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Klasa VI  

Temat: Nowoczesne urządzenia w domu. 
 
Zmywanie naczyń to czynność uciążliwa, lecz niezbędna. Mimo to musiało 
upłynąć prawie dziewięćdziesiąt lat od skonstruowania pierwszej zmywarki do 
naczyń, podłączonej do sieci wodociągowej, zanim zaczęła się ona stawać 
urządzeniem coraz powszechniej stosowanym w kuchniach. 
 
Zmywanie naczyń w sposób tradycyjny często wiąże się z większym zużyciem 
wody. 
W zmywarce naczynia, sztućce, garnki i patelnie są myte zwykle w kilku cyklach. 
Na początku zaczyna działać program zmywania wstępnego, którego zadaniem 
jest spłukanie resztek jedzenia. Zimna woda wpływa do urządzenia i jest 
rozprowadzana w komorze z naczyniami za pomocą obracających się ramion 
natryskowych, aby mogła wszędzie dotrzeć. Następnie woda zostaje 
wypompowana i otwiera się dozownik detergentów. Rozpoczyna się główny 
cykl zmywania, w czasie którego do wpływającej czystej wody są dodawane 
detergenty – związki chemiczne stanowiące aktywny czynnik środków czystości. 
Mieszanka ta jest rozprowadzana przez ramiona natryskowe, a jednocześnie 
woda jest podgrzewana do temperatury od 50°C do 70°C, w zależności od 
wybranego programu. Po zakończeniu cyklu woda zostaje wypompowana i 
następuje cykl płukania naczyń za pomocą czystej wody. Ostatnim cyklem jest 
tzw. nabłyszczanie, kiedy zmywarka oprócz wody pobiera z zasobnika płyn 
nabłyszczający. Woda jest podgrzewana stopniowo do temperatury 70°C, a 
następnie zostaje wypompowana. Naczynia nabierają połysku i są osuszane. 
Zasadę działania zmywarki do naczyń oraz elementy jej budowy 
zaprezentowano na rysunku. 

ZMYWARKA DO NACZYŃ 
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1. obracające się ramiona natryskowe 

2. wlew wody 

3. odprowadzenie zużytej wody 

4. dozownik detergentu 

 

 

Zmywarki mają zwykle od trzech do dwunastu programów. Odpowiedni 
program wybiera się w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia naczyń. 
Ustawia się go za pomocą pokrętła i przycisków mechanicznych lub 
dotykowych. Często wskaźniki przebiegu programu widać na wyświetlaczu LCD. 

Podczas kupowania zmywarki należy zwrócić uwagę na: 
 Klasę efektywności energetycznej (nowoczesne zmywarki mają na etykiecie 

potrójne A – AAA). 

 Klasę efektywności zmywania (im wyższa klasa, tym większe zabrudzenia 
zmywarka będzie w stanie usunąć). 

 Klasę efektywności suszenia. 

 Zużycie wody. 

 Poziom hałasu podczas zmywania (ciche urządzenia wykazują wartości ok. 50 
dB, bardzo ciche – poniżej 45 dB). 

Zmywarka do naczyń pozwala oszczędzić 2/3 ilości wody – w porównaniu z 
wodą zużywaną podczas mycia ręcznego. Przy normalnie zabrudzonych 
naczyniach należy korzystać z programu 50°C, a nie 60°C. Dzięki temu można 
zaoszczędzić 30% energii elektrycznej. Czasem powinno się jednak myć 
naczynia w temperaturze 60°C – służy to samooczyszczaniu zmywarki i 
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. 
 
Żelazko parowe jest urządzeniem do prasowania parą pod ciśnieniem 
(regulowanym). Umożliwia prasowanie ubrań w pionie, bez konieczności 
zdejmowania ich z wieszaka i używania deski do prasowania. Nie wymaga 
dostosowywania temperatury żelazka do prasowanej tkaniny. Nie ma też 
niebezpieczeństwa tzw. wyświecenia tkaniny podczas prasowania. 

 

Zadanie  
Opisz  nowoczesne urządzenie, które mogłoby ci pomóc w codziennym życiu. 
 


