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• Opgericht in 1888    “Electric Storage Battery Company”

• Fabrikant van alle bestaande lood - technologieën 
en Li-Fe(PO4) Li-Ion accu’s

• Leveringsprogramma  energieopslag  van 1 tot 12,000 Ah 
of van 1 kWh tot XX MWh

• 15 productiefaciliteiten en (loodaccu) recyclage centra in EU

• Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en recyclage



Agenda

• Toekomst en perceptie

• Haalbaarheid

• Oude wijn en nieuwe vaten

• Afwegingen, voor- en nadelen

• Duurzaam en groen of niet?

• Take aways



De eerste elektrische auto?



Smartphone / innovatie / marketing ?



Perceptie en haalbaarheid

Perceptie Lithium:

- Dé toekomst
- Kan alles, doet alles
- TCO verhaal
- Zakt voortdurend in prijs
- Is groen

Onder invloed van:

- Lithium-lobby
- Gesubsidieerde ‘Smart Grid Storage’ projecten
- ‘Teslanimse’
- Media (marketing reports, white papers, promotie etc)
- Productie overschot (E.V. markt)



Perceptie en haalbaarheid

? Haalbaar 
met de huidige Li-Ion technologieën
Bron Greentechmedia.com
https://www.greentechmedia.com/articles/read/is-there-enough-lithium-
to-maintain-the-growth-of-the-lithium-ion-battery-m#gs.fUnw9yw

? Behoefte = Wh/kg ↗ maar beperking

? Huidige Lithium technologieën

LFP Iron Phosphate – NMC Nickel Manganese Cobalt
LMO Manganese Oxide – NCA Nickel Cobalt – LTO Titanate

Noot Cobalt



Perceptie en haalbaarheid

? Wh/kg ↗ verhogen m.b.v.  andere
Lithium technologieën 

Lithium Sulfur => Lithium Air => Lithium Fluorine (!)

Compromis

Chemisch ↔ Elektrisch ↔ Beheersbaarheid (veiligheid)

“Huidige generatie Lithium accu’s voldoen niet om de globale voorziene behoefte in e-storage (E.V., grid storage etc.) in te vullen.”

https://www.youtube.com/watch?v=AdPqWv-eVIc



Perceptie en haalbaarheid

How Many Batteries Could Power The World? (ft. MinutePhysics) 
https://www.youtube.com/watch?v=ahxBbEwhIE0

Globaal 30,556 GWh
EU 4,064 GWh (13%)

1 Gigaplant = 47 GWh output/ jaar
2050 – 2018 = 32 jaar productietijd

= 20 Giga-fabrieken nodig
= 3,8 triljoen$ kost storage 

Benodigde opslag (aanname) 
17 jaar reserve (?)

Vraag ↗
Aanbod ↘ 

Markt 
overaanbod

↓ 
potentieel tekort

Prijs?

Business cases storage
matchen (nog) niet.

Wie betaalt ?



Over data centers, UPS, e-opslag, oude wijn en nieuwe vaten

Eerste LAB (Lead Acid Battery) GEL accu 1957
Eerste LAB A.G.M. accu 1972
Marktvraag toen “10 jaar” =  gebruikers vraag (E.O.L. ?)

Argumenten Onderhoudsvrij – plaats besparend – elke positionering mogelijk – TCO ↘ -
eenvoudig in gebruik - > 99% recyclebaar  - hoge cycles (GEL) – lage (her)laadkosten.. 

Jaren 90                     “Commodity”  

3 à 5 jaar 7 à 8,5 jaar
15 jr. UPS = 1 wissel 9 à 15 jaar

10 jaar?



Verhogen Wh/kg

Hogere temperatuur bestendigheid
(reduceren koeling)

Hoger aantal cycli  (hernieuwbare 
energie)

P.S.O.C.  Functionaliteit
(Partial State of Charge)

Hogere levensduur 15-20 jaar

Over data centers, UPS, e-opslag, oude wijn en nieuwe vaten

“Advanced Lead Acid” - nieuwere ontwikkelingen
gericht op Micro-Grid energie opslag en

data center TCO verbetering.

Noodstroom is ‘slechts’ één van de functies..



Over data centers, UPS, e-opslag, oude wijn en nieuwe vaten

Eerste commerciële LIB (Lithium batterij) 1991

Aangegeven levensduur 15 jaar  (sommige 20 jaar - E.O.L. ?)

Cycles 1000-den   afhankelijk van D.o.D. (Depth of Discharge) ?

Argumenten Onderhoudsvrij
Plaats besparend
Gewicht besparend
Lange levensduur  TCO ↘
Hoog  aantal cycles (TCO ↘ in grid storage cases)
Lage zelfontlading  - (her)laadkosten
Geen tot weinig invloed hoge t°
Etc.

Hoe zit het nu eigenlijk ?



Lithium/Lood in data center UPS  - afwegingen

• Ontwerp levensduur LIB “15 jaar”
Reële levensduur  in de applicatie?

• Ontwerp levensduur LAB tot 15 à 20 jaar (of 25 jaar open accu’s) mogelijk
Bewezen levensduur in de applicatie.   

• Zowel LIB als LAB (tubulair) 1000-den cycles mogelijk  (micro-grid scenario)
Afhankelijk van D.o.D (Depth of Discharge)

• LIB kan sneller herladen
Juist maar..

• LIB Plaats en gewicht voordeel
Juist.  tot 50% plaats en 30% gewicht besparend

\



• LIB & LAB beiden geschikt voor korte ontladingen
LIB cel  “Power vs. Capacity” ratio   vs. LIB BMS 

• Onderhoud LAB vs. Onderhoud LIB

• B(attery) M(anagement) S(ystem)  Nodig voor LIB, niet voor LAB

• Transport reglementering

• Zelfontlading LAB   & LIB
https://batteryuniversity.com/learn/article/elevating_self_discharge

Bron www.osnpower.com

Lithium/Lood in data center UPS  - afwegingen



• LIB & LAB 
hogere temperaturen, D.o.D, snellading en
snel ontladen beïnvloeden de levensduur
van beide technologieën

Argumenten Cases LIB (Lithium Batterijen) vs. LAB (Lead Acid Batteries

Lithium/Lood  in data center UPS  - afwegingen

https://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries

https://www.nature.com/articles/srep12967



• Welke LIB technologie?

Compromis performantie ↔  thermische stabiliteit ↔  levensduur

Kobalt ? 95% behoefte gaat naar wearables/smartphone/tablet.
Kobalt ? Kongo  →  grootste wereld reserve  maar..

• Stabiliteit en veiligheid?
- Energie densiteit verhogen in accu – technologie

brengt bepaalde risico’s met zich mee..

• Impact commoditisering op termijn?

Lithium in data center UPS  - andere afwegingen

LFP Iron Phosphate – NMC Nickel Manganese Cobalt - LMO Manganese
Oxide – NCA Nickel Cobalt – LTO Titanate - LCO Lithium Cobalt Oxide



• Hoe duurzaam / groen is het?  MVO?

< 5% LIB recycling vs. 99% LAB recycling.
Verwachting 2030 ≈ 11 mio ton LIB End of Life.

• LAB is het meest gerecycleerde product wereldwijd

Kan dit ook i.d. toekomst met LIB en tegen welke (reële) kost?
‘Oud lood’ brengt geld op, ook na aftrek van transport- en recycleer-kosten.

Lithium in data center UPS  - andere afwegingen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214993714000037

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/aug/10/electric-cars-big-battery-waste-problem-lithium-recycling



• Hype gedreven door perceptie en marketing ?

• Nieuwe generatie LIB is nodig (Wh/kg ↗) om de voorziene behoefte
te kunnen dekken op termijn (aandacht voor stabiliteit!).

• Plaats / gewicht / herlaad tijd kunnen in uitzonderlijke gevallen
toch de balans doen overhellen naar Lithium.

• Wegblijven uit ‘commodity’ Lood-accu zone (TCO controle).
Lood-accu’s met langere levensduur  tot 15-20 jaar tevens beschikbaar.

• Mogelijke commoditisering in Lithium? (indien nog niet ingezet).

• Duurzaamheid  en recycleerbaarheid LIB?

• Kost transparantie LIB noodzakelijk.
(recycling – onderhoud – interventies etc) 

Take aways



Lithium- vs. Lood-accu’s
een storm in een glas water ?

Dank voor uw aandacht
en nog een fijn IT Room Infra !
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