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LYHENTEET JA MERKINNÄT
BMS
DoD
SoC
°C
CC
CV

Battery Management System
Depth of Discharge
State of Charge, varaustila
Astetta Celsiusta
Constant Current
Constant Voltage

Wh/kg
𝑄
𝑄0
𝐼𝑟𝑒

Vattitunti/kilogramma
Akusta otettu kapasiteetti
Akun nimellinen kapasiteetti
Lataavan jarrutuksen lataava virta

1

1. JOHDANTO
Ilmastonmuutoksen eteneminen ja fossiilisten polttoaineiden rajallisuus ovat aloittaneet
maailmanlaajuisen liikkeen, joka ohjaa fossiilisten polttoaineiden vähentämistä kaikilta
energian tuottamisen osa-alueilta. Tästä syystä myös liikenteen polttoaineille on etsitty
korvaavia vaihtoehtoja, joiden avulla saadaan ilmastolle aiheutuvaa rasitetta vähennettyä.
Liikkeen ansioista on aloitettu kehitystyö, joka ohjaa erilaisten polttoaineiden ja ajoneuvojen luomiseen. Uusien ajoneuvojen on tarkoitus olla puhtaampia ympäristölle ja vähentää päästöjä korkean energiatehokkuuden omaavilla ratkaisulla.
Uusista ajoneuvoista yleisimmät vaihtoehdot ovat sähkö- ja hybridiajoneuvot, jotka perustuvat sähkömoottorin käyttöön polttomoottorin tukena tai korvaavana vaihtoehtona.
Koska tällä hetkellä akkuteknologia on pullonkaula sähköautojen yleistymiselle, on yleisempää nähdä liikenteessä hybridiajoneuvoja. Näillä ratkaisuilla sähkömoottorin on tarkoitus olla tukena lyhyemmillä kaupunkiajomatkoilla, sillä akun kantama on yleisimmissä hybridiajoneuvoissa pieni. Yhtenä ratkaisuna sähkö- ja hybridiajoneuvojen ajoetäisyyden pidentämiseksi on pyrkiä ottamaan talteen liikkeestä syntyvä hukkaenergia. Ajoneuvojen suurin hukkaenergia syntyy, kun jarrutusteho kuluu jarruvastuksiin. Erityisesti
ilmiötä tapahtuu kaupunkiliikenteen toistuvan pysähtymisen ja hidastamisen vuoksi.
Tästä syystä lataava jarrutus on erinomainen työkalu auton jarrutusenergian talteenottoon,
sillä näin saadaan palautettua osa kuluneesta energiasta takaisin akkuihin.
Pääsääntöisesti sähköajoneuvoissa käytetään litiumioniakkusysteemiä, jota on vaativaa
ylläpitää, sillä se on herkkä hajoamaan ja tarvitsee tarkkaa valvontaa ja ohjausta. Siksi on
tärkeää pohtia lataavan jarrutuksen aiheuttamien lataus- ja virtapiikkien vaikutusta kennojen elinikään. Tämän työn tarkoituksena onkin perehtyä tutkimuksiin kyseisen ilmiön
vaikutuksista litiumioniakuissa sekä mahdollisiin varotoimenpiteisiin.
Aluksi työssä on tarkoituksena perehdyttää lukija yleisesti sähköautojen maailmaan ja
siitä edetä tutkimuksen kannalta tärkeisiin teknillisiin osa-alueisiin. Eri osa-alueita ovat
itse sähkömoottorit yleisesti sekä jarruttavan latauksen toimintaperiaatteet. Myös litiumioniakkuun perehdytään, jotta lukija saa selkeän kuvan sen toiminnasta ja ongelmista. Seuraavaksi edetään itse tutkimuksiin ja esitellään ympäristön valinta, tutkimuksen
valmistelu, tutkimukset sekä tulokset. Lopuksi työssä käsitellään yleisesti tutkimusten tulosten vaikutuksesta sähköautojen suositeltavaan käyttöön tulevaisuudessa.
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2. SÄHKÖAUTOJEN TEKNIIKKA
Sähköautojen yleistymisen vuoksi on tärkeää ymmärtää niiden toimintaperiaatteet sekä
heikkoudet. Seuraavissa kappaleissa esitellään lataavan jarrutuksen ymmärtämisen
vuoksi tarvittavia tekniikoita ja terminologioita.

2.1

Sähköautot

Sähköautoja on tutkittu jo hyvin kauan, sillä ensimmäiset versiot sähköautoista kehitettiin
jo vuonna 1828. [1] Nykypäivänä ne ovat nousseet esiin potentiaalisena korvaajana polttomoottoriautoille, sillä sähköautot kykenevät ajamaan päästöttömällä energialla ja ovat
siten ympäristölle ystävällisempiä. Sähköautojen lisääntymisellä voidaankin vaikuttaa
kasvihuonekaasujen vähentymiseen, ilman laadun parantumiseen, öljyn tarpeeseen sekä
liikennemeluun. Täysin päästöttömiä vaihtoehtoja eivät sähköautotkaan ole, sillä niiden
rakentaminen vaatii harvinaisia luonnonvaroja ja jos sähköntuotannossa käytetään fossiilisia polttoaineita, niin voidaan niiden tuottamat kasvihuonepäästöt liittää sähköauton
tuottamiin päästöihin. Lisäksi sähköautojen rakentaminen vaatii harvinaisia metalleja,
joiden kaivamiseen joudutaan kuluttamaan niin luontoa kuin energiaakin. Sähköautojen
rakentaminen on suurempi rasite ympäristölle kuin perinteisten polttomoottoriautojen.
Sähköautot voidaan luokitella kolmeen yleisimpään luokkaan, jotka ovat täyssähköauto,
hybridi ja ladattava hybridi. Hybrideissä on perinteisen polttomoottorin tueksi tuotu akku
ja sähkömoottori. Akkuja ladataan niin itse polttomoottorista saadulla teholla generaattorin kautta kuin myös jarruttavan latauksen avulla. Hybridit voidaan luokitella rinnan- ja
sarjakytkettyyn malliin. Sarjakytkennässä polttomoottori on suoraan kytketty sarjaan generaattorin kanssa, eli kaikki polttomoottorilla tuotettu teho käytetään sähköntuottamiseen ja vain sähkömoottori kuljettaa autoa. Haittana tämän tyyppisessä ratkaisussa on
usein huono hyötysuhde, jonka aiheuttaa energian tarpeellinen muuttaminen tehoelektroniikalla. Rinnankytketyssä mallissa voidaan auton liikkumiseen käyttää niin polttomoottoria kuin myös sähkömoottoria. Tässä tapauksessa saadaan polttomoottorista parempi
hyötysuhde ja akkuja ladataan pääasiallisesti vain lataavalla jarrutuksella. Ladattava hybridi toimii pääasiallisesti samalla tavalla kuin rinnankytketty malli, mutta erona on vain
suurempi akku ja kyky ladata sitä tasasuunnatulla verkkovirralla. Hybridin heikkoutena
usein pidetään sen lyhyttä kantamaa, jonka vuoksi malli on varustettu polttomoottorilla
ajomatkan pidentämiseksi. Täyssähköautot nimensä mukaan käyttävät vain sähköä liikkumiseen ja akut ladataan tasasuuntaajan avulla verkkovirrasta ja lataavalla jarrutuksella.
Täyssähköautot ovat yleensä varustettu suurimmilla akkukapasiteeteillä sekä sisältävät
varotoimenpiteitä akkujen suhteen, jotta autoa voidaan käyttää myös pakkasilla. [2] Eri
sähköautotyypit ovat esitelty kuvassa 1.
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Kuva 1, Sähköautotyyppien esittely [2]
Kuvasta 1 huomataan, että jarruttavan latauksen vaikutus litiumioniakuille toteutuu kaikissa sähköajoneuvotyypeissä. Ajoneuvon sähkömoottoria kyetään käyttämään myös generaattorina. Tämän avulla pystytään hyödyntämään jarruttavan voiman energia. Osassa
sähköautotyypeissä on lisäksi myös generaattori, jolla kyetään lataamaan akkua suoraan
polttomoottorin avulla. Työssä tutkitaan litiumioniakuston ikääntymistä sähköautolla ajaessa. Suurinta ikääntymisen aiheuttajaa tutkiessa on tärkeää ymmärtää siihen vaikuttavat
asiat, kuten lataava jarrutus ja litiumioniakun toiminta.

2.2

Litiumioniakku

Litiumioniakuista on muodostunut yleisin energiavarasto sähköautoissa. Vaikuttavin tekijä tähän on niiden suuri energiatiheys, mikä on välttämätön tekijä sähköautojen ajoetäisyyden kannalta. Vaikkakin litiumioniakku on tällä hetkellä tunnetuista vaihtoehdoista
yleisin ja tehokkain, ei se silti ole täysin optimaalinen. Litiumioniakut sisältävät paljon
erilaisia vaaratilanteiden aiheuttavia tekijöitä, joita käsitellään tässä luvussa.

2.2.1 Litiumioniakun rakenne
Yleisesti litiumionikennot koostuvat positiivisesta katodista ja negatiivisesta anodista
elektrolyytissä samalla tavalla kuin perinteisimmissäkin akkuvaihtoehdoissa. Katodina
toimii litium-metallioksidi ja anodina grafiitti. Akkua purettaessa ionit virtaavat anodilta
katodille, elektrolyytin ja erottajan välityksellä. Ladattaessa tilanne on päinvastainen. [3]
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Puhuttaessa litiumioniakuista on siis kyse useammasta yhteen kerätystä litiumkennosta,
joille on tehty tarvittava suojaus sekä ohjaus toimivuuden takaamiseksi. Litiumionikennon periaatetta esitetty kuvassa 2.

Kuva 2, Ionien kierto litiumioniakussa [3]
Litiumioniakut soveltuvat energiavarastoksi niiden korkean energiatiheyden, pienen syklisen ja ajallisen ikääntymisen sekä huoltovapauden takia. Hyvinä ominaisuuksina pidetään myös korkeaa kapasiteettia, matalaa sisäistä resistanssia sekä matalaa itsepurkautumisarvoa. [3]
Huonoina puolina pidetään litiumioniakkujen tarpeellisia suojauksia, akku ikääntyy korkeissa lämpötiloissa ja korkeilla varaustasoilla sekä latausnopeus huononee matalissa
lämpötiloissa. [3] Tutkimuksessa ilmenee syyt korkeiden lämpötilojen vaikutukselle,
mutta matalimmillaan lämpötilat ovat 10 °C, joten matalan lämpötilan vaikutuksia ei tässä
työssä tarkemmin selvitetä.

2.2.2 Litiumioniakun ikääntyminen
Tässä luvussa on tarkoitus perehtyä laajempiin kokonaisuuksiin, kuten ajalliseen- ja sykliseen ikääntymiseen. Näiden ilmiöiden avulla kyetään tarkastelemaan akkujen kapasiteetin menetystä.
Ajallisella ikääntymisellä tarkoitetaan käyttämättömän litiumioninkennon kapasiteetin
menetystä tietyn aikajakson jälkeen, eli sitä, kuinka litiumionikenno menettää kykyä varastoida energiaa, vaikka se olisi käyttämättömänä ja varastoituna. Ajallinen ikääntyminen vaihtelee eri litiumionikennotyyppien sekä olosuhteiden mukaan. Tämän vuoksi on
akkujen ikääntymistä tutkiessa tärkeää varmistaa käytetyn akkutyypin ajallinen ikääntyminen, jotta sitä kyetään suhteuttamaan muun syklisen ikääntymisen kanssa.
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Syklisellä ikääntymisellä kuvataan ilmiötä, jossa kennon kapasiteetti laskee kennon purkamisen ja lataamisen johdosta. Tätä ilmiötä kuvataan tutkimuksista riippuen hieman eri
tavalla, koska se on riippuvainen kennon lataamisen ja purkamisen määrästä. Tutkimuksissa määritetään ehdot, joita kennot noudattavat. Näihin ehtoihin kuuluu kennon varaustilanne purettaessa ja syvyys, jolla kennoa puretaan. Näiden tutkimuksien avulla voidaan
kennoille määrittää syklinen käyttöikä eli kuinka monta lataus- ja purkusykliä akku kestää
ennen kuin sen kapasiteetti putoaa liikaa.
Tarkan syklisen ikääntymisen todentamiseksi Peter Keil ja Andreas Jossen tutkimuksessaan tutkivat ensin käyttämiensä akkujen ajallisen ikääntymisen. [4] Ajallista ikääntymistä kokeessa todennettiin varastoimalla akut kahdeksaan eri varaustasoon kolmessa eri
lämpötilassa. Kuvasta 3 nähdään akun eri varaustasot.

Kuva 3, Varastoitujen akkujen varaustaso sekä latausvirta [4]
Ajallisen ikääntymisen tulokset nähdään kappaleessa 3.1.3. Tuloksista kyetään päättelemään akun ikääntymistä kiihdyttävät olosuhteet.

2.2.3 Litiumioniakun hajoaminen
Litiumioniakkujen hajoamista (end of life) määritellään, kun niiden kapasiteetti tippuu 20
% tai kun sisäinen resistanssi nousee 100 % [4]. Kapasiteetin tippumista voidaan vähentää
tietyillä varotoimilla. Yhtenä tärkeänä tekijänä on välttää litiumionikennon jännitteen tippumista alle 2,4 V, sillä muuten sen sisällä tapahtuu kemiallinen reaktio, jossa akun elektrodi voi hapettua peruuttamattomasti. [5,6] Tämä johtaa parhaassa tapauksessa akun kapasiteetin putoamiseen horrostilan vaikutuksesta, mutta on myös mahdollista, että kenno
tuhoutuu. Horrostilassa litiumionikenno ei reagoi enää lataamiseen ja vaikuttaa hajonneelta. Ilmiön saa kumottua, kun litiumionikennoa varataan vahvistetulla latauksella,
jonka jälkeen kenno alkaa reagoida ja latautuu. [7] Sama pätee myös toisinpäin eli kennon
jännitetä ei saa varata liian korkealle. Akkujen valmistajat ilmoittavatkin nimellisen jännitteen, joka on suurin varauksen tila jonka akku kestää. Ylivaraaminen johtaa siihen, että
katodiin muodostuu hapetinta eli happea sekä kennon sisäinen paine kasvaa lisäten riskiä
helposti syttyvän elektrolyytin vuotamiselle. [4,5] Nyt korkean lämpötilan yhteydessä
tästä voi seurata vaarallinen ketjureaktio. Anodin ollessa oikosuljettuna voi siitä syntyä
kipinä, jonka seurauksena happi ja elektrolyytti reagoivat aiheuttaen räjähdysvaaran.
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Litiumioniakun eliniän suurin rajoittaja on litiumin kerääntyminen anodin pinnalle, eli
litiumionin metallisoituminen sekä elektrolyytin hapettuminen korkeasta potentiaalista
johtuen. [4] Grafiitilla, jota käytetään anodina, on luonnostaan matala potentiaali, jonka
vuoksi litiumioni helposti kerääntyy sen pinnalle metalliksi. [4,5] Litium on hyvä sähkönjohde ja siitä syystä se toimii resistiivisenä pintakerroksena aiheuttaen oikosulkuriskin. [4,5] Lisäksi litiumin kerääntyessä grafiitin pinnalle nostaa se todennäköisyyttä grafiitin murtumiselle [5] Eli litiumioniakuissa pitää varoa ylilataamista, ylipurkamista sekä
ylikuumentamista.
Vaaratekijöistä johtuen pitää litiumioniakkuja ohjata ja tarkkailla huomattavasti enemmän kuin muita markkinoilla olevia akkutyyppejä. Suojausmekanismina käytetään yksittäisiä kennoja ohittavia johtimia, jotka toimivat oikosulkusuojauksena. Johtimien avulla
estetään myös kennojen liikalatautumista. Turvallisena latausmenetelmänä käytetään vakiovirta (Constant Current) ja vakiojännite (Constant Voltage) tekniikkaa. Ideana on ladata akkuja vakiovirralla, kunnes jännitetaso nousee halutulle korkeudelle, minkä jälkeen
jännite pidetään vakiona, mutta virran annetaan pudota. Virran pudotessa tarpeeksi voidaan todeta akun olevan latautunut haluttuun tasoon. Haluttua varauksen tasoa voidaan
myös kutsua SoC:ksi (State of Charge), joka on yleinen akun varaustilan määritelmä.
Kaikkea tätä ohjataan BMS (battery management system) järjestelmällä, jonka tehtävänä
on ylläpitää litiumioniakun toimintaa turvallisesti. [7]

2.3

Lataava jarrutus

Sähköajoneuvon liikkumiseen käytetään akusta saatavaa energiaa. Ilman lataavaa jarrutusta liikkumiseen käytetty energia hukattaisiin jarrutuksen yhteydessä. Lataavalla jarrutuksella voidaan siis palauttaa osa energiasta takaisin näin parantaen energiatehokkuutta
ja kasvattaen mahdollista ajettavaa etäisyyttä.
Jarrutus on yksi suurimmista ajamisessa syntyvistä häviöstä. Jopa 50 % auton liikkumiseen käytetystä energiasta menetetään ajoreiteillä, joilla joudutaan jarruttamaan erityisen
paljon. Tästä määrästä pysähtymiseen kuluu noin 30% energiasta ja loput 20 % häviää
hidastamiseen. [8]
Silti kaikkea liike-energiaa ei onnistuta palauttamaan, koska osa energiasta kuluu tehoelektroniikan ja osa generaattorin häviöissä. Silti energian hyötykäyttäminen on kannattavaa, koska pystytään sen avulla kasvattamaan sähköauton ajoetäisyyttä jopa 15 %.
[9]
Tekniikka perustuu sähkömoottorin vastakkaisella periaatteella, jossa ei tuoteta vääntömomenttia vaan vääntömomentilla tuotetaan energiaa. Yksinkertaisuudessaan lataava jarrutus on sähkömoottorin käyttämistä generaattorina. Energia saadaan generoitua akulle,
kun generaattorin roottorille ohjataan voimansiirron välityksellä vääntömomentti, joka
saadaan aikaan auton jarrutuksella.
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Aina jarruttavaa latausta ei pystytä käyttämään ja tästä syystä sähköautot tarvitsevat turvallisuussyistä perinteiset jarrut. Erikoistilanteita, joissa lataavaa jarrutusta ei voida käyttää, ovat kun sähköauton akku on täynnä, akussa on liian korkea lämpötila tai jos tarvitaan
erityisen voimakasta jarrutusta. [10]
Jarruttavan latauksen vaikutuksesta akku ei pääse purkaantumaan kerralla tyhjäksi, vaan
se latautuu myös ajomatkan aikana. Lataavan jarrutuksen generoima virta on korkeaamplitudista ja usein korkeampaa kuin jos akkuja ladattaisiin verkkovirrasta tasasuuntaajalla. Latausvirta ei olisi täysin tasavirtaa vaan vaihtelisi sen amplitudi jarrutuksen voimakkuudesta riippuen. Yleistä määritelmää litiumionikennon käyttäytymiselle kyseisen
rasituksen alaisena ei ole määritetty, mutta tutkimuksia aiheesta on tehty. Tutkimuksissa
tutkitaan eri akkutyyppien kokemaa rasitusta erilaisten kuormien alla. Tässä työssä on
tarkoitus perehtyä litiumioniakkujen ikääntymiseen lataavan jarrutuksen aiheuttaman virran vaihtelun johdosta.
Litiumioniakkujen optimaalisimman käyttöiän vuoksi on muitakin vaihtoehtoja toteutettu. Yhtenä vaihtoehtona on käyttää KERS-järjestelmää, joka perustuu vauhtipyörän
käyttöön energiavarastona litiumioniakun sijaan. Autonvalmistaja Volvo on toteuttanut
tutkimuksia, joissa on onnistuttu todentamaan jopa 25 % säästö bensankulutuksessa. [11]
Tämän tekniikan avulla vältetään lataavan jarrutuksen vaikutus litiumioniakussa, sillä jarruttamisen generoima energia ohjataan pelkästään vauhtipyörälle. Tämä energia käytetään yleensä välittömästi seuraavassa kiihdytyksessä, sillä vauhtipyörät eivät kykene säilyttämään energiaa yhtä hyvin kuin litiumioniakut.
Toisena vaihtoehtona olisi superkondensaattorin hyödyntämistä rinnankytkettynä litiumioniakun kanssa. Superkondensaattoreita on tutkittu käytettäväksi lyijyakkujen
kanssa, jotta markkinoille saataisiin uusi toimiva akkuvaihtoehto hyvällä energianpurkausnopeudella sekä hyvällä energian varastoimiskyvyllä. Superkondensaattorit ovat erityisen hyviä purkamaan ja vastaanottamaan varausta suurillakin tehoilla. Siksi superkondensaattoreita on pohdittu tueksi litiumioniakkujärjestelmälle, jotta ne ottaisivat jarrutuksessa syntyvän korkea-amplitudisen virran vastaan ja kuluttaisivat sen heti seuraavassa
kiihdytyksessä tai purkaisivat energian rauhallisemmin takaisin akkuun.
Vaikka korvaavia ja tukevia ratkaisuja on jo kehitetty, on silti tärkeää toteuttaa tutkimuksia, joissa pohditaan litiumioniakun käyttäytymistä erilaisten rasitusten alla. Vasta kun
optimaalinen käyttöympäristö on selvitetty, voidaan litiumioniakun suurin käyttöikä saavuttaa.

2.4

Akun varaustilanne

SoC:lla tarkoitetaan, kuinka paljon varausta akussa on jäljellä ja kuinka paljon kapasiteettia on jäljellä suhteessa täyteen akkuun. Yleisesti on myös käytössä vastaava termi
DoD eli depth of discharge, jolla kuvataan käytännössä vastakkaista ilmiötä eli kuinka
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paljon akkua on purettu suhteessa täyteen akkuun. SoC:in määritelmä voidaan siis esittää
kaavamuodossa,
𝑄

𝑆𝑜𝐶 = (1 − 𝑄 ) ∙ 100% ,
0

(2.1)

jossa 𝑄 on akusta otettu kapasiteetti ja 𝑄0 akun nimellinen kapasiteetti. [7]
Akun varaustilan esittäminen todellisuudessa ei ole näin helppoa, sillä siihen vaikuttaa
vahvasti myös purkausnopeus, sisäinen impedanssi ja lämpötila. Erityisen vaikeaa siitä
tekee litiumioniakun elektrolyytin toiminta vain kuljettimena. Elektrolyytti ei siis osallistu hapetus-pelkistysreaktioon ja tästä seuraa, että litiumioniakun sisäinen impedanssi
pysyy käytännössä vakiona, kunnes sitä puretaan liikaa ja elektrodit polarisoituvat kasvattaen sisäistä impedanssia. [7] Muissa akkuvaihtoehdoissa elektrolyytti osallistuu kemialliseen reaktioon ja näin takaa lineaarisemman impedanssin muutoksen.
Keilin ja Jossenin tutkimuksissa SoC:a esitellään paljon yksinkertaisempana terminä.
Tutkimuksessa akun varaustilannetta kuvataan suoraan sen yli vaikuttavan jännitteen suhteella akun nimelliseen jännitteeseen. SoC:n määritelmän pystyy hahmottamaan kuvasta
4. Akkuja ladataan vain 0,7 A virralla ja pysäytetään kun jännite nousee halutulle tasolle.
Matala lataustaso on määritelty olemaan 3,7 V, keskitaso 3,9 V ja korkea on 4,1 V. Kuvassa 4 näkyvä nuoli kuvastaa akun purkautumista ilman lataavaa jarrutusta kahden rasituskierroksen eli 25 km matkan jälkeen. Vasta tämän jälkeen akut ladataan takaisin haluttuihin jännitteisiin.

Kuva 4, State of Chargen määrittäminen [4]
SoC:n määrittäminen on tutkimuksen kannalta erittäin hyödyllinen apuväline akkujen testaamiseen eri rasitusten alla. Tilanteet, joissa akut ovat 10°C lämpötilassa, huomioitiin
nostamalla varaustasojen jännitteitä. Jännitetasot nostettiin arvoihin 3,75 V, 3,925 V ja
4,1 V. [4]
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3. LATAAVAN JARRUTUKSEN VAIKUTUS AKUN
ELINIKÄÄN
Sähköautojen hyötysuhteen kasvattamiseksi otettiin käyttöön lataava jarrutustekniikka,
jonka avulla saadaan varastoitua jarrutuksessa syntyvä energia. Alkuun tekniikkaa pidettiin pelkästään hyödyllisenä, mutta myöhemmin ruvettiin pohtimaan sen vaikutuksia litiumioniakun elinikään. Jarrutuksessa generoitunut energia on korkea-amplitudista virtaa,
jonka suuruus vaihtelee jarrutuksen voimakkuuden mukaan. Koska litiumioniakut vaativat tietyt olosuhteet toimiakseen, on erityisen tärkeää selvittää ilmiön mahdolliset vaikutukset akun eliniän vuoksi. Tarkkoja rajoitteita seuraamalla voidaan välttyä litiumionikennojen eliniän lyhentymiseltä sekä suojata ajoneuvoa mahdollisilta vaaratilanteilta.
Tässä luvussa tutustutaankin muutamaan tutkimukseen, joissa litiumioniakkuja tutkittiin
eri rasituksissa, kuten eri varaustasoilla tai eri lämpötiloissa tarkoituksena selvittää jarruttavan latauksen todellista vaikutusta. Tuloksissa otettiin huomioon litiumioniakkujen
luonnollinen ikääntyminen tarkkojen tulosten saavuttamiseksi. Luvussa esitellään myös
tutkimusta, jossa käydään läpi vaihtelevan tasavirran vaikutuksia.
Tärkeimpänä huomiona lataavan jarrutuksen tutkimuksesta saadaan selville, että mitä
korkeammalla asteella lataavaa jarrutusta käytettiin, niin sitä vähemmän akussa nähtiin
ikääntymistä. Tätä tutkimuksessa selitetään litiuminionin vähentyvällä metallisoitumisella. Testeissä on siis onnistuttu osoittamaan, että litiumioniakun säilyvyyttä edistää lyhyet korkea-amplitudisen virran omaavat latausvälit ja litiumin metallistumista edistää
pitkät latausajat tasavirralla. Vaihtelevan tasavirran tutkimuksessa todettiin korkean taajuuden vaihtelun nopeuttavan litiumionikennon ikääntymistä, mutta matalan vaihtelun
parantavan akun käyttöikää. Erikoisena huomiona testeissä todettiin, että syklistä ikääntymistä vähentää korkeammat lämpötilat, kuin taas ajallista ikääntymistä vähentää matalammat lämpötilat. Litiumioniakun käyttämiseen vaikuttaa vahvasti haasteet löytää sopiva lämpötila, minkä avulla saavutettaisiin optimaalisin ikääntyminen. [4,12]
Tutkimuksien avulla kyettiin todistamaan, että on mahdollista rajoittaa kapasiteetin putoamista 10 %:iin 100 000 km matkan jälkeen käyttämällä oikeanlaisia varokeinoja ja
käyttäessä akkua optimaalisessa käyttöympäristössä. Sähköautojen tulevaisuutta ajatellen
on erittäin tärkeää saavuttaa autoille mahdollisimman pitkä ja halpa käyttöikä, sillä sen
avulla voidaan vaikuttaa niin ympäristöön, kuin myös ilmastonmuutokseenkin. [4] Auton
valmistajat asettivat aikanaan tavoitteeksi saada litiumioniakun käyttöiän 15 vuoden pituiseksi [13]. Tämän saavuttamiseksi on akkujen parhaalle mahdolliselle optimoinnille
tarvetta.
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3.1

Tutkimus lataavan jarrutuksen vaikutuksista litiumioniakuissa

Tässä luvussa perehdytään Keilin ja Jossenin tutkimukseen nimeltä ” Aging of lithiumion batteries in electric vehicles: impact of regenerative braking”. Kyseisessä tutkimuksessa akkuja rasitettiin viiden kuukauden ajan, mikä vastasi 50 000 kilometrin etäisyyttä.
Myöhemmin esitettävistä testin tuloksista näkee suuret erot ikääntymisten välillä eri tekijöistä riippuen.

3.1.1 Tutkimuksen ympäristö
Tutkimuksessa käytetyt litiumionikennot ovat mallia Panasonic NCR18650PD, joissa on
2,8 Ah nimellinen kapasiteetti. Energiasisällöt ovat 220Wh/kg ja 570Wh/l, sisäinen resistanssi 20mΩ. Anodina toimii grafiitti ja katodina litium-nikkeli-koboltti-alumiinioksidi. Akun suurin purkuvirta on 10 A ja sillä on hyvä purkausvirta myös alle 0°C, mikä
tekee siitä soveltuvan vaihtoehdon sähköajoneuvolle. [4]
Alkuperäisessä tutkimuksessa akkujen syklistä ikää testattiin viiden kuukauden ajan,
jonka aikana akut kokivat yhteensä 1400 Ah latauksen, mikä vastasi 500 täyslataussykliä
ja ajomatkana 50 000 km. Jatkotutkimuksen yhteydessä tutkittiin tarkemmin pitkäkestoisempaa vaikutusta litiumioniakuissa ja akut joutuivat rasitukseen, joka vastaisi ajettuna
noin 200 000 km. Jatkotutkimuksessa otetaan myös kantaa tasaisen ja vaihtelevan kuorman eroista akkujen ikääntymisessä. [4,14] Lisäksi tutkittiin myös resistanssin nousua ja
litiumioniakkujen reaktiota pidempiin yhtenäisiin purkaus- ja latausjaksoihin.
Tutkimusten aikana akkuja tutkittiin eri lämpötiloissa, eri varaustasoilla sekä erisuuruisilla lataavan jarrutuksen virroilla. Eri lämpötiloina testissä toimivat 10°C, 25°C ja 40°C.
Lämpötilaerot kokeessa toteutettiin eri lämpöhuoneissa. Tarkoituksena oli löytää litiumioniakulle optimaalisimmat olosuhteet akun eliniän pidentämiseksi.

3.1.2 Kuormaprofiilinvalinta
Litiumioniakun kuormitusta pyrittiin mallintamaan mahdollisimman tarkasti todellisten
ajokuormituksien mukaan. Tarkkoja ajoreittien nopeusprofiileita on saatavilla ja näistä
profiileista kyetään mallintamaan tarkkoja kuormituskäyriä litiumioniakuille. Tarkat
kuormitusprofiilit luodaan mallinnetun ajoneuvon hyötysuhteen ja eri ajovastuksien
avulla.
Mahdollisimman todellisen kuorman mallintamiseksi tutkimuksessa luotiin kuormitusprofiili, johon sisällytettiin pyörimis-, ilman-, nousemis- sekä kiihtymisvastus. Kuormitusprofiiliin huomiotiin myös auton hyötysuhteet sekä lisäkulutukset kuten valot. Sähköauton mahdolliseksi ajosäteeksi valittiin 100 km, jotta kyettiin mahdollistamaan akuille
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kolme eri toimintatasoa. Valitun ajosäteen saavuttamiseksi tarvittiin litiumioniakku,
jonka energia sisältö oli 13 kWh. Tähän akkuun tarvittiin 1296 valittua litiumionikennoa.
Tutkimuksessa etsittiin paras ajoprofiili vertailemalla akun kokemaa jarruttavan latauksen määrää Euroopan ja Yhdysvaltojen moottoriteillä ja kaupungeissa. Suurin jarruttavan
latauksen profiili saavutettiin Yhdysvaltojen moottoritiellä, joten se valittiin rasitusprofiiliksi. Käytetyn moottoritienprofiilin nopeuskäyrä nähdään kuvasta 5.

Kuva 5, Valitun ajosyklin auton kokema nopeus sekä litiumionikennon kokema virta [14]
Kuvasta 5 nähdään myös kennon kokema virta. Nollan yläpuolella on lataavan jarrutuksen suuruudet, kun taas alapuolella itse liikkumiseen kuluva virta. Kuvassa oleva sykli on
13 km pituinen ja sykliä ajetaan kaksi kierrosta ennen kuin akku ladataan haluttuun varaustasoon, jotta se vastaisi yhtä neljäsosaa sähköauton ajosäteestä.

3.1.3 Akun ajallinen ikääntyminen
Tarkan syklisen ikääntymisen määrittämiseksi täytyi aluksi tutkia akun ajallista ikääntymistä. Akkuja varastoitiin viiden kuukauden ajaksi kolmeen eri lämpöhuoneeseen. Lämpöhuoneissa säilytettävät akut ladattiin eri varaustasoille, jotta kyettiin määrittämään
akuissa tapahtuvan ikääntymisen erot. Kuvaan 6 on kerätty tutkimuksen tulokset ja siitä
nähdään, miten eri olosuhteet vaikuttavat akkujen kapasiteetin putoamiseen.
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Kuva 6, Akkujen eri varaustilanteiden sekä lämpötilojen vaikutus kapasiteettiin [4]
Kuvasta 6 voidaan tarkastella olosuhteita, jotka kiihdyttivät akkujen ikääntymistä. Korkea lämpötila ja korkea varaustaso lisäävät huomattavasti enemmän litiumionin metallisoitumista verrattuna, jos akkuja varastoitaisiin viileässä ja pienellä varaustasolla. Tulokset ovat huolestuttavia, kun huomioidaan, että sähköautot ovat noin 95 % eliniästään käyttämättömänä [15]. Autonkäyttäjän näkökulmasta olisi akkujen pitäminen tyhjänä hankalaa, sillä ilman pikalatauspistettä akun täyteen lataaminen on hidasta. Autonkäyttäjälle
parhaaksi vaihtoehdoksi jäisi akkujen tehokas lämmönhallinta. Sen avulla käyttämätöntä
akkua kyettäisiin varastoimaan mahdollisimman viileissä olosuhteissa ja käytönyhteydessä pystytään se lämmittämään optimaaliseen toimintalämpötilaan, tai pitämään sitä
tasaisesti 25 °C lämpötilassa.

3.1.4 Jarruttavan latauksen vaikutus syklisessä ikääntymisessä
Lataavan jarrutuksen vaikutuksen todentamiseksi litiumioniakkuja rasitettiin valitulla
kuormitusprofiililla ja ajoittain koestettiin akkujen sen hetkinen maksimikapasiteetti. Mitatun kapasiteetin avulla tutkimuksissa toteutettiin kuvasarjat 7 ja 8, jossa tarkastellaan
kapasiteetin menettämistä suhteessa suhteutettuihin sykleihin ja ladattuun energiaan. Kuvista voi lisäksi tarkastella erikseen akun ajallista ikääntymistä, kuin myös syklisen ja
ajallisen ikääntymisen yhteisvaikutusta.
Kuvia tarkastelemalla huomataan, että pienin kapasiteetin menetys tapahtuu, kun akun
varaustaso on matalimmillaan. Muissakin tutkimuksissa on todettu, että haitallisinta akkujen ikääntymisen kannalta on korkea varaustaso. Lämpötiloja vertailemalla voidaan todeta korkean lämpötilan vaikuttavan voimakkaasti ajalliseen ikääntymiseen, kun taas matala lämpötila vaikuttaa radikaalisti sykliseen ikääntymiseen. Korkean lämpötilan vaikutus voidaan todeta tarkastelemalla korkean lämpötilan kuvaajia, sillä niistä huomataan
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syklisen ikääntymisen olevan samaa tasoa, kun taas ajallinen ikääntyminen kasvaa. Kuvista on hyvä huomioida pelkkä syklinen ikääntyminen, sillä sen avulla kyetään tutkia
lataavan jarrutuksen vaikutuksia.
Myöhemmin esiteltävässä kuvaajassa otetaan huomioon lataavan jarrutuksen määrä, jotta
kyetään tarkastelemaan akkujen ikääntymisen todellista aiheuttajaa. Kuvaajista 7 ja 8 ei
pysty näkemään kuinka paljon lataava jarrutus latasi akkuja vaan on kuvien latausmääriin
yhdistetty tasavirtalataus ja lataava jarrutus.

Kuva 7, Akkujen ikääntyminen eri lämpötiloissa, eri lataustasoilla sekä jarruttavan latauksen generoiman virran suuruus suhteessa kokonaislatauksen määrään [4]
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Kuva 8, Akkujen ikääntyminen eri lämpötiloissa, eri lataustasoilla sekä jarruttavan latauksen generoiman virran suuruus suhteessa kokonaissykleihin [14]
Kuvaajissa 𝐼𝑟𝑒 kertoo lataavan jarrutuksen voimakkuudesta, eli kun 𝐼𝑟𝑒 on 4 A otetaan
siihen huomioon koko kuormaprofiilin aikana syntyvä vaikutus ja kun taas 𝐼𝑟𝑒 on nolla
ei lataavaa jarrutusta tapahdu lainkaan. Suurin määrä lataavaa jarrutusta tapahtui kolmiolla merkatulla janalla. Kuvia tarkastelemalla voi hahmottaa, että näissä tapauksissa tapahtui pienin määrä kapasiteetin menettämistä. Huomataan myös, että suurimmat erot eri
tilanteiden välillä syntyivät, kun lataavaa jarrutusta ei käytetty ollenkaan.
Erojen tarkkaileminen onnistuu parhaiten, kun varaustaso on suurimmillaan. Tätä voidaan yleisesti selittää litiumionin metallisoitumisella suurista potentiaalieroista johtuen.
Akun suurin ikääntyminen tapahtui korkealla varaustasolla ja matalalla lämpötilalla. Ilmiö on itsessään mielenkiintoinen, sillä matalalla lämpötilalla on ajallinen ikääntyminen
pienintä, mutta syklinen korkeimmillaan. Tämä johtuu litiumioniakun huonosta viileyden
kestävyydestä. Matalilla lämpötiloilla syntyy epähomogeenisuutta kennon sisällä ja epätasainen potentiaali lisää akun ikääntymistä.
Matalalla lämpötilalla ja korkealla varaustasolla huomataan jarruttavan latauksen positiivinen vaikutus akun ikääntymisessä. Lataavan jarrutuksen määrän välillä eroja oli vain
prosentin verran, mutta kun lataavaa jarrutusta ei ollut ollenkaan tippui akun kapasiteetti
huomattavasti. Tästä voidaan päätellä, että lataava jarrutus on litiumioniakuille hyödyllistä sekä haitallisinta on yhtenäinen akun kuormittaminen.
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Lataava jarrutustekniikka todettiin tutkimuksessa hyödylliseksi, mutta tarkkoja selityksiä
miksi ilmiö kykeni estämään akkujen kapasiteetin menettämistä ei vielä todettu. Päätelmiä tuloksista kyetään tekemään, sillä mitä enemmän lataavaa jarrutusta käytettiin, sitä
vähemmän tarvitsi akkuja ladata tasavirralla. Lisähuomiona lataavan jarrutuksen ansiosta
akut eivät pääse yhtäjaksoisesti purkaantumaan, millä osoittaisi olevan positiivinen vaikutus akun elinikään.

3.1.5 Tasavirtalatauksen vaikutus akun ikääntymiseen
Aikaisemmista kuvaajista pystyttiin todentamaan lataavan jarrutuksen vähentävän litiumioniakun kapasiteetin menettämistä. Tätä selitetään tarvittavan tasavirtalatauksen vähentymisellä. Lataavan jarrutuksen avulla kyetään akun varauksen tila pitämään syklien
lopussa korkeammalla, joten akkuja tarvitsee ladata tasavirralla vähemmän. Tuloksia
tarkkailemalla epäillään, että litiumionin metallisoitumista kyetään vähentämään, kun vähennetään tasavirtalatauksen määrää. Kuvissa 9 ja 10 on huomioitu vähentynyt tasavirtalatauksen määrä. [4,14]

Kuva 9, Kennon ikääntyminen suhteessa tasavirralla toteutettuun lataamiseen [4]
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Kuva 10, Kennon ikääntyminen suhteessa suhteutettuihin täysiin sykleihin, joista on vähennetty lataavan jarrutuksen vaikutus [14]
Äskeisen väitöksen todentamiseksi otettiin kuvissa 9 ja 10 huomioon todellisen tasavirtalatauksen määrä. Kuvaajista nähdään, että mitä enemmän lataavaa jarrutusta käytetään
ajon aikana, sitä vähemmän tarvitsee tasavirtalataamista hyödyntää. Suurimmillaan lataavalla jarrutuksella tarvitsi tasavirtalatausta 1,2 kAh ja ilman 1,4 kAh. Lisäksi kuvaan 11
on huomioitu pienentynyt purkaussyklin syvyys.
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Kuva 11, Lataavan jarrutuksen vaikutus tarvittavan latauksen määrään [14]
Kuvassa 11 esitellään varaustasojen latausvälit, joista leveämpi väli kuvastaa purkaussyvyyttä ilman lataavaa jarrutusta ja pienempi väli kuvastaa lataavan jarrutuksen kanssa.
Tilanteessa, jossa ei hyödynnetty lataavaa jarrutusta purkaus syvyys oli 24,8 % ja hyödynnettäessä 20,4 %.

3.2

Tutkimus vaihtelevan tasavirran vaikutuksesta litiumioniakuissa

Aiheesta toteutettiin sivuava tutkimus, jossa tutustutaan vaihtelevan tasavirran vaikutuksiin litiumioniakussa. Suurin osa akkuja lataavasta virrasta vaihtelee todellisuudessa hieman amplitudin mukaan. Virran suuruksia arvioidaankin keskiarvoperiaatteella.
Jarruttavan latauksen generoima virta on tasasuunnattu vaihtovirrasta, kuten verkkovirrallakin ladattaessakin. Kuten jo mainittu, virran amplitudi kokee hieman vaihtelua sitä
ohjaavan taajuuden mukaan. Koska tutkitaan litiumioniakun elinikään vaikuttavia tekijöitä, on myös tärkeää tutustua kyseisen ilmiön vaikutukseen.
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Tutkimuksessa [12] tutkittiin korkeataajuisen latausvirran amplitudin vaihtelun vaikutusta sähköauton akun elinikään. Tutkimuksessa akut olivat lataus- ja purkaustilanteessa
virran vaihtelun alaisena. Todellisuudessa vaihtelut ovat harvoin yhtä suuria, sillä generoitu virta tasasuunnataan, jolloin vain sen huippu kokee muutosta. Virran vaihtelua esitellään kuvassa 12.

Kuva 12, Esimerkki käytetystä virran vaihtelusta [12]
Kuvasta 12 voidaan tarkastella virran vaihtelun ilmiötä ja seurata akun kokemaa virran
keskiarvoa. Virran vaihtelu aiheutuu joko suoraan tasasuuntaajien tai erilaisten hakkureiden vaikutuksesta. Todellisuudessa erilaiset ratkaisut käyttävät tukena kondensaattoreita,
jotka tasoittavat virran vaihtelua.
Kuvaan 13 on piirretty tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa todettiin korkeataajuisen
vaihtelun nopeuttavan akkujen ikääntymistä huomattavasti. Tutkimuksessa yllättävää oli,
että pienen vaihtelutaajuuden avulla kyettiin tasoittamaan akun ikääntymistä, kuten kuvasta 13 nähdään. Muilla taajuuksilla akut kokevat hieman aaltoilua ikääntymisen tuloksissa. [12]
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Kuva 13, Eri taajuisten virtojen vaikutus akun ikääntymiseen [12]
Suurimpien taajuuksien vaikutusta elinikään selitettiin akkujen sisäisen elektrokemian sekoittumisella. Nimittäin suurimpien vaihtelutaajuuksien alaisena kennojen elektronien
liike oli epätasaista ja syntyi siitä potentiaali eroja kennojen sisälle, jotka nopeuttivat niiden ikääntymistä. Akkujen lämpenemisen eroja testattiin matalalla vaihtelutaajuudella ja
ilman vaihtelua. Kuvasta 14 voidaan vertailla tasa- ja vaihtuvan tasavirran vaikutuksia
akun lämpenemiseen. [12]

Kuva 14, Lämpötilan nousu lataus virran vaikutuksesta (10 Hz) [12]
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Kuvasta 14 nähdään, että 10 Hz vaihtelutaajuus nostaa akun lämpötilaa enemmän kuin
tasavirta. Aikaisemmin työssä todettiin lämpötilalla olevan positiivinen vaikutus sykliseen ikääntymiseen, joten lämpötila voi olla osa syy tuloksiin.
Tutkimuksessa [4] kokivat akut muuttuvaa virtaa vain, kun ne olivat kuorman alaisena.
Siksi jatkotutkimuksessa [14] tutustuttiin tasavirtakuormasta aiheutuviin eroihin akun
ikääntymisessä. Tutkimuksessa ajatettiin suhteellisesti yhtä kuluttava kierros tasaisella
kuormalla ja verrattiin eroihin moottoritiekuorman kanssa. Tuloksia nähdään kuvasta 15.

Kuva 15, Tasa- ja vaihtelukuorman eroja akkujen ikääntymisessä samalla purkautumissyvyydellä. (a) kapasiteetin menetys – (b) resistanssin kasvu. [14]
Tuloksista huomataan, että tasaisella kuormituksella 25 °C lämpötilassa on kapasiteetin
menetys noin 0.4 % pienempää, joten ovat tulokset hyvin lähellä toisiaan. Erot 25 °C ja
40 °C lämpötilojen välillä selitetään johtuvan pelkän ajallisen ikääntymisen vaikutuksesta. Erot kuormaprofiilien välillä ovat hyvin pieniä lämpimissä tilanteissa, mutta viileissä olosuhteissa näkyy suurempaa vaihtelua tilanteiden välillä. Voidaan silti tutkimuksen avulla todeta, että litiumioniakun ikääntymiseen vaikuttaa enemmän keskiarvoinen
kuorma, eikä lyhytaikaiset korkea-amplitudiset kuormitukset. [14]

3.3

Tutkimusten tulokset

Tutkimuksen tulokset antoivat positiivisia tuloksia lataavan jarrutuksen käytöstä. Hallittujen käyttöympäristöjen avulla akkujen ikääntymistä pystyttiin hidastamaan ja saavutettiin alle 20 % putoaminen käytettävässä kapasiteetissa 200 000 km suhteellisen ajamisen
jälkeen. Tämä oli vielä saavutettavissa 25 °C lämpötilassa noin 60% syklien syvyydellä.
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Kun huomioidaan, että tulokset toteutettiin suhteellisen raskaalla kuormaprofiililla, niin
voidaan päästä parempiin tuloksiin eri tilanteissa. Pidemmän aikavälin tuloksia on esitelty
kuvassa 16. [14]

Kuva 16, Litiumioniakkujen ikääntyminen syvempien käyttösyklien vaikutuksesta [14]
Jatkotutkimuksessa tutustuttiin syvempien purkaussyklien vaikutukseen sekä akkujen
ikääntymiseen pidemmällä aikavälillä. Katkoviiva kuvastaa aikaa, jolloin akut olivat varastoituna 10 °C asteen lämpötilassa. Tutkimuksen lopussa akkuja oli rasitettu 2000 täyssyklin verran, mikä vastasi ajoetäisyydellä 200 000 km.

3.3.1 Varaustilanteen vaikutus
Tulokset osoittivat, että korkeilla sykleillä oli akkujen ikääntyminen kiihtynyttä. Silti tutkimuksessa [14] painotetaan syklien syvyyden olevan vaikuttavin tekijä akkujen kapasiteetin menettämiseen.
Tuloksista voidaan päätellä, että käytössä ja varastoinnissa matalampi varaustilanne edesauttaa akun ikääntymisen vähentämistä. Akkujen kapasiteetin rajoittaminen lyhentäisi
kantamaa, mutta kasvattaisi käyttöikää. Tämä on tosin hieman käänteishyödyllistä, koska
sähköautojen käyttöönoton rajoitteena on muutenkin lyhyt kantama.
Sähköautoissa kannattaisi ottaa käyttöön BMS-järjestelmä, joka ohjaa akkujen turvallista
toimintaa sekä suurimman käytettävän varauksen tasoa. Järjestelmän avulla auton omistaja kykenisi säätämään akkujen suurinta varaustasoa ja siten kykenisi vähentämään akkujen ikääntymistä. Tämän kaltainen vaihtoehto tosin kannattaisi vain, kun kuljettaja olisi
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varma seuraavan päivän aikataulusta ja pystyisi säätämään seuraavalle päivälle tarvittavan ajomäärän. Lisäksi järjestelmän käyttö vaatisi kuljettajilta omistautumista akkujensa
ylläpitoon ja varmasti jokainen sähköauton omistaja ei systeemiä hyödyntäisi, joten systeemin luominen olisi autonvalmistajilta suuri investointi ilman takeita sen käytöstä. Lisähuomiona järjestelmä olisi kannattavampi vain puhtaille sähköautoille, sillä hybridiajoneuvoissa on valmiiksi paljon pienempi akun kapasiteetti, joten on sen pienentäminen
ennestään hankalaa.

3.3.2 Lämpötilan vaikutus
Tuloksista voidaan päätellä, että syklinen ikääntyminen lisääntyy matalimmilla lämpötiloilla ja ajallinen ikääntyminen lisääntyy korkeilla lämpötiloilla. Akkuja käytettäessä todettiin matalien lämpötilojen kiihdyttävän litiumionin kerääntymistä grafiitin pintaan,
joka johtaa käytettävän litiumionin vähentymiseen. Tästä syystä litiumioniakkujen käyttöiän maksimoimiseksi on löydettävä optimilämpötila. Kun sähköauto on pitkiä aikoja
käyttämättä, kannattaa sitä säilyttää mahdollisimman viileässä, kun taas akkua käytetään
ja varsinkin ladataan, on suositeltavaa ylläpitää korkeampaa lämpötilaa akun kapasiteetin
säilymisen vuoksi.
Optimilämpötilan saavuttamiseksi voitaisiin sähköautoissa ottaa käyttöön akkujen tehokas lämmönhallinta. Sen avulla akkuja voitaisiin pitää aina niille suotuisimmilla lämpötiloilla. Sähköauton ollessa käyttämättömänä jäähdyttäisi laitteisto akun varastoinnin kannalta parhaaseen lämpötilaan ja nostaisi sitä, kun autoa käytetään.
Sähköautojen jäähdytysjärjestelmän haasteena olisi tarpeellisen energian saaminen, sillä
tarvittava energia olisi tuotettava litiumioniakuista, joita on tarkoitus jäähdyttää. Tätä varten pitäisi pystyä rakentamaan järjestelmä, minkä avulla kyetään varastoimaan tarvittavaa
lämpöä pidemmäksi aikaa. Tämän avulla kyettäisiin välttämään ylimääräisen rasituksen
aiheutumista litiumioniakulle. Litiumioniakkujen lämmitykseen voitaisiin myös käyttää
lämpövarastosysteemiä, jonka avulla kyetään päivällä tuotettua lämpöä varastoimaan esimerkiksi nesteeseen ja ennen käyttöönottoa käyttämään akkujen lämmitykseen.
Toimivampi lämpötilan hallinta ratkaisu on etsiä optimilämpötila, mitä ylläpidetään koko
akun eliniän ajan. Kuvaa 8 tarkastelemalla lämpötila olisi 25 °C. Tätä tekniikkaa käytetäänkin nykyisissä sähköautoissa sen helppouden ja toimivuuden takia. Nyt litiumioniakku tarvitsee erityisesti lämmittimen nostamaan sen lämpötilan toimivalle tasolle.
Tämä on tarpeellinen varsinkin kylmemmillä alueilla, joissa olosuhteet ovat litiumioniakulle tiettyinä vuodenaikoina epäsuotuisat.
Lisäksi litiumioniakku tarvitsee jäähdyttimen, sillä lämpenee se käytettäessä samalla tavalla, kuin muutkin akut. Tästä johtuen pitää sähköauton sisältää myös jäähdytys akulle,
jotta kyetään välttämään sen ylikuumenemisesta syntyvät riskit.
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3.3.3 Virranvaihtelun ja latausvirran vaikutus
Kahden tutkimuksen tulokset ovat hieman ristiriidassa, sillä tutkimuksessa [12] epäillään
vaihtelevan tasavirran olevan haitaksi akuille. Mutta lataavan jarrutuksen tutkimuksessa,
tutkittiin kuormatyyppien eroja, eikä erityisiä heittelyitä havaittu. Tutkimuksessa suositeltiin toteutettavaksi jatkotutkimuksia suurimmilla lataavan jarrutuksen määrillä.
Tästä syystä todettiinkin, että tutkimuksen kannalta tärkeissä olosuhteissa ei vaihtelevasta
kuormasta synny ongelmia litiumioniakun ikääntymisen kannalta. Tärkeänä tuloksena
löytyikin, että akkujen ikääntyminen aiheutuu suurempien kokonaiskuormien johdosta.
Litiumioniakkujen ikääntymistä nopeuttavaksi tekijäksi todettiin pitkäkestoiset latausajat. Tuloksista pääteltiin, että kun onnistuttiin vähentämään tasavirtalatauksen määrää,
onnistuttiin hidastamaan akkujen kapasiteetin menetystä. Siksi on erityisen tarkkaa toteuttaa lataaminen mahdollisimman optimaalisissa olosuhteissa, jotka ovat matala latausvirta sekä korkeat lämpötilat [4].
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4. YHTEENVETO
Työssä tutustuttiin jarruttavan latauksen vaikutukseen litiumioniakuissa sekä eri olosuhteiden vaikutuksesta kyseisten akkujen ikääntymiseen. Koska aihe on vähän tutkittu, perustuu työssä esiteltävät tutkimustulokset vain muutamaan työhön. Litiumioniakkujen optimaalisen käyttöolosuhteiden selvittämiseksi olisi tärkeää saada aiheesta mahdollisimman paljon tietoa varsinkin sähköautojen käyttöympäristöstä, jotta fossiilisten polttoaineiden käyttöä onnistuttaisiin vähentämään liikenteessä.
Sähköautot jaettiin työssä perinteisiin ja hybrideihin sekä niiden alalajeihin. Ajoneuvotyyppien voimansiirtoa tutkimalla huomataan, että kaikki kokevat lataavaa jarrutusta. Lisäksi huomattiin rinnankytketyillä hybridiajoneuvoilla olevan parempi hyötysuhde polttomoottorista saatavalle energialle.
Litiumioniakun luvussa esiteltiin tutkimuksen kannalta tärkeät termit: ajallinen ja syklinen ikääntyminen. Ajallisella ikääntymisellä kuvataan litiumioniakun kapasiteetin menetystä sen ollessa käyttämättömänä ja syklisellä ikääntymisellä puolestaan kuinka paljon
kapasiteetti putoaa lataus- ja purkaussyklin vaikutuksesta. Lisäksi käsiteltiin, kuinka litiumioni kerääntyy grafiitin pinnalle metalliksi epäideallisissa olosuhteissa. Nämä olosuhteet ovat liian korkea varaustilanne, korkea latausvirta sekä matalat lämpötilat. Kyseinen ilmiö vähentää käytettävän litiumionin määrää ja sen seurauksena kapasiteetti tippuu.
Lataavaa jarrutusta hyödynnetään käyttämällä sähkömoottoria generaattorina jarrutuksen
yhteydessä. Lataavasta jarrutuksesta saatava energia ohjataan yleisimmin litiumioniakkuihin, mutta se voidaan ohjata myös vauhtipyöriin tai superkondensaattoreihin. Eri energiavarastoiden hyödyistä ei löydy tutkimuksia ja varsinkin, kun todettiin litiumioniakkujen hyötyvän jarruttavan latauksen vaikutuksesta, olisi niiden hyödyntäminen ilman jatkotutkimuksia turhaa.
Akkujen varaustilannetta pystytään ilmaisemaan SOC:in avulla. Litiumioniakut ovat toiminnaltaan monimutkaisia, mutta niiden varaustilannetta voidaan yksinkertaistaa esittämällä akkuja litiumionikennojen nominaalijännitteen mukaan. Kennoille on myös ilmoitettu matalin mahdollinen jännite, johon akkuja voidaan purkaa. Tätä jänniteväliä käytetään akkujen mahdollisena kapasiteettina.
Lataavan jarrutuksen tutkimuksessa todettiin, että litiumioniakuille haitallisinta on litiumionin metallisoituminen. Tätä ilmiötä kiihdyttivät syvät lataus- ja purkaussyklit sekä
korkean varaustason käyttäminen. Lataava jarrutus todettiin tutkimuksessa hyödylliseksi,
sillä sen avulla akun varaus ei päässyt laskemaan liian matalalle, joten syklien syvyys
pysyi pienempänä. Tämän seurauksena akkuja ei tarvinnut ladata tasavirralla yhtä paljoa.
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Kun akkuja ladattiin pitkiä aikoja tasavirralla, huomattiin sen kiihdyttävän litiummetallin
muodostumista kennoissa.
Vaihtelevan tasavirran tutkimuksessa oli hieman ristiriitoja ensimmäisen tutkimuksen
kanssa, sillä korkeataajuisesti vaihtelevan tasavirran todettiin ikäännyttävän akkuja. Kun
taas lataavan jarrutuksen tutkimuksessa tutkittiin vaihtuvan ja tasaisen kuorman eroja,
eivät tulokset poikenneet toisistaan huomattavasti. Tätä ilmiötä kannattaakin tutkia raskaimmilla kuormaprofiileilla, joissa virran tuotanto ja kulutus vaihtelisivat suuremmassa
skaalassa.
Tutkimuksien avulla kyettiin havainnollistamaan lataavan jarrutuksen todellisia vaikutuksia. Vaikka korkeat varaustasot ja eri lämpötilat vaikuttivat negatiivisesti akun kapasiteettiin, voitiin todeta, että lataava jarrutus vähensi akkujen ikääntymistä verrattuna tilanteisiin, joissa akkuja ladattiin vain tasavirralla. Akuille optimaalisimmiksi olosuhteiksi
todettiin matalat purkaussyklit sekä 25 °C kompromissi lämpötila. Mielenkiintoista käyttölämpötilasta teki se, että ajallinen ikääntyminen oli matalimmillaan matalilla lämpötiloilla, kun taas samassa lämpötilassa syklinen ikääntyminen oli korkeimmillaan.
Jotta akkujen ikääntymistä kiihdyttävistä tekijöistä saataisiin enemmän tietoa, olisi jatkotutkimuksista paljon hyötyä. Jatkotutkimukset voisivat käsitellä akkujen käyttäytymistä
alle 10 °C lämpötiloissa, sillä on paljon valtioita, missä kylmät talvet ovat rajoittavana
tekijänä sähköautojen käytölle. Lisäksi on tarvetta tutkimuksille, joissa akkuja rasitetaan
korkeamman amplitudin omaavilla lataavan jarrutuksen tuottamilla virroilla. Myös tutkimukset, joissa hyödynnetään vauhtipyöriä sekä superkondensaattoreita litiumioniakuston
tukena, antaisivat paremman kuvan litiumioniakun optimaalisista käyttöolosuhteista.
Tällä hetkellä alalla kannattaa panostaa akkujen lämpötilojen hallintaan. Toimivaksi ratkaisuiksi todettiin lämpötilan pitäminen 25 °C lämpötilassa, sillä osoittautui se toimivaksi
kompromissilämpötilaksi ikääntymisen vähentämiseksi. Toisena vaihtoehtona olisi aktiivijäähdytys, jonka avulla varastoituna akkujen lämpötilat pidetään mahdollisimman matalana ja käyttölämpötila olisi mahdollisimman korkea toimivaksi todettu lämpötila.
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