
Ogniwo galwaniczne  jest to układ składajàcy si´ z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie. Funkcjonowanie tego układu powoduje zamian´ energii chemicznej na elektrycznà i sprawia, ˝e przenoÊne urzàdzenia takie jak wiertarka, aparat fotografi czny, latarka czy zabawki działajà.

Co to są ogniwa galwaniczne 

i jaka jest różnica między baterią i akumulatorem?

Ogniwa galwaniczne nieodnawialne zwane potocznie bateriami mogà byç 
u˝ywane tylko jeden raz, składniki, z których sà zbudowane powodujà, ˝e 
tych ogniw  nie mo˝emy ponownie naładowaç.

Akumulatory czyli ogniwa odnawialne sà tak zbudowane, ˝e zachodzàce 
w nich procesy mo˝na wielokrotnie powtarzaç za pomocà ładowania. 

W sklepie znajdziesz wiele rodzajów baterii i akumulatorów, które 
ró˝nià si´ wielkoÊcià, kształtem i składem chemicznym. 

Zwiàzki metali w nich zawarte takich jak: kadm, rt´ç nikiel, lit, cynk 
i mangan powodujà, ˝e po zu˝yciu ogniwa galwaniczne stajà si´ 
odpadem niebezpiecznym !!!

Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, 
do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska.

Pami´taj ! Po zu˝yciu ka˝dej baterii lub 

akumulatora wyrzuç je do specjalnego pojemnika 

oznaczonego napisem „Zużyte baterie”, 

stojàcego w szkole, sklepie lub innym miejscu.

Czy wiesz, że guzikowa bateria srebrowa może 

skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody? Wszystkie zu˝yte baterie zebrane 
selektywnie poddawane sà recyklingowi 
dzi´kii czemu:

• zmniejsza si´ zanieczyszczenie Êrodowiska,

• odzyskuje si´ wiele cennych surowców np. cynk,

• zmniejsza si´ iloÊç odpadów na składowisku

Obieg zużytych  baterii

odbiór baterii 
przez fi rm´ 
operatorskà

Posegregowane 
baterie

zak∏ad recyklingu

Odzyskane surowce

Sortownia

W Polsce rocznie sprzedaje się 

około 300 mln sztuk ( 7,5 tys ton) 

baterii i akumulatorów 

małogabarytowych! !



Masz pytania 
dotyczàce 
naszej działalnoÊci?
Zadzwoƒ:  
infolinia: 0 801 363 373 

Reba 
Organizacja Odzysku S.A.
ul. Kubickiego 19 lok. 16
02-954 Warszawa
tel: 022 550-61-08
fax: 022 550-61-09
biuro@reba.pl

– zbiórka zużytych baterii

Program Szkolny 
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UŻYTE BATERIE NIE NA ŚMIETNISKO! 

1 kg = 1 pkt

Program Szkolny zbierania zu˝ytych baterii stworzony 
przez REBA O.O. S.A. to propozycja dla ka˝dej placówki 
oÊwiatowej.

Bezpłatne pojemniki i bezpłatny odbiór zebranych baterii.

Za ka˝dy zebrany kilogram REBA przyznaje 1 pkt.

Zbieraj baterie w szkole!

1 kg = 1 p
kt.

Cenne nagrody za zebrane punkty 
dla placówek oÊwiatowych


