26 februari 2021

Prijs accu’s houdt gelijke tred met prijs metalen
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LEVENSDUUR Via een rekenmodule wordt berekend hoe lang de accu meegaat, veelal is dat tussen de 5 en 10 jaar

Als het werkt ... dan werkt het zo
De accuruimte van het
binnenvaart-containerschip
Sendo Liner.

Accu
balanceren
Als het werkt

(Foto Sendo Shipping)

Nederlandse accuspecialist Floattech
veelgevraagd voor elektrische schepen
zijn deel van de installatie op orde
heeft wat betreft de integratie van
het accussysteem.’
Bij projecten van EST-Floattech
duikt regelmatig de namen Oechies
en zusterbedrijf Holland Ship Electrics, de maritieme installatiebedrijven uit Rotterdam op. Stam: ‘We
doen veel projecten samen. Dat is
prettig, want zij hebben veel know
how doordat ze al heel vroeg bezig
waren met hybride en elektrisch varen. Voor iemand die er nog nooit iets
mee te maken heeft gehad, is het altijd wel een leermoment. Nou ja moment, zeg maar periode.’
De accu’s die EST Floattech toepast
zijn voor 95% 80 kilo zware 10,5
kWh, 52 Volt 200 Ampère exemplaren. Het kleinste model is momenteel

Tekst: Jaap Gestman Gerardts
Illustraties/beeldbewerking: Jeroen Bons

an werkt het zo

Met meteen al de excuses voor
de wat ongelukkig uitdrukking
‘balanceren’. Deze term komt uit
het Engels en er bestaat voor
zover bekend nog geen Nederlandse vertaling van. ‘Balanceren’
heeft weinig met een slap koord
of met een weegschaal te maken.
Het kan eerder worden vertaald
met een woord als ‘gelijktrekken’
of ‘verschillen laten verdwijnen’.
En het gaat dan in het bijzonder om accu’s, met name om
lithium-ion-accu’s.

Op deze balancer-print zijn
de condensatoren (de vele
“dopjes”) met
daarachter de
triacs, goed te
zien. De spoelen (rechts)
zijn om
storingen op
bijvoorbeeld
navigatie-apparatuur te
onderdrukken.

O

f de oude vertrouwde lood-zwavelzuur-accu zijn langste tijd heeft
gehad, staat nog even in de sterren
geschreven, maar een feit is, dat de
lithium-ion-accu sterk in opkomst
is. Hiervan bestaan er verschillende soorten, waarvan de lithium-ijzer-fosfaat-accu (LiFePO4) wel de meest bekende is.
Deze accu wordt de laatste tijd in enorme hoeveelheden geproduceerd, met name voor de voortstuwing
van elektrische auto’s.
Eigenlijk moeten we daarbij niet van lithium-ion-accu’s spreken, maar eerder van lithium-ion-cellen,
want zij worden meestal per cel verkocht en door de
klant doorverbonden om er accu’s van de maken met
de gewenste capaciteit en klemspanning. De bestaande lood-zwavelzuur accu’s worden daarentegen wel
meestal als complete accu geleverd, van 12 of 24 Volt.
Deze accu’s bestaan ook uit verschillende cellen die
tegenwoordig nauwelijks meer aan de buitenkant zijn
te ontdekken, maar intern nog wel degelijk aanwezig
zijn.
Omdat er met de combinatie van lood en zwavelzuur een spanning van ongeveer 2 Volt is op te
wekken, hebben 12 Volt accu’s intern altijd 6 cellen
en 24 Volts accu’s 12 cellen. De spanning van een lithium-ion-cel ligt hoger, op ruim 3 Volt. Voor een 12
Volts accu zijn dus vier cellen genoeg en voor een 24
Volts accu volstaan 8 li-Ion-cellen.

Gevoelig
Naast het voordeel van een goede verhouding tussen gewicht en opslagcapaciteit, hebben li-ion-cellen
ook een nadeel: ze zijn nogal gevoelig voor overladen
evenals voor te diep ontladen. Het is dus van belang

Gewend om met
grommende diesels te
varen

om de li-ion-cellen in een goede conditie te houden.
Het is door de gebruiker vaak wel mogelijk om in de
gaten te houden of de cellen niet te leeg raken of veel
te lang worden volgeladen, maar wat niet zo eenvoudig is na te gaan, is de vraag of alle cellen onderling
wel even vol zitten.
Het meten hiervan is weliswaar niet zo moeilijk (met
een Voltmeter de spanning van elke cel meten) maar
wel omslachtig en bovendien, als een cel achterblijft
in het laadproces, zou deze cel individueel nog wat
extra lading moeten krijgen. Voor dit moeizame karweitje is gelukkig een volautomatisch apparaat uitgevonden dat de “balancer” heet.

Actief en passief

Een typische li-ionaccu waarin de losse
cellen goed zijn te zien.
Vanwege een spanning
van ruim 3 Volt per cel
is met 11 cellen een
(ietwat ongebruikelijke) spanning van 40
Volt te bereiken.

De balancer is verbonden met alle individuele cellen
en vergelijkt de spanningen van al die aanwezige cellen en probeert deze voltages gelijk te trekken. Van
balancers bestaan twee grote families: de passieve en
de actieve balancers.
De passieve is het goedkoopst en het eenvoudigst
van opbouw, maar kent ook een groot nadeel: het
gooit lading van de cel weg. De passieve balancer
checkt dus alle spanningen. Een verschil kan duiden
op een ongelijke lading van de diverse cellen. Een
hogere spanning wijst op een cel die voller zit dan de
andere cellen. Wat is er eenvoudiger dan een gedeelte
van deze lading in een soort straalkacheltje op te stoken totdat de spanningen van alle cellen weer gelijk
zijn? Inderdaad is dit een eenvoudige methode, maar
behalve dat de cellen om niets worden ontladen,
wordt de accuruimte daarmee ook nog eens warmer
en krijgt dus behoefte aan een ventilator.
Beter is de actieve balancer. Hierin wordt lading uit
de meest volle cel naar een condensator geleid. Een
regelmechanisme wijst aan welke cel het meest behoefte heeft aan wat extra lading. Vervolgens wordt
er een elektrische schakelaar (een triac) geactiveerd
die de lading uit de condensator naar de minst opgeladen cel geleidt.

Energieverlies
Het energieverlies van deze herverdelingsoperatie is
zeer gering. Het is wel zo dat het uitwisselen van kleine hapjes lading op deze manier veel tijd kan nemen.
Maar eenmaal alle cellen gelijkgetrokken is daarvan
weinig meer te merken. De balancer is dan voortdurend in de weer met het wegwerken van piepkleine
verschilletjes tussen de cellen, van soms maar enkele
milli-Volts en dat gaat veel sneller.
In feite ziet de gebruiker dankzij de balancer een
accu, bestaande uit een aantal in serie gekoppelde
cellen, die onderling geen verschillen meer kennen.
Bij parallel gekoppelde cellen, die een grote stroom
kunnen leveren, maar vanzelfsprekend gelijke spanningen hebben omdat zij onderling zijn verbonden, is
een balancer niet nodig.

Door Willem de Niet

Het Hoofddorpse bedrijf EST-Floattech zich
tussen 2009 en nu opgewerkt tot de top-3
van bedrijven die accusystemen leveren voor
hybride en 100% elektrisch aangedreven
schepen. Op de lijst van projecten staan een
politieboot in Estland, IJveren in Amsterdam,
ferry's in Gothenburg en Kiel, het containerbinnenvaartschip Sendo Liner en het kraanschip Stormvogel. Maar ook vissersschepen
zoals de Spes Nova voor De Boer op Urk. En in
Noorwegen varen een trawler en werkschepen van viskwekerijen op Nederlandse accu’s.

containers op bouwplaatsen wordt
groter.’
De positie in de Top-3 van de wereld
bereikte EST Floattech door het aantal projecten dat tot nu toe werd uitgevoerd, circa 150.

Begonnen in schuur
Bij EST-Floattech, dat Stam en een
compagnon in 2009 begonnen in
een schuur in Medemblik, werken
intussen 35 mensen. In de verkoop,

planning, installatie en accuproductie. EST-Floattech assembleert de
accu’s in Hoofddorp. Stam: ‘De cellen
kopen we in in Zuid-Korea en China.
‘De start in 2009, nog middenin de
Kredietcrisis was niet de ideale tijd,
maar we overleefden het. Veel pionierswerk en af en toe een opdracht.
Waarbij we echt als zendelingen de
ideologie van elektrisch varen moesten uitdragen. Het project Waternet
vormde een mijlpaal. Men begon er

in Amsterdam en de regio er omheen
van overtuigd te raken dat het allemaal veel schoner moest. De vloot
van de vaarwegbeheerder was aan
vernieuwing toe. Daarvoor werd
in 2009 een tender uitgeschreven
en die sleepten we in de wacht. In
2012 was de vlootvernieuwing afgerond. Dat project betekende een forse boost. Die hadden we ook nodig,
want bij een nieuwe techniek zoals
hybride en elektrisch varen volgt de

B

innenkort komt daar in Berlijn
de duwboot Elektra bij. Het
bedrijf is overigens niet alleen
actief op het water. Op het land levert
EST-Floattech zogeheten booster
stations waar elektrische voertuigen
snel kunnen worden opgeladen. In
Noorwegen rijdt een aantal Caterpillar graafmachines met een 300 kW
accupakket rond.
Een elektriciteitscentrale in een
zeecontainer behoort ook tot de mogelijkheden. Technisch directeur en
oprichter Diederick Stam: ‘Een mooi
voorbeeld is een grote installatie voor
Defensie voor de missie in Mali. En
de vraag naar dergelijke systemen in

In de door Holland Shipyards Group gebouwde veerpont Gaarden van het Fähr- und Schlepp Gesellschaft Kiel staat een accupakket
van EST-Floattech (Foto EST Floattech)

particuliere sector soms veel later de
publieke. Want het is nog altijd zo, dat
de investering fors hoger is en pas uit
de exploitatie de winst komt. Maar
als je het startkapitaal niet hebt, kun
je ook niet investeren.’

Scepsis
Ook bij Waternet was er, zeker onder
de mannen op de schepen, de nodige
scepsis. ‘Ze waren gewend om met
grommende diesels te varen. Het
kraanschip annex sleepboot WN 21
werd het visitekaartje. De demonstratie daarmee overtuigde. Later
volgden de IJveren en meer recent de
ferry's voor Gothenburg en Kiel.'
In Berlijn wordt de komende tijd de
laatste hand gelegd aan de waterstof-elektrische duwboot Elektra.
Het project had al afgerond moeten
zijn, maar ook hier zorgde de Coronacrisis voor vertraging. ‘De rekken
voor de 242 accu’s staan er in, nu
volgen de kabelstrengen. Dat zijn er
22 strengen parallel geschakeld voor
11 accu’s elk. Het totale vermogen bedraagt 2,5 MWh, de grootste installatie die we tot nu toe leverden.’
Het accupakket wordt meestal geïnstalleerd als de elektrische installatie zo goed als klaar is. ‘Wij leveren
tot en met de Battery Control Unit.
Daarna stellen we altijd de accu’s in
bedrijf. Met een speciale test-modus
kunnen we dan ook alarmen simuleren om te testen of de installateur

een accu met 5,25 kWh, 52 Volt en
100 Amp.
Ze vinden op verschillende plekken
in het schip een plaats, zij het altijd
in een speciale accuruimte. Zoals onder het gangboord bij het kraanschip
Stormvogel of helemaal onderin het
schip, zoals bij de duwboot Elektra.
Accupakketten kunnen ook worden
geleverd in containers die als pakket
in en uit het schip gehesen en vervangen kunnen worden.
Over het vervangen van de accu’s
zegt Stam: ‘Opdrachtgevers vragen
natuurlijk altijd hoe lang accu’s meegaan. Om dat te bepalen maken we
met een rekenmodule een gebruiksprofiel. Bij veerponten als op het IJ
is dat redelijk simpel, bij een trawler
of een duwboot ligt dat anders. Daar
komen wat meer aannames bij kijken.
Meestal komen we uit op een levensduur tussen 5 en 10 jaar.’

Grondstoffen
De prijsontwikkeling van accu’s houdt,
net als die van elektromotoren, gelijke
tred met de prijs van koper, kobalt en
andere metalen. En die prijs is op dit
moment sterk stijgend. In de afgelopen
jaren was de prijs als een achtbaan.
Voor een ton kobalt werd in 2017
22.000 dollar betaald, een jaar later
was dat 100.000. In december vorig jaar lag de prijs weer bij 30.000,
eind januari moest 40.000 dollar
worden betaald. ‘Het is dus bepaald
niet zo dat hoe meer accu’s er worden
geproduceerd hoe lager de prijs’, aldus
Stam.
De prijs van lithium toont hetzelfde
grillige verloop. In december 2017
stond de prijs op 170.000 dollar per
ton. In december 2020 op 39.000 en
dezer dagen op bijna 60.000. Koper
steeg in een klein jaar van 2700 naar
3700 dollar per ton. Een en ander
vergt goed vastgelegde condities in
offertes om zowel de klant als de leverancier te beschermen.

