CHŁODZIARKA SOLARNA
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Nie potrzebna elektryczność
 Im cieplejszy dzień, tym efektywność schładzania jest większa
 Bez freonu, nietoksyczne działanie
 Zredukuj swój odcisk na środowisku!

WARTO
WIEDZIEĆ

Egipskie freski datowane na 2500 p.n.e. przedstawiają porowate pojemniki z
wodą, służące do schładzania jedzenia jak i samej wody. Jak widać, technologia
solarnego chłodzenia jest bardzo stara i ludzie dzisiaj dopiero odkrywają
ponownie tą zapomnianą technikę.
Solarne chłodzenie jest użyteczne w letnie dni, na zewnątrz, kiedy chcesz
przechować czasowo swoją żywność w chłodnym miejscu. Nie zastąpi to
tradycyjnej chłodziarki, ale może być w przypadku braku prądu. Wszak to
urządzenie nie zużywa elektryczności.

JAK DZIAŁA

Solarna chłodziarka jest urządzeniem składającym się z dwóch porowatych
garnców, powłoki mokrego piasku pomiędzy nimi i pokrywą z mokrym piaskiem
na wierzchu. Twoje jedzenie traci ciepło jak woda wyparowuje, więc oczekuj
najlepszych rezultatów w gorące i suche dni. Chłodziarka musi być umieszczona
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu wystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Efektywność urządzenia zmniejsza się wraz ze
wzrostem wilgotności.

Badania wskazują, że chłodziarka dobrze pracuje w klimacie Europy Środkowej.
W ciepłe i suche dni, temperatura wewnętrzna spada bardzo szybko. Przy idealnej
pogodzie i dobrze zbudowanej chłodziarce, zawartość może zostać schłodzona
do nawet 6 stopni Celsiusa.






2 ceramiczne doniczki (wypalany, nieszklane)
1 taśma izolująca
1 talerz na pokrywę (można użyć talerzyka do doniczki)
Piasek rzeczny

Z NASZEGO

DOŚWIADCZENIA

CZEGO
POTRZEBUJESZ

JAK TO ZROBIĆ

1. Weź piasek rzeczny i przesiej go, aby zachować ziarna tylko o wielkości główki szpilki.
2. Jeżeli doniczki mają dziury na spodzie, zaklej je taśmą izolacyjną, ewentualnie zatkaj je
korkiem.
3. Dno większej doniczki zasyp warstwą piasku, tak aby po włożeniu mniejszej górne krawędzie
obu były na tym samym poziomie. Włóż mniejszą doniczkę i wyśrodkuj ją.
4. Wypełnij szczelinę pomiędzy dwoma doniczkami piaskiem prawie do krawędzi. Pozostawiona
przestrzeń ułatwi wlanie wody. Weź talerz i wypełni go piaskiem (do mniej więcej 1/3 jego
głębokości).
5. Wlej wodę powoli w piasek pomiędzy doniczkami. Wlewaj tak długo, aż piasek ją
zaabsorbuje. Tak samo postąp z przykrywką.
6. Sprawdzaj wilgotność regularnie i dolewaj wody gdy piasek zacznie wysychać.

