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ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ; 

28-1-12 

Σηηο δξακαηηθέο κέξεο πνπ πεξλάκε, όινη έρνπλ ξίμεη ην βάξνο ηνπο ζηελ εμνηθνλόκεζε, Τνύην δηόηη απηό είλαη ην 

κόλν κέηξν πνπ είλαη ηνπ ρεξηνύ καο, δειαδή κπνξνύκε λα ην εθαξκόζνπκε 100%, κε δηθή καο βνύιεζε. Η 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο είλαη έλα ζέκα, πνπ πνιιά ρξόληα ηώξα απαζρνιεί ηε παγθόζκηα θνηλόηεηα, γηα ιόγνπο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνύ ζπαηάιε ελέξγεηαο ζεκαίλεη πεξηζζόηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ, άξα 

πεξηζζόηεξε Παγθόζκηα Θέξκαλζε, θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο θιπ. Σήκεξα όκσο, άιιεο, πην επείγνπζεο αλάγθεο, 

επηβάιινπλ ην κέηξν ηεο εμνηθνλόκεζεο : Η νηθνλνκηθή επηβίσζε. Είηε ζε επίπεδν λνηθνθπξηνύ, είηε επηρείξεζεο, 

ην θάζε επξώ πνπ εμνηθνλνκείηαη, έρεη πιένλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Η ςπρξή απνζήθεπζε, από ηε θύζε ηεο είλαη 

από ηηο πην ελεξγνβόξεο δξαζηεξηόηεηεο. Τν θόζηνο ηεο ελέξγεηαο παίξλεη ηε 2
ε
 ζέζε, κεηά ην θόζηνο εξγαζίαο 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ςπρξήο απνζήθεπζεο, ζύκθσλα κε παγθόζκηεο αλαθνξέο. Πξνζσπηθά, έρσ αζρνιεζεί 

επαλεηιεκκέλα κε ην ζέκα απηό θαη ζηε ζειίδα απηή ππάξρεη αξθεηό ζρεηηθό πιηθό. Γηα άιιε όκσο κηα θνξά, 

θξίλεηαη ζεκαληηθό λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ εμνηθνλόκεζεο ζε απηό 

ηνλ εμεηδηθεπκέλν θιάδν. Επέιεμα ηηο ππνδείμεηο ελόο θαζηεξσκέλνπ εηδηθνύ ζην ζέκα ηεο εμνηθνλόκεζεο θαη ζα 

πξνζπαζήζσ ζηηο επόκελεο γξακκέο λα ηηο απνηππώζσ. Αθνινπζνύλ ζην παξόλ 7 ζεκεία πνπ πξέπεη λα 

πξνζέμνπκε θαη ζε επόκελν άξζξν αθνινπζνύλ θαη άιια.  

 

1. Εξατμιστέρ (evaporators) : Ο εμαηκηζηήο είλαη κηα ζπζθεπή πξώηεο γξακκήο : Σην ζεκείν απηό αθξηβώο γίλεηαη ε 

κεηαθνξά ζεξκόηεηαο, από ην ςπθηηθό ζάιακν, πξνο ην ςπθηηθό ξεπζηό. Η κεηαθνξά απηή βαζίδεηαη ζηε θαζαξή 

επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εμαηκηζηή (coils). Πνιιέο θνξέο, ε ξνή ηεο ζεξκόηεηαο εκπνδίδεηαη από πάγν ή 

άιιεο αθαζαξζίεο. Τα κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξνπκε, είλαη ηόζν δηνξζσηηθά (θαζαξηζκόο – απόςπμε πάγνπ), 

όζν θαη πξνιεπηηθά (δειαδή λα εκπνδίζνπκε όζν κπνξνύκε ηε δηείζδπζε ηνπ λεξνύ από ηηο πόξηεο κε ζηεγαλά 

ζπζηήκαηα θαη / ή αθύγξαλζε ζην πξνζάιακν). Τνλίδεηαη αθόκα, όηη πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα όξγαλα ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (αηζζεηήξηα), ώζηε λα είλαη θαζαξά θαη ζσζηά θαιηκπξαξηζκέλα.  

2. Σςμπιεστέρ (compressors) : Η δνπιεηά ησλ ζπκπηεζηώλ είλαη λα αλεβάδνπλ ηε πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

(αεξίνπ) ςπθηηθνύ ξεπζηνύ, εηο ηξόπν ώζηε λα απνκαθξπλζεί ε απνξξνθεζείζα ζεξκόηεηα έμσ από ην θηίξην. 

Σήκεξα, ζηε βηνκεραληθή ςύμε, νη θνριησηνί ζπκπηεζηέο είλαη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελνη. Τα κεραλήκαηα 

απηά δηαζέηνπλ πίλαθα ειέγρνπ πιεζώξαο απηνκαηηζκώλ, όπσο έιεγρνο πηέζεσλ, έληαζεο ξεύκαηνο, ιόγνο 

ζπκπίεζεο, ζηξνθέο θηλεηήξα θιπ. Αλ νη ξπζκίζεηο δελ έρνπλ γίλεη ζσζηά ή αλ ηα αηζζεηήξηα δελ είλαη 

θαιηκπξαξηζκέλα, είλαη πηζαλό απηό ην ιίαλ ελεξγνβόξν κεράλεκα λα ιεηηνπξγεί κε πνιιέο πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

απμεκέλεο θαηαλάισζεο. Επίζεο, θαηά θαηξνύο απαηηνύληαη κεραληθέο ζπληεξήζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

εμνηθνλόκεζε (π.ρ. ε απώιεηα ζπκπίεζεο ιόγσ αύμεζεο αλνρώλ από θζνξέο αλεβάδεη εθζεηηθά ηε θαηαλάισζε).  

3. Σςμπςκνωτέρ (condensers) : Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη ε «πίζσ πόξηα» ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ απηή ε πίζσ πόξηα 

δελ αλνίγεη θαιά, εκπνδίδεηαη ε ζεξκόηεηα λα δηαθύγεη θαη αλεβαίλνπλ ππέξκεηξα νη πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο 
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ιεηηνπξγίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κεραληθή θζνξά θαη ζπαηάιε ελέξγεηαο (θαη ζπρλά αθόκα θαη απμεκέλν 

θίλδπλν αηπρεκάησλ). Η θξνληίδα ησλ ζπκππθλσηώλ πεξηιακβάλεη ηαθηηθό θαζαξηζκό ηνπ θπθιώκαηνο λεξνύ 

(δεμακελή, κπεθ, θίιηξα), θαζώο θαη ηκάλησλ κεηάδνζεο θίλεζεο (αλ π.ρ. «παηηλάξνπλ», ράλνπλ απόδνζε). 

Επίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ, όζνλ αθνξά ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ επηθαζήκελσλ αιάησλ (ηα 

νπνία εκπνδίδνπλ ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο).  

4. Αέπαρ και νεπό στο κύκλωμα : Τα δπν απηά ζηνηρεία είλαη εληειώο αλεπηζύκεηα ζην θύθισκα, αιιά δπζηπρώο 

πνιιέο θνξέο δηεηζδύνπλ (π.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα επηζθεπώλ, ιεηηνπξγίαο ζε αξλεηηθέο πηέζεηο θαη θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε λνζεπκέλνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ). Ο αέξαο ζπγθεληξώλεηαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ θπθιώκαηνο 

(ζπκππθλσηή) θαη αλεβάδεη ηε πίεζε ζπκπύθλσζεο (ζπαηάιε). Πξέπεη ηαθηηθά λα απνκαθξύλεηαη κε ην άλνηγκα 

εηδηθώλ βαιβίδσλ εμαεξηζκνύ (purgers). Αλ δηεηζδύζεη λεξό, ηνύην δηαζηξεβιώλεη ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ 

ςπθηηθνύ ξεπζηνύ (π.ρ. ακκσλίαο).  

5. Όπγανα ελέγσος (valves – regulators) : Σε έλα θύθισκα βηνκεραληθήο ςύμεο ππάξρεη πιεζώξα ηέηνησλ 

νξγάλσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε θηλνύκελα κέξε, ηα νπνία κπνξεί λα ζπάζνπλ, λα 

απνξξπζκηζηνύλ ή λα κπινθαξηζηνύλ από αθαζαξζίεο. Επίζεο, κπνξεί λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο από 

ειεθηξνινγηθό αίηην (θάςηκν πελίνπ, πηώζε αζθάιεηαο θιπ). Η δπζιεηηνπξγία απηώλ ησλ νξγάλσλ γηα θαιή καο 

ηύρε ζπρλά πξνδίδεηαη από ηε κνξθνινγία παξνπζίαο πάγνπ ζηηο γξακκέο.  

6. Σςστήματα ελέγσος μέσω Η/Υ : Τα ζπζηήκαηα απηά «απηνκαηνπνηνύλ» πιήξσο ηε ιεηηνπξγία, αιιά ζπρλά, ε 

αιόγηζηε ρξήζε ηνπο είλαη «δίθνπν καραίξη». Η επαλάπαπζε ησλ ρεηξηζηώλ, πνπ πξνθύπηεη από ηελ ππεξβνιηθή 

εκπηζηνζύλε ζην ζύζηεκα, ζπρλά δξα πξνο ηε πιεπξά απώιεηαο ηεο επνπηείαο θαη ηεο εκβάζπλζεο ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο. Τα ζπζηήκαηα απηά, πξάγκαηη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθόηαηε εμνηθνλόκεζε, πξέπεη όκσο 

λα είλαη θαινξξπζκηζκέλα, ελώ ε πιεζώξα ησλ αηζζεηεξίσλ πνπ δίλνπλ ηηο εληνιέο, πξέπεη λα είλαη αμηόπηζηε 

(θαζαξά, θαιηκπξαξηζκέλα, αζθαιή). Σεκεηώλεηαη, όηη ηα ζπζηήκαηα απηά, εθηόο από ηηο ξπζκίζεηο ςπθηηθήο 

ηθαλόηεηαο, αλάινγα κε ην θνξηίν, κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα θζελήο ιεηηνπξγίαο (ώξεο κε 

θζελό ηηκνιόγην δηθηύνπ) θαη λα αληαπνθξίλνληαη αλάινγα, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο.  

7. Κινητήπερ μεταβλητήρ σςσνότηταρ (variable frequency) : Κηλεηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιιά ζεκεία, όπσο 

ζπκπηεζηέο, αληιίεο, εμαηκηζηέο, ζπκππθλσηέο. Ειέγρνληαο ηηο ζηξνθέο απηώλ ησλ θηλεηήξσλ, εηο ηξόπνλ ώζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε ιύζε απόδνζεο – θόζηνπο ελέξγεηαο, κε θηλεηήξεο κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο, 

βειηηώλνπκε ζεκαληηθά ηελ εμνηθνλόκεζε. Σπλήζσο, ν έιεγρνο ησλ ζηξνθώλ γίλεηαη από έλα θεληξηθό ζύζηεκα, 

πνπ «βιέπεη» όινπο ηνπο θηλεηήξεο θαη θαλνλίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπο κε ρξήζε εηδηθνύ αιγόξηζκνπ «ζπλνιηθήο 

βειηηζηνπνίεζεο».  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ :  

COLD FACTS  magazine, 1
st
 – 2

nd
 2012, Global Cold Chain Alliance, article “Low-Cost Tips to Save Energy”  by Marcus Wilcox 


