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1. Eliminacja zagrożeń pożaru akumulatorów

2. Akumulatory kwasowo-ołowiowe Pb-LA
• Podział i klasyfikacja ogniw

• Rozbieg termiczny (Thermal runaway);

• Obliczenia wentylacji i wyznaczanie stref Zagrożenia Wybuchem;

3. Akumulatory litowe Li-ion, Li-poly
• Klasyfikacja, podział, budowa i działanie ogniwa Li-ion

• Rozbieg termiczny (Thermal runaway);

• Pożar i metody gaszenia baterii litowych
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Eliminacja zagrożenia pożaru akumulatorów

1. Prawidłowy montaż i eksploatacja, zapewnienie wymaganych warunków termicznych;

2. Eliminacja możliwości wystąpienia zwarcia: osłanianie biegunów, izolowane narzędzia, odzież   

i obuwie antystatyczne, inne środki ochrony itp.;

3. Unikanie wszelkich źródeł zapłonu w pobliżu baterii (w wyznaczonej odległości od ogniw);

4. Ograniczenie dostępu do pomieszczenia baterii osobom nieupoważnionym (jeżeli jest to wymagane);

5. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz wydzielenie stref Zagrożenia Wybuchem (jeżeli jest wymagane); 
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Przy eksploatacji akumulatorów musimy przestrzegać zasad

A) Zapewnić odpowiednie ładowanie, nie dopuszczać do 

przeładowania baterii, 

B) Nie dopuszczać do głębokiego rozładowania i niedoładowania, 

C) Dbać o jednorodność chemiczną układu „wewnątrz” baterii, 

D) Zapewnić wymagane warunki termiczne i wentylacyjne. 

E) Nie dopuścić do zwarcia (zewnętrznego i wewnętrznego),

wystąpienia łuku elektrycznego. 
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Akumulatory kwasowo-ołowiowe Pb-LA 
klasyfikacja zgodnie z PN-EN 60896-11:2007, PN-EN 60896-21:2007  

1. Ogniwa pierwotne i wtórne (akumulatory), pojedyncze ogniwo (akumulatorowe):
zestaw elektrod i elektrolitu stanowiący podstawowy element baterii wtórnej; 

2. Ogniwo  wtórne otwarte, odgazowanie swobodne : ogniwo w normalnych warunkach otwarte, ze 
swobodnym ujściem gazów. W ogniwach tego typu można normalnie uzupełniać poziom elektrolitu 
(wodą destylowaną), (IEC 60050-486-01-20). (z angl. FV – free vented)

3. Ogniwo wtórne regulowane zaworem: ogniwo w normalnych warunkach zamknięte, mające jednak 
urządzenie, które pozwala na ujście gazów jeżeli ciśnienie wewnętrzne przekracza wstępnie ustaloną 
wartość. W ogniwach tego typu nie można normalnie uzupełniać poziom elektrolitu. (IEC 60050-
486-01-20), (z angl. VR – valve regulated, VRLA – vale regulated lead acid)



Współczesne typy baterii Pb-LA

1. Otwarte, gazowanie swobodne  FV (Free Vented)

2. Zamknięte, gazowanie przez zawór VR LA (Valve regulated lead acid), z elektrolitem 

uwięzionym (AGM, żel), bezobsługowe.

Klasyfikacja typów zgodnie z PN-EN 60896-11:2007 „Baterie ołowiowe stacjonarne”

Klasyfikacja żywotności zgodnie z EUROBAT baterii VRLA 
(EUROBAT Stowarzyszenie Europejskich Producentów Baterii)

1. Żywotność SC (Standard Commercial)     3-5 lat

2. Żywotność GP (General Purpose)             6- 9 lat 

3. Żywotność HP (High Performance)        10-12 lat 

4. Żywotność LL (Long Life)                        + 12 lat 

Klasyfikacja ogniw o różnych konstrukcjach płyt  zgodnie z DIN 40736

1. Płyta pastowana (pasted)                          OGi // OGiV

2. Płyta prętowa (rode)

3. Płyta pancerna (tubular)                            OPzS // OPzV

4. Płyta wielkopowierzchniowa (plante)  GRoE

Rekombinatory zewnętrzne: zawory, korki zainstalowane na akumulatorach 

otwartych, następuje w nich zewnętrzna rekombinacja gazu w obecności katalizatora.



Rozbieg termiczny „THERMAL RUNAWAY”

Podniesienie napięcia 

powoduje wzrost prądu

Wzrost prądu powoduje 

wzrost temperatury 

Wzrost temperatury 

powoduje spadek napięcia
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WYZNACZANIE STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

1. OBLICZENIA WYNTYLACJI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62485-2:2018

2. WYZNACZENIE ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNEJ OD URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 

62485-2:2018

3. KLASYFIKACJA OBSZARU NIEZBEZPIECZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 60079-10:2018

4. ZALECENIA DLA EKSPLOATACJI
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Wytwarzanie gazu i wymagania instalacyjne

Podczas ładowania, ładowania konserwującego, przeładowania we wszystkich ogniwach i bateriach wytwarzane

są gazy (w ogniwach regulowanych zaworem w bardzo ograniczonym zakresie). Jest to efekt elektrolizy wody

która jest elementem procesu odsiarczania akumulatorów kwasowo-ołowiowymi. Wytwarzanymi gazami są tlen i

wodór, które emitowane do atmosfery mogą tworzyć mieszaninę wybuchową, jeżeli stężenie wodoru w powietrzu

objętościowo przekracza 4%.

W warunkach standardowych (N.T.P.) nominalna temperatura T=273oK (0oC), i ciśnienie P=1013 hPa.

- 1 Ah rozkłada H2O na 0,42 I H2+0,21 I O2

- rozkład 1cm3 (1g) H2O wymaga 3Ah

- 26,8Ah rozkłada H2O na 1g H2+8g O2

Wymagania wentylacyjne

Celem wentylowania pomieszczenia baterii lub obudowy jest utrzymanie stężenia wodoru poniżej 4% progu

dolnej granicy wybuch (LEL) Lower Explosion Limit. Pomieszczenie baterii i obudowy uważa się jako

bezpieczne pod względem wybuchowym, gdy za pomocą naturalnej lub wymuszonej (sztucznej) wentylacji

stężenie wodoru utrzymywane jest poniżej tej bezpiecznej granicy.
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Obliczenia wentylacji zgodnie z norma PN-EN 62485-2:2018 

Minimalna prędkość przepływu powietrza przy wentylowaniu pomieszczenia baterii lub obudowy należy obliczać za 

pomocą następującego wzoru:

Q = v . q . s . n . lgas
. Crt

. 10-3 [m3/h]

gdzie:

Q = przepływ powietrza wentylującego w m3/h,

v = konieczne rozrzedzenie wodoru (100% - 4%) : 4% = 24,

q 
NPT

= 0,42 .10-3 m3/Ah – ilość wytwarzanego wodoru w warunkach standardowych (N.T.P. czyli nominalna temperatura i 

ciśnienie T=273
o
K (0

o
C)  P=1013 hPa), w temperaturze 25

o
C  należy zastosować współczynnik 1,0916

q
25

o
C 

= 0,46 .10-3 m3/Ah ilość wytwarzanego wodoru w temperaturze 25oC 

s = 5; ogólny współczynnik bezpieczeństwa,

n = liczba ogniw,

lgas = natężenie prądu wytwarzającego gaz w mA na Ah pojemności znamionowej przy ładowaniu konserwacyjnym lboost

lub natężenie prądu wytwarzającego gaz przyładowaniu przyspieszonym lboost

Crt =pojemność C10 dla ogniw ołowiowych [Ah], w temperaturze 20°C 
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Obliczenia wentylacji zgodnie z norma PN-EN 62485-2:2018 

lfloat , lboost , fg, fs - w zależności od typu akumulatora określa tabela. 

Uwagi: Wartości natężenia prądu ładowania konserwacyjnego i przyspieszonego wzrastają z temperaturą, konsekwencje wzrostu aż do max. 40 oC, zostały 
uwzględnione.
W przypadku stosowania rekombinatorów zewnętrznych (z katalizatorem) natężenie prądu wytwarzającego Igas , można ograniczyć do 50 % wartości jak dla ogniw 
otwartych.

Wartość natężenia prądu I oraz współczynniki emisji podczas 

ładowania prostownikami w systemie IU lub U

Baterie

Kwasowo-ołowiowe Ni-Cd

ogniwa 
otwarte 2)ogniwa otwarte Sb < 3% 

1)

ogniwa VRLA 

(sterowane 

zaworem)

Współczynnik emisji gazu fg 1 0,2 1

Współczynnik bezpieczeństwa emisji gazu fs (przy 10% wadliwych i wyeksploatowanych 

ogniw)
5 5 5

Napięcie ładowania konserwującego Ufloat
3) V/ogn 2,23 2,27 1,4

Typowe natężenie prądu ładowania konserwacyjnego Ifloat mA/Ah 1 1 1

Natężenie prądu (konserwacyjnego) Igas mA/Ah (w warunkach ładowania 

konserwacyjnego przy obliczaniu przepływu powietrza)
5 1 5

Napięcie ładowania przyspieszonego Uboost
3) V/ogn 2,40 2,40 1,55

Typowe natężenie prądu ładowania przyspieszonego Iboost mA/Ah 4 8 10

Natężenie prądu (przyspieszonego) Igas mA/Ah (w warunkach ładowania 

przyspieszonego właściwych dla obliczania przepływu powietrza
20 8 50

1) W przypadku wyższej zawartości antymonu (Sb) skontaktować się z producentem w celu uzyskania odpowiedniej wartości.

2) W przypadku ogniw Ni-Cd z rekombinacją gazu skonsultować się z producentem.

3) Napięcie ładowania konserwacyjnego i przyspieszonego mogą zmieniać się w ogniwach ołowiowych wraz ze zmianami ciężaru właściwego elektrolitu.
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Obliczenia wentylacji zgodnie z norma PN-EN 62485-2:2018 

Wentylacja naturalna

Ilość przepływającego powietrza wentylującego należy najlepiej zapewnić przez wentylację naturalną, w 

przeciwnym razie przez wentylację wymuszoną (sztuczną).

Akumulatornie lub obudowy powinny mieć otwór wlotowy i otwór wylotowy o minimalnym wolnym przekroju, 

obliczanym za pomocą następującego wzoru:

A = 28 x  Q [cm2]
gdzie:

Q = szybkość przepływu powietrza wentylującego dla wszystkich baterii w pomieszczeniu (suma Q 1 + …. Q n) [m
3/h]

A = wolna powierzchnia przekroju wlotu i wylotu powietrza [cm2]

Dla celów obliczeniowych zakładana prędkość przepływu powietrza wynosi 0,1 m/s.
Wlot i wylot powietrza powinny być usytuowane w najlepszym możliwym miejscu, tak aby stwarzać optymalne 

warunki wymiany powietrza to znaczy:
- otwory na przeciwległych ścianach,
- minimalne odstępy, gdy otwory umieszczone są na tej samej ścianie, wynoszące 2m.
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Obliczenia odstępu od urządzeń z PN-EN 62485-2:2018 

Bliskie sąsiedztwo baterii
W pobliżu baterii nie zawsze zapewnione jest rozproszenie wybuchowych gazów. Dlatego należy 

przestrzegać bezpiecznych odstępów dla przepływu powietrza, w których iskrzenie lub obecność 

rozgrzanej powierzchni (maksymalna temperatura powierzchniowa 300oC) nie są dozwolone. 

Rozproszenie wybuchowych gazów zależy od tempa ich wydzielania oraz wentylacji w pobliżu źródła 

ich emitowania. Dla obliczenia bezpiecznego odstępu „d" od źródła wydzielania gazu wykorzystuje się 

podany niżej wzór, zakładając półkolisty sposób rozpraszania gazu.

d = 28,8 . 3√¯Igas
. 3√¯Crt [mm]

gdzie:

Igas = natężenie prądu wytwarzającego gaz [mA/Ah]  

Crt = pojemność znamionowa [Ah]

Wymagany bezpieczny odstęp „d" można uzyskać przez zastosowania ścianki odgradzającej 
pomiędzy baterią i urządzeniem powodującym iskrzenie.
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Klasyfikacja obszaru zagrożenia wybuchem PN-EN 60079-10:2018

Strefy zagrożone wybuchem są kiedy występują mieszaniny wybuchowe o objętości co najmniej 
0,01m3 w przestrzenie zwartej 

Wyznaczamy objętość Vz na granicy której stężenie gazu będzie 
granicy wybuchu czyli 4% objętościowo wodoru (kg/m3)  (Vz = f* (dV / dt)min /c )

Wyznaczamy minimalny strumień objętości świeżego powietrza: 
(dV / dt)min = [ (dG / dt)max / (k * LEL) ]  * T/293

Wyznaczamy  czas zalegania po którym stężenie spada po zatrzymaniu emisji;

Sprawdzamy czy przyrost ciśnienia  ΔP = (m max * ΔP max* W) / (V*C ST *ρ)
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WYKAZ i CHARKTERYSTYKA MATERIAŁÓW PALNYCH : Wodór

Klasyfikacja obszaru zagrożenia wybuchem PN-EN 60079-10:2018

Objętość Vz potencjalnie wybuchowej atmosfery dookoła źródła emisji gazu :

Vz = f* (dV / dt)min /c

gdzie c = liczba wymiany świeżego powietrza na jednostkę czasu [s-1]

f = f          = współczynnik skuteczności wentylacji, f= 1,25

(dV / dt)min = {(dG/dt)max / k . LEL} . T/293 (zgodnie z EN 60079-1084)
gdzie:
(dV / dt)min = minimalna objętościowa szybkość przepływu świeżego powietrza wymagana dla rozproszenia gazu [m3/h], 
(dG/dt)max = maksymalna prędkość emisji gazu (kg/s)
LEL = dolna granica wybuchu (4% objętościowo wodoru) [kg/m3]
k = współczynnik bezpieczeństwa stosowany do LEL; k=0,25 przyjmuje się dla rozproszenia wodoru.

https://www.dzpw.pl/main_libs/files/images/1/opt/aktualnosci/Parametry_wodoru-opt.png
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Klasyfikacja obszaru zagrożenia wybuchem wynik obliczeń

1. Na bazie wyznaczonych wartości trzeba zapewnić, że pomieszczenie jest niezagrożone 

wybuchem, czyli stężenie wodoru będzie poniżej granicy wybuchu ( 4%) oraz przyrost 

ciśnienia nie przekroczy 5kPa. 

2. Na bazie obliczeń wykazujemy, że jest prawidłowo dobrana wentylacja, urządzenia są 

instalowane poniżej kratek wlotowych, zastosowane są wymogi bezpieczeństwa 

3. Wyznaczamy  obszar oznaczający minimalną strefę zgodnie z normą PN-EN 62485-2:2018 , 

czyli obszar zagrożony strefą wybuchem, odległość w której jest zabronione używanie 

otwartego ognia, iskrzenia, łuku elektrycznego, iskrzących, żarzących narzędzi.
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1. Akumulatory litowo-jonowe    Li-ion

Układ elektrochemiczny: (+) Metal bazowy + Li (lit) / elektrolit organiczny – sole litu / Węgiel C (–) 

Metal bazowy elektrody C – kobalt N – nikiel M – mangan V – wanad T – tytan

Akumulatory litowo – jonowe mają obudowy hermetyczne zawierające zabezpieczające układy kontrolne. 

Materiały elektrodowe są nanoszone na bardzo cienkie folie (miedzianą i aluminiową), przedzielone 

separatorem, elektrolitem są ciekłe sole litu.

2. Akumulatory litowo-polimerowe   Li-poly

Akumulatory litowo – polimerowe mają taki sam układ elektrochemiczny, wykorzystują elektrolit w 

postaci stałej, którego podstawowymi składnikami jest polimer z rozpuszczoną w nim solą litu. 
Użycie stałego polimeru podnosi odporność ogniw w przypadku zwarcia lub przeładowania i eliminuje problem 

ewentualnego wycieku elektrolitu, co w znaczącym stopniu podnosi bezpieczeństwo użytkowania tych 

akumulatorów.

Akumulatory litowe Li-ion, Li-poly
klasyfikacja z PN-EN 62619:2017-08, PN-EN 62620:2015-05



Ogniwo litowo-jonowe działa wykorzystując zjawiska:
• Interkalacji (wiązanie niewielkich cząsteczek wewnątrz struktur wielkocząsteczkowych)

• ekstrakcji lub deinterkalacji (uwolnienie niewielkich cząsteczek ze struktur wielkocząsteczkowych)

Budowa i działanie ogniwa Li-ion

Rodzaje obudów
• Cylindryczne (cylindrical)

• Pryzmatyczne (prismatic)

• Kieszeniowe (pouch)



Budowa i działanie ogniwa li-ion

ANODA: 

- grafit, 

- LTO (tlenek litowo-tytanowy), Li4Ti5O12

KATODA :

- NMC tlenki litowo-niklowo-kobaltowe         
LiNixMnyCozO2

- LMO tlenek litowo-magnezowy LiMn2O4

- LFP tlenek litowo-żelazowy LiFePO4

Elektrolit: sole litowe w 

rozpuszczalnikach organicznych

+/- 1mV 



źródło:The Rocking Chair Battery (Lithium Ion Battery) https://physicsandsocietybc.wordpress.com/2013/04/03/the-
rocking-chair-battery-lithium-ion-battery/

Budowa i działanie ogniwa li-ion



Akumulatory litowe charakteryzują się wysokim napięciem pracy od 3,3 – 3,8 V, pracują w 
szerokim zakresie temperatur od –20 oC do +60 oC i w zależności od konstrukcji posiadają 
jedną z najwyższych mocy właściwych > 10 000 W/kg oraz energię właściwą do ok. 180 
Wh/kg.   Charakteryzują się dużą niezawodnością i cyklicznością (ponad 3000, a nawet 10.000).

Wady
– Cena;

– konieczny nadzór baterii przez BMS

– wrażliwość na przeładowanie

– wrażliwość na efekt ucieczki temperaturowej, 

i rozbieg termiczny (thermal runwaway)

Zalety
• duża gęstość energii

• możliwość ładowania i rozładowania dużymi prądami

• szeroki zakres temp. pracy

• brak gazowania

• brak korekcji temperaturowej napięcia ładowania

• minimalne samorozładowanie

• Możliwość określenia SoC oraz SoH przez BMS

• Dane z baterii  są monitorowane on-line

Cechy ogniw Li-ion i Li-poly



• pomiary temperatur (+/- 1oC)

• pomiary napięć ogniw (+/- 1mV )

• pomiar prądu (+/- 1mA)

• Pomiar SOC, SOH

• Wyrównywanie parametrów (balacing)

• Eliminacja uszkodzonych ogniw

• Odpowiada za bezpieczeństwo ogniw!!!

BMS (Battery Management System)



BMS (Battery Management System)

• Nadzór i Zarządzanie nad temperaturą

• Nadzór i Zarządzanie pracą baterią

• Monitorowanie stanu pracy

• Monitorowanie stanu naładowania SOC i SOH

• Kontrola i zarządzanie pracą ogniw Li-ion

Źródło: Fire protection for Li-ion battery energy storage systems
White paper January 2019, Siemens AG  .

A) Nie dopuszczać do przeładowania baterii. 

B) Nie dopuszczać do głębokiego rozładowania baterii. 

C) Dbać o jednorodność chemiczną układu „wewnątrz” baterii .  

D) Zapewnić wymagane warunki termiczne i wentylacyjne. 

E) Nie dopuścić do zwarcia elektrod (zewnętrznego i wewnętrznego)



Duża większa gęstość energii powoduje, że są to systemy z dużym zagrożeniem.

W tych bateriach każda możliwość wystąpienia niekontrolowanej temperatury i zjawiska 

rozbiegu termicznego, przeładowania baterii, może doprowadzić do zwarcia elektrod i pożaru.

Takie zjawiska mogą doprowadzić do uszkodzenia separatorów i do zwarcia wewnętrznego. 

Wzrost temperatury powoduje, że zwykle łatwopalny elektrolit zaczyna parować. W 

konsekwencji ciśnienie wewnętrzne w ogniwie rośnie, aż para elektrolitu zostanie uwolniona 

albo przez zawór nadmiarowy, albo przez rozerwanie obudowy. 

Zostaje wytworzona wybuchowa mieszanina gaz-powietrze, dochodzi do zapłonu, wynikiem 

będzie eksplozja i pożar. W awaryjnych stanach pracy baterii litowych może dojść do 

wydzielania gazów palnych toksycznych gazów takie jak fluorowodór (HF) i trifluorek

fosforylu (POF3) oraz palne węglowodory (np. C2H4, C2H6). Efektem ubocznym jest 

możliwość wytwarzania tlenu i samoczynnego podtrzymywania pożaru.

THERMAL RUNAWAY Li–ion, Li-poly (reakcja łańcuchowa prowadząca do wyparowania elektrolitu, a 
następnie do wzrostu ciśnienia, który powoduje wydostawanie się palnych gazów na zewnątrz baterii). 



THERMAL RUNAWAY Li–ion, Li-poly (reakcja łańcuchowa prowadząca do wyparowania elektrolitu, a 
następnie do wzrostu ciśnienia, który powoduje wydostawanie się palnych gazów na zewnątrz baterii). 

Źródło: Leszek JAROSZYŃSKI, Akumulatory litowe w pojazdach elektrycznych.

https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202005/zakres-uzytkowy-ogniwa-li-ion.jpg


THERMAL RUNAWAY Li-ion

Źródło: Fire protection for Li-ion battery energy storage systems
White paper , January 2019, Siemens AG  .

Powyżej 65 °C następuje znaczące odkładanie się 
metalicznego litu (ang. lithium plating). 

Powyżej 80 °C naruszona zostaje warstwa pasywna 
rozdzielająca elektrodę ujemną i elektrolit (ang. SEI, solid-
electrolyte interphase). Prowadzi to do silnie egzotermicznej 
reakcji grafitu z elektrolitem i ostatecznie do całkowitego 
zniszczeniem akumulatora. Samonagrzewanie anody 
grafitowej i elektrolitu. Początki thermal-runaway.

Powyżej 110 °C rozkładowi ulegają organiczne składniki 
elektrolitu z uwolnieniem łatwopalnych węglowodorów. 
Skutkiem tego jest wzrost ciśnienia i puchnięcie ogniwa lub 
zrzut gazu przez zawór bezpieczeństwa. Jeśli w ogniwie 
znajdzie się wolny tlen np. z wywołanej ciepłem 
dekompozycji matrycy katodowej może nastąpić zapłon. 
Separator zamyka pory.

Powyżej 140 °C następuje stopienie  separatora i zwarcie 
elektrod

Źródło: Leszek JAROSZYŃSKI, Akumulatory litowe w pojazdach elektrycznych.



Pożar baterii Litowo-jonowej

Pożary baterii litowo-jonowych są bardzo trudne do zwalczania. Próby gaszenia pożarów przy użyciu 
konwencjonalnych środków obojętnych są zazwyczaj bezskuteczne, ponieważ ogniwa litowo-jonowe 
same wytwarzają tlen potrzebny do podtrzymywania pożaru.

Gaszenie wodą 
Lit jest bardzo reaktywny, niektórzy odradzają jego kontakt z wodą. Ostatnie badania sugerują jednak, że 
większe ilości wody są w stanie powstrzymać i skutecznie zwalczać pożary litu. Wśród podawanych tu 
wyjaśnień jest efekt chłodzenia, który spowalnia reakcję komórek. Potrzebna jest znacznie większa ilość 
wody niż w przypadku pożarów konwencjonalnych. Do wody gaśniczej można dodać różne dodatki.

Gaszenie mieszanymi wody lub pianami gaśniczymi z dodatkami (np. F-500). 



Pożar baterii Litowo-jonowej

Tłumiemie i izolowanie pożaru w celu ograniczenia temperatury i dostępu tlenu.

temperatura 980oC

temperatura 1200oC                      

temperatura 450oC

temperatura 100oC
wtórny zapłon 



Pożar baterii Litowo-jonowej

Gaśnice: dla pożarów akumulatorów litowo-jonowych najskuteczniejsze gaśnice zawierają roztwór 
AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion). Mgła wytworzona ze środka AVD tworzy na powierzchni 
baterii powłokę. Powłoka natychmiast wysycha, a następnie płytki wermikulitowe rozszerzają się i 
łączą, tworząc barierę dla tlenu. Gdy płytki AVD zaczynają się formować, pożar zostaje opanowany.

Gaszenie systemem Sinorix (system Siemens). W tym systemie gazy obojętne (N2, Ar, CO2) 
powodują wypieranie tlenu i tłumienie pożaru. 

Gaszenie Granulkami
Gaszenia granulkami gaszącymi mają za zadanie aby  izolować termicznie baterię. Efekt gaśniczy 
lub izolacyjny jest natychmiastowy i działa całkowicie autonomicznie. Warunkiem jest jednak, aby 
baterie były otoczone wystarczającą ilością granulatu. Granulki się głównie z tlenku krzemu o 
średniej wielkości ziaren od 0,5 do 5 mm. W temperaturze ok. 1050°C zaczynają się topić i tworzą 
zamkniętą i termoizolacyjną warstwę wokół źródła ognia.



Pożar baterii Litowo-jonowej

Zanotowany spadek ogniw podczas ich ochładzania
Źródło: P. Russoa, C. Di Barib, M. Mazzaroc, A. De Rosac, I. Morriellod.,Effective Fire Extinguishing Systems 
for Lithium-ion Battery Morriellod, „Chemical Engineering Transactions” 2018, vol. 67, 727–732 [10]. Wpływ wychładzania powierzchni akumulatora przez różne środki gaśnicze.

Źródło: T. Maloney, Extinguishment of Lithium-Ion and Lithium-Metal Battery Fires, US Department of Transportation, 
Technical Report, Federal Aviation Administration 2014, 46–51 [7].

Spośród różnych badanych środków woda i piana były najskuteczniejsze, ponieważ w krótkim czasie (<20 s) obniżyły temperaturę 
ogniwa i gasiły ogień. Mgła wodna okazała się mniej efektywna, a jej wykorzystanie stwarza wiele problemów, m.in.: nie można 
zagwarantować jednorodności stosowanej mgły wodnej. Sporymi zaletami i potencjałem gaśniczym charakteryzuje się dodatek do wody 
o nazwie F-500, opracowany przez firmę Control Arts Inc (HCT). Dodatek nie podwyższa właściwości zwilżających wody, ani też nie 
tworzy warstwy piany. Podawany jest w zakresie stężeń 0,25–1% dla grupy pożarów A i zwiększonych stężeniach w zakresie 3–6% dla 
pożarów grupy B. Jego działanie polega między innymi na obniżeniu napięcia powierzchniowego, dzięki czemu w krótkim czasie jest w 
stanie pokryć znaczną powierzchnię np. płonącej cieczy oraz co istotne silnie wzmacnia efekt odbierania ciepła (6–10 razy w porównaniu 
do czystej wody).



Obliczenia gęstości obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego określa energię cieplną uwalnianą w przypadku pożaru i ma wpływ: 
- Klasie odporności pożarowej budynku
- Określeniach stref pożarowych
- Wymagań warunków ewakuacji
- Odległościami pomiędzy strefami ppoż
- Wyznaczania dróg ppoż
- Określenie ilości wody do gaszenia pożaru
- Konieczność stosowania hydrantów wewnętrznych 
- Ilość środków gaśniczych
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