
LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008  sivu 1/11 

Keksintöjä  Li-ion akuissa  
Pekka Ritamäki Probyte Oy 

LiFePO4 36V/10A akku  
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Kuva 1 36 voltin 10Ah LiFePO4 akku on pienikokoinen ja kestää ylilatausta. 
Latauslaitteessa on kahdeksan merkkilediä, joista voi seurata latauksen 
edistymistä. Akussa on kiinnityskisko, johon akku työnnetään. Se lukittuu 
käyttöjänniteavaimella mekaanisesti paikalleen.  Akku on tarkoitettu 
sähkömoottorilla toimiviin laitteisiin.  

  

Yllä kuvatulle akulle valmistaja antaa seuraavat tekniset tiedot:  

• Alumiinikotelo 385x110x95mm kantokahvalla 
• Nimellisjännite ja varauskyky 36V/10AH 
• Avainkytkin suojaa varkauksilta 
• Sarjaankytkettyjen kennojen jännitettä tasaava laturi mukana 
• Paino  4.5-5.5Kg  
• Maksimi purkausvirta: 35A 
• Maksimi jatkuva purkausvirta: 20A 
• Varausjaksot : >1000 kertaa 

 

Kuva 2 LiFePO4 akusta tulee latauslaitteelle jokainen napa, jotta erillisten 
kennojen jännitettä voi tarkkailla latauksen aikana. Kennon nimellisjännite on  
3.4 volttia. Tämän akun  nimellisjännite on 24V ja kapasiteetti 20Ah  

 
LiFePO4 tehoakut: Nopeampi lataus ja turvallisempi käyttö  
Li-ion polymeeri akut, jotka  sisältävät lithium kobolttioksidia (LiCoO2) ovat sopivia  
elektroniikka- ja digitaalilaitteiden virtalähteeksi liikuteltavissa sovelluksissa. Kuitenkin, 



LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008  sivu 3/11 

lithium kobolttioksidi(LiCoO2) on hyvin kallista ja vaarallista erityisesti suurtehoakuissa. 
Hiljattain on löydetty litiumrautafosfaattimateriaali (LiFePO4). Se näyttää olevan paras 
vaihtoehto kaupallisissa Li-ion polymeeriakuissa. Niissä tarvitaan suurta varauskykyä 
kuten kannettavissa tietokoneissa, työkaluissa, sähkökäyttöisissä pyörätuoleissa, 
sähköautoissa ja sähkökäyttöisissä linja-autoissa. LiFePO4  akuissa on monia hyviä 
ominaisuuksia:  

• se on yhtä turvallinen kuin lyijyakku   
• se on yhtä tehokas kuin litium-ionakku. 
• ne sisältävät litiumrautafosfaattia (LiFePO4)  
• Verrattaessa akun painoa ja sillä kuljettua kilometrimäärää keksimääräisessä 

sähköautossa voidaan antaa seuraavat karkeat luvut.  
• Kilon LiFePO4  pääsee kilometrin  
• LiCoO2 akulla pääsee puolikilometriä  
• Lyijyakuilla pääsee 220 metriä 

 

 

 
      1. Latausmenetelmät Li-ion ja LiFePO4: 

 
 Li-ion (LiCoO2) akut tarvitsevat kaksiosaisen varauksen, jotta ne saataisiin ladattua 
täyteen.  

Vaihe 1: käytetään vakiovirtalatausta, jolla päästään 60% täydestä varauksesta. 

Vaihe 2: Kun akun jännite on saavuttanut  4.2V/kenno siirrytään vakiojännitelataukseen. 
Tässä vaiheessa latausvirta laskee (kuva 1) ja lataus ei ole kovintehokasta. Vaiheen 1 
latausaika on kaksi tuntia ja vaihe 2  tarvitsee toiset kaksi tuntia latausaikaa.  

LiFePO4 akut voidaan ladata vain yhdessä vaiheessa vakiovirralla. Silloin se on saavuttaa 
95% täydestä tehostaan. Se voidaan myös ladata yhdistetyllä vakiovirta- ja 
vakiojännitelatauksella, jolloin akku saavuttaa 100% varaustehon. Kokonaisvarausaika on 
vain kaksi tuntia.   



LiFePO4 akuista Pekka Ritamäki 11.12.2008  sivu 4/11 

  .  

 

Kuva 3 tavallisen   LiCoO2 akun lataustapahtuma muodostuu kahdesta eri 
vaiheesta. vakiovirta ja vakiojännitevaiheesta  

 
      2. Erot LiFePO4 ja LiFePO4 välillä  ylilatauksessa ja turvallisessa 
käytössä 
 

 LiCoO2 akut ovat hyvin tarkkoja ylivarauksesta.  Noin 0.1V ylitys   4.2V 
nimellisjännitteestä on jo vaarallista  lataustilanteessa. Jatkuva ylilataus 4.3 voltilla 
heikentää akun latauskykyä ja pienentää sen latauskertojen määrää.  Pahimmassa 
tapauksessa ylilataus voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Näitä sattuu aina silloin 
tällöin koska latauslaitteet eivät ole täydellisiä.  

LiFePO4 akuilla on paljon laajempi ylijännitealue. Ne sietävät 0.7 V ylijännitteen niiden 
nimellisestä 3.4 voltin jännitteestä. Eksoterminen lämpö kemiallisesta reaktiosta, joka 
syntyy ylijännitelatauksessa on vain 90J/g  LiFePO4 –akuissa. Sama ylijännitelatauksessa 
syntynyt  lämpö on 1600J/g LiCoO2-akuissa. Mitä enemmän syntyy eksotermistä lämpöä, sitä 
enemmän lämpö aiheuttaa akussa ongelmia ja sitä suurempi on mahdollisuus akun 
tulipaloon ja räjähdykseen.  LiFePO4 akku voidaan ladata 30 volttiin saakka ilman suojalaitetta.  
Tämä akku sopii  suurta varausmäärää ja suurta tehoa vaativiin sovelluksiin. Akun hyviä 
ominaisuuksia ovat siis suuri ylijännitekesto ja se on turvallinen. Turvallisuuden kannalta 
katsoen   LiFePO4 akku on samanlainen kuin lyijyakku.  
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Kuva 4 Lyijy- ja LiFePO4 akun vertailu latauksessa 

      3. Itsetoimiva jännitetasaus  
  

Useita  LiFePO4 kennoja voidaan kytkeä sarjaan lataustilanteessa, toisin kuin lyijyakkuja, 
koska LiFePO4-kennoilla on suuri ylijännitteen kestävyys. Akku tasaa automaattisesti jopa  
10% erot akkujen jännitteissä ilman ongelmia akkuja ladattaessa. 

 

 

Kuva 5   LiFePO4 akun sarjaan kytkettyjen kennojännitteen tasaus latauksessa 

      4. Akun valvonta ja latauslaitteen valmistaminen yksinkertaisempaa 
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Suuri ylijännitekesto ja automaattinen jännitteen tasaus helpottaa latauslaitteen 
suunnittelua ja helpottaa suojauslaitteiden tekemistä laturiin. Niiden  valmistaminen on 
yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin perinteisten ja monimutkaisten  Li-ion 
akkulaturien. 

 
      5. LiFePO4 akuilla on suurempi  latauskertojen määrä ja käyttöikä kuin  
LiCoO2 akuilla 

LiCoO2 akut kestävät  400 käyttökertaa.  LiFePO4 kestävät 2000 käyttökertaa. Akun 
vaihto vaikuttaa akun kokonaiskäyttökustannuksiin. Käyttöaika on laskettu 80% 
varauskyvyn mukaan nimellisestä  uuden akun varauskyvystä.  
  
      6. LiFePO4 ja LiCoO2 akkujen toiminta suurissa lämpötiloissa 

LiCoO2 akut kestävät 60 C toimintalämpötilan.  LiFePO4 akut toimivat korkeimmassa 
lämpötilassa 10% suuremmalla teholla. Tämä johtuu suuremmasta Litium-ionien 
johtavuudesta.   

 

 

 

 

 

 

LiFePO4 akkumoduulit   
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Kuva 6  36V 15Ah   akku  
•  Li-ionfosfaatti akku: 36V/15AH (12 kpl 3.2V 15Ah)  
•  Maksimi purkuvirta: 35A  
•  Pariston valvontalaitteen  määräämä jatkuva purkuvirta : 15A  
•  Automaattinen kennojen tasapainotuslaturi 5A, 43.8VDC  
•  Mitat: 125*150*350mm, paino: 6Kg  
 

 
 
Kuva 7 48V/10Ah akku ja kennojen valvontalaite  
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Kuva 8 Type: #HB-24 --/0A4-2225 

 

Kuva 9 Sähkömoottoripyörä, jossa on 36V napamoottori , 300 rpm ja moottori purettuna 
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Kuva 10 Moottorielektroniikan asennus napamoottoriin  
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Kuva 10 Eräs postikärryjen prototyyppi. Vasemmalla tekniikan lisensiaatti Risto Tikkanen. 
Keskellä on Tampereen Ammattikorkeakoulun opettaja Pekka Kaakinen ja oikealla LiFeSo4 
akkujen maahantuoja Pekka Virtanen, Cranedealer, Tampere.  

LiFeSo4 akkujen yleisiä teknisiä tietoja  

• Kennon jännite : minimi käyttöjännite 2.8V ja normaali käyttöjännite  3.0V.. 3.3V 
• Energian tilavuustiheys  220 Wh/L 
• Energian painotiheys 90 Wh/kg  
• Purkauskerrat kun akun varaus on laskenut 80% nimellisvarauksesta on 2000  
• Materiaalit painon perusteella: 
• 90% C-LiFePO4 
• 5% hiiltä  
• 5% PVDF 
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•  Elektrolyytti  LiClO4 
• Anodi: metallista  litiumia 
• Latausmenetelmä. C= akun nimellisvaraus esim. 10Ah 
• Varausvirta  C/4  4.2V saakka ja sitten vakiojännitteellä 4.2V kunnes I <C/24 
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http://www.ika.rwth-aachen.de/forschung/veroeffentlichung/1997/11.-
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[2] Smith Electric vehicles  
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[3]Sveitsiläinen Zebra akkutehdas, joka toimii yhdessä Daimler Benzin kanssa.  
 http://www.cebi.com/cebi/content/index_en.html?a=5&b=9&c=19&d=72 
Akkutietoa  
http://donau.kicms.de/cebi/easyCMS/FileManager/Files/MES-DEA/batteries/Zebra_Z5.pdf 
 
[4] Suomen Robottiyhdistys http://robotti.wikidot.com/akut  
 
[5] Litium akkuvalmistaja  http://www.lithiumtech.com/StandardCells.html  
 


