
                            Niech żyje ekologia!

        Dzięki bateriom korzystamy z urządzeń, potrzebujących zasilania 
energetycznego z dala od gniazdka. Baterie towarzyszą nam w 
codziennych czynnościach: budzimy się dzięki budzikowi, rozmawiamy 
przez telefon komórkowy, sprawdzamy godzinę na zegarku, myjemy 
zęby szczoteczką elektryczną, łapiemy za kamerę lub robimy zdjęcia 
aparatem fotograficznym i przebywamy w pomieszczeniach 
wyposażonych w czujniki dymu czy gazu. Dla zmarzluchów sklepy 
oferują nawet podgrzewane na baterie skarpety, a dla niektórych baterie 
umożliwiają pracę aparatu słuchowego czy rozrusznika serca, 
przyczyniając się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa 
zdrowotnego.

                              18 lutego obchodzimy Dzień Baterii.

     W 1800 roku Galvaniemu Alessandro Volta udało się zaprojektować 
pierwsze ogniwo wytwarzające prąd elektryczny.

    Nie wiadomo do końca, kto był inicjatorem święta baterii i gdzie po raz 
pierwszy się odbyło, ale uważa się, że jego data jest nieprzypadkowa.

     18 lutego 1745 roku bowiem urodził się sam pan Volta, którego 
badania nad napięciem elektrycznym przyczyniły się do skoku 
cywilizacyjnego kolejnych pokoleń.

    Współcześnie, w zależności od materiałów użytych do budowy baterii, 
mamy do wyboru cały ich wachlarz.

Poza bateriami AA, znanymi jako „paluszki”, warto wymienić m.in.

-baterie litowe,

-baterie termoelektryczne, słoneczne

- baterie wielokrotnego ładowania, czyli akumulatory.

         W popularnych bateriach znajdziemy pochodne



węgla, cynku, rtęci, manganu, ołowiu, niklu, kadmu, kobaltu czy potasu. 

    Kadm na przykład przyczynia się do zaburzeń czynności nerek i 
funkcji rozrodczych, chorób nadciśnieniowych, zmian nowotworowych 
czy nieprawidłowości w metabolizmie wapnia, które skutkują deformacją 
szkieletu.

Zatrucie ołowiem z kolei powoduje zaburzenia pracy mózgu.

    Ze względu na trujące właściwości składników, zużyte baterie muszą 
zostać w odpowiedni sposób zutylizowane.

     Niewłaściwie składowane baterie, potrafią dotkliwie skazić otoczenie 
metalami ciężkimi.

Na przykład, płaska bateria zegarowa może zanieczyścić od 5 do 50 
tysięcy litrów wody.

    Dlatego tak ważne jest, by nie wyrzucać zużytych baterii do 
pojemników z odpadami zmieszanymi, lecz do specjalnie 
przeznaczonych do tego pudełek, które znajdziemy np. w sklepach.

    Z drugiej strony, materiały i substancje, z których zbudowane są 
baterie i akumulatory, to cenne surowce, które po odzyskaniu mogą być 
wykorzystywane ponownie do produkcji nowych baterii, ale również m.in.
jako dodatki do nawozów mineralnych, składnik paliwa alternatywnego, 
czy też wykorzystane w hutach jako dodatek do wsadu zasadniczego.

   W ramach świętowania warto zrobić coś dla planety.          

  Na przykład przyłącz się do akcji sieci Ikea o wymień baterie na 
wielorazowe akumulatorki i zatroszcz się o otoczenie! 

Dla niezdecydowanych materiał promocyjny 

https://www.facebook.com/watch/?v=175791474034439
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