
Welkom.  Tijdens deze lezing zullen wij ingaan op twee standaarden nl ISO 50001 en

EN50160.

ISO50001 handelt over de energie efficiëntie en EN 50160 handelt over de Spannings

kwaliteit.

Ik zal trachten aan te tonen dat energie efficientie verbeterd kan worden door de Power 

Quality te optimaliseren en zodoende de energie verspilling, dus de verliezen, te

minimaliseren. Hierbij moeten wij denken aan de verliezen in ons energie system. Energie

efficiëntie verbetering dmv vervanging van componenten zoals energie efficiënte motoren

zullen we buiten beschouwing laten. We beperken ons dus het bestaande systeem in een

industiële omgeving.
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Even voorstellen. Mijn naam is Mark Bakker. Ik ben werkzaam bij Fluke Europe in de functie

van Industrial Application Engineer, Technical Sales EMEA. Voor een goede ondersteuning

van de high tech producten van Fluke, kijken wij naar de behoeftes van de klant en

localiseren wij de meetbehoefte om zo een passende oplossing te kunnen bieden om de 

root cause van zijn probleem aan te kunnen pakken.
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Deze internationale norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, 

onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo'n systeem helpt de 

organisatie een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de 

energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en -verbruik.

De achtergronden voor implementatie van ISO 500001 kunnen divers zijn; denk aan 

wettelijke verplichting, CO2 reductie, Productie verbetering, kosten reductie etc. Het is 

zeker niet een kort durende hype. Elke industrieële onderneming zal hier mee, vroeg of 

laat, te maken krijgen.
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Tijdens deze presentatie zullen wij ons beperken tot uitsluitend elektrische energie.

Optimalisering van de energie efficiëntie, en energie gebruik minimaliseren en verbruik

minimaliseren door verliezen op te sporen.

Binnen deze doelstelling is het checken een actie die we dmv meet apparatuur kunnen

uitvoeren.

Een Power Quality Analyzer kunnen wij inzetten binnen het ISI 50001 process.
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De definitie van de power factor is de verhouding van het effectieve vermogen (uitgerdrukt

in WATT of Kilowatt) tov het schijnbare vermogen (spanning maal stroom) uitgedrukt in VA 

of kVA. Grootheden de wij kunnen meten. Maar wat doen we als we constateren dat de 

power factor slecht is. Aan welke “knop” moet ik draaien om dit te verbeteren. Wat levert

mij dit op op jaarbasis.  Voor de techneut een hele opgave om zich te gaan bezighouden

met verbeterings acties en zijn “return on investment” te berekenen.
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Bij de overdracht van energie is eigenlijk alleen de fundamental van belang.  Alleen de 50 

Hertz component veroorzaakt een efficiënte bijdrage in de energie overdracht . 

Blindstroom draagt niet bij aan energie overdracht. Evenmin dragen harmonischen bij tot 

energie overdracht. Maar blindstroom, harmonischen en onbalans dragen wel bij aan 

de belasting van het netwerk.
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Onbalans wordt vaak onderschat. Kleine spanningvershillen in de spanningen van de drie

fasen leidt tot grote sproom verschillen bij bv drie fase gelijkrichters en bij Motor drives. 

Doordat de fase spanning iets lager is dan de overige fasen zal er geen stroom door de 

diodes lopen om de DC bus op te laden. 

Zie screen copy een spannings unbalance van 3.4 % resulteert in een stroom Unbalance van 

37.1%

Onbalans kan op verschillende manieren bijdragen in verliezen. Een motor met 5% 

onbalans zal nog maar 75% van zijn oorspronkelijke vermogen kunnen leveren.
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Elk ongebalanceerd systeem kan mathematisch worden weergegeven in drie 

gebalanceerde systemen. De zwarte vektoren A1, B1 en C1 worden ontleed in drie 

gebalanceerde systemen. nl. Positieve sequentie, negative sequentie en zero sequentie.  De 

positive sequentie ( groen) met index +) is maatgevend voor de efficiënte energie 

overdracht. Dit is nl de fundamentele frequentie die een rechtsdraaiend veld veroorzaakt. 

De rode vektoren veroorzaken een links draaiend veld en zullen bv een motor afremmen. 

De zero componenten zorgen voor warmte verlies in bv motoren en transformatoren. Het 

is dus van belang om onbalans op te sporen om de systeem efficiëntie te vergroten.
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Niet alleen voor de energie efficientie maar ook voor de levensduur van apparatuur zoals

motoren en transformatoren is onbalans van belang. 5% onbalans zal de temperatuur met 

40 graden verhogen en de de levensduur is slechts 6% van zijn oorspronkelijke levensduur.

10



Harmonischen ontstaan als er zich halfgeleiders in een elektrische schakeling bevinden:

In deze voorbeeld schakeling zien wij een aantal diodes. De spanning die aangesloten is 

blijft een “zuivere” sinus.

De stroom I is vervormd en bevat harmonischen
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De linker screen copy laat de spanning en stroom van fase L1in het tijd domein zien. De 

stroom is sterk vervormd. In de rechter screen copy staan de harmonische componenten

die in de vervormde stroom voorkomen.
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Harmonischen hebben een negatief effect op de prestaties van machines, motoren en

transformatoren.  Zij zijn ook vaak de oorzaak van het uitschakelen van beveiligingen. Het 

trippen van een installatie kan grote kosten met zich meebrengen als bv een productie stil

valt.  Het stil vallen van een wafer factory (chip productie) kost gemiddeld 3.8 miljoen euro 

per storing.  Harmonischen zullen alleen maar toenemen de komende jaren. Denk aan het 

verdwijnen van de gloeilamp en de introductie van LEDs, Electrische auto’s ,  

Frequentieomvormers , Solar inverters , etc.  De veranderende belastingen vragen om 

nieuwe aanpassingen zoals actieve en passieve filters om netvervuiling tegen te gaan.

Volgens een onderzoek van de TU Delft is alleen in Nederland  het aantal stroomstoring tgv

transformator uitval de laatste tien jaar, exponentieel gestegen.

Transformatoren zullen tgv harmonische meer wervelstroom verliezen hebben.

Een zevende harmonische produceert zeven maal meer warmte dan een eerste

harmoniche van 50 Hz met dezelfde omvang.

De-rating van de transformator.  Harmonischen zullen een transformator de-raten. 

Hierdoor is maar een fractie van de het maximale aantal kVA’s beschikbaar.

(Meting dmv de zgn K-factor)    
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Om de verliezen aan te pakken dient de bron van de verliezen opgespoord te worden. We 

onderscheiden twee hoofd groepen.

Kabel verliezen manifesteren zich als warmte ontwikkeling. Een bekend voorbeeld is de 

warmte ontwikkeling in de nulleider tgv triplets, de zgn 3n harmonischen die zich

sommeren in de nulleider

Tegenwoordig zijn 95% van de belastingen niet liniair en veroorzaken meer en meer

harmonischen. Denk bv aan frequentie omvormers, LED verlichting, data centers, 

laadstations voor electrische auto’s.  De toename van harmonische zal enkel toenemen en

de efficiency op energie distributie negatief beinvloeden. De uitspaak van Johan Cruyff gaat

hier zeker op: Elk voordeel heb zijn nadeel.
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De verliezen kunnen we compenseren als we de boosdoener aanpassen.

Niet alleen reduceren we de verliezen,  ons gehele syteem maken we gezonder, hetgeen

zich uit in een langere levensduur en minder storingsgevallen.
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De kwaliteit van onze netspanning bepaald een groot gedeelte van onze verliezen.  Een

aantal van deze verstoringen komen extern. Intern zijn er ook verstoringen die invloed op 

verliezen hebben, denk aan blindstroom tgv de cos phi van apparatuur. Hierdoor ontstaat

blind vermogen welke wel een stroom laat lopen maar niet bijdraagt aan de actieve energie
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Unified Power theorie is uitermate geschikt om de energiestroom te de-componeren. Met 

andere woorden, we kunnen exact zien hoe groot het blindvermogen is, hoe groot ons

harmonisch vermogen is, hoe groot het onbalans vermogen is en hoe groot de verliezen in 

de nulleider zijn.

• Ontwikkeld door V. Leon en J. Montañana (Professoren Universiteit

universiteit Valencia)

• Combineert verschillende power theorien

Ontleedt (de-compositie) het totale vermogen in fysieke significante

componenten

• Geeft direct inzicht in Power Loss problemen

• Geeft direct inzicht in Unbalance problemen

• Beter geschikt voor de engineer en de technicus
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Binnen een systeem, bv een fabriek hebben we dus verschillende verliezen. Dit overzicht

geeft de veschillende verliezen weer. 

Als we deze verliezen een specifiek zouden kunnen meten , zouden we de oorzaak direct 

kunnen aanpakken. Bv Harmonischen onderdukken mbv filtering, Blindvermogen

minimaliseren met compensatie banken, onbalans opheffen door één-fase lasten te

herverdelen etc.
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Met behulp van de energy loss calculator hebben we een direct inzicht in de omvang van bv

het blind vermogen, unbalance vermogen , Harmonisch vermogen en de stroom door de 

nulleider.

Ook de daarmee gemoeide verliezen worden weergegeven. Tenslotte geeft de energy loss 

calculator een inzicht in de daarmee gemoeide kosten.

Voor de engineer worden de besparingen meteen in kaart gebracht.  Dit geeft hem de 

mogelijkheid de kostenbesparing af te wegen tegen investeringen die hij moet doen om de 

verliezen te reduceren. Een ROI (return on investment) berekening is makkelijk gemaak. Hij

kan het hogere management direct inzicht geven zonder dat hij over complexe energie

parameters hoeft te praten.. Aanpassingen aan het system geven een directe

terugkoppeling over de bereikte besparing.
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Deze case study gaat over een cement fabriek in Bangalore, India. Deze fabriek onderzoekt

het effect van actieve harmonische filters
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Bij het koel process wordt gebruik gemaakt van 8 ventilatoren. Iedere ventilator wordt

aangedreven door een motor met een vermogen van ongeveer 175 kWatt.

De motoren worden aangestuurd door een frequentie regelaar. 4 motor – regelaar sets 

worden gevoed vanuit een transformator.  
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Dit zijn screen copies van de energy Loss Calculator. De calculator laat duidelijk het effect 

van de AHF’s zien.
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