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De drempel 
naar een groot 
potentieel
Thermal runaway bij lithium-ion batterijen

Onderzeeboten kunnen heimelijk opereren en Defensie zet ze daarom in voor de 
bescherming van vlootverbanden, het vergaren van inlichtingen en het afzetten of 
oppikken van special forces. Voor Nederland vormen ze een belangrijk strategisch 
wapen, omdat onderzeeboten ingezet kunnen worden om haar belangen en het 
grondgebied te beschermen. De Koninklijke Marine maakt gebruik van dieselelektrische 
onderzeeboten, die tijdens het covert opereren varen op de batterij. Deze wordt 
opgeladen door de dieselmotoren. Het inzetten van de diesels heeft tot gevolg dat 
de onderzeeboot veel signaturen uitzendt, zoals geluid en warme uitlaatgassen. 
Daarnaast moet het vaartuig snuiveren, waarbij de boot net onder het wateroppervlak 
zijn snuivermast uitsteekt om de lucht te verversen. Voor geheime operaties is dit niet 
gewenst en dient zoveel mogelijk vermeden te worden. 

Het gebruik van lithium-ion batterijen kan het onderwa-
ter uithoudingsvermogen verdubbelen, omdat deze bat-
terijen een grotere energiedichtheid hebben. Helaas is bij 
dergelijke batterijen de kans aanwezig op een thermal 
runaway, waarbij de opgeslagen energie van de batterij 
door interne reacties als warmte en gassen vrijkomt. Dit 
kan resulteren in ontbranding en ontploffing van de bat-
terij. Dit artikel, op basis van de bachelor scriptie van Tom 
Wien voor de opleiding Militaire Systemen en Technologie 
op de NLDA beschrijft het onderzoek naar deze thermal 
runaway. 

Om het onderwater uithoudingsvermogen van 
niet-nucleaire onderzeeboten te vergroten, 
kunnen lithium-ion batterijen of Air Indepen-
dent Power (AIP-) oplossingen worden toege-

past. Een AIP-systeem maakt een onderzeeboot echter 
groter en complexer, wat resulteert in een lagere snelheid 
onder water. Daarnaast raken uiteindelijk de brandstof en 
zuurstof van een AIP-systeem ook op1,2, met dezelfde po-
tentiële nadelige operationele effecten als gevolg.3
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Allereerst volgt een technische uitleg, gevolgd door een 
meer inhoudelijke beschouwing van het begrip thermal 
runaway; vervolgens de resultaten van het onderzoek en 
ten slotte de conclusie en aanbevelingen om te komen tot 
veilige toepassing van lithium-ion om zo het onderwater-
bereik van onderzeeboten te verdubbelen.

Groot risico van lithium-ion batterijen
Batterijen spelen dus momenteel een grote rol bij onder-
zeebootoperaties en die rol neemt in de toekomst alleen 
maar toe. Deze techniek zal daarom veilig toegepast moe-
ten worden. Lithium-ion batterijen hebben echter een 
verhoogd risico op een thermal runaway (TR). Tijdens een 
TR gaan door een toenemende temperatuur de verschil-
lende componenten van de batterij reageren. Uiteinde-
lijk kan door deze reacties een interne kortsluiting ont-
staan, waarbij de opgeslagen energie van de batterij als 
warmte en gassen vrijkomt (zie afbeelding). Daarnaast is 
een batterijbrand ingewikkelder te blussen dan een ‘nor-
male’ brand, omdat de chemische reacties tijdens een TR 
extra zuurstof, brandstof en warmte teweegbrengen. Een 
dergelijke brand is daarmee zelfvoorzienend en blussen 
is hiermee een uitdaging. In het geval van een elektrisch 
voertuig kunnen de gevolgen beperkt blijven door deze 
aan de kant van de weg uit de laten branden. Batterijen 
op schepen hebben een ventilatiekanaal voor de afvoer 
van warmte en gassen, maar voor een onderzeeboot die 
onderwater opereert, is de afvoer van warmte en gassen 
minder makkelijk. Wanneer deze niet zorgvuldig worden 
verwerkt, kan hierdoor niet alleen schade aan de onder-
zeeboot ontstaan, maar bovenal ook letsel bij haar be-
manning. Een TR moet daarom zoveel mogelijk voorko-
men worden. Mocht deze toch plaatsvinden, dan zal deze 
nadrukkelijk beheersbaar moeten blijven, zodat geen ver-
dere schade en letsel optreedt.
 

Lithium-ion batterij technologie  
Een lithium-ion batterij heeft verschillende onderdelen, 
waarvan de twee belangrijkste de anode en de kathode 
zijn (zie figuur 1). De kant van de anode wordt geschei-
den van de kathode door middel van een separator. Dit 
membraan laat alleen lithium-ionen door, waardoor ze 
zich van de kathode naar de anode kunnen verplaatsen, 
maar de elektronen buiten de batterij om moeten stro-
men. Tussen de anode en kathode bevindt zich ook het 
elektrolyt, dat het verplaatsingsproces van de lithium-io-
nen mogelijk maakt. Tijdens het ontladen van de batterij 
zullen lithium-ionen van de anode naar de kathode stro-
men. Hierdoor zullen de elektronen via het externe circuit 
stromen. Zo levert de batterij stroom aan een elektrisch 
apparaat. Bij het opladen van de batterij, zal dit proces in 
tegenovergestelde richting plaatsvinden en vindt opslag 
van lithium-ionen in de anode plaats totdat de batterij 
weer gebruikt wordt.

Opbouw van een batterij compartiment 
Een lithium-ion batterij compartiment is typisch opge-
bouwd uit cellen, modules en rekken (racks), wat resul-
teert in een volledig batterijsysteem (figuur 2). Dit sys-
teem bestaat in de kleinste vorm uit losse cellen welke 
cilindrisch of prismatisch gevormd kunnen zijn. Deze cel-
len zijn in serie en parallel geschakeld om de gewenste 
spanning en capaciteit van de module te realiseren. Ech-
ter, niet alle ruimte in de module wordt benut. Bekabe-
ling, bevestigingsmaterialen en andere elektronica nemen 
ruimte in en ook koeling, met water of lucht, is noodza-
kelijk. Dit heeft een lagere energiedichtheid tot gevolg en 
resulteert in een typische pakkingsfactor van 69% voor de 
module, zoals weergeven in Tabel 1.5 Vervolgens worden 
de modules in rekken geplaatst, waarbij opnieuw extra 
ruimte nodig is voor de bekabeling, het frame en moge-
lijke koelconfiguraties. De configuratie van zogenoemde 
racks heeft als gevolg hiervan direct invloed op de koel-
capaciteit en daardoor ook op de kans en consequenties 
van een TR. Tot slot staan de rekken vaak in een comparti-
ment, omdat de modules bereikbaar moeten zijn voor on-
derhoud en vervanging tijdens de levensduur van de on-
derzeeboot. Dit betekent dat gemiddeld genomen slechts 
25% van het volume van een batterijcompartiment daad-
werkelijk benut wordt door de cellen. Dit houdt ook in dat 
de energiedichtheid in plaats van 350 Wh/L zakt naar 87.5 
Wh/L, wat significant lager is. Hierdoor vermindert ook 
het initiële voordeel in energiedichtheid ten opzichte van 
lood-zwavel batterijen. Vergeleken met lood zwavel kan 
de energiedichtheid met een factor twee toenemen, mits 
de pakkingsfactor voldoende is in een specifiek onderzee-
bootontwerp.

 Pakkingsfactor Energie-
  dichtheid 
[Wh/L]
Cel 100% 350
Module 69% 242
Rack 39% 137
Compartiment 25% 87.5

‘Wanneer warmte en gassen niet 
zorgvuldig worden verwerkt, 
kan hierdoor niet alleen schade 
aan de onderzeeboot ontstaan, 
maar bovenal ook letsel bij haar 
bemanning’
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Een batterij tijdens een brandtest4

Tabel 1: Energiedichtheden van een lithium-ion batterij 
compartiment



Verschillende fases thermal runaway 
Een TR doorloopt vier verschillende fases, die schema-
tisch zijn weergegeven in figuur 3. De reacties tijdens deze 
fases kunnen warmte en/of gassen produceren en beïn-
vloeden hierdoor de staat van de batterij. Wanneer de 
temperatuur hiervan toeneemt zal als eerste de interface 
tussen het elektrolyt en de anode (SEI) ontleden, waar-
door er scheuren ontstaan in deze beschermlaag. De tem-
peratuur waarbij dit gebeurt, verschilt afhankelijk van het 
type batterij, maar ligt tussen de 60 en 120 graden Celsius. 
De scheuren in het SEI zorgen ervoor dat er een reactie 
ontstaat tussen de anode en de elektrolyt. Deze zal leiden 
tot extra warmtegeneratie waardoor de temperatuur van 
de batterij verder toeneemt en de separator smelt. Het 
gevolg van het smelten van de separator is een elektrische 
connectie tussen de anode en kathode. Dit staat bekend 
als een internal short circuit (ISC). Hierdoor kan binnen 60 
seconden tot wel 70% van de celenergie vrijkomen, wat 
een significante temperatuurverhoging teweegbrengt. 
Als laatste zal de kathode gaan ontleden en een reactie 
aangaan met de elektrolyt. Tijdens de ontleding van de 

kathode komt er extra warmte en zuurstof vrij. Dit zorgt 
ervoor dat de verbranding zelfvoorzienend blijft tot de 
energie van de batterij op is. Een batterijbrand is vanwege 
deze fase dus moeilijk blusbaar.6

Opbouw model 
Om te bepalen hoeveel warmte en gassen vrijkomen bij 
een TR, hebben we een theoretisch model opgesteld, ge-
baseerd op data uit de literatuur.7 Daarbij is gekeken naar 
een specifieke lithium-ion batterij: een 25 Ah nikkel, man-
gaan, kobalt (NMC) batterij. Deze is het meest instabiel 
en heeft een hoge energiedichtheid. Voldoet deze batterij, 
dan voldoen ze allen.8

De hoeveelheid warmte en gassen die ontstaan tijdens 
een TR, zijn een gevolg van de snelheid waarmee de ver-
schillende reacties in de verschillende fases van de TR 
plaatsvinden. De warmte is hierbij geheel of gedeeltelijk 
af te voeren door koeling. Als de laatste onvoldoende is, 
loopt de temperatuur van de batterij op waardoor de 
snelheid van de reacties zal toenemen. Ook kunnen ver-
dere reacties optreden, vooral als de stijgende tempe-
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Figuur 1: overzicht van de onderdelen in een lithium-ion 
batterij.

Figuur 2: modulaire structuur van een lithium-ion 
batterijsysteem in een compartiment.

Figuur 3: de vier fases tijdens een thermal runaway. Figuur 4: overzicht van de verschillende reacties die plaats-
vinden tijdens een thermal runaway bij een NMC-batterij.



Resultaten 
Met het opgestelde model zijn verschillende analyses ge-
daan om de impact van een TR te bepalen. Als eerste is in 
figuur 4 een overzicht gegeven van de verschillende re-
acties die plaatsvinden bij een TR van een NMC-batterij. 
Daarbij is geïllustreerd welke reacties warmte genereren 
of opnemen en bij welke reacties gassen vrijkomen. 

De warmte die de exotherme reacties genereren is afhan-
kelijk van de specifieke reactie en de temperatuur van de 
batterij. In Figuur 5 is te zien hoeveel warmte per reactie 
als functie van de temperatuur vrijkomt. Deze warmte is 
logaritmisch geplot ten opzichte van de batterijtempera-
tuur. Figuur 4 toont hierbij in welk temperatuurbereik de 
reacties van de verschillende componenten bijdragen en 
of daarbij gassen en warmte van een exotherme reactie 
vrijkomen. Zo is de totale maximale warmtegeneratie bij 
500 °C volgens Figuur 5 gelijk aan 40.000 Watt, voor een 
batterij die nominaal een uur lang 95 W kan leveren. Bij 
deze temperatuur dragen volgens figuur 5 vooral de ka-
thode en ISC bij aan de warmteontwikkeling en produc-

ratuur leidt tot een nieuwe fase van de TR.9 Het model 
berekent tevens of de koeling van de batterij bij een TR 
voldoende is, of niet.
De vrijkomende gassen kunnen voor een drukverhoging 
zorgen in een gesloten ruimte. Middels een berekening, 
via een vorm van de ideale gaswet, is deze druktoename 
te bepalen. Hiermee kan geduid worden of de druktoe-
name niet voor schade zal zorgen aan een compartiment 
van een onderzeeboot en of de gassen dus (tijdelijk) zijn 
op te slaan in het compartiment.10
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Figuur 5: de warmtegeneratie 
tijdens een TR door de 
verschillende reacties 
van een NMC-batterij. 
De warmtegeneratie 
is logaritmisch geplot 
ten opzichte van de 
batterijtemperatuur.

Figuur 6: druktoename van 
een batterijmodule bij een 
TR van een enkele cel en 
toegepaste koeling. Volume 
van water en stikstof is als 
indicatie gegeven.

‘Het tijdig koelen van de batterij 
is cruciaal is om de impact van 
een TR te beperken of deze zelfs  
te voorkomen’



een overdrukklep op de module aan te brengen. Deze zal 
dan openbreken wanneer een bepaalde druk is bereikt en 
de gassen zullen dan afgevoerd worden naar het compar-
timent. Hiermee blijft de druk in de module op een be-
heersbaar niveau. 

Als de gassen van de TR en de mogelijke koeling in het 
compartiment komen, zal dat eveneens leiden tot een 
druktoename. Echter is het vrije volume van een compar-
timent vele malen groter dan dat van een module, waar-
door er sprake is van een kleinere relatieve druktoename. 
In Figuur 7 is deze druktoename te zien, wanneer enkele 
cellen van een module in TR gaan. Daarbij is ook gekeken 
naar de impact van de activatie van de schuimblussing. Als 
geen schuimblussing wordt toegepast zal de druk toena-
me lager liggen dan bij koeling met schuim. Hierbij bestaat 
het gevaar dat de TR onbeheersbaar wordt, waardoor de 
warmte van de TR zich kan verspreiden naar andere cel-
len. Dit kan leiden tot meer cellen die in TR gaan, met nog 
meer vrijkomende warmte en gas tot gevolg. Deze ket-
tingreactie is vervolgens veel moeilijker te stoppen dan 
een TR in één enkele cel. In het geval dat de koeling met 
schuim wél wordt toegepast, zal de druktoename, zelfs 
bij drie cellen en een late koel activatie temperatuur, on-
der de 0.8 bar blijven. Dit is een realistische druktoename 
waartegen een compartiment ontworpen kan worden. 
Kortom; het is mogelijk de impact van een TR beheersbaar 
te houden voor een onderzeeboot mits correcte koeling of 
blussing en compartimentstructuur wordt toegepast.

Conclusie 
Om heimelijk met een onderzeeboot te opereren wil een 
onderzeebootcommandant snuiveren vermijden. Lithi-
um-ion batterijen hebben in potentie een hoge energie-
dichtheid waardoor deze uitermate geschikt zijn voor 
onderzeeboot-toepassingen. Hierbij zal dan wel rekening 
gehouden moeten worden met het risico van een mo-
gelijke thermal runaway (TR), waarbij de batterij intern 
reageert en opgeslagen energie vrijkomt als warmte en 
brandbare gassen.

tie van gassen. Ter vergelijking: een doorsnee gasfornuis 
produceert 3000 Watt aan warmte. Om de TR onder con-
trole te krijgen, voordat de TR volledig plaatsvindt, moet 
het koelsysteem in staat zijn deze hoeveelheid warmte af 
te voeren. Als dat onmogelijk is, dan zal het koelsysteem 
eerder ingeschakeld moeten worden. Als bijvoorbeeld de 
koeling geactiveerd wordt wanneer de batterijtempera-
tuur 200 °C is, dan is de warmtegeneratie relatief laag, na-
melijk 20 Watt en vindt daarmee geen interne kortsluiting 
(ISC) plaats. Dit is natuurlijk veel makkelijker te koelen. 
Hieruit blijkt dat tijdig koelen van de batterij cruciaal is 
om de impact van een TR te beperken of deze zelfs te 
voorkomen. 

Door gebruik te maken van het model is ook beoordeeld 
wat de impact kan zijn van een TR op een onderzeeboot. 
Het fictieve ontwerp betrof een dieselelektrische onder-
zeeboot met vier lithium-ion batterijcompartimenten. In 
het geval van een TR wordt brandblusmiddel gebruikt om 
te koelen. Dit brandblusmiddel bestaat uit een mix van 
schuim, water en stikstof. Gebruik van stikstof is hier re-
levant omdat dit inerte gas niet reageert met overige vrij-
komende gassen tijden een TR. De vier compartimenten 
zijn af te sluiten zodat gassen niet verspreid raken over 
de onderzeeboot.

Als eerste onderzochten we de impact van een TR in een 
enkele cel van een batterijmodule. Om ervoor te zorgen 
dat de TR niet uitbreidt naar meerdere cellen passen we 
koeling toe. Zoals aangegeven, neemt de warmtegenera-
tie sterker toe naarmate de temperatuur van de batte-
rij hoger wordt. Hoe later de koeling wordt geactiveerd, 
hoe meer schuim er benodigd is om de TR te stoppen. De 
resultaten hiervan zijn te zien in Figuur 6. De druk in de 
module loopt snel op, tot al meer dan 5 bar bij activatie 
van blussing op 150 °C. Als de koeling laat wordt ingescha-
keld, dan kan de druk toenemen tot bijna 60 bar. Daarom 
zijn de vrijkomende gassen in het geval van een TR niet 
in de module in te dammen, maar moeten ze op compar-
timentniveau worden beheerst. Dit is realiseerbaar door 
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Figuur 7: druktoename van een batterijcompartiment bij een TR van enkele cellen ten opzichte van de koelactivatietemperatuur. 
Links druktoename zonder toegepaste koeling, rechts druktoename met toegepaste koeling.
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Het onderzoek laat zien dat de druktoename in een mo-
dule kan oplopen tot 60 bar als de gassen binnen een mo-
dule blijven. Dit bevestigt het belang van een overdruk-
klep om de gassen te verspreiden naar en te beperken tot 
het batterij compartiment, dat dan niet meer beschikbaar 
is. Dit betekent echter dat het ontwerp van de batterij-
systemen aandacht moet krijgen. Verdeling van de bat-
terijsystemen over meer compartimenten zorgt weliswaar 
voor enige batterijredundantie in geval van een TR in één 
compartiment. Maar een kleiner compartiment is nadeli-
ger vanwege een, in potentie, sterkere druktoename. Het 
advies van dit onderzoek luidt dan ook: voor een veilig en 
redundant ontwerp moeten de batterijsystemen verdeeld 
worden over een beperkt aantal compartimenten. Daar-
naast is het van belang om TR te limiteren tot één of een 
zeer beperkt aantal cellen en propagatie naar de omlig-
gende cellen en modules te voorkomen. Het model laat 
zien dat het mogelijk is om genoeg warmte af te voeren 
om propagatie van cel naar cel te voorkomen. Het blus-
schuim zorgt weliswaar voor een extra druktoename bij 
een TR, maar het is mogelijk deze risico’s te mitigeren in 
het ontwerp, zo blijkt uit dit onderzoek. 

Tot slot: meer onderzoek is benodigd voor een veilige 
toepassing van lithium-ion batterijen aan boord van on-
derzeeboten. Daarbij is validatie en verificatie van het 
model cruciaal. Met fysieke testen kunnen de kans en de 
consequenties van TR beter in beeld gebracht worden. De 
operationele relevantie van een lithium-ion batterij is elk 
geval enorm: in potentie verdubbelt het uithoudingsver-
mogen. Hierdoor hebben lithium-ion batterijen de poten-
tie om de doorslaggevende factor te zijn in expeditionair 
optreden bij onderzeeboten.
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