
ADB EV Safety Solutions
Uw partner wanneer de spanning stijgt



Their mobility – Our mission



Het aantal elektrische voertuigen zijn in opmars. 

EU wil dat er vanaf 2035 enkel nog emissievrije 
nieuwe voertuigen verkocht worden!

Deze “nieuwe” technologie heeft een impact op 
elke levensfase en/of gebeurtenis van een 
voertuig: van de productie over de verkoop, het 
onderhoud, het gebruik, de pechgevallen en 
accidenten tot de ontmanteling van het 
voertuig. 

Technologie staat nooit stil en al zeker niet in een 
voortdurend in beweging zijnde automobielsector.







Mogelijke bronnen van ontsteking bij 
Lithium-ion batterijen zijn:

• Aanvoer van externe warmte

• Krachtige schok of ongeval met activatie 
airbags of impact/punctie nabij 
hoogspanningscircuit

• Overbelasting van de batterij

• Interne kortsluiting tussen de 2 elektrodes 
door productiefout of natuurlijke 
veroudering

Thermal Runaway beschrijft een proces dat wordt versneld door 
verhoogde temperatuur, waarbij energie vrijkomt die de 
temperatuur verder doet stijgen.
Thermische propagatie is een cascade van thermal runaway door 
een volledig batterijpak.



Het ontwerp van de batterij heeft een 
aanzienlijke invloed op thermische propagatie

Deze worden bepaald door het evenwicht 
tussen warmteontwikkeling en warmteafvoer



Veiligheidsincidenten kunnen worden verminderd door:

• Batterijontwerp, Cel en Systeem 

• Hoge kwaliteit cel 

• Hoge kwaliteit BMS

MAAR

• Toch kan het BMS geen bescherming bieden tegen 
alle storingen

• Het BMS en zijn sensoren kunnen falen

• Externe factoren zullen incidenten verergeren



Li-ion batterijen zijn nog steeds nieuw

• We zijn momenteel veel aan het bijleren over 
de gevaren en risico’s

Benzine – zeer gevaarlijk 

• Maar we hebben geleerd om het veilig te gebruiken 
en met de gevaren om te gaan



Ons speciaal 
materiaal



Dompel Container

• Zorgt voor langdurige koeling en ontladen van 
batterijpakket

• Er wordt enkel gedompeld wanneer het 
batterijpakket bij de brand betrokken is!

• Hiervoor gebruiken de Brandweer of wij een 
warmtebeeldcamera

• Voordeel: geen milieuverontreiniging, vervuild 
bluswater wordt opgehaald door 
gespecialiseerde firma





Salvage container

• Is ontworpen om beschadigde elektrische 
voertuigen veilig te kunnen monitoren en 
vervoeren

• Uitgerust met Aerosol blussysteem & 
Sprinkler blussysteem

• Inzet na diagnose wanneer het 
batterijpakket zou beschadigd of instabiel 
zijn

• Voordeel: het discrete karakter





Blusdeken 
getest & gekeurd tot 1300 °C

• Brengt EV-branden snel onder controle
• Wordt PREVENTIEF gebruikt bij een elektrisch voertuig dat bij een 

ongeval betrokken is om de omgeving te beschermen in geval er brand 
zou uitslaat en de batterij in thermal runaway gaat.

• Wordt gebruikt als BLUSDEKEN: als de accu ontbrandt blijven de 
vlammen en warmte onder de afdekking achter, zo kan de accu 
gecontroleerd afbranden. Deze minimaliseert zo de schade aan de 
omgeving (andere voertuigen en/of infrastructuur)

• Conventionele blusmiddelen zijn niet nodig, zo is er ook geen kans op 
milieuverontreiniging door het vervuilde bluswater.

• Speciaal glasvezelweefsel met bijzonder dichte 
siliconencoating

• Kan tegen temperaturen tot 1.000 °C en zelfs 
1.300 °C bij pieken. 

• Een batterijvuur, dat geen zuurstof nodig heeft en 
dus niet gedoofd kan worden, brandt 
gecontroleerd uit onder het deken en vrijwaart de 
omgeving van gevolgschade. 



Extra informatie blusdeken

• 560 g/m2 speciaal glasvezelweefsel met siliconencoating aan beide 
zijden, zuur- en chemicaliënbestendig, brandwerende naaigaren & 
trekgrepen met rode siliconen coating

• Het blusdeken is als enige op de markt gecertificeerd: het 
onafhankelijke instituut KIWA bevestigt de geschiktheid ervan voor 
batterijbranden.

• Beschikbaar in verschillende formaten:

• M 6 x 8 m - ML 6 x 8 m, ca. 27 kg

• M 7 x 8 m - ML 7 x 8 m, ca. 31 kg

• M 8 x 10 m, ca. 43 kg

• Geen onderhoud nodig, materiaal is weersbestendig en corrodeert niet

• Temperatuurbestendig tot 1.000°C voor langdurige periode, kortstondig 
tot boven 1.300°C

• Afhankelijk van de vuurbelasting kan het meerdere keren worden 
gebruikt (maximum 3 keer)



Gebruik blusdeken



Labotest: Beheers het batterijvuur met een blusdeken
• Advanced Car Technology Systems (ACTS), het competentiecentrum van de Magna Steyr Group, heeft het 

blusdeken uitvoerig getest.

• Vijf batterijmodules met prismatische cellen van elk 150 Ah, elk met een capaciteit van 7 kW, werden ingebouwd 
in een compleet systeem. De eerste module wordt verwarmd tot 650W om een thermische reactie te creëren op 
de eerste cel van de module.

De kettingreactie begint, module 1 & 2 bevinden zich in de thermal runaway
Omgevingstemperatuur ~ 220 °C gemeten door warmtebeeldcamera

Branddeken gemakkelijk te gebruiken, zware rookontwikkeling in het begin
Onmiddellijk "verkoelend effect": omgevingstemperatuur daalt, hoewel de temperaturen van de 
modules aanzienlijk stijgen

Rookontwikkeling na korte tijd over, pppervlaktetemperatuur van de blusdeken bij 120 °C
Omgevingstemperatuur < 100 °C

“Het blusdeken is een heel goed product, dat we vooral in parkeergarages, e-bike 
laadruimtes, thuisopslagsystemen, productielijnen etc. zien als eerste bescherming in het 
geval van van een batterijbrand” (ACTS)



Transportkit
• Speciaal ontwikkeld voor sleepdiensten & garages

• Relatief goedkope manier om de veiligheid te garanderen 
tijdens transport en opslag van elektrische voertuigen na 
ongeval. 



• Simulatie van volgende situatie: Een elektrische wagen na ongeval wordt ingepakt in de transportkit. Tijdens het 
transport (door de trillingen) gaat de batterij in thermal runaway.

• We wilden laten zien hoe dankzij deze transportkit de omgeving, de takelwagen en technieker, kan worden 
beschermd tegen de gevolgen van een lithium-ion brand.

Praktijktest transportkit samen met de brandweer van Oostenrijk

1 – Voertuig inpakken in transportkit 2 – Steek de batterij in brand

• Niet eenvoudig, brand werd snel terug 
gedoofd door gebrek aan zuurstof

• Extra zuurstof en water zorgen er 
uiteindelijk voor dat de batterij in thermal
runaway gaat, batterijcellen exploderen 
met luide knallen

Conclusie

• In eerste instantie: elke 10 minuten exploderen individuele 
batterijcellen. Bij een paar honderd cellen, zoals in dit geval, 
duurt het uren voordat de batterij ‘uitbrandt’.

• Transportkit beschermt de omgeving stabiel tegen hitte, 
vlammen en rondvliegend puin!

• Het is niet zo eenvoudig om een batterij in brand te steken



Isuzu D-MAX met lepelsysteem 
inclusief high speed dolly’s

• beste van de klas inzake minimale 
werkhoogte (1,7 meter)

• werd aangekocht om te opereren op 
schepen en ondergrondse 
parkeergarages







NABEHANDELING: Wat na de quarantaineperiode?

Batterijpakket na brand:

• Batterijpakket wordt gedemonteerd door HEV3 Specialist en is vervolgens klaar voor transport richting:

• Recyclage

• Fabrikant

• Expert

• Voertuig zelf is na verwijdering van het batterijpakket vrij voor verdere verhandeling:

• Herstel

• Verkoop

• Recyclage

Batterijpakket visueel stabiel:

• WIE DOET WAT? WAAR LIGT DE BESLISSING? KLANT / VERZEKERING / EXPERT / FABRIKANT?

• Keuze uit:
• Grondige inspectie hoogspanningscircuit en BMS door fabrikant of bevoegde instantie

• Vrijgave van het voertuig

• Doorvoer naar erkende werkplaats voor herstel (carrosserie herstelling + inspectie & herstelling BMS en batterijpakket)

Verschil in traject tussen een instabiel batterijpakket en een batterijpakket na brand



INCIDENT
Volvo V60 Hybride

• Klant had vanop zijn bureau zicht op 
zijn voertuig aan de laadpaal

• Zag plots rook uit zijn voertuig komen 
en verwittigde de brandweer



Brandweer heeft 
achteruit en zijruit 
ingeslaan om zo het 
batterijpakket 
afdoende te koelen



NIETS VAN 
SCHADE AAN 
ONDERKANT!



Via deze opening dienen we 
normaal het voertuig
spanningsloos te zetten. 
Batterijpakket is in thermal 
runaway gegaan en enkel
via diezelfde opening zijn de 
vlammen ontsnapt.



• Bij deze module is de brand 
ontstaan.

• Batterij is volledig uitgebrand.

• Er was nergens nog stranded 
energy te vinden



Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?


