dan 2 kV! 

 
 
Frequentie variaties: 

 
Het koppelnet in Europa heeft slechts een kleine frequentievariatie. In veel andere 
netten, met name in ontwikkelingslanden is dit niet het geval. Ook zijn eigen netten, 
opgebouwd uit eilandbedrijf van dieselgeneratoren, instabiel met betrekking tot de 
frequentie. Sommige computers of automatisering apparatuur, in het bijzonder oude 
Winchesterdrives, maar ook geschakelde voedingen kunnen aanzienlijk gestoord 
worden in hun goede werking. 

 

 
1.2. Storingen aan de gebruikerszijde 
In het algemeen kan worden gesteld, dat het net voor de normale gebruiker oneindig sterk is. 
De beïnvloeding door de gebruiker van het net is hierdoor gering. Door kostenbesparing is 
de voeding van de moderne apparatuur zo ontworpen dat de voeding net voldoende 
vermogen levert voor deze apparatuur. Haar interne weerstand mag niet verwaarloosd 
worden. Deze kan in bepaalde gevallen aanleiding geven tot vervorming van de spanning. 
Deze vervorming kan ontstaan door: 

- niet lineaire belasting 
- regelingen met faseaansturing 
- overbelastingen 
- kortsluitingen 

 
 

Niet lineaire belasting:  
 

Niet lineaire belastingen zijn verzadigingstransformatoren, gelijkrichters of 
combinaties van beiden. Ze worden vaak toegepast in voedingen voor moderne 
computers en in de aandrijftechniek. Ze veroorzaken soms forse harmonische 
vervuiling. Soms heeft de 3e harmonische zelfs de grote van 60 % van de 
grondfrequentie. Het ligt voor de hand dat bij een hoge inwendige weerstand van de 
stroombron een grote spanningsvervorming optreedt. Fig.2 geeft voorbeelden van 
zulke belastingsstromen. 

 
 
 



 

 
   

Fig.2  Niet lineaire stroomopname van enkel en driefase verbruikers 
a) Draaistroom gelijkrichter  b) Pc’s  c) IBM AS 400  d) verbruik bij een grote bank 
 

 
 
  Apparatuur met geregelde gelijkrichters 
 

Apparatuur met gestuurde gelijkrichters, zoals bij bijv. microprocessoren, kunnen bij 
zwakke demping forse reacties veroorzaken. Hierdoor ontstaat op de 
aansluitklemmen van de voeding een spanning met een kleine oscillatie. 

 

 
Fig. 3 Inschakelverschijnsel van een 3-fase transformator  
 
 

Overbelasting 
 

Bij inschakeling van computers kunnen zeer hoge inschakelstromen optreden, die 
langzaam afnemen. Ze worden veroorzaakt door het opladen van grote 
condensatoren en door het uitslingeren van verzadigingstransformatoren (fig. 3). 
Deze laatste kunnen ook nog een extra gelijkspanningscomponent geven op de 
wisselspanning 

 



 
Kortsluiting 

 
Bij een kortsluiting van een gebruiker is er in het net voldoende vermogen om de 
zekeringen binnen enkele milliseconden door te laten branden. Bij een kortsluiting in 
een installatie waar apparatuur met  kortsluitbeveiliging is opgenomen kan het 
voorkomen dat een op zich onbelangrijk deel van de installatie ervoor zorgt dat het 
complete systeem uitvalt. De bewuste zekering zal namelijk niet doorbranden door 
die stroombeveiliging.   
Er moet derhalve voldoende vermogen zijn om zulke installaties binnen 10msec af te 
laten schakelen. 

 
 



 

2. Grondbeginselen van UPS  -installaties met roterende omvormers 
 

2.1 Spanningsvoorziening door middel van een  generator 
Van een goede spanningsvoorziening wordt verwacht dat ze vervuilingen zoals in 1.1 
omschreven zijn, bij de verbruiker weghoudt. Ook dient de spanningsvoorziening  bestand te 
zijn tegen  vervuilingen die door de belasting zelf worden opgewekt. Deze vervuiling mag niet 
terug geleverd worden aan het net. 
 
Aan deze opgaven worden in grote mate door roterende omvormers voldaan, waarbij aan de 
generatorkant (verbruikerszijde) meestal een synchrone machine gebruikt wordt. Een 
belangrijke goede eigenschap van een synchrone machine is onder andere de hoge 
overbelastbaarheid met een lage impedantie voor de door de belasting opgewekte hogere 
harmonische. De synchrone machine is binnen de UPS een buitengewoon robuuste 
stroombron, die op een zelfde manier werkt als de generator in de elektriciteitscentrale. 
 
Kenmerk  van alle roterende of dynamische UPS systemen:  
Het gebruik van een synchroon generator als stroombron voor de gebruiker. 
 
In het algemeen kunnen niet symmetrische belastingen in draaistroomsystemen opgedeeld 
worden in symmetrische componenten. Ze bestaan dan uit drie symmetrische systemen, 
namelijk een positief roterende, een negatief roterende en een nulsysteem. 
 

Deze ontbinding kan ook voor hogere harmonische vervorming doorgevoerd worden. Het 
overeenkomstige harmonische draaiveld alsmede het tegengesteld draaiende veld met de 
grondfrequentie lopen dan a-synchroon door de synchroonmachine en worden kortgesloten 
door de in de rotor aangebrachte demperwikkeling. Zoals in de kooi van een a-
synchroonmachine wekken deze a-synchrone draaivelden stromen op, die intern deze 
velden sterk dempen.  
Het positief synchroon draaiende draaistroomcomponent wekt in de rotor een 
gelijkspanningsflux op, die van de demperwikkeling geen invloed ondervindt. De kwaliteit van 
de klemspanning hangt af van de zuiverheid van de grondfrequentie. Bij de juiste berekening 
van de dempingwikkeling wordt ondanks de niet-lineaire en a-symmetrische belastingen  van 
de generator een zuiver sinusvormige klemspanning opgewekt.  
 
De stromen in het nulsysteem verschijnen in alle drie fasen onder dezelfde hoek en daarmee 
ook in de wikkelingstrengen. Hun velden compenseren elkaar volledig of gedeeltelijk bij de 
juiste plaatsing van deze wikkelingen. Het restveld is een wisselveld met een 3 keer zo hoog 
pooltal. Deze wordt ook weer in 2 tegenovergestelde richting lopende even grote velden 
opgesplitst waarvoor het bovenvermelde weer geldt. 
 
Hierdoor kunnen uitgang- en bron impedanties toegekend worden. Voor de hogere 
harmonische van de mee- en tegendraaiende draaistroomvelden (dat zijn de 5e; 7e; 11e:13e 
enz.) komt de subtransiënte reactantie Xd naar voren, terwijl voor het nul systeem (dit zijn de 
3e, 9e enz.) door de plaatsing van de wikkelingen een nog kleinere reactantie werkzaam is. 
 

2.2. Overzicht verschillende uitvoeringsvarianten: 
 
Een overzicht van dynamische systemen is weergegeven in fig. 4. In hoofdzaak zijn er 2 
groepen, namelijk systemen met batterijen en systemen met een overbrugging voor korte tijd 
zoals vliegwielen. De vliegwielen kunnen op de (oude) bekende manier gekoppeld zijn of via 
moderne techniek, dus of elektrisch of mechanisch, gekoppeld. Verder zijn er ook installaties 
waarbij een dieselmotor de verdere overbruggingstijd voor zijn rekening neemt. 



 
 
 
 

 
 

Spanningsstabilisatoren zijn vanwege hun zeer korte overbruggingtijd van enkele seconden 
een grensgeval voor de  toepassing als UPS systeem. 
Daarom zijn deze 2 groepen gestippeld weergegeven in de figuur. Vanwege de volledigheid 
en omdat deze uit de roterende omvormers zijn voortgekomen hebben we ze toch vermeld.  



 
 

3  Roterende UPS systemen met batterijen 
 

3.1 Stabilisatoren of conditioners 
 
De conditioner bestaat uit een elektrische aandrijfmotor, een synchroongenerator en een 
vliegwiel als energieopslag. Hiermee worden afhankelijk van de uitvoering 
netspanningsonderbrekingen tussen 100 msec. en 1 sec overbrugd. Dit betekent dat tussen 
de 90-97% van alle netspanningonderbrekingen worden opgelost. Voor de meeste 
toepassingen is dit bij goede netten al voldoende. 
 
Als aandrijfmotor kan een A-synchroonmotor, een synchroonmotor of een gelijkstroommotor 
worden toegepast. Ook is een reverse machine als vliegwiel toepassing mogelijk (fig. 5). 
Hoewel er bij deze oplossing geen galvanische scheiding is van het voedingsnet, heeft hij 
met een kleine machine-impedantie en een juist gedimensioneerde spoel in het voedingsnet 
een forse stabilisatie tot gevolg. Een zeer snel werkende schakelaar moet voorkomen dat bij 
een netstoring energie in het dan als belasting opererende net terug stroomt. 
Netspanningsonderbrekingen van 50-100 msec. kunnen hiermee worden overbrugd. Bij 
langere netonderbrekingen is er echter niet voldoende energie beschikbaar om het vliegwiel 
weer op zijn nominale toerental te krijgen. 
 

 
Fig. 5   Spanningsstabilisator: vliegwiel met 1 machine 

 
 
Omvormers opgebouwd uit 2 machines bieden een galvanische scheiding van het 
voedingsnet. Daardoor is er ook geen beïnvloeding door pieken uit het voedingsnet. (fig. 6). 
Bij toepassing van draaistroommotoren als aandrijfmotor bestaat echter toch nog het 
probleem van terugleveren van energie bij netuitval. Bij toepassing van een sychroonmotor 
ondervindt men synchronisatie moeilijkheden bij het weer terugkeren van de spanning. 
 

 
Fig. 6  Spanning stabilisatie: vliegwiel met 2 draaistroommachines 
 
 



 
De maximaal haalbare overbruggingstijden liggen ongeveer tussen de 50 – 100 msec. Voor 
synchroon aandrijvingen en afhankelijk van de frequentie afwijkingen ongeveer tussen de 0,1 
en 0,5 sec. voor a-synchrone aandrijvingen. 
 
De moeilijkheden bij het herstarten heeft men niet bij een toerentalgeregelde 
gelijkstroomaandrijving (fig. 7). De voorgeschakelde gelijkrichter verhindert energie terug te 
leveren aan het net bij een netuitval en er zijn ook geen synchronisatie moeilijkheden. Daar 
het toerental van de gelijkstroommotor onafhankelijk is van de netfrequentie kan deze 
installatie ook bij grote frequentieafwijkingen toegepast worden. Bij deze toepassing in 
combinatie met vliegwielen zijn overbruggingstijden tussen 0,4 – 1 seconden te halen. 
 

 
Fig. 7  Spanning stabilisatie:  vliegwiel met gelijkstroommachine en 
draaistroommachine 

 
3.2 omvormers met batterijen 
 
Indien netspanningonderbrekingen van enkele minuten moeten worden overbrugd, zijn 
batterijen als energieopslag een mogelijke oplossing. (fig. 8). 
 

 
 
Fig. 8 Toepassing van 2 machines met uitbreiding  met batterijen. 
 
De batterijen kunnen zowel als parallelbedrijf als geschakeld toegepast worden. In 
parallelbedrijf moet de hoofdgelijkrichter gestuurd zijn om naast de voeding van de motor ook 
de lading of ladingskarakteristiek van de batterijen op zich te nemen. Bij geschakeld bedrijf 
worden de batterijen alleen in situatie van netuitval bijgeschakeld. De motor krijgt normaal 
gesproken zijn voeding via een gelijkrichter, hetgeen de efficiëntie verbetert en een 
arbeidsfactor van ongeveer 1 oplevert. 
 
Afhankelijk van de grootte van de batterijen zijn autonomietijden haalbaar tussen de 5 en 60 
minuten. Kortere ontladingen zijn niet verstandig, omdat de capaciteit van de batterij, bij 
hoge stromen gedurende korte tijd, zeer snel terugloopt. (zie hoofdstuk 4, kinetische 



 
energiegeheugen). Langere netonderbrekingen worden door een aggregaat met 
verbrandingsmotor overbrugd, hetgeen economisch rendabeler is. 
 

3.3  Van gelijkstroommotor naar Uniblock-machine. 
 

Omvormer met gelijkstroommotor 
Geruime tijd werden kortsluitanker gelijkstroommotoren gebruikt als aandrijfmachines 
(fig. 9). Het toerental van deze gelijkstroommotoren werd geregeld door het 
veranderen van het veld van deze motoren. Hoe kleiner het veld hoe hoger het 
toerental. Tegenwoordig wordt de voeding van het veld via een geregelde thyristor 
brug verzorgd, die gevoed wordt vanuit de beveiligde rail. Door de grote tijdconstante 
van het veld moet het systeem een vliegwiel hebben om met een stabiel toerental te 
draaien. 

 
 

 
 
Fig. 9. omvormer systeem: bestaande uit 2 machines waarvan één DC motor. 
 

 
 
De toerenregeling bestaat uit een terugkoppeling van het generatortoerental. Een 
maat hiervoor is de frequentie van de generator. Deze frequentiewaarde wordt via 
een frequentie meting (10) in een gelijkspanning omgezet, die aan de toerenregeling 
wordt teruggekoppeld. In de toerenregeling wordt deze referentie verstrekt en als 
“sol” waarde en met de “ist” waarde van de ankerstroom vergeleken. De 
stroomregeling beïnvloedt de bekrachtigingstroom van de gelijkstroommotor en 
hiermede dus ook het toerental. Daarmee wordt dus ook de frequentie van de 
generator beïnvloed. Ter verbetering van de regeldynamiek wordt deze stroomkring 
via een stroomterugkoppellus door de uitgangstroom beïnvloed. Belastingssprongen 
zorgen hierdoor voor een grotere stroomopname van de gelijkstroommotor, voordat 
de frequentie van het systeem merkbaar is afgenomen. 

 
Als spanningsregeling van de generator is een regelaar(13) opgenomen, die de 
klemspanning van de generator met een vast ingestelde referentie waarde vergelijkt. 
De bekrachtiging geschiedt middels een hier niet getekende borstelloze 
bekrachtigingsmachine. 



 
 

Omvormer met  motor met gelijkstroomregeling 
Een uitbreiding op dit hierboven  besproken omvormersysteem is in figuur 10 
afgebeeld. Hier is de gelijkstroommotor door een combinatie van gelijkrichter met een 
borstelloze bekrachtigde synchroonmotor vervangen. De energie van de 
gelijkstroomtussenkring wordt of via een ongestuurde gelijkrichter of via een batterij 
geleverd. Deze gelijkspanning wordt via een 6-pulsige thyristorregeling omgezet in 
een 3 fase wisselspanning die de synchroonmotor voedt.  
De stroomgelijkrichter functioneert als een door het net gevoede gelijkrichter, waarbij 
het voor de motor noodzakelijke vermogen uit de gelijkstroomtussenkring wordt 
betrokken. De voor deze stroomgelijkrichter noodzakelijke stuur- en 
commutatieenergie wordt door de synchroonmotor geleverd. Daar de motor met een 
constant toerental en contante spanning draait, kan de triggering van de gelijkrichter 
direct uit de klemspanning van de motor herleid worden. Door de sturing van de 
ontsteking van de thyristoren te koppelen aan deze wisselspanning kan de 
vermogensopname en het koppel gestuurd worden. Deze is bij een contante 
motorspanning vrijwel proportioneel met de in de gelijkstroomtussenkring vloeiende 
stroom. 

 

 
Fig. 10 Omvormer systeem: twee machines met draaistroommotor gevoed door 
gelijkspanning. 
 

 
Het toerental van de motor wordt op de bekende manier als bij gelijkstroomgeregelde 
aandrijvingen geregeld door een stroomgecontroleerde toerental terugkoppeling. 

 
De stroomterugkoppeling levert een dynamisch snel werkende stroombegrenzing van 
de gehele installatie met daarbij de mogelijkheid van een begrenzing van de invloed 
van de belastingsstroom van de generator. Het voordeel van dit systeem is naast de 
afwezigheid van borstels, een aanzienlijk hogere dynamiek van de toerentalregeling. 
Door de tijdconstante van 100 msec voor de bekrachtiging, is slechts nog een dode 
tijd van enkele milliseconden aanwezig in de regeling. De hierdoor gewonnen 
snelheid van de regeling zorgt ervoor dat bij gelijke specificaties aanzienlijk kleinere 
vliegwielen gebruikt kunnen worden. Daarbij kunnen de omvormers in één behuizing 
ondergebracht worden, waarbij de rotors van beide machines op een gezamenlijke as 
zijn aangebracht en de stators in één gezamenlijk huis zijn ondergebracht. Dit levert 
een forse plaats- en gewichtbesparing op, waardoor zware grondframes kunnen 
vervallen. 



 
  

Omdat de synchroonmotor  bij stilstand niet het voor de gelijkrichter noodzakelijke 
commutatievermogen kan leveren, wordt voor het starten een hulpmotor toegepast. 
De ontsteking van de thyristoren blijft tijdens de aanloop geblokkeerd tot de 
synchroonmotor zijn nominale spanning en het bijbehorende toerental heeft bereikt. 

 

Het rendement van zo’n installatie wordt door het afwezig zijn van het vliegwiel 
gunstig beïnvloed daar er geen luchtweerstand is. Ook is er geen wrijving van 
borstelbruggen. De verliezen in de lagers worden door het wegvallen van de 4 lagers 
van het vliegwiel gunstig beïnvloed. 
Tegenover de eerder beschreven omvormers met gelijkstroommachines is een 
rendementsverbetering van ongeveer 2% bereikt. Deze ook wel hybride omvormers 
genoemde regelingen worden de laatste jaren in toenemende mate gebruikt als 
frequentieomvormer met conditionerende werking en als batterijen ondersteunde 
UPS voedingen. 

 
Uniblock omvormer: 
Gedurende de ontwikkelingen van de hybride omvormers en de verbetering van de 
dynamische eigenschappen, zoals b.v. onderhoudscycli, gaf deze ontwikkeling 
tevens  wezenlijke verbeteringen in het rendement van de omvormers. Ook werden 
ze kleiner.   

 
Omdat de verliezen bij het omzetten van elektrische energie naar mechanische 
energie een onevenredig deel uitmaakte van de totale verliezen, probeerde men deze 
verder te verkleinen. 

 
Het resultaat van de jarenlange ontwikkeling is een machine met een synchrone 
bouwwijze, waarbij de motor- en generator wikkeling op één voor beide wikkelingen 
gezamenlijke rotor zijn ondergebracht. De rotor wordt via gelijkstroom bekrachtigd en 
heeft tevens een dempingswikkeling. (fig. 11 en 12). 

 

 
                                                                                              
 
Fig 11. doorsnede Motor/Generator             fig.12 opbouw van de Uniblock machine 
 



 
Bij deze machine geschiedt de energieoverdracht van motor naar generator in wezen 
door de in de motorwikkeling opgewekte magnetische flux. Deze flux loopt als een 
draaiveld en neemt de rotor met zijn synchrone toerental mee. Vanuit de rotor gezien 
is dit draaiveld een gelijkstroomveld, die door een extra gelijkstroombekrachtiging van 
de rotor beïnvloed kan worden. 
Op deze wijze kan men de amplitude van het draaistroomveld onafhankelijk van de 
ingangsspanning sturen en daarmee de spanning van de generatorwikkeling constant 
houden. 
De energieoverdracht op de rotor geschiedt op de bekende borstelloze wijze. 

 
Hogere harmonischen in de ingangsspanning wekken een draaiveld op met een 
hogere frequentie, die voor de demperwikkeling a-synchroon rondloopt en kortsluiting 
voorstelt. De overdracht van deze hogere harmonischen naar de generator wordt 
hierdoor volledig onderdrukt. 

 
De aan de belastingszijde optredende hogere harmonische stromen zien de 
demperwikkeling als kortsluiting  parallel aan de generatorwikkeling. De 
uitgangsimpedantie en daarmee het doorgeven van deze hogere harmonische 
stromen worden op deze wijze sterk gereduceerd. 

 
Bij het wegvallen van de netspanning houdt de rotor de flux in de machine overeind. 
Het door de generatorwikkeling opgenomen vermogen wordt uit de draaiende rotor 
opgenomen. 

  
Men kan deze machine dan ook zien als een draaistroomtransformator met 
fluxregeling, die alleen de grondgolf doorgeeft en tegelijkertijd een energieopslag 
voorstelt. Daar de beschreven motor en generator als één machine zijn versmolten 
hebben wij deze als Uniblock machine gedoopt. 

 
Met deze omvormer zijn alle bekende synchroon/synchroon omvormers te realiseren 
in het bijzonder de voor hybride omvormer door ontwikkelde stroomsturing (fig. 13).  

 
 

 
fig. 13. Omvormer type UNIBLOCK 
 
 

 



 
Ook hier is voor de aanloop een hulpmotor voorzien die de Uniblock-machine in de 
buurt van het nominaal toerental brengt, voordat de wisselrichter wordt vrijgegeven. 

 
 

3.4 Blokdiagram Uniblock systeem 
In fig.14 is het blokdiagram van de UPS systeem getekend, waarbij er voor 
servicedoeleinden een extra service bypassschakelaar is voorzien. Uniblock omvormers 
worden voor vermogens van 150 kVA tot 2500 kVA gebouwd. 
 

 
 
Fig. 14 USV installatie met Uniblock omvormer 
 
 
 
 
Uniblock omvormer met redundantie: 
Op basis van zijn eenvoudige opbouw heeft de Uniblock machine een hoge betrouwbaarheid 
(MTBF > 1.000.000 uur). 
 

Daarom is het niet nodig om bij redundante installaties de omvormermachine redundant uit 
te voeren. Het volstaat wanneer de voor de machine geschakelde elementen zoals 
gelijkrichter, stroomrichter en schakel en regelorganen redundant zijn opgebouwd. 
 
Op deze manier is een aanzienlijke plaats- en gewichtsbesparing te behalen, alsmede een 
reductie in de aanschafkosten. Fig. 15 toont zo’n redundante opbouw. Naast de via 
gelijkrichter (alternatief batterij) en de wisselrichter geleverde stroomvoorziening voor de 
synchroonmotor van de Uniblock omvormer is een secondaire voeding via een 
thyristorschakeling en netspoel mogelijk. De wisselrichter wordt zo gestuurd dat de kleinst 
mogelijke stroom loopt. Hierdoor worden alle bedrijfsparameters continue bewaakt, maar 
treedt er geen vermogensverlies op door de dubbele conversie van wisselspanning naar 
gelijkspanning en omgekeerd. Rendementen van 95 % zijn hierdoor haalbaar. 
 



 
De thyristorschakelaar, waarbij de thyristoren gedurende hun ontsteking en gedurende de 
blokkering bewaakt worden, is zo gestuurd dat het nominaal vermogen naar de motor kan 
vloeien. De spoel maakt het mogelijk om bij een groot verschil tussen netspanning en 
motorspanning toch storingsvrij te functioneren. Hierdoor wordt bij netspanninguitval 
verhinderd dat energie naar in het parallel aan het net geschakelde verbruikers kan vloeien  
of kortgesloten wordt door de kortsluiting in het net. 
 
Bij storingen in de gelijk-of wisselrichter kring wordt deze tak mechanisch gescheiden. De 
voeding van de motor geschiedt dan via de thyristor schakeling. Ook bij het uitvallen van de 
gelijkrichter is nog altijd de voeding gewaarborgd door de batterij. Bij uitval van de 
wisselrichter heeft het systeem toch nog stabiliserende eigenschappen, dat wil zeggen korte 
onderbrekingen van 50 msec worden nog overbrugd. 
 
Bij het uitvallen van de thyristor schakelaar, wordt deze tak mechanisch gescheiden 
waardoor de motor via de gelijkrichter en wisselrichter zijn voeding krijgt. 
 

Bij een te hoge frequentieafwijking in het net zal ook de voeding via deze gelijk- en 
wisselrichter verzorgd worden. De thyristor schakelaar wordt elektronisch geblokkeerd. Na 
terugkeer van de juiste frequentie wordt deze automatisch gesynchroniseerd door de 
thyristoren. 
Door deze redundante takken opgebouwd uit gelijk- en wisselrichter of uit de thyristor 
schakelaar wordt voor de gehele installatie een MTBF waarde van 600.000 uur gehaald. 
 

 
Fig 15. UPS installatie met Uniblock omvormer en interne redundantie 
 
 
 
Een verder verhoging van de efficiëntie wordt bereikt als de kring met de thyristorschakeling 
van de Uniblock machine omschakelt en met de generator kant wordt gekoppeld. De 
Uniblock machine zal daarbij onbelast werken, echter dan zonder galvanische scheiding van 
het net. Op basis van de filterwerking van machines met kleine impedantie, in combinatie 
met een smoorspoel met zijn goede spanningskarakteristieken levert deze schakeling dan 
ook een voeding met een goede kwaliteit mbt. de frequentie en toerental aan de beveiligde 
uitgangsklemmen. 



 
 

3.5 Parallel installaties 
 
Indien het vermogen van de installatie groter is dan het vermogen van de aanwezige 
omvormer, dan dienen meerdere omvormers parallel geschakeld te worden. Ook op basis 
van redundant bedrijf, worden installaties parallel geschakeld. Uit veiligheidsoverwegingen 
en betrouwbaarheid mag daarbij geen gemeenschappelijke meet- en regel elektronica 
gebruikt worden. Bovendien moet de installatie naar behoeven uitgebreid kunnen worden. 
Deze opgaven zijn op ideale manier met de Uniblockomvormer op te lossen. 
 
De vermogenskring is als boven omschreven opgebouwd. Echter per omvormer is er een 
extra stuurkring aanwezig, die corrigerend kan ingrijpen op de regeling. De besturing voor 
parallel- en eiland bedrijf geschiedt via een microprocessor. Via het digitale interface krijgt 
iedere installatie gegevens over de actuele waarde van de uitgangsstroom, opgesplitst is 
werkelijk vermogen en blindvermogen. 
Het verschil tussen de blindstroomcomponenten wordt teruggekoppeld aan de regeling voor 
de spanning van de generator, waardoor ook de frequentie- en toerentalregeling wordt 
beïnvloed 
 
Wanneer de Uniblock zijn spanning krijgt via de thyristorschakelaar, dan heeft deze kring 
geen invloed, omdat op grond van de bouwvorm van de omvormer de belasting op 
natuurlijke wijze wordt verdeeld. 
 
Indien de belasting verandert, dan wordt de tussen de omvormers vloeiende stroom door alle 
units verdeeld. Door de mechanische en elektrische traagheid in het systeem kan het 
afschakelen in het geval van een storing in de belasting  normaal via de standaard 
beveiligingen geschieden. 
 

3.6 Dieselbedrijf van Uniblock systeem 
 

Fig. 16 Interne redundante UPS systeem met Uniblock omvormer en 
dieselmotor 
 



 
 
 
Batterijen zijn in de meeste gevallen slechts enkel geschikt om spanningsonderbrekingen 
van 5 tot 30 minuten op te vangen. Indien langere onderbrekingen moeten worden 
opgevangen, dan worden de batterijen erg groot. Daarnaast zijn de kosten zeer hoog. In dat 
geval gebruikt men dan noodstroomvoedingen met verbrandingmotoren. 
 

Het vrije aseinde van de Uniblock machine is uitstekend geschikt om een dieselaggregaat en 
UPS te combineren. Het principe is in fig. 16 getekend. 
Op deze manier worden problemen tussen de koppeling van noodaggregaat en UPS 
voorkomen. Het normale UPS bedrijf werkt zoals hiervoor besproken. Indien het net afwezig 
is wordt de spanning voorzien vanuit de minimaal berekende batterijcapaciteit en na een 
korte wachttijd wordt de diesel gestart. Deze kan rustig en onbelast aanlopen. Na het 
bereiken van het nominale toerental sluit de meeloopkoppeling automatisch en door het 
teruglopen van de stroom in de wisselrichter, wordt de belasting automatisch overgenomen 
door de diesel. Wanneer de diesel juist is gedimensioneerd kan ook de batterij weer 
opgeladen worden. 
 
Naast de kritische belastingen, zijn er ook belastingen waarbij een korte 
netspanningonderbreking geen probleem oplevert.Te denken valt dan o.a. aan koeling en 
verlichting. Deze worden vaak via een separaat noodaggregaat van spanning voorzien. Hier 
voor heeft de Uniblock machine een ideale oplossing. Bij dieselbedrijf is de motorwikkelingen 
van de Uniblock omvormer niet meer nodig. Deze wordt dan als generator geschakeld en 
kan deze niet kritische belastingsgroep voeden. Het vermogen van de diesel is dan het 
dubbele van het Uniblockvermogen. 
 
Dit systeem bestaat uit de standaardcomponenten uit de UPS serie, uitgebreid met 
dieselsturing en aansluitingen voor de kritische belastingen. De machine wordt horizontaal in 
lijn met de dieselmotor en koppeling op een montageframe gemonteerd. 



 
 

4. Kinetische opslag voor korte tijden 
 
Op enkele uitzonderingen daargelaten worden UPS systemen voor korte netonderbrekingen 
gevoed door batterijen. Het voordeel van batterijen is naast de verkrijgbaarheid ook de 
modulaire opbouw en geringe laadverliezen.  Nadelen  van batterijen zijn dat ze veel plaats 
in beslag nemen, een hoog gewicht hebben, een geringe levensduur en een hoge prijs. Dit 
terwijl maar enkele minuten energie geleverd moet worden. 
 
UPS-systemen met mechanische opslagmedia werden jaren lang in combinatie met 
roterende elektrische machines toegepast. De overbruggingstijden bedroegen ondanks de 
hoge gewichten van de vliegwielen slechts één seconde, omdat vliegwiel en generator één 
toerental hadden. Het vliegwiel had een zgn. systeem gebonden toerental en kon op grond 
van de toelaatbare frequentie veranderingen slechts 5% van zijn opgeslagen energie 
afgeven.  
Desalniettemin had het niet benutte toch meedraaiende energieaandeel van het vliegwiel 
een frequentie stabiliserendeffect en gaf aanzienlijk lagere verliezen. De luchtweerstand was 
echter niet gering. Moderne vliegwiel \units lopen niet meer systeem gebonden en kunnen tot 
75 % van hun energie afgeven, hetgeen overeenkomt met 50% toerental reductie. 
 
Vaak worden vliegwielen gebruikt in combinatie met dieselaggregaten of maken ze zelf deel 
uit van een UPS systeem. Het starten van een dieselmotor totdat de volledig belasting 
overgenomen kan worden, duurt ongeveer 10 tot 30 sec. In bijzondere gevallen kan een 
dieselmotor die aan speciale eisen voldoet wel binnen 2 à 3 seconde starten. Dit gaat echter 
wel gepaard met forse milieuschade en slijtage van de diesel.  
 
De benodigde tijd voor het herkennen van de spanningsonderbreking, de dodetijd, de 
dieselstart en het overnemen van de belasting moeten door het vliegwiel worden overbrugd. 
Ook zonder dieselmotor is de kinetische energiebron in veel gevallen voldoende om 99 % 
van alle netuitvallen te overbruggen.  
 
Men kan zich afvragen of voor dat laatste procent (één uitval in de 2 jaar) wel een diesel 
noodzakelijk is.   
 
 

4.1 opslag met elektrische koppeling 
 
De belasting krijgt zijn voeding via de kinetische, in het vliegwiel opgeslagen energie, die in 
de UPS installatie via een generator en een wisselrichter in een wisselspanning wordt 
omgezet. Een directe koppeling met de gelijkspanningstussenkring van iedere UPS 
installatie is hierdoor mogelijk. Het vliegwiel kan als back-up, maar ook als vervanging van 
de bestaande batterijen dienen. Het opladen en ontladen van deze energiebron kan 
geschieden via de wisselrichter, via een separate gelijkrichter of via een a-synchrone 
aanloopmotor. 
 

Vliegwielen met hoog toerental 
Kinetische energie units werken met een toerental van ongeveer 25.000 
omwentelingen per minuut. De opgeslagen energie is lineair met de massa traagheid 

en kwadratisch met het toerental volgens: E=0,5*J*Ω². Door het hoge toerental zijn de 
grote massatraagheid en daarmee gewichten en afmetingen relatief klein.Om de 
wrijving te verkleinen moet de rotor in een vacuüm draaien en middels magneetlagers 
zijn gelagerd. Het vliegwiel is uit glas en strengen van koolstof opgebouwd, om 



 
voldoende stevigheid te hebben om deze hoge snelheden te kunnen  weerstaan. Bij 
een eventuele verstoring van de rotor wordt de opgeslagen energie omgezet in 
warmte, waardoor een drukverhoging in de vacuümbehuizing plaats vindt. De 
behuizing moet op zulke krachttoenames zijn berekend. In fig. 17 is de mechanische 
opbouw van zo’n unit getekend 

 
Deze systemen voor UPS gebruik zijn nog in ontwikkeling. Ze worden soms 
toegepast voor vermogens tot 250 kVA. De generator wordt door een permanent 
magneet bekrachtigd. De machine dient ook voor de aanloop van het vliegwiel en om 
het vliegwiel op toeren te houden. De uitgangsfrequentie van de synchroongenerator 
ligt in het bereik van enkel  kHz. De generator is met een gelijkrichter en met een 
transistorschakeling verbonden. Deze transistorschakeling wordt gebruikt om de 
grote spanningssprongen aan de uitgangsklemmen van de generator via het toerental 
te beperken. Het grote voordeel van deze hoogtoeren vliegwielgeheugens zijn het 
lage gewicht en de kleine afmetingen 

 
 

 
Fig. 17 Principe opbouw van een vliegwiel met hoog toerental 
 
 

 
Vliegwielen met laag toerental. 
Vliegwielen met een zgn. laagtoerental voor de opslag van kinetische energie werken 
met ongeveer 3000 omwentelingen per minuut. Omdat de energie inhoud met het 
kwadraat van het toerental toeneemt zijn voor deze relatief langzaam draaiende 
vliegwielen aanzienlijk grotere massatraagheden nodig. Dit leid tot een hoger gewicht 
van de roterende massa.  
De toepassing van Heliumgas reduceert de lagerverliezen met een factor 5. Er 
worden conventionele lagers toegepast. Het vliegwiel wordt verticaal geplaatst zodat 
een magnetische ontlasting van deze lagers mogelijk is. Dit verhoogt de 
betrouwbaarheid, omdat het rotorgewicht hoog is. Het vliegwiel bestaat uit staal. 

 



 
De koppeling van de energie geschiedt op dezelfde wijze als bij de hoogtoerenvariant 
dus via een synchroongenerator en gelijkrichters. De uitgangsfrequentie van de 
generator ligt tussen de 50 en 200 Hz. Voor het starten en op toeren houden van het 
vliegwiel wordt een asynchrone aanloopmotor en een generator gebruikt, die tijdens 
aanloop als motor fuctioneert. De machine wordt door vreemdbekrachtiging van een 
veld voorzien.  

 
Fig. 18  toont de opbouw van het vliegwiel systeem met laag toerental. (De zgn. 
Powerbridge). 
Een magneet ontlast de lagers met ongeveer 90% van het gewicht van de rotor met 
zijn vliegwiel. Het onbelaste toerental bedraagt 3400 omw/minuut. 

 
 
Technische specificaties: 
 
Energie inhoud   16,5 MWs 
Vermogen     1650 kW 
Toerental    1800 – 3300  
omw/min 
Totaal gewicht    6000 kg 
Rotorgewicht   2900 kg 
Nullastverliezen  10 kW 
Smering lagers  6 maanden 
Lager wisseling  8 jaar 
 
Voordelen:  
-Gevuld met Helium 
-Magnetische ontlasting 
-Dubbel uitgevoerde lagers 
 
 

fig 18: Opbouw van vliegwielsysteem 
POWERBRIDGE met laag toerental 

 
 
Voordelen van het langzaam lopende vliegwiel is zijn robuuste bouw met jarenlang 
beproefde onderdelen. Hierdoor ontstaat een hoge betrouwbaarheid van het hele 
systeem op basis van de eenvoudige componenten uit de vermogenselektronica. De 
gebruiksduur van deze units is net als andere elektromechanische systemen  
ongeveer 20 jaar.  
Ten opzichte van de hoogtoerenunits zijn gewicht, vermogen en de ruimte die men 
nodig heeft bijna 2 keer zo groot, maar door de eenvoudige opbouw en lagere kosten 
wordt deze laagtoerenvariant het meest toegepast. 
Bij een andere variant van een geheugenopslag (de dynamische koppeling) wordt 
een combinatie toegepast van vliegwiel met een van 2 kanten gevoede a-
synchroonmachine. 
De rotor van de machine heeft een draaistroomwikkeling, die middels sleepringen van 
een stroom met variërende frequentie wordt voorzien. De functie van dit no-break 
systeem wordt besproken in hoofdstuk 5.3 

 

4.2 kinetische opslag met magnetische koppeling 
 
Een alternatief voor deze vliegwielen die via de gelijkspanningstussenkring de belasting 
voeden zijn systemen waarbij of een vliegwiel of een kinetische koppeling de energie naar de 



 
as van de generator overbrengt. Daar deze eigenlijk één geheel vormt  met de diesel hoort 
deze oplossing eigenlijk meer tot de dieselmotor. 
 



 
 
 

5. Roterende UPS systemen met korte tijd geheugen 
 
 

 
5.1 UNIBLOCK-T UPS (zonder dieselmotor. 
 
De nieuwste ontwikkeling op dit gebied van het in hoofdstuk 3.4 beschreven Uniblock 
concept is het UNIBLOCK-T systeem. Ontwikkelingscriteria waren de optimale integratie van 
het vliegwielsysteem Powerbridge, een beter rendement en voor industriële installaties 
efficiëntere stabilisatie eigenschappen. 
In fig.19 is het basis principe getekend. In de UNIBLOCK-T wordt tijdens normaal bedrijf de 
netspanning via een spoel aan de uitgangskring geleverd. De  spoel is zo gedimensioneerd 
dat een grote variatie aan de ingangsspanning toch een constante uitgangsspanning levert. 
Daarnaast wordt de uitgangsspanning ook nog eens gestabiliseerd door de 
generatorwikkeling van de synchroonmachine die niet alleen afwijkende ingangsspanningen 
compenseert, maar ook de uitgangsfrequentie. 

  

Fig.19.Grondschema van de UNIBLOCK-T met de hoofdcomponenten 
 
 
 
De synchroonmachine van het Powerbridge vliegwiel is via een gelijkstroomtussenkring met 
de motor wikkelingen van de Uniblock –T machine verbonden. Deze wisselrichter bestaat uit 
twee redundante kringen, ieder opgebouwd uit twee door tussenkringspoelen gekoppelde 
zes-pulsige thyristorwisselrichters. Speciale commuteringselektronica is niet noodzakelijk, 
omdat beide wisselrichters in machine commuterende combinatie met de synchroonmachine 
werken. Eventueel optredende commutatieproblemen worden door de speciale constructie 
van de Uniblock-T machine van het net weg gehouden, zonder dat daarbij filterkringen met 



 
snel verouderende vermogenscondensatoren nodig zijn. Om een absoluut hoge 
betrouwbaarheid te garanderen is de tussenkring redundant uitgevoerd. 
 
Voor de dynamische stabilisatie van de uitgangsfrequentie tijdens nominaal bedrijf kan er 
energie worden uitgewisseld met het vliegwiel (de Powerbridge). Hierdoor kunnen ook 
hogere harmonischen tussen spoel en synchroonmachine  worden onderdrukt. 
Om de invloeden van kortsluitstromen op het voedend net te minimaliseren en de daar aan 
gekoppelde hoge ingangsstromen bij het spanningsuitval van het net, heeft de spoel ook een 
winding die gekoppeld is met de uitgang. Deze koppelspoel heeft tevens de functie van het 
onderdrukken van spanningsvervuiling opgewekt dor de belasting, die zich normaal 
gesproken als hogere harmonische vervuiling op de ingangspanning zou laten zien.Aan de 
uitgang staat een zuivere wisselspanning ter beschikking met een kleine vervormingsfactor. 
Omgekeerd, onderdrukt de smoorspoel ook de hogere harmonische vervuiling aan de 
ingang, zodat ook een zuivere sinusvorm aan de ingang ontstaat. 
  
De generator wikkeling van de synchroonmachine voedt de belasting met dezelfde dynamiek 
als een ideaal net. Piekstromen worden door de generator geleverd, zonder dat deze door 
halfgeleiders of spoelen in de ingangskring worden begrensd. De impedantie  aan 
ingangszijde van de generator levert een kortsluitstroom van tot 14 x de nominaal stroom, 
ook tijdens een netuitval.  
 
Fig. 21 laat de werking van de spoel zien bij een kortsluiting in het net. 
 
 

 
 
fig. 20 Werking van de koppelspoel bij netkortsluiting 
 
 
 
Om het systeem te starten wordt de Motor/Generator motor via een hulpmotor op nominaal 
toerental gebracht en via de bekrachtiging (via de smoorspoel) synchroon met het net 
gekoppeld. Ook het starten van het vliegwiel geschiedt via een hulpmotor maar dan echter 
tot een toerental dat hoog genoeg is om spanning af te geven aan de wisselrichter. De 



 
energie die nodig is om te versnellen tot 3400 omw/minuut wordt via de wisselrichter 
betrokken. Als deze aanloop geëindigd is, dan kan de belasting via de UPS worden gevoed. 
 
Gedurende een netonderbreking, wordt de energiebehoefte van de verbruiker geheel uit de 
Powerbridge betrokken. De energiestroom gaat van de Powerbridge  via de 
gelijkspanningstussenkring en de synchroon machine naar de verbruiker. De schakelaar aan 
de ingang wordt geopend. Bij terugkeer van het net wordt de uitgangsspanning met de 
ingangsspanning gesynchroniseerd en de schakelaar wordt weer gesloten. 
Voor servicedoeleinden of indien er onverhoopt een defect is opgetreden wordt een 
bypassschakelaar toegepast.  De ingang en de uitgang worden gesynchroniseerd, waarna 
de bypassschakelaar wordt gesloten. 
 

 
 
 
fig. 21. Verhouding uitgangspanning gedurende kortsluiting in het net 
 
 

 
5.2 Voedingen met korte onderbrekingen (snelstart systemen met dieselmotor) 
 
Sommige belastingen, zoals bijvoorbeeld ventilatoren en verlichting  kunnen onderbrekingen 
van tot 1 seconde zonder problemen doorstaan. Het criterium “onderbrekingsvrije voeding” 
geldt voor deze belastingsgroepen toch, ondanks een netonderbreking. Een voordelige UPS 
hiervoor is een zgn. snelstart aggregaat (zie fig. 22)  
 



 

 
 
Fig. 22 Snelstartaggregaat met passieve koppeling 
 
 
 
Een generator loopt passief met de netspanning mee. Hij wordt wel bekrachtigd door het net, 
maar is verder van het net gescheiden en wordt aangedreven via een synchroonmotor. De 
belasting krijgt zijn voeding via de schakelaar direct van het net. Bij netuitval opent de 
schakelaar en wordt de generatorschakelaar gesloten. Tegelijkertijd wordt de dynamische 
koppeling  bekrachtigd en de dieselmotor met zijn vliegwiel in een kort ogenblik naar hoog 
toerental gebracht. 
 

Bij het terugkeren van het net geschiedt de overschakeling op het net zonder onderbreking. 
 
Daar bij de betreffende toepassingen de frequentievariaties met ongeveer 5 Hz relatief groot 
zijn, kunnen de vliegwielen gezien het systeemtoerental relatief klein uitvallen. Daardoor zijn 
de stand-by verliezen geringer dan bij het hierna beschreven UPS systeem en worden 
rendementen van 95-97 % gehaald.  
 

 

5.3 Systemen zonder onderbrekingen (direct overname met 
dieselmotor). 
 

Aggregaten met direct gekoppeld vliegwiel. 
 

Continu voedende aggregaten met een direct gekoppeld vliegwiel en door een 
dynamische koppeling verbonden met de dieselmotor zijn eigenlijk de oudst bekende 
No-break installaties. Ze worden al meer dan 50 jaar in deze vorm toegepast. In 
tegenstelling tot het boven omschreven systeem loopt dit systeem of in continu bedrijf 
of in actief meeloopbedrijf. 

 
Fig. 23 laat de variant met continubedrijf zien. Deze is uit twee elektrische machines 
opgebouwd, waarbij één machine met het net is verbonden en de andere machine de 



 
generator is, die steeds de belasting voedt. Daarbij is de verbruiker dus ook 

galvanisch van het net gescheiden.  
 
Fig.  23  No  break (direct stand-by aggregaat) met direct gekoppeld vliegwiel (in 
vergelijking met fig. 6). 
 
 

 
Het starten van het systeem geschiedt via de dieselmotor met gesloten koppeling. Na 
het bereiken van het nominale toerental (in de regel 1500 omw/min.) en met de 
bekrachtiging via het net wordt de motor met het net gesynchroniseerd. De belasting 
wordt overgeschakeld op de generator. Na het openen van de koppeling wordt de 
diesel gestopt. 
Bij een netspanningonderbreking volgt een scheiding van het net, wordt de diesel 
gestart en middels de koppeling aan de motor gekoppeld. Daarbij blijft de 
uitgangspanning van de generator constant. De frequentie zal echter terug willen 
vallen. Daarom is een vliegwiel in het systeem opgenomen om de frequentie constant 
te houden. 

 
De toepassing van twee machines heeft het voordeel dat er een potentiaalscheiding 
is tussen net en verbruiker en men via de regeling de blindstroomopname aan 
netzijde kan regelen. Bij dieselbedrijf kan de motor ook als generator geschakeld 
worden, waardoor niet kritische belastingen zoals verlichting en koelinginstallaties, 
die geen continue voeding nodig hebben, hier hun energie van kunnen krijgen. 

 
Verder kan de motor door gebruikmaking van een frequentieregelaar op een hoger 
toerental draaien, waardoor het vliegwiel bij dieselstart beter benut kan worden of 
kleiner kan worden gedimensioneerd. 

 
De variant met actief meeloopinrichting (fig. 24) heeft een zelfde basis, maar werkt 
met een elektrische machine die zowel als motor als ook als generator wordt gebruikt. 
De ontkoppeling met het net geschiedt via de smoorspoel. 



 

 
 
 
Fig. 24 Aggregaat met direct gekoppeld vliegwiel dat continu meeloopt 
(t.o.v. fig.5) 
 

Aggregaten met elektrisch gekoppeld vliegwiel 
Systeem van Piller 

 

De beide UPS systemen UNIBLOCK en UNIBLOCK-T (met koppelsmoorspoel) zijn 
uitermate geschikt voor uitbreiding met een verbrandingsmotor. Het Uniblock systeem 
met dieselmotor is reeds eerder beschreven in hoofdstuk 3.6 in combinatie met de 
batterij gevoede UPSsystemen. Het Uniblocksysteem kan echter zonder batterijen 
maar met een vliegwiel worden uitgevoerd. 

 
Hieronder zal de van dieselmotor voorziene UNIBLOCK-T systeem besproken 
worden. 

 
De overbruggingstijd, die een Powerbridge vliegwiel kan overbruggen, bedraagt 
enkele seconden tot enkele minuten zonder dat er een diesel behoeft te worden 
gestart. Na netuitval wordt de voeding van de belasting verzorgd via het vliegwiel. Na 
een ingestelde waarde kan de diesel onbelast en zonder stress aanlopen, hetgeen 
aanzienlijk minder vervuiling tot gevolg heeft. Automatisch wordt de belasting door de 
diesel overgenomen. 

 



 

 

Fig. 25 principe schakeling van Uniblock T met onbepaalde autonomie door 
dieselmotor. 
 
 
 

Naast de kritische belastingen die op een UPS worden aangesloten, zijn er ook niet 
kritische belastingen die een korte onderbreking kunnen hebben. Deze  worden 
normaliter aangesloten op een apart noodaggregaat. Voor deze toepassingen heeft 
de Uniblock een zeer economische oplossing. Bij dieselbedrijf is het motor gedeelte 
van de Uniblock machine niet meer nodig. Deze kan als generator worden 
geschakeld waarop dan deze belastingsgroep kan worden aangesloten. Uiteraard 
moet de dieselmotor hier wel op zijn berekend. 

  
Het systeem van de diesel UNIBLOCK-T bestaat uit dezelfde componenten als het 
standaard UNIBLOCK-T systeem. Daarnaast is de dieselaansturing en eventuele 
aansluitingen voor de niet-kritische verbruikers aanwezig. De Uniblockmachine wordt 
in combinatie met de diesel en een meeloopkoppeling op een grondframe 
gemonteerd, het vliegwiel staat rechtop, hetgeen de lagerconstructie vereenvoudigt. 

 



 

6.  Eigenschappen van een voorbeeld Uniblock/Uniblock T 
  

6.1 belastingsverhoudingen 
 

-overbelasting 
Uniblock omvormers hebben op grond van de in de wikkelingen aanwezige massa 
een hoge thermische traagheid. Ze kunnen daarom gedurende enkele minuten fors 
overbelast worden zonder daarvan schade  te ondervinden. Om deze hoge 
overbelasting te kunnen leveren, zijn alle halfgeleider componenten op 1,5 maal de 
nominaal stroom gedimensioneerd. 

 
Verder is het typevermogen door de bijzondere bouwwijze van de UNIBLOCK-
machine het dubbele van het nominale vermogen, doordat de generator en motor 
wikkelingen op één stator zijn ondergebracht,. Hierdoor ontstaan 
wikkelingsreactanties die overeen komen met een twee maal zo groot 
gedimensioneerde conventionele machines. 
De Uniblock machine is derhalve ten opzichte van de andere in de markt aanwezige 

systemen de beste keus. 

 
fig 28 UNIBLOCK-T verhouding bij afschakelen van 100% belasting 
 
 
 

Wisselende belastingen: 
Bij het in en afschakelen van belastingen zijn de invloeden onmiddellijk zichtbaar.Dit 
is ook bij een normaal net het geval.  De spanningsregelaar zorgt onmiddellijk voor 
een correctie van de bekrachtiging van de generator en een terugkeer van de 
netspanning op zijn nominale waarde.Door de kleine inwendige weerstand zijn deze 
invloeden zeer klein. Alleen UNIBLOCK machines hebben spanningsvariaties van < 
5% bij in- en afschakelen van de volle belasting. 

 



 
Pulsbelasting 
Even gunstig als de verhouding bij veranderen van de belasting is de verhouding bij 
pulsbelasting. Fig. 29 toont deze verhouding bij het inschakelen van een a-
synchroonmotor die ¾ van de nominale capaciteit van de omvormer is. 

 
De machine kan ondanks de hoge aanloopstroom van de a-synchroonmotor na het 

beëindigen van de uitslingerverschijnselen, de spanning leveren. 
 
 

fig. 29 verhouding bij pulsbelasting 
 
 
 

Kortsluitverhoudingen 
Een belangrijke eigenschap van een beveiligde spanningsvoorziening moet zijn dat 
de belasting in korte tijd selectief afgeschakeld wordt bij kortsluiting. De meest 
kritische belastingen laten onderbrekingen van 10 msec.  nog net toe. 
De UNIBLOCKomvormer kan op basis van zijn kleine inwendige weerstand een 
kortsluitstroom leveren van ongeveer 14 maal de nominaal waarde. Met deze stroom 
is het mogelijk vermogenszekeringen af te schakelen binnen de genoemde tijd, 
zonder op het openbare net terug te grijpen. (Fig. 30). 

 
 



 

 
Fig. 30 Uniblock-T 800 kVA verhouding bij kortsluiting 
 
 
 

 
Niet lineaire belastingen 

 
Door de kleine wikkelreactantie is ook de door hogere harmonische vervorming aan 
de generatorwikkelingen ontstane spanningsafwijking klein.De uitgangimpedantie 
komt overeen met die van een grote nettransformator, zoals die gebruikt wordt door 
het energiebedrijf. Dit betekent ook bij een sterk vervuild net een geringe vervormings 
crest factor in de spanning. 
Zelfs enkel fasige niet lineaire belastingen hebben slechts geringe invloed (fig.31). 

 
 

6.2 Stooronderdukkingen – EMV verhoudingen 
 
De Uniblock machine onderdrukt in hoge mate de aan de ingangzijde voorhanden 
stoorspanningen. Zelfs steile spanningspieken worden in de machine zo gedempt dat er aan 
de uitgang praktisch niets van terug te vinden is. 
 



 

 
 

fig. 31 Uniblock omvormer verhouding bij niet-lineaire belasting 
 
 
 
Een voorbeeld hiervan is getoond in fig.32, waar een spanningspiek op de ingang van een 
Uniblock installatie wordt  gezet en in fig. 33 staat de invloed van een netkortsluiting op een 
Uniblock installatie.  

 
 
 

 
              
 
 

 fig. 32  UNIBLOCK, Verhouding bij overspanning op netspanning 
 
 
 
UNIBLOCK en UNIBLOCK-T no-break voedingen gebruiken geen snel werkende 
wisselrichters. Daardoor zijn ook de vermogensafhankelijke vervuiling en het zenden van 
stoorfrequenties zeer gering en liggen ver beneden de waarden van USV norm EN 



 
50091.Een kleine aanpassing zorgt er zelfs voor om het stoorniveau aan in en uitgang van 
de no-break voeding zelfs onder de grenswaarde B te laten zakken. Fig. 34 laat de 
meetgegevens zien van een 500 kVA Uniblock-installatie. 

 
 

fig. 33 UNIBLOCK-T, Verhouding bij kortsluiting aan ingang (verg. beeld 21) 
 
 
 

6.3 Rendement en geluidsproductie 
 
Het rendement van een Uniblock omvormer is door het afwezig zijn van elektromechanische 
energieomzetting zeer hoog. Zeker in het geval bij directe koppeling met het net over de 
thyristorschakelaar, waarbij ook nog eens de verliezen van de gelijk- en wisselrichter 
wegvallen, heeft  de no-break installatie een rendement van 95%. UNIBLOCK-T installaties 
hebben op grond van hun bijzondere koppeling met het net een rendement van 97%. 
 
 



 

 
 

Fig. 34 UNIBLOCK 500 kVA EMV verhoudingen 
 
Figuren 35 a en 35 b tonen het verloop van het rendement van de belasting van een 800 
kVA UNIBLOCK-installatie, in vergelijking tot een 110 KVA UNIBLOCK-T installatie. De 
Uniblock T heeft met 97% bij vollast 2% hoger rendement dan de conventionele UNIBLOCK 
installatie. In deellast treden de nullastverliezen, die voor beide systemen hetzelfde zijn, wat 
sterker op de voorgrond, zodat beide installaties voor het rendementsplaatje er hetzelfde 
uitzien. 
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Fig. 35a 
UNIBLOCK rendementsverloop van een 
800 kVA installatie 
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fig.35. 
UNIBLOCK-T rendementsverloop van een 
1100 kVA installatie 

 
De UNIBLOCK omvormer is samen met de bijbehorende spoelen, transformatoren en 
vermogenselektronica in een kast ondergebracht. De benodigde koellucht wordt door een op 
de motor/generator machine geplaatste schoepenrad verzorgd. Via een luchtkanaal in de 
kast wordt door deze luchtstroom ook de overige componenten gekoeld. De gebruikte 
dempingmaterialen in de kast dempen de geluidsproductie uitstekend. Indien noodzakelijk 
kan er zelfs een geluiddemper worden toegepast. De UNIBLOCK-T no-break voeding is 
overeenkomstig opgebouwd. Fig. 36 toont de complete opbouw met de aan linkerzijde het 
vliegwiel POWERBRIDGE, die de kinetische energie opslaat. 
 
 
 
 



 

fig. 36 Opbouw van een UNIBLOCK T UPS installatie met vliegwiel Powerbridge 
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7. Voorbeelden van installaties. 
 
 
De volgende schema’s tonen een uitvoeringsvoorbeeld van de UNIBLOCK en de 
UNIBLOCK-T no-break voeding, alsmede een door dieselmotor ondersteund systeem 

 
Het UPS systeem van fig. 37 bestaat uit 2 groepen, ieder bestaande uit 4 UNIBLOCK 
installaties van 625 kVA. Deze installatie verzorgt de voeding van een groot rekencentrum 
voor een Telecommunicatiebedrijf en is op deze manier 5 maal gerealiseerd. Beide groepen 
lopen op normale wijze onafhankelijk van elkaar aan, meestal in 3+1 redundantie. Ze kunnen 



 
in geval van onderhoud ook gekoppeld worden en zijn dan een redundante groep van een 
hogere orde. 
 
Fig.37 Gezamenlijk overzicht van de UPS installatie 
 
 
 
De uitvoering UNIBLOCK –T in fig. 38 toont een toepassing voor middelspanningsinstallaties 
in combinatie met een Warmte Kracht Koppeling (WKK). De drie parallel geschakelde 
machines en de spoel koppelen de voedingsrail van de Warmte Kracht Koppeling met het 
openbare net en verzorgen de bi-directionele voeding van 5 MVA. Door de 
filtereigenschappen van het systeem worden storingen uit het net volledig weggehouden van 
de belastingsrail. Pieken welke aan de belastingzijde worden opgewekt of storingen uit de 
WKK worden door de snelle kinetische energie gecompenseerd. De langzame 
regeldynamiek van de hier toegepaste gasmotoren worden volledig gecompenseerd en dat 
terwijl de UNIBLOCK installatie slechts een factor 5 is van het geïnstalleerde vermogen van 
de WKK vermogen is. 
  

 
 
fig. 38 UNIBLOCK-T UPS met parallel schakeling in middelspanningsbereik 
 
 
 
Het hoge kortsluitvermogen van parallel geschakelde installaties met vermogens van een 
Megawatt of meer in de laagspanningtechniek vraagt om daarvoor geschikt schakelmateriaal 
en verzamelrails. De kosten van deze elementen zijn redelijk hoog. Hiervoor bestaat een 
alternatief om systemen parallel te laten functioneren, welke reeds bij vele rekencentra’s zijn 
toegepast in de IT branche. Zoals fig. 39 toont worden de redundante voedingen middels 
statische schakelaars aan de kritische verbruiker gekoppeld. Meestal is één actieve voeding 
aan ingang 1 gekoppeld en ingang 2 is verbonden met een onbelaste no-break voeding. De 
redundante unit verzorgt hier de redundante voeding voor alle actieve no-break units. 
Daarnaast vermindert deze methode tevens het kortsluitvermogen van het gehele systeem. 
 



 
Naast deze kleinere kortsluitvermogen in de achterliggende installatie biedt de configuratie 
ook een redundantie tot bij de kritische verbruiker. Er is dus geen “single point of failure”in de 
vorm van een gezamenlijke voedingrail, waar meestal de redundantie eindigt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39 UNIBLOCK-T Diesel UPS met Noodstroom rail in geïsoleerde parallelschakeling 
 

 

13+1 Isoliert Redundant

13 x UB-T Diesel 1100
= 14,3MVA plus
10,4MVA NEA

 



 

8.  Samenvatting 
 
 
Het hier besproken concept biedt een netonafhankelijke voeding met roterende elektrische 
machines zowel met als zonder verbrandingsmotoren. Er word beschreven welke 
karakteristieke eigenschappen de distributienetten hebben en welke eigenschappen kritische 
belastingen hebben. Daaruit werden de eisen voor de verzorgingsinstallaties afgeleid en 
oplossingen met roterende machines besproken. 
 
Moderne ontwikkelingen op het gebied van kinetische energie opslag worden besproken als 
alternatief voor batterijen. 
 
Als voorbeeld wordt de zeer succesvolle no-break voeding UNIBLOCK besproken met de 
doorontwikkeling naar uniblock-T en uitgevoerde installaties getekend. 
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