
Supercondensatoren, de nieuwe batterijen? 

 

 

Naast de diverse industriële revoluties staan we aan de wieg van een groene revolutie. Bedrijven zijn zich meer 

bewust van verschillende milieuproblemen, bijvoorbeeld de opwarming van de aarde. De CO2–uitstoot kan 

gereduceerd worden door minder energie te verbruiken of te recupereren en daar kan de technologie een handje 

aan toesteken. 

 

In een magazijn vinden er veel energie-uitwisselingen plaats. Om een doos op te heffen moet je energie leveren. 

Als je diezelfde doos terug naar beneden haalt, komt die energie terug vrij. Dit kan gebruikt worden om 

elektriciteit op te wekken. In grote magazijnen kan alles automatisch gebeuren. Hierbij rijden er wagentjes 

(magazijnkranen) rond en zijn ze voorzien van 2 motoren, één om vooruit en achteruit te rijden (horizontaal) en 

de ander om een doos op een bepaalde hoogte in het rek te plaatsen (verticaal) (zie Figuur 1). De motoren halen 

energie uit het elektriciteitsnet om een pallet op zijn plaats te krijgen. Als het wagentje een pallet uit het magazijn 

haalt en de doos laat zakken, komt er energie vrij. Om de beweging gecontroleerd te laten verlopen, wordt de 

kraan afgeremd met een remweerstand. De energie die vrij komt, wordt opgebrand. Dit kan vergeleken worden 

met de remschijven van een fiets. In de plaats van die energie te verbranden, kan het omgezet worden in 

elektriciteit om die later terug te kunnen gebruiken. 

Het overschot aan elektriciteit kan terug geïnjecteerd worden in het net of kan tijdelijk opgeslagen worden in 

een buffer. Die tijdelijke buffer bestaat uit een regeneratieve technologie.  

 

Figuur 1: bewegingsrichting van de magazijnkraan 

Regeneratieve technologieën 

Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijgekomen energie te bufferen. In Figuur 2 wordt een ragoneplot 

weergegeven van diverse technologieën die gebruikt kunnen worden voor energieopslag bij een magazijnkraan.  

De bekendste techniek is die om energie op te slaan in batterijen. Omdat batterijen traag zijn, kunnen 
condensatoren gebruik worden, maar die kunnen minder energie opslaan. Een andere techniek is een flow 
battery.  Het principe is gebaseerd op een brandstofcel. Een brandstofcel lijkt op het eerste zicht op een batterij, 
maar er is een belangrijk verschil. In een brandstofcel kunnen namelijk steeds opnieuw reagentia (bijvoorbeeld: 
waterstof en zuurstof) van buitenaf worden aangevoerd, terwijl de reagentia in een batterij of accu opgeslagen 
zitten in een compact gesloten stelsel. Het verschil tussen een flow battery en een traditionele batterij is dat er 
een vloeistof rondgepompt wordt. De ontwikkeling staat nog in zijn kinderschoenen, waardoor deze techniek 
nog niet toegepast kan worden. Om een grotere energieopslag te hebben kan supergeleidende magnetische 



energieopslag (SMES) een oplossing bieden. Hierbij wordt de energie opgeslagen in het magnetisch veld van een 
spoel. De stroom die in de spoel vloeit, ondervindt nagenoeg geen weerstand omdat de opstelling supergekoeld 
wordt. Omwille van de superkoeling loopt de kostprijs voor die technologie hoog op waardoor de rendabiliteit 
in vraag kan gesteld worden.  
 
Er zijn dus verschillende technieken mogelijk, maar bij de uitwerking ervan kunnen er veel problemen optreden. 
Om een goeie technologie te kiezen zou de opslaghoeveelheid van een batterij en de snelheid van een 
condensator nodig zijn. De combinatie van die 2 technieken leidt tot een nieuwe techniek: een 
supercondensator. 

 
Figuur 2: ragoneplot van de relevantste technieken 

Supercondensatoren 

Er bestaan verschillende soorten supercondensatoren. Voor de opbouw van een eerste type supercondensator, 

de elektrische dubbellaagscondensator (EDLC), kan er vertrokken worden vanuit een gewone condensator. De 

gewone condensator bestaat uit 2 plaatjes parallel van elkaar met een isolator ertussen. De capaciteit van een 

condensator kan weergegeven worden volgens de formule: 

𝐶 =  𝜀 ∗  
𝐴

𝐷
 

Hierbij is D de afstand tussen de 2 parallelle plaatjes. ε staat voor de permittiviteit. Dit is een kenmerk van de 

isolator tussen de 2 plaatjes. De isolator in een gewone condensator kan vervangen door een elektrolyt. Dit zorgt 

voor een betere ionenuitwisseling waardoor C (de capaciteitswaarde) stijgt. Daarbij moet er wel voor gezorgd 

worden dat de elektroden niet in contact komen met elkaar, want zo krijg je een kortsluiting. Daarnaast kan het 

oppervlak A van de elektrode (de plaatjes) vergroot worden. Dat gebeurt door de vaste materie van de elektrode 

te vervangen. Dat kan een poeder (actief kool) zijn, maar ook koolstofvezels, aerogels, nanobuisjes en in de 

toekomst grafeen.  

Een 2de type zijn pseudocondensatoren maken gebruik van redoxreacties om energie te bufferen. Dit is het best 

te vergelijken met het werkingsprincipe van een batterij. Het verschil tussen beide is dat een batterij trager is, 

maar meer energie kan stockeren.  



De laatste soort is een hybridecondensator. Die combineert de eigenschappen van een EDLC met dat van een 

pseudocondensator om de prestaties te verbeteren. Omdat er zowel fysisch (EDLC) als chemisch 

(Pseudocondensator) lading opgeslagen wordt, zijn de capaciteitswaarden van hybride condensatoren het 

hoogst. 

Gebruik van supercondensatoren 

Om te weten hoeveel supercondensatoren er nodig zijn, wordt er een theoretisch model opgesteld (zie Figuur 
3). Met andere woorden wordt er nagegaan hoeveel energie er uit een beweging gerecupereerd kan worden. 
Hierbij vertrokken vanuit de beweging die een magazijnkraan maakt. Daarna worden alle verliezen (zoals wrijving 
en rendementsverliezen in overbrengingen) in rekening gebracht. Uiteindelijk wordt er een energieprofiel 
bekomen waarmee er gerekend kan worden om het aantal supercaps te kunnen bepalen voor een opstelling. 
 
 

 
Figuur 3: schematische voorstelling van een magazijnkraan 

 
 
Om ervoor te zorgen dat er supercondensatoren genoeg zijn, moet men rekening houden met het worst case 
geval. Dit is de situatie waarbij er een pallet met een maximaal gewicht helemaal vanboven naar beneden moet 
gebracht worden zonder dat de kraan rondrijdt. De condensatorbank kan het best geïntegreerd worden in de 
tussenkring van de snelheidsregelaar van een motor (op Figuur 3 is dat tussen puntje 9 en 10). 
 
Energierecuperatie met supercondensatoren relatief nieuw. En net zoals alle andere technieken moeten ze zich 
bewijzen op de markt. Eens de technologie zijn weg baant in de maatschappij, opent dat veel perspectieven voor 
de toekomst. Niet alleen in magazijnen, maar ook auto’s wanneer ze afremmen of in liften kan de techniek 
gebruikt worden. Alle beetjes helpen tegen de klimaatverandering en energierecuperatie is nog goed voor de 
portemonnee en daarbij David won toch ook tegen Goliath. 


