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A hagyományos akkumulátorok-
nak két nagy csoportja van: savas
és lúgos. Ezek felhasználásukat
tekintve két kiviteli formában ké-
szülnek:
– a hagyományos, folyékony

elektrolitot tartalmazó akku-
mulátorok, amelyekben az
elektrolithoz hozzá lehet férni;

– légmentesen zárt kivitelű ak-
kumulátorok, amelyek az
elektrolitot nem a hagyomá-
nyos értelemben vett folyadék
formában tartalmazzák.

A hordozható készülékek szá-
mára a hagyományos felépítésű,
folyékony elektrolitot tartalmazó
akkumulátorok nem felelnek

meg. Ezek tetszőleges helyzetben
nem használhatók, és működé-
sük során a környezetbe esetleg
folyékony vagy gáznemű anyagot
juttathatnak. E problémák gyár-
tástechnológiailag megoldhatók:
a folyékony elektrolitot porózus
szigetelőanyaggal felszívatják (pl.
papír, üvegszálas szövet), a cellá-
kat pedig légmentes tokba zárják.
Ez utóbbinál azonban meg kell
oldani a vegyi reakciók során
képződött gáz elnyeletését, hogy
a légmentesen lezárt tok felrob-
banását elkerüljük.

A nagy akkumulátorgyártó cé-
gek (Varta, Gold Peak, Sanyo
stb.) komoly fejlesztésbe kezd-
tek azzal a céllal, hogy minél ki-

sebb méretben minél több elekt-
romos energiát lehessen tárolni.
Ennek eredményeként első lé-
pésben megjelentek a nemzet-
közi piacon a NiCd, később a
NiMH, majd ezt követően a Li-
ion és Li-polimer alapú akkumu-
látorok. Második lépésben a
NiMH akkuknak az új generáci-
ós változatai láttak napvilágot,
melyeknek az a közös jellemző-
jük, hogy igen kismértékűre
csökkentették az önkisülésüket.

A NiCd akkumulátorok prob-
lémája, hogy egészségre káros ne-
hézfémeket tartalmaznak. A
2006. szeptember 26-án elfoga-
dott új Európai Unió Akkumulátor
Direktíva megpecsételte sorsu-
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Automata akkumulátortöltő 
Bus László okl. villamosmérnök

Az elmúlt évtizedekben lényegesen növekedett a hordozható, hálózatfüggetlen készülékek száma a szóra-
koztató elektronikában, a méréstechnikában, az orvosi diagnosztikában, a kézi szerszámok területén.
Ezek a készülékek kezdetben szárazelemes táplálásúak voltak, a későbbiek folyamán az akkumulátoros
tápellátásuk vált jellemzővé. Egyrészt üzemeltetésük hosszabb távon így olcsóbb, másrészt ahol nagyobb
áramok leadása szükséges (pl. kézi szerszámgépek) a primer elemek nem képesek erre. Cikkünkben az
AAA-, AA- és a 9 V-os blokkakkuk töltéséhez adunk áramköri megoldást.

1. ábra
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kat, amely nagyon megszigorí-
totta a higany, a kadmium és az
ólom használatát akkumuláto-
rokban. Ennek köszönhetően ez
a termékcsalád ma már lekerült
a nagy gyártócégek gyártmányvá-
lasztékából. 

Az intenzív akku-fejlesztések
eredményeinek hatására az
utóbbi időben a nagy félvezető-
gyártó cégek is (Maxim, Linear
Technology, Temic) egymás
után fejlesztették ki és hozták pi-
acra NiMH, Li-ion és Li polimer
akkumulátorok töltésére szolgá-
ló integrált áramköreiket.

Jelen közleményünkben mi
ennek a területnek egy hagyo-
mányosabb szegmensét válasz-
tottuk, ami a NiMH akkumuláto-
rok töltésére korlátozódik.

Időre kapcsol

A Rádiótechnika 2011/5. számá-
ban megjelent cikk írása idején
felvetődött az a gondolat, hogy
célszerű lenne 6F22 elemméretű
akkumulátorok számára na-
gyobb töltőáramokra alkalmas
kapcsolást, szabályozható kivitel-
ben tervezni. Ennek létjogosult-
ságát egyrészt az elmúlt néhány
év gyártástechnológiai fejleszté-
seinek eredményei is bizonyítják.
(Pl. a Gold Peak NiMH, 7,2 V-os,
300 mAó-s akkumulátora, ame-
lyet már a hazai piacon is forgal-
maznak.) Másrészt cél volt az em-
lített cikkben szereplő áramge-
nerátor kapcsolástechnikai meg-
oldásának továbbfejlesztése. 

Milyen elvárásaink vannak a töl-
tővel szemben: 
– a különböző kapacitású blokk-

(6F22 méretű) akkumuláto-
rok feltöltésére legyen alkal-
mas;

– kapcsolástechnikailag egysze-
rű, a hazai piacon könnyen
beszerezhető alkatrészekkel
megépíthető legyen;

– töltőkészülék alkalmas legyen
a 7,2 V; 8,4 V és 9,6 V kapocs-
feszültségű akkuk töltésére;

– a feltöltött akkumulátort a töl-
tőn hagyva a kapocsfeszültsé-
ge ne változzon, másként fo-
galmazva a szivárgási áram zé-
rus legyen.

Az akkumulátorok különböző
méretben és különböző milliam-
perórában (mAh) megadott ún.
kapacitással (C) kerülnek forga-
lomba. A lemerült akkumuláto-
rok feltöltése történhet: – nor-
mál (0,1C értékű árammal), –
gyorsított normál (gyártótól füg-
gően 0,2C, 0,3C árammal) és –
gyors töltéssel (például 0,5C, 1C
vagy 2C árammal). A cikkben is-
mertetésre kerülő töltőkészülé-
ket gyorsított normál és gyors
töltésre terveztük. 

Műszaki adatok:
– Tápfeszültség: 15 V stabilizált

(jelfogó részére 12 V)
– Töltési módok: 0,25C; 0,5C;

1C árammal
– Szabályozási áramtartomány:
≤50...700 mA-ig

– Tölthető akkumulátor típu-
sok:1 db 6F22; 2-6 db AAA és
AA (a ceruza méretű akkukat
2500 mAh-ig).

Elvi működés

A töltőkészülék elvi kapcsolása
az 1. ábrán látható. A kapcsolás
tápegységből, töltő körből, időzí-
tő és kapcsoló egységből áll.

Töltőkészülék működéséhez
szükséges egyenfeszültséget a
letranszformált hálózati váltako-
zó feszültség egyenirányításával
nyerjük (Gr diódahíd, C1 puf-
fer). Az így kapott nyersfeszültsé-

get IC1-gyel 15 V-ra stabilizáljuk.
D1 sárga LED feladata a tápfe-
szültség meglétének jelzése.

A töltőkörben látható T1, T2-
ből álló áramgenerátor kapcso-
lástechnikailag egy módosított
tranzisztorpár. Erre a nem szok-
ványos megoldásra még visszaté-
rünk. A töltőáram kívánt értéké-
nek beállítása P potenciométer-
rel történik. A töltőáram meglé-
tét indikáló D3 piros LED-et a
D4-D6 diódaláncon eső kb. 2,1 V-
os feszültség látja el árammal; R7-
nek áramkorlátozó szerepe van.

Az automata töltőkészülék
„belső óráját” IC3 képezi, a
CD4060B típusú CMOS integ-
rált áramkör 14 fokozatú bináris
osztóból és belső oszcillátorból
áll. A négyszögjelet szolgáltató
oszcillátor frekvenciáját a 9., 10.,
11. lábra kötött RC-elemekkel
állítjuk be. A megfelelő töltés-
idő kiválasztása a K2 és K3 kap-
csolókkal történik. A beállított
töltési idő elteltével IC3 3. kive-
zetésén levő feszültségszint ma-
gasra vált (közel tápfeszültség-
re), ezáltal a kapcsolóegységben
levő T3 emitter-bázis köre ki-
nyit. A kinyitott T3 kollektorkö-
rében levő relé tekercsén átfo-
lyik T3 kollektorárama, aminek
hatására a kapcsolóegység másik
tagja, a J jelfogó meghúz. A be-
húzott jelfogó morzeérintkező-
jén keresztül a töltőkör tranzisz-
torainak tápfeszültségét megsza-
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2. ábra
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