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Safe second-life batteries with CeLLife!
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tuomas.messo@tuni.fi



Heittäisitkö bensatankin roskikseen kun 
letku on tukossa tai bensamittari ei toimi?
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Litium-ioni akku CELL

LIFE

• Koottu yksittäisistä kennoista

• Kennoja voi olla yhdessä

akustossa tuhansia

• Akusta tulee jäte kun se ei “pidä

varausta” tai “jännite näyttää

nollaa”

• Elinkaarensa päässä akun sisällä

on vielä tyypillisesti yli 80 

prosenttia hyvin käyttöön

kelpaavia kennoja

Kennoja ja purettuja akkupaketteja
(kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto)
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Sähköinen

sormenjälki

Perinteinen testi

Ei anna riittävää kuvaa

Kestää liian kauan

Sovitettuja akkukennojaKäytettyjä akkuja

Ei sovellettavissa

yksittäisille kennoille

Ei aina saatavilla
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Sähköinen sormenjälki
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• Tampereen yliopistossa kehitetty menetelmä, 

joka soveltuu akkukennojen ja akkumoduulien

kunnon ja turvallisuuden määrittämiseen

• Mittaus kestää noin kaksi sekuntia

• Menetelmä lajittelee kennot automaattisesti eri

ryhmiin

• Menetelmän avulla voidaan löytää kennot, jotka

soveltuvat uusiokäyttöön ja myös kennot jotka

ovat vaarallisia uusiokäytössä
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Sähköisiä sormenjälkiä akkukennoista, 

joista osa on hylättävä (kennot samaa

kemiaa, samasta kierrätysakusta).



Turvallisia uusioakkuja! CELL

LIFE
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Kennot sovitettu sähköisen

sormenjäljen avulla

Kennot sovitettu perinteisillä menetelmillä, 

jotka eivät anna riittävää tietoa

• Ei ylimääräistä lämpenemistä

• Energiakapasiteetti vielä 70 – 90 % 

• Kestää hyvin käyttöä

• Akkuun syntyy kuumia pisteitä (tulipaloriski)

• Yksittäinen kenno voi hajottaa akun

(balansointi ei toimi)

• Saattaa toimia muutaman ensimmäisen syklin

hyvin!
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• Akku paloturvallisessa kontissa, jonne on yhteys

kameralla

• Lämmitys, palokaasun poisto, sprinkleri/keräyskaukalo

• Mittaukset: kennokohtaiset lämpötilat, jännitteet ja virrat

• Erillinen tila mittalaitteistolle

Akkujen testausympäristö Hervannassa



Miksi uusiokäyttö? CELL
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• Akkujen hinnat kääntyneet nousuun

(litiumin hintakehitys)

• Jätevuoret kasvussa!

• Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa kiertää 200 

000 tonnia Li-ion jätettä. 

• Korkea kysyntä aiheuttaa paineita

akkutuotantoon. Sähkön

ympäristöystävällisyys?

• 61 – 146 kg-CO2 / kWh Kuva: www.kriittittisetmateriaalit.fi



Epätasainen lämpeneminen CELL

LIFE

• Lämpötila on ERITTÄIN PAIKALLINEN ilmiö. Suuri lämpötila ikäännyttää kennoja.

• Akustossa voi olla tuhansia akkukennoja

• Tuhansia lämpötilasensoreita jokaiselle kennolle erikseen?

• Ehkä kuitenkin sähköinen sormenjälki akkua rakennettaessa…

Selkeitä kuumia pisteitä akussa yksittäisen kennon

lämpenemisestä johtuen. (Kuva: L7 Drive)

Huonosti sovitettujen kennojen lämpötilat.



Kennojen uusiokäyttö varavoimajärjestelmissä
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• Kennojen rinnankytkennässä sähköinen

sormenjälki on tärkeässä roolissa

• Kennot sovitetaan sormenjäljen avulla, 

jolloin akku kuormittuu tasaisesti

• CeLLife ja L7 Drive pilotoivat yhdessä

uusioakkuja

• L7 Drive:n ydinosaamista on varavoimaratkaisu, 

jossa akun kaikki kennot ovat rinnakkain

• Ratkaisulla on merkittäviä etuja sarjaankytkentään

verrattuna (elinikä, luotettavuus)

• Jännite nostetaan 48 V:iin esim. Telecom-

sovellusten älykkäissä varavoimajärjestelmissä



Haluatko pelastaa maailman akkujätteeltä?
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• Teemme pilottikokeiluja 2022 kesään saakka

• Tarjoamme:

• Menetelmäämme käyttöön ilmaiseksi pilotin ajaksi

kennojen tai akkumoduulien sormenjäljen mittaamiseen

• Turvallisen testausympäristön

• Omaa osaamistamme

• Mahdollisuutta löytää uutta liiketoimintaa ja 

kumppaneita



Pilottiehdotuksia
CELL
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• Latausbufferi / energiavarasto sähköautojen

moduuleista

• Pienvoimalan akkuvarastot uusiokennoista

• Sormenjäljen mittaus osana

kierrätysprosessia

• Uusien akkukennojen laadunvalvonta
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Lähteet CELL
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https://www.kriittisetmateriaalit.fi/going-up-litiumin-korkea-hinta-alkaa-nakya-sahkoautojen-akkujen-hinnassa-kiinassa/

https://www.reuters.com/technology/high-lithium-costs-start-feed-into-prices-china-ev-batteries-bmi-2021-10-29/

https://www.theexplorer.no/stories/energy/building-a-circular-battery-economy-in-

norway/?gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFIE_5_jO0PLLK-

q2JCdERpStDXuO7i7bhD65_XPsB6vuL1xbDbQcdRoCTSkQAvD_BwE

https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change

https://www.kriittisetmateriaalit.fi/going-up-litiumin-korkea-hinta-alkaa-nakya-sahkoautojen-akkujen-hinnassa-kiinassa/
https://www.reuters.com/technology/high-lithium-costs-start-feed-into-prices-china-ev-batteries-bmi-2021-10-29/
https://www.theexplorer.no/stories/energy/building-a-circular-battery-economy-in-norway/?gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFIE_5_jO0PLLK-q2JCdERpStDXuO7i7bhD65_XPsB6vuL1xbDbQcdRoCTSkQAvD_BwE
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change

