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Analiza požarne varnosti litij ionskih akumulatorjev 

Povzetek: Litij ionski akumulator je vrsta polnilnega akumulatorja, ki se pogosto 

uporablja kot vir energije v prenosni elektroniki in električnih vozilih. Varnostne analize, 
ki zadevajo litij ionske akumulatorje, upravičujejo nezgodni dogodki v preteklih letih in 
želja po vsesplošni uporabi v transportnem sektorju. Napredek znanstvenih spoznanj 

glede preučevanja načinov odpovedi akumulatorjev in izjemni tehnološki preboj v 
računalniški znanosti, sedaj omogočajo učinkovito analiziranje odpovednih mehanizmov, 
ki pomagajo oblikovalcem pri razvoju varnejših akumulatorjev. V nadaljevanju delo 

ponuja pregled varnostnih analiz in simulacij, izvedenih na področju varnostnih analiz, s 
poudarkom na nevarnosti vžiga/eksplozije in z njima povezanih nezgodnih dogodkov. 
Razpravlja se prav tako o napredku simulacijskih modelov in z modeli povezano fiziko 

ter o močni soodvisnosti simulacij z demonstracijo stopnje varnosti litij ionskih 

akumulatorjev. V perspektivo so prav tako postavljene zdajšnje omejitve in priložnosti. 
Glede na tržne trende se predvideva, da bo varnost še vedno eden izmed glavnih 
omejitvenih faktorjev pri iskanju sprejemljivega kompromisa glede splošne učinkovitosti 
in stroškov litij ionskih polnilnih akumulatorjev v prihodnosti. Domneve smo potrdili z 

neodvisnim prebojnim testiranjem akumulatorjev, ki je pokazalo ranljivost akumulatorjev 

na mehanske poškodbe in visoko stopnjo tveganja na področju požarne varnosti. S tem 

smo dokazali, da litij ionski akumulatorji predstavljajo unikaten varnostni izziv saj so 

neprimerljiv prenosni vir vžiga, ki v obliki električnih vozil in prenosne elektronike 
vstopajo v kompleksne požarne scenarije. 
 

Ključne besede: Požarna varnost, Litij ionski akumulator 

  



 

 

Assessment of lithium-ion batteries fire safety 

Abstract: A lithium-ion battery is a type of rechargeable battery commonly used as a 

power source in portable electronics and electric vehicles. Fire safety analysis of lithium-

ion batteries is justified by accidents of electrical vehicles in recent years. Advances in 

scientific knowledge related to the study of types of battery failure and an extreme 

technological breakthrough in computer science now enable effective analysis of the 

resistance mechanisms that contribute to the design of the latest batteries. The 

continuation of this work provides an overview of safety analyses and simulations 

performed to illustrate failure mechanisms, highlighting the hazards of 

ignitions/explosions and associated accidental events. The progress of simulation models, 

model-related physics, and the strong interdependence between the simulations and the 

demonstration of safety are discussed. Current limitations and opportunities have also 

been brought into focus. In terms of market trends, safety is still seen as one of the main 

constraints to find acceptable trade-offs in the overall efficiency and cost of lithium-ion 

batteries in the future. The assumptions were confirmed by independent penetration tests 

of batteries, which showed the vulnerability of the batteries and the potential fire risk. 

With that in mind we conclude that lithium ion batteries pose a unique ignition source 

which can lead to complex fire scenarios in unprecedented maner.  

Key words: Fire safety, Lithium-ion battery
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov  

18650: cilindrična celica dolžine 65 mm in premera 18 mm  

26650: cilindrična celica dolžine 65 mm in premera 26 mm  

BMS: Sistem za upravljanje akumulatorjev (»battery management system«) 

BTMS: Sistem za toplotno upravljanje akumulatorjev (»battery thermal management 

system«) 

CID: Naprava prekinitve električnega toka (»current interrupt device«) 

LiBOB: LiB(C2O4)2, elektrolit 

LiFSI: F2LiNO4S2, elektrolit 

LiPF6: Litijev heksaflorofosfat, elektrolit 

LiTFSI: LiC2F6NO4S2, elektrolit 

NCA: LiNixCoyAlzO2 (x+y+z = 1), katodni material 

NMC: LiNixMnyCozO2 (x+y+z = 1), katodni material 

PTC: Pozitivni temperaturni koeficient (»positive temeperature coefficient«) 

SEI: Pasivni film prevoden za litijeve ione (»solid electrolyte interface«) 

Tizm: Izmerjena temperatura (°C) 

Tpovp: Povprečna izmerjena temperatura (°C) 
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1 Uvod 

Litij ionski akumulatorji so sestavni del našega vsakdana saj poganjajo mobilne telefone 

in prenosnike, brez katerih si danes ne predstavljamo modernega sveta. Sedaj so na robu 

preoblikovanja prometnega sektorja z električnimi avtomobili, avtobusi in kolesi. Prav 
tako želimo, da bodo v prihodnosti litij ionski akumulatorji omogočili učinkovitejšo 
izrabo obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija. Tovrstna optimizacija 

obnovljivih virov električne energije bi lahko bila v prihodnosti ključnega pomena za 
zagotavljanje čistejšega in bolj trajnostnega planeta.  

 

Akumulator je naprava, ki hrani kemijsko energijo, katero lahko pretvorimo v elektriko 

[1]. V bistvu so akumulatorji majhni kemijski reaktorji, ki z elektrokemijsko reakcijo 

proizvajajo elektrone, ki lahko stečejo skozi zunanjo napravo in pri tem opravijo delo. V 

primeru, če se hranjena energija sprosti na način, ki ni predviden za normalno delovanje 
akumulatorja, temu pravimo odpovedno stanje. Odpovedna stanja litij ionskih 

akumulatorjev predstavljajo potencialna požarna tveganja, ki so z načini obvladovanja le 
teh obravnavana v tem magistrskem delu. 

1.1 Zgodovinski pregled  

1.1.1 Galvanski člen 

Leta 1780 je Luigi Galvani odkril, da ko sta dve različni kovini (npr. baker in cink) 

povezani med seboj in če se obe kovini hkrati dotakneta različnih delov žabje noge, se le 

ta pokrči. Fenomen je poimenoval "živalska elektrika" [1]. Voltaični kup, ki ga je v 19. 
stoletju izumil Alessandro Volta, je podoben galvanski celici. To odkritje je utrlo pot 

akumulatorjem, kot jih poznamo danes. 

 

Galvanska celica je sestavljena iz dveh polcelic. Vsaka polcelica je v svoji najpreprostejši 
obliki sestavljena iz kovine in raztopine kovinske soli. Solna raztopina vsebuje kation 

kovine in anion za uravnoteženje naboja na kationu [2]. V bistvu polcelica vsebuje kovino 

v dveh oksidacijskih stanjih, elektrokemijska reakcija v polcelici pa je oksidacijsko-

redukcijska (redoks) reakcija, zapisana simbolično v redukcijski smeri kot: 
 𝑀𝑛+(𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡) + 𝑛𝑒− ⇌ 𝑀(𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡) (1) 

 

V galvanski celici lahko ena kovina reducira kation druge ter nasprotno lahko drugi kation 

prav tako oksidira prvo kovino. Dve polcelici morata biti fizično ločeni, da se raztopini 
ne mešata. Za ločitev obeh raztopin se uporablja solni mostiček ali porozna plošča [2]. 
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Število elektronov, ki se prenašajo v obe smeri, mora biti enako, zatorej seštevek delnih 

reakcij poda skupno elektrokemijsko reakcijo celice [2]. Za dve kovini A in B lahko 

zapišemo slednje: 

 𝐴𝑛+ + 𝑛𝑒− ⇌ 𝐴 (2) 𝐵𝑚+ +𝑚𝑒−  ⇌ 𝐵 (3) 𝑚𝐴 + 𝑛𝐵𝑚+ ⇌ 𝑛𝐵 +𝑚𝐴𝑛+ (4) 

 

To seveda ni vse, saj v kolikor želimo da je tokokrog sklenjen, moramo anione prenesti 

iz ene polcelice v drugo. Ko je kovina v eni polcelici oksidirana, je potrebno v to polcelico 

prenesti anione, da uravnotežimo električni naboj nastalega kationa. Solni most ali 

porozna membrana služi tako, da raztopine drži narazen in omogoča pretok anionov v 

smeri, nasprotno toku elektronov v žici, ki povezuje elektrodi [2]. 

 

Napetost galvanske celice je vsota napetosti obeh polcelic. Izmerimo jo lahko s 

priključitvijo voltmetra na obe elektrodi. Voltmeter ima velik upor, zato je trenutni tok 

skozi zanemarljiv. Ko je na elektrode pritrjena naprava, kot je elektromotor, tok steče in 

v obeh polcelicah pride do redoks reakcij. Proces se odvija vse dokler koncentracija 

kationov, ki sodelujejo v reakciji, ne omogoča potek redoks reakcije na elektrodah [2]. 

 

Za Danielovo celico, prikazano na sliki 1., sta značilni kovini cink in baker, soli pa sulfati 
ustrezne kovine.  

 

 

Slika 1. Galvanski člen. 
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Cinkova elektroda se v procesu raztopi in baker se odloži na bakreno elektrodo. Po 
definiciji je katoda elektroda, kjer poteka redukcija (pridobivanje elektronov), zato je 

bakrena elektroda katoda. Katoda privlači katione, zato ima negativni naboj. V tem 

primeru je baker katoda, cink pa anoda [3]. 

 

Galvanske celice se običajno uporabljajo kot vir električne energije. Po svoji naravi 
proizvajajo enosmerni tok. Na primer, svinčeni akumulator vsebuje številne galvanske 

celice. Obe elektrodi sta učinkovito svinec in svinčev oksid [3]. 

 

Westonova celica je bila sprejeta kot mednarodni standard za napetost leta 1911, ki se je 

uporabljala za kalibracijo voltmetrov. Leta 1990 je Westonovo celico zamenjal 

Josephsonov napetostni standard. Anoda v Westonovi celici je amalgam kadmijevega 

živega srebra, katoda je narejena iz čistega živega srebra, elektrolit je (nasičena) raztopina 

kadmijevega sulfata, depolarizator pa pasta živosrebrovega sulfata. Ko je raztopina 
elektrolita nasičena, je napetost celice relativno ponovljiva, zato jo uporabljamo kot 

standard. 

1.1.1.1 Celična napetost 
Standardni električni potencial celice je mogoče določiti z uporabo tabele standardnih 
potencialov za dve vpleteni polovični celici. Prvi korak je identifikacija dveh kovin, ki 

reagirata v celici. Nato se za vsako od dveh polovičnih reakcij poišče standardni potencial 
elektrode, E0, v voltih V. Standardni potencial celice je enak razliki med potenicalama 

katode in anode [2]. 

 

V primeru, ki ga vidimo na sliki 1., sta uporabljeni raztopini CuSO4 in ZnSO4. Vsaka 

raztopina ima v sebi ustrezen kovinski trak, solni most ali porozni disk, ki povezuje obe 

raztopini in omogoča, da ioni SO4
2− prosto tečejo med raztopinami bakra in cinka [2]. Da 

bi izračunali standardni potencial, poiščemo polovične reakcije bakra in cinka in 
ugotovimo: 

 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− ⇌ 𝐶𝑢: 𝐸0 = +0.34 𝑉 (5) 𝑍𝑛2+ + 2𝑒− ⇌ 𝑍𝑛: 𝐸0 = −0.76 𝑉 (6) 

 

Tako je celotna reakcija: 

 𝐶𝑢2+ + 𝑍𝑛 ⇌ 𝐶𝑢 + 𝑍𝑛2+ (7) 

  

Takrat je standardni reakcijski potencial +0,34 V - (-0,76 V) = 1,10 V. Polarnost celice 

se določi na naslednji način. Kovina cinka se močneje reducira kot kovina bakra, kar kaže 
dejstvo, da je standardni (redukcijski) potencial cinka bolj negativen kot bakrov. Tako bo 

kovina cinka izgubila elektrone ob bakrovih ionih in razvila pozitiven električni naboj 
[2]. Konstanta ravnotežja K za celico je izražena z: 
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𝑙𝑛𝐾 = 𝑛𝐹𝐸0𝑅𝑇  (8) 

 

kjer je F Faradayeva konstanta, R plinska konstanta, T pa temperatura v kelvinih. 

 

Dejanske polcelične potenciale je treba izračunati z uporabo Nernstove enačbe (9), saj je 

malo verjetno, da bodo raztopljene snovi v svojih standardnih stanjih, 

 𝐸𝑝𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎 = 𝐸0 − 𝑅𝑇𝑛𝐹 𝑙𝑛𝑒𝑄 (9) 

 

kjer je Q reakcijski količnik. Slednja se v primeru kovin poenostavi na: 

 𝐸𝑝𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎 = 𝐸0 + 2.303𝑅𝑇𝑛𝐹 𝑙𝑜𝑔10𝑀𝑛+ (10) 

 

kjer je {Mn+} aktivnost kovinskega iona v raztopini. Kovinska elektroda je v običajnem 
stanju, zato ima po definiciji enotno aktivnost. V praksi se koncentracija uporablja 

namesto aktivnosti. Potencial celotne celice dobimo s kombiniranjem potencialov obeh 

polcelic, zato je odvisen od koncentracije obeh raztopljenih kovinskih ionov [2, 3]. 

 

Vrednost 2,303R/F je 0,19845 × 10-3 V/K, zato se bo pri 25°C (298,15 K) potencial 

polcelic spremenil za 0,05918 V/n, če se koncentracija kovinskega iona poveča ali 
zmanjša za faktor 10 [2,3]. 

 𝐸𝑝𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎 = 𝐸0 + 0.05918𝑉𝑛 𝑙𝑜𝑔10𝑀𝑛+ (11) 

 

Ti izračuni temeljijo na predpostavki, da so vse kemijske reakcije v ravnovesju. Ko tok 
teče v tokokrogu, ravnotežni pogoji niso doseženi in celični potencial se običajno zmanjša 
kot posledica različnih polarizacijskih procesov. Med porabljanjem reaktantov in 

nastajanjem produktov, se koncentracije elektrolitov spremenijo in napetost celice se 

zmanjša. Posledica temperaturne odvisnosti standardnih potencialov je, da je napetost, ki 
jo proizvaja galvanska celica, odvisna tudi od temperature [2, 3]. 
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1.2 Litij ionski akumulator 

Prve izvedbe litij ionskega akumulatorja je zasnoval britanski kemik in soprejemnik 

Nobelove nagrade za kemijo 2019 M. Stanley Whittingham, medtem ko je v 70-ih letih 

delal za Exxon. Whittingham je za elektrode uporabil titanov (IV) sulfid in kovino litija. 

Vendar ta litijev akumulator, ki ga je bilo mogoče polniti, ni bil praktičen. Titanov disulfid 

je bil slaba izbira, saj ga je potrebno sintetizirati v popolnoma zaprtih pogojih in je 

relativno drag (približno 800 EUR za kilogram za surovino iz titanovega disulfida v 

sedemdesetih letih). Prav tako predstavlja določena zdravstvena tveganja saj ob 

izpostavljenosti zraku titanov disulfid reagira s kisikom in tvori spojine vodikovega 

sulfida, ki imajo neprijeten vonj in so strupene za večino ljudi in živali.  
 

Med zabeleženimi incidenti so bili eden izmed razlogov za okvaro akumulatorja notranji 
kratki stiki, ki so nastali zaradi tvorbe litijevih dendritov. Litijevi dendriti so kovinske 

mikrostrukture, ki nastanejo na negativni elektrodi med polnjenjem litij ionske celice. 

Pojav se zgodi, ko se litijevi ioni kopičijo na površini anode zaradi slabe absorbcije le teh 

v anodo. Zaradi svoje trdnosti in oblike, se je izkazalo, da lahko dendriti predrejo 

separator in povzročijo kratki stik, ki privede do okvare litij ionske celice.  

 

Iz tega in drugih razlogov je Exxon ustavil razvoj litij-titan disulfidnih akumulatorjev. 

Prav tako so akumulatorji, ki vsebujejo kovinske litijeve elektrode varnostno 

pomanjkljivi, saj kovina litija reagira z vodo in sprošča pri tem vodik, ki je eksploziven 

plin. Kot posledica omenjenih pomanjkljivosti so se raziskave osredotočile na razvoj 
akumulatorjev, v katerih so namesto kovinskega litija, prisotne le litijeve spojine, ki lahko 

sprejmejo in sproščajo litijeve ione. Komercialno obliko litij ionskega akumulatorja sta v 

90-ih letih razvili japonski podjetji Sony in Asahi Kasei pod vodstvom Yoshia Nishia [1]. 

1.2.1 Delovanje litij ionske celice 

Akumulator je sestavljen iz anode, katode, separatorja, elektrolita in dveh tokovnih 

kolektorjev (pozitivnega in negativnega). Anoda in katoda shranjujeta litij. Elektrolit 

prenaša pozitivno nabite litijeve ione od anode do katode in obratno skozi separator. 
Gibanje litijevih ionov v anodi ustvarja proste elektrone, ki ustvarjajo naboj na 

pozitivnem kolektorju toka. Nato električni tok steče iz tokovnega zbiralnika skozi 
napravo, ki se napaja (mobilni telefon, računalnik ipd.), v negativni tokovni zbiralnik. 
Separator blokira pretok elektronov v akumulatorju [4, 5]. 

Medtem ko se akumulator prazni in zagotavlja električni tok, anoda sprosti litijeve ione, 
ki preko separatorja prehajajo proti katodi in ustvarijo pretok elektronov z ene strani na 

drugo. Pri priključitvi naprave na zunanjo napetost se zgodi ravno nasprotno: katoda 

sprosti litijeve ione, anoda pa jih sprejme [5]. 

Dva najpogostejša pojma, povezana z akumulatorji, sta gostota energije in gostota moči. 
Gostota energije se meri v vatnih urah na kilogram (Wh/kg) in je količina energije, ki jo 
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akumulator lahko shrani glede na svojo maso. Gostota moči se meri v vatih na kilogram 
(W/kg) in je količina energije, ki jo akumulator lahko ustvari glede na svojo maso [1]. Če 
želimo narisati jasnejšo sliko, pomislimo na izsuševanje bazena. Gostota energije je 
podobna velikosti bazena, medtem ko je gostota moči primerljiva s čim hitrejšim 
praznjenjem bazena [5]. 

Shema 2D modela za litij ionski akumulator je prikazana na sliki 2. Sestavljen je iz dveh 

tokovnih kolektorjev, negativne elektrode (anoda), separatorja in pozitivne elektrode 

(katoda). Elektrode in separator imajo porozno strukturo [5]. Elektrokemijske reakcije, ki 

se med elektrodami pojavijo med postopkom polnjenja in praznjenja lahko izrazimo na 

naslednji način:  𝑎𝑛𝑜𝑑𝑎:  𝐿𝑖𝑥𝐶6 ⇌ 6𝐶 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− (12) 𝑘𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎:  𝐿𝑖𝑦𝑀𝑂2 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− ⇌ 𝐿𝑖𝑦+𝑥𝑀𝑂2 (13) 

  

kjer MO2 pomeni kovinski oksid, kot je npr. CoO2, x in y pa stehiometrični števili anod 
in razmerje med koncentracijo Li+ Cs in največjo koncentracijo Li+ Cs, MAX. Med 

postopkom praznjenja aktivni litij difundira iz glavnine anodnega materiala na površino 

katode, kjer se litijevi ioni (Li+) kopičijo in se sproščajo v elektrolit. Istočasno, katoda, 

sprosti enako število elektronov (e-), kot se je sprostilo litijevih anionov (Li+). Litijevi 

ioni se skozi elektrolit premikajo proti katodi skozi separator. Elektroni pri tem ne morejo 

skozi separator, ki je električni izolator, zato se gibljejo po zunanjem vezju in tako 

opravijo električno delo, kot je razvidno na sliki 2. [5, 6].  

 

Slika 2. Shema delovanja 2D celice litij ionskega akumulatorja. 
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1.2.1.1 Rast dendritov  

Razumevanje mehanizma rasti litijevih dendritov je ključno za izboljšanje pasivne 

varnosti akumulatorjev. Rast litijevega dendrita je težko opaziti saj na rast litijevega 

dendrita vplivajo številni parametri, vključno z gostoto toka, temperaturo, vrsto 

elektrolita in prevodnost elektrolita. Iz tega razloga je bilo veliko prizadevanj namenjenih 

zaviranju rasti dendrita v litijevih celicah, vključno z izdelavo 3D strukturirane litijeve 
anode, vpeljavo trdnega elektrolita, funkcionalnih separatorjev, elektrolitskih dodatkov, 

itd. [7, 8]. 

 

V stroki je poznanih več modelov tvorbe dendritov [9]: 

• Brownov statistični model: 

Model opisuje porazdelitev ionov po simulacijskem prostoru, kjer so 

prednastavljena aktivna mesta, kjer lahko pride do elektrodepozicije iona. 

Gibanje ionov je pri tem naključno oz. Brownovo. Ko je verjetnost, da se ioni 

odložijo na površino elektrode majhna, lahko opazimo ione bližje površini 
elektrode, česar posledica je enakomernejše in gostejše odlaganje ionov. Ko je 

verjetnost depozicije velika, lahko opazimo povečano odlaganje ionov na 

izrastkih elektrode, kar povzroči rast dendritičnih konic.  
• Površinsko napetostni model: 

Model opisuje, da je odlaganje ionov hitrejše na neenakomernih kot na ravninskih 
površinah, ker pri masnem transportu ionov prevladuje prostorska difuzija in ne 
linearna difuzija. Z modelom lahko relativno natančno predvidimo hitrost rasti in 
radij posameznega dendrita.  

• Chalzavielov model 

Model opisuje rast dendritov, ko gostota toka preseže mejno vrednost jlim. 

Lokalizirano električno polje, ki se pojavi na medfazi v nadaljevanju privede do 
rasti dendrita.  

1.2.1.2 Oblike akumulatorjev 

Tipični cilindrični litij ionski akumulator je danes sestavljen iz spiralne celice, kot je 
prikazano na sliki 3. Tanke plasti anode, katode, separatorja in tokovnega zbiralnika se 

položijo skupaj in zvijejo v spiralno obliko. Porozni deli elektrod in separatorja so 

zapolnjeni s tekočim elektrolitom, ki omogoča prenos ionov v mediju. Seveda obstaja več 
oblikovnih izvedb litij ionskih akumulatorjev. Nekaj primerov je navedenih spodaj: 

• cilindrična,  

• prizmatična, 

• ploščata ("pouch"). 

Celice z valjasto obliko so narejene na značilen način "swiss roll" (v ZDA znan kot "jelly 
roll"), kar pomeni, da gre za en sam "zvitek" pozitivne elektrode, separatorja, negativne 

elektrode in separatorja zvitega v tuljavo. Obliko zvitka v valjastih celicah lahko 

primerjamo z Arhimedovo spiralo. Prednost cilindričnih celic v primerjavi s celicami z 
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zloženimi elektrodami je večja proizvodna hitrost, pomanjkljivost pa je lahko radialni 

temperaturni gradient znotraj celic, ki se razvije pri visokih tokovih praznjenja [4]. To je 

eden izmed glavnih razlogov zakaj se le te uporabljajo v električnih vozilih. 

 

 

Slika 3. Presek cilindričnega litij ionskega akumulatorja. 

1.2.1.3 Elektroliti 

Glavna naloga elektrolita v akumulatorju je prenos litijevih ionov s katode na anodo ob 

polnjenju in obratno ob praznjenju. Med delovanjem akumulatorja morajo elektroliti biti 

anodno in katodno stabilni. Vendar temu ni tako, saj so termodinamisko nestabilni ob 

prisotnosti litija ali LixC6 v  območju delovne napetosti. Zaradi tega se ob prvem polnjenju 
tvori pasivni film prevoden za litijeve ione, poznan tudi kot SEI (»solid electrolyte 

interface«) [6, 10, 11]. 

1.2.1.4 Tekoči elektroliti  
Tekoči elektroliti v litij ionskih akumulatorjih so običajno sestavljeni iz litijevih soli, kot 

je LiPF6, LiTFSI ali LiFSI, LIBOB v organskem topilu, kot so etilen karbonat, dimetil 

karbonat ali dietil karbonat. Tekoči elektrolit deluje kot prevodna pot za gibanje kationov, 
ki med praznjenjem prehajajo iz negativne v pozitivno elektrodo. Tipične prevodnosti 
tekočega elektrolita pri sobni temperaturi (20 °C) so v območju 10 mS/cm, povečajo se 
za približno 30-40 % pri 40 °C in rahlo zmanjšajo pri 0°C [6]. 

 

Organska topila se med polnjenjem zlahka razgradijo na negativnih elektrodah. Kadar se 

kot elektrolit uporabljajo ustrezna organska topila, se topilo ob začetnem polnjenju 
razgradi in tvori trdno plast, imenovano trdna elektrolitska interfaza, ki je električno 
izolacijska, vendar zagotavlja pomembno ionsko prevodnost za litijeve katione. Interfaza 
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preprečuje nadaljnjo razgradnjo elektrolita po drugem polnjenju. Na primer, etilen 
karbonat se razgradi pri razmeroma visoki napetosti (0,7 V) v primerjavi z litijem, in tvori 

gosto in stabilno vmesno površino [6]. 

1.2.1.5 Trdni elektroliti  

Nedavni napredek v tehnologiji akumulatorjev vključuje uporabo trdne snovi kot 
elektrolitskega materiala. Najbolj perspektivna med njimi je keramika. Trdni keramični 
elektroliti so večinoma litijevi kovinski oksidi, ki omogočajo prenos litijevih ionov skozi 
trdno snov zaradi lastnega litija. Glavna prednost trdnih elektrolitov je, da ni nevarnosti 

puščanja, kar je resna varnostna težava za akumulatorje s tekočimi elektroliti [12].  

Trdne keramične elektrolite lahko razdelimo na tri glavne kategorije: keramični,  steklasti 

in polimerni. Keramični trdni elektroliti so spojine s kristalno strukturo, ki ima običajno 
ionske transportne kanale. Pogosti keramični elektroliti so litijevi super-ionski vodniki 

(LISICON) in perovskiti [13].  

Steklasti trdni elektroliti so amorfne atomske strukture, sestavljene iz podobnih 

elementov kot keramični trdni elektroliti, vendar imajo na splošno višjo prevodnost zaradi 
večje prevodnosti na mejah zrn. Med steklaste trdne elektrolite sodijo sulfidne spojine 

[13].  

Tako steklasti kot keramični elektroliti lahko z nadomestitvijo kisika z žveplom postanejo 
ionsko bolj prevodni. Večji polmer žvepla in njegova večja sposobnost polarizacije 
omogočata večjo prevodnost litija. To prispeva k temu, da se prevodnosti trdnih 
elektrolitov približujejo vrednosti tekočih elektrolitov, pri čemer je večina vrednosti 

znaša približno 0,1 mS/cm, najboljše pa 10 mS/cm [13]. 

Polimerni elektroliti na drugi strani predstavljajo material katerega je veliko lažje 
obdelovati, oblikovati in združevati z obsežnimi proizvodnimi procesi. Poleg tega imajo 

polimerni elektroliti višjo stopnjo elastičnosti in plastičnosti, kar izboljšuje stabilnost 

fleksibilnost litij ionskega akumulatorja in pomeni večjo odpornost na volumske 
spremembe med delovanjem celice [13]. 

1.2.1.6 Katodni materiali  

Med različnimi sestavnimi deli litij ionske celice so katode (pozitivne elektrode) trenutno 

sestavni del, ki narekuje gostoto energije in stroške akumulatorjev. Zanimivo je dejstvo, 

da vse tri vodilne kemijske oblike katode (slika 4.), ki so trenutno v uporabi, izvirajo iz 

skupine raziskav Johna Goodenougha na Univerzi Oxford v Angliji in na UT Austin v 

ZDA [14].  
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Slika 4. Vrste katodnih materialov. 

Napetost celice je določena z energijsko razliko med redoks energijami anode in katode. 

To pomeni, da bi morala energija katode ležati čim nižje, energija anode pa čim višje, kar 

pomeni, da bi katoda zahtevala stabilizacijo višjih oksidacijskih stanj z nižje ležečim 
pasom energije, medtem ko bi anoda zahtevala stabilizacijo nižjih oksidacijskih stopenj 
z višje ležečim energetskim pasom (glej sliko 5.). Vprašanje je, kako dostopati do nižje 
ležečega energetskega pasu kovinskega iona z dovolj visoko stopnjo oksidacije v 

materialu, da lahko povečamo celično napetost. Po treh desetletjih temeljnih raziskav 

lastnosti materialov, zlasti oksidov prehodnih kovin, je Goodenough ugotovil, da je vrh 

energetskega pasu S2–: 3p višji kot vrh O2–: 2p pasu za oblikovanje oksidnih katod, kot 

lahko vidimo na sliki 5. [14]. 

 

To pomeni, da bomo lahko dostopali do nižjih energetskih pasov z višjimi stopnjami 
oksidacije, kot pri Co3+/4+. S tem povišamo celično napetost, ki je omejena na vrh pasu 

S2–: 3p, in znižamo redoks energijo katode v želji po dostopanju do višjih oksidacijskih 
stanj v sulfidu in s tem povzročimo oksidacijo ionov S2– do molekularnih disulfidnih 

ionov (S2)
2. Nasprotno se lahko v oksidu redoks energija katode znatno zniža z dostopom 

do nižje ležečih energijskih pasov, kot je Co3+/4+, in se tako poveča napetost celice na 

4V, saj vrh O2–: 2p pasu leži v nižjem energetskem pasu v primerjavi z vrhom S2–: 3p 

pasu [14]. To je osnovna ideja, ki je privedla do odkritja treh razredov katod, ki jih vidimo 

na sliki 4. 
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Slika 5. Položaji redoks energije glede na vrsto aniona. 

Raznovrstni katodni materiali so bili razviti v zadnjih treh desetletjih. LiCoO2 kot prvi 

komercialno zastopan s strani združbe Sony leta 1991. Prav tako se uporabljajo drugi  
materiali kot so: LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2, LiMn2O4, LiFePO4 in LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 [6]. 

Razgradnja katodnih materialov je ključnega pomena, saj omejuje zmogljivost in  

življenjsko dobo litij ionskih akumulatorjev. Najpogostejši vzrok je raztapljanje 

prehodnih kovin, medfazne reakcije in izguba stika s prevodnimi delci [6]. 

1.2.1.7 Raziskave v smeri izboljšave katodnih materialov 

Številne študije so bile izvedene za izboljšanje toplotnih lastnosti katodnih materialov. 
Uporabljata se dve osnovni tehniki: zamenjava elementov in zaščitni premazi.  

Zamenjava elementov lahko učinkovito izboljša toplotno učinkovitost večplastnih 
oksidnih materialov s stabilizacijo kristalne strukture. Raziskave se predvsem 

osredotočajo na uporabo aluminija, ki kaže potencial, da lahko stabilizira prehodne 

kovine, kot so kobalt, nikelj in mangan [6]. 

Druga metoda za izboljšanje toplotne učinkovitosti katodnih materialov je nanos 

zaščitnega premaza za površino katode. Zaščitni premaz sestoji iz tanke plasti prevodne 
spojine Li+, ki v prvi vrsti ščiti površino katode pred neposrednim stikom z elektrolitom 
ter s tem preprečuje nezaželene reakcije in okrepi strukturno stabilnost materiala. 

Trenutno za najbolj obetavne premazne materiale za zaščito katodne elektrode veljajo 
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toplotno občutljivi premazni materiali. Tovrstni premazni materiali imajo pozitiven 

temperaturni koeficient, ki ustavi elektrokemijske reakcije, stranske reakcije in prekine 

električni tokokrog akumulatorja pri povišanih temperaturah s procesom polimerizacije. 

Primera takšnih materialov sta P3DT in poli P3OT [6]. 

1.2.1.8 Anodni materiali  

Glavna naloga anode (negativne elektrode) litij ionskih akumulatorjev je zadrževanje 
litijevih ionov v svoji strukturi pri procesu polnjenja litij ionskega akumulatorja. To 

dosežemo s tako imenovanim procesom interkalacije litijevih ionov v grafit [6]. 

Večina litij ionskih akumulatorjev uporablja grafit, kot material za interkalacijo litijevih 

ionov na anodi. Prav tako se v kombinaciji z grafitom dodajajo dodatki, ki izboljšujejo 
karakteristike trdne elektrolitske faze. Primer takšnega dodatka je C3H2O3 [6]. 

 

Grafitne anode imajo omejeno teoretično kapaciteto 372 mAh/g. Zaradi tega se trenutno 
raziskuje vrsto drugih materialov, ki služijo kot alternativa grafitu. Npr. silicij velja za 

obetaven anodni material litij ionskih akumulatorjev zaradi svoje visoke kapacitete 

(približno 4 Ah/g), ki je desetkrat večja, kot v primeru grafita, ki se uporablja v 

komercialnih akumulatorjih. Tovrstne materiali lahko razdelimo v tri skupine: 

• Anode na osnovi ogljika 

V primerjavi z litijevimi zlitinami ima grafitni ogljik slabo sposobnost 

interkalacije litija. Grafitni ogljik se uporablja kot anodni material v komercialnih 

litij ionskih celicah, predvsem prenosnih napravah. Kristalni ogljik je prav tako 

ena izmed možnosti zaradi večje sprejemljivosti litija, prilagodljivosti za nadzor 
temperature zaradi njegove organske strukture. S strukturnimi in površinskimi 
modifikacijami so ogljikove anode dosledno izboljšale svojo učinkovitost 
praznjenja naboja in zmogljivosti praznjenja [15, 16]. 

• Anode na osnovi insercijskih materialov  

Litijev titanov oksid je insercijski material, ki služi kot alternativa ogljikovim 
anodam. Ta material se dobro odziva na polnitvene cikle, ker med postopkom 

insercije in ekstrakcije litija ne kaže volumetričnih sprememb, za razliko od 
večine drugih insercijskih materialov. Njegova uporaba je omejena na aplikacije, 

ki zaradi visoke delovne napetosti ne potrebujejo visoke gostote energije. Zaradi 

nizke prevodnosti je priporočljivo, da se ta material nanostrukturira [15, 16]. 

• Anode iz nove generacije grafitnih oblik  

Velik napredek lahko dosežemo z uporabo spremenjenega naravnega grafita in 
drugih grafitnih oblik, kot je npr. grafit "kish". Nedavne študije so pokazale, da se 
elektrokemijske lastnosti izboljšajo na spremenjenem grafitu zaradi oksidacije 
naravnega grafita v zraku. Za razvoj umetnih grafitnih anod je potrebna toplotna 

obdelava pri temperaturah od 3000 °C, kar zahteva več energije in lahko povzroči 
nastanek nezaželenih plinov. "Kish" grafit prikazuje interkalacijske kapacitete 

litija precej nad teoretično vrednostjo (372 mAh/g). Poleg tega je proizvodnja 
"kish-a" poceni in se lahko opravi pri nižji temperaturi 1500 °C [15, 16]. 
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1.2.1.9 Raziskave v smeri izboljšave anodnih materialov 

Plast trdne elektrolitske faze igra ključno vlogo pri delovanju anode. Toplotna razgradnja 

anode lahko negativno vpliva na varnost akumulatorskega sistema. V zadnjem času je bil 
torej zastavljen cilj razviti umetni sloj trdne elektrolitske faze za izboljšanje mehanskih 
in toplotnih lastnosti plasti. Te izboljšave vodijo k povečanju trajnostne zmogljivosti z 
ublažitvijo elektrokemijske reaktivnosti z elektrolitom [15, 16]. 

1.2.1.10 Zaviralci gorenja  

Temeljni izziv litij ionskih akumulatorjev, ki uporabljajo tekoči organski elektrolit, je 
varnost, še posebej, če je akumulator podvržen zunanjim škodljivim vplivom, ki so 
opisani v naslednjem poglavju. Organski elektroliti so lahko vnetljivi in so po navadi prvi 

del akumulatorja, ki ga varnostno obravnavamo. Snovi, ki zavirajo gorenje ne smejo 

služiti le njihovemu prvotnemu namenu zniževanja vnetljivosti elektrolitov, ampak tudi 

ohranjevanju ionske prevodnosti elektrolita ter morajo biti odporni na stranske reakcije. 

Vzrok gorenja je verižna reakcija radikalov v plinski fazi, torej morajo zaviralci gorenja 

imeti sposobnost odstranjevanja radikalov ter prekinitve teh reakcij. Primer tovrstnih 

molekul so organske fosforjeve spojine, ki imajo visoko sposobnost zaviranja gorenja in 

so hkrati okolju prijazne. Na splošno poznamo veliko vrst organskih fosforjeviv spojin, 

kot so fosfonati, fosfati in fosfazeni, kot je prikazano na sliki 6. Večina teh spojin ima 

visoko sposobnost zaviranja gorenja pri koncentracijah do 5 % [6].  

 

 

Slika 6. Nabor spojin z visoko spodobnostjo zaviranja gorenja. 
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1.3 Odpoved litij ionskega akumulatorja  

Zaradi povečane prodaje električnih vozil in prenosne elektronike na svetovnem trgu 
pogosto prihaja do požarov, ki so posledica odpovedi litij ionskega akumulatorja. 

Tovrstne nesreče predstavljajo izziv za popolni prehod z prevoznih sredstev, katerih 

delovanje je osnovano na izgorevanju fosilnih goriv, na tista z električnim pogonom. V 

tem poglavju je opisan obsežen pregled požarnih nevarnosti litij ionskih akumulatorjev 

in varnostne strategije, ki zadevajo nevarnosti odpovedi litij ionskih akumulatorjev. 

Osnovni mehanizem odpovedi litij ionskega akumulatorja je neželena tvorba toplotne 
energije in z njo povezane verižne reakcije, kot so razgradnja trdne elektrolitske faze, 

reakcije med anodo in elektrolitom, razpad elektrolita in reakcije med elektrodami [17].  

Med vsakodnevno uporabo litij ionskega akumulatorja, so možne različne oblike 
škodljivega ravnanja, na primer prekomerno polnjenje ali prekomerno praznjenje, 
povišana temperatura akumulatorja zaradi okvare hladilnega sistema, povišana 
temperatura okolice. Prav tako imajo vpliv na integriteto akumulatorjev mehanske  

obremenitve, kot so vibracije, udarci ipd. [18]. Na ravni pakiranja litij ionskega 

akumulatorja je glavni krivec za odpoved tako imenovani toplotni pobeg, kjer se toplotna 

energija širi na sosednje komponente in akumulatorje. Širjenje toplotne energije deluje 

sinergetično v odpovednih stanjih. Za zmanjšanje toplotnih nevarnosti litij ionskih 

akumulatorjev, se v litij ionske akumulatorje vgrajuje zaščitna ločila, signalizatorje, 

zaviralce gorenja in pasivne hladilne naprave. Vendar vsi omenjeni ukrepi znatno 

povečujejo volumen izvedbe in ceno akumulatorja, zaradi česar mora biti njihova uporaba 
skrbno in efektivno načrtovana pred komercialno izvedbo [17, 19].  

1.3.1 Električna preobremenitev 

Polnjenje opisuje pretvorbo električne energije v potencialno kemijsko energijo 

akumulatorja. Med prekomernim polnjenjem se nadaljuje polnitev akumulatorja nad 

njegovo delovno napetost, oz. večjo napetost od določene polnilne napetosti.  

Nekatere študije poročajo da lahko litij ionski akumulator do neke mere zdrži prekomerno 
polnjenje, oz. prekomerno praznjenje, zaradi neizogibnih izvedbenih razlik v zmogljivosti 

med akumulatorji v paketu [20]. Prekomerno polnjenje lahko povzroči tudi uporaba 
visoke gostote toka ali agresivnih polnilnih profilov [21].  

Primarna posledica polnjenja je dendritični litij na površini anode, ki povzroči poškodbe 
separatorja in kasneje notranji kratki stik. Študije poročajo o povezavi med polnilnim 
tokom in nastankom dendritov. Pri tem so ugotovili, da večje gostote toka znatno 
povečajo tvorjenje dendritov. Prav tako je bilo opaženo, da povišana količina dendritov 
prispeva k odlaganju litija na anodi in k razpadu elektrolita in katodnega materiala, kar 

prispeva k nastajanju gorljivih plinov [22]. Dendrit raste okoli in proti polimernemu 

separatorju, pokriva površino separatorja in posledično vodi do kratkega stika med 
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elektrodami. V študiji je opisano, da se dendriti pojavijo kot posledica elektrodepozicije 

in elektro raztapljanja. 

1.3.2 Toplotni pobeg 

Pojav toplotnega pobega je zelo zapleten in nepredvidljiv dogodek v resničnih 
aplikacijah. Vzrok toplotnega pobega v primeru litij ionskih akumulatorjev so v splošnem 
lahko mehanske deformacije (drobljenje, prebod, potopitev v vodo), nepravilnosti pri 

elektrokemijskem delovanju (prisilno prekomerno polnjenje, prekomerno praznjenje, 

kratki stik) in toplotne preobremenitve (požar, termični šok, zunanje pregrevanje), glej 
sliko 7. [17].  

Neglede na primarni vzrok okvare, je glavni vzrok toplotnega pobega kratek stik, ki ji je 

posledica odpovedi separatorja znotraj akumulatorja. Po odpovedi separatorja del 

električnega toka steče preko elektrolita, ki se zaradi lastne upornosti segreje. Tako se pri 
povišani temperaturi v notranjosti akumulatorja sproži vrsta dogodkov, kot so npr. 

razgradnja plasti trdne elektrolitske faze, reakcije med anodo in katodo, razgradnja 

elektrolita v gorljive pline (npr. metan in etan), povečanje tlaka, taljenje separatorja in 

razčlenitev katode. V trenutku ko v sistem vstopi kisik, se gorljivi plini elektrolita vžgejo 
ali celo eksplodirajo [17].  

Pri sobni temperaturi plast trdne elektrolitske faze preprečuje oksidacijo in zavira stranske 
kemijske reakcije, zmanjšuje samopraznjenje in ohranja kapaciteto akumulatorja. Plast 

trdne elektrolitske faze se širi s temperaturo in postane ključnega pomena skozi daljši čas. 
Pri redni uporabi litij ionskega akumulatorja je priporočena obratovalna temperatura 

sistema pod 40 C [14]. Ko temperature presežejo 100C, se plast trdne elektrolitske faze 

začne pospešeno razgrajevati, kar povzroči interakcijo med anodo in elektrolitom ter nato 
razgradnjo elektrolita, kjer se tvorijo vnetljivi ogljikovodikovi plini, kot je etan in metan 

[23]. 

V splošnem lahko proces odpovedi litij ionskega akumulatorja razdelimo na tri stopnje, 
ki sledijo verižnim reakcijam prikazanim na sliki 7. 
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Slika 7. Možne poti toplotnega pobega glede na vrsto obremenitve akumulatorja. 

1.3.2.1 Stopnja 1. Začetek tvorbe neželene toplotne energije   
Toplotni beg se začne zaradi pregrevanja akumulatorskega sistema. Kot že omenjeno, je 

začetek pregrevanja posledica prekomernega polnjenja akumulatorja, izpostavljenosti 

prekomerni temperaturi, zunanjim kratkim stikom zaradi okvarjene napeljave ali 

notranjim kratkim stikom zaradi okvare celice. Med njimi je notranji kratki stik 

prevladujoč razlog za generacijo toplotne energije in ga je razmeroma težko nadzorovati. 
Notranji kratki stik se lahko zgodi v primerih poškodbe celic, npr. zaradi trčenja vozila, 
tvorba litijevega dendrita pri polnjenju z visoko gostoto toka, v pogojih prekomernega 

polnjenja [23-25]. 

1.3.2.2 Stopnja 2. Akumulacija toplotne energije in tvorba gorljivih plinov  

Zaradi naraščajoče temperature se posamezne komponente akumulatorja začnejo 

razgrajati in pri tem tvoriti gorljive pline [23-25].  
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Primeri kemijskih reakcij pri določenih temperaturah znotraj akumulatorja[15]: 

𝑇 > 90℃
{  
  
           

 

(𝐶𝐻2𝑂𝐶𝑂2𝐿𝑖)2 → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 + 𝐶2𝐻2 + 𝐶𝑂2 + 0.5𝑂2 (14) 𝐿𝑖2 + 𝐶3𝐻4𝑂3 → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 + 𝐶2𝐻4 (15) 𝐿𝑖2 + 𝐶4𝐻6𝑂3 → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 + 𝐶3𝐻4 (16) 

𝐿𝑖2 + 𝐶3𝐻6𝑂3 → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 + 𝐶2𝐻4 (17) 

𝑇 > 130℃
{   
             

 

𝐿𝑖𝑥𝐶𝑜𝑂2 → 𝑥𝐿𝑖𝑥𝐶𝑜𝑂2 + 13 (1 − 𝑥)𝐶𝑜3𝑂4 + 13 (1 − 𝑥)𝑂2 (18) 𝐶𝑜3𝑂4 → 3𝐶𝑜𝑂 + 0.5𝑂2 (19) 𝐶𝑜𝑂 → 𝐶𝑜 + 0.5𝑂2 (20) 

 

1.3.2.3 Stopnja 3. Vžig in eksplozija  
Sproščeni plini in toplota, ki nastanejo v 2. stopnji, izpopolnjujejo vse zahtevane pogoje 

za izgorevanje vnetljivih plinov. Nastanek požara ali eksplozije enega izmed 

akumulatorjev bistveno ogroža integriteto sosednih akumulatorjev in po navadi vpliva 

sinergetično na odpoved celotnega sistema akumulatorjev. Zaporedje poteka toplotnega 

pobega je barvno in temperaturno prikazano na slikah 8. in 9. 

 

Slika 8. Barvni prikaz temperaturnega profila celic med toplotnim pobegom. 
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Slika 9. Hitrost dviga temperature med toplotnim pobegom litij ionske celice. 
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1.4 Strategije obvladovanja tveganja 

Tveganje se v stroki tehniške varnosti opisuje kot produkt verjetnosti in obsega posledic, 

ki jih nosi obravnavni dogodek. Pri tem je varnost inverzna vrednost tveganja. Iz tega 

sledi, da manjše kot je tveganje, večja je varnost. S pasivnimi in aktivnimi strategijami 
obvladovnja tveganj poskušamo vplivati na verjetnost nastanka dogodka in na njegove 
posledice in s tem povečati varnost tehnike in tehnoloških sistemov.  

1.4.1 Pasivne strategije zniževanja tveganja 

1.4.1.1 Dodajanje aditivov za zmanjšanje nevarnosti prekomernega polnjenja  
Prekomerno polnjenje je eden izmer primarnih virov tveganja litij ionskih akumulatorjev. 

Primarni ukrep, ki preprečuje prekomerno polnjenje ali praznjenje je vgradnja zunanjega 

kontrolnega sistema za nadzor polnjenja akumulatorja (angl. Battery management 

system). Vendar ima ta pristop omejitve, saj bistveno vpliva na volumen, težo in ceno 
izvedbe paketa litij ionskih akumulatorjev. Prav tako ne more nadzorovati notranje 

kemijske spremembe v akumulatorju, ki vplivajo na električno in toplotno vedenje 
akumulatorja. Zaradi tega ne moremo popolnoma zaupati zunanjemu sistemu za nadzor 

prekomernega polnjenja ali praznjenja akumulatorja [26].  

Dodajanje aditivov je alternativni način za izboljšanje varnosti akumulatorja v povezavi 

s prekomernim polnjenjem oz. praznjenjem. Gre za tipične aditive elektrolitu, ki 

zaustavijo proces polnjenja pri določenih napetostih. Aditivi poimenovani angl. Redox 

Shuttle se lahko reverzibilno oksidirajo ali reducirajo med elektrodama pri določenih 
napetostih, ki so nekoliko višje od zgornje napetosti akumulatorja na koncu polnjenja, s 

čimer se prekine električni tokokrog in zagotovi zaščito pred prekomernim polnjenjem. 
Pri nižji ali normalni napetosti molekule aditiva postanejo neaktivne in ne motijo 

notranjih reakcij akumulatorja [26]. Elektrokemijski cikel lahko vidimo na sliki 10. 

 

Slika 10. Blokovni prikaz reakcij. 
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Ko je dosežena redoks napetost zaradi redoks reakcije na katodi, začne potekati oksidacija 

molekule aditiva (A) in se tvori radikalni kation (A*+), glej enačbo (21). Nato radikalni 

kation difundira do anode skozi elektrolit in se reducira v začetno stanje (A), glej enačbo 
(22). Nato se ion vrne na katodo, pripravljen za naslednji redoks cikel in zaključi 
reverzibilno reakcijo [27].  𝐴 → 𝐴∗+ + 𝑒− (21) 𝐴∗+ + 𝑒− → 𝐴 (22) 

 

Na žalost so trenutno tako imenovani angl. Redox Shuttle aditivi učinkoviti le pri nizkih 
napetostih. Prav tako moramo biti pri njihovi uporabi pozorni, da uporabljamo aditiv, ki 

deluje pri nekoliko višji napetosti kot je napetost akumulatorja, da zagotovimo relativno 

visok koeficient difuzivnosti ter dobro kemijsko in električno stabilnost [26]. 

Nasprotno angl. Redox Shuttle aditivom delujejo angl. Shutdown Overcharge aditivi, ki 

ireverzibilno zaustavijo delovanje akumulatorja saj se pri bistveno višjih napetostih 
ireverzibilno deformirajo. Iz vidika varnosti so slednji veliko bolj zanesljivi vendar s 

svojim delovanjem uničijo akumulator [26].  

1.4.1.2 PTC (»positive temperature coefficient«) 

PTC (»positive temperature coefficient«) je vrsta zaščitne naprave katere upor narašča s 
temperaturo. Primarna funkcija te naprave ščiti litij ionski akumulator pred visokim 
tokom, zunanjim kratkim stikom, prekomernim tokom in previsoko temperaturo. Naprava 

je sestavljena iz keramike in kompozitov ali polimerov [27, 28]. 

Primer PTC-ja je PolySwitch, ki ga je razvil Littelfuse. Izvedba ima več oblik (trak, kolut, 
varljivi in pretočni), široko območje temperaturne zaznavnosti (72–90 °C) in napetosti ter 

tokovno območje od 6 do 20 A pri sobni temperaturi. PolySwitch se danes uporablja 

predvsem v cilindričnih 18650 celicah in prizmatičnih akumulatorjih. Med običajnim 
delovanjem litij ionskega akumulatorja se PTC obnaša kot upornik majhne vrednosti, ki 

porabi malo električne energije in se rahlo segreva. Ko pride do napake, se PTC-ju poveča 
upornost pri čemer se sprosti toplota ter prekine električni tokokrog. Ko temperatura in 

upor padeta, se tokokrog avtomatično zopet vzpostavi oz. je samodejno ponastavljiv. 

Izvedbe PTC-ja se razlikujejo v nazivni napetosti in toku med proizvajalci [27, 28]. 

1.4.1.3 CID (»current interrupt device«) 

CID (»current interrupt device«) se običajno uporablja za prekinitev tokokroga 

akumulatorja, kadar se v njem tlak nezaželeno poviša. V primeru, ko se zaradi previsoke 

temperature ali kratkega stika znatno poveča količina notranjih plinov, CID prekine 

tokokrog. Na primer CID, uporabljen v valjastih 18650 celicah, je sestavljen iz šestih 
odprtin za odvajanje plinov v okolico. CID je postavljen in povezan na zadnjo stran PTC-

ja na mestu spojka. Aluminijasta pločevina iz katode je nato povezana na dno CID-a, da 

se omogoči pretok v zunanji tokokrog [28].  
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Vključitev CID-a ni primerna za vse oblike akumulatorjev, saj znatno poveča prostorsko 
izvedbo akumulatorja. Kljub temu, da se jih ekstenzivno uporablja v komercialnih 

akumulatorjih, je bila pogosto izpostavljena neustrezna stopnja učinkovitosti. Glavni 
razlogi so bili notranje segrevanje, taljenje separatorja in mehčanje spojev akumulatorja, 
ki aktivirajo PTC pred sprožitvijo CID-a [28]. 

1.4.1.4 Varnostni ventil  

Varnostni ventil je zasnovan za sproščanje nevarnih notranjih plinov in pritiska pred 

pretrganjem jeklene pločevinke. Na splošno so varnostni ventili sestavljeni iz aluminijeve 
zlitine, kot je aluminium-ferrum zlitina zaradi odlične korozijske odpornosti in ustreznega 

raztezka [28]. 

Običajno je postavljen pod pozitivni jeziček in vsebuje vgravirano območje, narejeno za 
vdor pod povišanim tlakom. Na dnu je varilna točka, kjer se nahaja CID. Na podlagi 
različnih modelov akumulatorjev, na primer tistih v mobilnih telefonih, je lahko odprtina 

v obliki roba, šiva ali zareza, izdelana ločeno in kasneje zvarjena k pozitivnem delu 
akumulatorja. V prizmatičnem akumulatorju ima ventil običajno ovalno obliko s 

trapezoidno zarezo ob robu tesnila. Rob tesnila vsebuje prebodni film in konico za 

pretrganje nanešenega filma v primeru povišanega tlaka kot je razvidno na sliki 11. 

Cilindrične celice so sestavljene iz vgraviranih valjastih kovinskih plošč. Običajno so to 
varnostne odprtine zasnovane za delovanje pri določenih temperaturah jedra 
akumulatorja in tlakih [28]. 

V nekaterih primerih lahko nenaden dvig tlaka v celici včasih prepreči pravilno delovanje 

varnostnega ventila. Na primer, plastično ohišje pri prizmatični ali cilindrični celici lahko 

nabrekne in se izboči. Zaradi tega lahko pride do nezadostnega odvajanja plinov [28]. 
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Slika 11. Umestitev varnostnega ventila v cilindričnem akumulatorju. 

1.4.1.5 Zaščita pred pregrevanjem akumulatorja 

Varnost litij ionskega akumulatorja je neposredno odvisna od materialov elektrode, 

veziva, elektrolita, separatorja itd. Kompleksnost sistema litij ionskih akumulatorjev 

sama po sebi pogosto predstavlja tveganje za toplotni pobeg zaradi nepredvidljivih 

mehanizmov odpovedi znotraj akumulatorja [24]. V ta namen je potrebno v prvi fazi 

zagotoviti protiukrepe za zatiranje škodljivih notranjih reakcij kot načina za povečanje 
varnosti akumulatorjev [23]. 

1.4.1.6 Preprečevanje prenosa toplote med akumulatorji v več akumulatorskih sistemih 

Za regulacijo temperature znotraj akumulatorskega sistema se uporablja programsko 

zasnovan BTMS (»battery thermal management system«), ki običajno s pomočjo zračnih 
ventilatorjev ali hidravličnih črpalk dovaja hladilno sredstvo med celicami v 

akumulatorskem sistemu. Poleg tega BTMS vsebuje še termometre, ki na podlagi 
izmerjenih temperatur posredujejo informacijo na podlagi katere BTMS uravnava 

temperaturo v sistemu. Primarni cilj BTMS-a je preprečevanje pregrevanja akumulatorjev 

in zagotavljati optimalne elektrokemijske pogoje delovanja. Poleg tega, da preprečuje 
pregrevanje, zagotavlja tudi homogeno razporeditev temperaturnih profilov v sistemu, 
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kar neposredno vpliva elektrokemijsko delovanje akumulatorjev in hitrost praznjenja 

posamičnih celic, saj želimo, da se vse celice praznijo približno enako hitro [28]. 

Na podlagi izmerjene temperature okolja BTMS prav tako uravnava hitrost polnjenja 

celic in s tem obvaruje sistem pred nezaželenimi učinki polnjenja pri previsokih ali 
prenizkih temperaturah. Tu je potrebno poudariti dejstvo, da BTMS zagotavlja tudi gretje 

sistema v primeru nizkih temperatur okolja in ne igra samo vloge hladilnega sistema [28]. 

Kot že omenjeno konvencionalni sistem BTMS, uporablja za hlajenje zrak ali tekočine, 
kot so voda, glicerol, mineralno olje, olje, aceton itd. Tekoča sredstva so načeloma 
učinkovitejša pri procesu prenosa toplote, vendar zahtevajo več prostora [28]. 

1.4.1.7 Deaktivacija elektrod 

Deaktivacija elektrod je prav tako obetaven način zaščite akumulatorja pred notranjim 

kratkim stikom v primerih, kot so npr. avtomobilske nesreče. Pri tej tehnologiji so 
akumulatorske elektrode zasnovane na način, da se ob deformaciji akumulatorja zlomijo 
in s tem bistveno zmanjšajo verjetnost internega kratkega stika saj ob predrtju separatorja 

skozi njih ne teče električni tok [29]. 

1.4.1.8 Zaznavanje požara v akumulatorskih sistemih 

Litij ionski akumulatorji potrebujejo zapletene sisteme za upravljanje celic (BMS), da se 

zagotovi njihovo delovanje v nadzorovanih parametrih, kot so napetost, temperatura in 

stanje napolnjenosti, ki se prilagajajo s staranjem. Če z akumulatorjem ne ravnate 
pravilno, ali če se mehansko poškoduje zaradi drugih oblik zlorabe, lahko to povzroči 
nevarnost okvare akumulatorja, kar poveča tveganje za nastanek požara. Industrijske 

panoge, ki so odvisne od litij ionskih akumulatorjev, potrebujejo novo, celovito rešitev, 
ki omogoča učinkovito zaznavanje okvar litij ionskih akumulatorjev in s tem 

preprečevanje toplotnega pobega na nivoju akumulatorskega sistema. Kot kaže analiza 

treh stopenj okvare litij ionskega akumulatorja (glej poglavje 1.3.2), je eden prvih znakov 

okvare, sproščanje plinov znotraj akumulatorja. Ko litij ionski akumulatorji začnejo 
odpovedovati, se pri nezaželenih kemijskih reakcijah sproščajo plini. Ti plini nastanejo 

kmalu po poškodbi celic in nekaj minut pred začetkom toplotnega pobega. Zaradi okvare 

litij ionskega akumulatorja sčasoma nastane tudi dim, ki ga je mogoče zaznati, vendar 
šele potem, ko se je že začel proces toplotnega pobega. Zato se je nesmiselno zanašati 
samo na javljalnike dima, kot javljalnike požara. Namesto tega lahko z odkrivanjem 

plinov prizadete akumulatorje pravočasno izklopimo, da preprečimo tvorbo odvečne 

toplote. Učinkovita rešitev za preprečevanje tveganja akumulatorskih sistemov vključuje 
nadzorne in referenčne senzorje, ki neprekinjeno preverjajo prisotnost plinov v celicah 
akumulatorjev. Referenčni senzorji krmilniku (BMS) zagotavljajo podatke o okoliškem 
zraku, medtem ko nadzorni senzorji znotraj akumulatorskega sistema zajemajo podatke, 

ki se nanašajo na zrak v celicah. Ti senzorji lahko zaznajo pline v koncentracijah do nekaj 

ppm-ov. Opisan sistem za javljanje okvare je zasnovan tako, da na podlagi izmerjenih 

vrednosti odklopi akumulator in prepreči uhajanje toplote v primeru prekoračitve mejnih 
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koncentracij plinov, ki so programsko prednastavljene v sistemu. Po izklopu 

akumulatorja so vnetljivi plini še vedno prisotni v akumulatorskem sistemu in 
predstavljajo tveganje [19]. 

1.4.2 Aktivne strategije zniževanja tveganja 

1.4.2.1 Trikotnik gorenja  

Gorenje je kemijski proces, ki oddaja svetlobo in toploto ter proizvaja saje. Barva ognja 

se spreminja glede na gorečo snov. Da neka snov gori, potrebujemo tri elemente, čemur 
pravimo požarni trikotnik. Ti trije elementi so toplota, kisik in gorljiva snov. Požarni 
trikotnik nam pomaga pri razumevanju gašenja. Če odstranimo enega izmed treh 
elementov, bomo ogenj pogasili [28]. 

Do pričetka gorenja lahko pride zaradi samodejnega vžiga gorljivega materiala ali zaradi 
zunanjega vira vžiga. Pri gorenju se sprošča toplota in nastajajo produkti gorenja, kot so 

voda, ogljikov dioksid, ogljikov monoksid itd. 

Do gorenja pride le, če so istočasno v zadostnih količinah oz. koncentracijah prisotni:  
• gorivo (elektrolit),  

• oksidacijsko sredstvo (kisik),  

• vir toplote oz. vžiga. 

 

 

Slika 12. Trikotnik gorenja. 

1.4.2.2 Gašenje litij ionskih akmulatorjev  

Gašenje požara poteka s pomočjo naslednjih mehanizmov: 
• odstranitev kisika (zrak) ali oksidanta - gašenje z gasili, ki preprečujejo dostop 

kisika do mesta gorenja,  

• odstranitev goriva, 

TOPLOTA

OKSIDANTGORIVO
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• odstranitev toplote - gašenje z vodo in drugimi gasili, ki ohlaja goreče materiale, 
 

Plamen lahko pogasimo na več načinov, vsi načini pa se v glavnem navezujejo na odvzem 

kisika iz cone zgorevanja. Gorenje s plamenom poteka kot verižna reakcija med kisikom 
kot oksidantom in gorljivimi plini, ki nastajajo bodisi s pirolizo iz gorljivih trdnih snovi 

ali s hlapenjem vnetljivih tekočin. Prekinitev verižne reakcije lahko dosežemo tudi z 
dovajanjem zaviralcev gorenja (negativnih katalizatorjev) v reakcijsko cono. Ti so lahko 

plinasti ali trdni. Primer gasil, ki gasijo s prekinitvijo verižne reakcije so npr. haloni ali 
večina sodobnih nadomestkov gasil, ki iz halonov izhajajo. Eden od principov gašenja je 
tudi gašenje plamena s ispodrivanjem kisika. S tem ko iz območja plamena odvzamemo 
kisik, se hitrost gorenja zmanjšuje in preneha, ko je dosežena najnižja za gorenje potrebna 
koncentracija. Pri zmanjšanju koncentracije kisika na 15 % preneha gorenje s plamenom 

pri večini goriv. V primeru ko zaradi dotoka svežega zraka koncentracija kisika ponovno 
naraste, lahko pride do ponovnega vžiga, če ne zapremo dotoka plina ali ohladimo snovi, 
iz katere izhajajo gorljivi plini in pare. Z ohlajanjem goriva povečamo toplotne izgube, 
zmanjša se hitrost nastajanja gorljivih par in s tem tudi hitrost zgorevanja. S hlajenjem 
površine vnetljive tekočine se zmanjša hitrost uparjanja, s tem velikost vzgonskega 
plamena in hitrost nastajanja toplote. Če uspemo površino tekočine ohladiti pod 
plamenišče, gorenje preneha in plamen ugasne. Tudi hlajenje trdne snovi upočasni 
nastajanje gorljivih par (piroliza), plamen se zmanjša in pri tem tudi ugasne. S tem 
hlajenjem preneha prav tako gorenje z žarenjem, če je do njega prišlo. Gašenje s 
hlajenjem goriva (tekočine ali trdne snovi) je lahko samo delno, zmanjša se intenzivnost 
gorenja, čeprav ne preneha popolnoma [28]. 

Tveganja litij ionskih akumulatorjev, kot so požari in eksplozije, so velik izziv za stroko 

zaradi njihove obsežne aplikacije. Glede na nenehno izboljševanje gostote energije 
akumulatorja in vsesplošne uporabe se možnost požara znatno povečuje. Zaradi hitrega 
gorenja in značilnega ponovnega vžiga je doseganje učinkovitega in hitrega zatiranja 

požara litij ionskih akumulatorjev ključnega pomena za zmanjšanje nevarnosti požara. Za 

razliko od običajnih požarnih nevarnosti ima požar litij ionskega akumulatorja zapletene 
značilnosti, zaradi česar se veliko truda vlaga v iskanje učinkovitega in primernega 

sredstvo za gašenje tovrstnega požara [28]. 

V primeru, ko se litij ionski akumulator znatno pregreje, izpusti pline iz paketa ali izboči, 
je potrebno napravo odmakniti od vnetljivih materialov in jo postaviti na negorljivo 

površino. Preprost odklop akumulatorja iz polnjenja najverjetneje ne bo ustavil 

samouničenja akumulatorja. V omenjenih primerih je najbolje pustiti akumulator na 

prostem da izgori. Manjši požar litij ionskega akumulatorja lahko obvladamo kot požar 
katerega koli drugega gorljivega materiala. Najboljše rezultate dosežemo z uporabo 
gasilnega aparata na osnovi CO2 z ABC prahom, grafitom v prahu, bakrenim prahom ali 

sodo (natrijev karbonat). Če pride do požara v letalski kabini, se lahko za gašenje 
majhnega akumulatorja uporabi vodo ali gazirano pijačo. Gasilniki na vodni osnovi so 
sprejemljivi za gašenje, saj številni litij ionski akumulatorji vsebujejo zelo majhno 
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količino kovinskega litija, ki reagira z vodo. Voda istočasno hladi sosednje pakete in 

okolico in s tem preprečuje širjenje ognja. Za zagotovitev varnosti v primeru požara na 
letalu se vanje vgrajuje pasivne sisteme za gašenje požara. Halon je običajno sredstvo za 
zatiranje požara, vendar to sredstvo morda ne bo zadostovalo za gašenje večjega požara 
litij ionskega akumulatorja [28].  

V primeru večjega požara litij ionskega akumulatorja kot je npr. vžig električnega vozila 
je najpogosteje najbolje počakati, da ogenj izzveni sam od sebe. Voda se lahko uporablja 

v kombinaciji z dodatki (baker), vendar ta niso vedno na voljo saj so za gasilske postaje 

pogosto predragi. Strokovnjaki vse pogosteje svetujejo uporabo vode tudi pri večjih 
požarih litij ionskih akumulatorjev, in sicer potopitev celotnega akumulatorskega sistema 

v vodo. Voda znižuje temperaturo izgorevanja, vendar ni priporočljiva pri požarih 
akumulatorjev, ki vsebujejo večje količine litija. V primeru požara litij-kovinskega 

akumulatorja, je smiselno uporabljati samo gasilne aparate razreda D. Litij-kovinski 

akumulator vsebuje veliko litija, ki reagira z vodo in propagira požar v primeru gašenja z 
vodo. Z naraščanjem števila električnih vozil se razvijajo tudi metode gašenja takšnih 
požarov. Pri gašenju si pri izbiri gasilnega sredstva pomagamo z tabelo 1. [28].  

Razred Opis Sredstvo za gašenje 

A 

Požari navadnih gorljivih 
materialov, npr. lesenega papirja, 

tekstila, plastike, oblačil in gume. 

Voda, pena, ABC prah, 

močilne kemikalije 

B 

Požari vnetljivih tekočin, npr. 
katrani, olje, barve, topila, bencin, 

maščobe, zemeljsko olje, laki in 

alkoholi. 

Pena, ABC prah, CO2 

C 
Požar vnetljivih plinov, npr. butan 
in metan. 

ABC prah, CO2 

D 

Požari gorljivih kovin, npr. litija, 

kalija, magnezija, aluminija, titana, 

cirkonija in natrija 

D prah, CO2 

F Požari maščob  F prah, močilne kemikalije 

Tabela 1. Razvrstitev gorljivih snovi in sredstev za gašenje (vir: Gasilka brigada Novo 

mesto) 

Če povzamemo, je voda glede na raziskave učinkovito zatirala ogenj in hladila 
akumulator. V koliko vodi dodamo omenjene dodatke s tem zmanjšamo količino vode, 
čas gašenja, in se uspemo izogniti ponovnemu vžigu. Potrebno pa je poudariti, da pri 

gašenju z vodo pride do generacije hlapov med katerimi se nahajajo tudi strupene 

kemikalije, kot so fluorova kislina, nikelj, litij, baker in kobalt. Tipične značilnosti 
idealnih sredstev za zatiranje požara morajo vključevati kratek čas gašenja, sposobnost 
ustavitve ognja in ohladitve le tega v majhni prostornini, mora biti okolju prijazen in 

nestrupen oz. ne sme tvoriti strupenih spojin v okolju [28]. 
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2 Namen dela 

Načrtovano raziskovalno delo zajema pregled literature na področju litij ionskih 
akumulatorjev s ciljem odkrivanja tveganj litij ionskih akumulatorjev in neodvisno 

testiranje mehanskih deformacij na litij ionskih akumulatorjih različnih proizvajalcev. V 
sklopu pregleda literature je načrtovana primerjava različnih virov in identifikacija za 
varnost ključnih dejavnikov in stanj, ki vplivajo na tveganja povezana z odpovedmi litij 
ionskih akumulatorjev. Prav tako bomo izvedli eksperimentalni del, ki nam služil, kot 

vpogled v odpovedno stanje, ki ga povzročijo mehanske deformacije komercialnih litij 

ionskih akumulatorjev. Magistrsko delo bo medtem služilo kot odprti vir informacij 

delovanja in varnostnih funkcij litij ionskih akumulatorjev v slovenskem jeziku. 

Raziskovalna motiva oz. raziskovalni vprašanji sta:  
• So litij ionski akumulatorji varna tehnologija? 

• Kaj lahko storimo, da zmanjšamo tveganje povezano z odpovedjo liti ionskih 
akumulatorjev? 

 

Raziskovalne hipoteze, ki so osnovane na osebnem predznanju so: 

• Litij ionski akumulatorji predstavljajo tveganja za nastanek požara ali eksplozije 
v kolikor pride do nekontroliranega izpustna skladiščene energije.  

• Do požara ali eksplozije lahko pride v primeru mehanske deformacije ali v 
primeru električne/toplotne preobremenitve, ki povzroči poškodbo separatorja in 
s tem interni kratki stik. V tem procesu se v krajšem časovnem intervalu sprosti 
zadostna količina energije, ki pri tem vžge elektrolit, ki je po navadi organske 
osnove in povzroči vžig ali eksplozijo.  

• Akumulatorji z nižjo gostoto energije so manj požarno nevarni, kot pa tisti z višjo.  
 

V sklopu eksperimentalnega dela smo se omejili na testiranje ene vrste celic in sicer na 

cilindrične litij ionske akumulatorje, ki se najpogosteje uporabljajo v električnih vozilih, 
kot so električna kolesa in avtomobili. Pri eksperimentu smo želeli raziskati predvsem kaj 

se zgodi z litij ionskih akumulatorjem v primeru prometne nesreče. V ta namen bomo 

nabavili 25 celic različnih proizvajalcev in poskušali oceniti njihova požarna tveganja. 
Osnovni metodi odkrivanja tveganj litij ionskih akumulatorjev v magistrskem delu, sta 

strokovni pregled literature pri čemer bomo izbrali literaturo na podlagi datuma objave in 
števila citiranj člankov v bazah Elsevier in Science Direct, ter eksperimentalno delo na 
stojalu za prebojno testiranje litij ionskih akumulatorjev, ki bo posebaj izdelano v ta 

namen.  
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3 Eksperimentalni del  

3.1 Opis ciljev in omejitev  

V sklopu eksperimentalnega dela smo se omejili na testiranje ene vrste celic in sicer na 

cilindrične litij ionske akumulatorje, ki se uporabljajo v električnih vozilih, kot so 
električna kolesa in avtomobili. Pri eksperimentu smo želeli raziskati predvsem kaj se 
zgodi z litij ionskih akumulatorjem v primeru prometne nesreče. V ta namen smo 

zasnovali pripravo za prebojno testiranje litij ionskih akumulatorjev s katero ponazorimo 

mehansko poškodbo akumulatorja pri kateri pride do preboja separatorja. 

Statistično gledano lahko pričakujemo povečano število mehanskih poškodb litij ionskih 
akumulatorjev. Evropska komisija poroča, da je bilo v Evropski uniji v letu 2020 aktivnih 
cca 3,26 miljona električnih vozil. Število električni vozil bo v prihodnjih letih še dodatno 
naraščalo pri čemer je potrebno poudariti, da so vsa ta vozila dovzetna za prometne 
nesreče, kjer je verjetnost preboda akumulatorskega paketa, kot posledica mehanske 
deformacije akumulatorja zelo verjetna. Dolgotrajno delovanje akumulatorja je že od 
nekdaj želja potrošnikov. Proizvajalci akumulatorjev so se odzvali tako, da so v celico 
zapakirali več aktivnega materiala in stanjšali separator. To je omogočilo podvojitev 
gostote energije od uvedbe prvega litij ionskega akumulatorja leta 1991. Visoka gostota 

energije ima svojo ceno. Postopek izdelave postaja vse bolj varnostno kritičen, tem bolj 

postajajo celice energijsko gostejše.  

3.2 Izbira testnih celic  

Izbor reprezentativnih litij ionskih celic je bil za nas ključnega pomena. V veliko pomoč 
pri izbiri reprezentativnih akumulatorskih celic mi je bil kolega Jošt Herman s 

Kemijskega inštituta Republike Slovenije, ki se je v sklopu svojega magistrskega dela 
srečal s podobnim izzivom. Zaradi omejenega števila testnih celic, naših rezultatov ni 
priporočeno ekstrapolirati in podati končne ocene tveganja na podlagi le teh. Kljub temu 
nam izvedeni testi, ki so opisani v naslednjih poglavjih, podajo relativno dober vpogled 

v požarno varnost litij ionskih akumulatorjev.  

Najpogostejše 'pouch' celice so velikosti 200x150x7 mm in kapacitete med 20 in 30 Ah. 

Cilindrične celice se najpogosteje pojavljajo v velikosti 18650 (premer = 18 mm, dolžina 
= 65 mm) ali 26550 ( premer = 26 mm, dolžina = 55 mm) in imajo nazivne kapacitete 

med 2,5 ter 5 Ah. Seznam testiranih akumulatorjev je razviden v tabeli 2. Vse celice so 

bile pri testiranju polno napolnjene.  
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Naziv celic: Elektrokemijske specifikacije:  

LG INR18650HG2 Nazivna napetost: 3,6 V 

Kapaciteta: 3,0 Ah  

Sanyo/Panasonic NCR18650GA Nazivna napetost: 3,6 V 

Kapaciteta: 3,5 Ah  

LG INR18650 MH1 Nazivna napetost: 3,6 V  

Kapaciteta: 3,2 Ah  

Enercig 26650 Nazivna napetost: 3,7 V  

Kapaciteta: 3,4 Ah  

Akumulator LiFePO4 Nazivna napetost: 3,0 V  

Kapaciteta: 3,4 Ah  

Tabela 2. Seznam testnih celic. 

J. Herman s katerim sem sodeloval pri pripravi magistrskega dela, se je v sklopu svojega 

magistrskega dela osredotočil predvsem na akumulatorje velikosti 18650 zaradi narave 
elektrokemijskih eksperimentov in omejitev preizkuševalnih naprav v laboratoriju. Po 
krajšem razmisleku smo prišli do zaključka, da bi bilo smiselno test mehanske 
deformacije izvesti na istem tipu akumulatorjev saj bi potemtakem bili naši izsledki 
komplementarni. Prav tako cilindrične 18650 celice prevladujejo v zmoglivejših 
električnih vozilih, kot so npr.: Teslini avtomobili. Izbrana tipa celic brez ovoja sta 

razvidna na sliki 13. Na sliki 14. vidimo 5 izbranih cilndričnih celic.  

 

Slika 13. Izbrana tipa celic (18650 in 26550). 
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Slika 14. Izbor 18650 in 26550 cilindričnih celic. 

3.3 Tehnične značilnosti stojala za testiranje litij ionskih 

akumulatorjev 

Stojalo za testiranje vpliva mehanskih deformacij na litij ionske akumulatorje je 

namensko zasnovana platforma za varno vpetje litij ionskih akumulatorjev z tremi M16 

vijaki, ki sem jo zasnoval na podlagi predlogov mentorja in somentorja. Stojalo je 

sestavljeno iz masivnega valjanega železa in je ročno varjeno. Zaradi narave predvidenih 

eksperimentov na napravi ni plastičnih komponent, ki bi se ob vžigu testirancev lahko 
stalile ali vžgale. Zasnovano stojalo nam tako omogoča varno izvedbo testiranja 

mehanskih deformacij na litij ionskih akumulatorjih z varne razdalje. Stojalo je vidno na 

sliki 15. 

 

Slika 15. Stojalo za vpetje litij ionskega akumulatorja. 
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Podrobnejše dimenzije in specifikacije priprave so razvidne na sliki 16. in 17. Vse risbe 

so bile izdelane v programu AutoCAD 2019 – Student version.  

 

Slika 16. Stranski ris stojala. 

 

Slika 17. Tloris stojala. 
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3.4 Potek testiranja 

Pri izvedbi testa na predstavljenem stojalu, se na testirance spušča ošiljeno kovinsko utež, 
ki jo vidimo na  sliki 18. Utež je zasnovana na način, da se lahko uporablja za test preboja 
ohišja litij ionskih akumulatorjev s namensko oblikovano konico, ki je brušena pot kotom 
20 stopinj, kot je prikazano na sliki 19. Masa uteži je 0,8 kg. Zaradi trdega ohišja litij 
ionskih akumulatorjev je potrebno konico uteži med testiranjem večkrat ošiliti. 

 

Slika 18. Utež za izvajanje mehanskih deformacij. 

 

Slika 19. Kot brušenja prebodne konice. 

Za varno izvedbo eksperimenta je izredno pomembno, da je litij ionski akumulator čvrsto 
vpet na platformo, v nasprotnem primeru lahko goreč litij ionski akumulator zaradi 
eksplozije poletel skozi prostor. 

Kot je razvidno na sliki 20., je stojalo odprto na sprednji strani, kar nam omogoča 
spremljanje litij ionskega akumulatorja s termično kamero in ''slow motion'' kamero 

tekom testa. Za vodilo uteži se uporablja cev, ki na vrhu omogoča pritrditev uteži in 
sprostitev z razdalje, kot je razvidno na sliki 20. Med testiranjem se obvezno umaknemo 

na varno razdaljo in eksperiment spremljamo preko kamere. Med testiranjem ročno 
merimo temperaturo z EXTECH VIR50 digitalnim video laserskim IR termometerom po 

času 60 s, ko je merjenje varno.   

Prav tako moramo biti izredno pozorni na strupene pline in aerosole, ki se sproščajo pri 
gorenju litij ionskih akumulatorjev in si zagotoviti ustrezno prezračevanje prostora, kjer 
poteka eksperiment. Preden umaknemo celico v negorljivo embalažo moramo počakati 
dovolj časa, da preneha goreti, nato sprostimo vpetje in s kleščami odstranimo testirano 
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celico in shranimo v negorljivo embalažo. Prav tako je priporočlijvo, da celice potopimo 

v slano vodo in jih s tem ispraznimo.  

 

Slika 20. Skica eksperimenta. 

 

Slika 21. Stojalo na katerem je vpet akumulator, pripravljen za testiranje. 
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3.5 Ravnanje s celico po zaključenem testiranju 

Po testiranju smo uničene celice potopili v 2 litra 5 % raztopine natrijevega klorida, ki 

celice ohladi in jih izprazni. Izredno pomembno je, da se celice takoj po odstranitvi s 

stojala shrani v negorljivo embalažo. V našem primeru smo v ta namen uporabili 
kovinsko posodo. 

Izredno zanimiva tematika, ki jo velja tu omeniti in je prav tako povezana z varnostjo litij 

ionskih akumulatorjev in ni obravnavana v tem magistrskem delu je recikliranje litij 

ionskih akumulatorjev. 
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4 Rezultati in razprava 

V okviru magistrskega dela smo testirali 25 litij ionskih celic različnih proizvajalcev tipa 
18650 in 26550, ki so bili izbrani na podlagi izločilnih kriterijev opisanih v poglavju 3.2. 
Na podlagi rezultatov prebodnega testiranja, ki so opisani v tem poglavju smo uspeli 

orisati požarna tveganja komercialnih litij ionskih akumulatorjev, ki jih lahko prosto 

kupimo na slovenskem trgu.  

4.1 Rezultati prebodnega testiranja 

Kot že omenjeno v poglavju 3, smo na polne testne celice spuščali ošiljeno utež z maso 
0,8 kg z višine 113 cm. Utež je pri padcu na testne celice povzročila preboj litij ionskega 

akumulatorja, premera 5 mm in globine 4-5 mm, na način, ki je razvidna na sliki 22. 

Izračunana povprečna sila udarca uteži znaša 10 kN, kar pri površini konice 0,1 mm znaša 
točkovno napetost 100MPa. Obseg preboda se med testiranimi akumulatorji ni bistveno 

razlikoval, saj so bila vsa ohišja testiranih litij ionskih akumulatorjev iz istega materiala 
in sicer iz nerjavnega jekla. Na sliki 22. je prav tako razvidna odprtina na celici Enercig 

26650, ki jo je povzročil spust uteži. Če bolje pogledamo isto sliko lahko vidimo 
mehurček, ki nas opominja, da iz celice izhajajo plini. 

 

Slika 22. Prikaz vbodne poškodbe na celici Enercig 26650. 

Vse celice tipa 18650 so se takoj po prebodu vžgale, kot je to razvidno v tabeli 3. Burna 

reakcija litij ionskega akumulatorja, ki je pri celicah tipa 18650 sledila po prebodu, nas je 

presenetila, saj smo pričakovali bolj enakomerno segrevanje na točki preboda in bistveno 
manjši obseg gorenja. Najvišja izmerjena temperatura je bila 905 °C pri celici 
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Sanyo/Panasonic NCR18650GA, ki ima izmed izbranih celic tudi najvišjo kapaciteto. 
Prisotnost zaviralcev gorenja pri celicah tipa 18650 ne moremo potrditi, vendar lahko z 

zagotovostjo trdimo, da niso bili učinkoviti. Rezultati testov so bili neposredno odvisni 

od tipa celice in kapacitete, kot je to razvidno na sliki 23. 

 

Slika 23. Povprečna temperatura gorenja v odvisnosti od kapacitete akumulatorja.  

Na drugi strani se nobena od testnih celic tipa 26650 ni vžgala. Celica Enercig 26650 se 
je po prebodu znatno segrela do najvišje izmerjene temperature 150 °C. Celica LiFePO4 

se je pri tem segrela le na 80 °C. Točnega razloga zakaj se celice 26650 niso vžgale ne 
moremo podati, saj ne poznamo točne kemijske sestave testiranih celic. J. Herman je v 

svojem magistrskem delu prikazal, da se kemijska sestava celic zelo spreminja od 

proizvajalca do proizvajalca. Na podlagi teoretičnega znanja lahko ugibamo, da je na 
potek vžiga pri celicah tipa 26650 imela vpliv nižja gostota energije, ki je pri večjih 

celicah v našem primeru nižja, kot pri 18650. Prav tako so bili najverjetenje dodani 

zaviralci gorenja, ki so v primeru celic 26550 učinkovito ustavili gorenje. Obstaja tudi 

možnost, da gre lahko za LiFePO4 akumulator za katere je znano da so temperaturno bolj 

obstojni. V LiFePO4 akumulatorjih je kisik vezan na fosfor in težje sodeluje pri reakciji, 
kot pa v primeru NMC akumulatorja.  
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Naziv 

celic: 

Št. 
testov: 1 2 3 4 5 Tpovp. 

LG 

INR18650HG2 

Kapaciteta: 

3,0 Ah 

 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

692°C 
Tizm.: 

670 °C 

Tizm.: 

680 °C 

Tizm.: 

770 °C 

Tizm.: 

790 °C 

Tizm.: 

650 °C 

Sanyo/Panasonic 

NCR18650GA 

Kapaciteta: 

3,5 Ah 

 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

870°C 
Tizm.: 

870 °C 

Tizm.: 

885 °C 

Tizm.: 

775 °C 

Tizm.: 

905 °C 

Tizm.: 

915 °C 

LG INR18650 

MH1 

Kapaciteta: 

3,2 Ah 

 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

Reakcija: 

Vžig 

712°C 
Tizm.: 

765 °C 

Tizm.: 

695 °C 

Tizm.: 

715 °C 

Tizm.: 

730 °C 

Tizm.: 

805 °C 

Enercig 26650 

Kapaciteta: 

3,4 Ah 

 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 115°C 

Tizm.: 

105 °C 

Tizm.: 

95 °C 

Tizm.: 

110 °C 

Tizm.: 

115 °C 

Tizm.: 

150 °C 

Akumulator 

LiFePO4 

Kapaciteta: 

3,4 Ah 

 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 

Reakcija: 

Brez 

vžiga 73°C 

Tizm.: 

70 °C 

Tizm.: 

75 °C 

Tizm.: 

70 °C 

Tizm.: 

80 °C 

Tizm.: 

70 °C 

Tabela 3. Rezultati prebojnega testiranja litij ionskih akumulatorjev. 

Primerjava med celicami Enercig 26650 (3,4 Ah) in Sanyo/Panasonic NCR18650GA (3,5 

Ah) nam je pokazala, kakšno ceno nosi varnost v primeru litij ionskega akumulatorja. 
Celica Enercig, ki je tipa 26550 in se pri testiranju ni vžgala, ima pri skoraj enaki 
kapaciteti dvakrat večji volumen, kot pa celica Sanyo/Panasonic NCR18650GA, ki je tipa 
18650. Zaradi tega je celica Enercig 26650 bistveno manj primerna za uporabo v 

električnih vozilih, ker iz ekonomskih razlogov želimo lahko vozilo z dolgim dometom. 
Medtem ko bi lahko na starejših celicah 18650 s kapaciteto 1,35 Ah tolerirali posledice 
preboja, kot to navajajo nekateri viri, današnja 3,0 Ah 18650 celica z visoko gostoto 
energije pri istem testu preboja postane bomba. slikovni potek testiranja, ki je bil posnet 

z ''slow motion'' kamero je na primeru testne celice LG INR18650 MH1 prikazan na 



 

40 

 

slikah 24-27. Na omenjenih slikah je razvidno, da se je testirana celica takoj po prebodu 

odzračila in sunkovito izvrgla gorečo vsebino. 

 

Slika 24. Potek toplotnega pobega po prebodu. 

 

Slika 25. Potek toplotnega pobega po prebodu, čas: 0,1 s. 
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Slika 26. Potek toplotnega pobega po prebodu, čas: 1,0 s 

 

Slika 27. Potek toplotnega pobega po prebodu, čas: 60 s 
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Če povzamem so eksperimenti preboja na litij ionskih akumulatorjih pokazali burno 
sproščanje energije v obliki toplotnega pregrevanja akumulatorja, v primeru ko je ohišje 
poškodovano in se celica predre. Testirana celica se običajno pregreje in se po udarcu 

hitro odzrači oz. izvrže notranjo vsebino celice, vključno s staljeno kovino, kot je to 

razvidno na sliki 28.  

 

Slika 28. Uničena 18650 celica po toplotnem pobegu. 

Zaščito za akumulatorje in akumulatorske sisteme je potrebno zaradi tveganj mehanskih 

poškodb ustrezno izbrati glede na vrsto in namembnost celice, ki jo želimo zaščititi. To 

velja še posebaj za električna vozila, kjer je verjetnost trkov večja. Dodatna zaščita pred 
mehanskimi poškodbami vsekakor prispeva k volumnu in ceni akumulatorskega sistema, 
kar v končni fazi pomeni nižjo gostoto energije v izbranem volumnu akumulatorskega 
sistema. 

4.2 Razprava  

Z našim eksperimentalnim delom smo potrdili, da se litij ionski akumulatorji začnejo 

pregrevati na točki poškodbe separatorja, kot to navaja vir [17]. Na sliki 26. smo posneli 

odziv polne litij ionske celice v trenutku ko se je ta prebodla. Vidimo lahko buren odziv 

in lokalno pregrevanje celice, ki povzroči, da se elektrolit znotraj celice vžge in brizgne 
v okolico. Prav tako smo ugotovili, da ne predstavljajo vse litij ionske celice enakega 

tveganja. Tveganje litij ionskega akumulatorja je neposredno povezano z energijsko 
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gostoto celice in njene kemije. Celice z visoko energijsko gostoto, ki temeljijo na NMC 

kemiji so bistveno bolj nevarne, kot pa LiFePO4 celice, ki se v našem primeru niso vžgale.  

Hitra in intenzivnja reakcija litij ionske celice na mehansko poškodbo predstavlja 
povečano tveganje za vse uporabnike električnih vozil, ki imajo v primeru prometne 
nesreče bistveno manj časa za evakuacijo kot pa v primeru navadnega motornega vozila. 

V strokovni literaturi se v zadnjem času vse pogosteje pojavljajo podobna testiranja, ki 
prav tako opozarjajo na tveganja, ki jih predstavljajo litij ionski akmulatorji.  

Na podlagi ugotovitev, ki so navedena v tem poglavju, zaključujem, da litij ionski 

akumulatorji predstavljajo tveganje za nastanek požara ali eksplozije v kolikor pride do 
nekontroliranega izpustna skladiščene energije. Do požara ali eksplozije lahko pride v 
primeru mehanske deformacije preobremenitve, ki povzroči poškodbo separatorja in s 
tem interni kratki stik. V tem procesu se v krajšem časovnem intervalu sprosti zadostna 
količina energije, ki pri tem vžge elektrolit, ki je po navadi organske osnove in povzroči 
vžig ali eksplozijo. Akumulatorji z nižjo gostoto energije so manj požarno nevarni, kot 
pa tisti z višjo. Prav tako velja omeniti, da predstavljeni pasivni varnostni ukrepi, ki so 

predstavljeni v tem magistrskem delu, učinkovito zmanjšujejo tveganje požara litij 
ionskega akumulatorja, vendar s tem neposredno vplivajo na velikost in ceno litij 

ionskega akumulatorja. Pri litij ionskih akumulatorjih z visoko gostoto energije, pasivni 

varnostni ukrepi niso bili zadostni.   

4.3 Zanimivi eksperimenti za bodočo obravnavo 

V bodoče bi bilo zanimivo testirati tudi celice, ki se razlikujejo v stopnji napolnjenosti, 

saj akumulatorji v realnih nezgodnih scenarijih niso vedno popolnoma napolnjeni. V tem 

primeru bi spremljali verjetnost vžiga v odvisnosti od stopnje napolnjenosti.  
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5 Zaključek 

Litij ionski akumulatorji z vidika znanosti predstavljajo izjemen dosežek, ki je in bo v 
prihodnosti zarisoval pot transportu in prenosni elektroniki. V sklopu tega magistrskega 

dela smo dokazali, da litij ionski akumulatorji predstavljajo unikaten varnostni izziv saj 

so neprimerljiv prenosni vir vžiga, ki v obliki električnih vozil in prenosne elektronike 

vstopajo v kompleksne požarne scenarije. Primeri takšnih scenarijev so: požari 
električnih vozil v tunelih ali znotraj objektov, požari prenosne elektronike na letalih in v 

drugih javnih prevoznih sredstvih.  

V prvem delu magistrske naloge smo obdelali osnovne principe delovanja litij ionskih 

celic, ki so ključni za razumevanje tveganj povezanih z nastankom požara ali eksplozije 

litij ionskih akumulatorjev. Ugotovili smo, da se litij ionski akumulatorji pojavljajo v treh 

raličnih oblikah in imajo različne kapacitete, ki sovpadajo z namembnostjo 
akumulatorjev. Za akumulatorje z večjo gostoto energije, ki se uporabljajo predvsem v 
električnih vozilih je značilna NMC kemija, ki predstavlja večje požarno tveganje. Ta 

podatek bo v bližnji prihodnosti izredno pomemben, saj lahko pričakujemo povečano 
število električnih vozil v uporabi. Prav tako je iz tega stališča izredno pomembno razviti 

varnostne strategije obvladovanja omenjenih tveganj in zagotoviti ustrezno opremo in 

usposobljenost gasilcev. 

Z eksperimentalnim delom smo uspeli orisati predvsem požarna tveganja, ki jih 

predstavljajo litij ionski akumulatorji v primeru ko se mehansko poškodujejo oz. predrejo. 

V našem eksperimentalnem delu smo prebijali celice z utežjo mase 0,8 kg, kar pomeni da 
se akumulatorji lahko poškodujejo že pri manjših trkih električnih vozil ali padcih z 
višine, kadar sila udarca presega 700 MPa. Kljub temu, da bi bila potrebna obsežnejša 
raziskava požarne varnosti komercialnih akumulatorjev, lahko z našimi rezultati 
opozorimo na visoko verjetnost nastanka vžiga ali eksplozije, v primeru mehanske 

poškodbe litij ionskega akumulatorja.  

Primerjava med celicami Enercig 26650 (3,4 Ah) in Sanyo/Panasonic NCR18650GA (3,5 

Ah) nam je pokazala, kakšno ceno nosi varnost v primeru litij ionskih akumulatorjev. 
Celica Enercig, ki je tipa 26550 ima pri skoraj enaki kapaciteti dvakrat večji volumen, 
kot pa celica Sanyo/Panasonic NCR18650GA, ki je tipa 18650. Iz tega lahko zaključimo, 
da varnost igra eno izmed ključnih vlog pri razvoju celic in bistveno vpliva na ceno in 
velikost litij ionskih akumulatorjev. 

Raziskovalno delo na področju litij ionskih akumulatorjev mi je bilo v veliko veselje. 

Področje, ki je izredno kompleksno mi je mnogokrat predstavljalo izive, ki sem jih s 
pomočjo mentorjev uspešno premagal. Osebno mi je bil najzanimivejši del magistrske 
naloge, eksperimentalni del pri katerem sem bil popolnoma presenečen nad hitro in burno 

reakcijo litij ionskih celic. Menim, da magistrsko delo predstavlja inovativen pristop k 
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testiranju litij ionskih celic, katerih razvoj in povečevanje kapacitete bo potrebno 
podrobno spremljati. Pridobljene izkušnje in znanje, ki je predstavljeno v tem 

magistrskem delu so lahko v pomoč pri nadalnjih raziskavah litij ionskih celic in 
poučevanju študentov in gasilcev, ki se bodo v prihodnosti vsekakor srečali s tveganji litij 
ionskih akumulatorjev. Ponovno se zahvaljujem vsem, ki so nam omogočili, da smo delo 
uspešno in varno zaključili.  
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