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Energia salvestamine on säästva energeetika oluline komponent. Energiasalvestus 

tehnoloogiad võimaldavad energiat aja jooksul paindlikult juhtida, tasakaalustada 

pakkumist ja nõudlust ning kasutust erinevates rakendustes. Taastuvenergia allikate, 

elektriautode tootmise ning elektrienergia tarbimise kasv toovad esile elektrienergia 

salvestuse olulisuse. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida ning esitada hetkel 

kasutuses olevaid elektrienergia salvestustehnoloogiaid, teostada turu-uuring, et välja 

selgitada akude hinna tendents ning tuleviku prognoos ja arvutada elektrienergia 

salvestamise hind akudel põhineval salvestussüsteemil. 

Energiasalvestus tehnoloogiaid võib jaotada töötsükli kestvuse järgi kolme gruppi: 

lühiajaline, pidev/päevane ja pikaajaline. Töös kirjeldatud elektrienergia salvestusliigid 

on mehaaniline, elektrostaatiline ja -magneetiline, keemiline ning elektrokeemiline. Aku 

kasutus elektrienergia salvestamiseks on tänapäeval tõusuteel ning vastavalt uuringufirma 

BloombergNEF prognoosile on liitium-ioonakude turu maht aastaks 2030 116 miljardit 

USD aastas. Aku hind, mis oli aastal 2010 veel üle 1100 USD/kWh aastaks 2019 langes 

87% ja ulatus 156 USD-ni. Aastaks 2023 prognoositakse keskmiseks hinnaks 100 

USD/kWh ning aastaks 2030  61 USD/kWh. Aku õige kasutamine mõjutab oluliselt selle 

tööiga ning korraliku ning kestva aku toimimiseks on see hädavajalik. DoD ehk 

tühjenemise sügavus määrab akupanga mahu. Mida väiksem on tühjenemise sügavus, 

seda suurem on tsüklite arv ning efektiivsus. Võrdlus- ning arvutustulemused näitavad, et 
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üldjuhul sügavam aku tühjenemine lühendab aku eluiga (laadimistsüklite arv) ning 

elektrienergia salvestuse maksumus kasvab. 

Antud töö loob eeldused edasisteks uuringuteks elektrienergia salvestuse hinna 

alandamise võimaluste üle. 

Märksõnad: energiasalvestus, aku, taastuvenergia, elektrienergia 
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Energy storage is an important component of energy saving, Energy storage technologies 

allow flexible management of energy over time, balancing supply/demand and use in 

different applications. Increase of renewable energy sources, production of electric cars 

and electricity consumption highlight the importance of electricity storage. The aim of this 

thesis is to study and present currently used electricity storage technologies, conduct 

market research to find out the price trend and future forecast of batteries and calculate 

the cost of electricity storage in battery-based storage system. 

Energy storage technologies can be classified as short-term, daily or long-term storage. 

Electric energy storage systems are physical, electrical, chemical and electrochemical. 

Battery-based electricity storage is on the rise today and according to research company 

BloombergNEF market size for lithium-ion batteries will reach 116 billion USD by 2030. 

The price of battery which in 2010 was over 1100 USD/kWh fell by 87% and reached 156 

USD/kWh in 2019. By 2023 the average price is predicted at 100 USD/kWh and by 2030 

at 61 USD/kWh. Proper use of battery will significantly affect its lifespan and is essential 

for proper and long-lasting operation. The DoD (depth of discharge) determines capacity 

of battery. The smaller DoD rate the greater number of cycles and efficiency. Comparison 
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and calculation results show that deeper battery discharge shortens battery lifespan 

(number of cycles) and increase cost of electricity storage. 

This work creates conditions for further research on possibilities of lowering cost of 

electricity storage. 

 

Keywords: energy storage, batteries, renewable energy, electrical energy 
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SISSEJUHATUS 
 

Energia salvestamine on säästva energeetika oluline komponent, mis võimaldab elektri 

võrgul  hakkama saada üha suurema hulga taastuvenergiaga, hallata pidevalt muutuvat 

elektrienergia nõudlust ning arendada vähese süsihappegaasi emissiooniga elektrisüsteeme. 

Taastuvenergia allikate hulga kasv ning nende sõltuvus ilmastikuoludest toob rohkem esile 

vajadust energiat salvestada. Elektroenergeetika tulevik nõuab nutikaid salvestus-

tehnoloogiaid, mis oleksid majanduslikult tasuvad. Tehnoloogiliste ning majanduslike 

põhjuste tõttu oli varem suuremas koguses elektrienergia salvestamine keeruline. Akudel 

põhineva energiasalvestussüsteemi on järjepidevalt täiustatud, et seda saaks kasutada 

erinevates taastuvenergia rakendustes, transpordis, energia varundamisel, arukate 

võrgusüsteemide alal jne. Tegemist on paindliku energia hoiustamissüsteemiga millel on 

mitu rakendust ning mida saab kiiresti kasutusele võtta. Tehnoloogia areng ning tänapäeva 

hinnatasemed on muutnud elektrienergia salvestustehnoloogiad majanduslikult elujõuliseks. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida ning esitada hetkel kasutuses olevaid 

elektrienergia salvestustehnoloogiaid, teostada turu-uuring, et välja selgitada akude hinna 

tendents ning tuleviku prognoos. Arvutada elektrienergia salvestamise hind akudel 

põhineval salvestussüsteemil ning teostada analüüs ning järeldused saadud tulemustest. 

Bakalaureusetöö raames on pühendatud elektrienergia salvestamise ja säästmise meetodite 

uurimisele. Teemakäsitlus on seeläbi praktiline ja aktuaalne. 

Bakalaureusetöö on jaotatud kolmeks peatükiks, kus esimeses peatükis kirjeldatakse lühidalt 

tänapäeval kasutuses olevaid energiasalvestustehnoloogiaid. Märgitakse iga tehnoloogia 

peamised omadused, eelised ja puudused, nõuded või piirangud konkreetse 

energiasalvestussüsteemi kasutusele. Keskendutakse elektrokeemilisele salvestus-

tehnoloogiale, kus kirjeldatakse liitium-ioon ja pliiakude omadusi, eluiga mõjutavaid 

tegureid ja uuritakse utiliseerimise viise. 
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Teises peatükis keskendutakse turu-uuringule, mis käsitleb akudel põhineva elektrienergia 

salvestamise hinda. Uuritakse akudel põhineva elektrienergia tarbimise mahtu, selle kasvu 

ning analüüsitakse tuleviku prognoose seoses akudel põhineva energiasalvestustehnoloogia 

üldise hinnataseme langusega. 

Kolmandas peatükis keskendutakse elektrienergia salvestamise hinna arvutamisele. 

Teostatakse akude valik, mille põhjal esitatakse tabelitena nende omavaheline võrdlus. 

Analüüsitakse ja tehakse järeldused saadud tulemustest ning selgitatakse välja parim aku 

kasutamise viis. 

Antud bakalaureuse töö teema valik on tingitud isiklikust huvist selgitada välja hetkel turul 

olevatest akudel põhinevatel energiasalvestussüsteemi reaalset elektrienergia salvestuse 

hinna taset. 
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1. ENERGIA SALVESTUSTEHNOLOOGIAD 
 

1.1. Ülevaade valdkonnast 
 

Erinevaid energialiike on võimalik salvestada mitmel viisil ning hiljem muundatult või 

samal kujul taas kasutada. Tänapäeval kasutuses olevad elektrienergia salvestusliigid on 

mehaaniline, elektrostaatiline ja -magneetiline, keemiline ning elektrokeemiline. 

Energiasalvestus tehnoloogiate peamiseks ühiseks küljeks on võime ammutada 

elektrivõrgust elektrienergiat ja suunata suurem osa sellest energiast hiljem tagasi võrku. 

Energia salvestamine võimaldab energia pakkumist ja nõudlust tasakaalustada isegi siis, kui 

energia tootmine ja tarbimine ei toimu samal ajal. Peale pakkumise ja nõudluse 

tasakaalustamise toitesüsteemis on samuti võimalik saavutada pinge stabiilsus, sageduse 

reguleerimine, reaktiivvõimsuse tagamine ja kogu süsteemi stabiilsuse säilitamise tervikuna 

[21:8]. Energiasalvestus tehnoloogiad võimaldavad energiat aja jooksul paindlikult juhtida 

ning kasutada erinevates rakendustes. Samuti on võimalik elektrienergiat salvestada öösel, 

kui elektri hind on odav ning kasutada energiat päeval, kui otse võrgust ostes on 

elektrienergia hind kallim. 

Energia salvestuse eesmärk seisneb peamiselt elektrivõrguga seotud nõuete tagamiseks ja 

probleemide lahendamises [21:8]: 

 koormuste haldus (koormuste ühtlustamine ja haldus); 

 pöörlev reserv (probleemidele võrgus reageerimine); 

 süsteemi stabiliseerimine ja pinge reguleerimine (salvestid toimivad 

puhverseadmetena, võimaldades võrgurikete korral elektritootmisseadmete 

ümberlülitusi, millega lahendatakse probleeme nagu faasinihe, voolu ja pinge 

ebakorrapärasused); 

 ülekandevõrkude ja elektrijaamade uuendamise/laiendamise edasilükkamine 

(kasutatakse siis, kui see osutub majanduslikult põhjendatuks; 

 taastuvenergiaallikate integreerimine (ühildada taastuvenergiaallika 

väljundvõimsuse kõikumisi tegeliku koormusega, tasandada taastuvenergiaallika 
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väljundvõimsuse kõikumisi või kasutada reservtoiteallikana, salvestada liigne 

taastuvenergia koormuse madalseisus, et kasutada seda koormuse tipus); 

 lõpptarbija rakendustes (elektrikvaliteedi tagamine reaktiivenergia või pinge ja 

sageduse juhtimisega); 

 avariitoiteks (pikaajalise toite tagamine olukordades kus võrgu toide puudub); 

 tarbimise juhtimiseks ja tipukoormuse vähendamiseks ning silumiseks. 

Energiasalvesteid iseloomustatakse peamiselt [20:210]: 

 salvestatava energia liigiga (elektrienergia, soojus, mehaaniline energia, keemiline 

energia jm); 

 salvestatava energia kogusega; 

 sisend- ja väljundvõimsusega; 

 energiasisestamise ja väljastamise kestvusega; 

 salvestamise kasuteguriga; 

 salvestusvõimega salvesti massi- või ruumalaühiku kohta; 

 salvesti maksumuse ja erimaksumusega; 

 salvestist saadava energia maksumusega energiaühiku kohta; 

 

1.2. Energiasalvesti töö- ja tühjenemisaeg 
 

Energiasalvestus tehnoloogiaid võib jaotada töötsükli kestvuse järgi. Järgevalt leiab ülevaate 

ning kirjelduse iga töötsükli kohta (tabel 1). 

 

Tabel 1. Salvestite jaotamine töötsükli kestvuse järgi [14:43] 

Kestus Kirjeldus 

Lühiajaline 

Tavaliselt kasutatakse rakendustes, kus laadimis- ja 

tühjenemisprotsessid ei kesta kauem kui mõni minut. Siia sobiavad 

suurte võimsustega energiasalvestussüsteemid nagu ülikondensaatorid, 

ülijuhtivad energiasalvestid või mehaanilised hoorattad. Samuti saab 

edukalt kasutada akudel põhinevat energiahoiustamise tehnoloogiat. 

Pidev, päevane 

Tavaliselt kestab laadimis- või tühjenemisaeg mitu minutit kuni mitu 

tundi. Hüdroakumulatsioonijaamad, suruõhk energiasalvestus ja 

elektrokeemilised energiasalvestussüsteemid sobivad igapäevaseks 

energia hoiustamiseks. 

Pikaajaline 
Energia salvestamine ja tarbimine toimub nädalate või kuude jooksul. 

Sobivad hüdroakumulatsioonijaamad ja suruõhk energiasalvestus. 
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Salvestustehnoloogiat, mis suudab katta kõik salvesti töötsükli kestvused eri 

rakendusvaldkondades ei eksisteeri. Iga töötsükli perioodile sobivad erinevad 

salvestustehnoloogiad. 

 

1.3. Salvestite põhiparameetrid 
 

Energiasalvestitel on sõltuvalt liigist erinevad parameetrid ning tunnused. Vaatamata sellele 

on võimalik neid kirjeldada ühiste näitajate alustel. Järgnev loetelu annab ülevaate 

energiasalvestite kasutatavatest põhiparameetritest [21:32]: 

 ühikvõimsus: maksimaalne võimsus, mida seade on võimeline saavutama 

salvestatud energiat võrku tagasi andes. Mõõdetakse tavaliselt kilovattides (kW) ja 

megavattides (MW); 

 energiamahutavus ehk salvestusvõime: salvestusseadme summaarne elektrienergia 

kogus, mida on võimalik salvestada või reaalselt kasutada. Mõõdetakse tavaliselt 

kilovatt-tundides (kWh) ja megavatt-tundides (MWh); 

 kasutegur: näitab salvestusseadme maksimaalset võimalikku energiakogust, mida on 

võimalik seadmest kätte saada selle tühjaks laadimisel, suhtena algselt salvestatud 

energiasse, kajastab salvestusprotsessi tõhusust protsentides; 

 reageerimiskiirus: aeg, mille jooksul seade hakkab energiat võrku tagasi andma. 

Seadme eelnev seisund on oote- või salvestusrežiim;  

 töötsükli kogukasutegur: näitab seadmest kättesaadavat elektri kogust suhtena 

seadmesse ühe tsükli jooksul salvestatud ja tühjaks laetud elektri kogusesse; 

 elektrikvaliteet: iseloomustab korralikult projekteeritud ja paigaldatud seadme 

võimet tagada kliendile pidevat ja katkestuseta elektrienergiat ning tulla toime 

kvaliteedi probleemidega, nagu harmoonilised ja moonutused; 

 eluiga: Eluiga mõõdetakse ajaühikutes ehk tundides (h) või tsüklites. Tsüklite puhul 

salvesti eluea kestel aset leidvate laadimis-tühjenemistsüklite suurim arv;  

 erienergia: Kasutatava energia suhe salve või salvesti massi (massienergia) (Wh/kg) 

või ruumalasse (mahuenergia) (W·h/cm³); 

 erivõimsus: Kasutatava võimsuse suhe massi (W/kg) või ruumalasse (W/cm³). 
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1.4. Mehaaniline energiasalvestus 
 

1.4.1. Hüdroakumulatsioonijaam 

 

Tänapäeval on kõige arenenum ning kõige laialdasemalt kasutuses olev elektrienergia 

salvestamise viisiks hüdroakumulatsiooni- või pumphüdroelektrijaam, mille tööpõhimõtteks 

on energia salvestamine potentsiaalse energiana, pumbates selleks vett maapinnast kõrgemal 

asuvasse reservuaari. Selleks, et taaskasutada energiat tuleb ülemisse reservuaari eelnevalt 

pumbatud vesi lasta läbi hüdroturbiinide alumisse veehoidlasse tagasi. Tavaliselt jääb 

pumphüdrojaama kogukasuteguriks 70…80%. Puudusteks on erinõuded asukohale 

(eelduseks kõrguste vahe), füüsilised omadused ning laiaulatuslik mõju keskkonnale. 

Eelisteks aga suur energiamahtuvus ning ühikvõimsus, kiire reageerimiskiirus ja pikk eluiga. 

Kasutatakse koormuste ühtlustamiseks ning sageduse reguleerimiseks. Samuti on võimalik 

kasutada tiputootmisseadmetena ja elektrisüsteemi taaskäivitamiseks [21:45]. 

 

1.4.2. Suruõhk – energiasalvestus 

 

Energia salvestus toimub õhu mehaanilisel kokkusurumisel kompressoriga, mis suunatakse 

loodusliku gaasitihedasse kambrisse (mahutid, vanad soolakaevandused). Õhu vabastamisel 

rõhu alt juhitakse see läbi generaatorajamite, mille poolt genereeritud elekter suunatakse 

tagasi võrku. Kogu tsükli kasutegur jääb 55% juurde. Puudusteks on laiaulatuslik mõju 

keskkonnale, erinõuded asukohale ning madal kasutegur. Eelisteks aga pikk eluiga, väga 

suur energiamahutavus ja ühikvõimsus ning lisaks on jaam võimeline taluma tihedaid sisse-

välja lülitustsükleid. Ideaalne salvesti, et tasakaalustada suuri muutusi koormustes. Võimalik 

kasutada elektrivõrgule süsteemiteenuste pakkumiseks, sageduse reguleerimiseks, 

koormuse ühtlustamiseks ja järgimiseks ning pinge reguleerimiseks [21:48]. 

 

1.4.3. Hooratas – energiasalvestus 

 

Hooratas – energiasalvesti koosneb kolmest osast: hooratas, mootor/generaator ja muundur. 

Tööpõhimõte on salvestada elektrit hooratta pöörlevas massis kineetilise energiana 

(mootorrežiimis) ning seejärel muundada mehaaniliselt tagasi elektriks (generaatorrežiimis). 
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Puuduseks on madal energiatihedus. Eelisteks aga pikk eluiga (orienteeruvalt 20 aastat või 

kümned tuhanded töötsüklid), kiire reageerimisaeg, madal hooldusvajadus, väikesed 

keskkonnamõjud ning võimalus seadet korduvalt täis ja tühjaks laadida, ilma et selle 

omadused halveneksid, kuna salvestusseadmena kasutatakse pöörlevat keha. Kogukasutegur 

on 70…95%. Kasutatakse elektrikvaliteedi parendamise rakendustes (nt katkematud 

toiteallikad), elektrisüsteemis pinge- ja sageduskõikumise silumiseks ja elektrisõidukites 

pidurdusenergia salvestamiseks [21:48]. 

 

 

1.5. Elektrostaatiline ja -magneetiline energiasalvestus 
 

1.5.1. Ülikondensaator – energiasalvesti 

 

Ülikondensaator on valmistatud poorsest süsinikust ning koosneb positiivsest ja negatiivsest 

elektroodist, mille välisküljele on ühendatud voolukogujad (kollektorid) ja sisemisi külgi 

eraldab separaator. Elektrolüüdina kasutatakse orgaanilisi või vesilahusel baseeruvaid geele. 

Tööpõhimõte seisneb elektrilaengute adsorbeerimisel või desorbeerimisel laadimis- ja 

tühjenemistsükli ajal. Laadimisel elektrolüüdi positiivselt laetud ioonid liiguvad negatiivselt 

laetud elektroodile, tekitades sellel positiivse laengute kihi ja anioonid vastupidi liiguvad 

positiivselt laetud elektroodile, tekitades sellel negatiivsete laengute kihi. Ülikondensaatoris 

kogutakse laengud elektroodi pinnalt kokku voolukollektorite kaudu ning kui ühendada 

välisahelas – ja + kokku, toimub tühjakslaadimine ja ioonid liiguvad lahuse sügavusse 

[21:58]. 

Eelisteks on madal hooldusvajadus, kiire laadimis ja tühjenemis tsükkel, pikk eluiga 

(küündib ligikaudu 1x106 tsüklini), kõrge kasutegur (ületab 95%),  Puudusteks aga madal 

energiatihedus. Kasutatakse hübriidsõidukites, mobiiltelefonides, koormuse ühtlustamiseks 

ning rakendustes, mis vajavad suuri võimsusi ainult lühikeste ajaperioodide jooksul (kuni 

üks minut) [21:58]. 
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1.5.2. Ülijuhtivad energiasalvestid 

 

Ülijuhtiva energiasalvesti komponentideks on ülijuhtiv mähis (pool), jahuti, toite 

muundamis süsteem,  ning juhtimisseade.  Energia salvestatakse magnetväljas, mille tekitab 

alalisvool pooli mähises. Antud tehnoloogias energia salvestamisel on väga madalad kaod 

ning kõrge kasutegur, mis on ligikaudu 95% [15:146]. 

Ülijuhid võib jagada kahte kategooriasse: madalatemperatuurilised ülijuhid, mida tuleb jahu-

tada 0…7,2 K ja kõrgetemperatuurilised ülijuhid, mida tuleb hoida vahemikus 10…150 K 

[21:62]. 

Ülijuhtivate energiasalvestite eelisteks on suured võimsused, mis võivad ulatuda 2 MW-ni 

ning täis- ja tühjakslaadimise tsükli kiirused. Tühjenemisaeg on tavaliselt alla ühe minuti, 

kuid täielik tühjakslaadimine on võimalik saavutada ka millisekundite jooksul, juhul kui 

seda võimaldab salvesti juhtimis- ja toitesüsteem. Samuti pikk eluiga (seadmed võivad 

töötada tuhandeid laadimis-tühjenemistsükleid, ilma et mähis degradeeruks selle käigus). 

Puudusteks on kõrge valmistamiskulu, madal energiatihedus ning võimalik laiaulatuslik 

mõju tervisele [21:62]. 

Suur ühikvõimsus ning kiire tühjenemisaeg annab võimaluse kasutada neid tööstusliku 

energiakvaliteedi tagamiseks. Salvestid kaitsevad seadmeid järskude pinge muutuste eest 

ning tasandavad igasuguseid siirdeprotsesse. Vaatamata headele omadustele pole antud 

salvestid perspektiivikad pikemaajalisteks rakendusteks nagu tippude tasandamine, 

taastuvenergia kombineerimine ning koormuste ja võimsuste nihutamine, kuna 

jahutussüsteem on liiga suure energiatarbega [21:62]. 

 

1.6. Keemiline energiasalvestus 
 

1.6.1. Vesinik – energiasalvestus 

 

Vesinik – energiasalvesti on tänapäeval äärmiselt atraktiivne ning üks paljulubavamaid 

energia salvestamise tehnoloogiaid. Antud energiasalvestussüsteem võimaldab ühildamist 

erinevate sektorite vahel, milleks on elektri-, soojus- ja transpordisektor. Meetodid kuidas 

vesinikku salvestada on järgnevad: rõhu all kokkusurutult, jahutatult veeldatud olekus, 
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süsinikus füüsilise adsorptsiooni teel, metallhübriidides ning teistes keemilistes ühendites 

[7:31]. Nendest perspektiivikamateks salvestusmeetoditeks peetakse veeldatud (kasutegur 

0,625…0,77) ja rõhu all olevat vesinikku (kasutegur 0,905…0,915). Puudusteks antud 

energia salvestamise tehnoloogias on kallis hind. Eelisteks aga madalad emissioonid, 

mõõdukas hooldusvajadus. Kasutusaladeks on gaasi- ja autotööstus ning transpordisektor. 

Samuti võimalik  kombineerida vesiniku tootmine ja salvestamine taastuvenergiaga [21:66]. 

 

1.6.2. Sünteetilise gaasi salvesti 

 

Tegemist on olemuslikult vesiniku salvestuse edasiarendusega, kus sarnaselt vesinikule saab 

metaani sünteesimisel elektrit keemilisel kujul salvestada rõhu all mahutites või maa all. 

Eelisteks on võimalus salvestada energiat pikaajaliselt ning suurtes kogustes. Samuti 

tegemist on keskkonnasäästliku viisiga. Puudusteks aga madal tõhusus, mida ilmselt üle 

50% pole võimalik saavutada ning antud tehnoloogia vajab hästikonstrueeritud 

maagaasivõrku [21:67]. 

 

1.7. Elektrokeemiline energiasalvestus 
 

1.7.1. Liitium-ioonakud 

 

Kõige levinumad liitiumakudest on liitium-ioonakud, mille põhikomponentideks on katood, 

anood, elektrolüüt ja separaator. Katoodi materjaliks on alati liitiumi segu koos mõne muu 

metalliga. Anoodi materjaliks on tavaliselt grafiit. Nende vahel on eralduskiht, mis määrab 

aku karakteristikud, sõltuvalt kasutatud ühenditest. Elektrolüüdiks on kasutuses orgaanilised 

liitiumi soolad, mis tagavad ioonide liikumise. Tühjenemise käigus liiguvad liitiumioonid 

anoodilt läbi elektrolüüdi katoodile. Laadimise protsess on vastupidine, kus liitium katoodil 

ioniseerub. Selle tulemusena katoodil olevad liitiumioonid liiguvad anoodile tagasi ning 

tasakaalustuvad. Antud protsessi käigus tekib akul klemmidele pinge [22:10]. 
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Liitium – ioonakude eelisteks võrreldes teiste akudega on suur energiatihedus ( 70 – 200 

W∙h/kg), kõrgem pinge ( 3,6 V ) võrreldes Ni-MH või NI-Cd akudega, pikk eluiga ( 1000-

10000 tsüklit), madal aku isetühjenemine ( 5-10% kuus), vähene hooldusvajadus ning kõrge 

kasutegur. Puudusteks on kallim hind võrreldes teiste akudega, tundlikkus kõrge 

laadimispinge ja -voolule ning kõrge temperatuur vähendab aku mahtuvust. Tänapäeval on 

siiski tegemist väga perspektiivse valdkonnaga ning arendustööd on toonud akude hinnataset 

madalamale ning aku eluiga on muutunud pikemaks [17:22]. 

Kasutatakse laialdaselt elektroonikas, elektrisõidukites, suurt erienergiat ning erivõimsust 

nõudvates rakendustes ja taastuvenergia valdkonnas. 

 

1.7.2. Pliiakud 

 

Tegemist on vanimat tüüpi akuga. Pliiaku negatiivsed katoodplaadid on pliist ja positiivsed 

anoodplaadid kaetud pliidioksiidiga. Plaadid on uputatud vedelasse elektrolüüti, milleks on 

veega lahjendatud väävelhape. Aku tühjenemisel koguneb nii anoodplaadile kui ka 

katoodplaadile pliisulfaat PbSO4. Väävelhapet jääb elektrolüüdis vähemaks ning happe 

asemele tekib samal ajal vesi ja vedelik lahjeneb. Aku tühjenemisel liiguvad elektronid koos 

tühjendusvooluga katoodilt anoodile. Aku laadimisel laguneb selle plaatidele kogunenud 

pliisulfaat tagasi väävelhappeks ja pliiks. Pliiaku elemendil nimipinge on vaid 2 V. Suurema 

pinge saavutamiseks ühendatakse mitu elementi ühte moodulisse. Peamiselt toodetakse 

kahte eritüüpi pliiakusid: märgelemendiga akud ja suletud hooldusvabad akud [19:55]. 

Kasutegur jääb vahemikku 75…85%. Eelisteks on suur ühikvõimsus, madal kapitalikulu ja 

pikk eluiga, aku materjali peaaegu täielik taaskasutatavus. Puudusteks aga madal energia-

tihedus ning võimalik laiaulatuslik mõju keskkonnale. Kasutatakse autode käivitamiseks, 

suure tühjendamissügavusega rakendustes, katkematu- või tagavaratoiteallikana [21:72]. 

1.7.3. Akude jada-, rööp- ja segaühendus 

 

Akude ahelad võib jagada jada-, rööp- või segaühendusteks. Jadaühendust kasutatakse 

kõrgemate pingete saamiseks. Puuduseks on ühe aku(elemendi) riknemisel terve ahela 

klemmipinge langus ning lihtne pinge mõõtmine peale laadimist ei võimalda riket tuvastada. 

Suurtel koormustel toimub elemendi riknemise korral pinge järsk kukkumine [1:61].  
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Akude rööpühendust kasutatakse suuremate voolude saamiseks. Rööpühenduse puuduseks 

on ühe aku(elemendi) riknemisel kogu koormuse langus. Rikkis elemendid reeglina ei 

mõjuta ahela klemmipinget. Lühisekaitse aitab vältida lühistunud aku ülekuumenemist. 

Rikkis element mõjutab ka otseselt ahela energiamahutavust [1:61]. 

Kõige paindlikum lahendus on akude segaühendus, mis võimaldab saavutada soovitud 

pinget ning mahutavust, kus sõltuvalt nõuetest ühendatakse sobiva pinge ja mahutavusega 

jadaahelad omavahel rööbiti. Rööpsete ahelate arvu on soovitav optimeerida sõltuvalt 

nõuetest seadme käidule (töökindlus, hind, mahutavus jms) [1:61].  

 

1.7.4. Aku laadimine ja tühjenemine 

 

C-määr, mida kasutatakse rahvusvahelises kirjanduses laadimise ja tühjenemise 

hindamiseks, kirjeldab laadimise või tühjendamise kestust (tabel 2) [1:63].  

 

Tabel 2. C-määra ja laadimise-tühjendamise kestuse vastavus [1:63] 

C-määr Protsessi kestus 

5C 12 min 

2C 30 min 

1C 1h 

0.5C 2h 

0.2C 5h 

0.1C 10h 

0.05C 20h 

 

Aku mahutavust hinnatakse väärtusega 1C, mis tähendab, et 1 Ah mahutavusega akut saab 

1h jooksul koormata vooluga 1 A. Kui sama aku tühjenemist iseloomustab määr 0,5C, siis 

aku tühjeneb 2 tundi vooluga 500 mA. Määr 2C tähendab, et aku tühjeneb 30 minutit vooluga 

2 A [1:63]. 
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1.7.5. Aku eluiga mõjutavad tegurid 

 

Aku õige kasutamine mõjutab oluliselt selle tööiga ning korraliku ning kestva aku 

toimimiseks on see hädavajalik. Järgnevalt on loetletud põhilised aku eluiga mõjutavad 

tegurid pliiakudel kui ka liitium-ioonakudel. 

Pliiakud [2]: 

 tühjenemise sügavus (joonis 1.1). Mida väiksem tühjenemise sügavus, seda 

pikem on aku eluiga; 

 temperatuur. Iga 8°C temperatuuri kasv võib vähendada suletud pliiakude eluiga 

kuni poole võrra. Kui aku on kõrge temperatuuri mõjul saanud kahjustada, ei saa 

selle mahutavust taastada. Kuuma kliima oludega sobivad kõige paremini 

ujutatud pliiakud, kuid siiski vajavad veega täitmist ning piisavalt õhuvahetust. 

Madal temperatuur vähendab aku mahutavust (joonis 1.2); 

 aku kasutamise aktiivsus. Sagedased ja/või sügavad aku tühjenemised 

vähendavad eluiga; 

 ebapiisav täislaadimine põhjustab plaatide aktiivaine sulfateerumist, mis 

vähendab akude eluiga. (liitium-ioon akude puhul sarnast probleemi ei esine); 

 korrosioon. Võimalik vältida laadimise optimeerimise abil. 

 

 

Joonis 1.1. Victron Energy akude laadimistsüklite arv sõltuvalt tühjenemise sügavusest [25]. 
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Joonis 1.2. Victron Energy akude temperatuuri mõju mahutavusele [25]. 

 

Liitium-ioonakud [4,3]: 

 tühjenemissügavus. Mida väiksem tühjenemise sügavus, seda pikem on aku 

eluiga; 

 kõrge temperatuur. Aku kasutamine kõrge temperatuuri juures (üle 30 ºC) 

põhjustab mahutavuse kadu; 

 elemendi laadimispinge, mis ületab 4,2 V lühendab aku eluiga; 

 elektroodide mehaaniline lagunemine; 

 elektrolüüdi oksüdeerumine katoodil, mis võib põhjustada mahutavuse järsu 

vähenemise. 

 tahke elektrolüüdi liidese kasv anoodil; 

 kõrge laadimise määra mõjul väheneb aku laadimistsüklite arv; 
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1.7.6. Akude utiliseerimine 

 

Energia salvestamiseks kasutatavad akud peavad olema usaldusväärsed, vastupidavad ning 

ohutud nii kasutuses kui ka keskkonda silmas pidades. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/66/EÜ üldeesmärk, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja 

akujäätmeid on minimeerida nende kahjulikku mõju keskkonnale, aidates kaasa keskkonna 

kvaliteedi säilitamisele, kaitsmisele ja parendamisele. Selle saavutamiseks tuleb patarei- ja 

akujäätmed koguda, töödelda ja taaskasutada või vajadusel kõrvaldada [12]. Juhtides sellele 

tähelepanu, suudame tagada materjalide taaskasutamise ning keskkonna kaitse. 

Tuginedes Eurostat statistikaameti andmetele 2018 aastal patareide ning akude müügi ja 

tagasi kogumise statistikast selgub, et kogu Euroopa Liidu liikmesriikide peale on turule 

suunatud 191000 tonni ulatuses toodangut ning sellest tagasi kogutud 88000 tonni. Eestis on 

vastav näitaja 617 ja 161 tonni [11]. Statistikast selgub, et keskmine patareide ja akude tagasi 

kogumise maht jääb alla 50%. Eurostat statistikaameti põhiülesandeks on varustada Euroopa 

Liitu usaldusväärse ja objektiivse statistikaga, mis võimaldab riikide ja piirkondade võrdlust. 

Eestis reguleerivad patareide ja akude turule laskmist ning patarei- ja akujäätmete käitlemist 

järgmised õigusaktid [18]: 

 jäätmeseadus; 

 vabariigi valitsuse 07.08.2009 määrus nr.124 "Patareidest ja akudest tekkinud 

jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise 

nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad" (nn patareide 

kogumise määrus); 

 keskkonnaministri 10.02.2008 määrus nr.5 "Kasutatud patareide ja akude 

käitlusnõuded"; 

 keskkonnaministri 21.12.2008 määrus nr.64 "Patareide ja akude märgistamise 

viis ja kord"; 

 keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr.30 "Probleemtoodete kohta kehtestatud 

keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike 

ainete sisalduse piirnormid" (nn keelatud ainete määrus); 

 vabariigi valitsuse 28.02.2019 määrus nr.13 "Probleemtooteregistri põhimäärus"; 

 keskkonnaministri 22.07.2013 määrus nr.57 "Probleemtoote kasutajale 

kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord". 
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2. AKUDE HINNA PROGNOOS 
 

2.1. Elektrienergia salvestamise otstarve 
 

2015. aastal kirjutasid Pariisi kliimakokkuleppele alla 195 riiki. Nad võtsid kohustuse hoida 

maailma keskmise temperatuuri tõusu sel sajandil tunduvalt alla 2 °C võrreldes industriaal-

ühiskonna eelse tasemega ja seades eesmärgiks, et see ei ületaks 1,5 °C. EL on seadnud 

endale sihttasemed ja eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Energia 

tootmine ja kasutamine moodustavad 79% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest, millest 

kõige suurema osa tekitavad energiavarustuse ja transpordi valdkonnad. Nimetatud 

valdkondades tuleb üha enam kasutada taastuvaid energiaallikaid ja uusi tehnoloogiaid, et 

saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste sihttasemed ja eesmärgid. Et toetada üleminekut 

vähese CO2-heitega energia tarnimisele, on EL seadnud ka sihttasemed taastuvenergia 

osakaalule energia lõpptarbimises. 20% aastaks 2020 ja 32% aastaks 2030 [10:5]. 

Aastatel 2004–2017 kasvas ELi summaarne taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia osakaal 14%-lt 31%-le. Arvestades, et taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia tootmine hakkab tõenäoliselt tulema muutuva ressursiga päikese- ja 

tuuleenergiast ning arvestades nende katkendliku tootmise iseloomu tekitavad ELi seatud 

eesmärgid lisanõudluse energia salvestamise järele. Samuti seadis EL konkreetsed 

sihttasemed taastuvenergia osakaalu kohta transpordisektoris: 10% aastaks 2020 ja 14% 

aastaks 2030. Transpordisektoris kaasnevad uute taastuvate energiaallikatega ka uued 

probleemid energia salvestamises. Seega on vaja rohkem energiat salvestada nii võrkudes 

kui ka transpordis. Aastaks 2050 kliimaeesmärkide saavutamiseks peab EL komisjoni 

hinnangul energiasalvestamist suurendama kuni kuus korda [10:6]. 
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2.2. Akude oodatav hinnalangus 
 

Vastavalt uuringufirma BloombergNEF prognoosile aku hind, mis oli aastal 2010 veel üle 

1100 USD/kWh, aastaks 2019 langes 87% ja ulatus 156 USD-ni (joonis 2.1). Jooniselt on 

näha nii protsentuaalset kui ka reaalset hinna langust. Aastaks 2023 prognoositakse 

keskmiseks hinnaks 100 USD/kWh. Hinna langus on tingitud konkurentsist, tootmiskapitali 

vähendamisest, tarneahelate muutmisest, tellimuste kasvust ning samuti elektrisõidukite 

müügi kasvust. Madalamad tootmiskulud langetavad lähiajal hinda veel madalamale. 

Prognooside kohaselt on liitium-ioonakude turu maht aastaks 2030 (joonis 2.2) 116 miljardit 

USD aastas ning keskmine turu hind 61 USD/kWh [6].  

 

 

 

Joonis 2.1. Liitium-ioonakude keskmine hind aastate lõikes, USD/kWh [5]. 
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Joonis 2.2. Liitium-ioonakude turu mahu prognoos, USD [6]. 

 

Samuti uuringust selgub, et mida odavamaks langeb hind ning mida kättesaadavamaks 

muutuvad akud, seda suurem tuleb elektrifitseerimine eri sektorites. Näiteks muutub 

kommertsveokite elektrifitseerimine atraktiivsemaks jne [6]. 20.05.2020 seisuga EURUSD 

kurss on 1,1 ehk 1 euro maksab 1,1 USA dollarit. 
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3. ARVUTUSED JA VÕRDLUSED 
 

3.1. Aku tühenemise sügavus 
 

DoD (Depth of discharge) ehk tühjenemise sügavus, mis määrab aku või akupanga mahu. 

Tühjenemise sügavus on maksimaalse tühjaks laadimise energia koguse suhe kogu aku või 

akupangas olevasse energiasse. Tavaliselt on see väljendatud protsentides [15:132].  

Aku tühjenemise sügavus on arvutatav valemiga [15:133]  

𝐷𝑜𝐷 =
𝐸𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ_𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑚𝑎𝑥
∙ 100       (1.) 

kus Edisch_max on maksimaalse tühjaks laadimise energia kogus kWh; 

   Emax  - kogu aku või akupangas olev energia kWh. 

 

Mida väiksem on tühjenemise sügavus, seda suurem on tsüklite arv ning efektiivsus. Samas 

on väiksem energiahulk, mida saab tühjendada igas tsüklis. 100% tühjenemise sügavus 

näitab, et energiasalvestussüsteem suudab kogu salvestatud energiat kasutada [15:133]. Kuid 

see ei mõju positiivselt aku elueale. 

 

3.2. Akude valik  
 

Akude omavaheline võrdlus ning arvutused on teostatud Victron Energy ning Trojan Battery 

ettevõtete poolt pakkumises olevate toodetega. Süsteemi oma tarve ja loomulikud kaod pole 

antud töös arvestatud. Metoodika ja analüüs on teostatud toetudes "Case study for battery 

bank subsidization" artiklile [17]. Ettevõtete valik on tingitud isiklikust huvist ning antud 

ettevõtete pakkumises olevatele toodetele. Samas on esitatud sarnane ülevaade tehnilistest 

näitajatest ning võrdluseks ja analüüsiks on kättesaadavad vajalikud andmed [24,23]. Samuti 

on tegemist üle maailma tuntud ja usaldusväärsete ettevõtetega ning nende toodetel on hea 

kvaliteet. 
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3.3. Akude omavaheline võrdlus. 
 

Järgnevalt (tabel 3, 4, 5) on välja toodud erineva mahutavusega Victron Energy ettevõte 

liitium-ioon akude üldised näitajad ning elektrienergia salvestuse hind 1 kWh kohta vastavalt 

50%, 70% ning 80% aku tühjenemise sügavuse korral. Analoogselt (tabel 6, 7, 8) on välja 

toodud Trojan Battery liitium-ioon akude üldised näitajad ning elektrienergia salvestuse hind 

1 kWh kohta vastavalt 50%, 70% ning 80% aku tühjenemise sügavuse korral. Arvutuste 

teostamisel on kasutatud Victron Energy veebilehel esitatud toodete hinnakirja [26]. Trojan 

Battery akude hinnad on leitavad e-poe veebilehel [8, 9, 13].  

 

Tabel 3. Victron Energy liitium-ioon aku andmed 50% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

LiFePO4 

12,8V/300Ah-

Smart 
300 12,8 3,84 1,92 3378 5000 0,3519 

LiFePO4 

12,8V/200Ah-

Smart 
200 12,8 2,56 1,28 2140 5000 0,3344 

LiFePO4 

12,8V/160Ah-

Smart 
160 12,8 2,048 1,024 1645 5000 0,3213 

LiFePO4 

12,8V/150Ah-

Smart 
150 12,8 1,92 0,96 1481 5000 0,3085 

LiFePO4 

12,8V/100Ah-

Smart 
100 12,8 1,28 0,64 1149 5000 0,3591 

LiFePO4 

12,8V/60Ah-

Smart 
60 12,8 0,768 0,384 851 5000 0,4432 
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Tabel 4. Victron Energy liitium-ioon aku andmed 70% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

LiFePO4 

12,8V/300Ah-

Smart 
300 12,8 3,84 2,688 3378 3000 0,4189 

LiFePO4 

12,8V/200Ah-

Smart 
200 12,8 2,56 1,792 2140 3000 0,3981 

LiFePO4 

12,8V/160Ah-

Smart 
160 12,8 2,048 1,4336 1645 3000 0,3825 

LiFePO4 

12,8V/150Ah-

Smart 
150 12,8 1,92 1,344 1481 3000 0,3673 

LiFePO4 

12,8V/100Ah-

Smart 
100 12,8 1,28 0,896 1149 3000 0,4275 

LiFePO4 

12,8V/60Ah-

Smart 
60 12,8 0,768 0,5376 851 3000 0,5277 

 

 

Tabel 5. Victron Energy liitium-ioon aku andmed 80% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

LiFePO4 

12,8V/300Ah-

Smart 
300 12,8 3,84 3,072 3378 2500 0,4398 

LiFePO4 

12,8V/200Ah-

Smart 
200 12,8 2,56 2,048 2140 2500 0,4180 

LiFePO4 

12,8V/160Ah-

Smart 
160 12,8 2,048 1,6384 1645 2500 0,4016 

LiFePO4 

12,8V/150Ah-

Smart 
150 12,8 1,92 1,536 1481 2500 0,3857 

LiFePO4 

12,8V/100Ah-

Smart 
100 12,8 1,28 1,024 1149 2500 0,4488 

LiFePO4 

12,8V/60Ah-

Smart 
60 12,8 0,768 0,6144 851 2500 0,5540 
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Tabel 6. Trojan Battery liitium-ioon aku andmed 50% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

TR-12,8-

110 Li-ion 
110 12,8 1,41 0.70 1599 7000 0,3245 

TR-12,8-92 

Li-ion 
92 12,8 1,18 0.59 1399 7000 0,3394 

 

 

Tabel 7. Trojan Battery liitium-ioon aku andmed 70% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

TR-12,8-

110 Li-ion 
110 12,8 1,41 0,99 1599 5000 0,3245 

TR-12,8-92 

Li-ion 
92 12,8 1,18 0,82 1399 5000 0,3394 

 

 

Tabel 8. Trojan Battery liitium-ioon aku andmed 80% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

TR-12,8-

110 Li-ion 
110 12,8 1,41 1,13 1599 4500 0.3155 

TR-12,8-

92 Li-ion 
92 12,8 1,18 0,94 1399 4500 0.33 

 

 

Järgnevalt (tabel 9, 10, 11) on välja toodud erineva mahutavusega Victron Energy ettevõte 

Deep Cycle AGM akude üldised näitajad ning elektrienergia salvestuse hind 1kWh kohta 

vastavalt 30%, 50% ning 80% aku tühjenemise sügavuse korral. Analoogselt (tabel 12, 13, 

14) on välja toodud Trojan Battery Deep Cycle AGM akude üldised näitajad ning 

elektrienergia salvestuse hind 1 kWh kohta vastavalt 30%, 50% ning 80% aku tühjenemise 

sügavuse korral.  
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Tabel 9. Victron Energy AGM aku andmed 30% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Victron 

Deep Cycle 

AGM 

240 12 2,88 0,864 530 1500 0,4090 

220 12 2,64 0,792 520 1500 0,4377 

165 12 1,98 0,594 426 1500 0,4781 

130 12 1,56 0,468 336 1500 0,4786 

90 12 1,08 0,324 228 1500 0,4691 

60 12 0,72 0,216 154 1500 0,4753 

 

Tabel 10. Victron Energy AGM aku andmed 50% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Victron 

Deep Cycle 

AGM 

240 12 2,88 1,44 530 600 0,6134 

220 12 2,64 1,32 520 600 0,6566 

165 12 1,98 0,99 426 600 0,7172 

130 12 1,56 0,78 336 600 0,7179 

90 12 1,08 0,54 228 600 0,7037 

60 12 0,72 0,36 154 600 0,7130 

 

Tabel 11. Victron Energy AGM aku andmed 80% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Victron 

Deep Cycle 

AGM 

240 12 2,88 2,304 530 400 0,5751 

220 12 2,64 2,112 520 400 0,6155 

165 12 1,98 1,584 426 400 0,6723 

130 12 1,56 1,248 336 400 0,6731 

90 12 1,08 0,864 228 400 0,6597 

60 12 0,72 0,576 154 400 0,6684 
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Tabel 12. Trojan Battery AGM aku andmed 30% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Troyan Battery 

SAGM 12 205 
205 12 2,46 0,74 647 3300 0,2657 

Troyan Battery 

SAGM 12 135 
135 12 1,62 0,49 406 3300 0,2531 

Troyan Battery 

SAGM 12 105 
105 12 1,26 0,38 338 3300 0,2710 

 

Tabel 13. Trojan Battery AGM aku andmed 50% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Troyan Battery 

SAGM 12 205 
205 12 2,46 1,23 647 1700 0,3094 

Troyan Battery 

SAGM 12 135 
135 12 1,62 0,81 406 1700 0,2948 

Troyan Battery 

SAGM 12 105 
105 12 1,26 0,63 338 1700 0,3156 

 

Tabel 14. Trojan Battery AGM aku andmed 80% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Troyan Battery 

SAGM 12 205 
205 12 2,46 1,97 647 1000 0,3288 

Troyan Battery 

SAGM 12 135 
135 12 1,62 1,30 406 1000 0,3133 

Troyan Battery 

SAGM 12 105 
105 12 1,26 1,01 338 1000 0,3353 

 

 

Järgnevalt (tabelid 15, 16, ja 17) on välja toodud erineva mahutavusega Victron Energy 

ettevõte Deep Cycle GEL akude üldised näitajad ning elektrienergia salvestuse hind 1 kWh 

kohta vastavalt 30%, 50% ning 80% aku tühjenemise sügavuse korral. Analoogselt (tabelid 

18, 19, 20) on välja toodud Trojan Battery Deep Cycle GEL akude üldised näitajad ning 

elektrienergia salvestuse hind 1 kWh kohta vastavalt 30%, 50% ning 80% aku tühjenemise 

sügavuse korral.  
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Tabel 15. Victron Energy GEL aku andmed 30% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Victron 

Deep Cycle 

GEL 

265 12 3,18 0,95 786 1800 0,4577 

220 12 2,64 0,79 535 1800 0,3753 

165 12 1,98 0,59 435 1800 0,4068 

130 12 1,56 0,47 340 1800 0,4036 

90 12 1,08 0,32 233 1800 0,3995 

60 12 0,72 0,22 177 1800 0,4552 

 

Tabel 16. Victron Energy GEL aku andmed 50% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Victron 

Deep Cycle 

GEL 

265 12 3,18 1,59 786 750 0,6591 

220 12 2,64 1,32 535 750 0,5404 

165 12 1,98 0,99 435 750 0,5859 

130 12 1,56 0,78 340 750 0,5812 

90 12 1,08 0,54 233 750 0,5753 

60 12 0,72 0,36 177 750 0,6556 

 

Tabel 17. Victron Energy GEL aku andmed 80% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Victron 

Deep Cycle 

GEL 

265 12 3,18 2,54 786 500 0,6179 

220 12 2,64 2,11 535 500 0,5066 

165 12 1,98 1,58 435 500 0,5492 

130 12 1,56 1,25 340 500 0,5449 

90 12 1,08 0,86 233 500 0,5394 

60 12 0,72 0,58 177 500 0,6146 

 

Tabel 18. Trojan Battery GEL aku andmed 30% tühjaks laadimsie sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Troyan Battery 

8D-GEL 
225 12 2,7 0,81 860 1700 0,6245 

Troyan Battery 

5SHP-GEL 
125 12 1,5 0,45 430 1700 0,5621 

Troyan Battery 

27-GEL 
91 12 1,1 0,33 360 1700 0,6464 

Troyan Battery 

24-GEL 
77 12 0,9 0.28 325 1700 0,6897 
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Tabel 19. Trojan Battery GEL aku andmed 50% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Troyan Battery 

8D-GEL 
225 12 2,7 1,35 860 1000 0,6370 

Troyan Battery 

5SHP-GEL 
125 12 1,5 0,75 430 1000 0,5733 

Troyan Battery 

27-GEL 
91 12 1,1 0,55 360 1000 0,6593 

Troyan Battery 

24-GEL 
77 12 0,9 0,46 325 1000 0,7035 

 

Tabel 20. Trojan Battery GEL aku andmed 80% tühjaks laadimise sügavuse korral 

Nimetus Mahutavus, 

Ah 

Pinge, 

V 

Aku 

suurus, 

kWh 

Kasulik 

energia, 

kWh 

Aku 

hind, 

€ 

Laadimistsüklite 

arv 

Hind, 

€ 

Troyan Battery 

8D-GEL 
225 12 2,7 2,16 860 550 0,7239 

Troyan Battery 

5SHP-GEL 
125 12 1,5 1,2 430 550 0,6515 

Troyan Battery 

27-GEL 
91 12 1,1 0,87 360 550 0,7493 

Troyan Battery 

24-GEL 
77 12 0,9 0,74 325 550 0,7994 

 

 

3.4. Lõpptulemused 
 

Selgub, et kõige odavam Victron Energy liitium-ioonakudest elektrienergia salvestuse 

maksumus 1 kWh kohta on 150 Ah mahutavusega akul. Kõige kallim aga 60 Ah 

mahutavusega akul. Teiste akude, mahutavusega 100-300 Ah, elektrienergia salvestuse 

hinna erinevus on ~0,04 eurot. Trojan Battery liitium-ioonakude (91 Ah ja 110 Ah) 

elektrienergia salvestuse hinnavahe on ainult ~0,015 eurot. Analüüsides Victron Energy 

akude elektrienergia salvestuse hinda aku tühjenemise sügavuse järgi selgub, et mida 

sügavam on aku tühjenemine, seda kallimaks muutub elektrienergia salvestuse hind. Trojan 

Battery akude elektrienergia salvestuse hind tühjenemise sügavuse järgi on praktiliselt sama.  

Analüüsides pliiakusid selgub, et Victron Energy AGM akudest kõige madalam 

elektrienergia salvestuse maksumus on 240 Ah mahutavusega akul. Üldiselt võib järeldada, 

et akud üle 200 Ah mahutavusega on kasumlikumad, kuna elektrienergia salvestuse hind 1 
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kWh kohta on madalam kui 60 - 165 Ah mahutavusega akudel. Nii 50% kui ka 80% aku 

tühjenemise sügavuse korral elektrienergia salvestamise hinnavahe on ~0,05-0,1 eurot. 30% 

aku tühjenemise sügavuse korral hinnavahe on ~0,04-0,07 eurot. Kui võrrelda elektrienergia 

salvestuse hinda vastavalt aku tühjenemise sügavusele, siis võib teha järelduse, et hinnavahe 

muutub kuni 50% kallimaks. Näiteks 240 Ah mahutavusega Victron Energy AGM aku 

tühjenemise sügavusega 30% elektrienergia salvestuse hind 1 kWh kohta on 0,4090 eurot. 

Samas 50% tühjenemise sügavusega hinnaks kujuneb 0,6134 eurot ning 80% tühjenemise 

sügavuse korral 0,5751 eurot 1 kWh kohta. 50% ning 80% aku tühjenemise sügavuse 

võrdluses muutub salvestuse hind odavamaks. Trojan Battery AGM akude võrdluses kerkib 

esile tendents, mida enam aku tühjeneb iga tsükli kohta, seda kallimaks muutub energia 

salvestuse hind.  

Victron Energy GEL akude võrdluses kõige madalam elektrienergia salvestuse hind on 220 

Ah akudel. Seda nii 30%, 50% kui ka 80% tühjenemise sügavuse korral. Kõige kallim 

elektrienergia salvestuse hind on 60 Ah ning 265 Ah mahutavusega akudel. Aku tühjenemine 

30% ulatuses annab madalamat elektrienergia salvestuse hinda võrreldes 50% ja 80%-ga. 

Trojan Battery GEL akudest kõige madalam elektrienergia salvestuse hind 1 kWh kohta on 

125 Ah mahutavusega akul. Seda nii 30%, 50% kui ka 80% aku tühjenemise sügavuse korral. 

Kallim aga 77 Ah mahutavusega akul. Aku tühjenemine 80% ulatuses annab kallimat 

elektrienergia salvestuse hinda võrreldes 30% ja 50%-ga. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida ning esitada hetkel kasutuses olevaid 

elektrienergia salvestustehnoloogiaid, teostada turu-uuring, et välja selgitada akude hinna 

tendents ning tuleviku prognoos. Arvutada elektrienergia salvestamise hind akudel põhineva 

salvestussüsteemil ning teostada analüüs ning järeldused saadud tulemustest. 

Bakalaureusetöö raames uuris autor mehaanilise, elektrostaatilise ja -magneetilise, keemilise 

ning elektrokeemilise salvestustehnoloogiat esitades nende tööpõhimõtet, omadusi, eeliseid, 

puudusi ning kasutusvaldkonda. Energiasalvestus tehnoloogiaid võib jaotada töötsükli 

kestvuse järgi kolme gruppi: lühiajaline, pidev/päevane ja pikaajaline. Lühiajalise 

salvestusviisi hulka kuuluvad ülikondensaatorid, ülijuhtivad energiasalvestid või 

mehaanilised hoorattad. Pideva/päevase salvestusviisi hulka kuuluvad hüdro-

akumulatsioonijaamad, suruõhk energiasalvestus ning elektrokeemilised energiasalvestus-

süsteemid. Pikaajalise salvestusviisi hulka kuuluvad hüdroakumulatsioonijaamad ja suruõhk 

energiasalvestus.  

Kõige arenenum ning kõige laialdasemalt kasutuses olev elektrienergia salvestamise viisiks 

on hüdroakumulatsioonijaam. Eelisteks on suur energia mahutavus, ühikvõimsus, pikk 

eluiga ning kiire reageerimiskiirus. Kogukasutegur jääb 70…80% juurde. Samuti pika eluea, 

energia mahutavuse ning ühikvõimsusega on suruõhk-energiasalvestid, kuid nende 

kasutegur on tunduvalt madalam ning jääb 55% juurde. Mõlema tehnoloogia puhul on 

määravaks asukoht ning keskkonnamõju. Hooratas-energiasalvestitel suurimaks puuduseks 

on madal energiatihedus. Eelisteks aga suur ühikvõimsus, kiire reageerimisaeg, pikk eluiga 

ning vähese hoolduse nõue. Kogu kasutegur on 70…95%. Ülikondensaator ja ülijuhtivad 

energiasalvestid on väga kõrge kasuteguriga (ligikaudu 95%) ning pika elueaga, kuid madala 

energiatihedusega. Mõlemat salvestustehnoloogiat iseloomustab kiire laadimis- ja 

tühjenemistsükkel, mis muudab nad atraktiivseks. Keemiline energiasalvestus on üks 

hilisemaid tehnoloogiad energiasalvestite seas, kuid üks paljulubavamaid ning äärmiselt 

atraktiivne. Vesinik-energiasalvesti võimaldab ühildamist erinevate sektorite vahel, milleks 

on elektri-, soojus- ja transpordisektor. Puudusteks antud energia salvestamise tehnoloogias 

on kallis hind. Sünteetilise gaasi näol on tegemist olemuslikult vesiniku salvestuse 
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edasiarendusega, kus sarnaselt vesinikule saab metaani sünteesimisel elektrit keemilisel 

kujul salvestada rõhu all mahutites või maa all. Eelisteks on võimalus salvestada energiat 

pikaajaliselt ning suurtes kogustes, puudusteks madal kasutegur mis jääb alla 50%. 

Elektrokeemilise energiasalvestuse raames uuris autor liitium–ioon- ja pliiakusid. Esimeste 

eelisteks võrreldes teiste akudega on suur energiatihedus, kõrgem pinge, pikk eluiga, madal 

aku isetühjenemine, vähene hooldusvajadus ning kõrge kasutegur. Puudusteks on kallim 

hind võrreldes teiste akudega. Pliiaku puhul on tegemist vanimat tüüpi akuga, mille 

kasutegur jääb vahemikku 75…85%. Eelisteks on suur ühikvõimsus, madal kapitalikulu ja 

pikk eluiga. Puudusteks aga madal energiatihedus ning võimalik laiaulatuslik mõju 

keskkonnale. 

Akude hinna turu-uuringust selgus, et hind, mis oli aastal 2010 veel üle 1100 USD/kWh, 

aastaks 2019 langes 87% ja ulatus 156 USD-ni. Aastaks 2023 prognoositakse keskmiseks 

hinnaks 100 USD/kWh. Hinna langus on tingitud konkurentsist, tootmiskapitali 

vähendamisest, tarneahelate muutmisest, tellimuste kasvust ning samuti elektrisõidukite 

müügi kasvust. Prognooside kohaselt on liitium-ioonakude turu maht aastaks 2030 116 

miljardit USD aastas ning keskmine turu hind 61 USD/kWh. 

Akude võrdlused ning arvutused teostas autor Victron Energy ning Trojan Battery ettevõtete 

poolt pakkumises olevate toodetega. Suuremat tähelepanu pälvis aku tühjenemise sügavus, 

mahutavus, eluiga, ning elektrienergia salvestuse maksumus. Troyan Battery AGM akude 

elektrienergia salvestuse hind kasvas vastavalt aku tühjenemise sügavusele. Mida sügavam 

tühjenemine, seda kallimaks muutus elektrienergia salvestuse hind, olenemata aku 

mahutavusest. Victron Energy AGM akude elektrienergia salvestuse hind on tunduvalt 

madalam üle 200 Ah mahutavusega akudel, vaatamata tühjenemise sügavusele ning 

laadimistsüklite arvule. 30% aku tühjenemise sügavuse korral on elektrienergia salvestuse 

hind kuni poolteist korda madalam võrreldes 50% ja 80% aku tühjenemise sügavusega. 

Trojan Battery liitium-ioon akude elektrienergia salvestuse hind jäi praktiliseks samaks 

30%, 50% kui ka 80% aku tühjenemise sügavuse korral. Siin tuleb arvestada, et arvutused 

on tehtud ainult 92 Ah ja 110 Ah mahutavusega akudega. Victron Energy liitium-ioon akude 

elektrienergia salvestuse hind kasvas vastavalt tühjenemise sügavusele. Mida sügavam 

tühjenemine, seda kallimaks muutus elektrienergia salvestuse hind. Mõlema ettevõte GEL 

akude elektrienergia salvestuse hind on kallim alla 90 Ah ning üle 220 Ah mahutavusega 

akudel, vaatamata tühjenemise sügavusele ning laadimistsüklite arvule. 
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