
AVTOMATSKI POLNILEC za 6V in 12V 
AKUMULATORJEOD 0.1 DO 3A

N A V O D I L A     A X  E L E K T R O N I K A  d . o . o .

Tudizimenisovečtakšne,kotsone
koč bile! Se še spominjate 10°C ali
20°C, ko so zjutraj pred garažami
avtomobili počasi pokašljevali, pre
denso,čespolohso,zaropotaliinod
peljali!? Z nostalgijo se spominjamo
takšnihzim.Naprave,kot je tale,ki
jobomotukajopisali,bibilepravgo
tovozanimivezanašebralce.

Na meN
Avtomatski polnilnik akumulatorjev
je namenjen polnjenju ali stalnemu
dopolnjevanju Pb oziroma svinčenih
akumulatorjev v avtomobilih ali v
motorjih.Glede na vhodno napetost
(ki se lahko preklopi), daje na izho
dunapetostizapolnjenje6Vali12V
akumulatorjev.

Vezjepresenečassvojozaščitoproti
raznimneumnostim,ki jih lahkoza
greširaztresenuporabnikpripriklopu.Prijatelj,kitakšenpolnilnikuporabljaženekajčasa,pravi,daje"trotlziher"in
dagamirnopustipriklopitittudisvojiženi,kisicernimaničskupnegazelektriko.Sicerpagaimashranjenegavgaraži
intakojevednopriroki,dagapriklopinaakumulator.Brezskrbigapustipriklopljenegačeznoč.Inzjutraj,pravi,niše
nikolizamudilvslužbo.

Tudibralcempriporočamoizdelavotegaenostavnegainzanesljivegapolnilnikaravnovtanamen:stalnodopolnjevanje
akumulatorjavvozilu,splohpatakrat,kadarsodnevimrzliinvozilonekajdninibilovuporabi.

De lo va Nje
TriLEDdiodeopozarjajouporabnikaostanjuvezja.LED1(rdečaon)nakazuje,dajepolnilnikpriključennanapajanje
220V,LED2(rumenastik)zasveti,kadarjeakumulatorpriključenznapačnopolariteto,karsenamsicerlahkohitro
primeri.LED3(zelenapolnjenje)pasveti,kadartečepolnilnitok,torejjepolnjenjeakumulatorjavteku.LED3ugasne,
kadarjepolnjenjekončanoinpolnilnitokpadepodnekominimalnovrednostjo.LED3tudinesveti,kadarjenaizhodu
kratekstik.Signalizacijatorejnakazujevsamožnastanja,kilahkonastanejopriuporabipolnilnika.

Električnashemavezjajenasliki1.GlavnisestavnideljeintegriranovezjeLM723,integriranistabilizatornapetosti,ki
jeenonajvečkratuporabljenihvezijzastabilizacijonapetostiinpravgotovodobropoznanotudibralcem.Vtemvezju
pravtakoopravljastabilizacijoizhodnenapetosti,povratnoinformacijodobivaprekopotenciometraR11,skaterimse
tudinastaviizhodnanapetost.

TranzistorT1,BD645,predstavljaglavniregulacijskielement,kidoločaizhodnipolnilnitok.Tokjeomejenvštirihsto
pnjahinsicer:3A,1A,0.5Ain0.1A.Vsakiodtehvrednostitokaustrezasvojavrednostomejitvenegaupora:

• J1_R1=0.18Ohm,omejujetokna3A______2pozicija
• J2_R2=0.56Ohm,omejujetokna1A______1,5pozicija
• J4_R3=1.2Ohm,omejujetokna0,5A______1pozicija
• J6_R4=5.6Ohm,omejujetokna0,1A______0,5pozicija

VeniprvihštevilkrevijeSvetElektronike(št.6)smoobjaviliavtomatskipolnilnikakumulatorjev,kije
doživellepsprejemmedbralci.Letošnjazimasiceršenekažezob,vendarneminovnoprihajajohladnejši
časi,kobomomoralipolnitnašakumulator.
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Posameznovrednostpolnilnegatokajemožnonastavititudizdodatnimpreklopnikom.Nižjevrednostisoprimernetudi
zapolnjenjemanjšihPbakumulatorjev,kotnpr.takihzauporabovalarmnihsistemih.Zapolnjenjeavtomobilskihakumu
latorjevjeprimernavrednost3A,lezadopolnjevanjebibilprimerentuditok1A.Pazitijepotrebnonamočuporabljenih
uporov,zaR1inR2priporočamouporemočireda5W,zaR31W,lezaR4zadostujeupormoči0.5W.Pritemsouporiza
malenkostpredimenzionirani,bodopazatosproščalimanjtoplote.TranzistorT1morabitimontirannaustrezenhladil
nik.

OmejitevtokajevbistvuizvedenazNPNtranzistorjemT3.Kadarjepadecnapetostinaizbranemomejitvenemuporu
večjiodpribližno0.6V,začnetranzistorT3prevajatiinstemzapiratitranzistorT1teromejevatiizhodnitok.

TranzistorT4imazaščitnofunkcijoinjeprinormalnemdelovanjuzaprt.Vprimeru,dasepriključiakumulatorzobrnje
nopolariteto,tatranzistordobivabaznonapetostprekodiodeD5inuporaR9.Vtakemstanjuzačneprevajatiinstem
zapiratiglavnitranzistorT1.

ZaščitnofunkcijoimatatudidiodiD4inD6,kiščiti
taLM723predpriključitvijoakumulatorjaznapačno
polariteto.TranzistorT5imavvezjulefunkcijopriži
ganjadiodeLED3.Zatodiodolahkouporabimozeleno
barvo,sajsvetilevprimeru,dajepriključitevvredu
in teče polnilni tok. Kadar je napetostmed bazo in
emitorjemT5večjaodcca.0.6V,tranzistorzačnepre
vajatiinstemzasvetiLED3.Tanapetostpadoseže
tovrednostpricca.10mApolnilnegatoka,kipovzroči
tolikšenpadecna0,56OhmuporuR5.Polnilnitokje
običajnovečjiod10mA,zatojevzporednozR5veza
nadiodaD1,kiprevajaostanektoka.Dimezionirana
morabitizaprevajanjecelegapolnilnegatoka,ki je
lahkomaksimalno3A.Dobroje,čenatemmestuupo
rabimo5Adiodo.

LED2svetilevprimeru,dasmosponkeakumulator
janarobepriključili.R13omejujetokskoziobeLED
diodiLED3inLED2,svetilahkovednoleenaizmed

Slika1:Električnashemaenostavnegaavtomatskegapolnilnikaakumulatorjev



njiju.ČepripriključitvizasvetiLED2,smonaredilinapakopripriključitviakumulatorja,zamenjalismosponke,zatoupo
rabimozaLED2rdečobarvo,kiopozarjananapako.Vezjejesicertolikozaščiteno,daprinapačnipriključitvinemore
pritidopoškodbe.

TranzistorT2,BF256,jevvezjuzaradiomejitvetokaskoziLEDdiodoLED1,kisignaliziravkloppolnilnika.Otejveza
vismovnaširevijižepisali.TranzistoromejujetokskoziLEDnapribližno12mAnegledenavhodnonapetost.Kerje
polnilniknamenjenpolnjenju6Vin12Vakumulatorjev,jenavhodu,odvisnoodpreklopnikanatransformatorju,lahko
napetostmed14Vin25V,karbipredstavljaloproblem,čebibiltokskoziLEDomejenzupornostjo.TranzistorT2rešuje
taproblem.

TransformatorTR1imanaprimarnemnavitjumožnostpriključitve220V,nasekundarnempadaje8Vin10V.Zapolnje
nje12Vakumulatorjevpotrebujemo18Vin10Vzapolnjenje6Vakumulatorjev.Transformatornajbodimenzioniranza
močcca.50W.

Re a li za ci ja
Tokratsmosepotrudiliinnarisalienostranskotiskanovezje,nakateremselahkopolnilnikrealizira.Predlogavezjaje
objavljenastrani,kjersoobjavljenepredlogezaTIVe.Tiskanovezjesitakolahkoizdelatesami,lahkopagatudina
ročiteprekoprodajnegaservisa.NavoljojetudiKITkomplet,kivsebujevsesestavneelementerazentransformatorja
inhladilnikaterohišja.Mnenjasmo,danatanačinpuščamomaloprostoratuditistimbralcem,kibiradiuporabilistar
transformatorizsvojezalogeinzmontiralicelonapravovohišje,kijenavoljoalikijimustreza.Imamopatudicelotno
vezje(sestabiindeluje),kigasestavitedomavceloti.

Nasliki2jenarisanrazporedelementovnaploščicitiskanegavezja.Zavsakega,kiježekdajsestavilkakšnoelektronsko
napravo,pravgotovonebopredstavljaloproblemasestavititudito.Kljubtemujenekajposebnosti,nakaterebiopozori
li.Ploščicajeenostranska,karpomeni,dajebakersamonaspodnjistrani,nanasprotnistranipasemontirajoelementi.
Vsi,razentranzistorjaT1,kijemontirannahladilnotelo.Zgornjapovršinahladilnikajelahkovvelikostiploščice,kar
pomeni,dadobimokompaktnoenoto,čeprvotranzistorpritrdimonahladilnik,natopananjegovenogicenataknemo
ploščicoTIVinjozdistančnikiprivijačimonahladilnik.Distančnikimorajobitidovoljdolgi,daskonicospajkalnikas
spodnjestranišelahkoprispajkamoT1.LahkopaT1prispajkamotudizkablinatiskanino.

UporazaomejitevtokaR1inR2najbostanekolikoodmaknjenaodploščice(kakšenmilimeteralidva),dasebostala
žjehladila.EnakoveljatudizadiodoD1.Čejeuporabljenusmerniškimostiček,kotjenaznačenonashemi,nepotrebuje
posebnegahlajenja.

VarovalkaF1varujeprednapakovtransformatorjuintonaprimarnistrani,zatojenanjenemnosilcunapetost220V.Ni
odvečopozorilo,dapripriključenempolnilcunesegajtezrokopoploščicitiskanegavezja,kerjetosmrtnonevarno!!!

Vsipriključkiselahkoizvedejospriključnimivijačnimisponkami,alipaseenostavnonanjihprispajkažice.Čebomo
uporabilipolnilniksamozapolnjenje12Vavtomobilskihakumulatorjev,nepotrebujemotransformatorjazdvemasekun
darnimanapetostima.Takotudinepotrebujemopreklopnikazapreklopmedpolnjenjem12Vali6Vakumulatorjaintudi
nepreklopnika,kibipreklapljalmedrazličnimipolnilnimitokovi,Zadostovalbiletok3Aalimordaše1Azenostavnim
enopolnimpreklopom.

Zapopolniizkoristekvsehzmožnostipolnilnikapapotrebujemodvostopenjskienopolnipreklopnikzapreklopsekundar
nenapetostitransformatorjainštiristopenjskienopolnipreklopnikzanastavitevpolnilnegatoka.Gumbipreklopnikovnaj
bodonačelniploščiohišja,kontaktipreklopnikapazžicamipovezaninaploščicoTIV.Ohišjenajbodovoljprostorno,da
omogočanemotenohlajenjetakotransformatorjakotvezjaoz.T1inuporovR1inR2.TranzistorT1lahkokothladilnik
uporabitudivečjostranicoohišja.



Čenimamonavoljoravnoelementov,kisooznačeninashemi, lahkonamestoT1uporabimotudiBD647aliBD649,
namestoT3celopaletotranzistorjevodBC238,BC239padoBC547,BC548inBC549A,BaliC,verjetnopabinatem
mestupravdobrodelovaltudikakšendrugiNPNtranzistor.NamestutranzistorjaT4lahkouporabimoistezamenjave,
kotsmojihuporabilizaT3.NamestoT5palahkouporabimotudidrugePNPtranzistorje,kotnaprimerBC307,BC308,
BC309,BC557,BC558aliBC559A,BaliC,pravtakopabidelovalitudidrugipodobnitranzistorji.TranzistorT1pabi
lahkozamenjaliskakšnimdrugimFETom.

Na sta vi tev iN upo Ra ba
Predpriključitvijonanapajalnonapetostšeenkratpreglejmovsepovezavemedtiskaninoinobrobjem,položajelementov
natiskaninitertiskaninosamozaradimorebitnihmrzlihlotov.PotenciometerR11predpriključitvijonastavimonasred
njovrednost.PripriključitvizasvetiLED1(rdečaLEDdioda),naizhodnihsponkahpalahkozinstrumentomizmerimo
izhodnonapetost.

Slika2:Razporedelementovnaploščicitiskanegavezjapolnilnika



2.
Vstavi se srebrni zatič v številko 4.
S tem smo preklopnik omejili na 
4 pozicije, oziroma 3 preklope.

1.
Preklopnik se zavrti do konca iz 11 
v smeri številke 2.

Slika4:Nastavitevpreklopnika

Slika5:Fotoohišjespredaj(tujetiskanina)inzadaj(tujetransformator),inobdelavapokrova,dagretiskaninamednosice!

SpotenciometromR11nastavimoizhodnonapetostnavrednost2.3xštevilocelicakumulatorja,torejna6.9Vza6Vaku
mulator(3celice)in13.8V(6celic)za12Vakumulator.Stemjevsapotrebnanastavitevopravljena.

Ouporabismožegovorili,česaminimatedovoljčasazaprikloppolnilnikanaakumulator,prepustitetosvojiženi.Neže
ni,neakumulatorjuinnepolnilnikusenemoreničesarzgoditi.Ščasomabosteugotovili,dajetakpolnilniknepogrešljiv
elementvvašigaraži.

sestavljaNje
Nekajpomembnihstvaripredenzačnetesestavlhati.Nastavitijetrebapreklopnikkotjevidnoizslike4.Ohišjejeobde
lanoinpripravljenozasestavo.Naenemkoncuohišjakjersodistavnčniki,stadvaskrajšana(natadvasepritrditiskano
vezje)glejsliko5.


