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	 							vermogenselektronica	

Elektrolytische condensatoren met hoge capaciteiten en 
bedoeld voor spanningen ver boven de 100 V zijn over het alge-
meen ronde bussen die veelal te groot en zwaar zijn om sim-
pelweg op een print te solderen. Extra pennen of voorzieningen 
om deze onderdelen mechanisch goed te kunnen bevestigen, 
zijn heel gebruikelijk. Rond is echter lang niet altijd prettig. 
Een nieuwe elco van Kendeil laat zien wat er anders kan.

Elco’s met een 
streepje voor 
Nieuwe	opbouw	en	
behuizing	doen	veel

Dat aluminium-elco’s over het algemeen rond zijn, heeft te 
maken met de opbouw van dit type condensator. Meerdere 
opgerolde lagen folie van verschillende materialen vormen 
de structuur van de condensator hetgeen de vorm verklaart. 
Rond neemt echter meer ruimte in beslag dan recht, maar 
nog lastiger is het om een ronde vorm recht op een vlak 
oppervlak te bevestigen. Het contactoppervlak tussen de 
ronde vorm en het rechte oppervlak is minimaal, iets dat 
met name bij warmteoverdracht niet wenselijk is. Nu zal niet 
iedereen zich realiseren dat bij elektrolytische condensatoren 
koeling van belang kan zijn, maar ook deze onderdelen kun-
nen warm worden, iets dat niet wenselijk is voor de levens-
duur.

Hoge	vermogens
Dat onze wereld meer en meer over gaat naar gelijkspanning, 
moge duidelijk zijn. Zo beginnen de elektromotoren die nog 
ongeregeld zijn, zeldzaam te worden en zien we dat omzet-
ting van wisselspanning naar wisselspanning ook al veelvul-
dig via de weg van gelijkspanning loopt. 
Ondanks dat de gelijkspanning het lijkt te winnen, is er 
altijd nog wissel- of pulserende gelijkspanning nodig en blijft 

het noodzakelijk om wisselspanning weer om te zetten in een 
nette gelijkspanning. Binnen dit proces zijn bufferelco’s van 
essentieel belang voor het verkrijgen van een nette, vlakke 
gelijkspanning. Door de toenemende vermogens moeten dit 
niet alleen elco’s zijn met een grote buffercapaciteit, maar 
nog belangrijker zijn de eigenschappen die een rol spelen 
bij het laden en ontladen van de condensator. We hebben 
het dan met name over de inwendige weerstand of ESR van 
de condensator. Deze moet zo laag mogelijk zijn. Een grote 
ESR begrenst immers de stroom, maar nog erger - een hoge 
inwendige weerstand in combinatie met hoge laad- en ont-
laadstromen zorgt er voor dat de condensator warm wordt 
en juist door die toename van de temperatuur neemt de ESR 
toe wat tot nog meer warmte leidt.

Hot	spot
Dat de warmtehuishouding in een opgerolde condensator 
niet ideaal is, zal duidelijk zijn. Alleen al daarom valt te con-
cluderen dat een ronde elco niet echt ideaal is. Gezien het feit 
dat er voor een elco met een hoge capaciteit een groot opper-
vlak nodig is en dat oprollen dan een voor de hand liggende 
oplossing is, wil nog niet zeggen dat dit de enige bouwvorm 
voor een elco hoeft te zijn. Bij Kendeil, een Italiaanse pro-
ducent van condensatoren is men tot een andere oplossing 
gekomen. Dit heeft een elco opgeleverd die niet rond, maar 
rechthoekig is (afbeelding 1). Met name door de rechte vorm 
is de elco veel beter te koelen, want niet alleen levert een 
hogere temperatuur een hogere ESR op, ook de levensduur 
van de elco neemt sterk af als de temperatuur veelvuldig te 
hoog is. Oorzaak is het elektrolyt. Bij hogere temperaturen 
diffundeert dat uit de elco waardoor de capaciteit langzaam 
afneemt. Op Wikipedia valt te lezen dat kwaliteitselco’s een 
levensduur van 10.000 uur hebben bij 105 °C en goedkope 

kleine elco’s slechts 1000 uur bij 85 °C. 
Omdat elco’s meestal bij veel lagere tempe-
raturen gebruikt worden, is de werkelijke 
levensduur veel langer zegt Wikipedia, maar 
men vergeet hierbij dat binnen de vermo-
genselektronica de gemiddelde stromen veel 
groter zijn dan in bijvoorbeeld een audiover-
sterker. Daar wordt alleen bij de zware bas-
sen het nodige vermogen gevraagd.

Eigenschappen
De nieuwe elco’s van Kendeil zijn in twee 
uitvoeringen leverbaar. Verschil tussen beide 
is met name terug te vinden bij het tempe-
ratuurbereik en de gemiddelde levensduur. 
Tabel 1 laat zien waar we over praten. Niet 
in deze tabel is opgenomen de maximale 
rimpelstroom waarvoor ze gemaakt zijn. 
Deze ligt bij een indrukwekkende 250 Arms, 
hetgeen al aangeeft hoe laag de ESR zal zijn. 
Voor zware frequentieregelaars zijn dit dan 
ook perfecte buffercondensatoren.
In tegenstelling tot gebruikelijke elco’s is 
de behuizing niet elektrisch verbonden met 
één van de polen van de condensator. Dit 
maakt dat bij het inbouwen geen voorzie-
ningen nodig zijn om kortsluiting te voor-
komen. De condensator kan rechtstreekst 
op een metalen behuizing of koellichaam 
gemonteerd worden. Zelfs vloeistofkoeling 
is door de gebruikte bouwvorm geen enkel 
probleem meer.

Tot	slot
Deze elco’s die in Nederland geleverd wor-
den door AVE Added Value Electronics, 
blinken uit in vele opzichten en zullen een 
nieuwe kijk geven op de manier waarop de 
buffering in vermogenselektronica gereali-
seerd kan worden. Op condensatorgebied 
zijn ze dan ook een echte vernieuwing. Niet 
voor niets dat tijdens de E&A-beurs deze 
elco’s dan ook te bewonderen zijn op stand 
7B038 van AVE.                                        •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Elco’s met een streepje voor”.
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Afbeelding 1. De nieuwe elco’s van Kendeil zijn in een thermisch 
optimale, rechthoekige behuizing ondergebracht.

Type	 Temperatuurbereik	 Levensduur	 Voltage	 Capaciteit	 Afmetingen	in	mm	

K1M -40 °C +85 °C 15,000 h bij 85 °C 500...1200 Vdc 2500...15000 μF 293.0 x 123.5 x 113.5
K2M -40 °C +105 °C 5,000 h bij 105 °C 500...1000 Vdc 3300...14000 μF 293.0 x 123.5 x 113.5

Tabel 1


