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Technologieën



Elektrochemische Energieopslag
•Conventionele batterijen

•Energie wordt opgeslagen doormiddel van een chemische reactie 
tussen twee of meer elektrochemische cellen

•Bekende voorbeelden: Lithium-ion en loodzuur
•‘Volwassen’ en meest bekende technologie voor energieopslag

•Flowbatterijen
•Energieopslag in twee vloeibare oplossingen met daartussen een 

membraan waardoor ionen kunnen worden uitgewisseld. 
•Voorbeelden: waterstofbromide, zeezout

• Typisch energieopslag voor enkele uren tot een dag



Elektrochemische batterijen: toepassingen



Redox-flow Batterijen: voorbeelden



Elektrische energieopslag
• Condensatoren (elektrisch veld)
• Super Conducting Magnetic Energy Storage (SMES, magnetisch veld).

• Typisch voor het opslaan van kortstondige vermogenspieken.

• Toepassingen: power quality.



•“Power2Gas”
•Meest bekende vorm is conversie naar waterstof doormiddel van 

elektrolyse.

•Om de opgeslagen energie vrij te maken kan je:
•Waterstof inzetten als brandstof
•Waterstof inzetten als grondstof
•Waterstof terug converteren naar elektriciteit

•Een typisch gebruik (met de huidige omstandigheden) is om energie voor 
langere tijd (dagen t/m seizoenen) op te slaan en in geconverteerde vorm 
te gebruiken

Chemische Energieopslag



Chemische Energieopslag: toepassingen



Thermische energieopslag
• “Power2Heat”

• Warmtepompen
• Zon-thermisch 

• Opslag in:
• Ondergrond: in waterlagen of putten
• Vast medium (bijvoorbeeld beton)
• Faseveranderingsmaterialen
• Opslagtanks (klein tot groot)

• Energieopslag voor uren, dagen of seizoenen



Thermische Energieopslag: Toepassingen



Mechanische energieopslag
• Elektrische energie omzetten in kinetische energie

• Vliegwiel (minuten – uur)
• Compressed Air Energy Storage (uren – dagen)
• Waterkrachtcentrale (dagen – weken)



Mechanische energieopslag: toepassingen



• Mechanisch en elektrochemisch

• Elektrochemisch en chemisch

Hybride Oplossingen



Conclusie
• Energieopslag is meer dan alleen batterijen, maar batterijen en zon passen 

goed bij elkaar

• Elke energieopslagtechnologie heeft een eigen toepassing

• Energieopslag wordt gevoed door duurzame energie
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