
Szorgalmi feladat 

A leggyakrabban használt mosási programok fogyasztásának összehasonlítása 
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Miért a kedvenc mosási programot választottuk? 

Azért esett a választásunk a kedvenc mosógép programjaink összehasonlítására, mert 

a mosógép mindegyikünk háztartásában régóta megtalálható és az online videochat 

beszélgetéseink során kiderült, hogy ennek ellenére nem sok mindent tudunk róla. 

Jöttek is a meglepetések, mikor elolvastuk az adott programok leírását. Kiderült, hogy 

van olyan mosógép, amely rendelkezik olyan automatikával, ami „érzékeli a töltet 

mennyiségét és a vízhőfokot, majd kiválasztja az optimális vízmennyiséget és mosási 

időt az energia- és vízfogyasztás minimálisra csökkentése érdekében”. 

Szintén érdekes adat volt néhányunk számára, hogy a „30 perces” program igazából 

50 percen keresztül megy, mert az öblítés+centrifugálás még plusz 15-20 percet vesz 

igénybe. 

A home office miatt sok időt vett igénybe, mire a 2 mérőműszer körbejárt, így nem 

maradt sok idő további mérésekre, de elhatároztuk, hogy új körútra indítjuk a műszert, 

és mindenki leméri az összes mosógép programját. 

Név 
Mi a kedvenc mosógép 

programod? 

Mérés eredménye: 
mennyi ideig ment a mosógép, mekkora a 

fogyasztása? 

Gurdon Judit Cotton 40 
11:05 perc 
0, 448 kWh 

Lendvay Lívia Mária Fehér 30 
1:45 

0,441kWh 

Reszl Berta Quick 30 
47 perc 

0,227 kWh 

Sebestyén Zoltánné Gyors 30 
30 perc 
0,2 kWh 

Szlivka Oktávia Sport Ruha 
Mosógép: 1 óra 5  perc, 0,286 kWh 

Szárítógép: 31 perc 0,671 kWh 

Várszegi Péter Nincs neve 
2:29 

0,196kWh 
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Gurdon Judit 

Lg A+++ mosógépemnél a kedvenc programom a Cotton (pamut). Ezzel a programnál 

a mosógép a többféle dobmozgás kombinálásával hatékonyabb mosási eredményt 

biztosít. A leírás az alábbi anyagtípusokat ajánlja: Színes ruhák és közepesen 

szennyezett ruhaneműk. Azért választottam, mert időben nem hosszú program és 

mindenféle – általunk használt – anyagtípust bele lehet tenni. 

   

Lendvay Lívia Mária 

Ezt a programot szoktam meg, ez bevált nekem. Annyit 

változtattam a tavalyi verseny óta, hogy 40 fok helyett 30 fokon 

mosok. Igazából csak kétféle programot használok: az 

egyikkel fehér ruhákat a másikkal színeseket mosok. A többi 

programot nem ismerem. De lehet, hogy fel kellene fedeznem, 

mert ezek a programok elég hosszúak, így elég sokáig 

fogyasztják az áramot. 

No, ez lesz az új feladat számomra, hogy leteszteljem: vannak-e rövidebb, de mégis 

hatékony mosási lehetőségek! 
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Reszl Berta 

Azért használom a Quick 30-as mosógép programot, mert ez a legrövidebb program, 

bár most a méréskor kiderült, hogy 47 percig megy a mosógép, mert az 

öblítés+centrifugálás még 17 percet vett igénybe. Ez a program kevéssé szennyezett 

anyagok vagy sűrűn használt törülközők gyors mosásához ajánlott, ami pont ránk 

jellemző. A programon belül lehet változtatni a víz hőfokát és a centrifugálás 

fordulatszámát, de én legtöbbször 20C-on és 800-as centrifugálási beállítással 

használom. Ahogy visszaér hozzám a mérőműszer, lemérem a többi programot is. 
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Szlivka Oktávia 

A mosógépemen nekem a mosás+még egy öblítés 1:05 óra 

ideig ment és 0,286kWh volt a fogyasztása. Ezután még 

szárítógépet is használtam, ami 31:41 percet ment és 

0,671KWh-t fogyasztott. A mosógépen a 30 perces 2,5 kg-os 

programot használom, mivel egyedül vagyok és szeretem 

szétválasztani a mosnivalót szín és anyag szerint. A műszer 

szerint a 30 perces mosás 1 óra 5 percet ment, talán azért, 

mert nem olvastam le rögtön a műszert a mosás 

befejezésekor, vagy nekem is hozzájön még a centrifugálás 

és a szivattyúzás ideje. A szárítógép használatára azért van 

szükségem, mert spórolok a távfűtéssel és emiatt nagyon 

penészesedtek a falak. 

 

Várszegi Péter 

A mosási programra jellemző: kényes, pamutból, szintetikus, vagy kevertszálas 

anyagból készült ruhanemű mosására 40 fokon. Amiért használjuk: Kímélőmosás, 

kíméli a ruhát, a napi használatos ruhák nem túl szennyezettek, így elég ez a hőfok. 
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Sebestyén Zoltánné (Vágenhoffer Enikő) 

Fagor innovátions mosógépet 

használok. Van rajta több program is, 

most elővettem a használati utasítást és 

elolvastam mindegyiket. A „Gyors 30” 

programot szoktam használni, mert úgy 

tudom, ez a leggyorsabb. Ez a program 

lehetővé teszi a kevéssé szennyezett 

pamut, fehér, szíves vagy ellenálló 

műszálas alapanyagú ruhák gyenge 

mosását. A mosás időtartama max. 30 

perc, a mosási hőfok automatikusan 

40°C-ra van beállítva. 

 

 
Úgy ölelem, hogy el sem akarom engedni, tiszta "őszinte" szerelem  

A feladat tanulsága 

A megszokás igen nagy úr, mert a mérések, adatok, információk ismeretében továbbra 

is ragaszkodik mindenki az eredeti mosási szokásához.  

Viszont a csapattagok kivétel nélkül kedvet kaptak további mérésekhez, de a többi 

mosási program összehasonlító mérését is mindenki betervezte.  
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