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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elek-

trochemicznego, zwłaszcza pierwotnego. Wynalazek dotyczy ogniw, głównie używanych, o obniżo-

nych parametrach elektrycznych, takich jak napięcie między elektrodami lub wydajność prądowa, 

uniemożliwiających dalszą eksploatację w zasilanym urządzeniu. Odnosi się do ogniw pierwotnych, 

określanych też, jako baterie, oraz wtórnych, czyli akumulatorów, a służących do zasilania odbiorni-

ków w postaci urządzeń takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze, tablety, aparaty fotograficzne, 

latarki. Pierwotne ogniwa elektrochemiczne, mają zazwyczaj bardzo krótki żywot i szybko trafiają do 

kosza, a wraz z nimi uwalniane z nich substancje toksyczne lub żrące. Ponadto tracona jest bezpow-

rotnie resztka energii zgromadzonej w nich w procesie produkcji i niewykorzystana do końca przez 

zasilane z nich urządzenie. 

Znany z opisu patentowego PL 176546 sposób odzyskiwania surowców ze wstępnie sortowa-

nego zgromadzonego zużytego materiału, zwłaszcza z rozdrobnionych baterii elektrochemicznych  

i akumulatorów polega na tym, że materiał przeznaczony do odzyskiwania surowców zostaje najpierw 

przerabiany mechanicznie i podzielony, co najmniej na frakcję zgrubną i drobną, które oddzielone od 

siebie są przerabiane dalej. Odzyskiwane tworzywa zostają w przeróbce chemicznej na mokro stop-

niowo wyługowywane z frakcji drobnej za pomocą pierwszego i drugiego rozpuszczalnika, a następnie 

jeden po drugim pojedynczo odzyskiwane z obydwóch roztworów. 

W celu zminimalizowania niepożądanych strat energii modyfikuje się konstrukcję ogniw pier-

wotnych, aby podwyższyć gęstość energii w nich zgromadzonej oraz dla wypłaszczenia charaktery-

styki ich rozładowania bądź też w celu zastąpienia dotychczasowych ogniw pierwotnych ogniwami 

wtórnymi. Znany jest polski opis patentowy 198722, wynalazku, w którym kwasowe odwracalne ogni-

wo cynkowo-manganowe posiadające cynkową anodę ewentualnie z dodatkiem przewodzącego węgla, 

katodę, której substancją elektroaktywną jest MnO2 z dodatkiem przewodzącego węgla, separator od-

dzielający anodę od katody oraz kwasowy elektrolit, charakteryzuje się tym, że kolektor prądu, a także 

nośnik substancji elektroaktywnej zarówno anody, jak i katody stanowi usieciowany węgiel szklisty. 

Systemy nadzorujące parametry zasilania w nowoczesnych odbiornikach energii monitorują 

stan zasilających ogniw i w przypadku obniżenia się otrzymywanego z nich napięcia zasilającego 

bądź wymaganej wydajności prądowej, wskazują na konieczność ich ładowania, gdy do zasilania za-

stosowano akumulatory czyli ogniwa wtórne lub wymiany na nowe, w przypadku zasilania z ogniw 

pierwotnych. Niektóre z wymagających, jeśli chodzi o parametry zasilających je ogniw pierwotnych, 

odbiorników wskazują na konieczność wymiany zasilających je baterii mimo, że pozostała w nich jesz-

cze energia jest niekiedy nawet większa od jednej trzeciej jej wartości początkowej. Biorąc pod uwagę 

fakt, że nakłady energii przy produkcji ogniw pierwotnych przekraczają dziesięciokrotnie ilość energii 

czerpanej z tych ogniw relatywnie tracona jest zatem dużo większa energia niż ta pozostała w wyeks-

ploatowanym ogniwie. 

Znane są układy rozładowujące ogniwa wtórne, stosowane w specjalistycznych ładowarkach, 

które posiadają oprócz tradycyjnego trybu ładowania ogniwa wtórnego również tryby: rozładowania, 

odświeżania i analizy, formowania oraz cykliczny. W każdym z tych wymienionych trybów pracy jest 

realizowane przez układ nadzorujący ładowarki rozładowanie ogniwa wtórnego, a energia otrzymywa-

na z tego tytułu jest tracona przez wydzielanie ciepła do otoczenia. Dla każdego z wymienionych try-

bów możliwe jest ustalenie indywidualnej wartości prądu rozładowania ogniwa. Zaprogramowana war-

tość prądu rozładowania jest utrzymywana na stałym poziomie w czasie całego cyklu rozładowania 

ogniwa. Proces rozładowania, a właściwie głównie moment jego zakończenia, jest ustalany zgodnie  

z zaleceniami producentów ogniw wtórnych. Ładowanie ogniwa wtórnego odbywa się energią dostar-

czoną z zewnątrz, w tym wypadku z zasilającej sieci energetycznej. 

Znany jest również układ ładowarki urządzeń mobilnych, w której energia jest czerpana z poje-

dynczego ogniwa pierwotnego i za pomocą przetwornicy podwyższającej DC/DC przekazywana do 

ładowanego ogniwa wtórnego. Poprawna praca takiego urządzenia jest jednak uwarunkowana wydaj-

nością prądową zasilającego ogniwa pierwotnego i jest przerywana w przypadku zmniejszenia tej 

wydajności poniżej ustalonego progu, pomimo tego, że nie została pobrana cała energia zawarta  

w zasilającym ogniwie. Ilość niewykorzystanej i pozostałej w ogniwie energii jest tym większa im przy 

większej wartości prądu następuje proces tego ładowania. 

Celem wynalazku jest sposób i układ do odzyskiwania energii ogniw pierwotnych dostępny 

bezpośrednio dla użytkownika urządzeń zasilanych tymi ogniwami. 
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Istotą sposobu, według wynalazku, jest to, że ogniwo elektrochemiczne o obniżonych parame-

trach elektrycznych rozładowuje się, a resztkową energią z tego ogniwa ładuje się, przy pomocy prze-

twornicy DC/DC, zasobnik energii. Zasobnikiem tym może być ogniwo wtórne lub super kondensator. 

Ogniwo rozładowuje się prądem rozładowywania przerywanym o wypełnieniu równym lub mniejszym 

od 0,5. Natężenie prądu rozładowywania ogniwa przyjmuje się w mA liczbowo równe lub mniejsze od 

1/20 nominalnego ładunku ogniwa pierwotnego, wyrażony w mAh. 

Korzystne jest jeśli wypełnienie prądu rozładowywania zmniejsza się ze zmniejszającym się, 

podczas procesu rozładowania napięciem pomiędzy elektrodami ogniwa. 

Korzystnie ogniwo, pierwotne, rozładowuje się do momentu, gdy napięcie między jego elektro-

dami jest większe lub równe 0,25 V. 

Wyraźnie korzystne jest, gdy resztkową energią ogniwa pierwotnego ładuje się zasobnik energii 

elektrycznej ładowarki akumulatorów do urządzeń powszechnego użytku. Możliwe jest to w przypadku 

znanych ładowarek, posiadających funkcję rozładowywania. Wówczas energię resztkową ogniwa 

pierwotnego magazynuje się we wspólnym zasobniku w ładowarce. 

Sposób odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa wtórnego rozładowywanego w ładowarce, 

charakteryzuje się tym, że uzyskiwaną podczas tego procesu energią ładuje się, przy pomocy prze-

twornicy DC/DC, zasobnik energii w ładowarce. W procesie ładowania tego ogniwa wykorzystuje się  

w pierwszej kolejności energię zgromadzoną w tym zasobniku energii, a po jej wykorzystaniu ogniwo 

wtórne ładuje się energią z zewnętrznego źródła. 

Istotą układu do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elektrochemicznego o obniżonych 

parametrach elektrycznych jest to, że zaciski wejściowe układu połączone są z wejściem przetwornicy 

podwyższającej DC/DC, której wyjście połączone jest z wejściem zasobnika energii. Ponadto na wej-

ście przetwornicy podwyższającej DC/DC włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu rozładowania. 

Na wejście zasobnika włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu ładowania zasobnika, a na wyjście 

zasobnika włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu rozładowania zasobnika. Wyjścia wszystkich 

bloków pomiaru włączone są na wejścia bloku sterowania. Blok sterowania połączony jest i steruje 

przetwornicą podwyższającą DC/DC. Wyjście zasobnika jest wyjściem układu. 

Korzystne jest gdy dodatkowo wyjście zasobnika połączone jest z wejściem przetwornicy zasi-

lania odbiornika. Przetwornica zasilania odbiornika połączona jest z blokiem sterowania, natomiast 

wyjściem przetwornicy zasilania odbiornika jest zaciskiem wyjściowym do odbiornika czyli urządzenia 

zewnętrznego. 

W rozwiązaniu według wynalazku odzyskuje się energię z ogniwa elektrochemicznego, o obni-

żonych parametrach elektrycznych, takich jak napięcie między elektrodami lub wydajność prądowa, 

uniemożliwiających dalszą eksploatację w zasilanym dotąd przez nie urządzeniu. Ogniwo to rozłado-

wuje się pobierając energię do zasobnika za pośrednictwem przetwornicy podwyższającej DC/DC.  

W czasie tego procesu, za pomocą bloku pomiaru napięcia i prądu rozładowania, kontroluje się chwi-

lowe wartości napięcia na elektrodach rozładowywanego ogniwa i chwilowe wartości pobieranego  

z niego prądu. Blok sterowania odbiera informacje z bloku pomiaru i steruje pracą przetwornicy pod-

wyższającej DC/DC, tak aby zapewnić przerywany prąd rozładowania o wypełnieniu początkowym 

równym lub mniejszym od 0,5 i zmniejszanie się wypełnienia. Natężenie prądu rozładowania przyjmu-

je się w mA liczbowo równe lub mniejsze od 1/20 nominalnego ładunku ogniwa pierwotnego, wyrażo-

nego w mAh. 

Pobieraną energią ładuje się zasobnik, w którym magazynuje się tę energię w celu późniejsze-

go wykorzystania do zasilenia zewnętrznego odbiornika. 

W czasie ładowania zasobnika, za pomocą bloku pomiaru napięcia i prądu ładowania zasobni-

ka, kontroluje się chwilowe wartości napięcia i chwilowe wartości prądu ładowania. Blok sterowania 

odbiera informacje z tego bloku pomiaru i steruje pracą przetwornicy podwyższającej DC/DC. 

Podczas zasilania energią z zasobnika, zewnętrznego odbiornika, za pośrednictwem przetwor-

nicy zasilania odbiornika, blok sterowania kontroluje chwilowe wartości prądów i napięć, aby nie prze-

kroczyć wartości dopuszczalnych dla zasobnika. Kontrola ta odbywa się za pomocą bloku pomiaru 

napięcia i prądu rozładowania zasobnika. 

Kontroli poddaje się również sumaryczną wartość energii przekazywanej do zasobnika i odbie-

ranej z niego, tak aby nie przekroczyć parametrów dopuszczalnych dla tego zasobnika. Blok sterowa-

nia steruje też pracą przetwornicy zasilania odbiornika uwzględniając dostępność energii z zasobnika  

i parametry zasilania odbiornika, którym są urządzenia zewnętrzne. 
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Zaproponowany sposób polegający na odzyskiwaniu bezpowrotnie traconej dotąd resztkowej 

energii pozostającej w wyeksploatowanych ogniwach pierwotnych oraz energii z rozładowywanych 

ogniw wtórnych przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego człowieka. 

Sposób odzyskiwania energii objaśniono, a układ, w przykładowym rozwiązaniu, pokazano na ry-

sunku, na którym fig. 1 jest schematem blokowym układu podstawowego, a fig. 2 układu poszerzonego. 

W sposobie, według wynalazku, energię odzyskiwano z pierwotnego ogniwa elektrochemiczne-

go 1 o pojemności nominalnej 2550 mAh, o obniżonych parametrach elektrycznych. Ogniwo to rozła-

dowywano i resztkową energię składowano, przy pomocy przetwornicy podwyższającej DC/DC 3  

w zasobniku 6. Zasobnikiem tym było ogniwo wtórne. Ogniwo rozładowywano prądem rozładowywa-

nia przerywanym o natężeniu 100 mA i wypełnieniu początkowo równym 0,5. Wypełnienie prądu roz-

ładowywania oraz wartość jego natężenia były zmniejszane podczas procesu rozładowania. Ogniwo 

rozładowywano do uzyskania napięcia między jego elektrodami wynoszącego 0,25 V. 

W innym przykładzie resztkową energią ogniwa pierwotnego ładowany był zasobnik energii 

elektrycznej umieszczony w ładowarce akumulatorów, posiadającej funkcję rozładowywania. Energia 

resztkowa z ogniwa pierwotnego magazynowana była we wspólnym zasobniku w ładowarce. 

W układzie podstawowym pierwotne ogniwo elektrochemiczne 1, z którego odzyskiwana jest 

energia podłączone jest do zacisków wejściowych układu. W samym układzie do tych zacisków dołą-

czone jest wejście przetwornicy podwyższającej DC/DC 3, której wyjście połączone jest z wejściem 

zasobnika 6. Ponadto na wejście przetwornicy podwyższającej DC/DC 3 włączony jest miernik napię-

cia i prądu rozładowania 2. Na wejście zasobnika 6 i włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu ła-

dowania zasobnika 5, a na wyjście zasobnika 6 włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu rozłado-

wania zasobnika 7. Wyjścia wszystkich bloków pomiaru włączone są na wejścia bloku sterowania 4. 

Blok sterowania 4 połączony jest i steruje przetwornicą podwyższającą DC/DC 3. Wyjście zasobnika 6 

jest wyjściem układu. 

W układzie poszerzonym, pokazanym na fig. 2 wyjście zasobnika 6 połączone jest z wejściem 

przetwornicy zasilania odbiornika 8, a przetwornica zasilania odbiornika 8 połączona jest z blokiem 

sterowania 4. Wyjście przetwornicy zasilania odbiornika 8 stanowią zaciski wyjściowe do podłączenia 

odbiornika 9, będącego zewnętrznym zasilanym urządzeniem. 

Do odzyskania resztkowej energii z wyeksploatowanego ogniwa pierwotnego 1 wybrano baterią 

alkaliczną oznaczoną symbolem LR6 (AA) o ładunku nominalnym, podanym przez producenta na jej 

obudowie, równym 2550 mAh i napięciu nominalnym równym 1,5 V. Była ona użyta do zasilania apa-

ratu fotograficznego i spełniała tę funkcję do momentu, gdy system nadzorujący tego aparatu zasy-

gnalizował konieczność wymiany zasilających go baterii na nowe. Bateria wskazana przez automatykę 

aparatu fotograficznego jako zużyta miała napięcie między nieobciążonymi elektrodami równe 1,43 V. 

Wówczas została połączona, za pośrednictwem przetwornicy typu DC/DC podwyższającej napięcie 3, 

do zasobnika 6. Jako zasobnik energii zastosowano akumulator litowo-jonowy powodując jego łado-

wanie odzyskiwaną energią. Rozładowanie baterii prowadzono prądem przerywanym, którego począt-

kowa wartość została ustalona na poziomie 100 mA przy czasie trwania impulsu tego prądu równym  

1 sekundzie i czasie przerwy po nim następującej również równym 1 sekundzie. W miarę rozładowy-

wania baterii, wraz ze zmniejszającym się napięciem między jej elektrodami, zmniejszano czas trwa-

nia i wartość natężenia obciążającego ją prądu tak, że przy osiągnięciu napięcia 0,25 V, kończącego 

proces rozładowania, czas trwania impulsu prądu wynosił 100 ms, a jego wartość była równa 50 mA.  

W trakcie trwania procesu rozładowania baterii kontrolowano wartość energii z niej pobieraną, która  

w chwili jego zakończenia osiągnęła poziom 1,2 Wh. 

Innym niż opisane zastosowanie sposobu i układu jest odzyskiwanie energii z ogniwa wtórnego, 

poddawanego procesowi rozładowania w celu uniknięcia „efektu pamięci”. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elektrochemicznego, zwłaszcza pierwot-

nego, znamienny tym, że ogniwo rozładowuje się a resztkową energią z tego ogniwa ładuje się, przy 

pomocy przetwornicy DC/DC, zasobnik energii, którym jest ogniwo wtórne lub super kondensator, przy 

czym ogniwo rozładowuje się prądem rozładowywania przerywanym o wypełnieniu równym lub mniej-

szym od 0,5, a natężenie prądu rozładowywania przyjmuje się w mA liczbowo równe lub mniejsze od 

1/20 nominalnej pojemności ogniwa, wyrażonej w mAh. 
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2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wypełnienie prądu rozładowywania zmniejsza 

się ze zmniejszającym się napięciem pomiędzy elektrodami ogniwa. 

3. Sposób według zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, że ogniwo rozładowuje się do momentu, gdy 

napięcie między jego elektrodami jest większe lub równe 0,25 V. 

4. Sposób według zastrz. 1 lub 2, lub 3, znamienny tym, że resztkową energią ogniwa pierwot-

nego ładuje się zasobnik energii elektrycznej ładowarki akumulatorów do urządzeń powszechnego 

użytku, posiadającej funkcję rozładowywania i magazynuje się tę energię resztkową ogniwa pierwot-

nego w zasobniku w ładowarce. 

5. Sposób odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa wtórnego rozładowywanego w ładowar-

ce, znamienny tym, że uzyskiwaną podczas tego procesu energią ładuje się, przy pomocy przetwor-

nicy DC/DC, zasobnik energii w ładowarce, natomiast w procesie ładowania tego ogniwa wykorzystuje 

się w pierwszej kolejności energię zgromadzoną w tym zasobniku energii, a po jej wykorzystaniu 

ogniwo wtórne ładuje się energią z zewnętrznego źródła. 

6. Układ do odzyskiwania energii elektrycznej z ogniwa elektrochemicznego, zwłaszcza pier-

wotnego, znamienny tym, że zaciski wejściowe układu połączone są z wejściem przetwornicy pod-

wyższającej DC/DC (3), której wyjście połączone jest z wejściem zasobnika (6), ponadto na wejście 

przetwornicy podwyższającej DC/DC (3) włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu rozładowania (2), 

na wejście zasobnika (6) włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu ładowania zasobnika (5), a na 

wyjście zasobnika włączony jest blok pomiaru napięcia i prądu rozładowania zasobnika (7), natomiast 

wyjścia wszystkich bloków pomiaru włączone są na wejścia bloku sterowania (4), a blok ten połączony 

jest z przetwornicą podwyższającą DC/DC (3) przy czym wyjście zasobnika (6) jest wyjściem układu. 

7. Układ według zastrz. 6, znamienny tym, że wyjście zasobnika (6) połączone jest z wejściem 

przetwornicy zasilania odbiornika (8), przetwornica zasilania odbiornika (8) połączona jest z blokiem 

sterowania (4), natomiast wyjściem przetwornicy zasilania odbiornika (8) jest zaciskiem wyjściowym 

do odbiornika (9). 
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Rysunki 
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