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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΥΞΗ 

Από Νίκο Χαριτωνίδη 

 

7-5-10 

χκθσλα κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο Ψπθηηθήο Αιπζίδαο, ε ζεξκνθξαζία ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο εππαζψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε 

πξνδηαγξαθφκελε απφ ηηο Καλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη / ή ην πειάηε. Επίζεο, γηα 

λσπά πξντφληα, πξνβιέπεηαη πξνζηαζία έλαληη «παγψκαηνο», δειαδή αιινίσζε 

ιφγσ πηψζεο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ην θαλνληθφ (freezing injury). χκθσλα κε 

ην παξάξηεκα 3 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο Μεηαθνξέσλ ATP (Agreement on the 

international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be 

used for such carriage), πξνδηαγξάθνληαη νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο 

«λεθξψλ» πξντφλησλ (δειαδή θξεάησλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ), θαζψο θαη νη 

θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ – κεραλεκάησλ ςχμεο γηα 

ηηο κεηαθνξέο.   

 

 Εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξψλ, ε ζχκβαζε ATP απαηηεί 

πηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο. χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηέο, ν ζάιακνο ππνβάιιεηαη ζε δνθηκέο 

θαη πξέπεη λα έρεη σσντελεστή θερμοπερατότητας Κ κηθξφηεξν ησλ 0,70 W / 

(m2 X K) γηα νρήκαηα κεηαθνξάο ζε ήπηεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζπληειεζηή Κ 

κηθξφηεξν ησλ 0,40 W / (m2 X K) γηα νρήκαηα κεηαθνξάο πξντφλησλ βαζηάο 

θαηάςπμεο (φζν κηθξφηεξνο είλαη ν ζπληειεζηήο Κ, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε 

κφλσζε). Απφ άπνςε ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Κ, νη ζάιακνη ρσξίδνληαη ζε 

δπν θαηεγνξίεο :   

 Θάιακνη ήπησλ ζεξκνθξαζηψλ (Κ <= 0,70), κε ην ραξαθηεξηζκφ IN (normally 

insulated) 

 Θάιακνη βαζεηάο θαηάςπμεο (Κ <= 0,40) κε ην ραξαθηεξηζκφ IR (heavy 

insulated) – νλνκάδνληαη θαη  «βαξέσο ηχπνπ».   

χκθσλα κε ηε ζχκβαζε ATP, κε βάζε ην πφζν ρακειή ζεξκνθξαζία κπνξνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο νη ςπθηηθνί ζάιακνη, ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα :  

 

 

 

 

http://www.cryologic.gr/Contents.aspx?CatId=54
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΦΡΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΨΣΗΣ 

FRA    00 C ΙΝ (Κ <= 0,70 W / (m2 X K) 

FRB -100 C IR (Κ <= 0,40 W / (m2 X K) 

FRC -200 C IR (Κ <= 0,40 W / (m2 X K) 

 

Πηζηνπνηεηηθά ATP εθδίδνληαη γηα επάξθεηα κνλσηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη απφδνζεο 

ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο (εμαεηήο δηάξθεηα), κφλν γηα επάξθεηα κνλσηηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζαιάκνπ (ηξηεηήο δηάξθεηα) ή κφλν γηα απφδνζε ςπθηηθνχ 

κεραλήκαηνο (ηξηεηήο δηάξθεηα). Σέηνηα πηζηνπνηεηηθά ζηελ Ειιάδα  εθδίδνληαη 

απφ ην Εζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Πεξηζζφηεξα γηα ηε ζχκβαζε ATP ππάξρνπλ 

ζηελ ηζηνζειίδα http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html.  

 

Δελ αξθεί φκσο έλαο πηζηνπνηεκέλνο ςπθηηθφο ζάιακνο, γηα κηα πνηνηηθή ςπρξή 

κεηαθνξά. Η ςπρξή κεηαθνξά απνηειεί κηα δχζθνιε ηερληθή θαη πξέπεη λα γίλεηαη 

ζσζηά, ψζηε ηα πξντφληα λα θζάλνπλ ζην πξννξηζκφ ηνπο δηαηεξψληαο ζην 

αθέξαην ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. θάικαηα ηνπ ρξήζηε, φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν θφξησζεο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο ςχμεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αιινίσζε 

πξντφληα πνπ κεηαθέξζεθαλ κε έλα θαιφ ςπθηηθφ ζάιακν αιιά θνξηψζεθαλ 

ιάζνο. Οη βαζηθέο παξάκεηξνη κεηαθνξάο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ν θπθινθνξία ηνπ 

αέξα, ε κεηάδνζε νζκψλ θαη νη απαηηήζεηο αιιαγήο ηνπ αέξα (π.ρ. ζε θξνχηα πνπ 

εθπέκπνπλ αηζπιέλην). Τπάξρνπλ φκσο πξνβιήκαηα ζηε κεηαθνξά, πνπ ζπρλά 

εκπνδίδνπλ ηε ηήξεζε ησλ ηδαληθψλ ζπλζεθψλ, φπσο ε πνιχ ππθλή δηάηαμε 

ηνπνζέηεζεο γηα εμνηθνλφκεζε (αθξηβνχ) ρψξνπ ή γηα ιφγνπο επζηάζεηαο θνξηίνπ. 

Οη ελέξγεηεο απηέο εκπνδίδνπλ ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ αέξα θαη άξα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.   

 

Ο ηξφπνο θφξησζεο ησλ νρεκάησλ πνιιέο θνξέο είλαη θξίζηκνο, εηδηθά ζε 

πεξηπηψζεηο καθξάο κεηαθνξάο θαη / ή θφξησζε πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ 

πεξάζεη απφ νινθιεξσκέλε δηεξγαζία ηεο πξφςπμεο θαη θέξνπλ ζεξκηθφ θνξηίν. 

ηα πξντφληα απηά, πξνζδνθάηαη ε αθαίξεζε ζεξκηθνχ θνξηίνπ («θαηέβαζκα» ηεο 

ζεξκνθξαζίαο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. ην ζρήκα 1 δίλνληαη θαλφλεο 

ζσζηήο θφξησζεο, φπνπ ην βάξνο δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο ξνήο ηνπ 

αέξα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε φια ηα ζεκεία 

ηνπ νρήκαηνο.  

http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΑ 

Η ζσζηή θαηαλνκή ηνπ αέξα ζηε κεηαθνξά είλαη ην θιεηδί γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πξντφληνο. Ο αέξαο πξέπεη λα θαηαλέκεηαη θαη ζηηο 6 
πιεπξέο ηνπ θνξηίνπ. Σν 80 – 90% ηνπ αέξα θπθινθνξεί επάλσ – πίζσ – 
θάησ – εκπξφο απφ ην θνξηίν (4 πιεπξέο), ελψ ην 10 – 20% ηνπ αέξα 
«πιαγηνδξνκεί» ζηα πιατλά ηνπ θνξηίνπ (ηνηρψκαηα) 

ΣΟΜΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΑΕΡΑ 
Η επηθάλεηα ηνπ ζηνκίνπ 
επηζηξνθήο πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 900 cm2 θαη ζε χςνο 
ηνπιάρηζηνλ 15 cm απφ ην 
δάπεδν 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΑΝΩ 
Σν θνξηίν πξέπεη λα θζάλεη κέρξη 
έλα νξηζκέλν χςνο, ην νπνίν 
καξθάξεηαη κε θφθθηλε γξακκή 

ΚΕΝΟ ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΑΕΡΑ ΠΙΩ 
Γηα λα γπξίζεη ν αέξαο πξνο ηα 
θάησ απαηηείηαη θελφ κεηαμχ 
πφξηαο θαη θνξηίνπ 5 – 8 cm. 
Εμαζθαιίδεηαη κε «λεχξα» ζηελ 
εζσηεξηθή επηθάλεηα πφξηαο 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟ 
ΔΑΠΕΔΟ 
Επηηπγράλεηαη κε παιέηεο 4 
εηζφδσλ ή κε απιαθψζεηο ζην 
δάπεδν αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
παιέηεο  

ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ 
Πεξίπνπ ην 20% ηνπ αέξα πξέπεη λα 
«πιαγηνδξνκεί» κεηαμχ θνξηίνπ θαη 
ηνηρσκάησλ.  Σνχην επηηπγράλεηαη είηε 
κε λεπξψζεηο ζηα ηνηρψκαηα είηε κε 
ηνπνζέηεζε απνζηαηψλ 3 – 5 cm 


