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ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑ ΦΤΚΣΙΚΑ ΡΕΤΣΑ 

Από Νίκο Υαπιηυνίδη 

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

Η θαηάξγεζε ηνπ R-22 (απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο «παξζέλνπ» R-22 ζε 

ζπληεξήζεηο κεηά ηελ 31/12/2009 ζε Επξώπε) ζέηεη ην εξώηεκα, γηα ηελ 

αλεύξεζε βηώζηκσλ ιύζεσλ ζηελ επηινγή ησλ ςπθηηθώλ ξεπζηώλ. Σα ζπλζεηηθά  

αέξηα «λένπ ηύπνπ» πνπ αληηθαζηζηνύλ ην R-22 (πδξνθζνξάλζξαθεο / F-gases) 

πξάγκαηη δελ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ, δπζηπρώο όκσο έρνπλ έληνλε επίδξαζε ζην 

θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο. Γηα ηνύην, ήδε ππόθεηληαη ζε λνκνζεηηθνύο 

ειέγρνπο (θαλνληζκόο ΕΕ 842/2006, βι. αλαθνξά 1), ελώ ην κέιινλ είλαη 

δπζνίσλν γηα ηε βησζηκόηεηά ηνπο (αλαζθόπεζε ηνπ Πξσηνθόιινπ ην Κηόην ην 

Δεθέκβξην 2009 ζηε Κνπεγράγε). Πνηα είλαη ινηπόλ ε νξζή επηινγή, όζνλ αθνξά 

ηα ςπθηηθά ξεπζηά ; Πνηα απόθαζε πξέπεη λα πάξεη ν επηρεηξεκαηίαο, όηαλ 

θαιείηαη λα ζηεξίμεη κηα επέλδπζε, ζπρλά εθαηνκκπξίσλ επξώ, επάλσ ζε έλα 

ςπθηηθό ξεπζηό ; (ςπθηηθέο / θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). Πνηα πξέπεη λα είλαη ε 

αληηκεηώπηζε ηεο Πνιηηηθήο εγεζίαο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ; Σα εξσηήκαηα απηά πξνβάιινπλ ζήκεξα ακείιηθηα θαη επηηαθηηθά 

θαη ε παγθόζκηα Επηζηεκνληθή θαη Πνιηηηθή Κνηλόηεηα αλαδεηεί ιύζεηο. Η  εηδηθνί 

ηνπ είδνπο δείρλνπλ πξνο ηα θςζικά τςκηικά πεςζηά. Η θαηάζηαζε ζήκεξα ζηα 

ςπθηηθά ξεπζηά απνηππώλεηαη ζην επόκελν ζρήκα :  
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ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΡΕΤΣΧΝ 

Η ρξήζε θαη ε θαηάξγεζε ησλ πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ (R-22) δηέπεηαη από ην 

θαλνληζκό ΕΕ 2037/2000 θαη ηηο παξεπόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, ν νπνίνο ζηελ 

Ειιεληθή λνκνζεζία απνηππώλεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 37411/1829/Ε103 

ηνπ Ειιεληθνύ Κξάηνπο. Η ρξήζε ησλ πδξνθζνξαλζξάθσλ (F-gases) δηέπεηαη από 

ην θαλνληζκό ΕΕ 842/2006. Γηα ηελ ακκσλία θαη ηα ινηπά θπζηθά ςπθηηθά αέξηα 

δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλνληζκνί, ε εγθαηάζηαζε όκσο θαη ιεηηνπξγία ηνπο 

γίλεηαη βάζεη πξνηύπσλ, όπσο ην ΕΝ378 (ακκσλία), νη νδεγίεο 1994/9/EC θαη 

1999/92/EC γηα ηα εθξεθηηθά αέξηα (όπσο νη πδξνγνλάλζξαθεο) θαη ην πξόηππν 

ANSI/ASHRAE 15-1994 (θώδηθαο αζθάιεηαο κεραληθήο ςύμεο).  

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η παγθόζκηα ζέξκαλζε πξνθαιείηαη αθελόο από ηηο θαηεπζείαλ εθπνκπέο (άκεζε 

επίδξαζε) αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (π.ρ. CO2, 

Ψυκτικά Ρευστά 

Φυσικά Συνθετικά 

Αμμωνία (R-717) 

Υδρογονάνθρακες : 
-Προπάνιο (R-290) 
-Προπυλζνιο (R-1270) 
-Ιςοβουτάνιο (R-600a) 

CHC (π.χ. R-12) 

Νερό (R-718) 

Αζρασ (R-729) 

HCHC (π.χ. R-22) 

HFC  (F-gases) (π.χ. 
R-134a) 

Διοξείδιο του άνθρακα (R-744) 
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κεζάλην, F-gases) θαη αθεηέξνπ από ηελ έκκεζε επίδξαζε πνπ έρεη ε θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θαηαλάισζεο, όπσο νη ςπθηηθέο 

θαη θιηκαηηζηηθέο (θάπνπ αιινύ έλα ζεξκνειεθηξηθό εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ξεύκαηνο εθπέκπεη CO2). Ο 2νο παξάγνληαο (έκκεζε επίδξαζε), ζύκθσλα κε 

κειέηεο (αλαθνξά 2) κεηξάεη γηα ην 80% ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ζηε παγθόζκηα 

ζέξκαλζε, πνπ έρεη ν θιάδνο ηεο ςύμεο / θιηκαηηζκνύ. Είλαη ινηπόλ θαλεξό, όηη 

ην «απνδεθηό» ςπθηηθό αέξην πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θξηηήξηα εμνηθνλόκεζεο. Η 

ζπλνιηθή άκεζε θαη έκκεζε επίδξαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηηκάηαη κε ην δείθηε 

TEWI (Total Equivalent Warming Impact), o νπνίνο εθθξάδεηαη ζε ηζνδύλακα 

ρηιηόγξακκα θαηεπζείαλ εθπνκπώλ CO2 θαηά ην θύθιν δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Από κειέηεο εξεπλεηώλ, γηα έλα πδξόςπθην ςύθηε θιηκαηηζκνύ, πξνέθπςαλ ηα 

εμήο απνηειέζκαηα TEWI (αλαθνξά 3): 

 

  ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΨΤΚΣΙΚΑ ΡΕΤΣΑ ΦΤΙΚΑ ΨΤΚΣΙΚΑ ΡΕΤΣΑ 

  R-22 R-410A R-134A R-717 

(ΑΜΜΩΝΙΑ) 

R-290 

(ΠΡΟΠΑΝΙΟ) 

R-718 

(ΝΕΡΟ) 

TEWI Ιζνδύλακα 

Kg CO2  

2.101.363 2.253.720 2.052.913 1.800.000 1.908.283 1.908.000 

 

Ο πίλαθαο δείρλεη όηη ηα θπζηθά ξεπζηά κπνξεί λα πξνζθέξνπλ εμνηθνλόκεζε 

κέρξη 20%, άξα πξνζηαζία ζην πεξηβάιινλ. ε απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί όηη ε 

επίδξαζή ηνπο από θαηεπζείαλ εθπνκπέο ζηε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο (δείθηεο ODP) 

θαη ζηε παγθόζκηα ζέξκαλζε (δείθηεο GWP) είλαη κεδεληθή.  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΦΤΙΚΧΝ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΡΕΤΣΧΝ 

 Υπήζη ςδπογονανθπάκυν ζε κηθξά ςπγεία ιηαληθήο (plug in units). πλήζε 

αέξηα ηύπνπ πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη ην πξνπάλην θαη ην ηζνβνπηάλην. 

 Υπήζη CO2 ζε τςγεία λιανοπυληηών. Σν CO2 ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

πξσηεύνλ θαη / ή δεπηεξεύνλ ςπθηηθό κέζνλ ή ζε δηπιά θπθιώκαηα ςύμεο 

(cascade systems). Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηηπγράλνληαη είλαη πνιύ ρακειέο, 

αιιά νη πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεγάιεο. 

 Υπήζη αμμυνίαρ ζε μεγάλερ εγκαηαζηάζειρ (βιομησανική τύξη). Η 

ακκσλία (ΝΗ3) έρεη καθξά θαη επηηπρή ηζηνξία ζηε ςύμε. Πξσηνπνξεί ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο δείθηεο απόδνζεο, αιιά ε ηνμηθόηεηά ηεο απαηηεί ηερλνγλσζία 
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ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή πξόηππσλ 

θαλόλσλ (ΕΝ378). Η ζύγρξνλε ηάζε είλαη λα πεξηνξίδεηαη ε πνζόηεηα ηεο 

ακκσλίαο, κε ρξήζε δεπηεξεύνληνο (αβιαβνύο) ςπθηηθνύ κέζνπ (π.ρ. 

γιπθόιεο). 

 Εγκαηαζηάζειρ διπλού κςκλώμαηορ, κε πξώην θύθισκα CO2 γηα πνιύ 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο  θαη δεύηεξν θύθισκα NH3 γηα ελδηάκεζεο 

ζεξκνθξαζίεο. Σα ζπζηήκαηα απηά ιέγνληαη cascade.  

 Μίγμαηα θςζικών αεπίυν. Σέηνηα π.ρ. κπνξεί λα είλαη κίγκαηα Ακκσλίαο – 

Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη ε έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη λα βειηηώζεη ηηο ηδηόηεηεο 

ησλ επί  κέξνπο ζπζηαηηθώλ κε αλακείμεηο (π.ρ. δηαιπηόηεηα ιαδηνύ). 
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