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ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ R-22 ΚΑΙ R-502 ; 

Από Νίκο Χαριτωνίδη 

 

Η θαηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο ζπκβάιιεη ζε κείδνλεο αξλεηηθέο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο ζην πιαλήηε καο. Σν θαηλόκελν απηό έγηλε αληηιεπηό πξηλ 30 πεξίπνπ ρξόληα θαη 

νδήγεζε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε θαηάξγεζε ησλ νπζηώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηό. Από ηηο 

βαζηθόηεξεο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ, είλαη ηα ζπλζεηηθά ςπθηηθά αέξηα 

(αινγνλάλζξαθεο), πνπ πεξηέρνπλ άηνκν ρισξίνπ (Cl) ζην κόξηό ηνπο. Κπξηόηεξνη 

εθπξόζσπνη απηώλ ησλ αεξίσλ είλαη ην R-12 (ρισξνθζνξάλζξαθαο) θαη ην R-22 

(πδξνρισξνθζνξάλζξαθαο). Σν πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι ζεζκνζέηεζε ηε ζηαδηαθή 

θαηάξγεζε απηώλ ησλ αεξίσλ, κε θξηηήξην πξνηεξαηόηεηαο ην βαζκό θαηαζηξνθήο πνπ 

πξνθαινύλ ζην όδνλ. Οη απνθάζεηο ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Μόληξεαι ζεζκνζεηήζεθαλ ζε 

Επξσπατθή λνκνζεζία κε ην θαλνληζκό 2037/2000 (βιέπε επόκελν ζρήκα), ελώ ζηε ρώξα 

καο εθδόζεθε ε ζρεηηθή απόθαζε ΚΤΑ 37411/1829/Ε103. Η θαηάζηαζε ζήκεξα, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο σο άλσ λνκνζεζίαο, είλαη λα έρνπλ πιήξσο θαηαξγεζεί νη 

ρισξνθζνξάλζξαθεο (R-12 γηα ηε ςύμε), ελώ νη πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (R-22 θαη R-502 

γηα ηε ςύμε) βξίζθνληαη αθόκα ζε επξεία εθαξκνγή, κε πηεζηηθό όκσο ρξνλνδηάγξακκα 

θαηάξγεζεο :  ύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι θαη ην ζρεηηθό Κνηλνηηθό θαλνληζκό 

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

ε παξαγσγή, πώιεζε θαη ρξήζε  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. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, 

θαηαξγείηαη πιήξσο ε ρξήζε ησλ πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ (αέξηα «παιαηνύ ηύπνπ»).  

http://www.cryologic.gr/Contents.aspx?CatId=54
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Σν σο άλσ ρξνλνδηάγξακκα θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε κεηαηξνπήο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε R-22 ή R-502, κε αληηθαηάζηαζε ησλ αεξίσλ απηώλ κε αέξηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζε πεξηνξηζκνύο. Δπζηπρώο, ε κεηαηξνπή απηή είλαη κηα ζρεηηθά δύζθνιε θαη 

δαπαλεξή ππόζεζε, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ αληηθίλεηξν ζηηο επηρεηξήζεηο λα πάξνπλ ηε ζρεηηθή 

απόθαζε. Δελ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλνη θαλόλεο γηα ηε κεηαηξνπή, δεδνκέλνπ όηη ην 

πξόβιεκα δελ αθνξά κόλν ην ςπθηηθό αέξην, αιιά ην ζπλνιηθό ζύζηεκα, δειαδή ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην ιηπαληηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

ζπκπηεζηέο. Σνύην νδεγεί ζηελ αλάγθε κηαο «ζσζηημικής θεώρηζης» ηεο θάζε 

εγθαηάζηαζεο πνπ πξέπεη λα κεηαηξαπεί, ώζηε λα ιεθζεί ε θαιύηεξε δπλαηή απόθαζε, πνπ 

ζα νδεγήζεη ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία κε ην λέν αέξην, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. Έλα άιιν 

ζνβαξό πξόβιεκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ιεηηνπξγνύζεο κνλάδεο κε παιηά αέξηα, είλαη ε 

αδπλακία παύζεο ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κεηαηξνπήο: πλήζσο είλαη 

αδύλαηε ε παύζε ιεηηνπξγίαο, αθόκα θαη γηα κεξηθέο κέξεο, ζε κνλάδεο πνπ έρνπλ 

απνζεθεπκέλα πξντόληα (ζπλήζσο ηξόθηκα) ζε ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ηνλ απιό  

ιόγν όηη ζα αιινησζνύλ. Η απαίηεζε απηή νδεγεί ζηελ αλαγθαηόηεηα εύξεζεο κηαο 

«γξήγνξεο» ιύζεο, πνπ εη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζηελ νινθιήξσζε κηαο νξζήο κεηαηξνπήο 

εληόο σξώλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζήκεξα εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Επξώπε πνζόηεηεο 

100 – 120 ρηιηάδσλ ηόλσλ R-22. Σν πξόβιεκα εκθαλίδεηαη επηηαθηηθό γηα ηνπο ρξήζηεο, 
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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).  

 

ΕΠΙΛΟΓΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ 

 

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

1.  Να 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. Να αληηθαηαζηήζεη νινθιεξσηηθά ηνλ εμνπιηζκό ηνπ κε λέν, πνπ λα ρξεζηκνπνηεί θπζηθό 

αέξην (ακκσλία, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) ή ζπλζεηηθό αέξην λένπ ηύπνπ 

(πδξνθζνξάλζξαθα). Η ιύζε απηή είλαη ρξνλνβόξα (βδνκάδεο) θαη θνζηνβόξα. Κξίλεηαη 

βηώζηκε, κόλν αλ ν παιηόο εμνπιηζκόο είλαη απνζβεζκέλνο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

καθξόρξνλεο παύζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο κεηαηξνπήο. 

3. Δηαηήξεζε ηεο ίδηαο εγθαηάζηαζεο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ αεξίνπ κε λέν ηύπνπ 

πδξνθζνξάλζξαθα (π.ρ. R-404A, R-407C), με πλήρη απομάκρσνζη ηοσ παλιού 

λαδιού ηων ζσμπιεζηών (ηα «παιηά» ιάδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ κε ην R-22 είλαη 

αζύκβαηα κε απηά ηα αέξηα), θαζώο θαη θάπνηεο ηερληθέο ηξνπνπνηήζεηο. Η ιύζε απηή 

απαηηεί αξθεηέο κέξεο. 

4. Δηαηήξεζε ηεο ίδηαο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ιαδηνύ, κε ρξήζε θάπνηνπ αεξίνπ «λένπ 

ηύπνπ» πνπ λα είλαη ελ πνιινίο ζπκβαηό κε ην παιηό ιάδη (π.ρ. R-422A). Επίζεο, πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζνύλ θάπνηα ειαζηνκεξή ζπζηαηηθά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (π.ρ. O-rings), ηα 

νπνία πηζαλά είλαη αζύκβαηα κε ην λέν αέξην. Η ιύζε απηή κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 

κηα κέξα, αλ γίλεη ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο.  

 

Η ηειεπηαία ιύζε θαίλεηαη λα είλαη ε πην βνιηθή, γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ κηα 

γξήγνξε θαη εύθνιε ιύζε, κε ηηο κηθξόηεξεο δπλαηέο (αξλεηηθέο) επηπηώζεηο, πξέπεη όκσο λα 

γλσξίδνπκε όηη απηά ηα  αέξηα «λένπ ηύπνπ» πνπ πξννξίδνληαη γηα «εύθνιε» αληηθαηάζηαζε 

ησλ R-22  &  R-502 είλαη πνιύ αθξηβά.  
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ηνλ επόκελν πίλαθα, δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ επηινγώλ (2), γηα ηε κεηαηξνπή 

ζπζηεκάησλ R-22, κε κίγκαηα πδξνθζνξαλζξάθσλ, αλάινγα κε ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο 

ηεο εθαξκνγήο (θιηκαηηζκόο, κεζαία ζεξκνθξαζία, ρακειή ζεξκνθξαζία) 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ 

ΜΕ  R-22 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ R-22 

ΤΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕ (HFC) ΤΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕ + 

ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕ (HFC/HC) 

ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ R-407C 

R-421A 

R-417A, R-424A 

R-4228 

ΜΕΑΙΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ R-407C R-422B, R-422A 

R-422D, R-427A 

ΧΑΜΗΛΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ R-404A 

R-507 

R-422A, R-422C 

R-422D, R-434A 

 

ΗΜΕΙΩΗ : Σα μίγματα που περιζχουν υδρογονάνκρακα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με ορυκτό 

λάδι, λόγω τθσ ευκολότερθσ επιςτροφισ του λαδιοφ ςτουσ ςυμπιεςτζσ. Αν το παλιό κφκλωμα 

περιζχει ορυκτό λάδι μπορεί να παραμείνει. Αντίκετα, αν χρθςιμοποιθκεί υδροφκοράνκρακασ, 

χρειάηεται προςεκτικι απομάκρυνςθ του παλιοφ (ορυκτοφ) λαδιοφ και προςκικθ ςυνκετικοφ λαδιοφ 

τφπου POE (Polyol Ester).  
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