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Anotace 

V této bakalářské práci je charakterizováno rozdělení, značení a metody recyklace 

baterií a akumulátorů. U kaţdého z hlavních bodů jsou také popsány hlavní legislativní 

dokumenty, týkající se dané problematiky, platné v České republice. Rozdělení baterií a 

akumulátorů je popsáno jak podle směrnice 2006/66/EU tak podle principu tvorby 

elektrického proudu. Značení článků je uvedeno v přehledných tabulkách a metody 

recyklace popsány jak textovou částí, tak schematickými nákresy. 

Summary 

This bachelor thesis is characterizes the classification, labeling and methods of 

battery and accumulator recycling. For each of the main points are described the main 

legislative documents relativ to the problem, valid in the Czech Republic. Classification 

of batteries and accumulators is describe according to the directive 2006/66/EU and by the 

principle of electric current. Cells labelling is shown in tables and recycling methods are 

described in the text part and schematic drawings. 
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1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou baterie a akumulátory, jejich rozdělení a 

technologie recyklace. Baterie a akumulátory jsou v dnešní době celosvětově důleţitou a 

problematickou sloţkou odpadu, zejména díky časté přítomnosti toxických a těţkých kovů, 

kterými jsou hlavně kadmium, rtuť a olovo. Celý proces ţivotnosti baterií a akumulátorů 

od uvedení na trh aţ po jejich likvidaci je ošetřen ve sbírce zákonů České Republiky. Jde 

především o zákon č.185/2001 Sb., vyhlášku č. 170/2001 Sb. a vyhlášku č. 383/2001 Sb. 

Cílem mé práce je charakterizovat legislativu platnou v jednotlivých bodech 

zejména v rozdělení a označování baterií a akumulátorů. Dále jsem se zaměřil na 

charakteristiku nejčastěji pouţívaných recyklačních technologií. 
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2. Platná legislativa týkající se rozdělení baterií a 

akumulátorů 

Legislativa platná v České republice pro rozdělení baterií je obsaţena v novele 

zákona o odpadech č. 297/2009 Sb. V této novele jsou aplikovány poţadavky obsaţené ve 

směrnici 2006/66/EU o bateriích a akumulátorech. V této novele jsou baterie rozděleny do 

tří hlavních skupin. Na baterie a akumulátory přenosné, průmyslové a automobilové [1]. 

2.1. Rozdělení baterií a akumulátorů 

Rozdělení baterií a akumulátorů ve smyslu směrnice 2006/66/EU lze popsat 

následovně. 

Příklady průmyslových baterií a akumulátorů jsou baterie a akumulátory pouţívané 

pro nouzovou nebo záloţní dodávku energie v nemocnicích, v kancelářích, na letištích. 

Dále to jsou baterie a akumulátory pouţívané ve vlacích, letadlech, na vrtných plošinách 

nebo na majácích. Patří zde také baterie a akumulátory určené pro přenosné platební 

terminály, čtecí zařízení čárových kódů, profesionální video zařízení, důlní a potápěčské 

lampy připevněné k hornickým nebo potápěčským helmám. 

Příkladem přenosných baterií a akumulátorů jsou všechny hermeticky uzavřené 

články, které průměrný uţivatel bez potíţí unese a u kterých se nejedná o automobilové 

baterie a akumulátory, nebo průmyslové baterie. Příkladem jsou například klasické články 

typu AA nebo AAA, baterie a akumulátory pro napájení mobilních telefonů, přenosných 

počítačů, hraček, domácích přístrojů a podobně. 

Automobilová baterie nebo akumulátor je jakákoliv baterie nebo akumulátor, který 

je pouţíván pro automobilové startéry, osvětlení, nebo zapalování motorových vozidel [1]. 

Baterie a akumulátory lze dále rozdělit podle principu, jakým je ve zdroji tvořen 

elektrický proud. 

2.2. Rozdělení zdrojů proudu podle principu 

Podle principu lze zdroje proudu rozdělit na primární články, sekundární články a 

palivové články. Zvláštní skupinu pak tvoří články přechodové, u kterých je vyuţito dvou 

z výše uvedených principů zároveň [2].  
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2.3. Primární články 

Primární články jsou články s omezeným mnoţstvím reaktantů. Po vybití článku, 

kdy jsou reaktanty spotřebovány na produkty, nelze článek regenerovat (nabít) a převést 

tak produkty zpět na reaktanty. Tyto články nazýváme baterie. 

Mezi primární články patří zinko-uhlíkové, zinko-vzdušné, zinko-chloridové, 

alkalické, lithiové, lithium-iontové, lithium-thionylchloridové, rtuťové a stříbro-oxidové 

baterie [2]. 

Primární články bývají označovány jako suché články. První suchý článek byl 

vyroben Georgesem Leclanchéem v roce 1866. Byl to první článek, který obsahoval pouze 

jeden nízko korozivní elektrolyt a pevnou katodu. To mu dodalo nízkou samovybíjení 

schopnost v porovnání s dřívějšími typy. Původní článek se skládal z pevné zinkové anody 

s elektrolytem z roztoku chloridu amonného vázaného ve formě pasty a směsi práškového 

uhlíku a dioxidu manganičitého v poměru 1:1 obaleného kolem uhlíkové tyče, která působí 

jako katoda. V další verzí tohoto článku je elektrolyt sloţený z chloridu zinečnatého 

smíchaného s malým mnoţstvím chloridu amonného. Nejběţněji pouţívanou variantou 

jsou dnes alkalické články, kde roli elektrolytu zastává hydroxid draselný [3]. 

2.3.1. Zinko-uhlíkové články 

Zinko-uhlíkové články (Obrázek 1) lze pouţívat všude tam, kde stálost napětí 

nehraje významnou roli. Konstrukce článku je řešena tak, ţe funkci záporné elektrody plní 

zinková nádobka, ve které je na dně a na vnitřních stěnách separátor z papíru. Do tohoto 

separátoru je nalisována směs MnO2. Výstupní anoda je tvořena uhlíkovou tyčinkou, která 

má na svém konci nalisovanou kovovou čepičku. Jako elektrolyt zde působí chlorid 

amonný. Celá tato sestava je zalita asfaltovou těsnící hmotou, aby se zabránilo přístupu 

vzduchu.  

Princip funkce tohoto článku je zaloţen na tom, ţe je zde pouţita směs pro kladnou 

elektrodu o vysoké vlhkosti. Tato směs navlhčí separační papír a dochází k reakci se 

zinkovou anodou. V průběhu vybíjení dochází ke spotřebovávání vlhkosti obsaţené 

v článku. Po vybití je vnitřek článku suchý. Z tohoto důvodu je článek hermeticky utěsněn 

asfaltem, jinak by došlo k vyschnutí článku a k reakci by nemohlo dojít. Reakci probíhající 

v suchém zinko-uhlíkovém článku s elektrolytem chloridem amonným popisuje tato 

chemická rovnice [6], [4]. 
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OHMnOClNHZnMnOClNHZn 222 22324  

 

Obrázek 1: Zinko-uhlíkový článek [28] 

2.3.2. Alkalické články 

Alkalický burelový článek (Obrázek 2) je variantou suchého článku, kde je kyselý 

roztok NH4Cl nahrazen koncentrovaným zásaditým roztokem NaOH nebo KOH, který je 

zahuštěn některým z derivátů celulózy. U tohoto článku zastává funkci anody ocelová 

nádobka, do které jsou nalisovány buď krouţky, nebo trubka ze směsi MnO2 (burelu) a 

uhlíku (sazí). Doprostřed kladné elektrody je vloţen separátor (papír), který je nasycený 

NaOH nebo KOH. Do tohoto separátoru je vloţen váleček katody, který je sloţen ze 

zinkového prášku. Jako vývod vlastní katody v tomto případě slouţí nejčastěji mosazná 

jehla, která je zaraţena do válečku se zinkovým práškem z tohoto důvodu je burelový 

článku, na rozdíl od zinko-uhlíkového, uzavřen ze strany katody. 

Funkce burelového článku je zaloţena na stejném principu jako články zinko-

uhlíkové, tedy na reakci zinku a uhlíku. Ta zde však probíhá za přítomnosti alkalického 

elektrolytu a v článku jsou pouţity suroviny, které se vyznačují vyšší elektrickou vodivostí, 

jako saze, je zde také podstatně vyšší podíl elektrolytu MnO2. Pouţití zinkového prášku 

nám navíc dodává větší reakční plochu, coţ má za následek zvýšení kapacity článku a 
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moţnost dodávat zatěţovací proudy vyšší, neţ jaké nám poskytuje klasický zinko-uhlíkový 

článek. Reakci probíhající v alkalickém burelovém článku popisuje tato chemická rovnice 

[6], [7]. 

 

2222 222 OHZnOHMnOHMnOZn  

 

Obrázek 2: Alkalický článek [29] 

2.4. Sekundární články 

Stejně jako primární články mají i tyto články omezené mnoţství reaktantů, avšak 

na rozdíl od primárních článků lze produkty reakce, elektrickým proudem dodaným 

z vnějšku, zpět převést na původní aktivní reaktanty. Elektrická energie, která se pouţije 

pro nabití článku, se v článku akumuluje ve formě chemické energie. Proto se tyto články 

označují jako akumulátory. Z důvodu malého napětí článku, které činí 1,2 – 2 V se 

z článků sestavují akumulátorové baterie. Klasickým a denně pouţívaným příkladem 

takového akumulátoru jsou automobilové baterie, které jsou sestaveny ze šesti článků a 

mají napětí 12 V. Podle elektrolytu pouţitého v článku lze dále akumulátory dělit na kyselé 

a alkalické. Mezi kyselé akumulátory řadíme akumulátory olověné. Do skupiny 

alkalických akumulátorů patří akumulátory Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-MH, Ag-Zn. Jedním 

z hlavních parametrů akumulátorů je počet cyklů nabití a vybití, coţ je vlastně ţivotnost 

akumulátoru. Akumulátory jsou nízkonapěťové zdroje. Z tohoto důvodu má i nepatrný 



Miroslav Bujnoch: Baterie a akumulátory – rozdělení, označování, technologie recyklace 
 

2012  6 
 

úbytek napětí vlivem vnitřního odporu dopad na elektrické charakteristiky jako napětí, 

konečné nabíjecí napětí, ampérhodinová účinnost, watthodinová účinnost a další. Vnitřní 

odpor akumulátoru je součtem odporů jednotlivých částí článku [2]. 

2.4.1. Olověné akumulátory 

Nejvíce pouţívanými sekundárními zdroji elektrické energie jsou olověné 

akumulátory. Jejich kapacita se pohybuje řádově od 1 do 10 000 A·h. Hlavním důvodem 

velkého rozšíření olověných akumulátorů je dobře zvládnutá technologie výroby, relativně 

nízká pořizovací cena, spolehlivost provozu, vysoký koeficient účinnosti a dostatečný 

výkon. Při výrobě olověných akumulátorů je celosvětově ročně spotřebováno kolem 2,5 

milionu tun olova. Část olova pouţitá k výrobě pochází z recyklace vyřazených 

akumulátorů.  

V úloze elektrolytu zde působí vodou zředěná kyselina sírová. Ta disociuje na 

síranové ionty, které mají záporný elektrický náboj a vodíkové ionty, které mají kladný 

elektrický náboj. Ionty, které jsou rozštěpeny při procesu tvorby elektrické energie, reagují 

s aktivním materiálem elektrod.  

Záporná elektroda olověného akumulátoru je tvořena porézním neboli houbovitým 

olovem, ze kterého se při vybíjení uvolňují elektrony. Tyto elektrony následně reagují se 

zápornými ionty elektrolytu kyseliny sírové za vzniku síranu olovnatého. Tyto reakce jsou 

znázorněny následujícími rovnicemi. 

ePbSOSOPb

ePbPb

2

2

4

2

4

2

 

Kladná elektroda je tvořena oxidem olovičitým a během vybíjení jsou z ní 

uvolňovány elektrony. Tyto elektrony putují ke kladným elektrodám skrze vnější uzavřený 

elektrický obvod. Paralelně s tímto dějem se oxid olovičitý redukuje a vzniká síran 

olovnatý a voda. Proces redukce popisuje tato rovnice. 

OHPbSOeSOHHPbO 24422 222  

Během procesu vybíjení akumulátoru dochází k mechanickému namáhání elektrod. 

Toto namáhání je zapříčiněno síranem olovnatým. Ten má větší objem neţ aktivní materiál 

v nabitém stavu. Následkem tohoto děje je zmenšování poréznosti elektrod společně se 

zvyšujícím se stupněm vybití. Všechny tyto děje vedou ke zpomalování difuze iontů 



Miroslav Bujnoch: Baterie a akumulátory – rozdělení, označování, technologie recyklace 
 

2012  7 
 

kyseliny sírové do aktivních hmot. Měrná hmotnost kyseliny sírové v elektrodách je 

z tohoto důvodu během vybíjení menší neţ v elektrolytu a rozdíl měrných hmotností je tím 

větší, čím větším proudem je akumulátor vybíjen. Vliv má také tloušťka elektrod a stupeň 

vybití akumulátoru. S tím, jak na elektrodách přibývají krystaly síranu olovnatého, vzrůstá 

také vnitřní odpor akumulátoru. Podle hustoty elektrolytu můţeme také určit stupeň nabití 

akumulátoru. Plně nabité akumulátory mohou snést i teploty niţší neţ -25°C u vybitých 

akumulátorů můţe elektrolyt zamrznout a poškodit akumulátor jiţ při -10°C. U hluboce 

vybitých akumulátorů hrozí zamrznutí uţ při -5°C. 

Při vybíjení akumulátoru dochází k jevu, který nazýváme vratná sulfatace. Dochází 

zde ke vzniku malých krystalků PbSO4 v aktivních hmotách elektrod. Tyto krystaly se 

Nabíjením snadno rozkládají zpět na aktivní materiál elektrod a ionty kyseliny sírové.  

Celý proces probíhající v olověných akumulátorech je vratný za předpokladu, ţe při 

nesprávném skladování, provozu, či údrţbě nedošlo k nevratné sulfataci aktivních 

materiálů, která vzniká postupnou přeměnou drobných krystalků PbSO4 na velké krystaly. 

Tyto velké krystaly jsou nevodivé a ucpávají póry aktivních hmot. Mezi projevy nevratné 

sulfatace patří velmi malá hustota elektrolytu, velmi nízké, nebo ţádné napětí akumulátoru, 

velmi nízký vnitřní odpor, elektrody jsou světlejší barvy, tvrdé a křehké a podle stupně 

nevratné sulfatace mají zvětšené rozměry, popřípadě jsou zdeformované a mají popraskané 

rámy mříţek. Nevratnou sulfataci zapříčiňují tyto faktory. Vnitřní nebo vnější zkrat článku, 

v případě, ţe není včas odstraněn. Přepólování baterie při nesprávném připojení k nabíjecí 

soustavě. Hluboké vybití akumulátoru pod hodnotu vybíjecího napětí stanoveného 

výrobcem, nebo na menší neţ normální provozní hustotu elektrolytu. Soustavné neúplné 

nabíjení. Skladování nenabitého akumulátoru po dobu několika dní. Ponechání nabitého 

akumulátoru v nečinnosti bez nabití, nebo trvalého dobíjení po dobu delší, neţ jaká je 

stanovena výrobcem pro daný typ akumulátoru, zejména pokud je akumulátor umístěn 

v prostředí s teplotou vyšší neţ 20°C. 

Čím většími proudy je akumulátor nabíjen, tím větší je hustota kyseliny 

v elektrodách oproti hustotě kyseliny v elektrolytu. Se zvyšujícím se napětím nabíjeného 

akumulátoru vzrůstá i vývoj výbušné směsi kyslíku a vodíku, která vzniká elektrolýzou 

vody. Kyslík uniká v podobě bublinek z pórů kladných elektrod, ze kterých utrhává málo 

soudrţné částice PbO2 a se vzrůstajícím napětím akumulátoru a přebíjením způsobuje 

korozi nosných částí elektrod. 
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Charakteristickou veličinou pro akumulátory je, kolik energie (W·h) jsme schopni 

získat z 1 kg hmotnosti (měrná energie), respektive z 1 dm
3
 objemu (hustota energie) 

akumulátoru. Nejvyšších hodnot měrné energie (82-85 W·h/kg) a hustoty energie (23-

40 W·h/dm
3
) dosahují startovací a trakční akumulátory, u kterých je poţadavek na 

minimální hmotnost a objem. Nejmenších hodnot měrné energie (13,5 W·h/kg) a hustoty 

energie (38,2 W·h/dm
3
) dosahují staniční akumulátory s velkopovrchovými elektrodami. 

Větší hmotnost a rozměry těchto článků nejsou při jejich pouţívání na obtíţ. Přednostní 

vlastností je zde vysoká provozní spolehlivost a dlouhá ţivotnost. 

Ţivotnost akumulátoru závisí na konstrukci elektrod, teplotě prostředí, pouţitých 

nabíjecích soupravách a způsobu provozu akumulátoru. U trvale dobíjených akumulátorů 

se udává ţivotnost v rocích, u cyklicky pracujících akumulátorů je to počet cyklů a u 

startovacích akumulátorů je směrodatným údajem počet startů. Za konec ţivotnosti 

akumulátorů je povaţován pokles kapacity pod 80% jmenovité hodnoty kapacity, 

v případě, ţe tomu nebrání provozní podmínky, je povolen i větší pokles[2]. 

Olověné akumulátory jsou ve své konstrukci podřízeny prioritnímu účelu jejich 

pouţití. Toto dělení je znázorněno na následujícím schématu. 

 

Obrázek 3: Příklad rozdělení různých konstrukcí akumulátorů podle účelu pouţití [2] 
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Obrázek 4: Konstrukce olověného akumulátoru [30] 

2.4.2. Alkalické akumulátory 

Společným znakem alkalických akumulátorů je pouţití elektrolytu tvořeného 

vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, nejčastěji hydroxidu draselného. Podle 

aktivních hmot pouţitých v akumulátorech dále dělíme na nikl-kadmiové, nikl-ţelezné, 

nikl-metalhydridové, nikl-zinkové, stříbro zinkové a stříbro-kadmiové [2]. 

 Nikl-kadmiové akumulátory 

Nikl-kadmiové (Ni-Cd) akumulátory jsou konstrukčně uspořádány několika 

způsoby. Navzájem se tyto způsoby liší optimální vyuţitelností vybíjecích proudů a 

velikostí zkratových proudů. 

Typ L je vhodný jako spolehlivý záloţní zdroj energie s občasným vybíjením 

malými několikahodinovými proudy. Zkratový proud u těchto článků dosahuje přibliţně 

šestinásobku jmenovité kapacity (A·h). 

Typ M je vhodný pro vybíjení po dobu 30 minut aţ 3 hodiny, nebo smíšené. 

Zkratový proud u těchto článků dosahuje desetinásobku jmenovité kapacity článku. 

Typ H je vhodný pro vybíjení velkými proudy po krátký čas, coţ odpovídá vybíjení 

startovacími proudy. Zkratový proud zde dosahuje dvacetinásobku jmenovité kapacity 

článku. 

Typ X je vhodný pro vybíjení velmi velkými proudy působícími po dobu kratší neţ 

10 minut. Pokud jsou pouţity měděné spojky, můţe zkratový proud dosáhnout krátkodobě 

aţ 30 násobku jmenovité kapacity článku. 
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Elektrolytem je u alkalických nikl-kadmiových akumulátorů vodný roztok 

hydroxidu draselného o hustotě 1,21±0,01 g/cm
3
 při teplotě 20±5°C. Do elektrolytu se 

přidává 20 g hydroxidu lithného (LiOH) na 1 dm
3
 elektrolytu. Tato přísada zlepšuje nabití 

a zamezuje postupnému slinutí oxidů niklu při cyklování akumulátoru a tím prodluţují 

jejich ţivotnost. Nadbytek hydroxidu lithného můţe však způsobovat pokles výkonu 

akumulátoru vlivem vzniku niklátu lithného (LiNiO2). V případě, ţe jsou akumulátory 

provozovány za trvale nízkých teplot (-15 aţ -40°C), se doporučuje elektrolyt o hustotě 

1,27±0,01 g/cm
3
 za normálních podmínek. V tomto případě se hydroxid lithný nepřidává, 

jelikoţ by zmenšoval elektrickou vodivost, která je jiţ podstatně sníţena vlivem nízké 

teploty. Akumulátory, ve kterých jsou pouţity spékané elektrody, mohou pracovat 

s většími koncentracemi elektrolytu. 

Aktivní materiál elektrod je vícesloţkový a u jednotlivých výrobců se můţe lišit 

z důvodu odlišné receptury. Příkladem aktivní hmoty kladných elektrod je sloţení 80 % 

hydroxidu nikelnatého, 20 % práškového grafitu, popřípadě další přísady zlepšující 

elektrické parametry jako například kobalt a baryum. Záporné elektrody mohou být 

tvořeny z 80 % hydroxidem kademnatým s přísadou 18 % ţeleza, 2 % grafitu, případně 

dalších přísad, které zlepšují elektrické parametry. V posledních letech se zvyšuje snaha 

nahrazovat vysoce toxické kadmium jinými materiály [2]. 

Chemické reakce probíhající při vybíjení a nabíjení článku popisuje tato rovnice. 

OHCdNiOOHOHCdOHNi 222 22  

 Nikl-železné akumulátory 

Nikl-ţelezné akumulátory mají stejnou konstrukci elektrod i celých článků jako 

nikl-kadmiové akumulátory se zaplavenými elektrodami. Jedinou změnou je zde pouze 

sloţení záporné aktivní hmoty. Ta je zde tvořena oxidem ţeleznato-ţelezitým, neboli 

magnetitem s přísadou malého mnoţství síranu nikelnatého, sulfidu ţeleznatého a grafitu. 

Oxid se nabíjením redukuje na porézní ţelezo a vybíjením se oxiduje na hydroxid 

ţeleznatý. Chemická reakce kladných elektrod zůstává neměnná a na záporných 

elektrodách do reakce vstupuje namísto kadmia ţelezo. Tento proces je patrný z uvedené 

chemické rovnice [2]. 

OHFeNiOHOHFeOHNi 222 222  
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 Stříbro-zinkové akumulátory 

Stříbro-zinkové akumulátory mají ze skupiny akumulátorů s vodnými elektrolyty 

největší měrnou energii a to aţ 130 W·h/kg. Dále vynikají velkou, minimálně 90 %, 

ampérhodinovou účinností. Watthodinová účinnost má hodnotu minimálně 75 %. 

Akumulátory se vyznačují malým vnitřním odporem, coţ z nich činí vhodné akumulátory 

pro vybíjení i velkými proudy. Ponecháním delší dobu ve vybitém stavu, například při 

skladování nedochází k jejich poškození. 

Kladné elektrody stříbro-zinkových akumulátorů jsou vytvořeny nanesením 

práškového oxidu stříbrného na kolektor ze stříbrné, nebo měděné postříbřené síťky, 

mříţky, nebo perforovaného plechu. Poréznost povrchu elektrod je nejméně 50 %. 

Záporné elektrody jsou zhotoveny nalisováním navlhčené směsi zinkového prachu, 

oxidu zinečnatého a pojiva na stejný podklad jako u kladných elektrod, to je stříbrné, nebo 

měděné postříbřené síťky, mříţky, nebo perforovaný plech. Celková tloušťka elektrod je 

kolem 1 mm.  

Elektrolytem v těchto akumulátorech je vodný roztok hydroxidu draselného o 

hustotě 1,40 aţ 1,42 g/cm
3
. Při přípravě elektrolytu se postupuje stejně jako u nikl-

kadmiových akumulátorů. Chemické reakce probíhající ve stříbro-zinkových 

akumulátorech lze popsat následující rovnicí. 

2222 2222 OHZnAgZnOHOAg  

Stříbro-zinkové akumulátory se skladují v suchém stavu, tedy bez elektrolytu, 

v suché tmavé místnosti bez přítomnosti výparů kyselin a při teplotě od -20 do 35°C. 

Technická ţivotnost stříbro-zinkových akumulátorů se pohybuje od 6 měsíců do 2 let. Při 

provozu způsobem nabíjení-vybíjení se ţivotnost pohybuje mezi 30 aţ 200 cykly. 

Ţivotnost je omezena degradací organického materiálu a především zinkovými 

elektrodami, na kterých vlivem přemisťování materiálu vznikají nárůstky [2].  

2.5. Palivové články 

Název článků je odvozen od reakce, které v nich probíhají. Jde o takzvané studené 

spalování za tvorby elektrického proudu. Splněny musí být dvě podmínky a to kontinuální 

přívod paliva a okysličovadla k elektrodám a zároveň kontinuální odvod reakčních zplodin 

z článku. V článcích tedy dochází pouze k vybíjení a fungují jedině tehdy, je-li zajištěn 
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přísun paliva a okysličovadla do článku. Jako palivo můţe v článcích slouţit například 

vodík, formaldehyd, metan, metanol nebo etanol. Okysličovadlem můţe být čistý kyslík, 

vzduch a peroxid vodíku. Elektrolytem v palivových článcích je hydroxid draselný, 

kyselina sírová, nebo kyselina fosforečná. Na elektrodách probíhají dané reakce, ale samy 

elektrody jsou inertní. V zájmu urychlení reakcí zde působí katalyzátory, nejčastěji platina, 

nebo platinové kovy. 

Nejběţněji pouţívanými palivovými články jsou články kyslík-vodík. Jeho princip 

je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5: Princip palivového článku kyslík-vodík [2] 

 

Pracovní napětí palivového článku je relativně malé, asi 1 V. Z tohoto důvodu se 

z článků sestavují elektrochemické generátory. Články se podle teplot dělí na nízkoteplotní 

a vysokoteplotní. Nízkoteplotní alkalické pracují při teplotách 80 aţ 90°C, kyselé při 

200°C. Vysokoteplotní články s roztavenými uhličitany pracují při teplotě 650°C, články 

s tuhým elektrolytem aţ při 1000°C[2]. 
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3. Legislativa označování baterií a akumulátorů 

O způsobu označování baterií a akumulátorů pojednává ČSN EN 61429 a dále tyto 

zákony. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/66/ES, vyhláška č. 170/2010 Sb. ze 

dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů § 3c podrobnosti 

označování baterií nebo akumulátorů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně 

některých dalších zákonů, § 31c[8], [9]. Tato legislativa určuje, ţe: 

„(1) Baterie, akumulátory a napájecí sady se pro účely zpětného odběru a 

odděleného sběru označují grafickým symbolem uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky. 

(2) Grafický symbol podle odstavce 1 musí zabírat nejméně 3 % plochy největší 

strany baterie, akumulátoru nebo napájecí sady, nejvýše však plochu 5 × 5 cm a v případě 

válcových článků nejméně 1,5 % celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše 

plochu 5 x 5 cm. 

 (3) Baterie, akumulátory a napájecí sady nemusí být označeny podle odstavců 1 a 

2, pokud by byly rozměry grafického symbolu menší než 0,5 × 0,5 cm; v takovém případě 

musí být označen grafickým symbolem podle odstavce 1 o rozměrech nejméně 1 × 1 cm 

jejich prodejní obal, a u baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo k 

nim přiložených prodejní obal  tohoto elektrozařízení. 

(4) Přítomnost těžkého kovu v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích se 

označuje chemickým symbolem Hg pro články obsahující více než 0,0005 % rtuti, Cd pro 

články obsahující více než 0,002 % kadmia a Pb pro články obsahující více než 0,004 % 

olova. Chemický symbol musí být vytištěn pod grafickým symbolem a zabírat plochu 

odpovídající nejméně jedné čtvrtině plochy grafického symbolu. 

(5) Značení podle odstavců 1 až 4 musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým 

potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a 

nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její 

kontrast vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo zřetelné a 

rozpoznatelné.“[9] 
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Obrázek 6: Vzor grafického symbolu pro označování baterií a akumulátorů pro účely 

zpětného odběru a odděleného sběru z přílohy 1 vyhlášky 170/2010 Sb. [9] 

3.1. Značení hermeticky uzavřených válcových NiMH 

akumulátorů 

Hermeticky uzavřené NiMH akumulátory jsou podle norem značeny písmeny HR, 

po nichţ následuje prvně písmeno L, M, H, nebo X, které označuje pro jaké vybíjecí 

proudy je článek určen. L pro nízké proudy do 0,5 It, M pro střední proudy do 3,5 It, H pro 

vysoké proudy do 7 It a X pro velmi vysoké vybíjecí proudy nad 7It. Dále jsou součástí 

označení dvě skupiny čísel, které jsou označeny lomítkem. Pokud je článek určen pro 

trvalé nabíjení při vyšší teplotě vloţí se mezi písmeno označující vybíjecí proud a dvě 

skupiny číslic ještě písmeno T. Pokud je článek konstruován pro rychlé nabíjení, vloţí se 

za písmeno a dvě skupiny číslic ještě písmeno R, coţ pro spotřebitele znamená, ţe je 

článek určen pro nabíjecí proudy ≥1 It. Dvě číslice, které jsou nalevo od lomítka, vyjadřují 

maximální průměr, který je pro článek předepsán. Údaj je vyjádřen v milimetrech, 

zaokrouhlen nahoru na celé číslo. Dvě číslice vpravo od lomítka udávají maximální výšku 

předepsanou pro článek. Opět je tento údaj v milimetrech, zaokrouhlen nahoru na celé 

číslo [10]. 
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Označení Průměr 

[mm] 

Výška [mm] Odpovídající primární baterie Označení 

ANSI 

HR 11/45 
10,5 44,5 R03 AAA 

HR 11/51 
10,5 50,5  5/4 AAA 

HR 11/67 
10,5 67,0  5/3 AAA 

HR 15/43 
14,5 43,0  4/5 AA 

HR 15/49 
14,5 49,0  AA 

HR 15/51 
14,5 50,5 R6 AA 

HR 15/67 
15,0 67,0  5/4 AA 

HR 17/29 
17,0 28,5  2/3 A 

HR 17/43 
17,0 43,0  4/5 A 

HR 17/50 
17,0 50,0  A 

HR 17/67 
17,0 67,0  4/3 A 

HR 18/44 
18,0 43,5  4/5 Af 

HR 18/67 
18,0 67,0  4/3 Af 

HR 19/67 
19,0 67,0  4/3 Aff 

HR 23/34 
23,0 34  4/5 Cs 

HR 23/43 
23,0 43,0  Cs 

HR 23/44 
23,0 43,5  Cs 

HR 23/50 
23,0 50,0  5/4 Cs 

HR 23/60 
23,0 61,0  7/5 Cs 

HR 26/47 
25,8 47,0  C 

HR 26/50 
25,8 50,0 R14 C 

HR 33/36 
33,0 36,0  1/2 D 

HR 33/62 
33,0 61,5 R20 D 
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Označení 
Průměr 

[mm] 

Výška [mm] Odpovídající primární baterie Označení 

ANSI 

HR 33/91 
33,0 91,0  F 

HR 34/60 
33,5 59,5  D 

Tabulka 1: Základní rozměrové typy válcových NiMH akumulátorů [10] 

3.2. Značení hermeticky uzavřených hranolových NiMH 

akumulátorů 

Hermeticky uzavřené malé NiMH hranolové akumulátory jsou označeny písmeny 

HF. Po tomto označení následuje, obdobně jako u předchozích článků, označení vybíjecího 

proudu, pro který je článek navrţen. Opět to jsou písmena L, M, H nebo X, která mají 

stejné hodnoty vybíjecího proudu jako tomu je u článků válcových. V případě, ţe jde o 

článek určený k trvalému nabíjení při vyšší teplotě, je mezi označení vybíjecího proudu a 

tři skupiny číslic vloţeno písmeno T. Pokud se jedná o článek určen i pro rychlé nabíjení, 

vloţí se za označení písmenem a třemi skupinami číslic ještě písmeno R. To označuje, ţe 

článek je určen pro nabíjecí proudy ≥ = 1 It. Dále následují tři skupiny číslic, které jsou 

vzájemně odděleny lomítkem. První dvě číslice vyjadřují maximální šířku předepsanou pro 

článek. Druhá dvojice číslic vyjadřuje maximální předepsanou tloušťku článku a poslední 

dvojice čísel označuje maximální výšku článku. Všechny rozměrové hodnoty jsou 

vyjádřeny v milimetrech a jsou zaokrouhleny nahoru na celé číslo [12]. 

 

Označení Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Označení ANSI 

HF 15/08/49 
14,5 7,4 48,2  

HF 15/09/49 
14,5 8,3 48,2  

HF 16/07/36 
16,0 6,6 3,0  

HF 18/07/36 
17,3 6,1 35,7  

HF 18/07/49 
17,3 6,1 48,2 CS 
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Označení 
Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Označení ANSI 

HF 18/09/49 
17,3 8,3 48,2 CM 

HF 18/07/68 
17,3 6,1 67,3 HS 

HF 18/11/68 
17,3 10,7 67,3  

HF 18/18/68 
17,3 17,3 67,3  

HF 23/11/68 
22,7 10,7 67,3  

HF 23/15/68 
22,7 14,5 67,3  

Tabulka 2: Základní rozměrové typy hranolových NiMH akumulátorů [12] 

3.3. Značení hermeticky uzavřených knoflíkových NiMH 

akumulátorů 

Hermeticky uzavřené knoflíkové akumulátory jsou označovány písmeny HB, po 

kterých následují dvě skupiny číslic oddělených lomící čarou. První tři číslice vyjadřují 

maximální průměr předepsaný pro tyto akumulátory v desetinách milimetru. Druhá trojice 

číslic označuje maximální předepsanou výšku článku. Rozměry jsou zaokrouhleny nahoru 

na celou desetinu [14]. 
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Označení Celkový průměr [mm] Celková výška [mm] 

HB 079/054 
7,6 5,4 

HB 116/054 
11,6 5,4 

HB 156/064 
15,6 6,4 

HB 222/048 
22,2 4,8 

HB 252/061 
25,2 6,1 

HB 252/065 
25,2 6,5 

HB 252/078 
25,2 7,8 

HB 347/060 
34,7 6,0 

Tabulka 3: Základní rozměrové typy knoflíkových NiMH akumulátorů [14] 

3.4. Značení hermeticky uzavřených válcových  NiCd 

akumulátorů 

Hermeticky uzavřené válcové NiCd akumulátory jsou značeny písmeny KR. Po 

těchto písmenech následuje písmeno L, M, H nebo X podle toho na jaké vybíjecí napětí je 

článek určen a dále můţe označení obsahovat písmeno T, a to v případě ţe je článek určen 

k trvalému nabíjení při vyšší teplotě. První dvojčíslí označuje maximální průměr, který je 

předepsán pro článek. Druhá dvojice čísel vyjadřuje maximální výšku předepsanou pro 

článek. Rozměry jsou udávány v milimetrech a hodnota je zaokrouhlena nahoru na celé 

milimetry. Pokud výrobce navrhne článek s takovými parametry a rozměry, ţe jím lze 

nahradit primární baterii, musí být na článku uvedeno označení primární baterie. 

V případě, ţe je článek určen pro rychlé nabíjení proudy ≥ 1 It, je za označením baterie 

ještě písmeno R [11]. 
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Označení Další označení 

dle IEC 

Průměr 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Odpovídající 

primární baterie 

Označení ANSI 

KR 8/43 
 7.8 42.5  AAA 

KR 11/16 
 10.5 16.0  1/3 AAA 

KR 11/45 
KR 03 10.5 44.5 R 03 AAA 

KR 12/30 
 12.0 30.0  2/3 AAA (N) 

KR 15/18 
 14.5 17.5  1/3 AA 

KR 15/29 
 14.5 28.7  2/3 AA 

KR 15/30 
 14.5 30.0  2/3 AA (1/2 AA) 

KR 15/43 
 14.5 43.0  4/5 AA 

KR 15/48 
 14.5 48.0  AA 

KR 15/49 
 14.5 49.0  AA 

KR 15/51 
KR 6 14.5 50.5 R 6 AA 

KR 15/65 
 14.5 65.0  5/4 AA 

KR 17/18 
 17.0 17.5  1/3 A 

KR 17/29 
 17.0 28.5  2/3 A 

KR 17/43 
 17.0 43.0  4/5 A 

KR 17/50 
 17.0 50.0  A 

KR17/66 
 17.0 66.0  4/3 A 

KR 17/67 
 17.0 67.0  4/3 A 

KR 23/27 
 23.0 26.5  2/3 Cs 

KR 23/34 
 23.0 34.0  4/5 Cs 

KR 23/43 
 23.0 43.0  Cs 

KR 23/50 
 23.0 50.0  5/4 CS 

KR26/31 
 25.8 31.0  2/3 Cs 
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Označení 
Další označení 

dle IEC 

Průměr 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Odpovídající 

primární baterie 

Označení ANSI 

KR26/50 
KR 14 25.8 50.0 R 14 C 

KR 33/36 
 25.8 36.9  ½ D 

KR33/44 
 33.0 44.0  2/3 D 

KR 33/60 
 33.0 60.0  D 

KR33/62 
KR 20 33.0 61.5 R 20 D 

KR33/91 
 33.0 91.0  F 

KR 44/71 
 43.5 71  4/5 SF 

KR 44/91 
 43.5 91.0  SF 

KR 44/146 
 43.5 146  8/5 SF 

Tabulka 4: Základní rozměrové typy válcových NiCd akumulátorů [11] 

3.5. Značení hermeticky uzavřených hranolových NiCd 

akumulátorů 

V současné době je jiţ produkce NiCd akumulátorů zastavena. Nelze ale vyloučit, 

ţe se mohou vyskytovat v některých domácnostech nebo podnicích. Dnes jsou 

nahrazovány NiMH a Li-Ion akumulátory s větší měrnou energií. 

Hermeticky uzavřené malé hranolové NiCd akumulátory jsou označeny písmeny 

KF. Po tomto označení následují tři skupiny čísel navzájem oddělených lomítkem. První 

dvojice číslic vyjadřuje maximální předepsanou šířku článku, druhá dvojice vyjadřuje 

maximální předepsanou tloušťku článku a poslední dvojice číslic označuje maximální 

předepsanou výšku článku. Všechny rozměrové údaje jsou uvedeny v milimetrech a 

hodnota je zaokrouhlena nahoru na celé milimetry [13]. 
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Označení IEC Šířka [mm] Tloušťka [mm] Výška [mm] Označení ANSI 

KF 18/07/41 
17.3 6.1 40.2 US 

KF 18/07/49 
17.3 6.1 48.2 CS 

KF18/09/49 
17.3 8.3 48.2 CM 

KF 18/07/68 
17.3 6.1 67.3 HS 

KF 18/09/68 
17.3 8.3 67.3  

KF 18/11/68 
17.3 10.5 67.3  

KF 18/18/68 
17.3 17.3 67.3  

KF 23/15/68 
23.0 14.7 67.3  

Tabulka 5: Základní rozměrové typy hranolových NiCd akumulátorů [13] 

3.6. Značení hermeticky uzavřených knoflíkových NiCd 

akumulátorů 

Hermeticky uzavřené knoflíkové články jsou označovány písmeny KB. Poté 

následuje písmeno označující pro jaké vybíjecí proudy je článek navrţen. Po tomto 

označení následují dvě trojice čísel oddělené lomítkem. První trojčíslí označuje maximální 

průměr článku, druhé trojčíslí označuje maximální výšku akumulátoru. Rozměry jsou 

uvedeny v desetinách milimetru a jsou zaokrouhleny nahoru na celou desetinu [15]. 

Označení Průměr [mm] Šířka [mm] 

KB 116/055 
11,6 5,5 

KB 156/048 
15,6 4,8 

KB 156/061 
15,6 6,1 

KB 222/050 
22,2 5,0 

KB 229/055 
22,9 5,5 

KB 232/030 
23,2 3,0 

KB 232/055 
23,2 5,5 
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Označení 
Průměr [mm] Šířka [mm] 

KB 232/067 
23,2 6,7 

KB 252/064 
25,2 6,4 

KB 252/077 
25,2 7,7 

KB 252/055 
25,2 9,5 

KB 346/055 
34,6 5,5 

KB 346/098 
34,6 9,8 

KB 432/081 
43,2 8,1 

KB 505/105 
50,5 10,5 

Tabulka 6: Základní rozměrové typy knoflíkových NiCd akumulátorů [15] 

3.7. Značení olověných automobilových akumulátorů 

Označení automobilových olověných akumulátorů se skládá z kódu výrobce a data 

výroby. Kód výrobce je vyznačen na akumulátor během jeho výroby. Obsahuje informace 

o výrobci, datu výroby a typu akumulátoru. Zhruba 85 % evropských výrobců akumulátorů 

je sdruţeno v organizaci EUROBAT. Podle platné dohody jsou akumulátory vyráběné 

v Evropě označovány podle standardu ETN. Účel tohoto sjednoceného značení je 

vytvoření sjednoceného číselného značení pro evropské výrobce, snadné zjištění 

elektrických vlastností akumulátorů, jednoduchá identifikace akumulátoru všemi členy 

cyklu od výrobce po koncového uţivatele a jasná definice fyzikálních vlastností baterie 

[17]. 

 

Obrázek 7: Vzor označení podle standardu ETN [17] 
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Typové označení ETN se skládá z devíti číslic, které jsou rozděleny do tří skupin. 

Skupina A označuje napětí a nominální kapacitu akumulátoru. Pro akumulátory s napětím 

6V udává trojmístné číslo kapacitu baterie v Ah. Pro akumulátory o napětí 12V udává 

trojmístné číslo kapacitu baterie v Ah zvýšenou o 500. 

Skupina B udává rozměry nádoby akumulátoru, typ víka nádoby, provedení drţáků 

a rukojetí a umístění pólových vývodů. Určuje také speciální poţadavky na elektrické 

vlastnosti a úroveň odolnosti proti silovému namáhání a vibracím. 

Skupina C je trojmístné číslo po jehoţ vynásobení 10 dostaneme skutečnou 

hodnotu startovacího proudu za studena. Naměřené hodnoty se zaokrouhlují a to 

následujícím způsobem. Hodnoty menší neţ 200A jsou odstupňovány po 10A, 200-300A 

jsou odstupňovány po 20A, 300-600A jsou odstupňovány po 30A, 600-800A jsou 

odstupňovány po 40A a hodnoty nad 800A jsou odstupňovány po 50A. 

Někteří výrobci opatřují akumulátory nálepkou, která zvýrazňuje informace o datu 

výroby. Příkladem můţe být nálepka, která obsahuje dvoumístný kód, kde měsíc je 

označen písmenem (A-L) a rok je označen poslední číslicí roku výroby. Kupříkladu březen 

roku 2005 bude označen jako “C5”. Způsoby kódování se u jednotlivých výrobců můţe 

lišit a informaci o datu výroby by nám měl sdělit prodejce akumulátoru [17]. 
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4. Recyklace baterií a akumulátorů 

Vzhledem k faktu, ţe suroviny uţívané pro výrobu baterií a akumulátorů z velké 

části nepocházejí z obnovitelných zdrojů a nejsou tedy nevyčerpatelné a také ke 

skutečnosti, ţe mnohé z nich jsou toxické a zdraví škodlivé, panuje celosvětově snaha o co 

objem skládkových odpadů. Přikračuje se tedy ve stále větší míře k recyklaci baterií a 

akumulátorů. Technologie recyklace jsou neustále zdokonalovány a jsou vytvářeny nové 

postupy. V roce 2011 bylo prostřednictvím zpětného odběru získáno 769 tun baterií. 

Nakládání s bateriemi a akumulátorce upřesňuje vyhláška č. 170/2010 Sb., která upřesňuje 

nakládání s bateriemi a akumulátory dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

dalších zákonů [1], [9], [27].  

4.1. Sběr použitých baterií a akumulátorů 

Hlavním prvkem v procesu recyklace baterií a akumulátorů je jejich zpětný odběr. 

Provádění zpětného odběru od konečného uţivatele je povinností všech posledních 

prodejců baterií a akumulátorů. Prodejce má moţnost rozhodnout se, zda od svých 

zákazníků bude odebírat baterie dobrovolně, musí však tyto baterie odevzdat na místo 

zpětného odběru. Dále je prodejce povinen viditelně umístit informaci o moţnosti 

odevzdání baterií ve své prodejně. V případě, ţe se prodejce rozhodně od svých zákazníků 

baterie neodebírat je povinen ve své prodejně viditelně umístit informaci, kde je moţno 

baterie na území obce, městské části nebo městského obvodu odevzdat. Prodejce musí 

viditelně a čitelně označit svou provozovnu nápisem, ţe je zde místo zpětného odběru 

pouţitých přenosných baterií. Zpětný odběr baterií a akumulátorů musí probíhat přímo 

v prodejním místě a to od všech osob, po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu, bez 

ohledu na výrobní značku a datum uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo 

akumulátoru [18], [19]. 

V České republice je zpětný odběr pouţitých baterií a akumulátorů prováděn 

prostřednictvím kolektivních systémů provozovaných zejména firmami Ecobat s.r.o. a 

Rema battery s.r.o. jejíţ sběrné nádoby jsou k dispozici také na VŠB-TUO. Obě firmy jsou 

neziskovými organizacemi [20], [21]. 
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Obrázek 8: Sběrná nádoba firmy Ecobat s.r.o. [20] 

 

Obrázek 9: Sběrná nádoba firmy Rema battery s.r.o. [19] 

4.2. Metody recyklace baterií s obsahem zinku 

Při recyklaci zinko-uhlíkových článků je hlavním cílem zpětné vyzískání zinku. 

Můţe se zde jednat o metody hydrometalurgické, nebo pyrometalurgické. 
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4.2.1. Hydrometalurgické zpracování použitých baterií s obsahem zinku 

V současné době se v České republice zinko-uhlíkové baterie zpracovávají 

hydrometalurgicky především v podniku Kovohutě Příbram. Produktem zpracování je zde 

zinek ve formě uhličitanu zinečnatého, který je určen pro další zpracování. Vstupními 

surovinami jsou zinko-uhlíkové a alkalické monočlánky a to v mnoţství aţ 300 t/rok. Dále 

to jsou výrobní odpady podniku jako stěry vzniklé při odzinkování a zinkový prach. Proces 

je sloţen z mechanické a hydrometalurgické části.  

V mechanické části dochází k oddělení jednotlivých sloţek baterie, elektrodové 

hmoty, kovového zinku, oceli, mosaze a nekovových sloţek. Hlavním prvkem je zde 

kladivový drtič. Poté následuje magnetický separátor, který oddělí ţelezné sloţky a 

vibrační síto. Podsítné je tvořeno elektrodovou hmotou. Nadsítné je tvořeno kovovou 

(zinek, mosaz) i nekovovou hmotou (grafit), která je dodatečně separována pomocí dalšího 

drtiče, vibračního síta a následně elektrodynamickým separátorem. Kovové sloţky, jako 

zinek a mosaz z nadsítného, je moţno zpracovat samostatně v destilační peci. Produktem 

tohoto zpracování jsou zinkové housky o čistotě aţ 99%, které jsou pouţitelné pro rafinaci 

drahých kovů rozpuštěných v olovu jako například odstříbřování olova zinkem. Podsítné je 

dále zpracováno v hydrometalurgické části.  

V hydrometalurgické části pak dochází k vyluhování zinku. K louţení je vyuţíván 

odpadní elektrolyt z vyřazených olověných akumulátorů, které firma rovněţ zpracovává. 

Podstatou hydrometalurgického procesu je převedení zinku do síranového roztoku a 

oddělení nerozpustného podílu, převáţně manganu a ţeleza. Roztok je rafinován a 

hydrolyticky sráţen pomocí uhličitanu sodného. Vzniklá uhličitanová sraţenina je 

oddělena od kapalné fáze pomocí tlakové filtrace na kalolisech. Vylisovaný produkt je 

konečném stádiu prodáván jako surovina k výrobě zinku [22]. 
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Obrázek 10: Schéma zpracování přenosných baterií s obsahem zinku v podniku 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. [21] 
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4.2.2. Zisk materiálu při pyrometalurgickém zpracování použitých 

baterií s obsahem zinku 

Pyrometalurgie je hutnické zpracování baterií za vysokých teplot bez předchozí 

mechanické úpravy. Touto metodou lze z jedné tuny baterií získat 237 kg ZnO prášku, 363 

kg Fe, Mn a Ni slitiny, 57 kg Mn koncentrátu [23]. 

4.3. Metody recyklace alkalických akumulátorů 

Jednou z moţností recyklace alkalických článků je poměrně nový postup 

biohydrometalurgického louţení, při kterém se vyuţívá činnosti mikroorganismů. Velmi 

problematické je vyuţití těţkých kovů například z Ni-Cd baterií. Vyuţívá se zde bakterií 

rodu Acidithiobacillus ferrooxidans. Pro tuto metodu je elektrodový materiál z Ni-Cd 

baterií nadrcen na frakci o velikosti <0,5 mm. Biolouţení dosahuje nejlepších výsledků při 

teplotě 34°C, jelikoţ při teplotách nad 35°C dochází ke zpomalování činnosti organismu a 

případnému odumření. Účinnost procesu závisí na rychlosti rozpouštění Ni a Cd. Po 28 

dnech dosahuje u Ni 66.29 % a u Cd 93,56 %. Na účinnost biolouţení má vliv zejména 

biologická aktivita mikroorganismů a chemicko mineralogické sloţení suroviny určené 

k louţení. Základními faktory nezbytnými pro optimální průběh procesu biolouţení jsou 

ţiviny, přístup kyslíku a CO2, vhodné pH, teplota, minerální substrát, obsah těţkých kovů a 

pouţitý mikroorganismus. Většina mikroorganismů vhodných pro bakteriální louţení má 

nejvyšší růstovou rychlost při nízkých hodnotách pH, jedná se tedy o mikroorganismy 

acidofilní. 

Při oxidaci ţeleznatých iontů je Acidithiobacillus ferooxidans schopen tolerovat 

koncentrace přes 10 g/l u Zn, Ni, Cu, Co, Mn, Al.  

Při průmyslové aplikaci lze provádět louţení na haldách, louţení jemnozrnných 

rud, louţení v podzemí nebo louţení v nádrţích [25]. 

4.4. Metody recyklace olověných akumulátorů 

Ročně se v České republice vyprodukuje kolem 30 000 tun akumulátorového 

odpadu. Největší společností zabývající se recyklací olověného odpadu a zároveň 

monopolním výrobcem olova u nás je společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 80 % 

olověného odpadu tvoří staré, vyřazené olověné akumulátory. Vlivem malé účinnosti sběru 
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nefunkčních olověných akumulátorů, se v současné době podaří navrátit k druhotnému 

zpracování pouze kolem 65 % akumulátorů. Průměrný automobilový olověný akumulátor 

obsahuje hmotnostně přibliţně 55% olova. 

4.4.1. Technologie recyklace automobilových akumulátorů v podniku 

Kovohutě Příbram nástupnická a.s. 

V podniku Kovohutě Příbram je k získávání olova z olověných akumulátorů 

vyuţívána od roku 1997 technologie VARTA. Ihned na příjmu je plastové pouzdro 

akumulátoru narušeno pádem na dno sběrné jámy. Elektrolyt, který z akumulátoru odtéká, 

je soustředěn v jímce a následně vyuţíván k neutralizaci alkalických skládkových vod. 

Následně jsou akumulátory smíchány s ostatním olověným odpadem, který tvoří odpad 

z výroby akumulátorů, potrubí, závaţí, dále s vratnou struskou, koksem, vápencem, 

ţelezem a jeho oxidy a obrazovkovým sklem. Tato směs je dávkována do šachtové pece 

VARTA. Akumulátory nejsou po odtečení elektrolytu nijak dále upravovány a plastový 

obal slouţí v kombinaci s koksem jako palivo. Proces tavení probíhá kontinuálně při 

teplotě 1400°C kdy se olovo vytaví a zbylé nečistoty se naváţou na strusku. Surové olovo 

v roztaveném stavu se díky větší hustotě odděluje od strusky a klesá ke spodní části pece. 

Odtud olovo vytéká a odlévá se do ingotů. Vsázka obsahuje také určité mnoţství síry, která 

je v peci redukována a váţe se na přidávané ţelezo. Periodicky je v podobě kamínku 

odpichována a po ztuhnutí je kamínek od strusky oddělen. Struska je, pro své dobré 

mechanické vlastnosti, vyuţitelná ve stavebnictví, kamínek je vyuţíván pro výrobu 

kyseliny sírové. Surové olovo je dále rafinováno a s pomocí moderních technologií je 

získáno měkké olovo o čistotě 99,97 % nebo slitiny olova s různými legujícími přísadami. 

Přibliţně 80 % olova je dodáváno zpět pro výrobu akumulátorů. Plyny, které při tavení 

v peci vznikají, jsou směrovány tak, aby nuceně procházely přes dohořívací komoru. Zde 

jsou při teplotě kolem 1000°C zapáleny. Při dostatečné prodlevě a přístupu kyslíku (nad 

6 %) je zajištěno dohoření organických látek pod stanovené limity. Popsaná technologie je 

znázorněna na následujícím schématu [26], [27]. 
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Obrázek 11: Technologie VARTA pouţívaná v podniku Kovohutě Příbram [25] 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo charakterizovat legislativu platnou pro dělení, 

označování baterií a akumulátorů a nakládání s pouţitými bateriemi a akumulátory. Dále 

jsem se pokusil zmapovat a popsat nejpouţívanější technologie recyklace pouţitých baterií 

a akumulátorů. 

V platných právních předpisech České republiky jsou jiţ aplikovány Legislativní 

předpisy platné v Evropské unii. Dochází tak k postupnému sjednocování evropské a české 

legislativy a odstraňování nejasností a rozporů mezi jednotlivými předpisy. 

Popsal jsem zde také způsoby recyklace nejvíce zastoupených typů článků. Jelikoţ 

jsou baterie a akumulátory velmi širokým oborem, bakalářská práce bohuţel není schopna 

svým rozsahem tuto problematiku pokrýt celou. Poskytuje však dobrý základ a vhodné 

téma pro zpracování diplomové práce. 
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