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	 opbergsystemen

Verantwoorde opslag Li-ion accu’s
Li-ion	risicovoller	voor	omgeving	dan	gedacht

Risico’s
Een nadeel van Li-ion accu’s waar nog al eens aan voorbij 
gegaan wordt, is dat het accumateriaal extreem brandbaar 
is, zeker in vergelijking met conventionele loodaccu’s. Zo 
kan een Li-ion accu bij kortsluiting spontaan van binnenuit 
zelf ontbranden. In zo’n geval gaan er dan hoge stromen 
lopen, waardoor er een hoge inwendige druk ontstaat en/
of het elektrolyt gaat lekken als gevolg van de temperatuur-
stijging. In allebei de situaties kan brand en/of explosie het 
gevolg zijn. 

Risicovolle	handelingen
Andere handelingen die nog wel eens onderschat worden, 
zijn verder het loskoppelen van de accu van de lader als er 
stroom op staat en het gebruik van verkeerde laders. In de 
eerstgenoemde situatie kan door het optreden van vonk-

vorming kortsluiting ontstaan met als gevolg een verhoogd 
risico op brand. Wordt de maximale laadstroom overschre-
den door gebruik van verkeerde laders, dan kan ook dat lei-
den tot oververhitting, brand en zelfs een explosie. Omdat 
eenvoudigweg blussen met water of met CO2 onmogelijk 
is vanwege het feit dat deze accu’s hun eigen zuurstof pro-
duceren en bovendien giftige stoffen uitstoten, beschouwt 
een instantie als de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(IlenT) daarom de hierboven beschreven Li-ion batterijen 
als een gevaarlijke stof; een stof die vergelijkbaar is met 
CNG, LNG en waterstof. 

Brandveiligheidskast	voor	Li-ion
“Het risico op zelfontbranding wordt significant groter, naar-
mate meerdere apparaten met Li-ion accu’s bij elkaar liggen 
op opladers in één en dezelfde ruimte. Denk maar eens aan 
elektronica- of onderhoudsafdelingen. Stel één van de appa-
raten ontbrandt spontaan, dan slaat zo’n brand in ras tempo 
over naar de andere accu’s in de ruimte en dan is het leed 
niet te overzien”, zo vertelt Van Doesum, directeur van de 
Nederlandse vestiging van DENIOS. “Om dit soort risico’s 
te elimineren heeft onze Duitse leverancier Asecos daarom 
een brandwerende veiligheidskast ontwikkeld en gebouwd; 
een kast die speciaal ontworpen is voor de veilige opslag en 
het veilig laden van Li-ion accu’s (zie afbeelding 1).”
Voor het ontwerp van deze kast heeft de fabrikant voortge-
borduurd op andere veiligheidskasten uit haar programma, 
die speciaal ontwikkeld zijn voor de opslag van gevaarlijke 
stoffen in laboratoria. Hoewel de beide kasten qua uiterlijk 
op het eerste gezicht enige overeenkomst vertonen, is er één 
opmerkelijk verschil. De brandwerende veiligheidskast voor 
de opslag en het veilig laden van Li-ion accu’s heeft niet 
alleen een brandwerendheid van 90 minuten van buiten 
naar binnen zoals laboratoriumkasten, maar ook een brand-
werendheid van 60 minuten van binnen naar buiten. En 
met name het laatst  genoemde aspect is cruciaal voor Li-ion 
accu’s, die spontaan van binnenuit kunnen ontbranden. De 
gebruiker heeft dan namelijk een uur de tijd om een gepaste 
actie te ondernemen om de ontstane brand in de kiem te 
smoren. 

Certificering
Om er zeker van te zijn dat deze nieuwe brandveiligheids-
kast voldoet aan de geldende Europese wet- en regelge-
ving, heeft Asecos de ‘Materialprüfungsanstalt’ van de, 
in de Europese Unie geaccrediteerde, notified body MPA 
Dresden gevraagd om een onafhankelijke brandtest uit 
te voeren. Zo is een brandtest uitgevoerd op basis van de 
standaard brandcurve van de EN1363-1, alleen dan wel 
bij een temperatuur die 15% hoger is dan voorgeschreven. 
Van Doesum: “Deze temperatuursverhoging is een bewuste 
keuze geweest, vanwege het feit dat brandende Li-ion accu’s 
fors meer hitte produceren dan andere stoffen die een der-
gelijke brandtest ondergaan. Het resultaat van de test was 
boven verwachting. Met een brandwerendheid van maar 
liefst 78 minuten van binnen naar buiten is de gestelde eis 
van 60 minuten conform het Bouwbesluit namelijk ruim-
schoots gehaald. Met andere woorden: de kast beschikt dus 
over alle benodigde certificaten”. 

Meerdere	uitvoeringen
Inmiddels is de nieuwe brandwerende opslagvoorziening 
op de markt verkrijgbaar, in maar liefst drie uitvoeringen. 
De eerste uitvoering (veiligheidsklasse 1) biedt de eerder 
omschreven brandwerendheid van beide kanten. De tweede 
uitvoering (veiligheidsklasse 2) is aanvullend uitgevoerd 
met een automatisch blussysteem in de kast (afbeelding 2). 
Indien de temperatuur in de kast boven de grenswaarden 
uitkomt, breekt de glasampul en komt het blusmiddel vrij. 
Als blusmiddel wordt gebruik gemaakt van een droge aero-
sol die het ontbrandingsproces in de lithium-ion accu op 
moleculaire basis stopzet. Met behulp van de hoeveelheid 
blusgas dat dan vrijkomt, kan de temperatuur van de bat-
terijen ongeveer 45 minuten onder de 130 graden Celsius 
worden gehouden. De overdruk die dan in de kast ontstaat, 
blijft binnen de perken dankzij speciale brandkleppen die 
in de kast zijn aangebracht. Bij de derde uitvoering (vei-
ligheidsklasse 3) wordt de kast uitgerust met een optische 
rookmelder voor het nog sneller activeren van de blusproce-
dure en het in werking stellen van een geïntegreerd alarm-
systeem (afbeelding 3). Omdat bij een eenmaal gebluste 

accu het probleem ‘slechts’ tijdelijk onder controle is, is het 
herkennen van de problematiek door middel van brandmel-
ding van belang om de beheersbaarheid onder controle te 
houden.
Indien gewenst kan de kast worden uitgevoerd met geïn-
tegreerde wandcontactdozen voor het veilig opladen van 
de Li-ion accu’s en met extra roosterniveaus en/of geperfo-
reerde laden. Het plaatsen van gesloten niveaus is niet toe-
gestaan, omdat het blusmiddel in geval van een calamiteit 
moet kunnen worden doorgelaten. Vermeldenswaardig is 
dat Denios, naast deze standaardkast voor inpandige opslag 
van Li-ion accu’s, ook al meerdere opslagruimten op maat 
heeft ontwikkeld voor specifieke toepassingen in de auto-
motive-industrie, alsmede bij toonaangevende producenten 
van elektrische fietsen en Li-ion batterijen. 

Tot	slot
Met de nieuwe kasten kunnen Li-ion accu’s veilig opgesla-
gen worden en ook voor het opladen van grote hoeveelheden 
accu’s bieden de kasten grote veiligheid met betrekking tot 
het mogelijk uitbreken van brand. Daarbij biedt de brand-
werendheid van 60 minuten voldoende tijd om gericht actie 
te ondernemen, mits natuurlijk de alarmering wel zo snel 
mogelijk plaatsvindt. Menig bedrijf dat grote hoeveelhe-
den accu’s op voorraad heeft, kan zo de risico’s op een grote 
brand aanzienlijk verkleinen.                                      •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Verantwoorde opslag Li-ion accu’s”.
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Afbeelding 3. Met een ingebouwde rookmelder wordt nog sneller gealarmeerd.

Afbeelding 1. De nieuwe veiligheidskast van Denios is 
ook brandvertragend van binnen naar buiten en daar-
mee zeer geschikt voor het opslaan van Li-ion accu’s.

Afbeelding 2. Wordt de temperatuur in de kast te hoog, dan breekt een ampul en komt er een blusgas vrij dat 
afgestemd is op brandende Li-ion accu’s.

Li-ion batterijen worden heden ten dage gebruikt in de meest uiteenlopende producten; van zaklampen en 

draagbare, oplaadbare gereedschappen tot telefoons en computers. Niet altijd wordt er even verantwoord 

met deze producten omgegaan. Hoe vaak valt er niet een telefoon of wordt een gereedschap teruggeworpen 

op een werkbank. Hoewel dit op het eerste gezicht vrij onschuldig lijkt, kan de Li-ion batterij door oneigen-

lijk gebruik of vallen intern beschadigen, met als gevolg een verhoogd explosierisico tijdens gebruik en/

of opslag. Om bewustwording op dit gebied te verhogen, heeft Denios de campagne ‘Laat de spuit maar 

thuis’ ontwikkeld. Een campagne die gekoppeld is aan het uitkomen van een speciale brandwerende kast en 

waarin gebruikers geattendeerd worden op de gevaren van Li-ion accu’s en tips krijgen voor eventueel te 

nemen veiligheidsmaatregelen. 

‘Van het neerstorten van vliegtuigen tot het exploderen 
van apparatuur zoals telefoons, camera’s en computers.’ Al 
menig keer zijn er forse schades als deze ontstaan doordat 
weinig of niets bekend is over het verhoogd explosierisico als 
gevolg van mechanische, thermische of elektrische overbe-
lasting van Li-ion batterijen. Desondanks neemt het gebruik 
van Li-ion accu’s wereldwijd nog steeds een ware vlucht. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn de grote energiedicht-
heid, de geringe zelfontlading, het lage gewicht en het ont-
breken van geheugen-effect bij dit type accu’s. De accu’s 
hebben een hoog vermogen en een lange levensduur, zeker 
in vergelijking met conventionele loodaccu’s. Zo is de ener-
giedichtheid van Li-ion accu’s maar liefst drie keer hoger, 
het gewicht fors lager en de prestaties, met name bij, lagere 
temperaturen aanzienlijk beter. Allemaal voordelen die voor 
veel fabrikanten lijken op te wegen tegen de nadelen. 


