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ΠΚΗΘΑΖΕΘ Η ΗΛΕΡΟΛΗΜΘΑ ΙΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ R-22 

 

ύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κόληξεαι θαη ην ζρεηηθό Θνηλνηηθό θαλνληζκό 

2037 / 2000 γηα ηηο νπζίεο πνπ βιάπηνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο, ζηηο 1/1/2010 

θαηαξγείηαη ε παξαγσγή παξζέλσλ πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ (HCFCs), 

θπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ησλ νπνίσλ ζηε βηνκεραληθή ςύμε θαη θιηκαηηζκό είλαη ηα 

R-22 θαη R-502. Σα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε απηά ηα αέξηα, κπνξνύλ λα 

ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο αλαθηώκελεο - αλαθπθινύκελεο 

πνζόηεηεο αεξίσλ από ζπζηήκαηα πνπ εθζπγρξνλίδνληαη κε αέξηα «λένπ ηύπνπ», 

κέρξη 1/1/2015. Κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, θαηαξγείηαη πιήξσο ε ρξήζε ησλ 

πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ (αέξηα «παιαηνύ ηύπνπ»).  

 

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζήκεξα εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Δπξώπε 

πνζόηεηεο 100 – 120 ρηιηάδσλ ηόλσλ R-22, ελώ ππάξρεη κηα «νιηγσξία» από 

πιεπξάο ρξεζηώλ R-22 – R-502 λα πξνρσξήζνπλ ζηε κεηαηξνπή. Ζ κεηαηξνπή 

απηή απνηειεί κεγάιν «πνλνθέθαιν» γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο Βηνκεραληθήο 

Ψύμεο, θύξηα ιόγσ ηνπ κεγάινπ θόζηνπο θαη ηεο δπζθνιίαο ηεο κεηαηξνπήο ζε 

ήδε ιεηηνπξγνύζεο εγθαηαζηάζεηο (πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ςύμε γηα ηα 

απνζεθεπκέλα πξντόληα).  
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Σν πξόβιεκα εκθαλίδεηαη επηηαθηηθό γηα ηνπο ρξήζηεο, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε 

ηηο κειέηεο εηδηθώλ, κόλν ην 10 – 15% ηεο πξνβιεπόκελεο δήηεζεο κεηά ηε 

1/1/2010 ζα κπνξέζεη λα θαιπθζεί από ηηο αλαθηώκελεο – αλαθπθινύκελεο 

πνζόηεηεο. Σνύην δηόηη, ε αλάθηεζε - αλαθύθισζε απνηειεί κηα δύζθνιε θαη 

δαπαλεξή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη ππάξρνπλ απζηεξά πνηνηηθά θξηηήξηα, γηα λα 

θξηζεί θαηάιιειν ην αέξην πνπ αλαθηάηαη από κηα παιηά εγθαηάζηαζε γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο – επαλαρξεζηκνπνίεζεο (π.ρ. αλ πεξηέρεη 1-2% 

αθαηάιιειεο πξνζκίμεηο θξίλεηαη αθαηάιιειν).  

 

Έλαο ρξήζηεο R-22 ή R-502, έρεη ηηο εμήο επηινγέο :  

1.  Λα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο έρεη, ρξεζηκνπνηώληαο κέρξη 1/1/2015 

αλαθηώκελεο – αλαθπθινύκελεο πνζόηεηεο ηνπ παιηνύ αεξίνπ. Όπσο 

αλαθέξζεθε, ιόγσ ηεο πξνβιεπόκελεο αδπλακίαο θάιπςεο ηεο δήηεζεο, ε 

απόθαζε απηή έρεη κεγάιν ξίζθν. 

2. Λα αληηθαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε λέν, πνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί θπζηθό αέξην (ακκσλία, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) ή ζπλζεηηθό 

αέξην λένπ ηύπνπ (πδξνθζνξάλζξαθα). Ζ ιύζε απηή είλαη ρξνλνβόξα 

(βδνκάδεο) θαη θνζηνβόξα. Θξίλεηαη βηάζηκε, κόλν αλ ν παιηόο εμνπιηζκόο 

είλαη απνζβεζκέλνο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα καθξόρξνλεο παύζεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο κεηαηξνπήο. 

3. Γηαηήξεζε ηεο ίδηαο εγθαηάζηαζεο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ αεξίνπ κε 

λέν ηύπνπ πδξνθζνξάλζξαθα (π.ρ. R-404A, R-407C), κε πιήξε 

απνκάθξπλζε ηνπ παιηνύ ιαδηνύ ησλ ζπκπηεζηώλ (ηα ιάδηα ηνπ R-22 είλαη 

αζύκβαηα κε απηά ηα αέξηα), θαζώο θαη θάπνηεο ηερληθέο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ 

ιύζε απηή απαηηεί αξθεηέο κέξεο. 

4. Γηαηήξεζε ηεο ίδηαο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ιαδηνύ, κε ρξήζε θάπνηνπ 

αεξίνπ πνπ λα είλαη ζπκβαηό κε ην παιηό ιάδη (π.ρ. R-422A). Δπίζεο, 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ θάπνηα ειαζηνκεξή ζπζηαηηθά ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο (π.ρ. O-rings), ηα νπνία πηζαλά είλαη αζύκβαηα κε ην λέν 

αέξην. Ζ ιύζε απηή κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κηα κέξα, αλ γίλεη ζσζηόο 

πξνγξακκαηηζκόο.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζρεηηθά κε ηελ «εύθνιε» ιύζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

R-22, δείηε ηελ αλαθνξά «ΒΑΗΘΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΔΤΘΟΙΖ ΚΔΣΑΣΡΟΠΖ ΑΠΌ R-22 

Δ ΑΔΡΗΟ ΛΔΟΤ ΣΤΠΟΤ». Δπίζεο, γηα κηα νκηινύζα Θνηλνηηθή παξνπζίαζε επί ηνπ 

ζέκαηνο παηήζηε εδώ.  

http://wakeup2phaseout.com/webinar/player.html

