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Abstrakt—Článok sa zaoberá opisom požiadaviek pre nabíja-

nie olovených VRLA akumulátorov. Na základe analýzy požia-

daviek na optimálne nabíjanie týchto akumulátorov predstavuje 

návrh nabíjačky s internovaným obvodom UC3609. Navrhnutá 

dvojúrovňová nabíjačka spĺňa všetky požiadavky na zabezpeče-

nie optimálneho nabíjania olovených akumulátorov.  

Kľúčové slová—akumulátor, nabíjanie, UC3906, VRLA 

Abstract—The paper deals with description of requirements 

for VRLA lead-acid battery charging. The charger with inte-

grated circuit UC3609 based on requirements for optimal charg-

ing of these batteries is introduced. The suggested two-level 

charger meets all the requirements for optimal charging of lead-

acid batteries.  
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I. OLOVENÉ AKUMULÁTORY 

V súčasnosti existuje niekoľko typov bežne používaných 
akumulátorov. Pre napájanie prenosných zariadení malých 
výkonov sú to hlavne akumulátory na báze lítia. V oblasti 
trakčných a štartovacích akumulátorov je však stále používaná 
technológia na báze olova. Akumulátory na báze lítia postupne 
nahrádzajú akumulátory na báze niklu a stali sa v podstate 
štandardom pre malé prenosné zariadenia. Olovený akumulátor 
bol síce vynájdený v roku 1859 a je najstarším typom akumulá-
tora, no vďaka výbornej výkonovej hustote a schopnosti dodá-
vať vysoké štartovacie prúdy pri veľmi priaznivej cene nemá 
dodnes svojho náhradníka.  

V súčasnosti sa hlavne v dôsledku zvýšenia bezpečnosti 
a komfortu používania olovených akumulátorov uprednostňujú 
bez údržbové olovené akumulátory, označované VRLA (Ventil 
Regulated Lead-Acid). Bez údržbové akumulátory sa delia na 
gélové, AGM (Absorbed Glass Mat) a akumulátory s tekutým 
elektrolytom [1]. Gélové a AGM akumulátory majú elektrolyt 
viazaný vo forme gélu alebo sklenených vlákien. Všetky uve-
dené typy akumulátorov sú tvorené olovenými elektródami 
a ako elektrolyt je použitý tekutý alebo viazaný roztok kyseliny 
sírovej. Napätie oloveného článku je 2V. Bez ohľadu na kon-
štrukciu oloveného akumulátora je elektrochemická reakcia pri 
nabíjaní akumulátora rovnaká. Síran olovnatý, ktorý pokrýval 
elektródy vybitého akumulátora sa mení na olovo (katóda) 
a oxid olovičitý (anóda). Uvoľnené ióny vytvárajú kyselinu 
sírovú. Pri tejto reakcií sa spotrebúva voda v akumulátore.  

Z opísaného procesu nabíjania oloveného akumulátora vy-
plýva niekoľko záverov.  

Pre nabitie akumulátora je potrebné odstrániť oxid olovičitý 
z jeho elektród. Pri opakovanom nedostatočnom nabitý akumu-
látora bude postupne dochádzať k formovaniu kryštálov síranu 
olovnatého na elektródach akumulátora a jeho postupnému 
zničeniu sulfatáciou.  

Pri plne nabitom akumulátore je všetok síran olovnatý spot-
rebovaný a dodávaný elektrický náboj tak už nebude využívaný 
na tvorbu kysliny sírovej, ale bude spôsobovať len elektrolýzu 
zvyšnej vody. Takto vznikajúce plyny budú zvyšovať tlak vo 
vnútri akumulátora, elektrolýza bude spôsobovať koróziu elek-
tród, a pokiaľ nie je zabezpečená spätná rekombinácia vznika-
júcich plynov, tak aj vysušovanie akumulátora.  

Stav nabitia oloveného akumulátora je možné zistiť z jeho 
svorkového napätia. Presné hodnoty sa líšia u jednotlivých 
výrobcov, no pre bežný 12 V olovený akumulátor sú nasledov-
né: napätie naprázdno nabitého akumulátora 12,6 V, napätie 
naprázdno vybitého akumulátora 11,8 V, plynovacie napätie 
14,4 V. 

II. NABÍJANIE OLOVENÝCH AKUMULÁTOROV 

A. Požiadavky na nabíjačku 

Nabíjačka olovených akumulátorov musí zabezpečiť úplné 
nabitie akumulátora a v prípade jeho nepoužívania ho udržia-
vať v nabitom stave. Z vyššie uvedeného opisu nabíjania je 
zrejmé, že nabíjačka nemôže akumulátor nabiť len čiastočne 
a zároveň ho nemôže nekontrolovane prebíjať, pretože v oboch 
prípadoch akumulátor poškodzuje. Nevýhodou nabíjania olo-
vených akumulátorov je časová náročnosť tohto procesu. Pro-
ces nabíjania oloveného akumulátora je rozdelený na dve časti. 
V prvej časti, hrubé nabitie, je akumulátor v priebehu cca. 2 
hodín nabitý na približne 70 % jeho pôvodnej kapacity. 
V druhej časti, udržiavacie nabíjanie, je akumulátor v priebehu 
cca. 10 hodín dobitý na svoju pôvodnú kapacitu. Tento proces 
závisí aj od nabíjacieho prúdu definovaného za základe kapaci-
ty akumulátora C (Obr. 1). Akumulátor s kapacitou 55 Ah sa 
bude nabíjať prúdom C/10 ak bude hodnota nabíjacieho prúdu 
5,5 A. 12 V akumulátor bude plne nabitý, ak pri nabíjaní prú-
dom C/100 dosiahne jeho napätie 14,4 V. Nabíjací proces je 
zároveň závislí aj od teploty. Olovené akumulátory majú zá-
porný tepelný koeficient približne -4,0 mV/

o
C na jeden článok. 

Takže ten istý akumulátor pri nabíjaní prúdom C/100 pri 25 
o
C 

bude plne nabitý pri dosiahnutí napätia 14,4 V, pri 50 
o
C pri 

dosiahnutí napätia 14,3 V a pri 0 
o
C pri dosiahnutí napätia 14,5 

V.  
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Obr. 1. Závislosť napätia oloveného článku od úrovne navrátenej kapacity 

akumulátora pre rôzne nabíjacie prúdy (pri teplote 25 oC) [1] 

Pre dosiahnutie reálnejších nabíjacích časov ako cca. 12 
hodín a zároveň zabezpečenie 100 % nabitia oloveného akumu-
látora sa proces nabíjania musí prispôsobiť percentu vybitia 
akumulátora a jeho teplote. V prípade VRLA akumulátorov je 
po hrubom nabitý vysokým prúdom potrebné akumulátor kon-
trolovane prebiť. V opačnom prípade nedosiahne akumulátor 
100 % svojej pôvodnej kapacity a časť elektród ostane pokrytá 
síranom olovnatým. Už malé odchýlky nabíjacieho napätia 
v režime udržiavacieho nabíjania tak spôsobia, že životnosť 
akumulátora bude aj o 50 % kratšia [1].  

Z uvedeného vyplýva, že v režime udržiavacieho nabíjania 
musí nabíjačka udržiavať presnú hodnotu napätia na akumulá-
tore. Pre gélové akumulátory je to 2,23 V na článok, pre AGM 
akumulátory je to 2,25 V na článok a pre akumulátory s teku-
tým elektrolytom je to 2,32 V na článok. Tieto hodnoty sa líšia 
medzi výrobcami v dôsledku rôznej koncentrácie elektrolytu 
a zliatin pokrývajúcich elektródy. Prechod do režimu udržiava-
cieho nabíjania závisí od napätia akumulátora. U väčšiny vý-
robcov je táto hodnota 2,4 V na článok.  

B. Pracovné režimy nabíjačky s UC3906 

Riadiaci obvod UC3906 umožňuje realizovať všetky vyššie 
uvedené režimy nabíjania (Obr. 2). Priebeh nabíjacieho napätia 
a prúdu je zobrazený na Obr. 3. Na začiatku nabíjania pracuje 
v režime 1 (hrubé nabíjanie), v ktorom je akumulátor nabíjaný 
konštantným prúdom IMAX pokiaľ napätie akumulátora nedo-
siahne hodnotu U12. V tomto režime sa akumulátor nabije pri-
bližne na 70 % pôvodnej kapacity v relatívne krátkom čase.  

 

Obr. 2. Pracovné režimy nabíjačky s UC3906 [2] 

 

Obr. 3. Nabíjacie charakteristiky a úrovne výstupov obvodu UC3906 počas 

nabíjania akumulátora [2] 

Pred samotným nabíjaním po pripojení napájacieho napätia 
obvod najprv nabíja akumulátor malým prúdom IT (bod A) 
a sleduje, ako sa mení jeho napätie. Tento režim slúži na identi-
fikovanie poškodeného akumulátora. Po dosiahnutí napätia UT 
sa nabíjací prúd zvýši na hodnotu maximálneho nabíjacieho 
prúdu IMAX (bod B). Hodnota prúdu IMAX závisí od konkrétneho 
akumulátora a môže mať hodnotu v rozmedzí C/20 až C/3 
[1].Po dosiahnutí napätia U12 (bod C) sa obvod dostane do 
režimu 2 (prebíjanie), kde akumulátor prebíja prúdom postupne 
klesajúcim na hodnotu IOCT (bod D). Po dosiahnutí napätia UOC 
(bod E) je prebíjanie akumulátora ukončené a obvod sa dostane 
do režimu 3 (udržiavacie nabíjanie)v ktorom nabíja akumulátor 
konštantným napätím UF. V bode F sa akumulátor zaťaží ex-
ternou záťažou a začne sa vybíjať. Jeho napätie bude klesať 
a keď dosiahne hodnotu U31 (bod G) tak sa obvod opäť dostane 
do režimu 1 a začne nabíjať konštantným prúdom IMAX.  

C. Nabíjačka s UC3906 UC3906 

Obvod UC3906 obsahuje všetky časti potrebné pre realizá-
ciu nabíjačky olovených akumulátorov (Obr. 4). Pre svoju 
činnosť potrebuje jednosmerné napájacie napätie, externý vý-
konový tranzistor a nastavovacie rezistory. Rozsah napájacieho 
napätia je 4,5 V až 40 V. Umožňuje tak nabíjať 6 V, 12 V aj 24 
V akumulátory. Nastavenie celého vyššie opísaného nabíjacie-
ho cyklu sa realizuje pomocou rezistorov RS, RA, RB, RC a RT.  

Rezistor RS trvale sníma nabíjací prúd. Komparátor C/L ur-
čuje pomocou napäťového posunu 250 mV hodnotu prúdu 
IMAX v režime 1. Komparátor C/S určuje pomocou napäťového 
posunu 25 mV hodnotu nabíjacieho prúdu IOCT v režime 3.  

 

Obr. 4. Schéma zapojenia nabíjačky s UC3906 [2] 
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Prúd IOCT má vždy hodnotu IMAX/10 definovanú pomerom 
250 mV/25 mV. Rezistor RT určuje hodnotu nabíjacieho prúdu 
IT. 

Riadenie nabíjacieho procesu prebieha na základe snímania 
napätia akumulátora pomocou napäťového deliča tvoreného 
rezistormi RA, RB a RC. Takto získané hodnoty prispôsobeného 
napätia akumulátora sú v obvode porovnávané s tepelne kom-
penzovanou referenciou napätia VREF (2,3 V pri 25 

o
C, -3,9 

mV/
o
C). Napätie akumulátora na vývode 13 sa v komparátore 

porovnáva s hodnotou VREF. Obvod prejde s režimu 1 do reži-
mu 2 ak napätie na vývode 13 dosiahne hodnotu U12 = 0,95 
UOC. Naopak, obvod prejde s režimu 3 do režimu 1 ak napätie 
na vývode 13 klesne na U31 = 0,9 UOC. Ak napätie na vývode 
13 dosiahne hodnotu UOC, tak obvod prejde z režimu 2 do 
režimu 3 a začne udržiavacie nabíjanie. Pre riadenie v režime 2 
pomocou externého riadenia ponúka obvod UC3906 výstup 9 
(OCIND), ktorý môže spúšťať napr. externý časovač. Ten môže 
po uplynutí nastaveného času ukončiť režim 2 prostredníctvom 
vstupu 8 (OCTERM.). 

III. NÁVRH NABÍJAČKY S UC3906 

Nabíjačka bola navrhnutá pre nabíjanie 12 V olovených 
akumulátorov s tekutým elektrolytom a kapacitou 50 Ah. Pa-
rametre nabíjacieho procesu sú uvedené v tabuľke I. Nabíjací 
prúd IMAX bol zvolený ako C/10.  

TABUĽKA I  PAREMETRE NABÍJANIA PRE 
12 V AKUMULÁTOR S KAPACITOU 50 AH 

Parameter Hodnota Jednotka 

Napätie UF 13,92 V 

Napätie UOC 14,7 V 

Napätie UT 10,5 V 

Napájacie napätie UIN 18 V 

Prúd IT 25 mA 

Prúd IMAX 5 A 

A. Výpočet hodnôt rezistorov 

Celkovo je potrebných navrhnúť 6 rezistorov, z toho jeden 
(RS) je výkonový. Výpočet hodnôt rezistorov je uribený na 
základe [2, 4]. Na začiatok je potrebné zvoliť prúd ID tečúci 
napäťovým deličom. Ten bol zvolený 70 µA [2].  
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Ako výkonový tranzistor bol zvolený bipolárny tranzistor 
TIP147 s maximálnym prúdom 10 A. Nabíjačka bola napájaná 
s mostíkového usmerňovača napájaného zo siete cez toroidný 
transformátor 58-0160-018-S. Filtračný kapacitor mal kapacitu 
3300 µF. Hotová nabíjačka je zobrazená na Obr. 5. 

 

Obr. 5. Nabíjačka olovených akumulátorov s UC3906 [3] 

IV. ZÁVER 

Článok opisuje požiadavky na nabíjanie olovených akumu-
látorov a realizáciu nabíjačky s obvodom UC3906, ktorý za-
bezpečuje riadené nabíjanie. Tepelná kompenzácia nabíjačky 
zaisťuje optimálne nabíjanie akumulátorov pri zmenách okoli-
tej teploty. Zmenou hodnoty napätia v režime udržiavacieho 
nabíjania UF je možné nabíjačku upraviť pre nabíjanie gélo-
vých alebo AGM akumulátorov. 

POĎAKOVANIE 

Tento článok vznikol s podporou grantu FEI-2015-20. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  

[1] Unitrode: Improved Charging Methods for Lead-acid Batteries Using 
the UC3906, Application Note U-104, Texas Instruments, 12 s., 1999  

[2] UC2906/UC3906, Katalógový list, Texas Instruments, 19 s., 2017 

[3] M. Kisel, „Systémy pre nabíjanie akumulátorov“, diplomová práca, 
TUKE, 60 s., 2017 

[4] Inovované nabíječe olověných akumulátorú s UC3906N, Konštrukční 

elektronika A Radio 6/2007, s. 4 -9, 2007 

 

M. Pástor titul PhD. získal na Technickej 

univerzite v Košiciach v odbore silnoprú-

dová elektrotechnika v roku 2014. 

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent 

na Katedre elektrotechniky a mechatroniky 

so zameraním na výkonovú elektroniku.

 


