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Finta na domácí odpad

Firma nechala bývalé vězně vyrobit
židle, výsledek stojí za to

Kuchyně je nejfrekventovanějším místem domácnosti. Právě tam vyprodukujeme
nejvíc odpadu. Skladované zbytky potravin jsou zdrojem zápachu a šíření bakterií,
neodstraněné odpadky lákají hmyz. Výkonný drtič odpadků se hravě vypořádá se
slupkami z brambor, s kuřecími kostmi, vaječnými skořápkami, cigaretovými
nedopalky či papírovými ubrousky.
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Drtič zlikviduje mnoho
nepohodlného odpadu.
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Drtič se zavěšuje přímo pod výlevku. Otvor musí být
dostatečně veliký (90 mm), pokud máme dřez starší, s 50
mm otvorem, lze jej za určitých okolností přizpůsobit.
Všeobecně je ale lepší v takovém případě koupit dřez nový.
Drtič se připojuje na standardní rozvod elektrického
proudu 220 V a zapíná se klasickým spínačem. Standardní
drtiče mají antikorozní povrchovou úpravu, dražší a
luxusnější mají celý systém nerezový. Hlučnost naprázdno
spuštěného spotřebiče je srovnatelná s chodem kompresoru
lednice. Když je v plném chodu, hluk odpovídá hluku
mixéru.
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Jak funguje
Veškerý odpad, který drtič zpracuje, je rozmělněn na
částice ne větší než zrnko rýže. Princip, jak drtič pracuje, je
jednoduchý. Odpad, který nasypeme do dřezu, je
odstředivou silou natlačen na vnitřní stranu komory.
Zde je obrušován výčnělky na vnitřní straně stěny. Když je
dostatečně rozdrcen, jsou malé částečky vodou odnášeny
do kanalizace. Pro proplachování používáme vlažnou vodu,
spíš teplejší, aby rozpustila tuky.
Bezpečný provoz
Liché jsou obavy, že by nás po zapnutí mohl drtič nějak
poranit. Zpracovávané odpadky nasypeme do otvoru a ony
se samy dostanou do drticí jednotky. Pokud neúmyslně
drtič přetížíme, dojde k automatickému vypnutí, díky
termopojistce. Potom je potřeba odstranit důvod zastavení
pinzetou nebo štíhlými kleštěmi. Vždy ale vypneme
vypínač! Když pojistky vychladnou, přístroj lze opět spustit.
Nabízí se otázka, zda množství hmoty, procházející
odpadním potrubím, jej po čase nezanese natolik, že se
zcela ucpe. Kosti v podobě malých střípků nesených vodou
mají čisticí schopnost stěn trubek. Není-li drtič zapnutý,
funguje jako sifon dřezu. Životnost kvalitního drtiče je
minimálně 27 let, běžně se uvádí zhruba 15 let.
Ekonomický provoz
Za standard považujeme spotřebiče, které dosahují kolem
2600 otáček za minutu. Špičkové drtiče mívají i 2800
otáček. Drtič při běžném provozu spotřebuje za měsíc
zhruba tolik energie, co spálí jedna stowattová žárovka za
hodinu. Spotřeba vody je zhruba 4 litry za den. Cena
přístrojů se pohybuje od 7000 do 15 000 Kč.
Nejdražší spotřebiče vyjdou na 30 000 Kč, ty jsou určené
pro velmi početné domácnosti nebo poloprofesionální
provozy. Drtiče poskytují bezesporu pohodlí a komfort
pobytu v kuchyni.
Jejich používání ovšem kritizují ekologové, považují je za
problematické vzhledem k tomu, že drtiče přispívají ke
vzniku velkého množství problematického odpadu a kalů.
Drtiče se přitom stále více prosazují a u novostaveb je
nabízejí mnohdy developeři jako součást výbavy kuchyně.
Jana Špatzová, rai , Novinky, Právo

Odvoz a likvidace odpadů

Odvoz stavebních i komunálních odpadů kontejnery 4 - 11m3 v Brně.

vyřízení povolení

vedení evidence, roční hlášení, POH odpadový hospodář, odborný
zástupce

Kontejnerová autodoprava

Dovoz písku, drtě, zemní práce. Odvoz sutě, stavebního odpadu
Brno.

Recifa

Pěnové sklo Refaglass je moderní stavební tepelně izolační materiál.
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Proslulá výstava Floriade
V nizozemském městě Venlo, které se nachází v
bezprostřední blízkosti hranice s Německem, se letos
koná pozoruhodná zahradnická akce...
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I zahradní schodiště má být bezpečné
Obrazem
Zahrada v rovině se snadno udržuje, členitější
pozemek zase vypadá efektněji. Zejména tam, kde
potřebujeme k překonání výškových rozdílů...
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Malíř Jiří Votruba tvoří střídavě v Praze a
na útulné chalupě u Berouna
Obrazem
Malíř Jiří Votruba bydlí v Praze ve velkém bytě na
Petřinách. Malý ateliér má přes pětadvacet let v Praze
na Cibulkách a útulnou chalupu...
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Hackeři se snaží vylákat peníze
z klientů České spořitelny
20. 8. Klienti tuzemských bank si již zvykli na
podvodné e-maily, které z nich lákají citlivé údaje
o platebních kartách a internetovém bankovnictví.
Hackerům nyní s podvody pomáhá i nový
počítačový virus, varovala Česká spořitelna.
Celý článek »
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Bradáčová má nového náměstka, je
jím Bašný, potrestaný kvůli kauze
Čunek
20. 8. Aktualizováno Náměstkem pražské
vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové
bude Adam Bašný. Do funkce jej v pondělí
jmenoval ministr spravedlnosti...
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Soud rozhoduje, zda odejde David
Rath volný
Video
20. 8. Aktualizováno Kauzu bývalého
středočeského hejtmana Davida Ratha v
pondělí opět projednává soud, který ve 13
hodin začal řešit jeho další žádost...

Dopravní podnik hledá nového
ředitele, právník hovoří o
zločinecké struktuře
20. 8. Představenstvo pražského dopravního
podniku v pondělí rozhodlo, že vypíše
výběrové řízení na nového ředitele. Chce
rovněž vypsat zakázky...
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