
Het bewaken en verbeteren van 

de netspanningskwaliteit in de 

energievoorziening 

 
De decentrale invoeding van duurzame energie en de sterke toename van de toepassing van “zuinige” elektronische belastingen 

zetten de kwaliteit van de netspanning onder druk. Dit kan onnodig energieverbruik en uitval veroorzaken. Maar hoe bewaken we de 

netspanningskwaliteit en hoe nemen we de juiste maatregelen? 



Trends 
Trends in het gebruik van elektrische energie 

• Elektrisch energieverbruik neemt alleen maar toe 

• Steeds meer niet lineaire elektronische belastingen 

• Meer sterk wisselende belastingen 

• Meer elektrisch vervoer  

• IT & Datacenters 

 



Trends 
Gevolgen slechte power quality 

• Oververhitting transformatoren en kabels (wordt erger door skin effect) 

• Kortere levensduur apparaten 

• Onverklaarbare storingen 

• Defecte apparatuur / elektronica 

• Flikkering verlichting en beeldschermen 

• Boetes of claims 

• Productie verlies of uitval 

• Defecte productiemiddelen 

• Extra onnodig energieverbruik 
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Trends 
Typen vervuiling en verstoring in de elektriciteitsvoorziening 

Harmonische vervorming 
Frequentieregelaars 

Elektronische voorschakelapparatuur (bv assimilatielampen) 

UPS systemen / gelijkstroomsystemen /  

Schakelende voedingen 

Niet stabiele spanning 
Inschakelen van een grote belasting 

Repeterende grote belastings (hamermolens, stansmachine, lasapparatuur) 

Kortsluitingen in het net (in openbare en private netten) 

Resonantie verschijnselen 
Harmonische verstoring icm capacitieve en inductieve belasting 

Onbalans en niet constante frequentie 
Door niet gelijke belastingen (één-fase belastingen) 

Tijdens eiland bedrijf of eigen opwekking (NSA, WKK) 

 

 

 

 

 



Wat is netspanningskwaliteit ? 



Wat is netspanningskwaliteit? 
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1 Meten netspanningskwaliteit 

2 Bewaken netspanningskwaliteit 

3 Verbeteren netspanningskwaliteit 

 

 

 

 

De stappen  



Meten netspanningskwaliteit 



Bewaking netspanningskwaliteit 

Webapplicatie  

op analysers 
Webapplicaties voor beheer Applicatie voor het uitvoeren 

van net-analyses 



Bewaking netspanningskwaliteit 
 

Voor effectief beheer geen data nodig in normale situaties   

 

 

 

 



Bewaking netspanningskwaliteit 
 

Periodieke management informatie (ontdekken trends)   

 

 

 

 



Bewaking netspanningskwaliteit 
 

Detail analyses indien nodig   

 

 

 

 



Door maken aanpassingen in de infrastructuur of met additionele apparatuur is het 

mogelijk PQ problemen te voorkomen. 

 

Productie 

•Peak-shaving 

•Blokkeren gelijktijdig werken machines 

•Beperken productie volume 

Aanpassingen in de infrastructuur 

•Vergroten transformator 

•Toepassen UPS / AVC systeem 

•Toepassen noodstroom generator 

•Vergroten kabeldoorsnede of beveiliging 

•Juist toepassen van EMC richtlijnen  

Compenseren en verbeteren 

•“Klassieke” blindstroomcompensatie 

•Filteren van hogeren harmonische met actieve filters 

 

Verbeteren netspanningskwaliteit 



Verbeteren netspanningskwaliteit 
“Klassieke” blindstroomcompensatie 

Blindstroom ontstaat door inductie en veroorzaakt een fasehoek tussen U en I 

Drukken we uit in cos-phi en geldt alleen bij 50Hz (Pw/Ps @50Hz) 

Compensatie door “verstemde compensatiebanken”  

Altijd met reactors ter voorkoming resonantie of interactie met TF-signaal 

Dynamische oplossing (thyristoren) of statische oplossing (Relais) 

 

 

 

 

 



Verbeteren netspanningskwaliteit 
Het verbeteren van de netspanningskwaliteit met actieve filters (ADF) 

• De ontwikkeling van halfgeleider technologie gaat sneller dan onze ontwikkeling 

van onze elektrische installaties 

• Elektronica als wapen tegen elektronica 

• Actief filter genereerd een “tegenstroom” waardoor spanningskwaliteit verbeterd 

 

 

 

 

 



Verbeteren netspanningskwaliteit 
De voordelen van actief, dynamische compensatie 

• Minder uitval, hogere betrouwbaarheid, minder energieverbruik 

• Actief filter past zich automatisch aan veranderen de omstandigheden 

• In een mini-smart grid werkt het PQM-systeem, ADF’s en analysers met 

elkaar samen zodat compensatiecapaciteit optimaal wordt ingezet 

 

 

 

 

 

 

 


