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1.7. Kaip išsirinkti tinkamiausią skalbyklę?

Darbas su duomenimis

Dažnas šiuolaikiniame pasaulyje sutiktas žmo
gus sunkiai įsivaizduoja savo gyvenimą be 
skalbyklės. Įdomu, kaip drabužius skalbdavo 
jūsų seneliai? Atlikite nedidelę apklausą ir iš
siaiškinkite tai.

Apklaustas žmogus Skalbimo būdai

Išnagrinėkite surinktą informaciją ir paieškokite panašumų tarp proceso, kurį atlieka šiuolaikinė 
skalbyklė, ir proceso, kurį žmonės anksčiau atlikdavo kitais būdais. Savo pamąstymais pasidalykite 
su klasės draugais.

Panašumai

Atliekame tyrimą

Šiuo metu žmonės vis dažniau apsiperka elektroninėse parduotuvėse. Tai patogu, paprasta ir greita. 
Tačiau nusipirkti tinkamą prekę, žinant jos savybes, kartais net ir patyrusiems pirkėjams būna gana 
didžiulis iššūkis.

Problema. Įsivaizduokite, kad norite nusipirkti skalbyklę. Kaip iš prekių gausos išsirinkti labiausiai 
atitinkančią jūsų poreikius? Kokią skalbyklę pasirinkti?

Tikslas

Hipotezė

Patarimas. Jei neturite galimybės atlikti apklau
są, informacijos, kaip anksčiau žmonės skalbda
vo drabužius, paieškokite įvairiuose šaltiniuose.

Patarimas. Formuluojant hipotezę, vertėtų 
paanalizuoti kelias skalbyklės savybes. Taip 
pat galite nusibraižyti brėžinį. Juo remiantis 
suformuluota hipotezė būtų labiau pagrįsta.
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1. Palyginkite skalbyklių būgnų sukimosi dažnį, periodą ir kampinį greitį.

Dydis (matavimo vienetas) 1 skalbyklė <, > arba = 2 skalbyklė <, > arba = 3 skalbyklė

Sukimosi dažnis (. . . . . . . . . . . . . . )

Sukimosi periodas (. . . . . . . . . . . . . . )

Kampinis greitis (. . . . . . . . . . . . . . )

 2. Ką galite pasakyti apie skalbyklę, žinodami jos būgno sukimosi dažnį? Kodėl jis svarbus renkantis 
skalbyklę?

 3. Kokiu didžiausiu linijiniu greičiu juda prie skalbyklės būgno sienelių prigludę drabužiai? 

 4. Kaip pasikeistų šis linijinis greitis, jei pasirinkto būgno skersmuo būtų trumpesnis? Kodėl?

 5. Kokiu pagreičiu iš skalbyklės būgno išlekia vanduo, gręžiant drabužius? Nuo ko tai priklauso?

3 skalbyklės savybės
spalva Balta
Papildomos funkcijos, priedai „Fuzzylogic“, mišrių audinių, džinsų 

skalbimo, skalbinių atnaujinimo, grei-
tojo skalbimo funkcijos, gležnų audi-
nių ir lauko drabužių programos 

Ekranėlis Jutiklinis LCd ekranėlis
Temperatūros reguliavimas Taip
Būgno talpa, kg 9
Būgno skersmuo, cm 45
Gręžimas, sūk/min 1600
skalbimo programos –
Programų pradžios atidėjimo 
funkcija

Yra

Energijos sąnaudos, kWh 179 per metus
Vandens sąnaudos, l 10 999 per metus (63 l ciklui)
Energijos sąnaudų efektyvumo 
klasė

a+++

skalbimo efektyvumo klasė a
Gręžimo efektyvumo klasė a
Putų kontrolės sistema Taip
Gręžimo greičio reguliavimas Taip
disbalanso kontrolės sistema Taip
Lengvo lyginimo funkcija Taip
Garantijos laikotarpis, mėn. 24
aukštis, cm 85
Plotis, cm 60
Gylis, cm 60
Valdymas Elektroninis

1 skalbyklės savybės
spalva Balta
Papildomos funkcijos, priedai „ECO BuBBLE“ sistema
Ekranėlis LCd
Temperatūros reguliavimas Taip
Būgno talpa, kg 12
Būgno skersmuo, cm 45
Gręžimas, sūk/min 1400
skalbimo programos Vilnos skalbimo, greitojo skalbimo, 

baltų skalbinių, „Eco bubble“
Programų pradžios atidėjimo 
funkcija

Taip

Energijos sąnaudos, kWh 1,32
Vandens sąnaudos, l 78
Energijos sąnaudų efektyvumo 
klasė

a+++

skalbimo efektyvumo klasė a
Gręžimo efektyvumo klasė B
Gręžimo greičio reguliavimas Taip
Garantijos laikotarpis, mėn. 24
aukštis, cm 85
Plotis, cm 60
Gylis, cm 60
Valdymas Elektroninis

2 skalbyklės savybės
spalva Balta
Temperatūros reguliavimas Taip
Būgno talpa, kg 8
Būgno skersmuo, cm 45
Gręžimas, sūk/min 1200
skalbimo programos –
Programų pradžios atidėjimo 
funkcija

–

Energijos sąnaudos, kWh 191 per 
metus, 
1,02 ciklui

Vandens sąnaudos, l 10 900 per 
metus, 
56 ciklui

Energijos sąnaudų 
efektyvumo klasė

a+++

skalbimo efektyvumo klasė a

Gręžimo efektyvumo klasė B
Gręžimo greičio reguliavimas Taip
Garantijos laikotarpis, mėn. 24
aukštis, cm 85
Plotis, cm 60
Gylis, cm 55,5
Valdymas –

Duomenų ir rezultatų analizė
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Išvados
Remdamiesi skalbyklių savybėmis ir savo skaičiavimais, pasirinkite optimalų variantą – skalbyklę, 
labiausiai taupančią elektros energiją, geriausiai gręžiančią drabužius ir t. t.

Įsivertinimas

Ar jūsų hipotezė renkantis skalbyklę pasitvirtino? Iš ko sprendžiate?

Apie tai, kodėl pasirinkote būtent šią skalbyklę, padiskutuokite su klasės draugais.

Kokiais kitais būdais, neatliekant ypatingų skaičiavimų, būtų galima išsirinkti norimą pirkinį?

Kuo naudingi atlikti skaičiavimai ir skalbyklių savybių analizė renkantis pirkinius virtualiojoje erd
vėje? Kuo galėsite pasinaudoti ateityje?


