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Litowo-jonowe systemy magazynowania energii

Systemy magazynowania 
energii

• Optymalizacja pracy aktywów

• Stabilizacja napięcia sieci, 
równoważenie popytu i podaży 
energii elektrycznej 

Ochrona przeciwpo żarowa

• Baterie Li-ion łączą w sobie 
wysokoenergetyczne materiały 
oraz łatwopalne elektrolity 

• Wymagane ograniczenie ryzyka 
pożaru 

Dostawy energii do sieci 

Dostarczanie energii dla 
przemysłu

Integracja energii odnawialnej 



Zagro żenia po żarowe w magazynach z bateriami Li-ion

Ogniwa akumulatora Li-ion

• Baterie Li-ion łączą wysokoenergetyczne materiały
oraz zwykle łatwopalne elektrolity

• Uszkodzenie separatora prowadzi do 
wewnętrznego zwarcia i z dużym 
prawdopodobieństwem do niekontrolowanego 
wzrostu temperatury

• Istnieje zagrożenie pojawienia się otwartego ognia 
oraz wybuchu 

Zagro żenia elektryczne 

Przeciążenie instalacji elektrycznej lub wadliwy element 
wyposażenia może bardzo szybko prowadzić do zwarcia lub 
przegrzania. Dodatkowo obecność palnych elementów tj. płytki 
drukowane. 

Szybka wymiana powietrza

Kompleksowe chłodzenie powietrzem zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia 



Zagro żenia po żarowe w magazynach z bateriami Li-ion

Pożary zwi ązane z elektryczno ścią stanowi ą ryzyko standardowe,
możliwe do opanowania!

• Około ¼ największych strat w przemyśle jest 
spowodowana pożarem związanym z 
elektrycznością.

• Pożary związane z elektrycznością mogą być 
wykryte na wczesnym etapie i jako ryzyko 
klasy A+ mogą być skutecznie ugaszone za 
pomocą SUG gazowych.



Budowa ogniwa akumulatora litowo-jonowego

Zagro żenie po żarowe - akumulator litowo-jonowy

• Przewodzący jony, zazwyczaj łatwopalny elektrolit

• Separator zapewniający elektryczną izolację 
elektrod

• Materiały wysokoenergetyczne 

• Wewnętrzne zwarcie prowadzi do egzotermicznej 
reakcji chemicznej

Anode Cathode

Li ion Li anion Li cation electrolyte

Collector Separator Collector



System zarz ądzania bateriami Li-ion

Temperatura

Prąd

Napięcie

• Zarządzanie temperaturą

• Zarzadzanie i monitorowanie pracy 
baterii

• Zarządzanie stanem naładowania



Zagro żenia po żarowe – baterie Li-ion
Niekontrolowany wzrost temperatury

• Uszkodzenie separatora ze względu na długi okres 
eksploatacji  

• Wzrost temperatury, parowanie elektrolitu

• Ryzyko wybuchu mieszaniny gaz-powietrze

• Efekt domina 

Jeśli ogrzewanie nie zostanie 
opanowane dojdzie do 
niekontrolowanego wzrostu 
temperatury.



Test detekcji i gaszenia po żaru

Zwarcie w akumulatorze  Detekcja niekontrolowanego wzrostu 
temperatury



Stanowisko badawcze detekcji po żaru

ASD FDA241

Filtr

ASD rurka

Płyta grzewcza

• Płyta grzewcza zamontowana w szafie rack

• Akumulator testowy umieszczony bezpośrednio 
na płycie grzewczej 

• Rurka czujki zasysającej wraz otworem do 
próbkowania umieszczona w szafie rack

• Rurka zasysająca z filtrem

• ASD FDA241

Otwór 
próbkowania

• Równomierne ogrzewanie płyty grzewczej przez 
450 s od temperatury 20°C do 400°C.

• Stałe pobieranie próbek powietrza i analiza 
sygnałów.

Sekwencja testowa

Konfiguracja testowa 



Test detekcji – rezultaty
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Stanowisko badawcze z akumulatorem poddanym zwarciu

Czujnik C1-C2

Czujnik C2-C3
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Metalowe 
ostrze

Cylinder 
pneumatyczny 

• Stymulacja niekontrolowanego wzrostu 
temperatury poprzez przebicie ogniwa 1 
(wywołanie wewnętrznego zwarcia) przy stężeniu 
tlenu na poziomie:
a) 21.0% 
b) 11.3% 
Ciągły pomiar i rejestracja temperatury między 
ogniwami akumulatora.

Sekwencja testowa

• Umieszczenie 3 ogniw akumulatorowych w 
oryginalnej obudowie obok pneumatycznego 
mechanizmu penetracyjnego składającego się z 
pneumatycznego cylindra i metalowego ostrza.

• Ustawienie 2 czujników temperatury w 
przestrzeniach między ogniwem 1 i 2 oraz 2 i 3.

Konfiguracja testowa 



Krzywe temperaturowe przy ró żnym st ężeniu tlenu 
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Ochrona ma znaczenie!

Bez ochrony
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Podej ście w celu zapewnienia skutecznej ochrony 
przeciwpo żarowej 

Magazyny, akumulatory i ogniwa muszą być 
chronione przed pożarami zewnętrznymi 
(elektryka)

W zależności od rodzaju baterii pożar musi być 
ograniczony do jednego ogniwa bądź modułu.
Należy zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru 
poza moduł. 

Należy zapobiegać pożarom 
wtórnym! Wydłużony czas retencji!

Zapewnienie ochrony przeciwpo żarowej w 
magazynach baterii litowo-jonowych



Połączenie zaawansowanej detekcji oraz wła ściwego 
systemu SUG pozwala zapewni ć skuteczn ą ochron ę

FDA 241 i Sinorix N 2



Rozwi ązanie kontenerowe



Dziękuję za uwagę.
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