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Η εκπαιδευτική µας ενότητα: Λοιποί παράγοντες που αυξάνουν το ενεργειακό κόστος στα

Ψυγεία.

Από Νίκο Χαριτωνίδη  (∆ηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νο 5  /  25-10-04)

Στο προηγούµενο τεύχος εξετάσαµε την επίδραση στην ηλεκτρική ενέργεια της εισαγωγής

«ζεστών» προϊόντων στους ψυκτικούς θαλάµους. Σήµερα θα εξετάσουµε επιγραµµατικά

λοιπούς παράγοντες, που επηρεάζουν την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος

της Κοινότητας, είναι µέχρι το 2020 να µειωθούν οι θερµικές απώλειες κατά 50% και η

κατανάλωση ρεύµατος από τα Ψυγεία κατά 30%. Βασικές οδηγίες για την εξοικονόµηση

ενέργειας είναι : 

 Να γίνονται ορθολογικές αποψύξεις στους αεροψυκτήρες, όσο ακριβώς χρειάζεται.

Περισσότερος ή λιγότερος χρόνος σε απόψυξη από τον απαραίτητο, οδηγούν σε

σπατάλη.

 Η εξάτµιση της αµµωνίας από τη «χαµηλή πλευρά» να γίνεται σε όσο γίνεται υψηλότερη

πίεση (αναρρόφηση), ενώ η πίεση κατάθλιψης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη. Με

άλλα λόγια, το «βήµα» συµπίεσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο. Για να τα

πετύχουµε αυτά πρέπει να χρησιµοποιούµε µεγάλους εναλλάκτες και µεγάλους πύργους

ψύξης ή συµπυκνωτές. Για παράδειγµα, αν η αµµωνία στη χαµηλή πλευρά εξατµίζεται

στους –400C αντί στους –350 C και συµπυκνώνεται στους 350C αντί στους 300C, έχουµε

περίπου 40% αύξηση στην ενέργεια. 

 Οι συµπιεστές πρέπει να δουλεύουν «φορτωµένοι». Αν δουλεύουν µερικώς φορτωµένοι,

η απόδοσή τους πέφτει σηµαντικά. Οι κοχλιωτοί συµπιεστές σε µονοβάθµιο σύστηµα

πρέπει να ρυθµίζονται να λειτουργούν τουλάχιστον σε 90% capacity, ενώ οι

εµβολοφόροι τουλάχιστον σε 50% capacity. Για τη ρύθµιση του capacity µπορούν να

χρησιµοποιούνται µετατροπείς συχνότητας (frequency converters). 

 Οι εναλλάκτες (εξατµηστικά στοιχεία) πρέπει να διαστασιολογούνται, ώστε να

λειτουργούν σε διαφορά θερµοκρασίας (∆Τ) 50 ως 100 C. Αυτό µειώνει και το µέγεθος

των συµπιεστών. Καλό είναι να χρησιµοποιούνται ανεµιστήρες µεταβλητής ταχύτητας

(inverter). Προσεκτικός σχεδιασµός σωληνώσεων για χαµηλή πτώση πίεσης στο

σύστηµα. Οι αποψύξεις πρέπει να γίνονται µε ακρίβεια, µε περιοδικότητα και διάρκεια

όσο ακριβώς χρειάζεται. Τροποποιείστε χρόνους, ανάλογα µε τις συνθήκες και την

εποχή. Χρησιµοποιείστε «ανακυκλούµενη» µέθοδο για αποψύξεις, όπως µε χρήση

θερµού αερίου από τις καταθλίψεις των συµπιεστών, είναι πολύ οικονοµικότερη από τη

µέθοδο των ηλεκτρικών αντιστάσεων.
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 Οι συµπυκνωτές πρέπει να διαστασιολογούνται πλουσιοπάροχα – σύντοµα αποσβένεται η

διαφορά κόστους. Κατά προτίµηση χρησιµοποιείστε εξατµηστικούς συµπυκνωτές, αντί

για πύργους ψύξης. Προσοχή όµως στη κατανάλωση και τη κατεργασία του νερού. Η

αποβολή της θερµότητας στους εξατµηστικούς συµπυκνωτές γίνεται σε συνθήκες

θερµοκρασίας «υγρού βολβού». Για παράδειγµα, σε συνθήκες περιβάλλοντος 250 C και

σχετικής υγρασίας 60%, η θερµοκρασία «υγρού βολβού» είναι 160C, ενώ η θερµοκρασία

«ξηρού βολβού» είναι 250C. Οι εξατµηστικοί συµπυκνωτές πρέπει να καθαρίζονται

συχνά, ενώ στο επάνω µέρος τους πρέπει να υπάρχουν εξαεριστικά για την αφαίρεση

αέρα από το κύκλωµα. Γενικά, οι συµπυκνωτές πρέπει να τοποθετούνται σε δροσερή

µεριά, µε ελεύθερο αερισµό (ψηλότερα από το κτίριο). Προσοχή να µην επιστρέφει

«θερµός αέρας» στο συµπυκνωτή. Απαραίτητη είναι η τήρηση ηµερολογίου λειτουργίας,

ώστε να εντοπίζονται γρήγορα αποκλίσεις από τη  «κανονική» λειτουργία και να γίνεται

πρόληψη.

 Γενικά, τα µέτρα µείωσης ενέργειας συνοψίζονται στη προσπάθεια µείωσης ψυκτικής

ανάγκης (καλύτερη θερµοµόνωση), µείωση του βήµατος συµπίεσης (διαφορά υψηλής –

χαµηλής πίεσης), να λαµβάνεται εξαρχής (στη φάση σχεδιασµού) η υποβάθµιση της

µόνωσης µε τα χρόνια και να υπάρχει καλή γνώση δυνατοτήτων και αδυναµιών του

συγκροτήµατος, µε τήρηση ηµερολογίων λειτουργίας και µετρητών κατανάλωσης

ενέργειας.


