
ENERGIE

Wedloop om
de batterij van
de toekomst
Batterijen: ze zijn snel leeg, lood-
zwaar, prijzig ennogbrandge-
vaarlijk ook.Wetenschappers
zijndaaromvolopbezigmet on-
derzoeknaarnieuwebatterijen,
gemaakt vananderematerialen.
Onderzoekers inDelftwerken
aaneenbatterijmetmagnesium.
HetbedrijfDr. Ten inhetGelder-
seWezep zet inopeenbatterij
diewerktmet zeezout enpolen
vankoolstof.Groter en zwaarder,
maar ookgoedkoper enbeter
voorhetmilieu.
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. Huidige batterijen zijn
zwaar en duur door de
schaarse grondstoffen.. Nieuwe, betere batte-
rijtechnologie is cruciaal
voor energietransitie en
doorbraak.. Er worden alternatie-
ven beproefd, met ruim
beschikbare materialen,
zoals zeezout of mag-
nesium.

E N E R G I E

Wedloopomde
De echte doorbraak
van de elektrische
auto? De energie
transitie? Dat gaat
alleen lukken als er
een betere batterij
komt. Lichter,
goedkoper, veiliger
en sterker.

In het kort

S
tik, batterij leeg. Jammer vandat be-
langrijke telefoontje of dat enemail-
tje,maar zonder oplader en stop-
contact heb jehelemaal nietsmeer
aan je smartphoneof laptop.Het is
eengevoel dat iedere smartphone-

bezitter kent, omover debestuurders van elek-
trische auto’smaar te zwijgen. Voordie laatste
categorie bestaat inhetEngels zelfs eenaparte
uitdrukking: ‘range anxiety’, de angst omonder-
weg stil te komenstaanmet een legebatterij.

Dat is niet het enigenadeel vandehuidige ge-
neratie batterijen. Ze zijn relatief duur en zwaar,
watniet alleen voor elektronica eennadeel is,
maar vooral ook voor elektrische auto’s. Een
TeslaModel Sweegt bijvoorbeeld ruim2000
kilo, grofweg500kilo komt voor rekening van
debatterij. Dekostprijs vandie accu indeTesla
wordt door analisten geschat op$10.000, afhan-
kelijk vande capaciteit. Endan zijndiebatte-
rijen voor elektrische auto’s inmiddels al veel
goedkoper geworden.

Schaarse grondstoffen vormeneenander
probleem.Deafgelopen25 jaar domineerden
lithium-ionbatterijendemarkt.Die zijn relatief
snel op te ladenenkunnen veel energie bevat-
ten.Maardezebatterijenwordenonder andere
gemaakt van lithiumenkobalt, tweemetalen
waarvandeprijs de afgelopen jaren spectaculair
omhoog schootdoordeopkomst vande elektri-
sche auto.

Endan is er ooknogde veiligheid vande
batterij. ‘Dehuidige generatie batterijenkan
inbrand vliegenals zebeschadigd raken’, zegt
ErikKelder, universitair hoofddocent aandeTU
Delft. ‘Daarhebbenweal eenpaar voorbeelden
vangezien, zoals bij deGalaxyNote 7, de smart-
phone vanSamsung.’

Batterijen zijn gemaakt omzoveelmogelijk
energie op te slaan, enbijmobiele apparatenbij
voorkeur op zokleinmogelijke afmetingen. Als
er ietsmis gaat kanal die energie in éénkeer vrij
komen, vandaardebeelden vandeop spectacu-
lairemanier inbrand vliegende en zelfs ontplof-
fendebatterijen.

Zelf ontbrandende lithium-ionbatterijen gel-
den zelfs als verdachtebij eenaantal ongeluk-
kenmet vrachtvliegtuigen, al is nooit helemaal
vast komen te staandat diedehoofdoorzaak
waren vaneenbrandaanboordwaardoor een
toestel is neergestort.

WITTE JASSEN
Erwordt daaromvolopgezochtnaar alternatie-
ven voordehuidige generatie batterijen, die de
genoemdenadelenwegmoetennemen.Want
zonderbeterebatterij geen elektrische auto en
geenenergietransitie. InNederlandgebeurt dat

onderzoekbijvoorbeeld inDelft, inhet vorig jaar
geopende laboratorium inhet gebouwvande
nucleaire reactor vande technischeuniversiteit.

Daar sleutelenwetenschappers, gekleed in
witte jassen, aannieuwebatterijen, gemaakt
vananderematerialen. Voorde leek ziet dat ge-
sleutel er noghetmeesteuit als knutselenmet
velletjes papier: batterijen zijndoorgaansopge-
bouwduit verschillende ‘vellen’materiaal.

‘Dit is demartelkamer,’ zegt batterij-expert
Keldermet eenglimlachals hij zijnbezoek
rondleidt doorhet lab.We zien eengrote kast
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De betere batterij
De huidige generatie
batterijen, vaak lithium-ion-
batterijen, loopt tegen
haar beperkingen aan.
Een overzicht van
alternatieve manieren
om energie op te slaan.

Kathode (+pool)
Lithium-nikkel-
mangaan-kobalt
oxide

Anode (-pool)
Grafiet

Elektrolyten
LiPF₆

Lithium-ionbatterij
De cel van een traditionele
lithium-ionbatterij is
gemaakt van kostbare
of onveilige grondstoffen.

Er zijn alternatieve batterijen
in ontwikkeling die goedkoper
en veiliger zijn.

*Het materiaal van de Kathode is nog onbekend
© FD | EH | Bron: Amber Kinetics, Battery University, Dr Ten, ESA, TU Delft

Energie in Energie uit

Vacuüm kamer

Roterend
vliegwiel

Magneetlager

Elektromotor/
generator

Energieopslag in vliegwielen
Bij deze opslagmethode wordt elektriciteit als energie opgeslagen
in de beweging van een vliegwiel. Als het vliegwiel de maximale
spanning heeft bereikt, draait het wiel weer terug en werkt de
elektromotor als generator.

Bij gebruik of opladen
van een batterij banen ionen

zich een weg door de
elektrolyt naar de polen.
Zo gaat een elektrische

stroom lopen.

Zo werkt
een batterij

“
‘Hiermartelenwede
batterijen, om te zienhoe
die zichhoudenonder
extremeomstandigheden’
Erik Kelder, in het nieuwe lab van TU Delft

vaakgemaakt van lithiumenkobalt, deminpool
vangrafiet, hetzelfdemateriaalwat inpotloden
wordt gebruikt.

Debatterij waarKelder en zijn teamhunzin-
nenophebbengezetwerkt nietmet lithiumen
kobalt,maarmetmagnesium. ‘Magnesium is
eenmetaal dat ruimvoorhanden is.Datmaakt
debatterij goedkoper.Wedenkenbovendien
datwe eenbatterij kunnenmakendie ander-
half keermeer energie kanopslaanbij dezelfde
afmetingen.Hij is bovendien veilig, omdatwe
de elektrolyt opwaterbasiswillenmaken.De
batterij kandandusniet ontploffenof inbrand
vliegen.’

Het grootste technischeprobleemvande
magnesiumbatterij is tot nu toedat diewel veel
energie kanopslaan,maardiemaarmondjes-
maat vrijlaat. ‘Debatterij diewenuhebben zou
geschikt kunnen zijn voorpacemakers, omdat
diemaarweinig energienodighebben.Maar
wemikkenopeen volwaardige vervanger vande
lithium-ionbatterij’, zegtKelder.

ZEEZOUT
Honderdveertig kilometernaarhet oosten, in
hetGeldersedorpWezep, gooien zehet over een
heel andereboeg.Het bedrijfDr. Ten, opgericht
door oud-schaatser en chemicusMarnix ten
Kortenaar,werkt aan eenbatterij diewerktmet
eenelektrolyt vanwatermet zeezout enpolen
vankoolstof.Diebatterij is veel zwaarder en
groter dan lithium-ionbatterijen,maar ook veel
goedkoper enbeter voorhetmilieu, omdatde
batterijmakkelijk te recyclen is.

‘Inde toekomstwordt zeer veel energie lokaal
opgewekt, denkmaar aan zonnepanelenophet
dak vanhuizenofwindmolens’, zegtGerritMie-
dema, die bijDr. Ten is aangesteldomdebatte-
rij naar demarkt te brengen. ‘Die energiewordt
opgewekt als de zon schijnt of als hetwaait,
maardat is niet altijdhetmomentwaarop jedie
elektriciteit nodighebt.Dan is eengoede, en
goedkopebatterij inhuis onontbeerlijk omde
piekenop te vangen.’

De zeezoutbatterij vanDr. Tenbevindt zichnu
inwatMiedemade ‘demo-fase’ noemt.Hij is ge-
test bij eenwindmolen eneen veldmet zonne-
panelen enwordtnuopkleine schaal gebruikt
inwoningen,met subsidie vandeoverheid.
‘Het gaat niet alleenomdebatterij,maar alles
eromheen.Hoe zorgenweerbijvoorbeeld voor
dat alle energie zo efficiëntmogelijkwordt ver-
deeld?Als ik een volle accu inhuisheb staan en
debuurmanzijn elektrische autowil opladen,
is het handigdatmijn energienaar debuur-
mangaat.Maardanmoet ik er ook voorworden
betaald.’

WATERRESERVOIRS
Net als bij het onderzoek vanKelder aandeTU
Delft, ligt ookbij Dr. Tende concurrentie op
de loer. Ookop andere plekken indewereld
wordt geëxperimenteerdmet zeezoutbatterijen.
Er zijn zelfs nogmeer varianten in omloop
omduurzameenergie op te slaan, die heel
anderswerkendandehierbovenbeschreven
batterijen.

IndeVerenigde Statenwordt bijvoorbeeld ge-
bruikgemaakt vangrotewaterreservoirs,waarbij
hetwaterwordt opgepompt als er eenoverschot
aanenergie is. Als de vraaghet aanbodovertreft,
laatmenhetwaterweer zakken.Het stromend
water drijft dan turbines aandie stroom leveren.
InCaliforniëbiedthet bedrijf AmberKinetics
2000kilowegende stalen vliegwielen aan: ener-
gie kanwordenopgeslagen indebeweging van
het vliegwiel.OokhetDuitse conglomeraat Sie-
mens experimenteertmetdeze techniek.

Opditmoment is nogniet duidelijkwelke
techniekdebeste batterij gaat opleveren,waar-
schijnlijk een combinatie van techniekenen
verbeteringen.Of, indewoorden vanbatterij-ex-
pert ErikKelder: ‘Er komtgeenbatterijrevolutie,
maar eenevolutie.’
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Waterpomp/generator

Bij elektriciteits-
overschot wordt
water naar een
hoger gelegen
reservoir gepompt.

Bij elektriciteitstekort stroomt het
water terug in een lager gelegen
reservoir. Het stromend water drijft
turbines aan die stroom leveren.

Energieopslag in pompcentrales
Grote waterreservoirs werken
als batterij via zwaartekracht.

Elektrolyten
Zout water
met additieven

ZeezoutbatterijMagnesiumbatterij

Kathode (+)
Grafietmetaal-
composiet

Anode (-)
Grafietpolymeer-
composiet

Elektrolyten
Magnesium-
zout met water

Kathode (+)
Vaste stof met
magnesium
ionen*

Anode (-)
Magnesium
metaal

Een magnesiumanode
heeft geen geleider nodig

waardenieuwebatterijenopkunnenworden
aangesloten. ‘Hiermartelenwedebatterij-
endieweontwikkelen, door ze veel te veel
stroomte gevenbijvoorbeeld. Zokunnenwe
zienhoede techniekhet houdt onder extreme
omstandigheden.’

MAGNESIUM
Hetbasisprincipe vaneenbatterij, die chemi-
sche energie omzet in elektriciteit, is in veel
gevallenhetzelfde. Eenbatterij bestaat uit een
pluspool (de kathode) endeminpool (de ano-

de).Deze tweepolen, of eigenlijk elektroden,
wordengescheidendoor eenelektrolyt, een
tussenlaagdie ervoor zorgt dat er niet vanzelf
stroom loopt vandeminpool naar depluspool.
Dat gebeurt pas als er iets opdebatterij wordt
aangeslotenwat energienodigheeft.

Bij oplaadbarebatterijen is hetmogelijk dit
proces omtekeren. Als zo’nbatterij op eenener-
giebronwordt aangesloten, laadt die zichop.
Totnu toe is de lithium-ionbatterij depopulair-
ste vormvandeoplaadbarebatterij,maardie
loopt dus tegen zijn grenzenaan.Depluspool is

nieuwebatterij
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