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Diplomska naloga obravnava delovanje kondenzacijskega stroja za sušenje perila. Delovanje
kondenzacijskega sušilnega aparata, ki temelji na električnem gretju procesnega zraka, je
sicer enostavno, vendar energetsko neučinkovito. Namen diplomske naloge je, da se
izvedejo ukrepi, ki bi pripomogli k energetski izboljšavi sušilnega stroja. Na sušilnem stroju
smo izvedli in analizirali šest ukrepov za zmanjšanje rabe energije. Pridobljene podatke pri
posameznih ukrepih smo primerjali z referenčno meritvijo. Pri analizi podatkov smo
ugotovili, da posamezni ukrepi vplivajo na delovanje stroja za sušenje perila, kar pomeni,
da so rezultati zadovoljili pričakovanja.
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Abstract
UDC 628.8:536.24(043.2)
No.: VS I/486

Comparative analysis of measures to increase the energy-efficiency of the
dryer with an electric air heater

Urban Bokal
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The thesis discusses the operations of the condensing machine for drying laundry. The
operations of the condensing dryer, which is based on electrical heating of the process air,
are simple, but not energy-efficient. The purpose of the thesis is therefore to perform
measures, which would contribute to energy-efficiency of the dryer. We carried out and
analysed six measures to reduce the energy consumption of the dryer. We compared the data
from individual measures with a referential measurement. After the data analysis, we found
that individual measures influence the operations of the dryer, which means that the results
have satisfied the expectations.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
Sodobna gospodinjstva za svoje potrebe poleg pralnega stroja uporabljajo tudi sušilni stroj.
Sušenje perila na prostem v urbanih območjih ni več mogoče. V nakup sušilnega stroja nas
sili zlasti pomanjkanje časa. V vse večji naglici je treba oprano perilo kar se da hitro
pripraviti za uporabo. Zato čedalje večjo veljavo pridobiva tudi sušilni stroj, ki nam
omogoči, da oprano perilo hitro posušimo. V tem primeru je sušenje proces odstranjevanja
vode iz perila. Sušilni stroj spada med velike gospodinjske aparate. Namen diplomske naloge
je eksperimentalno ovrednotiti manj zahtevne ukrepe, s katerimi bi povečali energetsko
učinkovitost stroja za sušenje perila. Diploma je eksperimentalno usmerjena, kar pomeni, da
je za kakršnekoli spremembe na sušilnem stroju treba te dokazati tudi s pomočjo meritev. V
nalogi smo obravnavali kondenzacijski sušilni stroj brez toplotne črpalke. Diplomsko delo
je razdeljeno na dva dela. Prvi del je namenjen spoznavanju delovanja sušilnega stroja, drugi
del pa povzema eksperimentalne rezultate analiziranih ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti sušilnega stroja.

1.2. Cilj
Cilj naloge je s pomočjo eksperimentalnih meritev toplotnega odziva sušilnega aparata
opredeliti manj zahtevne ukrepe, s katerimi bi povečali energetsko učinkovitost stroja. Pri
posameznih meritvah je treba izmeriti potrebne parametre za delovanje aparata v času enega
cikla sušenja. V drugem delu pa je treba izvesti primerjalno analizo vpliva predlaganih
ukrepov. Na podlagi izsledkov analiz je treba v delu podati ustrezne zaključke, ki lahko
služijo za izboljšave ali prihodnje razvojne aktivnosti.

1
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2. Teoretične osnove
Ker diplomska naloga obravnava sušilni stroj za sušenje perila, se je treba seznaniti z
nekaterimi teoretičnimi osnovami. V tem poglavju je obrazložen teoretični proces sušenja
ter predstavljeni so sestavni deli kondenzacijskega stroja za sušenje perila. Predstavljeni pa
so tudi nekateri osnovni pojmi, ki so osnova za razumevanje sušilnega procesa.

2.1. Sušilni stroj za sušenje perila
Sušilni stroj za sušenje perila je gospodinjski pripomoček, ki nam pomaga posušiti oprano
perilo. Pri sušenju perila poznamo več tipov sušilnih strojev: odzračevalni sušilni stroj,
kondenzacijski sušilni stroj in sušilni stroj s toplotno črpalko. Odzračevalni sušilni stroj je
najenostavnejši, saj imamo samo en tok zraka. Odzračevalni stroj zajame zrak iz okolice, ga
s pomočjo električnega grelca ogreje in s pomočjo ventilatorja vpihuje v boben. Tam topli
zrak osuši perilo in se nasiči z vlago. Ta vlažni zrak pa izstopa iz stroja v okolico, kar pomeni,
da se vlaga prostora, v katerem se nahaja sušilni stroj, povečuje. Ker pa to ni primerno, so
odzračevalni sušilni stroj opremili s kondenzatorjem in tako je nastal kondenzacijski sušilni
stroj. Kondenzacijski sušilni stroj s pomočjo kondenzatorja kondenzira vlažni zrak, ki
izstopa iz bobna stroja. Kondenzacijski sušilni stroj je tema diplomske naloge, zato je
podrobno predstavljen v poglavju 2.1.1. Kompleksnejši sušilni stroj pa je stroj s toplotno
črpalko. Pri tem tipu sušilnega stroja kondenzator toplotne črpalke ogreva sušilni zrak. Ko
vlažen sušilni zrak zapusti boben stroja, ta potuje do uparjalnika toplotne črpalke, kjer se
zrak ohladi in zaradi kondenzacije na ceveh uparjalnika tudi osuši. Perilo lahko posušimo
tudi na druge načine: sušenje s centrifugo, sušenje s paro, sušenje z mikrovalovi in sušenje
perila v vetru [[1], [2]].
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2.1.1. Glavni sestavni deli kondenzacijskega sušilnega stroja in
opis delovanja
Osnovni deli, ki sestavljajo sušilni stroj, so (slika 2.1):
- ohišje,
- boben,
- električni grelnik,
- kondenzator,
- črpalka za kondenzat,
- posoda za kondenzat,
- filter puhastih delov,
- ventilatorja procesnega ter okoliškega zraka,
- elektromotor,
- krmilna elektronika.

Boben

Filter

Električni
grelnik
Ventilator okoliškega zraka
Ventilator
procesnega
zraka
Kondenzator

Posoda za kondenzat

Slika 2.1: Prikaz glavnih sestavnih delov kondenzacijskega sušilnega stroja

Ko sušilni stroj deluje, električni grelec greje zrak in ga s pomočjo ventilatorja vpihuje v
boben. Boben se stalno vrti, da zagotovi enakomerno sušenje, vroči zrak pa suši perilo. Zrak,
nasičen z vodno paro, potuje skozi filter. Namen filtra je filtriranje kosem oblačil, da te ne
zaidejo v kondenzator. Kosmi oblačil, ki so se nabrali na kondenzatorju, lahko zmanjšajo
učinek kondenzatorja. Kondenzator je križno-točni prenosnik toplote. Z vzdolžne strani
(glede na sliko 2.1) priteka procesni zrak, ki potuje iz bobna skozi kondenzator, mimo
ventilatorja do električnega grelca. Iz prečne smeri (glede na sliko 2.1) pa priteka okoliški
zrak oziroma hladilni zrak. Ta prihaja iz okolice, potuje skozi kondenzator in se vrača nazaj
v okolico. Za pogon okoliškega zraka potrebujemo še dodatni ventilator, ki je nameščen v
kanalu med vstopno odprtino in kondenzatorjem. Ker se procesni zrak ohladi, se izloči vodna
4
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para v obliki kondenzata. Kondenzat prečrpava električna črpalka iz kondenzatorja v posodo
za kondenzat. Kondenzat zbiramo ločeno in ga nato zavržemo. Elektromotor skrbi za pogon
dveh ločenih ventilatorjev oziroma puhal ter zagotavlja vrtenje bobna. Vrtilni moment iz
elektromotorja na boben omogoča ploščati jermen. Krmilna elektronika skrbi za nadziranje
in delovanje ter regulacijo vseh pomembnih komponent stroja [[1], [2]].

2.2. Osnovni pojmi pri sušilnem procesu
Za razumevanje sušilnega procesa je treba razumeti naslednje pojme:
- vlažni zrak,
- segrevanje vlažnega zraka,
- sušenje perila,
- proces vlaženja zraka,
- proces sušenja zraka,
- prenosnik toplote.

2.2.1. Vlažni zrak
Snov, ki se nahaja v vseh točkah sušilnega procesa, imenujemo vlažni zrak. Ker zrak sprejme
vodo iz namočenega perila, se zraku poveča vsebnost pare (zrak se navlaži), kar pomeni, da
je vlažni zrak sestavljen iz mešanice suhega zraka in vode (voda pa se lahko nahaja v
poljubnem agregatnem stanju). Pri tem v mešanici suh zrak in voda kemično med seboj ne
reagirata, zrak pa se v vodi raztaplja le v manjših količinah. Tlak vlažnega zraka je sestavljen
iz parcialnega tlaka zraka in parcialnega tlaka vodne pare (enačba (2.1)). Stanje nasičenja si
najlažje predstavljamo, če si predstavljamo zaprto posodo, v kateri se nahajata voda in suh
zrak pri enaki temperaturi. Ker sistem (voda/zrak) ni v ravnotežju, želi voda vzpostaviti
ravnovesje z zrakom tako, da pošilja molekule v zrak (voda hlapi). Voda preneha hlapeti, ko
se vzpostavi ravnovesje med vodo in zrakom. To pomeni, da je največja količina vodne pare,
ki jo lahko sprejme suh zrak, pri tlaku nasičenja, takrat pravimo, da je zrak nasičen. Zrak
lahko postane tudi prenasičen, če so v njem prisotne vodne kapljice, kar imenujemo megla.
Vlažnost zraka se poveča s hlapenjem vode v zrak in zmanjša pri kondenzaciji zraka na
hladnih površinah. Absolutna vlažnost podaja količino (maso) vodne pare v kilogramu
vlažnega plina (enačba (2.2)). O suhem zraku govorimo, če razmerje med maso vode in maso
suhega zraka znaša 0. Absolutno vlažnost lahko izračunamo tudi z razmerjem med molsko
maso vode in zraka ter razmerjem med parcialnim tlakom vodne pare in parcialnim tlakom
zraka (enačba (2.3)). Relativna vlažnost pa podaja razmerje med izmerjeno absolutno in
največjo možno absolutno vlažnostjo (stanje nasičenega zraka). Relativno vlažnost zraka
lahko izračunamo po enačba (2.4). Vsota gostote suhega zraka in gostote vodne pare nam
podaja gostoto vlažnega zraka, ki se s povečevanjem vlažnosti zmanjšuje (enačba (2.5)).
Podobno kakor gostota zraka je specifični volumen vlažnega zraka sestavljen iz volumna
zraka in volumna vodne pare (enačba (2.6)). Entalpijo vlažnega zraka popisuje enačba (2.7).
Z naraščanjem temperature narašča maksimalna vlažnost, s padanjem temperature pa
5
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maksimalna vlažnost pada. Če plin segrevamo brez dodajanja vode, vlažnost plina pade.
Vlažnost plinov merimo s higrometri [[3], [4]].
Celotni tlak vlažnega zraka [3].
𝑝𝑣𝑙𝑎ž𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 = 𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑧𝑟𝑎𝑘 + 𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎

(2.1)

Absolutna vlažnost zraka [3].
𝑥=

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒
𝑚𝑠𝑢ℎ𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘

(2.2)

Absolutna vlažnost zraka, podana z razmerjem med molsko maso vode in molsko maso
zraka ter parcialnim tlakom vodne pare in parcialnim tlakom zraka [3].
𝑥=

𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑀𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 18
∙
=
∙
𝑀𝑧𝑟𝑎𝑘
𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑧𝑟𝑎𝑘
29 𝑝𝑣𝑙𝑎ž𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 − 𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎

(2.3)

Relativna zračna vlažnost [3].
𝜑=

𝑝𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑜𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎
∙ 100
𝑝𝑛𝑎𝑠𝑖č𝑒𝑛𝑗𝑎

(2.4)

Gostota vlažnega zraka [3].
𝜌𝑣𝑙𝑎ž𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 = 𝜌𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 + 𝜌𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒

(2.5)

Specifični volumen vlažnega zraka [3].
𝑣𝑣𝑙𝑎ž𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 = 𝑣𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 + 𝑣𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒

(2.6)

Entalpijo vlažnega zraka popisuje enačba (2.7) pri 1 kg suhega zraka in x kg vode v vlažnem
zraku [3].
ℎ(1+𝑥) = 𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 + 𝑥𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ (𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 + 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 )

(2.7)

2.2.1.1. Segrevanje vlažnega zraka
Za učinkovitejše sušenje perila je treba segreti zrak, ki suši perilo. Toploto za segrevanje
zraka pridobimo iz električnega grelnika. Pri idealnem procesu vso toploto, ki jo odda
električni grelnik, sprejme vlažni zrak (ni toplotnih izgub). Toplotni tok, ki ga sprejme vlažni
zrak, lahko izračunamo po enačbi (2.8), kjer se entalpija zraka izračuna po enačbi (2.7). Pri
segrevanju zraka se temperatura zraka zvišuje, absolutna vlažnost se pri tem ne spremeni
(proces poteka po izohigri) (slika 2.2) [3].
6
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Toplotni tok, ki ga sprejme vlažni zrak [3].

Temperatura [°C]

𝑄̇ = 𝑚̇𝑣𝑙𝑎ž𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ (ℎ2 − ℎ1 )
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Slika 2.2: Segrevanje vlažnega zraka v diagramu T-x

2.2.2. Proces sušenja perila

Delež vode v blagu (d)
Čas segrevanja blaga

Najpomembnejši proces, ki poteka v sušilnem stroju, je proces sušenja perila. Sušenje je
proces prenosa snovi, kjer odstranjujemo vodo (lahko tudi druge tekočine) iz plinov trdnin
ali kapljevin. Pri procesu sušenja lahko navlaženemu blagu odvzamemo vso ali pa le del
vlage. Vlaga, ki jo ima blago, se nahaja deloma v notranjosti blaga in deloma na površini.
Sušimo lahko le površinsko vlago. Ko znižamo vlažnost, na površini blaga pride do prenosa
snovi (vode) iz notranjosti blaga na površino zaradi različnih koncentracij (vsebnosti vode)
med notranjostjo in površino, kar pa vpliva na hitrost sušenja (slika 2.3). Pri tem vlaga iz
površine hlapi v zrak, ki obdaja blago, zato se vlažnost zraka povečuje. Blago lahko sušimo
z okoliškim zrakom, vendar je specifična entalpija okoliškega zraka majhna. Če hočemo
uspešno posušiti blago, je treba povečati količino zraka, s katerim sušimo (perilo postavimo
na veter), ali pa povečamo entalpijo zraka (sušimo z ogretim zrakom) [3].

Področje
konstantne
sušilne hitrosti

Področje
padajoče
sušilne hitrosti

Čas (t)

Slika 2.3: Sušilna krivulja
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2.2.3. Proces vlaženja zraka

Temperatura [°C]

Med sušenjem perila prihaja do vlaženja zraka. Vlažnost zraka se lahko poveča na tri načine,
in sicer z atomizacijo vodnih kapljic v zrak, z uparjanjem tekočine ter z izhlapevanjem
tekočine v okoliški zrak. Da lahko zrak sprejme vodo, mora biti sušilni zrak sposoben
sprejemanja vodnih hlapov (zrak ne sme biti nasičen). V sušilnem procesu se nahaja mokro
perilo, ki ga želimo posušiti. Voda iz perila izhlapeva v zrak, zato se zraku povečuje vlažnost
in temu procesu pravimo adiabatno vlaženje zraka. Energija za izhlapevanje vode iz perila
prihaja iz sušilnega zraka, kar pomeni, da se sušilni zrak zaradi oddaje toplote ohladi, pri
tem pa ne prihaja do spremembe entalpije (slika 2.4). Količina vode, ki jo sprejme zrak, je
odvisna od temperature. Pri višjih temperaturah lahko zrak sprejme večjo količino vode, pri
nižjih temperaturah pa manjšo količino vode [7].
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Slika 2.4: Proces vlaženja zraka

2.2.4. Proces sušenja zraka
Če želimo uspešno posušiti perilo, mora biti sušilni zrak sposoben sprejetja vode, to pomeni,
da mora biti sušilni zrak suh. Če želimo vlažni procesni zrak osušiti, ga je treba kondenzirati.
Kondenzacija je proces, kjer prihaja do spremembe agregatnega stanja (plinasto agregatno
stanje → tekoče agregatno stanje). Proces kondenzacije se odvija v kondenzatorju. To je
prenosnik toplote, ki je predstavljen v poglavju 2.2.4.1. Kondenzacija oziroma utekočinjanje
je proces, ko temperaturo pare zmanjšamo pod temperaturo nasičenja. V praksi se proces
utekočinjanja pojavi ob stiku pare in hladne površine, pri čemer se latentna energija pare
sprosti na površino in tako se formira kondenz. Poznamo različne tipe kondenzacije: filmsko,
kapljičasto, formacijo megle in direktno kondenzacijo. Kondenzat, ki se nabira na površini,
s površine izteka s pomočjo gravitacije. Za učinkovitejšo kondenzacijo so primerne krajše
površine, saj se kondenzat ne nabira na površini. Z neomejeno hladno površino in majhno
količino vlažnega zraka bi teoretično lahko popolnoma osušili zrak (skondenzirali vso vodo
iz zraka), vendar to ni mogoče. V kondenzatorju se zrak ohladi in osuši, kar prikazuje
8
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Temperatura [°C]

slika 2.5. S pomočjo vektorskega seštevanja ohlajanja in sušenja lahko izrišemo proces med
točkama 1 in 2 [7].
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Slika 2.5: Proces sušenja vlažnega zraka

2.2.4.1. Prenosnik toplote
Eden izmed pomembnejših in večjih delov v kondenzacijskem sušilnem stroju je
kondenzator (slika 2.1). Kondenzator je prenosnik toplote, ki omogoča kondenziranje snovi
iz plinastega v tekoče stanje. Prenosniki toplote so razdeljeni po pretoku in tipu izdelave.
Osnovna razdelitev prenosnikov po vrsti toka je naslednja: sotočni, protitočni in križno-točni
prenosniki toplote. Glavna skupina prenosnikov toplote po načinu izdelave so: cevni,
ploščati, prenosnik z razširjenimi površinami in regenerativni prenosnik toplote. Za prenos
toplote z enega na drugi fluid potrebujemo razliko v temperaturi. Pri tem velja, da toplotni
tok poteka iz fluida z višjo temperaturo na fluid z nižjo temperaturo. Teoretični toplotni tok,
ki prehaja med dvema fluidoma, popisuje enačba (2.9). Toplotni tok, ki prehaja med dvema
medijema, pa je odvisen od srednje logaritmične temperature (enačba (2.10)), površine
prenosnika (A) ter toplotne prehodnosti materiala (k), iz katerega je narejen prenosnik. Pri
višjih temperaturnih razlikah proces prenosa toplote poteka hitreje. O prenosniku toplote
nam veliko pove tudi učinkovitost prenosnika (enačba (2.11)), ki predstavlja razmerje med
dejanskim prejetim toplotnim tokom in največjim toplotnim tokom, ki bi se lahko prenesel
pri teh temperaturah. Kondenzator v sušilnem stroju spada med križno-točne prenosnike
toplote ter v skupino prenosnikov toplote z razširjenimi površinami, tako imenovanimi rebri
(slika 2.6). Zaradi majhnih dimenzij in mase omenjeni kondenzator spada med kompaktne
tanko-ploščne prenosnike toplote. Omenjeni tip prenosnika je sestavljen iz tankih plošč
(kanalov), med katerimi se nahaja valovita površina (rebra), ki služi za intenzivnejši prenos
toplote. Taki prenosniki se uporabljajo predvsem v aplikacijah, kjer je vsaj en izmed medijev
plin (plin/plin oziroma plin/tekočina). To so enostavnejši prenosniki, ki se uporabljajo
predvsem v avtomobilizmu ter v ogrevalni in prezračevalni tehniki. Tipična debelina plošč
med tokovi znaša med 0,5 mm in 1,0 mm. Debelina valovite razširjene površine znaša med
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0,15 mm in 0,75 mm. Kompaktni prenosniki so tipično narejeni iz aluminijevih oziroma
bakrenih zlitin, v končno obliko pa so sestavljeni s pomočjo spajkanja [[5], [6], [7]].

Hladni fluid
(hladilni zrak)

Rebro

}Kanal
Topli fluid
(procesni zrak)
Slika 2.6: Kompaktni križno-točni prenosnik toplote

Toplotni tok med procesnim in hladilnim zrakom [5].
𝑄̇𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑜𝑡𝑒 = 𝑘𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘𝑎 ∙ 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘𝑎 ∙ ∆𝑇𝑙𝑛

(2.9)

Srednja logaritmična temperatura z dodanim korekcijskim faktorjem F (zaradi križno-točne
zgradbe prenosnika toplote) [6].
∆𝑇𝑙𝑛 =

(𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 ) − (𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 )
∙𝐹
𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝
𝑙𝑛 (
)
𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝
(
)

(2.10)

Učinkovitost prenosnika toplote s strani procesnega zraka [6].
𝜀=

𝑚̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 )
𝑚̇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑡𝑜𝑝𝑙𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 )

(2.11)

2.3. Teoretični sušilni cikel v diagramu T-x
Sušilni proces je sestavljen iz treh delov, kar je razvidno iz slike 2.7. Vidimo, da je sušilni
proces zaprt, kar pomeni, da zrak v procesu stalno kroži. Prvi del sušilnega procesa
predstavlja električni grelnik, v katerega vstopa hladni zrak (točka 1), iz grelnika pa izstopa
zrak z višjo temperaturo in nižjo relativno vlažnostjo (točka 2). Za delovanje električnega
grelnika moramo v grelnik dovesti električno energijo, ki jo grelnik pretvori v toploto.
Naslednji glavni element sušilnega stroja je sušilni boben, kjer v boben vstopa zrak s
stanjem 2, izstopa pa zrak z nižjo temperaturo in višjo vlažnostjo (točka 3). V boben
naložimo mokro perilo, iz njega pa po določenem časovnem obdobju dobimo posušeno
10
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perilo. Ker je sušilni stroj kondenzacijski, to pomeni, da je v sušilnem procesu vključen še
kondenzator. Ta nam omogoča kondenzacijo sušilnega zraka (proces med točko 3 in 1). Da
kondenzator deluje, ga je treba hladiti z okoliškim zrakom, ki ima temperaturo okolice, pri
tem pa nastaja stranski produkt kondenzat. V kondenzator vstopa procesni zrak z visoko
temperaturo in vlažnostjo (stanje 3), izstopa pa z nižjo temperaturo in nižjo vlažnostjo
(stanje 1). Pri prehodu hladilnega okoliškega zraka skozi kondenzator se ta segreje,
absolutna vlažnost zraka pa se pri tem ne spremeni. V sušilnem procesu želimo, da je
dovedena električna energija čim manjša. Če želimo zmanjšati vloženo energijo v sušilnem
procesu, je treba zmanjšati ∆T med točkami 1 in 2. To lahko teoretično poljubno zmanjšamo,
vendar je treba za doseganje enakih rezultatov povečevati količino vpihanega zraka v sušilni
boben. Zmanjšanje rabe energije bi lahko dosegli tudi s premikom sušilnega cikla levo proti
izhodišču koordinatnega sistema (slika 2.8). S tem dosežemo manjšo potrebno toploto za
delovanje sušilnega procesa [[3], [7]].

Kondenzat
ṁkondenzata
Točka 1
Hladilni zrak
vstop
Thladilni zrak vstop

Kondenzator

Točka 3

Vlažno perilo
Tmokro perilo, mmokro perilo

Boben

Točka 2

Wel

T 3,
p3 ,
x3,
h3

T 2,
p2 ,
x2,
h2

Hladilni zrak
izstop
Thladilni zrak izstop

Suho perilo
Tsuho perilo,
msuho perilo

Električni
grelnik
Točka 1

Zrak
T1, p1, x1, h1

Slika 2.7: Proces sušenja v kondenzacijskem sušilnem stroju
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0
0

20

40

60
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100
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Slika 2.8: T-x diagram teoretičnega sušilnega cikala

2.3.1. Proces med točkama 1 in 2
Med točkama 1 in 2 poteka proces segrevanja vlažnega zraka. Zrak v točki 1 ima neko
temperaturo in relativno vlažnost. Ko dovedemo električno energijo in jo pretvorimo v
toploto, se stanje v točki 2 spremeni (enačba (2.12)). Za popis točke 2 moramo izračunati še
temperaturo v tej točki. Najprej je treba izračunati toplotni tok, ki ga odda električni grelnik
(enačba (2.13)). Toplotni tok, ki ga odda električni grelnik, je v idealnem primeru (brez
toplotnih izgub) enak toplotnemu toku, ki ga sprejme vlažni zrak (enačba (2.14)). Pri tem
moramo upoštevati entalpijo vlažnega zraka (enačba (2.7)). Na podlagi enačb
(2.7),(2.13),(2.14) lahko izračunamo temperaturo v točki 2 (enačba (2.15)). Absolutno
vlažnost v točki 2 lahko odčitamo iz T-x ali pa jo ocenimo s pomočjo enačbe (2.16) [3].
Popis stanja zraka med točkama 1 in 2.
𝑇1 < 𝑇2
𝑝1 = 𝑝2
𝑥1 = 𝑥2
ℎ1 < ℎ2

(2.12)

Idealna količina toplote, ki jo pridobimo iz električnega grelnika [3].
2
𝑄̇𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 = 𝐼𝑒𝑙
∙ 𝑅𝑒𝑙
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Toplotni tok, ki ga sprejme zrak med točkama 1 in 2 [3].
𝑄̇ = 𝑄̇𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 = 𝑚̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (ℎ2 − ℎ1 ) →
𝑄̇𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 = 𝑚̇ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ ((𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,2 + 𝑥𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,2 ∙ (𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,2 +

(2.14)

+ 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 )) − (𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 + 𝑥𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 ∙ (𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 + 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 ))

Temperatura na izstopni strani idealnega električnega grelnika (točka 2) [3].
𝑇2 =

𝑄̇𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑙𝑛𝑖𝑘𝑎 + 𝑚̇ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 + 𝑥𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 ∙ (𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑇𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 + 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 ) − 𝑥𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 ∙ 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 )
𝑚̇ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 + 𝑥𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎,1 ∙ 𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 )

(2.15)

Ocena absolutne vlažnost na podlagi znane temperature in relativne vlažnosti v točki 1 [8].
(

17,67 ∙ 𝑇1

)

6,112 ∙ 𝑒 𝑇1 +243,5 ∙ 𝜑1 ∙ 2,167
𝑥1 = 𝑥2 =
(273,15 + 𝑇1 ) ∙ 𝜌𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎

(2.16)

2.3.2. Proces med točkama 2 in 3
Med točkama 2 in 3 poteka proces sušenja perila, zaradi česar pride do povečanja vlažnosti
sušilnega zraka. Zrak zapušča boben sušilnega stroja (točka 3) z nižjo temperaturo in višjo
relativno vlažnostjo (enačba (2.17)). V sušilnem bobnu se stanje zraka spreminja po premici
s konstantno entalpijo. Blago je treba segreti, da pospešimo hitrost sušenja perila, za to
potrebujemo toploto, ki se izračuna po enačbi (2.18). Absolutno vlažnost v točki 3 podaja
enačba (2.19). Temperaturo v točki 3 pa lahko izračunamo na podlagi enačbe za premico,
po kateri se spreminja entalpija (enačba (2.20)) [[3], [8]].
Popis stanja zraka med točkama 2 in 3.
𝑇2 > 𝑇3
𝑝2 = 𝑝3
𝑥2 < 𝑥3
ℎ2 = ℎ3

(2.17)

Toplota, potrebna za segrevanje perila pri sušilnem procesu [3].
𝑄𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 =

𝑚𝑠𝑢ℎ𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜 ∙ 𝑐𝑝 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎
∙ (𝑇𝑚𝑜𝑘𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜 − 𝑇𝑠𝑢ℎ𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜 ) − 𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑒 ∙ 𝑇𝑚𝑜𝑘𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜
𝑚𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (𝑥3 − 𝑥2 )

(2.18)

Izračun absolutne vlažnosti zraka na izstopu iz sušilnega bobna [3].
𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢 = 𝑉𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝜌𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ (𝑥3 − 𝑥2 ) → 𝑥3 = 𝑥2 +

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢
𝑉𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝜌𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎

(2.19)

Temperatura vlažnega zraka v točki 3 [8].
ℎ2 = ℎ3 = 𝑇3 ∙ (1,01 + 0,00189 ∙ 𝑥3 ) + 2,5 ∙ 𝑥3 → 𝑇3 =

ℎ2 − 2,5 ∙ 𝑥3
1,01 + 0,00189 ∙ 𝑥3

(2.20)
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S pomočjo spodnje enačbe lahko izračunamo čas sušenja perila, kjer je β (snovska
prestopnost) funkcija Sherwoodovega števila in difuzijskega koeficienta [9].
∆𝑡𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑎 =

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢
=
𝑚̇𝑖𝑧ℎ𝑙𝑎𝑝𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑚𝑚𝑜𝑘𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 − 𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎
12,27 ∙ 𝑇2
12,27 ∙ 𝑇2
𝛽 ∙ 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎
∙ ((610,7 ∙ 𝑒 𝑇2 +237,3 ) − ((610,7 ∙ 𝑒 𝑇2+237,3 ) ∙ 𝜑2 ))
𝑅𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑇2

(2.21)

2.3.3. Proces med točkama 3 in 1
Ko sušilni zrak izstopi iz bobna sušilnega stroja, ima ta visoko vlažnost. Da lahko ta zrak pri
naslednjem prehodu sušilnega bobna perilo še dodatno osuši, moramo zmanjšati vlažnost
procesnega zraka. Vlažnost procesnega zraka zmanjšamo v prenosniku toplote s procesom
kondenzacije (proces med točkama 3 in 1). V kondenzatorju se temperatura in absolutna
vlažnost procesnega zraka znižata (enačba (2.22)). Poleg toka procesnega zraka imamo v
kondenzatorju še tok hladilnega zraka, tokova pa se med seboj ne mešata. Ker sedaj poznamo
razmere v točkah 1 in 3, lahko izračunamo toplotni tok, ki prehaja med procesnim in
hladilnim zrakom (enačba (2.24)). S pomočjo omenjene enačbe lahko izračunamo
temperaturo hladilnega zraka po prehodu skozi prenosnik toplote (enačba (2.26)) [3].
Popis stanja zraka med točkama 3 in 1.
𝑇3 > 𝑇1
𝑝3 = 𝑝1
𝑥3 > 𝑥1
ℎ3 > ℎ1

(2.22)

Masni tok kondenzata, ki ga teoretično lahko izločimo iz vlažnega zraka med točkama 3 in
1 pri procesu kondenzacije [3].
𝑚̇𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎𝑡𝑎 = 𝑚̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (𝑥3 − 𝑥1 )

(2.23)

Toplotni tok, ki ga odda procesni zrak v prenosniku toplote [5].
𝑄̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 = 𝑚̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (ℎ3 − ℎ1 )

(2.24)

Toplotni tok, ki ga odda procesni zrak, je v idealnem primeru (brez toplotnih izgub) enak
toplotnemu toku, ki ga sprejme hladilni zrak (enačba (2.25)) [5].
𝑄̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 = 𝑄̇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 = 𝑚̇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (ℎℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 − ℎℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 )
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Po enačbi (2.26) lahko izračunamo temperaturo hladilnega zraka na izstopu iz
kondenzatorja. Pri tem upoštevamo, da v kondenzator na strani hladilnega zraka vstopa zrak
s temperaturo okolice (Tokolice = 23 °C, φokolice = 55 %) [5].
𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 =
𝑄̇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 + 𝑚̇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 ∙ (𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ 𝑇𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 + 𝑥𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 ∙ (𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 ∙ 𝑇𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 + 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 ) − 𝑥𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 ∙ 𝑟0 𝑣𝑜𝑑𝑒 )
=
𝑚̇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 ∙ (𝑐𝑝 𝑧𝑟𝑎𝑘𝑎 + 𝑥𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 𝑣𝑜𝑑𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 )

(2.26)

2.4. Enačbe za izračun potrebnih parametrov
Pri obdelavi podatkov je treba spoznati spodaj navedene enačbe. Masa vode v perilu
prikazuje razliko med maso mokrega perila in maso suhega perila.
𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢 = 𝑚𝑚𝑜𝑘𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 − 𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎

(2.27)

Delež vode v namočenem perilu je pomemben podatek, ki nam zagotavlja ponovljivost
meritev. Delež vode v namočenem perilu je moral zaradi standarda znašati 60 %, z
dovoljenim odstopkom ±2 %. To je razmerje med maso vode v perilu in maso suhega perila.
𝑑𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢 =

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢
∙ 100
𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎

(2.28)

Količina vode, ki smo jo odstranili iz perila v enem sušilnem ciklu, se izračuna po enačbi
(2.29).
𝑚𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎 = 𝑚𝑚𝑜𝑘𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 − 𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 𝑝𝑜 𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑢

(2.29)

Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku vode, nam pove, ali je ukrep na stroju učinkovit ali
neučinkovit. Masa vode v zbiralniku je razlika med maso vode v zbiralniku pred in po
sušenju.
𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑧𝑏𝑖𝑟𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝑢 = 𝑚𝑧𝑏𝑖𝑟𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑜 𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑢 − 𝑚𝑧𝑏𝑖𝑟𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑒𝑚

(2.30)

Maso vode, oddane v okolico, predstavlja enačba (2.31). Ker stroj ni popolnoma tesen, nekaj
vodne pare uhaja v okolico. Nekaj izgub vode pa je posledica ostajanja vode v posušenem
perilu.
𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑣 𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑚𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎 − 𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑧𝑏𝑖𝑟𝑎𝑙𝑛𝑖𝑘𝑢

(2.31)

Vlažnost perila po končanem sušenju nam prikazuje enačba (2.32). Sušilni stroj mora po
končanem sušenju zagotoviti ustrezno stopnjo suhosti perila. Masa perila po končanem
sušenju mora biti enaka masi perila na začetku sušenja. To pomeni, da mora masa suhega
perila po končanem sušenju znašati 7.000 g, z dovoljenim odstopanjem ±3 %.
𝑑𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑢 𝑝𝑜 𝑘𝑜𝑛č𝑎𝑛𝑒𝑚 𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑢 =

𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎 𝑝𝑜 𝑠𝑢š𝑒𝑛𝑗𝑢 − 𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎
∙ 100
𝑚𝑠𝑢ℎ𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎

(2.32)
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Delež mase vode, oddane v okolico, podaja spodnja enačba.
𝑑𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑣 𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜 =

𝑚𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑣 𝑜𝑘𝑜𝑙𝑖𝑐𝑜
∙ 100
𝑚𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎

(2.33)

Za primerjavo podatkov med seboj je treba korigirati čas delovanja sušilnega stroja. Ker ne
moremo zagotoviti ponovljivosti mase perila pred in po sušenju, je treba pri obdelavi in
primerjavi podatkov upoštevati korigirani čas delovanja. Korigiran čas delovanja se
preračuna po enačbi (2.34), kjer predstavlja tdelovanja izmerjen čas delovanja sušilnega cikla,
modstranjena pa predstavlja maso vode, ki smo jo odstranili med procesom sušenja, podano v
gramih. Masa 4.200 gramov predstavlja idealno maso vode, ki bi morala izhlapeti v času
sušilnega cikla.
𝑡𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖 =

𝑡𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
∙ 4200
𝑚𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑛𝑎

(2.34)

Za primerjavo podatkov med seboj je treba korigirati rabo električne energije, kjer Eizmerjeni
predstavlja izmerjeno rabo električne energije, tdelovanja predstavlja izmerjen čas delovanja
stroja, tkorigirani pa predstavlja korigiran čas delovanja sušilnega cikla.
𝐸𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖 =

𝐸𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑖
∙𝑡
𝑡𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖

(2.35)

Zaradi več ponavljajočih se meritev je bilo treba nekatere meritve povprečiti.
𝑥̅ =
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∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑛

(2.36)

3. Metodologija raziskave
V tem poglavju bomo spoznali posamezne člene merilne verige. V nadaljevanju sta
predstavljena potek meritev in način merjenja, navedene pa so tudi lokacije posameznih
merilnih zaznaval.

3.1. Merilna veriga
Merilna veriga je sestavljena iz več členov. Členi, ki smo jih uporabljali pri merjenju, so:
ura, digitalna tehtnica, multimeter, mikrokrmilnik, osebni računalnik in podatkovni zbiralnik
z merilno kartico. Na sušilnem stroju smo uporabili tri različne tipe merilnih zaznaval:
analogno merilno zaznavalo temperature (termopar), analogno merilno zaznavalo za
merjenje zračne vlažnosti ter digitalno merilno zaznavalo za merjenje zračne vlažnosti in
temperature. Vse naštete merilne elemente smo predhodno umerili.
Na sliki 3.1 so prikazani členi merilne verige, ki so se uporabljali pri testiranju sušilnega
stroja.

Sušilni stroj
Multimeter
230 V

Digitalno
merilno
zaznavalo

Mikrokrmilnik
5V
ARDUINO

2,45 kW

USB kabel

Osebni računalnik

95,6 VDC

230 V
230 V

Podatkovni zbiralnik z
merilno kartico
Termopar
Merilno mesto

Slika 3.1: Shema merilne verige
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3.1.1. Sušilni stroj
V okviru naloge smo testirali sušilni stroj znamke Gorenje z oznako D744BJ. Sušilni stroj
je kondenzacijski brez toplotne črpalke. Toploto, potrebno za sušenje perila v sušilnem
stroju, zagotavlja električni grelnik, zato sušilni stroj spada v energijski razred B. Ocenjena
letna raba električne energije znaša 504 kWh. Sušilni stroj ima zmogljivost sušenja 7 kg
suhega perila, kar pri 60 % vlažnosti pomeni 11,2 kg mokrega perila. Pri polni obremenitvi
standardni cikel sušenja traja približno 120 minut. Stroj se programira s pomočjo 15
programov, pri testiranju se je uporabil program »cotton standard« [10].

Slika 3.2: Sušilni stroj D744BJ [10]

3.1.2. Analogno merilno zaznavalo temperature (termopar)
Pri meritvah smo uporabili termočlen tipa K, kar pomeni, da je en električni vodnik narejen
iz mešanice kroma in niklja, drugi vodnik pa je narejen iz niklja in aluminija. Analogna
merilna zaznavala, tako imenovani termočleni, so enostavnejša in jih je bilo treba izdelati po
naslednjem postopku. Termočlene smo najprej razrezali na dolžino dveh metrov, ker je bilo
potrebno, da smo jih lahko razpeljali po sušilnem stroju od želene merilne točke do merilne
kartice. Nato smo na vsaki strani odrezanega dela odstranili električno izolacijo, da smo
prišli do kovinske sredice. Začetni konec smo vstavili v merilno kartico, končni konec pa
smo zavarili z napravo za varjenje termočlenov, ki je termočlen oblikovala v njegovo končno
obliko. Pred montažo termopara na sušilni stroj je bilo treba tega umeriti. Termočlene smo
umerili v termokopeli (slika 3.3). V programu Excel smo izmerjene podatke še obdelali.
Narisali smo graf, kjer je bila na x-osi podana »idealna« temperatura, ki smo jo izmerili v
termokopeli, na y-osi pa realna temperatura, ki smo jo odčitali iz računalnika. Iz grafa smo
nato določili enačbo termočlena, ki smo jo vnesli v program za spremljanje meritev Data
logger 3. Primer grafa je prikazan na sliki 3.3. Postopek umerjanja smo izvedli za vse
termočlene, ki so se uporabili pri spremljanju delovanja sušilnega stroja.

18

Realna temperatura
[°C]

3. Metodologija raziskave
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Enačba termočlena:
y = 0,9957x + 0,2675

20

40

60

80

Idealna temperatura (v termokopeli) [°C]

100

Slika 3.3: Levo: uporabljena termokopel [11]; desno: primer umerjanja termočlena

3.1.3. Analogno merilno zaznavalo zračne vlažnosti
Za potrebe analognega merjenja vlažnosti procesnega zraka smo uporabili zaznavalo
HIH-4000 Series proizvajalca Honeywell. Zaznavalo smo namestili v sušilni stroj, priključili
na merilno kartico ter vnesli karakteristiko zaznavala (pridobljeno s strani proizvajalca) v
program za spremljanje meritev (Data logger 3). Območje delovanja zaznavala je med
-40 in 85 °C. Možni merilni pogrešek znaša ±3,5 % relativne vlažnosti. Območje merjenja
zračne vlažnosti znaša med 0 in 100 %. Območje napajanja senzorja znaša med 4 in 5,8 V.
Merilni senzor je bil na enem koncu pripet na sušilni stroj, na drugem koncu pa v merilno
kartico [12].

Slika 3.4: Merilno zaznavalo relativne zračne vlažnosti HIH-4000 Series [12]

3.1.4. Digitalni senzor vlage in temperature
Za spremljanje delovanja sušilnega stroja smo kot člen merilne verige uporabili tudi digitalni
senzor vlage in temperature z oznako SHT75. Umerjanje digitalnega merilnega zaznavala je
potekalo podobno kakor umerjanje analognega merilnega zaznavala za merjenje zračne
vlažnosti. Se pravi, da smo enačbo merilnega zaznavala pridobili od proizvajalca merilne
opreme. Zaznavalo deluje v območju med -40 in +125 °C. Območje merjenje relativne
vlažnosti je med 0 in 100 %. Merilna natančnost pri merjenju temperature znaša
±0,3 °C, merilna natančnost pri merjenju relativne vlažnosti pa ±1,8 %. Napetost, s katero
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se napaja senzor, znaša med 2,4 in 5,5 V. Merilni senzor smo na enem koncu namestili na
sušilni stroj, na drugem koncu pa v mikrokrmilnik znamke Arduino. Mikrokrmilnik je zbiral
podatke in jih s pomočjo prednapisane programske kode pošiljal v osebni računalnik [13].

Slika 3.5: Digitalno merilno zaznavalo SHT75 [13]

3.1.5. Podatkovni zbiralnik z merilno kartico
Za sprejemanje izmerkov smo uporabljali podatkovni zbiralnik znamke Hewlett Packard
model 34970A, ki ima vgrajeno merilno kartico. Ta naprava je povezovala merilna
zaznavala, zbirala njihove podatke, in jih prek USB-kabla pošiljala v računalnik, kjer so se
podatki tudi shranjevali.

3.1.6. Osebni računalnik
Osebni računalnik je zbiral in shranjeval izmerke. Za to delo smo morali namestiti dva
programa. Za spremljanje analognih merilnih zaznaval smo uporabili program
Data logger 3. Za spremljanje digitalnih merilnih zaznaval smo uporabili program, ki je
namenjen programiranju mikrokrmilnika Arduino.

3.1.7. Multimeter
Za spremljanje delovanja sušilnega stroja smo uporabljali multimeter. To je naprava, s
pomočjo katere smo merili: električno napetost, električni tok, električno moč in električno
frekvenco. Za merjenje električnih karakteristik smo uporabili Iskrin multimeter z oznako
MC 740, ki je prikazan na sliki 3.6.

Slika 3.6: Multimeter za spremljanje električne napetosti
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3.1.8. Tehtnica
Člena, ki nista povezana s sušilnim strojem, sta: digitalna tehtnica in ura. Pri tehtanju perila
in kondenzata smo uporabili digitalno tehtnica znamke Kern z oznako FKB 30K1A
(leva slika 3.7). Maksimalna teža, ki jo lahko tehta tehnica s pogreškom 1 g, je 30 kg.

3.1.9. Pralni stroj
Za pranje perila smo uporabljali pralni stroj znamke ASKO z oznako W8844XL, ki je
prikazan na desni sliki 3.7. Stroj je namenjen za pranje 11 kg perila. Pri pranju se je
uporabljal program »Quick«, pri katerem je pralni cikel trajal štirideset minut z maksimalno
hitrostjo ožemanja 1.000 obr./min.

Slika 3.7: Levo: digitalna tehnica; desno: pralni stroj

3.2. Lokacija merilnih zaznaval
Delovanje sušilnega stroja smo spremljali s pomočjo 17 merilnih mest. Na stroju smo
uporabili tri vrste merilnih zaznaval – termopare za spremljanje temperature, predstavljene
v poglavju 3.1.2, analogna merilna zaznavala relativne vlažnosti (HIH-4000), ki so
predstavljena v poglavju 3.1.3, ter digitalna merilna zaznavala temperature in zračne
vlažnosti (SHT75), ki so opisana v poglavju 3.1.4. Preglednica 3.1 podaja seznam merilnih
mest na sušilnem stroju. Na merilnih mestih 7 in 10 se poleg termopara in analognega
merilnega zaznavala relativne vlažnosti nahaja še dodatno merilno zaznavalo zračne
vlažnosti (HIH-4000). Na sušilnem stroju smo poleg temperature in relativne vlažnosti
beležili tudi rabo električne energije, ki smo jo merili s pomočjo multimetra MC 740. Slike
od 3.8 do 3.13 prikazujejo lokacije posameznih merilnih mest.
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Preglednica 3.1: Seznam merilnih mest na sušilnem stroju
Merilna
mesta
1.

Vrsta merilnega
zaznavala
Termopar, HIH-4000

2.
3.

Termopar
Termopar, HIH-4000

4.
5.

Termopar
Termopar, HIH-4000

6.

Termopar, HIH-4000,
SHT75
Termopar, HIH-4000

7.
8.

10.

Termopar, HIH-4000,
SHT75
Termopar, HIH-4000,
SHT75
Termopar, HIH-4000

11.

Termopar, HIH-4000

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Termopar
Termopar
Termopar
Termopar
Termopar
SHT75

9.

Merjeni parametri

Lokacija merilnega zaznavala

Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura,
relativna vlažnost
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura,
relativna vlažnost

Vstopna reža za hladilni zrak
Zaščitni pokrov električnega grelnika
Odprtina za izstop hladilnega zraka, ki se nahaja na
zgornjem delu stroja
Zunanja površina bobna sušilnega stroja
Glavna izstopna odprtina hladilnega zraka
Izstop iz kondenzatorja na strani procesnega zraka
Odprtina za izstop hladilnega zraka v notranjost
stroja
Vstop v kondenzator na strani procesnega zraka
Notranjost bobna
Izstop iz kondenzatorja na strani hladilnega zraka
Vstop v kondenzator na strani hladilnega zraka
Ohišje stroja na zadnji strani
Ohišje grelnika zraka
Vstop procesnega zraka v boben
Ohišje aparata na notranji strani
Ohišje aparata na zunanji strani
Notranjost stroja

Slika 3.8: Prikaz lokacij merilnih mest 1, 2, 3, 5 in 12 glede na seznam v preglednici 3.1
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Slika 3.9: Prikaz lokacij merilnih mest 13 in 14 glede na seznam v preglednici 3.1

Slika 3.10: Prikaz lokacij merilnih mest 16 in 17 glede na seznam v preglednici 3.1

Slika 3.11: Prikaz lokacij merilnih mest 4, 9 in 15 glede na seznam v preglednici 3.1
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Slika 3.12: Prikaz lokacij merilnih mest 6, 7, 10 in 11 glede na seznam v preglednici 3.1

Slika 3.13: Prikaz merilnega mesta 8 glede na seznam v preglednici 3.1

3.3. Potek meritve
Meritev je bila razdeljena na dva dela. Prvi del je obsegal pripravo na meritev, ki je zajemala
pripravo: merilnih mest, sušilnega stroja, perila in vzpostavitev začetnih parametrov. Drugi
del se je nanašal na meritve med obratovanjem sušilnega stroja. Temu sta sledila zbiranje in
obdelava podatkov.

3.3.1. Priprava na meritev
Priprava na meritev je obsegala pripravo stroja na pričetek meritve, kar je zajemalo: pripravo
merilnih mest, pripravo perila ter pripravo ustreznih parametrov za pričetek sušenja. Pred
začetkom sušenja je bilo treba namestiti merilna zaznavala na določena mesta po sušilnem
stroju. Lokacija in vrsta zaznaval, ki smo jih uporabljali pri meritvah, sta predstavljeni v
poglavju 3.2. Pri namestitvi zaznaval je bilo treba sušilni stroj razstaviti, nato na posamezna
mesta namestiti ustrezna zaznavala, pri tem je bilo treba paziti, da se zaznavala niso dotikala
vrtečih se delov sušilnega stroja. Po namestitvi zaznaval je bilo stroj treba še sestaviti. Sledila
je priprava perila na sušenje, ki je bilo med testiranjem vedno enako. Sestavljeno je bilo iz
brisač, prevlek in rjuh. Pred začetkom meritev je bilo treba stehtati količino suhega perila.
Masa suhega perila je morala znašati 7.000 g, pri čemer odstopanje ni smelo presegati
vrednosti ±1 % teže suhega perila. Odstotek ±1 % pomeni, da se je masa suhega perila lahko
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gibala med 6.940 in 7.060 g. Sledilo je pranje oziroma vlaženje perila v pralnem stroju.
Perilo smo prali v pralnem stroju. Pralni cikel je trajal 40 minut. Centrifuga je bila
nastavljena na 1.000 obr./min. Po 40-minutnem pranju smo perilo vzeli iz stroja in ga
stehtali. Namočeno perilo na tehnici je moralo imeti za 60 % večjo maso, kakor je bila masa
začetnega suhega perila, z dovoljenim odstopanjem ±2 %. To je pomenilo, da se je masa
mokrega perila gibala med 11.130 in 11.270 g. Perilo je bilo v povprečju vedno bolj suho,
zato ga je bilo treba dodatno navlažiti. Navlažili smo ga s pomočjo ročne škropilnice, v
katero smo predhodno natočili vodo. V primeru, ko je bilo perilo preveč vlažno, ga je bilo
treba razobesiti in počakati, da voda izhlapi iz perila in doseže želeno 60 % vlažnost. Ko je
perilo doseglo ustrezno vlažnost, smo maso mokrega perila odčitali s tehnice, izmerjeno
vrednost pa vpisali v računalnik. Sledilo je zlaganje perila v sušilni stroj. To je moralo biti
zloženo po pravilnem vrstnem redu. Pred pričetkom zlaganja perila smo morali poskrbeti,
da so lopatice bobna v vodoravnem položaju. Najprej je bilo treba v boben vstaviti tri brisače.
Brisače je bilo treba prepogniti čez polovico in jih vstaviti v boben. Nato smo na levo stran
bobna položili prevleko, ki jo je bilo treba obdati z dvema brisačama. Prevleko smo zložili
tako, da smo jo prijeli na sredini in jo dvignili. Tako nastane nekakšen stožec, ki ga je bilo
treba z ožjim delom položiti v boben sušilnega stroja. Na desno stran bobna pa smo položili
rjuho in jo prekrili z nekaj brisačami in prevlekami. Vsako naslednjo rjuho smo vstavili na
nasprotno stran od prejšnje. Rjuho smo zložili enako kakor prevleko, prijeli smo jo na sredini
in jo vzdignili, tako je nastal nekakšen stožec. Stožec iz rjuhe smo prepognili dvakrat, da so
po dolžini nastali trije enako veliki kosi. Tako zloženo rjuho smo vstavili v sušilni stroj in
postopek zlaganja ponavljali do polne teže. Ko je bilo perilo zloženo v sušilnem stroju, smo
zaprli vrata stroja, nastavili ustrezni sušilni program in tako je bil stroj pripravljen za
delovanje. Pred začetkom sušenja je bilo treba zagotoviti enake začetne parametre za vsako
meritev posebej, in sicer smo temperaturo nastavili na 23 °C ter zračno vlažnost na 55 %.
Konstantne začetne pogoje smo zagotovili s pomočjo testne komore, ki se nahaja v prostorih
laboratorija LAHDE, v katero smo postavili sušilni stroj. Temperatura v komori je med
delovanjem sušilnega stroja lahko odstopala za ±2 °C, relativna zračna vlažnost v komori pa
ni smela odstopati za več kot ±5 %. Ko se je komora segrela/ohladila na dane parametre,
smo pričeli z meritvami in sušilnim ciklom. Meritev delovanja sušilnega stroja je trajala
približno 2 h. Po končanem sušenju je bilo treba še izmeriti maso posode za kondenzat, v
kateri se je v času delovanja nabiral kondenzat. Izmeriti je bilo treba še maso suhega perila
po sušenju, ki je morala znašati 7.000 g v dovoljenem merilnem območju med 6.790 g in
7.210 g. Ustrezne izmerke je bilo treba vpisati v tabelo, kjer smo lahko podatke primerjali
med seboj.

Slika 3.14: Komora za testiranje
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Slika 3.15: Levo: način tehtanja perila; desno: način zlaganja perila

3.3.2. Potek standardne meritve
Pred meritvijo je bilo treba sušilni stroj nastaviti na ustrezni program (z imenom
»cotton standard«). Omenjeni program je namenjen sušenju 7 kg suhega perila. Po
zagotovilu proizvajalca sušilnega stroja je zgoraj omenjeni program glede na porabo energije
najučinkovitejši program za sušenje bombažnega perila. Okvirni čas delovanja znaša
120 minut ob rabi 4,59 kWh električne energije. Ko je bil stroj pripravljen za uporabo, smo
lahko pričeli z meritvami. Pri tem je bilo treba vklopiti namizni računalnik in zagnati dva
prednaložena programa, in sicer Data logger 3 in Arduino. Data logger je bil namenjen za
spremljanje analognih merilnih senzorjev, Arduino pa za spremljanje digitalnih merilnih
senzorjev. Med tem smo odčitali in zapisali še podatke iz multimetra. Nato je sledil vklop
sušilnega stroja in pričel se je cikel sušenja in merjenja. Ob vklopu sušilnega stroja smo
zapisali še čas vklopa. Med sušenjem so se podatki zbirali in prikazovali na osebnem
računalniku. Meritve smo izvajali pri normalnem zračnem tlaku. Temperaturo smo merili v
Celzijevi temperaturni skali. Po končanem sušenju je bilo treba odčitati čas konca delovanja
stroja in ga ustrezno zabeležiti. S prenehanjem delovanja stroja so se zaključile tudi meritve,
zaustavila sta se oba programa, izmerjeni podatki pa so se shranili za kasnejšo obdelavo. Iz
sušilnega stroja je bilo treba pobrati perilo in posodo za kondenzat. Oboje je bilo treba
stehtati, vrednosti pa vnesti v ustrezno tabelo. Postopek meritev je bil s tem zaključen.

3.4. Tipi izolacije, uporabljene pri meritvah
Za izvedbo meritev in s tem analizo posameznega ukrepa izboljšave energetske učinkovitosti
smo uporabili dva različna tipa toplotne izolacije. Vrsta izolacije, ki je bila uporabljena pri
posameznem ukrepu, je odvisna od temperaturnega nivoja. Za lokacije z nižjimi
temperaturnimi nivoji smo uporabljali penjeni polietilen, za lokacije z višjimi
temperaturnimi nivoji pa kameno volno.
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3.4.1. Penjeni polietilen
Pri večini ukrepov smo uporabljali penjeni polietilen (preglednica 3.2), ker se ga da
enostavno oblikovati. Poleg tega je na voljo v manjših debelinah. Manjša debelina izolacije
je primerna za namestitev na sušilni stroj, saj smo omejeni s prostorom.
Preglednica 3.2: Izolacija – penjeni polietilen [14]
Izdelek
Material
Dodatki
Debelina
SIST ISO 845
Gostota
SIST ISO 845
Tlačne karakteristike
ISO 3386-1
Natezna karakteristika:
ISO 3386-1
Zaostala deformacija:
SIST ISO 1856
Vodo vpojnost
SIST ISO 2896
Uporabnost materiala
Gorljivost
DIN 4102
Toplotna prevodnost
DIN 52612
SIST ISO/DIS 8302

Termosilent 52
Zaprtocelični penjeni polietilen z dodatki
Za zmanjšanje gorljivosti, zaščita pred UV-žarki
5 mm ter 10 mm ±10 %
30 kg/m3 ±10 %
Deformacija: 10 % in 25 %
Tlačna napetost: 0,003 N/mm2 in 0,03 N/mm2
Vzdolžna natezna trdnost: 0,23 N/mm2 ±0,01 N/mm2 ter
34,6 N/mm2 ±3,4 N/mm2
Čas relaksacije zaostale deformacije: 30 min = 11 % ter
24 ur = 7 %
< 2,2 vol.%
od –80 °C do +95 °C
B2
0,040 W/mK

3.4.2. Kamena volna
Zaradi visokih temperatur v območju električnega grelnika smo namesto penjenega
polietilena uporabili kameno volno (preglednica 3.3).
Preglednica 3.3: Izolacija – kamena volna [15]
Naziv
Maksimalna delovna temperatura
SIST EN 14706
Toplotna prevodnost
SIST EN 12667
Nazivna gostota
SIST EN 1602
Vodovpojnost
SIST EN 1609
Odziv na ogenj
SIST EN 13501-1
Tališče vlaken
Faktor odpornosti proti difuziji vodne pare
SIST EN 12086

Knauf Insulation HTB 680
680 °C
Pri 100 °C znaša 0,045 W/mK
120 kg/m3
≤1 kg/m2
Razred A1
≥1000 °C
1
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3.5. Možna odstopanja izmerjenih vrednosti
Termočleni so bili izdelani pred vgradnjo na sušilni stroj in umerjeni v termokopeli. Kljub
temu je prihajalo do rahlih odstopanj od realnih podatkov. Možna merilna negotovost po
umerjanju termočlenov znaša ±0,3 °C. Naslednjo možno odstopanje od realnega stanja je
odstopanje zaradi nepričakovanega dogodka. Zaradi mokrega perila je v zraku velika
količina vodne pare (vlažni zrak). Ta vlaga lahko kondenzira na hladnih površinah stroja ali
pa kondenzira na merilnem zaznavalu. Ko kondenzirana vodna kapljica oblije zaznavalo,
pride do nepravilnih rezultatov meritev. Dokler vodna kapljica ne izhlapi iz merilnega
zaznavala, so ti rezultati nepravilni. Popačene rezultate je bilo treba izločiti. Čas izhlapevanje
kapljice je razmeroma kratek v primerjavi s sušilnim ciklom stroja.

3.6. Obrazložitev prikaza rezultatov
Delovanje stroja smo beležili oziroma vzorčili na vsakih 5 s. Poleg tega je bilo na stroju
izvedenih 18 meritev. Zaradi velike količine zbranih rezultatov je nesmiselno predstaviti vse.
V nadaljevanju so predstavljeni le tisti rezultati, kjer je zaznano spremenjeno delovanje
stroja ob uvedbi posameznega ukrepa. Ostali rezultati pa so priloženi v prilogi. Vsak
posamezni ukrep je bilo treba ponoviti, da bi zagotovili natančne meritve. Zaradi ponavljanja
je bilo treba podatke povprečiti. Zaradi različnih časov delovanja je pri povprečnih podatkih
prihajalo do popačenja grafov, ki prikazujejo rezultate.
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V tem poglavju so predstavljeni rezultati meritev. Rezultati so razdeljeni na dva dela, in sicer
na del, pri katerem so prikazani rezultati referenčnih meritev (meritve pred izboljšavo). V
drugem delu so prikazani rezultati meritev, ko so bili na stroju izvedeni ukrepi, ki
pripomorejo k energetski izboljšavi stroja. Ukrepi, s katerimi smo želeli izboljšati delovanje
stroja, so se navezovali predvsem na izolacijo posameznih delov stroja. Meritve so se
izvajale z umerjenimi merilnimi inštrumenti. Podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo meritev,
so zapisani po mednarodnem sistemu merskih enot (SI).

4.1. Referenčna meritev
Prvi sklop meritev je referenčna meritev, ki smo jo uporabili kot primerjalno osnovo za
nadaljnje meritve. Z njo smo primerjali, ali je sprememba na stroju izboljšala oziroma
poslabšala energetsko učinkovitost sušilnega stroja. Se pravi, osnovna/referenčna meritev je
meritev, ko na sušilnem stroju niso bili izvedeni nobeni ukrepi, ki bi posegali v delovanje
stroja. Referenčno meritev smo izvajali trikrat zapored. Poleg tega smo referenčno meritev
izvedli po vsakem sklopu ukrepov, da smo se prepričali, da smo sušilni stroj vrnili v
izhodiščno stanje.

4.1.1. Začetni podatki referenčne meritve
Začetni podatki (preglednica 4.1) so podatki, ki smo jih pridobili, ko sušilni stroj še ni
obratoval. Podatki, ki smo jih pridobili pred začetkom delovanja stroja, so: masa suhega
perila, masa mokrega perila pred sušenjem in masa praznega zbiralnika vode. Po končanem
sušilnem ciklu smo pridobili še podatke o: masi suhega perila po sušenju, masi zbiralnika
vode po končanem sušenju, rabi električne energije in času delovanja. Ostali podatki so bili
preračunani po enačbah, ki so podane v poglavju 2.4.
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Preglednica 4.1: Začetni podatki pri referenčni meritvi
Referenca
prvič
7.063
11.199
4.136
58,6
7.161
4.038
-2,1
633
4.285
3.652
386
9,6
4,1
4,12
02:05:02
122

Masa suhega perila [g]:
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]:
Masa vode v perilu [g]:
Delež vode v namočenem perilu [%]:
Masa suhega perila po sušenju [g]:
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]:
Vlažnost perila po sušenju [%]
Masa praznega zbiralnika vode [g]:
Masa zbiralnika vode po končanem sušenju [g]:
Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku [g]:
Masa vode oddane v okolico [g]:
Delež mase vode oddane v okolico [%]:
Raba električne energije [kWh]:
Korigirana raba električne energije [kWh]
Čas delovanja [h]
Korigiran čas delovanja [min]

Referenca
drugič
7.059
11.213
4.154
58,8
6.967
4.246
1,5
629
4.459
3.830
416
9,8
4,3
4,24
02:08:10
127

Referenca
tretjič
6.957
11.203
4.246
61,0
7.054
4.149
1,4
628
4.300
3.672
477
11,5
4,2
4,21
02:05:07
126

Povprečje
7.026,3
11.205
4.178,7
59,5
7.060,7
4.144,3
0,2
630
4.348
3.718
426,3
10,3
4,2
4,19
02:06:06
125

4.1.2. Referenčna meritev
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Slika 4.1 : Razmere na vstopu/izstopu iz stroja pri referenčni meritvi
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Pri analizi delovanja stroja je najprej treba analizirati parametre, ki v stroj vstopajo oziroma
izstopajo. To pomeni, da postavimo mejo sistema okoli stroja. Zagotavljati je bilo treba
konstantne parametre v prostoru, kot sta temperatura prostora (nastavljena na 23 °C) in
zračna vlažnost (nastavljena na 55 %). Dejanska vstopna temperatura, ki smo jo izmerili na
merilnem mestu 1 (slika 4.1), je v povprečju znašala 22,7 °C, relativna vlažnost pa je bila v
povprečju 61,3 %. Iz stroja pa je izstopal zrak temperature 56,4 °C ter vlažnosti 10,1 %.
Temperatura na izstopu iz stroja je za 33,7 °C višja kot temperatura vstopa. Zvišanje
temperature vpliva na stanje v prostoru, kjer se nahaja gospodinjski aparat. Kot uporabniki
si ne želimo pregrevanja prostorov, v katerem se nahaja stroj.

4. Rezultati meritev

Temperatura [°C]

Na meji sistema (sušilnega aparata) se nahaja tudi ohišje. Za uporabniku prijetno rokovanje
s strojem je potrebno, da so površine stroja čim hladnejše, da ne pride do morebitnih opeklin.
»Že kratkotrajna izpostavljenost temperaturi, višji od 49 °C, poškoduje celice kože« [16].
Zaradi tega morajo biti temperature zunanje površine stroja čim nižje. Temperature po
površini stroja se razlikujejo glede na mesto postavitve tipala. Po pričakovanju so najvišje
temperature na mestu, kjer se nahaja električni grelnik zraka. Merilni mesti, kjer se nahaja
električni grelnik, imajo zaporedni številki 2 in 12. Temperature na celotnem ohišju stroja
lahko spremljamo na sliki 4.2. Najvišja temperatura ohišja je zaznana na pokrovu
električnega grelnika in znaša 70,7 °C.
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Slika 4.2: Potek temperatur na ohišju sušilnega stroja pri referenčni meritvi
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Slika 4.3: Razmere v notranjosti sušilnega stroja pri referenčni meritvi
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Notranjost stroja je prostor med zunanjim ohišjem in sušilnim bobnom. Razmere v tem
predelu predstavlja slika 4.3. V povprečju temperatura v notranjosti stroja znaša 59,3 °C,
relativna vlažnost pa 11,2 %. Kot pri temperaturi ohišja se temperatura v notranjosti stroja
spreminja v odvisnosti od položaja merilnega zaznavala. Na merilnem mestu 7, ki se nahaja
tik nad kondenzatorjem, so temperature najvišje, bolj kot se oddaljujemo od kondenzatorja,
nižje so temperature. Najnižja temperatura se nahaja na merilnem mestu 17, ki se nahaja ob
kanalu za hladilni zrak.
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Naslednji večji oziroma pomembnejši element danega sušilnega stroja je kondenzator.
Pravokotno na krajšo stranico kondenzatorja priteka procesni zrak, pravokotno na procesni
zrak pa kondenzator obteka hladilni zrak. Potek tokov zraka v kondenzatorju je razviden iz
slike 4.45. Zaradi zasnove kondenzatorja je na strani hladilnega zraka večja površina za
prenos toplote, zato je pri tem zraku večja temperaturna razlika med vstopom in izstopom
kot pa pri procesnem zraku. Iz slik 4.4 in 4.5 je razvidno, da se temperatura hladilnega zraka
poveča za 38 °C, temperatura procesnega zraka pa zmanjša za 2,6 °C. Iz danih podatkov
lahko izračunamo učinkovitost prenosnika toplote oziroma kondenzatorja. Učinkovitost
kondenzatorja na strani hladilnega zraka se izračuna po enačbi (4.1). Učinkovitost
kondenzatorja na strani procesnega zraka se izračuna po enačbi (4.2).
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Slika 4.4: Razmere hladilnega zraka na vstopni/izstopni strani iz kondenzatorja pri referenčni
meritvi
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Slika 4.5: Razmere procesnega zraka na vstopu/izstopu iz kondenzatorja pri referenčni meritvi
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Učinkovitost kondenzatorja na strani hladilnega zraka [5]:
𝜀𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟,ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 =

𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝
∙ 100
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝

(4.1)

Učinkovitost kondenzatorja na strani procesnega zraka [5]:
𝜀𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖 𝑧𝑟𝑎𝑘 =

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖,𝑖𝑧𝑠𝑡𝑜𝑝
∙ 100
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑛𝑖,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑇ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖𝑙𝑛𝑖,𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝

(4.2)

Učinkovitost kondenzatorja na strani hladilnega zraka znaša 82,3 %. Učinkovitost
kondenzatorja na strani procesnega zraka znaša 5,6 %. To je tudi v pričakovanih okvirih
zaradi zgradbe kondenzatorja (slika 4.6).

Slika 4.6: Levo: kondenzator s strani procesnega zraka; desno: kondenzator s strani hladilnega
zraka
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Slika 4.7: Razmere v notranjosti bobna, temperatura na površini bobna ter temperatura na vstopu v
boben pri referenčni meritvi
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Relativna vlažnost [%]

Temperatura [°C]

Razmere v bobnu stroja prikazuje slika 4.7. V boben vstopa zrak, ki ga električni grelnik
predhodno segreje na temperaturo 127,1 °C. Ker se v bobnu nahaja mokro perilo, je relativna
vlažnost v bobnu na začetku sušenja zelo visoka in znaša 96,3 %. Temperatura v notranjosti
bobna v povprečju znaša 74,9 °C. Zaradi visokih temperatur je treba paziti, da v boben ne
naložimo občutljivega perila. Temperatura površine bobna je rahlo nižja kot temperatura
notranjosti bobna in znaša 64,8 °C. Pri izvajanju meritev smo spremljali še temperaturo
površine električnega grelnika (merilno mesto 13). Omenjena temperatura v povprečju znaša
99,1 °C in je predstavljena na sliki 4.8.
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Slika 4.8: Temperatura električnega grelnika pri referenčni meritvi (merilno mesto 13)

Električna moč [kW]

Poleg temperature ter relativne vlažnosti smo spremljali še rabo električne energije. V
sušilnem ciklu je sušilni stroj porabil v povprečju 4,2 kWh električne energije. Maksimalna
izmerjena električno moč, ki jo je dosegel stroj, znaša 2,19 kW. V povprečju pa se priključna
moč giblje pri 2,11 kW. Delovanje stroja je razdeljeno na tri dele, kar je razvidno iz
slike 4.9. Prvi del je, ko stroj miruje (čas pri 0 min, 121 min, 125 min in 127 min), sledi del,
ko stroj deluje in suši perilo (čas med 0 min in 118 min), v tretjem delu pa stroj hladi perilo
(čas med 118 min in 127 min), da je to pripravljeno, da ga uporabnik vzame iz bobna, pri
tem pa se ne opeče. V času mirovanja na napravi sveti le nekaj opozorilnih lučk. Električna
moč signalnih/opozorilnih indikatorjev znaša 1,03 W. Ko stroj hladi perilo, elektromotor
poganja dva ventilatorja oziroma puhali, ki hladita perilo. Pri tem se vrti tudi boben.
Električna moč elektromotorja v povprečju znaša 169,24 W. Največji porabnik električne
energije je električni grelnik. Vključen je v času sušenja. Priključna električna moč v času
delovanja znaša 1,94 kW. Ker pa v času sušenja perila ni nikoli vključen samo en porabnik
električne energije, ampak so za učinkovito sušenje potrebne vse komponente stroja, se
priključna električna moč stroja poveča na zgoraj omenjenih 2,11 kW. V času delovanja je
frekvenca električnega omrežja znašala med 50,005 Hz in 50,011 Hz. Povprečni električni
tok, ki teče skozi stroj, znaša 9,81 A. Čas delovanja sušilnega stroja je odvisen od senzorja
vlažnosti (IQ senzorja), ki je nameščen pod vrati sušilnega stroja.
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Slika 4.9: Električna moč sušilnega stroja pri referenčni meritvi
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4.1.2.1. T-x diagram referenčne meritve
Za lažjo predstavo procesa, ki poteka v sušilnem stroju, je treba izrisati proces v diagramu
T-x (slika 4.10). Na y-osi grafa se nahaja temperatura, podana v °C. Na x-osi pa se nanaša
absolutna vlažnost zraka, podana v gramih vodne pare na kilogram zraka.
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V sušilnem stroju poznamo dva toka zraka, in sicer hladilni zrak in procesni zrak. Hladilni
zrak je v diagramu T-x prikazan v spodnjem levem delu diagrama, procesni zrak pa je
prikazan v desnem delu diagrama. Procesni zrak je ločen od hladilnega zraka. Hladilni zrak
zajema zrak iz okolice, kar pomeni, da je temperatura hladilnega zraka omejena z okolico.
Temperatura okoliškega zraka se med potjo po stroju dvakrat segreje in enkrat ohladi. Zrak
se prvič segreje, ko potuje po kanalu od odprtine za zajem zraka pa do kondenzatorja. To
segrevanje je nezaželeno. Segreje se zaradi tople notranjosti stroja. Ko zrak vstopi v
kondenzator, se ponovno segreje. To segrevanje je potrebno in želimo, da je čim večje, saj s
tem hladimo procesni zrak. Ko topli hladilni zrak izstopi iz kondenzatorja, potuje do izstopne
odprtine, kjer izhaja v okolico. Pri tem temperatura zraka pade. Relativna vlažnost hladilnega
zraka se spreminja zaradi poviševanja oziroma zmanjševanja temperature. Pot procesnega
zraka se začne v bobnu sušilnega stroja. Tu se zrak navlaži zaradi mokrega perila v bobnu
stroja. V kondenzatorju se zrak ohladi in kondenzira, kar pomeni, da se zniža vlažnost zraka.
Tako osušeni in ohlajeni zrak potuje do električnega grelnika, kjer se temperatura procesnega
zraka poviša, relativna vlažnost pa še dodatno zniža. Nato procesni zrak vstopi v boben
stroja, kjer se sušilni proces ponovi. Kot vidimo iz diagrama T-x, so temperature procesnega
zraka visoke, ravno tako je visoka relativna vlažnost. Teoretično bi enak učinek sušenja
pridobili z nižjo absolutno vlažnostjo in nižjo temperaturo sušenja. Z znižanjem temperature
bi dosegli tudi manjšo rabo električne energije.

4.2. Seznam ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti
Ko smo izvedli osnovno oziroma referenčno meritev in proučili delovanje sušilnega stroja,
je bilo treba izdelati seznam ukrepov, nato je sledilo testiranje, ali so dani ukrepi smiselni in
prinesejo želene rezultate.
Seznam ukrepov:
- preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli bobna sušilnega stroja (ukrep 1),
- izvedba toplotne izolacije na bobnu sušilnega stroja (ukrep 2),
- izvedba toplotne izolacije na grelniku zraka (ukrep 3),
- preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli bobna ter izvedba toplotne izolacije na
bobnu sušilnega stroja (ukrep 4),
- preprečevanje segrevanja hladnega zraka pred vstopom v kondenzator ter zmanjšanje
tlačnih izgub na sušilnem stroju (ukrep 5),
- povečanje pretoka procesnega zraka in preusmeritev kanalov za doseganje ugodnejših
parametrov v sušilnem stroju (ukrep 6).
Namen preprečitve obtekanja zraka (ukrep 1) je preprečevanje ohlajanja bobna. Povprečna
temperatura, ki vstopa v notranjost stroja na merilnem mestu 7, znaša 62,5 °C, temperatura
površine bobna pa znaša 64,8 °C. Temperatura površine bobna je višja kakor temperatura
zraka, ki obteka boben. To pomeni, da zrak, ki obteka boben, hladi površino bobna, kar
privede do hladnejše notranjosti bobna. Namen izolacije bobna (ukrep 2) je zmanjšanje
toplotnih izgub na bobnu. Sledi ukrep (ukrep 3), ki je skupek dveh ukrepov, in sicer
preprečitve obtekanja hladnega zraka okoli bobna (ukrep 1) ter izolacije bobna (ukrep 2). Pri
36

4. Rezultati meritev

tem ukrepu merimo, ali ima skupek dveh ukrepov večji vpliv na delovanje stroja kakor vsak
posamezna ukrep. Sledi ukrep (ukrep 4), kjer smo izolirali grelnik zraka. Izolacija grelnika
zraka ima dva namena: prvič zmanjšati toplotne izgube na električnem grelniku ter drugič
zmanjšati temperaturo površine ohišja. Maksimalna temperatura ohišja pa znaša 70,7 °C.
Temperature so previsoke in lahko povzročijo opekline. Iz referenčne meritve se da razbrati,
da se temperatura hladilnega zraka med potovanjem po stroju nezaželeno povečuje, na kar
se nanaša ukrep 5. Temperatura vstopnega zraka v stroj znaša 22,7 °C, temperatura istega
zraka na vstopu v kondenzator pa 27,4 °C. To pomeni, da se temperatura hladilnega zraka
po nepotrebnem poveča za 4,7 °C. Zadnji ukrep (ukrep 6) je namenjen spoznavanju
delovanja sušilnega stroja. Namenjen je merjenju vpliva povečave pretoka procesnega zraka
in zmanjšanju vstopne vlažnosti v boben stroja. V nadaljevanju sledi predstavitev rezultatov
z danega seznama.

4.3. Meritev ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti sušilnega stroja
Drugi sklop meritev se nanaša na prikaz meritev, kjer smo merili vpliv ukrepov na cikel
sušenja. Na sušilnem stroju smo izvedli šest ukrepov, ki pa jih je bilo treba tudi ovrednotiti
s pomočjo meritev.

4.3.1. Preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli bobna
sušilnega stroja
Zrak, ki izhaja iz kondenzatorja, potuje v notranjost stroja skozi reže, ki so razvidne iz leve
slike 4.11. Temperatura zraka na tem mestu znaša 62,5 °C. Temperatura površine bobna pa
znaša 64,8 °C. Kar pomeni, da zrak, ki izstopa iz omenjenih rež, ohlaja boben in tako
izgubljamo toploto. Zaradi tega je smiselno izvesti prepreko, da zrak ne obteka površine
bobna, kar je razvidno iz desne slike 4.11. Prepreko smo izvedli s pomočjo lepilnega traku.

Slika 4.11: Levo: stanje pred ukrepom; desno: stanje po ukrepu

Zrak, ki obteka boben, izhaja v okolico na mestu, ki ga prikazuje leva slika 4.12. Zaradi
prepreke pri kondenzatorju (desna slika 4.11), je smiselno, da se izvede še prepreka, kjer
zrak zapušča stroj (desna slika 4.12).
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Slika 4.12: Levo: stanje pred ukrepom; desno: stanje po ukrepu

Temperatura [°C]

Na merilnem mestu številka 7 (slika 4.13) oziroma na mestu ukrepa se je temperatura vstopa
zraka znižala z 62,5 °C na 58,4 °C. To pomeni dvoje. Temperatura bobna se bi lahko zaradi
tega ukrepa znižala, kar pa ni sprejemljivo. Pozitivna stran znižanja temperature je, da se
zaradi nižje temperature vstopa zraka v prostor med bobnom in zunanjimi stenami stroja
zniža tudi temperatura na površini ohišja aparata.
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Slika 4.13: Razmere na merilnem mestu 7 pred in po izvedbi ukrepa

Temperatura [°C]

Ker zrak ne izstopa iz kondenzatorja v notranjost stroja, se notranjost stroja ne segreva, kar
pomeni, da se zrak na merilnem mestu 3, hladi. Temperatura zraka se je znižala z 58,1 °C na
55,2 °C (slika 4.14). Zaradi ukrepa (desna slika 4.12) se v prostor ne vpihuje tudi nižja
temperatura 55,2 °C (zaradi ukrepa ni toka zraka v prostor na merilnem mestu 3).
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Slika 4.14: Razmere na merilnem mestu 3 pred in po izvedbi ukrepa
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Temperatura [°C]

Zaradi ukrepa se temperatura v notranjosti stroja zniža, kar predstavlja merilno zaznavalo
17 (slika 4.15). Padec temperature povprečno znaša 5,5 °C. Hladnejši prostor v notranjosti
stroja, se pravi med bobnom ter zunanjimi stenami, ima zanemarljiv vpliv na temperaturo
površine bobna. To pomeni, da ima zmanjšana temperatura notranjosti stroja zanemarljiv
vpliv tudi na temperaturo v notranjosti bobna oziroma temperatura v notranjosti stroja
odstopa v območju merilnega pogreška.
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Slika 4.15: Temperaturne razmere v notranjosti stroja

Temperatura [°C]

Ker se temperatura v notranjosti stroja zniža, se zniža tudi temperatura hladilnega zraka na
vstopni strani v kondenzatorju (slika 4.16). To pomeni, da se kondenzator bolj hladi, kar
posledično pomeni večjo količino kondenzata v posodi za zbiranje kondenzata. Zrak se po
izvedbi ukrepa ohladi v povprečju za 1,3 °C.
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Slika 4.16: Temperatura hladilnega zraka na vstopni strani v kondenzator

Ker se temperatura na vstopni strani hladilnega zraka v kondenzator zniža, se zniža tudi
temperatura na izstopu iz kondenzatorja. Padec temperature po izvedbi prvega ukrepa je
razviden iz slike 4.17 in znaša povp. 0,8 °C. Ker se zaradi zapiranja kanalov več toplote
zadrži v cevi, ki vodi od izstopa iz kondenzatorja do izpiha v okolico, se temperatura na
izstopu iz stroja poveča. Temperatura se dvigne s 56,4 °C na 58,6 °C (slika 4.18). Zvišanje
temperature privede do nižje relativne vlažnosti. Zaradi danega ukrepa se zniža tudi
temperatura na zunanji površini stroja. Padec temperature na ohišju znaša povprečno 3,0 °C.
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Temperatura [°C]

To je dobro, vendar pa so temperature na površini še vedno previsoke in lahko prihaja do
lažjih opeklin.
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Slika 4.17: Hladilni zrak; izstop iz kondenzatorja
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Slika 4.18: Temperatura izstopa iz stroja

Temperatura [°C]

Padec temperature hladilnega zraka na vstopu v kondenzator znaša v povprečju 1,3 °C.
Padec temperature hladilnega zraka nima zaznavnega vpliva na temperaturo procesnega
zraka (slika 4.19), kar je posledica zgradbe kondenzatorja, saj je na strani procesnega zraka
manjša površina za prenos toplote kot pa na strani hladilnega zraka. Razlika v površini, ki je
namenjena za prenos toplote, je razvidna iz slike 4.6.
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Slika 4.19: Stanje procesnega zraka na izstopu iz kondenzatorja
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4.3.2. Izvedba toplotne izolacije na bobnu sušilnega stroja
Boben na sušilnem stroju nima izvedene toplotne izolacije, kar je razvidno iz leve slike 4.20,
zato nekaj toplote izhaja skozi površino bobna v okolico, kar pomeni, da je treba izvesti
izolacijo bobna. Boben smo izolirali, kot je razvidno iz desne slike 4.20. Na boben smo
namestili toplotno izolacijo, ki je omenjena v preglednici 3.2. Zaradi majhnega prostora med
bobnom in zunanjimi stranicami smo lahko izolirali le s 5 mm izolacije. Zaradi jermena, ki
poganja boben, ter minimalnega prostora na zadnji strani bobna je bilo mogoče izolirati
približno 80 % plašča bobna.

Slika 4.20: Levo: stanje pred ukrepom; desno: stanje po ukrepu

Temperatura [°C]

Po pričakovanjih se je temperatura površine bobna znižala zaradi namestitve izolacije.
Temperatura površine bobna se je znižala s 64,8 °C na 55,1 °C. Se pravi, da padec
temperature znaša povp. 9,7 °C (slika 4.21).
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Slika 4.21: Potek temperature na zunanji površini bobna pred in po uvedbi ukrepa
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Temperatura [°C]

Izolacija plašča bobna ima manjši vpliv na temperaturo v notranjosti bobna. Temperatura v
notranjosti bobna se zviša za 0,8 °C, pri čemer pa ne pride do spremembe rabe energije. Da
bi dosegli večji vpliv na temperaturo v notranjosti bobna, bi bilo treba povečati debelino
toplotne izolacije. Za njeno vgradnjo bi bilo treba spremeniti konstrukcijo stroja. To bi lahko
izvedli na dva načina, in sicer s povečanjem zunanjih dimenzij sušilnega aparata oziroma
zmanjšanjem premera sušilnega bobna. Enak vpliv kakor povečanje debeline izolacije bi
dosegli tudi s kakovostnejšo izolacijo. To je izolacija, ki ima manjšo toplotno prevodnost
kakor uporabljena izolacija. Zaradi izolacije bobna se je zmanjšala temperatura v notranjosti
stroja. Padec temperature v notranjosti stroja prikazuje slika 4.22 in v povprečju znaša
2,2 °C. Padec temperature v notranjosti stroja pomeni, da se temperatura ohišja
gospodinjskega aparata zmanjša za povprečno 1,8 °C (merilno mesto 12).
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Slika 4.22: Potek temperature v notranjosti stroja, merjeno na merilnem mestu 17

4.3.3. Preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli bobna
in izvedba toplotne izolacije na bobnu sušilnega stroja
V to meritev sta združeni dve predhodni meritvi, in sicer zapiranje odprtine, kjer zrak obteka
boben (ukrep 1), ter izolacija zunanje površine bobna (ukrep 2). Oba ukrepa sta že
predstavljena v predhodnih poglavjih. Izolacija bobna je predstavljena v poglavju 4.3.2,
Zapiranje kanalov pa v poglavju 4.3.1. Skupek navedenih ukrepov je prikazan v sliki 4.23.

Slika 4.23: Izolacija bobna in preprečevanje obtekanje zraka okoli bobna
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Temperatura [°C]

Namen te meritve je obdržati temperaturo v notranjosti bobna in zmanjšati temperaturo
ohišja aparata. Na merilnem mestu številka 7 (slika 4.24), kjer smo zaprli kanal za hladilni
zraka, se temperatura po pričakovanju zmanjša. Padec temperature zaradi zaprtja znaša
povp. 8,0 °C. Znižanje temperature v notranjosti stroja pa ima zanemarljiv vpliv na
temperaturo v bobnu, saj je okoli bobna nameščena toplotna izolacija.
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Slika 4.24: Potek temperature na merilnem mestu 7 pred in po izvedbi ukrepa

Temperatura [°C]

Ker se je znižala vstopna temperatura v ohišju stroja, se zniža tudi temperatura na merilnem
mestu z zaporedno število 3. Temperatura se zniža z 58,2 °C na 52,5 °C (slika 4.25), toda
zaradi ukrepa (desna slika 4.12) ni toka zraka s temperaturo 52,5 °C v prostor. Zaradi
izolacije bobna pade tudi temperatura površine bobna, ki znaša povp. 12,0 °C (slika 4.26),
kar pomeni, da se je temperatura površine bobna znižala za ≈ 18 %.
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Slika 4.25: Spremljanje temperature na merilnem mestu z zaporedno številko 3
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Slika 4.26: Temperatura na zunanji površini bobna
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Temperatura [°C]

Zaradi ukrepa se na poti, ki vodi iz kondenzatorja do okolice, zadržuje več toplote, zato se
izstopna temperatura iz stroja poveča. Temperatura se poveča za povp. 2,3 °C (slika 4.27).
Negativni vpliv ukrepa je, da se prostor, v katerem se nahaja gospodinjski aparat, segreva.
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Slika 4.27: Potek temperature zraka na izstopu iz stroja

Temperatura [°C]

Kljub izolaciji površine bobna ne pride do opaznejših sprememb v notranjosti bobna oziroma
se potek temperature spreminja v območju merilne negotovosti. Ker smo preprečili toplotni
tok iz tople notranjosti bobna v umestni prostor v ohišju, se je zmanjšala tudi temperatura v
prostoru med bobnom in ohišjem stroja. Temperatura v vmesnem prostoru pade s 56,7 °C
(referenčna meritev) na 47,4 °C (izolacija bobna). Padec temperature je razviden iz slike
4.28. Posledično se zaradi nižje temperature v notranjosti stroja zniža tudi vstopna
temperatura hladilnega zraka v kondenzator. Padec temperature hladilnega zraka znaša
povp. 1,7 °C (slika 4.29). Ker je notranjost hladnejša, se zniža tudi temperatura ohišja stroja
za povp. 1,9 °C. To je prikazano na sliki 4.30.

Referenca; 17. temperatura

80

Izolacija bobna ter zapiranje kanalov; 17. temperatura

60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Čas [min]
Slika 4.28: Temperatura zraka v notranjosti stroja
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Referenca; 11. temperatura
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Slika 4.29: Potek temperature hladilnega zraka na vstopni strani v kondenzator
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Slika 4.30: Temperatura površine na zunanji strani ohišja

4.3.4. Izvedba toplotne izolacije na grelniku zraka
Naslednji ukrep je izolacija grelnika zraka. Osnovna oziroma referenčna meritev je pokazala,
da se ohišje grelnika zraka prekomerno pregreva (Tmax = 70,7 °C). To privede do morebitnih
opeklin in toplotnih izgub. Videz sušilnega stroja pred ukrepom je prikazan na levi sliki 4.31.
Izvedba izolacije na električnem grelniku je prikazana na desni sliki 4.31. Za izolacijo ohišja
grelnika zraka smo uporabili toplotno izolacijo, ki je predstavljena v preglednici 3.2 (penjeni
polietilen). Debelina izolacije, ki smo jo uporabili, znaša 10 mm. Poleg omenjene izolacije
smo na površino električnega grelnika dodali še 10 mm kamene volne. Kamena volna je
predstavljena v preglednici 3.3. Izolacija električnega grelnika s pomočjo kamene volne je
razvidna iz leve slike 4.32. Pri izolaciji grelnika zraka smo na zunanjo površino izolacije
namestili dodatni temperaturni tipali. Izvedba je prikazana na desni sliki 4.32.
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Slika 4.31: Levo: stanje pred ukrepom; desno: stanje po ukrepu

Slika 4.32: Levo: izolacija pokrova grelca s kameno volno; desno: dodatni merilni mesti

Po predhodnih meritvah je bilo razvidno, da se ohišje, ki se nahaja med električnim
grelnikom in okolico prekomerno pregreva. Ohišje je razvidno iz leve slike 4.31. Ohišje služi
kot kanal, po katerem potuje procesni zrak. Z namestitvijo izolacije smo znižali temperaturo
na površini omenjenega ohišja. Temperatura na površini ohišja se zniža s povp. 67,6 °C na
povp. 44,6 °C, kar pomeni, da padec temperature znaša povp. 23,0 °C. Slika 4.33 prikazuje
temperaturo na novo izolirani površini.
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Slika 4.33: Potek temperature ohišja na dodatnih merilnih mestih
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Temperatura [°C]

Zaradi izolacije grelnika zraka se je temperatura površine grelca zvišala s povp. 102,4 °C na
povp. 112,4 °C (slika 4.34). To pomeni zvišanje temperature za povp. 10,0 °C. Posledično
se temperatura na vstopu v boben spremeni. Temperatura na vstopu v boben se v primerjavi
z referenčno meritvijo poveča za 6,4 °C. Kljub razmeroma velikem dvigu temperature na
vstopu procesnega zraka v boben se temperatura procesnega zraka na izstopu iz bobna poviša
v povprečju le za 0,6 °C. Ostali vplivi ukrepa na sušilni stroj so razvidni iz priloge.
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Slika 4.34: Temperatura površine električnega grelnika

4.3.5. Preprečevanje segrevanja hladilnega zraka pred
vstopom v kondenzator ter zmanjšanje tlačnih izgub na
sušilnem stroj
Pri tem ukrepu smo izvajali dva sklopa meritev v eni meritvi, in sicer zmanjšanje tlačnih
izgub na strani hladilnega zraka ter izolacijo kanala, ki potuje od reže za zajem zraka do
kondenzatorja. Zrak, ki potuje po tem kanalu, se imenuje hladilni zrak.

4.3.5.1. Zmanjšanje tlačnih izgub
Pri danem ukrepu nismo merili tlačnih razmer v sušilnem stroju, vendar je bilo na prvi pogled
razvidno, da sušilni stroj ne tesni. Zaradi tega smo preverili, ali ima zmanjšanje tlačnih izgub
kakršenkoli vpliv na temperaturne razmere v sušilnem stroju. Prva netesnost je netesnost
okoli kondenzatorja. Hladni zunanji zrak potuje skozi kondenzator in ga hladi. Del tega zraka
pa uhaja mimo kondenzatorja na spodnji in zgornji strani, kar je razvidno iz leve slike 4.35.
To pomeni, da je treba preprečiti tok zraka okoli kondenzatorja. Tesnjenje smo izvedli s
pomočjo lepilnega traku in nekaj kosov izolacije, kar je razvidno iz desne slike 4.35.
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Slika 4.35: Levo: Stanje pred ukrepom; Desno: Stanje po ukrepu

Netesnost, ki je razvidna iz leve slike 4.36, se nahaja na mestu ventilatorja za premik
hladilnega okoliškega zraka. Na ohišju puhala hladilnega zraka se nahaja odprtina, skozi
katero puhalo sesa topli zrak iz notranjosti stroja. S tem se ogreva hladni zrak, ki potuje v
kondenzator. Problem vdora toplega zraka smo rešili s pomočjo kosa lepenke in lepilnega
traku, kar je razvidno iz desne slike 4.36.

Slika 4.36: Levo: stanje pred ukrepom; desno: stanje po ukrepu

4.3.5.2. Izolacija kanala za dovod hladilnega zraka do kondenzatorja
Hladni zrak, ki vstopa v sušilni stroj potuje po precejšnem delu stroja. Ker je notranjost stroja
topla, se hladni okoliški zrak segreva. S segrevanjem izgubimo hlad za hlajenje
kondenzatorja, kar posledično zmanjša količino zbranega kondenzata. Izvedba pred
ukrepom je razvidna iz leve slike 4.37. Ukrep (desna slika 4.37) smo izvedli tako, da smo
izolirali kanal, po katerem potuje hladilni zrak. Za izoliranje omenjenega kanala smo
uporabili izolacijo, ki je predstavljena v preglednici 3.2, debelina izolacije, ki smo jo
uporabili, znaša 10 mm.

Slika 4.37: Levo: stanje pred ukrepom; desno: stanje po ukrepu
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4.3.5.3. Meritve, kjer smo preprečili segrevanje hladilnega zraka pred
vstopom v kondenzator ter zmanjšali tlačne izgube na sušilnem
stroj

Temperatura [°C]

Ker smo izolirali kanal, ki vodi od reže za zajem zraka do kondenzatorja, je prišlo do
manjšega toplotnega toka, ki prehaja iz notranjosti stroja (prostora med bobnom in ohišjem)
v notranjost kanala hladilnega zraka. Zaradi manjšega toplotnega toka prihaja do padca
temperature v kanalu za dovod svežega zraka v kondenzator. Padec temperature zanaša
povp. 1,2 °C (slika 4.38).
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Slika 4.38: Potek temperature hladilnega zraka na vstopni strani v kondenzator

Temperatura [°C]

Temperatura na izstopu hladilnega zraka iz kondenzatorja se pri izolaciji hladilnega zraka
precej zmanjša (slika 4.39). To pa zato, ker skozi kondenzator teče večja količina hladilnega
zraka. Temperatura zraka na izstopu iz kondenzatorja pade s 65,4 °C (pred izolacijo in
tesnjenjem) na 59,2 °C (po izolaciji in tesnjenju). Zaradi znižanja temperature zraka, ki
izhaja iz kondenzatorja, se zniža tudi temperatura zraka, ki vstopa v notranjost stroja in
obteka boben (merilno mesto 7). Padec temperature na merilnem mestu 7 v povprečju znaša.
2,4 °C. To posledično pomeni tudi padec temperature na ohišju stroja.
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Slika 4.39: Potek temperature hladilnega zraka na izstopni strani iz kondenzatorja
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Temperatura [°C]

Kljub temu da ima kondenzator na strani procesnega zraka manjšo površino za prenos
toplote (slika 4.6.), se temperatura na strani izstopa procesnega zraka iz kondenzatorja zniža.
Padec temperature na izstopni strani procesnega zraka iz kondenzatorja v povprečju znaša
1,9 °C (slika 4.40).
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Slika 4.40: Potek temperature procesnega zraka na izstopni strani iz kondenzatorja

Temperatura [°C]

Zaradi nižjih temperatur na izstopu procesnega zraka iz kondenzatorja je prišlo do nižje
temperature na vstopu v električni grelnik. Temperatura na površini električnega grelnika
pade za povp. 7,4 °C (slika 4.41). Temperatura na vstopu v boben se zniža s 127,1 °C na
116,2 °C.
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Slika 4.41: Potek temperature na vstopu v boben

Dani ukrep vpliva na padec temperature v bobnu, ki povprečno znaša 2,3 °C (slika 4.42). Če
bi bil padec temperature v bobnu večji, bi lahko v boben sušilnega stroja položili
občutljivejše perilo. Večje temperature v notranjosti bobna uničujejo perilo, kar pripomore
h krajši življenjski dobi perila.
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Referenca; 9. temperatura
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Slika 4.42: Potek temperature zraka v notranjosti bobna sušilnega stroja

Temperatura [°C]

Zaradi nižje temperature v bobnu je posledično tudi nižja temperatura procesnega zraka na
vstopni strani kondenzatorja (slika 4.43). Padec temperature je s 73,1 °C (referenčna
meritev) na 70,7 °C (dani ukrep).
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Slika 4.43: Potek temperature procesnega zraka na vstopni strani v kondenzator

4.3.6. Povečanje pretoka procesnega zraka in preusmeritev
kanalov za doseganje ugodnejših parametrov v sušilnem
stroju
Namen zadnjega ukrepa je bilo spoznavanje delovanja stroja. Tu gre za spoznavanje vplivov
na stroj, če bi se v stroju nahajal kakovostnejši oziroma boljši kondenzator. Da bi dosegel
dane pogoje, je bilo treba iz stroja odstraniti kondenzator in preusmeriti sveži vstopni zrak v
kanal za procesorski zrak (slika 4.44). To pomeni, da je bil zrak iz zajema neposredno speljan
v kanal, ki vodi do električnega grelnika in naprej do bobna. Ker ni bilo več kondenzatorja,
je bilo treba izvesti še odvod procesnega zraka iz stroja v okolico. Poleg tega je bilo treba
znižati/povišati temperaturo in vlago v testni komori, da bi prišli do želenega učinka, ki je
kakovostnejši oziroma boljši prenosnik toplote. Temperaturo v komori smo nastavili na
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23 °C in 30 °C ter relativno vlažnost na 55 % in 45 %. Pot zraka v sušilnem aparatu pred in
po preusmeritvi kanalov je prikazana na slikah 4.45 in 4.46.

Slika 4.44: Preusmeritev kanalov

Pri referenčni meritvi je razvidno (slika 4.45), da imamo dva toka zraka, in sicer hladilni
zrak in procesni zrak. Pri odstranitvi kondenzatorja smo tega nadomestili s pregrado. Sedaj
dobimo neprekinjen tok zraka od vstopa v stroj do izstopa iz stroja (slika 4.46). Pri danem
ukrepu zrak, ki vstopa v stroj, potuje skozi prvo puhalo do prostora, kje se je nahajal
kondenzator. Zraku se spremeni smer ter potuje skozi drugo pohalo do električnega grelnika.
Tu se zrak segreje ter vstopa v boben gospodinjskega aparata. Ko na drugi strani bobna zrak
izstopi, potuje po kanalu do izstopne odprtine, kjer izstopa iz stroja v okolico. Ker sedaj zrak
premikata dve puhali, se spremeni hitrost zraka, ki obteka električni grelnik.

Slika 4.45: Tok hladilnega in procesnega zraka
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Slika 4.46: Stanje po preusmeritvi kanalov

Pri danem ukrepu smo izvajali dve meritvi pri različnih začetnih pogojih. Pri prvi meritvi je
imel zrak na vstopu v električni grelnik 24,8 °C in 67,0 % relativne vlažnosti. Pri drugi
meritvi pa je imel zrak na vstopu v grelnik 31,2 °C in 64,8 % relativno vlažnost. Potek
vstopne temperature v električni grelnik je razviden iz slike 4.47.
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Slika 4.47: Potek temperature procesorskega zraka pred vstopom v električni grelnik

Temperatura izstopa zraka iz stroja se je znižala za povp. 31,7 °C v prvem primeru ter za
povp. 34,4 °C v drugem primeru (slika 4.48). Ker v sušilnem aparatu ni bilo kondenzatorja,
je iz stroja izstopala zelo visoka relativna vlažnost. Relativna vlažnost na izstopu iz stroja je
v prvem primeru znašala 82,8 %, v drugem primeru pa 80,7 %. Povprečna vlažnost pri
referenčni meritvi je znašala 10,1 %. Ker smo pri meritvi s preusmeritvijo kanalov merili
samo vpliv različnih temperatur in vlažnosti na sušenje perila, so izstopni parametri
zanemarljivi.
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Temperatura [°C]
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Slika 4.48: Potek temperature zraka na izstopu iz sušilnega stroja

Električna moč [kW]

Iz grafa električne moči je razvidno, da se moč električnega grelca ne glede na razmere, ki
so nastale pri preusmeritvi kanalov, ne spremeni. Pri referenčni meritvi ter obeh ukrepih
prihaja do konstantne električne moči, ki v povprečju znaša 2,11 kW. Iz slike 4.49 je
razvidno, da se skrajša čas delovanja sušilnega stroja. Pri prvi meritvi se je čas delovanja
električnega grelnika skrajšal za 19 min. Pri drugi meritvi je bil čas delovanja krajši za
29 min. Vzrok za to je »IQ« senzor v sušilnem stroju, ki zaznava določeno stopnjo suhosti
perila.
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Slika 4.49: Električna moč

Ker v električni grelnik vstopa nižja temperatura, električna moč grelnika pa ostane
nespremenjena, se zniža tudi izstopna temperatura iz električnega grelnika (slika 4.50).
Padec temperature pri prvi meritvi znaša 64,2 °C, pri drugi pa 56,9 °C. Poleg tega še
ugotovimo, da električni grelnik pri referenčni meritvi zagotavlja večjo spremembo
temperature med vstopom in izstopom v grelnik. Pri referenčni meritvi je sprememba
temperature med vstopom in izstopom iz grelnika znašala 56,7 °C. Pri obeh ukrepih se je
temperatura med vstopom in izstopom zmanjšala in je znašala 38,3 °C. Kar pri enaki toplotni
moči grelnika pomeni, da je prišlo do spremembe v hitrosti zraka (hitrost zraka se je
povečal). To privede do zmanjšanja temperaturne razlike med vstopom in izstopom.
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Temperatura [°C]
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Slika 4.50: Temperatura zraka pred vstopom v boben

Pri delovanju sušilnega stroja so pomembne tudi temperature v notranjosti bobna, saj
temperatura vpliva na vrsto perila, ki ga lahko sušimo. Iz slike 4.51 je razvidno, da z
zmanjšanjem temperatur lahko spremenimo vrsto perila, ki ga sušimo v sušilnem stroju. V
stroju se lahko pri osnovnih pogojih suši perilo, ki ni občutljivo do temperature 80 °C. Z
ukrepom smo dosegli, da se lahko v stroju suši perilo, ki ni občutljivo do temperature 40 °C.
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Slika 4.51: Temperatura notranjosti bobna

Sušilni stroj uspešno posuši perilo, če se masa perila po sušenju giblje med spodnjo in
zgornjo mejno vrednostjo. Ob upoštevanju začetne mase perila 11.200 g mora masa suhega
perila po končanem sušenju znašati med 6.790 g in 7.210 g. Pri referenčni meritvi je sušilni
stroj uspešno zagotovil želeno stopno suhosti perila. Ker pa je stroj pri ukrepu predčasno
zaključil z delovanjem, ta ni zagotovil ustrezne stopnje suhosti perila. Pri prvi meritvi je stroj
deloval 1 h in 47 min, pri drugi meritvi pa 1 h in 37 min. Če želimo, da stroj doseže enako
stopnjo suhosti kot pri referenčni meritvi, bi stroj pri prvi meritvi deloval
1 h in 58 min, pri drugi meritvi pa 1 h in 44 min. To pomeni, da bi sušilni aparat pri prvi
meritvi za enako stopnjo suhosti potreboval 8 min manj v primerjavi z referenčno meritvijo.
Pri drugi meritvi pa bi gospodinjski aparat deloval 22 min manj za doseganje enake stopnje
suhosti. Potrebni čas delovanja je prikazan na sliki 4.52. Iz slike 4.53 je tudi razvidno, da je
naklon premice pri referenčni meritvi manjši kot naklon premice pri obeh ukrepih. Najboljši
rezultat dobimo pri drugi meritvi danega ukrepu, saj je naklon premice največji. Najkrajši
čas delovanja pomeni manjšo rabo električne energije. Za doseganje enake mase perila po
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sušenju bi bila pri prvi meritvi raba energije manjša za 0,31 kWh, pri drugi meritvi pa za
0,81 kWh (slika 4.54).

Čas [min]
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Slika 4.52: Čas, potreben za odstranitev 4.200 g vode iz namočenega perila
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Slika 4.53: Teoretični potek sušenja
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Slika 4.54: Raba električne energije za izhlapevanje 4.200 g vode iz namočenega perila
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5. Diskusija
V tem poglavju bomo spoznali prednosti oziroma slabosti posameznih ukrepov ter proučili
dodatne ukrepe, ki bi lahko še izboljšali dan sušilni stroj.

5.1. Prednosti in slabosti posameznega ukrepa
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Količina zbranega kondenzata [g]

Korigiran čas delovanja [min]

Da bi lahko primerjali podatke med seboj, je bilo treba podatke najprej obdelati. In sicer je
bila potrebna korekcija časa in energije na enoto izhlapene vode. Korekcija čase se izračuna
na podlagi enačbe (2.34), korekcija rabe električne energije se izračuna na podlagi enačbe
(2.35).
Referenca
Zapiranje
Izolacija bobna
Izolacija bobna ter zapiranje kanalov
Izolacija grelnika
Izolacija kanala hladilnega zraka
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Slika 5.1: Levo: potreben čas delovanja za izhlapevanje 4.200 g vode iz namočenega perila; desno:
količina zbranega kondenzata pri izhlapevanju 4.200 g vode
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Referenca
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Slika 5.2: Raba električne energije pri izhlapevanju 4.200 g vode iz namočenega perila

5.1.1. Preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli bobna
sušilnega stroja (ukrep 1)
Prednosti:
- zaradi ukrepa ni vpiha vročega zraka v prostor na merilnem mestu 3,
- zmanjšanje segrevanja hladilnega zraka med vstopno odprtino ter kondenzatorjem,
- znižanje temperature ohišja aparata,
- znižanje relativne vlažnosti na izstopu iz stroja.
Slabosti:
- znižanje temperature v notranjosti stroja lahko posledično privede do nižje temperature v
bobnu stroja,
- zvišanje temperature na izstopu iz stroja,
- najdaljši čas delovanja med izvedenimi ukrepi (leva slika 5.1),
- največja raba električne energije med izvedenimi ukrepi (slika 5.2).

5.1.2. Izvedba toplotne izolacije na bobnu sušilnega stroja
(ukrep 2)
Prednosti:
- nižja temperatura v notranjosti stroja,
- posledično nižja temperatura ohišja sušilnega stroja.
Slabosti:
- zanemarljiv vpliv na spremembo temperature v bobnu.
Problem:
- težavna namestitev izolacije na boben stroja,
- izolacija mora zaradi manjših dimenzij imeti večjo toplotno upornost (višja cena),
- za lažjo namestitev mora biti izolacija samolepilna (višja cena).
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5.1.3. Preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli bobna
ter izvedba toplotne izolacije na bobnu sušilnega stroja
(ukrep 3)
Prednosti:
- nižja temperatura v notranjosti stroja,
- zaradi ukrepa ni vpiha vročega zraka v prostor na merilnem mestu 3,
- posledično nižja temperatura ohišja stroja.
Slabosti:
- višja temperatura izstopnega zraka iz stroja v okolico,
- zanemarljiv vpliv na temperaturo v bobnu.
Problem:
- namestitev izolacije na površino bobna.

5.1.4. Izvedba toplotne izolacije na grelniku zraka (ukrep 4)
Prednosti:
- nižja temperatura površine ohišja električnega grelca – manjša možnost opeklin,
- najkrajši čas delovanja sušilnega stroja (leva slika 5.1),
- najnižja raba električne energije (slika 5.2).
Slabosti:
- manjša količina zbranega kondenzata (desna slika 5.1).
Problem:
- zaradi visokih temperatur na površini električnega grelnika je treba vgraditi dražjo
nevnetljivo izolacijo.

5.1.5. Preprečevanje segrevanja hladilnega zraka pred
vstopom v kondenzator ter zmanjšanje tlačnih izgub na
sušilnem stroja (ukrep 5)
Prednosti:
- nižja vstopna temperatura hladilnega zraka v kondenzator,
- nižja izstopna temperatura hladilnega zraka iz kondenzatorja,
- največja količina zbranega kondenzata v posodi (desna slika 5.1).
Slabosti:
- nižja temperatura procesnega zraka.
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Problem:
- zaradi pomanjkanja prostora težavna namestitev izolacije, kar privede do podaljšanja
proizvodnega procesa aparata,
- za namestitev je potrebna samolepilna izolacija, kar pomeni dražjo izolacijo.

5.2. Dodatni ukrepi
Poleg danih izboljšav bi lahko na stroju izvedli tudi druge ukrepe, ki pa niso namen tega
diplomskega dela.
Možni ukrepi, ki bi jih še lahko izvedli na danem sušilnem stroju, so:
- povečanje površine kondenzatorja na strani procesnega zraka,
- uporaba absorpcijskih sredstev za znižanje vlažnosti na strani procesnega zraka,
- povečanje količine vpihanega zraka v boben,
- povečanje odprtine na vstopni strani procesnega zraka v boben,
- shranjevanje odpadne toplote v fazno spremenljivih materialih.

5.2.1. Zasnova novega kondenzatorja
Učinkovitost kondenzatorja na strani hladilnega zraka znaša 82,3 %. Učinkovitost
kondenzatorja na strani procesnega zraka znaša 5,6 %. Meritve so pokazale, da stroj
potrebuje nov kondenzator. Prednosti vgradnje kondenzatorja bi bile večje količine
kondenzata, ki bi se nabiral v posodi za kondenzat. Zaradi večje količine izločenega
kondenzata iz procesnega zraka bi tako procesni zrak postal bolj suh. Posledica tega je nižja
vlažnost zraka na vstopu v boben stroja, kar pomeni, da bi lahko zrak sprejel večjo količino
vlage iz perila. To pripomore h krajšemu času delovanja stroja. Čas sušenja pa vpliva na
rabo električne energije. Raba energije pa je pomemben dejavnik, ko se odločamo za nakup
sušilnega stroja.
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6. Zaključki
1) Zasnovali, izdelali, pripravili in vgradili smo vso potrebno opremo za spremljanje
delovanja sušilnega aparata.
2) Izmerili in proučili smo delovanje kondenzacijskega sušilnega stroja.
3) Na osnovi referenčnih meritev smo izdelali seznam možnih ukrepov za učinkovitejšo
rabo energije na stroju.
4) S pomočjo seznama smo na stroju izvedli šest ukrepov za učinkovitejšo rabo energije.
5) Dobljeni rezultati so pokazali, da imajo ukrepi vpliv na delovanje gospodinjskega
aparata.
6) Pri vseh ukrepih smo ugotovili, da imajo vpliv na povečanje količine vode, ki se izloči
iz perila, kar pomeni večjo količino zbranega kondenzata.
7) Ugotovilo smo, da je na sušilnem stroju treba zasnovati nov kondenzator.
Pripravili in izdelali smo merilno progo za spremljanje delovanja stroja za sušenje perila. S
praktičnimi meritvami smo proučili delovanje kondenzacijskega sušilnega stroja. Na podlagi
znanja, pridobljenega z referenčnimi meritvami, smo izvedli 6 ukrepov, ki pripomorejo k
manjši rabi energije. Ukrepe smo tudi preverili z eksperimentalnimi meritvami. Izmerjene
rezultate smo še vrednotili.
Predlogi za nadaljnje delo
Pri izmerjenih ukrepih se je povečala količina zbranega kondenzata, vendar pa ni prišlo do
občutnega zmanjšanja rabe električne energije. Zaradi tega bi bilo treba opraviti dodatne
ukrepe in meritve, ki bi zmanjšali rabo električne energije na sušilnem stroju. Zasnovati in
izdelati bi bilo treba učinkovitejši kondenzator. Izvesti bi bilo treba meritve, kjer se na stroj
vgradi absorpcijsko sredstvo za zmanjšanje vlažnosti procesnega zraka. Proučiti bi bilo treba
vpliv večje količine vpihanega procesnega zraka v boben. Z uvedbo določenih ukrepov bi
bilo treba zmanjšati čas sušenja perila.
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