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Op YouTube staan heel veel filmpjes over ontploffende lithium batterijen. Daar zie je wat 
de gevolgen kunnen zijn als je batterijen ‘mishandelt’ omdat je niet weet wat je wel of niet 
kan doen. Weet je dat wel en ga je op de juiste manier om met deze batterijen, dan kun 
je er veel profijt van hebben. Veel energie, een lange levensduur en lage zelfontlading 
zijn maar een paar voordelen om te noemen. Omdat in de gadget voor de E&A-beurs een 
lithium polymeer batterij verwerkt is, laten we deze keer de leverancier van de batterijen 
aan het woord over een klein stukje van de dynamische wereld achter deze batterijen.

De dynamische wereld 
van batterijen
Is	niet	altijd	een	Chinees	trauma

Voor de E&A gadget (en ook voor voorgaande 
gadgets) sponsorde Elincom de oplaadbare 
lithium polymeer batterij. Het type voor 
de gadget is één van de vele soorten die te 
vinden is in hun leveringsprogramma. Dit 
omvat merken zoals EVE (de wereldmarkt-
leider qua volume met > 4.000.000 stuks 
niet-oplaadbare lithium batterijen per dag en 
daarnaast ook oplaadbare lithium cellen met 
verschillende chemische samenstellingen), 
het Duitse BE-Power die pakketten maakt 
met cellen van derden en het Nederlandse 
merk Cleantron die Lithium Ion packs 
maakt die als “drop-in replacement” voor 
lood accu’s of voor nieuwe producten ingezet 
kunnen worden. 
Voor alle batterijen die Elincom levert, geldt 
dat het gaat om standaard packs waarvoor 
de keuringen zijn uitgevoerd voor UN38.3 
(luchtvracht) en IEC62133 (veiligheid 
Lithium batterijen in draagbare toepassin-
gen).

Kettingreactie
Thermal runaway is de naam voor het effect 
dat in de YouTube-filmpjes leidt tot cellen 
die ontploffen of ontbranden. De oorzaak 
ligt bij het feit dat de chemische reactie die 
de elektrische stroom oplevert, sneller gaat bij 
hogere temperaturen. Hoe sneller deze reac-
tie hoe lager de inwendige weerstand wat bij 
kortsluiting weer leidt tot een hogere stroom. 
Hierdoor neemt de temperatuur verder toe en 
dus ook de stroom en zo verder. Uiteindelijk 
wordt de cel zo warm dat er gassen ontstaan 
die heet en brandbaar zijn en die uit de batte-
rij ontsnappen, vlam vatten, de temperatuur 
nog verder laat oplopen met uiteindelijk een 
explosie tot gevolg.
Bij de filmpjes worden de cellen meestal 
moedwillig beschadigd, maar er zijn ook 
voorbeelden bekend dat de batterijen uit zich-
zelf ontbranden. Dat de batterijen dit doen, 
kan veroorzaakt worden door dendrieten. Dit 
zijn scherpe kristalstructuren die ontstaan op 
de separatorlaag tussen de anode en kathode. 
Deze dendrieten kunnen uiteindelijk door de 
separatorlaag heen zagen en een interne kort-
sluiting veroorzaken. Daar helpt geen Battery 
Management System (BMS) tegen.
Alle gevaren moeten echter wel genuanceerd 
worden. Elke smartphone, laptop, elektrische 
fiets of auto draait op lithium-ion batterijen 
en heeft de nodige veiligheidstesten door-
staan zonder dat gebleken is dat batterijen 
onstabiel zijn. Bedenk ook dat we niet elke 
dag over ongelukken lezen.

Belangrijk is wel dat je weet hoe om te gaan met lithiumbatterijen. Voor het 
ontwikkelen van elektronica die gebruik maakt van lithiumbatterijen, zowel 
oplaadbaar als primaire batterijen is kennis van zaken zeer belangrijk. Bedenk 
dat je die kennis niet vindt bij Alibabba en dat het gebruik zonder te weten 
waar je mee bezig bent, snel kan uitgroeien tot een Chinees trauma zoals in 
de YouTube-filmpjes.

Door	de	lucht
Sinds april 2016 zijn de regels voor transport door de lucht verder aange-
scherpt. De IATA confirmeert zich onder meer aan de UN38.3. De cellen en 
packs moeten voldoen aan deze veiligheidsnorm. UN38.3 gaat over intrin-
sieke veiligheid, verpakking en het papierwerk. Voorheen werden kleine 
lithiumbatterijen en packs niet bestempeld als Dangerous Goods en was 
het transport relatief eenvoudig: er moest enkel een gedefinieerde sticker 
met Lithium op de doos zodat dit duidelijk was voor de transporteur en 
de gebruikers. Inmiddels worden alle lithiumbatterijen ongeacht de capaci-
teit of afmetingen, zowel primaire als oplaadbaar bestempeld als DG en is 
het transport sterk gereguleerd. Dit geldt zelfs voor Lithium IJzerfosfaat en 
Lithium Titanaat die het fenomeen thermal runaway helemaal niet kennen. 
Feit is wel dat die zoveel energie kunnen afgeven dat ze de elektronica erom-
heen wellicht kunnen laten ontbranden.
De UN38.3 geldt dus ook voor eindproducten die lithiumbatterijen bevat-
ten. Ook die moeten voorzien zijn van een sticker op de verpakking, moeten 
een goedgekeurde verpakking hebben, mogen niet met te veel producten 
in een shipment verstuurd worden etc. Bij verscheping over de weg zijn de 
regels veel minder strikt, maar ook daar zijn eisen.

Lading
Een andere verandering is dat de oplaadbare batterijen nog maar 30% gela-
den mogen zijn volgens de eisen van de UN38.3. Bij een zelfontlading van  
4 a 5% per maand betekent dit dat na een half jaar de lithium ion en poly-
meer batterijen leeg zijn. Als ze tussentijds niet opgeladen worden, kunnen 
ze een gevaarlijk stadium in gaan waarbij het mogelijk is dat de batterijen 
beschadigd raken. Dit kan dus een aanpassing van de voorraadpositie en 
handling voor distributeurs en OEM-ers betekenen.

IEC62133
Voor draagbare producten met Lithium batterijen geldt dat deze batterijen 
moeten voldoen aan de IEC62133. Deze heeft veel overeenkomsten met de 
UN38.3 maar gaat iets verder in op de veiligheid tijdens het gebruik. Wat 
gebeurt er bij een kortsluiting? Wat gebeurt er als een cel doorboord word? 
De IEC62133 is nu nog niet verplicht voor alle toepassingen met lithium bat-
terijen, maar naar verwachting duurt dat niet lang meer of dit is wel het geval.

Verantwoordelijk
De importeur die de cellen de EU binnen brengen worden als fabrikant gezien 
door de Europese autoriteiten. Hiermee is de importeur dus verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de cellen en of ze voldoen aan alle normen. Met deze 
aangescherpte regels wordt hopelijk bewerkstelligd dat de grijze import via 
schimmige handelaren en directe import door onwetende gebruikers enigs-
zins ingedamd wordt en wat de veiligheid vergroot. Als eindgebruiker is het 
dan ook verstandig om cellen binnen de EU te kopen. Dit scheelt heel veel 
gedoe met alle regelgeving. Dit is immers al door de importeur gedaan.       •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “De dynamische wereld van batterijen”.
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