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Spôsob prevádzkovania práčky
Opis
[0001] Vynález sa týka spôsobu prevádzkovania práčky so zásobníkom pracieho kúpeľa na
umiestnenie pracej kvapaliny na ošetrenie bielizne, a ohrevného telesa, pričom spôsob zahrnuje
fázu prania, fázu plákania a fázu žmýkania s následnou fázou naparovania, pričom pre fázu
naparovania sa do zásobníka pracieho kúpeľa až po definovanú medznú hodnotu G napustí
voda, ktorá nesiaha po bubon, ale sa môže ohrievať ohrevným telesom.
[0002] Na pranie bielizne v bubnovej práčke sa bielizeň pohybuje v otáčajúcom sa bubne, čím
dochádza k zmáčaniu, prípadne premočeniu bielizne pracou kvapalinou a mechanike prania.
Tu sa voda nachádza v zásobníku pracieho kúpeľa, prípadne v bubne, pričom pohybom bielizne
sa vymyje znečistenie. Po fáze prania a fáze plákania sa bielizeň zvyčajne odvodní fázou
žmýkania, v ktorej sa bubon otáča takým počtom otáčok, pri ktorom bielizeň prilieha k plášťu
bubna a v dôsledku odstredivého účinku sa voda vypudzuje z bielizne. Pri tomto sú kusy
bielizne veľmi namáhané, takže vznikajú pokrčené miesta. Na ich odstránenie je z EP 1 275
767 A1 známe privádzanie pary k bielizni po žmýkaní. Privádzaná para spôsobí uvoľnenie a
narovnanie kusov bielizne, takže sa uľahčí žehlenie. Pri tejto známej práčke sa na tento účel do
zásobníka pracieho kúpeľa po žmýkaní napustí také množstvo vody, ktoré je také malé, že
bubon, prípadne kusy bielizne neprídu do kontaktu s vodou. Pri veľmi malých objemoch pod
bubnom je na tento účel potrebné mimoriadne presné snímanie napusteného množstva vody.
[0003] DE 10 2007 041 906 A1 opisuje práčku, ktorá obsahuje funkciu naparovania
prostredníctvom ohrevného telesa v zásobníku pracieho kúpeľa. Pre tento spôsob ošetrenia
bielizne je dôležité, že počas vytvárania pary je ohrevné teleso pokryté vodou, ale hladina vody
nesmie byť príliš vysoká, aby bubon, prípadne bielizeň nachádzajúca sa v bubne nedošla do
priameho kontaktu s vodou a nenamočila sa. Pri tu opísanej práčke sa výška hladiny vody meria,
prípadne sníma známym spôsobom prostredníctvom snímača tlaku.
[0004] Z WO 2006/129912 A1 je známa práčka, u ktorej sa taktiež môže vytvárať para
prostredníctvom ohrevného telesa nachádzajúceho sa v zásobníku pracieho kúpeľa. Aby sa
mohlo presne nastaviť množstvo vody potrebné na vytvorenie pary, v zásobníku pracieho
kúpeľa je umiestnená dodatočná elektróda. Táto elektróda je uspôsobená na zachytenie presnej
hladiny v oblasti ohrevného telesa. Toto sa považuje za veľmi presnú metódu merania. Avšak
táto metóda merania je z dôvodu dodatočných konštrukčných dielov trochu nákladnejšia.
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Nevýhodou pri tomto snímaní je to, že časom sa na elektródach môže vytvoriť vrstva vodného
kameňa alebo nečistôt, pretože sa neustále nachádzajú v pracom kúpeli.
[0005] Z EP 1 507 031 B1 je známe meranie výšky hladiny v generátore pary použitím snímača
výšky hladiny, ktorý obsahuje viaceré takzvané tyčinkové elektródy, ktoré sú v závislosti od
dĺžky učené pre vopred definovanú výšku hladiny. Nevýhodou elektród však je, že sa na nich
môžu vytvárať usadeniny vodného kameňa, čím dochádza k skresľovaniu nameraných hodnôt,
prípadne k negatívnemu ovplyvneniu presného snímania výšky hladiny.
[0006] Z DE 41 38 636 A1 je známe snímanie množstva vody napusteného do zásobníka
pracieho kúpeľa na základe signálu tlaku snímača tlaku. Na základe časového priebehu tlaku sa
reguluje prítok vody. Na snímanie veľmi malých množstiev vody vzhľadom na množstvo vody
používané na pranie je tento spôsob nepresný.
[0007] Takže úlohou tohto vynálezu je navrhnúť spôsob, ktorým sa jednoduchým spôsobom
zaistí presné dávkovanie množstva vody napusteného do zásobníka pracieho kúpeľa s cieľom
naparovania.
[0008] Táto úloha sa vyrieši spôsobom so znakmi nároku 1. Výhodné uskutočnenia vyplývajú
z príslušných závislých nárokov.
[0009] Podstatnou výhodou spôsobu podľa tohto vynálezu je to, že množstvo vody v zásobníku
pracieho kúpeľa sa veľmi presne a po malých krokoch stanoví použitím snímačov, ktoré sú už
aj tak prítomné v práčke. Týmto sa do zásobníka pracieho kúpeľa môže veľmi presne napustiť
malé množstvo vody, na rozdiel od množstva vody potrebného na fázu prania, ako je potrebné
vo fáze naparovania.
[0010] Spôsob podľa tohto vynálezu na tento cieľ zahrnuje kroky
- a) kontrola, či sa zásobník pracieho kúpeľa nachádza v počiatočnom stave, pričom počiatočný
stav vyplýva z prvej kontroly správnosti hodnôt zaznamenaných snímačom tlaku. Počiatočný
stav je tu definovaný vopred definovaným množstvom zvyškovej vody, ktorá po
predchádzajúcom odčerpaní cez odpadové potrubie v predchádzajúcom uskutočnenom
programe prania natiekla späť do zásobníka pracieho kúpeľa. Toto množstvo vody je
dimenzované tak, aby uzatváracie teleso ovládané plavákovým systémom uzatvorilo odtok
pracieho kúpeľa v zásobníku pracieho kúpeľa. V inom uskutočnení je počiatočný stav
definovaný prinajmenšom takmer úplne vyprázdneným zásobníkom pracieho kúpeľa a potom
- b) napustenie vopred definovaného množstva vody do zásobníka pracieho kúpeľa, takže
ohrevné teleso sa nachádza vo vode a nedochádza ku kontaktu bubna s vodou, pričom napustené
množstvo vody sa overuje na základe druhej kontroly správnosti z výpočtu z nameranej
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hodnoty snímača tlaku a z nameranej hodnoty snímača teploty, pričom sa do zásobníka pracieho
kúpeľa napúšťa voda v závislosti od výsledku kontroly správnosti a potom
- c) vytvorenie pary aktiváciou ohrevného telesa.
[0011] Výhodným je to, že sa prívod vody reguluje prívodným ventilom. Prívodný ventil sa
môže veľmi jednoducho a presne regulovať prostredníctvom regulačného zariadenia.
[0012] Vo výhodnom uskutočnení sa v kroku b) dodatočne použijú hodnoty snímača tlaku na
registráciu kolísania tlaku, pričom sa bubon pohybuje. Výhodou tohto je, že vďaka dynamike
v priebehu tlaku počas definovaného časového intervalu sa na základe veľkého množstva
nameraných hodnôt tlaku a následných kalkulačných operácií môže ešte presnejšie zistiť
množstvo vody, nachádzajúce sa v zásobníku pracieho kúpeľa.
[0013] Vo výhodnom zlepšenom uskutočnení sa v kroku b) pre druhú kontrolu správnosti
použije dodatočne nameraná hodnota vodomeru. Zohľadnením ďalšej nameranej hodnoty
snímača pre kontrolu správnosti sa môže ešte presnejšie a plynulejšie zosúladiť napustené
množstvo vody.
[0014] V druhom výhodnom uskutočnení je krok b) rozdelený na prinajmenšom dva čiastkové
kroky, pričom v čiastkovom kroku
- b1) sa stanovuje skutočné množstvo vody v zásobníku pracieho kúpeľa
prostredníctvom kontroly
správnosti a v čiastkovom kroku
- b2) sa uskutočňuje otvorenie prívodného ventilu na napustenie vopred definovaného
čiastkového množstva do zásobníka pracieho kúpeľa, ak stanovené množstvo vody je
menšie ako vopred definované množstvo vody, a
- opakovanie čiastkových krokov b1) a b2) dovtedy, kým stanovené množstvo vody
v zásobníku pracieho kúpeľa nie je rovnaké alebo väčšie ako vopred definované
množstvo vody.
Postupnosť akcií sa môže veľmi spoľahlivo a jednoducho zaistiť prostredníctvom
mikroprocesorového riadenia. Mikroprocesorové riadenie použité už na riadenie procesu prania
môže jednoduchým spôsobom úplne prevziať aj kontrolu správnosti regulácie výšky hladiny
vody.
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[0015] U práčky pre domácnosť, ktorá zvyčajne vykazuje objem bubna v rozsahu od 50 do 80
litrov, je výhodné, aby v kroku b) vopred definovaná hodnota snímača teploty vykazovala
vzostupnú hodnotu v rozsahu od 3K do 5K po napustení vody, hodnota snímača tlaku hodnotu
20 mm Ws a hodnota pre namerané výchylky tlaku približne od 3 mm Ws do 5 mm Ws.
Kolísanie tlaku sa meria pri rotujúcom bubne. Tieto hodnoty sú optimálne zosúladené na
geometrie zásobníka pracieho kúpeľa práčok pre domácnosť.
[0016] Celkovo je výhodné, aby sa v kroku a) pri hodnote tlaku menšom ako 7 mm Ws krok
a) ukončil a aktivovalo sa vypúšťacie zariadenie, pričom sa následne krok a) prinajmenšom raz
zopakuje, aby sa detegovala počiatočná hodnota hladiny vody v zásobníku pracieho kúpeľa.
Nameranie týchto medzných hodnôt je možné veľmi jednoducho, takže v práčke nie sú
potrebné žiadne drahé presné konštrukčné súčiastky.
[0017] V ďalšom výhodnom uskutočnení sa po ukončení kroku b) aktivuje vypúšťacie
zariadenie na vyprázdnenie zásobníka pracieho kúpeľa, ak napustené množstvo vody
o hraničnú hodnotu prekročí vopred definované množstvo vody, pričom sa následne kroky a) a
b) zopakujú. Pri tomto sa síce spotrebuje trocha viac vody, ale k tomuto dochádza len pri
zriedkavej, temporálnej chybnej funkcii snímačov alebo pri chybnej interpretácii nameraných
hodnôt.
[0018] Jeden príklad uskutočnenia je čisto schematicky zobrazený na obrázkoch a podrobnejšie
sa opíše nižšie. Zobrazuje
obrázok 1: práčku v načrtnutom zobrazení v reze,
obrázok 2: jeden program prania ako diagram časovej postupnosti a
obrázok 3: stavový diagram pre fázu naparovania.
[0019] Na obrázku 1 je čisto schematicky zobrazená práčka 1 so zásobníkom 2 pracieho kúpeľa.
Údaje o polohe a smere sa vzťahujú na prevádzkovú polohu práčky 1. Vo vnútri zásobníka 2
pracieho kúpeľa je otočne uložený bubon 3, ktorý je elektricky poháňaný motorom 13 a ktorý
pohybuje kusmi bielizne 8 nachádzajúcimi sa v zásobníku 2 pracieho kúpeľa. Bubon 3 je v
predloženom príklade uskutočnenia zhotovený z nerezovej ocele a na vytekanie vody je
opatrený veľkým množstvom otvorov. Teleso 4 obsahuje jeden plniaci otvor 9, cez ktorý sa
možno dostať do vnútra bubna 3 cez tesniacu manžetu 6. Plniaci otvor 9 sa uzatvára
prostredníctvom dvierok 5. V spodnej oblasti zásobníka 2 pracieho kúpeľa je umiestnené
ohrevné teleso 7, ktoré môže zohrievať praciu kvapalinu v zásobníku pracieho kúpeľa. V hornej
oblasti práčky 1 je načrtnutý prívodný ventil 15, ktorý zaisťuje napúšťanie vody zo zásobovacej
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siete. Cez vplachovaciu priehradku 11 sa voda dostáva spojovacou rúrkou 14 do zásobníka 2
pracieho kúpeľa, pričom súčasne splachuje prací prostriedok nadávkovaný vo vplachovacej
priehradke 11 do zásobníka 2 pracieho kúpeľa. Pod zásobníkom 2 pracieho kúpeľa je
umiestnené vypúšťacie zariadenie 12, ktoré odvádza použitú praciu kvapalinu alebo vodu po
plákaní zo zásobníka 2 pracieho kúpeľa do odpadového potrubia 12c, ktoré spravidla ústi do
kanalizácie. Regulačné zariadenie 18 reguluje prívodný ventil 15, aktivitu vypúšťacieho
zariadenia 12, hnací motor 13, ktorý je napájaný cez výkonový diel alebo menič kmitočtu 16,
a ohrevné teleso 7.
[0020] Na obrázku 1 je ďalej zobrazené, že výška hladiny pracej kvapaliny 19 sa nachádza
tesne pod bubnom 3, takže nedochádza ku kontaktu bubna s vodou. Ďalej je zrejmé, že pri výške
G hladiny sa ohrevné teleso 7 nachádza úplne pod vodou, takže teraz je možné pomocou neho
generovať paru. Prostredníctvom snímača 17b tlaku sa meria výška hladiny vody a kolísania
tlaku pri pohybujúcom sa bubne. Prostredníctvom snímača teploty sa meria teplota vody v
zásobníku 3 pracieho kúpeľa a vodomerom 17c sa meria napustené množstvo vody. Prívodný
ventil 15 je regulovaný regulačným zariadením 18 v závislosti od týchto nameraných hodnôt.
[0021] Na obrázku 2 je exemplárne v diagrame zobrazený kompletný priebeh programu prania
WP. Na časovej osi t sú uvedené jednotlivé fázy v rámci programu prania WP. Tu znázornený
program prania WP zahrnuje fázu prania Wa, fázu plákania Sp a fázu žmýkania Sc. V týchto
jednotlivých fázach sa napúšťanie 15 a vypúšťanie 12 vody príslušne regulujú. Taktiež ohrevné
teleso 7 sa príslušne reguluje, za ohrievania pracej kvapaliny 19 na vopred definovanú teplotu.
Vo fáze naparovania Da, ktorá nasleduje po fáze žmýkania Sc sa v zásobníku pracieho kúpeľa
2 generuje para, ktorá poskytuje odstránenie pokrčených miest na kusoch bielizne 8. V tejto
fáze Da sa do zásobníka pracieho kúpeľa napustí
voda po vopred definovanú limitnú hodnotu G, ktorá však nesiaha po bubon, ale sa môže
ohrevným telesom (7) zohrievať.
[0022] Obrázok 3 ako stavový diagram načrtáva fázu Da, v ktorej sa vytvára para na ošetrenie
bielizne 8 a v ošetrovacom priestore vo vnútri zásobníka 2 pracieho kúpeľa a bubna 3 sa
privádza k bielizni.
[0023] V stave S1 sa kontroluje, či sa v zásobníku 2 pracieho kúpeľa už nenachádza žiadna
zvyšková voda. Na tento cieľ sa na základe registrovaných signálov snímača 17b tlaku
(nameraný tlak) vykoná kontrola správnosti, takže na základe tejto kontroly je možné
jednoznačne a spoľahlivo zistiť, či sa v zásobníku 2 pracieho kúpeľa nachádza ešte neprípustne
veľa alebo príliš málo zvyškovej vody. Ak sa pri tejto kontrole správnosti zistí, že sa v
zásobníku pracieho kúpeľa nachádza množstvo zvyškovej vody, ktoré nezodpovedá
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počiatočnej hodnote, potom nasleduje zmena stavu do stavu S4, v ktorom sa aktivuje
vypúšťacie zariadenie 12, napríklad vypúšťací ventil alebo vypúšťacie čerpadlo 12a, aby sa
zásobník 2 pracieho kúpeľa vyprázdnil a následne uviedol do počiatočného stavu. Po uplynutí
vopred nastaveného času, napríklad 10 až 50 sekúnd, nasleduje zmena stavu do stavu S1, v
ktorom sa opätovne skontroluje, či množstvo vody v zásobníku 2 pracieho kúpeľa zodpovedá
počiatočnému stavu. Ak sa zistí, že sa zásobník 2 pracieho kúpeľa nachádza v počiatočnom
stave, nasleduje zmena do stavu S2. V stave S2 sa do zásobníka 2 pracieho kúpeľa napustí voda
tým, že regulačné zariadenie 18 aktivuje a tým otvorí napúšťací ventil 15, takže voda môže cez
potrubie pritekať do zásobníka 2 pracieho kúpeľa. Tu sa nepretržite alebo postupne
zaznamenávajú signály snímača 17b tlaku, vodomera 17c a snímača 17a teploty a podrobujú sa
kontrole správnosti. Na základe výsledku kontroly správnosti sa veľmi presne a v malých
krokoch nastaví vopred definovaná výška hladiny vody, pričom výška hladiny vody sa zvolí
tak, aby ohrevné teleso 7 ležalo úplne pod vodou, ale aby sa bubon 3 nedotýkal vody. Ak sa z
dôvodu nepredvídateľnej chyby nastaví výška hladiny vody, ktorá prekračuje vopred
definovanú výšku hladiny vody, potom nasleduje zmena do stavu S4. Tu sa, ako je uvedené
vyššie, na vyprázdnenie zásobníka pracieho kúpeľa aktivuje vypúšťacie zariadenie 12 a
procedúra sa začne od začiatku. Ak sa zistí, že výška hladiny vody dosiahla vopred definovanú
hodnotu, potom nasleduje zmena do stavu S3. V tomto stave sa aktivuje ohrevné teleso 7, takže
sa generuje para, prostredníctvom ktorej sa ošetrujú kusy bielizne 8 vo vnútri bubna. Bubon sa
pri tomto môže vratne alebo nevratne otáčať, takže sa zaistí uvoľnený pohyb kusov bielizne 8.
[0024] Vyššie uvedená regulácia výšky hladiny vody sa môže využiť aj v iných fázach procesu
prania, napríklad pri privádzaní čerstvej vody pre fázu prania Wa alebo pre fázu plákania Sp.
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Nároky
1. Spôsob prevádzkovania práčky (1) so zásobníkom (2) pracieho kúpeľa na umiestnenie pracej
kvapaliny (19) na ošetrenie bielizne (8), a ohrevného telesa (7), pričom spôsob zahrnuje fázu
prania (Wa), fázu plákania (Sp) a fázu žmýkania (Sc) s následnou fázou naparovania (Da),
pričom pre fázu naparovania (Da) sa do zásobníka pracieho kúpeľa až po definovanú medznú
hodnotu (G) napustí voda, ktorá nesiaha po bubon, ale umožňuje ohrev ohrevným telesom (7),
zahrnujúci nasledovné kroky:
- a) kontrola, či sa zásobník (2) pracieho kúpeľa nachádza v počiatočnom stave, pričom
počiatočný stav vyplýva z prvej kontroly správnosti hodnôt zaznamenaných snímačom
(17b) tlaku, pričom počiatočný stav je tu definovaný aspoň takmer vyprázdneným
zásobníkom (2) pracieho kúpeľa alebo zvyškovým množstvom vody, ktorá po
predchádzajúcom odčerpaní cez odpadové potrubie v predchádzajúcom uskutočnenom
programe prania natiekla späť do zásobníka pracieho kúpeľa a potom
- b) napustenie vopred definovaného množstva vody do zásobníka (2) pracieho kúpeľa
tak, že ohrevné teleso (7) sa nachádza vo vode a bubon (3) sa nedostáva do kontaktu s
vodou, pričom napustené množstvo vody sa nastaví na základe druhej kontroly
správnosti z výpočtu z nameranej hodnoty snímača (17b) tlaku a z nameranej hodnoty
snímača (17a) teploty, pričom sa v závislosti od výsledku druhej kontroly správnosti
nastaví hladina výšky vody tak, aby sa ohrevné teleso (7) nachádzalo vo vode a bubon
(3) sa nedostal do kontaktu s vodou a potom
- c) vytvorenie pary aktiváciou ohrevného telesa (7).
2. Spôsob podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým,
že napúšťanie vody sa reguluje prostredníctvom prívodného ventilu (15).
3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2,
vyznačujúci sa tým,
že v kroku b) sa hodnoty snímača (17b) tlaku dodatočne použijú na registráciu kolísania tlaku,
pričom bubon sa pohybuje.
4. Spôsob podľa nároku 1, 2 alebo 3,
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vyznačujúci sa tým,
že v kroku b) sa na druhú kontrolu správnosti dodatočne použije hodnota zistená vodomerom
(17c).
5. Spôsob podľa nároku 2,
vyznačujúci sa tým,
že krok b) je rozdelený na prinajmenšom dva čiastkové kroky, pričom v čiastkovom kroku
- b1) sa stanovuje skutočné množstvo vody v zásobníku pracieho kúpeľa
prostredníctvom kontroly správnosti, a v čiastkovom kroku
- b2) sa uskutočňuje otvorenie prívodného ventilu (15) na napustenie vopred
definovaného čiastkového množstva do zásobníka (2) pracieho kúpeľa, ak stanovené
množstvo vody je menšie ako vopred definované množstvo vody, a
- opakovanie čiastkových krokov b1) a b2) dovtedy, kým stanovené množstvo vody v
zásobníku (2) pracieho kúpeľa nie je rovnaké alebo väčšie ako vopred definované
množstvo vody.
6. Spôsob podľa nároku 3,
vyznačujúci sa tým,
že v kroku b) vykazuje vopred definovaná hodnota snímača (17a) teploty vzostupnú hodnotu v
rozsahu od 3K do 5K po napustení vody, hodnota snímača (17b) tlaku má hodnotu v rozsahu
od 15 do 30 mm Ws a hodnota pre namerané výchylky tlaku je v rozsahu od 3 mm Ws do 5 m
Ws.
7. Spôsob podľa nároku 1,
vyznačujúci sa tým,
že v kroku a) sa pri hodnote tlaku menšom ako 7 mm Ws pri rotujúcom bubne (3) krok a)
ukončí a aktivuje sa vypúšťacie zariadenie (12), pričom sa následne krok a) prinajmenšom raz
zopakuje, aby sa detegovala počiatočná hodnota hladiny vody v zásobníku (2) pracieho kúpeľa.
8. Spôsob podľa nároku 1, 2 alebo 3,
vyznačujúci sa tým,
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že po ukončení kroku b) sa aktivuje vypúšťacie zariadenie (12) na vyprázdnenie zásobníka (2)
pracieho kúpeľa, ak výška hladiny vody v zásobníku (2) pracieho kúpeľa prekročí vopred
definovanú výšku hladiny vody, pričom sa následne kroky a) a b) zopakujú.
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