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Czy wiedzieli Państwo, że ponad

5 miliardów baterii alkalicznych rocznie 

nie trafia do recyklingu? 

A może to nie recylking jest rozwiązaniem?

Co gdyby te jednorazowe baterie alkaliczne baterie zyskały 

drugie życie? 

Czy udałoby się zmniejszczyć ilość marnowanych baterii 

przynajmniej dwukrotnie?



Jednym z największych problemów ekologicznych XXI wieku jest 

recykling elektrośmieci. 

Ważną kategorią w tej dziedzinie jest recykling baterii. 

Ze wszystkich baterii sprzedawanych na świecie rocznie, aż 80% 

stanowią jednorazowe baterie alkaliczne. W sumie jest to 10 

miliardów baterii o masie blisko 125 tys. ton. Co prawda te baterie, 

w przeciwieństwie do większości, nie zawierają szkodliwych dla

zdrowia i środowiska substancji. Z tego powodu w większosci krajów

nie są objęte żadnymi prawami dotyczącymi recyklingu. 

Są one „odgórnie” spisane na straty, a cenne surowce, które

możnaby wykorzystatć ponownie, są marnowane. 

PROBLEMATYKA SPOŁECZNA



A co gdyby zmniejszyć zapotrzebowanie na te baterie? I jak to                    

osiągnąć? 

Baterie alkaliczne, w przeciwieństwie do większości innych baterii, nie

są przeznaczone do ponownego ładowania. Dlaczego? Ponieważ

powstający w procesie ładowania wodór może spowodować 

podniesienie ciśnienia wewnątrz baterii, co grozi wyciekiem elektrolitu. 

Gdyby jednak udało się w bezpieczny sposób ładować takie 

baterie, liczba wprowadzanych do obiegu nowych baterii mogłaby 

drastycznie zmaleć. 

Efekt miałby zasięg na skalę globalną.

PROBLEM TECHNICZNY 
WYMAGAJĄCY ROZWIĄZANIA



Wszyscy kojarzymy akcję tzw. 

bookcrossingu – idei dzielenia się książkami

poprzez pozostawianie ich w 

przeznaczonych na nie skrzynkach.

Zasada zbliżona do wspomnianej 

wymiany książek może zostać zastosowana 

przy ładowaniu baterii.

Zamiast szukać pojemników na baterie 

przenaczone do wyrzucenia, wyobraźmy 

sobie możliwość pozostawiania ich w 

publicznie dostępnych ładowarkach. Po 

naładowaniu baterii kolejna chętna osoba 

mogłaby je zabrać. Takie stacje 

znajdowałyby w miejscach publicznych, 

takich jak szkoły, sklepy, biura i urzędy.

Publiczna sieć stacji ładowania baterii  

jest idealnym rozwiązaniem problemu ich  

recyklingu. Jest to działanie na rzecz 

zarówno środowiska jak i społeczeństwa. 

“ NOWE ŻYCIE BATERII „
➢ CZYLI JAK PRZEKUĆ POMYSŁ NA ROZWIĄZANIE TECHNICZNE 
W SPOŁECZNIE UŻYTECZNE



Community Project

Ładowanie baterii

Pierwotne i wtórne

Pierwotne

Alkaliczne

AAA 

AA

Ładowanie baterii:Testowanie napięć:

Metody testowania:

• Pod obciążeniem

• Przez dłuższy czas

Poziomy napięcć 

naładowanych i  

rozładowanych baterii

Natężenia prądu 

ładowania

Czas ładowania 

baterii i liczba 

możliwych cykli

Rodzaje możliwych 

prądów ładowania: 

stały, zmienny i  

impulsowy

Wykresy napięć 

rozładowywania

Pomiary analogowe i 

zamiana ich na sygnały 

digitalowe

Ręczne testy i 

pomiary 

ładowania baterii

Idea stacji odzysku 

baterii alkalicznych

Rezygnacja z pomysłu  i 

szukanie prostszych 

rozwiązań

Recykling baterii

NARODZINY IDEI

Obszary badań, testów, analiz, weryfikacji założeń

Proces dochodzenia do rozwiązania docelowego 

wykorzystanie 

ogniw 

słonecznych i 

perowskitów pani 

Olgi Malinkiewicz  

jako źródła 

zasilania

➢ PROJEKT SPOŁECZNY W LICEUM



PIERWSZE KROKI
- DROGĄ WZLOTÓW I UPADKÓW



Rodzaj baterii AAA AA

Natężenie prądu 

ładowania

9.13mA 15.92mA

Napięcie 

początkowe 

mierzone 

multimetrem pod 

standardowym 

obciążeniem 40Ω

0.998V 0.898V

Napięcie końcowe 

mierzone 

multimetrem pod 

standardowym 

obciążeniem 40Ω

1.48V 1.486V

Wyniki początkowe 

z multiplexerów 

przeliczone na 

wolty (pomiar pod 

obciążeniem 7Ω)

0.74V 0.56V

Wyniki końcowe z 

multiplexerów 

przeliczone na 

wolty (pomiar pod 

obciążeniem 7Ω)

1.14V 1.19V

DOŚWIADCZENIA I POMIARY

➢ WYKAZAŁY MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO ŁADOWANIA 
BATERII ALKALICZNYCH, ALE PRĄD ŁADOWANIA NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 0,01 C



KILKA MIESIĘCY PRAC BADAWCZO-PROJEKTOWYCH
➢ UWIEŃCZONE POWSTANIEM PROTOTYPU STACJI 
ODZYSKU BATERII ALKALICZNYCH 



PROTOTYP STACJI ODZYSKU BATERII ALKALICZNYCH

pomiar stopnia 

naładowania 

baterii i 

sygnalizcja LED 

po zakończeniu 

ładowania

innowacyjne 

koszyczki samo-

dostsowujące 

się do 

rozmiarów 

baterii AA i AAA

wielostanowis-

kowa stacja na 
24-40 baterii

➢ INNOWACJE W KONCEPCJI JAK I 
W CZĄSTKOWYCH ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNYCH



MOJE DOŚWIADCZENIA 
I CIEKAWOSTKI Z PROJEKTU 

Ciekawostki z prac badawczych i projektu:

• Testy wykazały, że mało reklamowane baterie z Castoramy o 

firmy Diall są znacznie bardziej „żywotne” i podatne na 

odświeżanie niż baterie dwóch wiodących marek 

ogólnodostępnych w sklepach.

• Zaobserwowałam, że spośród czterech pozornie zużytych 

baterii wyjętych z urządzenia i poddanych późniejszym testom, 

zaledwie jedna okazała się być rozładowaną, przez co cały 

odbiornik przestał działać. W efekcie ktoś mógłby niesłusznie 

spisać 4 baterie na straty! 

• Druk 3D pierwszego modelu samo-dopastostowującego się 

uchwytu na baterie trwał aż 11h, co przy próbie wydruku całej 

obudowy i 40szt koszyczków zajęłoby blisko 60 dni! Dopiero po 

optymalizacji modelu pod kątem procesu produkcji udało się 

skrócić czas blisko 10x.

Interdyscyplinarność / Technologie / Doświadczenia:

• Ekologia - projekt na rzecz środowiska i społeczeństwa

• Elektrochemia – budowa baterii, jej skład chemiczny i wpływ prądu 

na właściwości zawartych w niej substancji

• Statystyka – opracowywana w programie Excel, będąca podstawą 

wszystkich doświadczeń

• Elektronika analogowa – pomiary poziomów napięć baterii i 

ładowanie ich odpowiednio dobranym prądem

• Elektronika cyfrowa – serce systemu i podstawa jego działania

• Mikrokontrolery i programowanie – inteligentne sterowanie układem

• PCB – projektowanie i iprodukcja własnych płytek PCB w programie 

EagleCAD

• CAD – projektowanie modeli obudowy i koszyczków

• Druk 3D – tworzenie obódowy i optymalizacja projektu

• Marketing i reklama projektu - przygotowanie materiałów, 

prezentacja, montaż wideo, wizja zaprezentowania projektu na 

platformie Kicksarter



„Proponowane 

rozwiązanie, 

poprzez swoją 

powszechność 

i prostotę, ma 

na celu 

zwrócenie 

uwagi na 

potrzebę 

ochrony 

środowiska,

jak również 

propagowanie 

proekologiczn

ego stylu 

życia”

• Jedna stacja publiczna o 40 

stanowiskach może zaoszczędzić 

rocznie 40 x 365 / 2 dni (czas 

ładowania) = 7300 baterii.

• Bateria alkaliczna kosztuje około 

1.5 PLN. Ładując po raz drugi tyle 

baterii, możemy ograniczyć koszt 

zakupu nowych o 10 tys. PLN.

• Koszt produkcji stacji jest 

zdecydowanie niższy od kosztu 

zakupu nowych baterii na 

przestrzeni roku.

• Jeśli kolejny model będzie 

wyposażony w ogniwa 

fotowoltaiczne, stacja będzie 

zasilana z energii odnawialnej i 

samowystarczalna.

A TY 

JAK ZAMIERZASZ 

ZMIENIĆ ŚWIAT?


