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Lataustaso
*(V/kenno) Tyhjennyssyklit

Käytettävissä
oleva varastoitu

energia **

Taulukko 1: Tyhjennyssyklit ja 
kapasiteetti latausjänniterajan 
funktiona. Jokainen 0,10 V:n pudotus 
alle 4,20 V / kenno kaksinkertaistaa 
syklin, mutta pitää vähemmän 
kapasiteettia. Jännitteen nostaminen yli
4,20 V / kenno lyhentäisi käyttöikaa. 
Lukemat heijastavat säännöllistä Li-ion-
latausta 4,20 V / kenno.
Suuntaviivat: Jokainen 70 mV:n 
latausjännitteen lasku alentaa 
käyttökelpoista kapasiteettia noin 10 %.
Huomautus: Osittainen lataus kumoaa 
Li-ionin hyödyn korkean spesifisen 
energian suhteen.

* Samanlaisia elinkaarta sovelletaan 
paristoihin, joiden jännitetasot ovat 
erilaiset täydellä latauksella.

** Perustuu uuteen akkuun, jonka 
kapasiteetti on 100 % täydellä 
jännitteellä ladattuna.

4.30 150–250 110–115%

4.25 200–350 105–110%

4.20 300–500 100%

4.15 400–700 90–95%

4.10 600–1,000 85–90%

4.05 850–1,500 80–85%

4.00 1,200–2,000 70–75%

3.90 2,400–4,000 60–65%

3.80 Katso
huomautus

35–40%

3.70
Katso

huomautus
30 % ja

vähemmän

huomautus: Chalmersin teknillinen yliopisto, Ruotsi, kertoo, että 50% SOC: n alennetulla 
lataustasolla ajoneuvon Li-ion-akun elinajan odote kasvaa 44–130%. Ks. kuva 3.

Useimmat matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden, tablettien ja digitaalikameroiden 
laturit lataavat Li-ionin 4,20 V / kenno.

Tämä mahdollistaa maksimaalisen kapasiteetin, koska kuluttaja haluaa vain optimaalisen 
käyttöajan. Teollisuus ja sähköpyöräilijät ovat enemmän huolissaan pitkäikäisyydestä ja saattaa 
valita alemmat jännitekynnykset. Tällaiseia ovat satelliitit ja sähköajoneuvot.

Turvallisuussyistä litium-ion akut eivät saa ylittää 4,20 V / kenno.
(Jotkin NMC:t ovat poikkeus.) Vaikka suurempi jännite lisää kapasiteettia, jännitteen 
ylittäminen lyhentää käyttöikää ja vaarantaa turvallisuuden.

Paras varastointijännite on ~3,75–3,80V/kenno eli 40 – 50% kapasiteetti.
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Lämpötila 40% Lataus 100% Lataus

Taulukko 2: Arvioitu talteenotettava kapasiteetti,
kun Li-ionia varastoidaan vuoden ajan eri lämpötiloissa. 
Kohonnut lämpötila lisää kapasiteetin pysyvää menetystä. 
Kaikki Li-ion-järjestelmät eivät käyttäydy samoin.
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Kuva 3. Akun käyttöiän ennustava mallinnus ekstrapoloinnin avulla.
Li-ion-akut ladataan kolmelle eri SoC-tasolle ja syklin käyttöikä mallinnettu. Latausalueen 
rajoittaminen pidentää akun käyttöikää, mutta vähentää toimitettua energiaa. Tämä näkyy 
painon nousuna ja korkeampina alkukustannuksina.
Käyttöluvan kanssa. OriginLabin interpolointi/ekstrapolointi. 
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Mitä sähköauton, e-pyörän, läppärin, tabletin, älypuhelimen käyttäjä voi tehdä?

Ympäristöolosuhteet, ei pelkästään sähköpyörän, kannettavan tietokoneen, älypuhelimen  
tehoasetukset ohjaavat litiumioniakkujen pitkäikäisyyttä. Pahin tilanne siis on pitää täyteen 
ladattu li-ion akku korkeissa lämpötiloissa.
Akut eivät kuole äkillisesti, mutta ajo/käyttöaika lyhenee vähitellen kapasiteetin hiipuessa.

Pienemmät latausjännitteet pidentävät akun käyttöikää, jota esimerkiksi ammattimaiset 
sähköajoneuvot, fiksut ihmiset ja satelliitit hyödyntävät. Vältä autojen suurteholatausasemia
Samanlaisia säännöksiä voitaisiin tehdä myös kuluttajalaitteista, mutta niitä tarjotaan harvoin; 
suunniteltu vanheneminen hoitaa tämän.

Kannettavan tietokoneen akkua voidaan pidentää alentamalla latausjännitettä, kun se on 
kytketty vaihtovirtaverkkoon.
Jotta tämä ominaisuus olisi käyttäjäystävällinen, laitteessa tulisi olla "Long Life" -tila, joka pitää 
akun 4,05 V / kennon ja tarjoaa noin 80 prosentin SoC : n. Tuntia ennen matkaa käyttäjä pyytää
"Täydet kapasiteetit" -tilaa latauksen nostamiseksi 4,20 V/ kenno.

Kysytään: "Pitäisikö kannettava tietokone irrottaa sähköverkosta, kun sitä ei
käytetä?" Normaalioloissa tämä ei ole tarpeen, koska lataus pysähtyy, kun Li-ion-akku on 
täynnä. Täydentävää latausta käytetään vain, kun akun jännite laskee tietylle tasolle. Useimmat
käyttäjät eivät poista verkkovirtaa, ja tämä käytäntö on turvallinen.

Nykyaikaiset kannettavat tietokoneet kulkevat viileämmin kuin vanhemmat mallit ja ilmoitetut 
tulipalot ovat vähemmän.
Pidä ilmavirta aina esteettömänä, kun käytät sähkölaitteita, joissa on ilmajäähdytys sängyllä tai 
tyynyllä. Viileä kannettava tietokone pidentää akun käyttöikää ja suojaa sisäisiä 
komponentteja. Energiakennot, joita useimmissa kulutustuotteissa on ladattaisiin enintään 
1C:ssä.
Vältä niin sanottuja ultranopeita latureita jotka väittävät lataavansa li-ion akun täyteen alle 
tunnissa tai pidentävänsä sähköauton rangea eli toimintamatkaa samassa ajassa 200km !

Latausnopeutta kutsutaan C-nopeudeksi ja se tarkoittaa latauksen tai purkautumisen 
nopeutta, joka on yhtä suuri kuin akun kapasiteetti tunnissa. 1.6Ah-akulle C = 1.6A. 
Latausnopeus C / 2 = 0,8A vaatii kaksi tuntia ... akun lataamiseksi täyteen tyhjästä, jos akku 
tukee sitä. Tämä olettaa myös, että akku absorboi varauksen 100% tehokkaasti.
SOC = Litiumpariston lataustila
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Tyyppi Kemia C-
kerroin Aika Lämpötila Lataustapa

Hidas 
laturi

NiCd,
Lyijy-happo 0.1C 14h 0ºC - 45ºC

Jatkuva matala lataus tai kiinteä 
ajastin. Ylilataus. Poista akku, kun 
ladattu.

Pika 
laturi

NiCd, NiMH,
Li-ion

0.3-0.5C 3-6h 10ºC -
45ºC

Aistii akun jännitteen, virran, 
lämpötilan ja ajastaa sen mukaan.

Nopea 
laturi

NiCd, NiMH,
Li-ion 1C 1h+ 10ºC -

45ºC
Sama kuin nopea laturi nopeammalla
palvelulla.

Erittäin 
nopea 
laturi

NiCd, NiMH,
Li-ion 1-10C

10-60
min.

10ºC -
45ºC

Soveltaa erittäin nopeaa latausta 70%
SOC: hen; rajoittuu  erikois- akkuihin.

Taulukko 3: Laturien ominaisuudet. Eri akkutyypit käyttävät yksilöllistä latauksen päättämistä.

Riippumatta siitä onko kyseessä sähköauto, sähköpyörä, drone, kannettava PC, älykännykkä 
tai harrastelaite, seuraavia ehtoja on noudatettava kun lataat akkua erittäin nopeasti:

1. Jos akku on suunniteltu kestämään erittäin nopea lataus, ja sen on oltava erittäin 
hyvässä kunnossa. Li-ion voidaan suunnitella noin 10 minuutin nopeaan lataukseen, 
mutta tällaisen solun ominaisenergia on alhainen.
2. Ultranopea lataus on voimassa vain ensimmäisen latausvaiheen aikana. Latausvirtaa 
on alennettava, kun akku saavuttaa 70 prosentin lataustilan (SoC).
3. Kaikkien pakkauksen solujen on oltava tasapainossa ja niiden resistanssin on oltava 
erittäin alhainen. Ikääntyvät solut eroavat usein kapasiteetista ja vastuksesta, mikä 
aiheuttaa epäsuhtaa ja kohtuutonta stressiä heikommille soluille.
4. Ultranopea lataus voidaan tehdä vain kohtalaisessa lämpötilassa, koska alhainen 
lämpötila hidastaa kemiallista reaktiota. Käyttämätön energia muuttuu kaasuksi, 
metallipinnoiksi ja lämmöksi.

1. Tietoa eri akkutyypeistä    2. Lisätietoa    3. 

Yleisimpiä Li-akkutyyppejä ovat mm. litiumkobolttioksidi (LiCoO2; LCO), litiummangaanioksidi 
(LiMn2O4; LMO) ja litiumtitanaatti (Li4Ti5O12; LTO)
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Startti, vapaa-ajan ja AGM akkujen kapasiteetti verrattuna jännitteeseen
 

U /  V     Startti Vapaa-ajan AGM 
100% varaus 12,72 V 12,75 V 12,80 V = Täysi akku

  90% varaus 12,60 V

  80% varaus 12,48 V

  70% varaus 12,36 V

  60% varaus 12,24 V

  50% varaus 12,12 V Älä päästä startti akkua alle tämän jännitteen !

  40% varaus 12,00 V

  30% varaus 11,88 V Älä päästä vapaa-ajan akkua alle tämän jännitteen !

  20% varaus 11,76 V Älä päästä AGM akkua alle tämän jännitteen !

  10% varaus 11,64 V

Jos vuoden ajan jännite alle 10 V startti / vapaa-ajan / AGM akussa: tuhoutuu nopeasti !

Startti ja AGM akun lepojännitteen laskiessa alle 12,2 V saat varata akun, muttei ole kiire.

Startti, vapaa-ajan, AGM ja Li-Ion akkujen säilytyslämpötila kun niitä ei käytetä 10 - 15 °C.

Vapaa-ajan + AGM akut eivät siedä ylivarausta, max latausjännite 14,3V ja sopiva on 13,5 V !

Starttiakut kestävät ylivarausta, siis eivät ole niin tarkkoja loppujännitteestään.

AGM akut kestävät käynnistyskäyttöä paremmin kuin pientä jatkuvaa purkuvirtaa.

Älä käytä vapaa-ajan akkua auton käynnistämiseen ( 250A ja 4s ) koska ei kestä sitä!

Älä käytä starttiakkua kauaa pienellä purkuvirralla ( 4 - 6A ja 24h ) koska ei kestä sitä!

Venekäytössä tehon tarve kaksinkertaistuu, kun nopeutta nostetaan 2 → 6 km/h.
Kun vauhti kasvaa kolminkertaiseksi, kulutus nousee 15-kertaiseksi ja kuljettavissa oleva matka 
tippuu viidennekseen.
Venekäytössä lepojännitteen laskiessa alle 12,4 V akku on varattava HETI kotiin päästyäsi !
Tiedostot, data ja linkit päivitetty viimeksi 27-12-2022 klo 11.26
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