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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΦΤΞΗ 

Νίκος Υαριτωνίδης 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΔΜΠ, Πξόεδξνο ΓΣ Διιεληθήο Έλσζεο Βηνκεραληώλ Ψύρνπο, Πξόεδξνο ΓΣ Ψπγεία 

Αιάζθα Food Logistics, Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθήο – Σπκβνπιεπηηθήο Cryologic 

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

Βηνκεραληθή Ψύμε είλαη ε επηζηήκε, πνπ αζρνιείηαη κε ηηο κεζνδνινγίεο 

εμαζθάιηζεο ςπρξνύ πεξηβάιινληνο ζε κεγάιεο απνζήθεο – θηίξηα, όπνπ 

απνζεθεύνληαη / δηαθηλνύληαη εππαζή πξντόληα. Σθνπόο ηεο Βηνκεραληθήο Ψύμεο 

είλαη λα εμαζθαιίδεη ηηο άξηζηεο ζπλζήθεο, ώζηε ηα πξντόληα πνπ απνζεθεύνληαη 

λα δηαηεξνύλ ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο. 

Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα θαη γηα 

κηα νκάδα πξντόλησλ (θξνπηνιαραληθά) ε ζύλζεζε ηεο αηκόζθαηξαο ησλ 

ςπθηηθώλ ζαιάκσλ. Ο θιάδνο ηεο Βηνκεραληθήο Ψύμεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, 

ιόγσ ηεο βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηε παξαγσγή θαη ην εκπόξην (δηαηήξεζε 

εππαζώλ πξντόλησλ γηα κεγάια δηαζηήκαηα). Τα πξντόληα πνπ «απνιακβάλνπλ» 

ηα νθέιε ηεο Βηνκεραληθήο Ψύμεο είλαη θύξηα ηα ηξόθηκα, αιιά επίζεο θαη ηα 

θάξκαθα, θαζώο θαη ηα θαιιπληηθά. Να ζεκεησζεί, όηη ε ηάζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ππό ειεγρόκελεο ζπλζήθεο έρεη δηαδνζεί ζε πιεζώξα πξντόλησλ, όπσο 

π.ρ. ηα ειεθηξνληθά, ιόγσ δηαηεξεζηκόηεηαο, νη εθαξκνγέο όκσο απηέο ζπλήζσο 

εκπίπηνπλ ζην θιηκαηηζκό, πνπ έρεη όκσο παξόκνηεο αξρέο κε ηε βηνκεραληθή 

ςύμε.  

 

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΦΤΞΗ 

Σθνπόο θάζε εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθήο ςύμεο είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

ζεξκηθνύ θνξηίνπ ησλ πξντόλησλ κε ηνλ νηθνλνκηθόηεξν δπλαηό ηξόπν. Η 

ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζην ςπθηηθό θύθιν εμάηκηζεο / ζπκπύθλσζεο, όπνπ ε 

ζεξκόηεηα απνξξνθάηαη από έλα (ςπθηηθό) πγξό ηελ ώξα πνπ εμαηκίδεηαη (ε 

δηεξγαζία ηεο εμάηκηζεο απνξξνθάεη ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ). Η ζεξκόηεηα 

απηή απνδίδεηαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο ζπκπύθλσζεο 

(κεηαηξνπή από αέξην ζε πγξό). Έηζη, θάζε ςπθηηθό θύθισκα απνηειεί ζηελ νπζία 

κηα «αληιία ζεξκόηεηαο», πνπ απνξξνθάεη ζεξκόηεηα από ηνπο απνζεθεπηηθνύο 

ρώξνπο (πξντόληα) θαη ηελ απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ (αηκόζθαηξα). Τα βαζηθά 

http://www.cryologic.gr/Contents.aspx?CatId=54
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ζηνηρεία ελόο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο είλαη ηέζζαξα : (1) ε εθηνλσηηθή βαιβίδα, (2) 

ν εμαηκηζηήο, (3) ν ζπκπηεζηήο θαη (4) ν ζπκππθλσηήο. Ο θνξέαο πνπ κεηαθέξεη 

ηε ζεξκόηεηα είλαη ην ςπθηηθό ξεπζηό, ην νπνίν αλαθπθιώλεηαη ζπλέρεηα ζε έλα 

ζθξαγηζκέλν θύθισκα, ελαιιαζζόκελν από πγξό ζε αέξην θαη αληίζηξνθα. Σην 

επόκελν ζρήκα θαίλνληαη ηα ηέζζαξα βαζηθά ζηνηρεία :  

 

 

ΣΙ ΝΑ ΠΡΟΔΞΟΤΜΔ Δ ΜΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΦΤΞΗ 

Έλα θηίξην βηνκεραληθήο ςύμεο απνηειεί κηα ζύλζεηε θαηαζθεπή, όπνπ ν 

πξσηαξρηθόο ζθνπόο είλαη ε κείσζε θαηά ην δπλαηόλ ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ 

(κνλώζεηο) θαη ε παξεκπόδηζε δηείζδπζεο πδξαηκώλ από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ (θξάγκα πδξαηκώλ). Η ηειεπηαία απαίηεζε είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ όηη ην λεξό είλαη πεγή πνιιαπιώλ αζηνρηώλ θαη 

θαηαζθεπαζηηθώλ ππνβαζκίζεσλ. Πξάγκαηη, ζε έλα θηίξην, όπνπ επηθξαηεί ρακειή 

ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ, ππάξρεη κηα ζπλερήο ηάζε εηζξνήο αηκώλ λεξνύ, 

ιόγσ δηαθνξάο πηέζεσλ. Οη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ζηε γιώζζα ησλ ηερληθώλ 
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ζπλνςίδεηαη ζηελ νλνκαζία «κνλσκέλνο θάθεινο» (insulated envelope). Λνηπά 

ζεκαληηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη ν επελδπηήο είλαη :  

 Καηαζθεπή δαπέδνπ (ζε θαηαςύμεηο πξνζηαζία έλαληη αλύςσζεο ιόγσ πάγνπ 

ζην ππνθείκελν έδαθνο). Τνύην επηηπγράλεηαη κε ππνδαπέδηα ζέξκαλζε 

(θύθισκα γιπθόιεο, ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο, αεξηζκόο) 

 Δπηινγή ζπζηήκαηνο ςύμεο (απεπζείαο εθηόλσζε, ζύζηεκα ππεξπιήξσζεο κε 

αληιία, δεπηεξνγελήο ςύμε) 

 Δπηινγή ςπθηηθνύ ξεπζηνύ (θπζηθό ή ζπλζεηηθό ξεπζηό ;) 

 Δπηινγή είδνπο / αξηζκνύ ζπκπηεζηώλ (παιηλδξνκηθνί, θνριησηνί, ζπλδπαζκόο) 

 Δπηινγή εμαηκηζηώλ (αεξνςπθηήξαο, ζεξπαληίλα) 

 Δπηινγή ζπκππθλσηή (αεξόςπθηνο, πδξόςπθηνο, εμαηκεζηηθόο) 

 

Μεξηθέο βαζηθέο αξρέο είλαη :  

 Τα θαιύηεξα ςπθηηθά ξεπζηά, ηόζν από άπνςε απόδνζεο, όζν θαη πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, είλαη ηα θπζηθά, κε βαζηθνύο εθπξνζώπνπο ηελ ακκσλία, ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Η ακκσλία δηαηεξεί ηε 

πξσηνθαζεδξία ζηηο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληθήο ςύμεο.  

 Γηα κηθξέο κνλάδεο (< 350 ςπθηηθά KW), νη παιηλδξνκηθνί ζπκπηεζηέο έρνπλ 

θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, νη παιηλδξνκηθνί είλαη πην νηθνλνκηθνί όηαλ 

ιεηηνπξγνύλ ζε ηκεκαηηθό θνξηίν.  

 Οη παιηλδξνκηθνί ζπκπηεζηέο έρνπλ κεγαιύηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο. 

 Όια ηα είδε ησλ ζπκπηεζηώλ πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξε νηθνλνκία, όηαλ 

ιεηηνπξγνύλ ζην 100% ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο. Τνύην, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

έληνλε κεηαβιεηόηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κνλάδεο βηνκεραληθήο 

ςύμεο, νδεγεί ζηελ αλάγθε επηινγήο ζπκπηεζηώλ πνηθίισλ κεγεζώλ, ώζηε 

πάληα λα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκόο, πνπ λα νδεγεί ζε 100% ιεηηνπξγία. 

 Ο νηθνλνκηθόηεξνο ηύπνο ζπκππθλσηή είλαη ν εμαηκεζηηθόο. Όκσο, απαηηεί 

επηκειέζηεξε ζπληήξεζε, ώζηε λα κελ απνζέηεη άιαηα ην λεξό.  

 Αλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο κεγάιεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, νη εμαηκηζηέο πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη «πινπζηνπάξνρα» (δειαδή κε κεγάιε επηθάλεηα ελαιιαγήο 

ζεξκόηεηαο), γηα λα κε «μεξαίλνπλ» ην πεξηβάιινλ. 
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Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΉ ΦΤΞΗ 

Η βηνκεραληθή ςύμε έρεη πνιιά «κπζηηθά» θαη ε αζθαιήο θαη νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία απαηηεί γλώζεηο. Δζθαικέλνη ρεηξηζκνί ή ιαλζαζκέλεο δηεξγαζίεο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αηπρήκαηα, αιιά θαη ζε αληηνηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Να 

ζεκεησζεί όηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηηο ςπρξέο απνζήθεο απνηειεί κέγεζνο ηεο 

ηάμεο ηνπ 15% ηνπ ζπλνιηθνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία 

νδεγεί ζε εμνηθνλόκεζε ρηιηάδσλ επξώ εηεζίσο, αιιά θαη ζε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Μεξηθνί βαζηθνί θαλόλεο αζθάιεηαο θαη εμνηθνλόκεζεο είλαη :  

 Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ γηα όιν ην θύθισκα θαη ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ 

 Παξαθνινύζεζε ιεηηνπξγίαο κε ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ κέζσ Η/Υ. 

 Σρνιαζηηθή παξαθνινύζεζε γηα νμεηδώζεηο θπθιώκαηνο (θίλδπλνο δηαξξνήο) 

 Λεηηνπξγία ζε όζν γίλεηαη κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο ςπθηηθνύ 

ξεπζηνύ (γηα θάζε 1 C άλνδν, πξνθύπηεη εμνηθνλόκεζε 2 – 4%) 

 Λεηηνπξγία ζε όζν γίλεηαη κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία ζπκπύθλσζεο ςπθηηθνύ 

ξεπζηνύ (γηα θάζε 1 C άλνδν, πξνθύπηεη εμνηθνλόκεζε 2 – 4%) 

 Μείσζε ησλ απσιεηώλ από αλνηθηέο πόξηεο κε απηνκαηηζκνύο / θνπξηίλεο PVC.  

 

 

 

 

 


