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Ενηµερωτικό ∆ελτίο No 11

26 Σεπτεµβρίου 2005
Σε αυτό το τεύχος…

Νέα από την Ενωση

5ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ….2

Με µια µατιά …

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ευχόµαστε στα µέλη και τους συνεργάτες µας καλό
χειµώνα. Τούτη η περίοδος είναι γεµάτη απαιτήσεις
και προκλήσεις για το κλάδο της εφοδιαστικής
τροφίµων. Νέες Κοινοτικές οδηγίες εφαρµόζονται
από 1/1/2006, ενώ οι Εθνικές Αρχές εντείνουν τους
ελέγχους. Οι Πελάτες µας ζητάνε συνέχεια
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, σε καθεστώς
συµπίεσης κοστολογίων. Αυτό οδηγεί σε απαιτήσεις,
περισσότερο παρά ποτέ, γνώσης και οργάνωσης.
Εφαρµόζονται Πανευρωπαϊκά από 1/1/06 οι
κανονισµοί 852, 853 & 854 / 2004 ΕΚ. Η Ένωση
κάνει κάθε προσπάθεια να κρατάει ενήµερα τα µέλη
της για τις απαιτήσεις, µε συνεχείς καταχωρήσεις
στα νέα, στην ενηµέρωση και στη βιβλιοθήκη της
ιστοσελίδας. Στις σελίδες αυτού του ενηµερωτικού
δελτίου θα δείτε πολλά σχετικά θέµατα.
Στις 21-10-05 οργανώνεται το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο
Ψυκτικής
Αλυσίδας
“Οι
επιδράσεις
της
Τεχνολογίας
και
των
Κανονισµών
στις
λειτουργίες logistics τροφίµων” που θα γίνει στο
εκθεσιακό κέντρο EXPO Αθηνών. Η εκδήλωση
αποτελεί µια άριστη ευκαιρία ενηµέρωσης και
επιµόρφωσης για όλους τους εργαζόµενους σε
εταιρείες
τροφίµων,
αλλά
και
τους
νέους
επαγγελµατίες και σπουδαστές, να πάρουν µια
σύντοµη και ουσιαστική εικόνα της εξέλιξης του
δυναµικού κλάδου των “Food Logistics”.
Το ενηµερωτικό µας δελτίο θα κλείσει, όπως πάντα,
µε την εκπαιδευτική ενότητα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΨΥΞΗΣ».
Με εκτίµηση
Νίκος Χαριτωνίδης
Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους
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Σελ 2

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ψυκτικής Αλυσίδας µε θέµα "Οι επιδράσεις
της Τεχνολογίας και των Κανονισµών στα food logistics"
Η Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους χαιρετά το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ψυκτικής
Αλυσίδας που θα γίνει στις 21-10-05 στο εκθεσιακό κέντρο EXPO Αθηνών.
Σε µια εποχή που ζούµε καθηµερινά έντονες αλλαγές στο επιχειρηµατικό µας περιβάλλον,
εκδηλώσεις σαν και αυτή συµβάλλουν τα µέγιστα στην ενηµέρωσή µας, ώστε να
αντεπεξέλθουµε στις έντονες ανάγκες. Οι ανάγκες ενηµέρωσης και επιµόρφωσης σήµερα
κινούνται σε δυο άξονες : α) τις απαιτήσεις που επιβάλλει η σύγχρονη κατά βάση
Κοινοτική Νοµοθεσία µε στόχο την Ασφάλεια του καταναλωτή τροφίµων και β) τη βαθιά
γνώση για τη βέλτιστη χρήση των εξοπλισµών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία,
ώστε ο κάθε οργανισµός να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Πολιτείας και της Αγοράς µε
τον αποδοτικότερο τρόπο.
Με χαρά διαπιστώνουµε ότι το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ψυκτικής Αλυσίδας “Οι επιδράσεις
της Τεχνολογίας και των Κανονισµών στις λειτουργίες logistics τροφίµων”
αποτελεί µια άριστη ευκαιρία ενηµέρωσης και επιµόρφωσης για όλους τους εργαζόµενους
σε εταιρείες τροφίµων. Η συµµετοχή στην οργάνωση του γνωστού για την επιστηµονική,
τεχνολογική και εµπειρική του κατάρτιση ∆ιεθνούς Οργανισµού IARW εγγυάται την
άριστη επιλογή και παρουσίαση θεµάτων. Ακόµη, η υποστήριξη άλλων Εθνικών και
∆ιεθνών Οργανισµών εγγυάται τη προσέλευση ενός δυναµικού ακροατηρίου, όπου είναι
βέβαιο ότι θα γίνουν εποικοδοµητικές συζητήσεις, επαφές και ανταλλαγές απόψεων.
Η εκδήλωση τέλος αποτελεί µια άριστη ευκαιρία για τους νέους επαγγελµατίες, αλλά και
σπουδαστές, να πάρουν µια σύντοµη και ουσιαστική εικόνα της εξέλιξης του δυναµικού
κλάδου των “Food Logistics”.
Πατήστε εδώ για το πρόγραµµα και αιτήσεις συµµετοχής.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ

Ο∆ΗΓΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΨΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται από την ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association) η
επεξεργασία του Πανευρωπαικού Οδηγού Υγιεινής για τα Ψυγεία. Όπως έχουµε ήδη
δηµοσιεύσει, η εκπόνηση κλαδικών οδηγών υγιεινής σε
Πανευρωπαικό επίπεδο προβλέπεται από το κανονισµό
Εαν είστε Μέλος, µπορείτε να έχετε
πρόσβαση στην Ηλεκτρονική µας
852 / 2004, ο οποίος µπαίνει σε εφαρµογή από 1-1Βιβλιοθήκη, όπου µπορείτε να
2006.
Σκοπός του οδηγού είναι να δώσει κατευθυντήριες
γραµµές σε όλες τις οµοειδείς επιχειρήσεις της
Κοινότητας,
όσον
αφορά
την
ασφάλεια
των
καταναλωτών,
διασφαλίζοντας
ένα
οµοιόµορφο
περιβάλλον στις επιχειρήσεις, για την εφαρµογή των
µηχανισµών ελέγχων, αλλά και τη διασφάλιση υγειούς
ανταγωνισµού µε την εφαρµογή ενιαίων κανόνων.

βρείτε
Νοµοθετικές
διατάξεις,
τεχνικά θέµατα, ∆ιεθνείς εξελίξεις,
Οδηγίες
καλής
Βιοµηχανικής
πρακτικής Εκπαιδευτικό Υλικό
πάνω στη Ψύξη, τα τρόφιµα και τα
logistics
γενικότερα.
Απλώς,
πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την
ενότητα
«Βιβλιοθήκη» της
Ιστοσελίδας µας

Η ECSLA ξεκίνησε τη µελέτη του οδηγού για τα Ψυγεία
από τον Μάρτιο του 2005, µε τη συνεργασία των Ευρωπαικών Ενώσεων Ψυγείων. Ήδη
εκδόθηκε η δεύτερη προσέγγιση και εστάλη στις Εθνικές Ενώσεις για επεξεργασία και
είναι καταχωρηµένη στη Βιβλιοθήκη µας, ενότητα ECSLA. Σηµειώνεται ότι µετά την
ολοκλήρωση του Πανευρωπαικού Οδηγού, η εφαρµογή του υποκαθιστά τους µέχρι τότε
Εθνικούς Οδηγούς.
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ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 852 & 853 /
2004
Εκδόθηκαν από τη Κοινότητα δυο προσχέδια (draft) µε οδηγίες υλοποίησης των
κανονισµών 852 & 853 / 2004, οι οποίοι µπαίνουν σε εφαρµογή σε όλα τα κράτη – µέλη
από 1-1-2006. Οι οδηγίες θα οριστικοποιηθούν σύντοµα εντός του έτους. Υπενθυµίζεται
ότι ο κανονισµός 852 επιβάλλει την εφαρµογή HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων
µε εναρµονισµένο τρόπο. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί τους επόµενους µήνες
Πανευρωπαϊκός Οδηγός Πρακτικών Υγιεινής.
Επίσης, ο ίδιος κανονισµός επιβάλλει την εγγραφή σε µητρώα όλων των επιχειρήσεων
τροφίµων (και των Ψυγείων), ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Ο κανονισµός 853
περιέχει γενικές απαιτήσεις ειδικά για τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Σύµφωνα µε τον 853,
οι εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται / αποθηκεύουν ζωικά προϊόντα (και τα Ψυγεία),
πρέπει να εγκριθούν από τις αρµόδιες αρχές.
Τα προσχέδια µε τις οδηγίες υλοποίησης των κανονισµών 852 και 853 δηµοσιεύονται
στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας µας.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

∆ηµοσιεύτηκε από την αρµόδια επιτροπή της Κοινότητας πολύ χρήσιµο έγγραφο, το
οποίο εξηγεί τα βασικά σηµεία των κύριων κανονισµών που διέπουν την Υγιεινή
Τροφίµων 852, 853, 854 και 882 / 2004, καθώς απαντάει και σε βασικά ερωτήµατα που
αφορούν εισαγωγείς – εξαγωγείς τροφίµων από τρίτες χώρες, καθώς και επίσηµους
ελέγχους. Το έγγραφο αυτό είναι καταχωρηµένο στη Βιβλιοθήκη µας, ενότητα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, µε τίτλο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 852-853-854-882 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ». Πατήστε εδώ για να δείτε το πίνακα
περιεχοµένων αυτού του εγγράφου. Υπενθυµίζεται ότι στη Βιβλιοθήκη µας είναι
καταχωρηµένοι όλοι οι παραπάνω κανονισµοί, ενώ στην ενότητα ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
είναι καταχωρηµένη η περίληψη των απαιτήσεων ιχνηλασιµότητας, όπως αναφέρονται
στο κανονισµό 178 / 2002.
Συµπερασµατικά, ενηµερώνουµε τα µέλη µας και όλους τους ενδιαφερόµενους, ότι οι
βασικότεροι Κοινοτικοί Κανονισµοί που διέπουν την Υγιεινή τροφίµων και ζωοτροφών
σήµερα είναι οι 178 / 2002 και οι 852, 853, 854 και 882 / 2004.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2037/2000
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑ∆Α ΤΟΥ
ΟΖΟΝΤΟΣ
Όπως ήδη έχουµε ενηµερώσει, στις 6-7-05 έγινε στη Θεσσαλονίκη κοινή ηµερίδα από ΥΠΕΧΩ∆Ε και
εταιρεία ALTEREN (στην οποία ανατέθηκε από ΥΠΕΧΩ∆Ε έργο σχετικά µε τη κάλυψη υποχρεώσεων
αναφορικά µε τη κλιµατική αλλαγή και τη στοιβάδα του όζοντος), µε θέµα “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΟΙΒΑ∆Α ΤΟΥ
ΟΖΟΝΤΟΣ” Την ηµερίδα παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ν. Χαριτωνίδης, ο οποίος
εξέθεσε την ιδιαιτερότητα του κλάδου και τα προβλήµατα που θα προκύψουν για τις µονάδες που
χρησιµοποιούν τέτοια ψυκτικά µέσα.
Συµφωνήθηκε µε τα στελέχη του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της ALTEREN να προσφέρει η Ένωση όπου µπορεί
τη βοήθειά της, στη συλλογή στοιχείων για τα Ψυγεία που χρησιµοποιούν ψυκτικά µέσα τύπου
“φρέον”, καθώς και στη επεξεργασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΚΥΑ αυτή θα
προσδιορίζει τις ρυθµίσεις εκείνες τις οποίες επιβάλει ο Κανονισµός 2037 / 29-6-00 για τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Ο Κανονισµός 2037 τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε
το 2038 και 2039 / 28-9-2000 και 1804 / 2003. Τα κείµενα των κανονισµών αυτών έχουν
δηµοσιευτεί και στην Ελληνική γλώσσα. Ο κανονισµός 2037 εκδόθηκε αναθεωρώντας το Κανονισµό
3094 της 21-12-1994, προκειµένου να αναληφθεί δράση σε Κοινοτικό επίπεδο, ώστε να τηρηθούν
οι υποχρεώσεις της Κοινότητας που απορρέουν από τη σύµβαση της Βιέννης και από τις
τροποποιήσεις και αναπροσαρµογές του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που εγκρίθηκαν στην 7η
σύνοδό του στη Βιέννη το 12ο / 1995, καθώς και στην 9η σύνοδο στο Μόντρεαλ τον 9ο / 1997,
στην οποία συµµετείχε η Κοινότητα ως συµβαλλόµενο µέλος.
Ο Κανονισµός 2037 / 2000 αφορά τη παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην
αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τη ποιοτική αποκατάσταση και τη καταστροφή
χλωροφθορανθράκων,
άλλων
πλήρως
αλογονοµένων
χλωροφθορανθράκων,
halons,
τετραχλωροφθορανθράκων, ΙΙΙ – τριχλωροαιθανίου, µεθυλοβρωµιδίου, υδροβρωµοφθορανθράκων
και υδροχλωροφθορανθράκων, την υποβολή στοιχείων σχετικά µε τις ουσίες αυτές και τις
εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισµού που
περιέχουν τις συγκεκριµένες ουσίες. Τα παραπάνω περιλαµβάνονται στο κύριο σώµα του
κανονισµού 2037 που αποτελείται από 24 άρθρα και 7 παραρτήµατα. Οι Κανονισµοί 2038 και 2039
που τον τροποποιούν περιλαµβάνουν από 2 µόνο άρθρα ο καθένας που αναφέρονται στις ουσίες
αυτές, ειδικότερα σε ότι αφορά τα βαθµονοµηµένα δοσίµετρα εισπνοής και τις αντλίες χορηγήσεων
φαρµάκων και το έτος αναφοράς για το καταµερισµό των ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων
αντίστοιχα, ενώ ο 1804 / 2003 τον τροποποιεί ως προς τον έλεγχο του halon, τις εξαγωγές
προϊόντων και εξοπλισµού που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες καθώς και ελέγχους επί του
βρωµοχλωροµεθανίου.
Ένα σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού αναλαµβάνεται
απ΄ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα µέρος από κοινού µε τα κράτη – µέλη, καθώς επίσης
και αποκλειστικά από τα κράτη – µέλη µε προαπαιτούµενη κατά κανόνα ενηµέρωση και έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία επικουρείται από µια άλλη Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν
εκπρόσωποι από όλα τα κράτη - µέλη.
Πολλές από τις ψυκτικές µονάδες αποθήκευσης τροφίµων χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες
τέτοιων αερίων. Είναι ύψιστης σηµασίας, τόσο για τη νοµιµότητά τους, όσο και για τη προστασία
του περιβάλλοντος, όλες οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν ελεγχόµενες ουσίες να συνδράµουν
στο έργο υλοποίησης του Κανονισµού. Με τον τρόπο αυτό, θα συµβάλλουν στη προσπάθεια
οικονοµικής και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας προς αυτές, αλλά και θα αποφύγουν τις αυστηρές
κυρώσεις που προβλέπονται στη ΚΥΑ. Για τούτο, παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων
αυτών να απαντήσουν στα σχετικά ερωτηµατολόγια που θα αποσταλούν τις επόµενες µέρες.
Πατήστε εδώ για να δείτε την απάντηση που έδωσε η Ένωση σε µέλος, σχετικά µε τη χρήση R-12
και R-22, καθώς και εδώ για να δείτε το διάβηµα της Ένωσης προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε για το
χρονοδιάγραµµα χρήσης R-22.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
Συχνά συµβαίνουν ζηµιές σε προιόντα που αποθηκεύονται σε
ψυκτικούς θαλάµους Ψυγείων λόγω µετάδοσης οσµών µεταξύ
διαφόρων τροφίµων. Οι ζηµιές αυτές συνήθως έχουν σηµαντικές
οικονοµικές επιπτώσεις.
Οι οσµές σε ψυκτικούς θαλάµους οφείλονται σε πτητικές οργανικές
ενώσεις. Οι ουσίες αυτές µεταφέρονται είτε µε ρεύµατα αέρος είτε µε
διάχυση από τη πηγή τους προς άλλα τρόφιµα, τα οποία καθόλου, λίγο
ή πολύ τις απορροφούν. Έτσι, για παράδειγµα τυρί ή παγωτό µπορεί να
αρχίσουν να έχουν γεύση ψαριού ή πατάτας.

Εαν είστε Μέλος, µπορείτε
να έχετε πρόσβαση στην
Ηλεκτρονική
µας
Βιβλιοθήκη, όπου µπορείτε
να
βρείτε
Νοµοθετικές
διατάξεις, τεχνικά θέµατα,
∆ιεθνείς εξελίξεις, Οδηγίες
καλής
Βιοµηχανικής
πρακτικής
Εκπαιδευτικό
Υλικό πάνω στη Ψύξη, τα
τρόφιµα και τα logistics
γενικότερα.
Απλώς,

Τρόφιµα που είναι γνωστά σαν «πηγές» οσµών (πτητικών οργανικών
ενώσεων) περιλαµβάνουν : φρέσκες πατάτες, κρεµµύδια, τυριά, πορτοκάλια, µήλα, µούρα,
αχλάδια, λάχανα, σπόροι καφέ, µπακαλιάρος (υγράλατος), ρέγγες, τουρσιά, καπνιστά κρέατα,
σκόρδο, λουκάνικα, γαρίδες, φράουλες, τόνος. Τρόφιµα που είναι γνωστά για την ευαισθησία τους
σε απορρόφηση οσµών από άλλα τρόφιµα είναι : καρρότα, τυριά, παγωτό, καρύδια, ξηρά φρούτα,
κρέατα, βούτυρο, προτηγανισµένες πατάτες, πιπεριές, µαργαρίνη, ακτινίδια, διάφορα ζαµπόν και
παγοκύβοι.
Η αντιµετώπιση της µετάδοσης των οσµών µπορεί να γίνει µε διάφορες µεθόδους :
1. Εξαερισµός (φρέσκος αέρας)
2. Κατάλληλη συσκευασία (αδιαπέρατη από τις πτητικές οργανικές ενώσεις αλλά κατάλληλες για
το προιόν)
3. Ενεργός άνθρακας
4. Οζονισµός
Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις οσµές στις αποθήκες τροφίµων
στη Βιβλιοθήκη µας, ενότητα Νοµοθεσία, Οδηγός Υγιεινής ΕΦΕΤ, Οσµές στις αποθήκες τροφίµων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με αφορµή την εγκύκλιο της Νοµαρχίας Πειραιά που έγινε προς επιχειρήσεις µας, σχετικά µε τη
τήρηση των κανόνων ιχνηλασιµότητας που αναφέρονται στο Κανονισµό 178 / 2002, ενηµερώνουµε
τα µέλη µας ότι στη Βιβλιοθήκη µας στην ενότητα της Νοµοθεσίας υπάρχει ειδική υποενότητα για
την ΙΧΛΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. Εκεί υπάρχουν καταχωρηµένα στα Ελληνικά δυο ενδιαφέροντα έγγραφα
: Το πρώτο είναι «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ»
και το δεύτερο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-1-05».
Το τελευταίο εκπόνησε η Ένωση ειδικά για να διευκολύνει τα µέλη της για γρήγορη ενηµέρωση.
Σηµειώνεται ότι ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις µας έχει το άρθρο 19 παράγραφος 2 του
κανονισµού 178 / 2002.
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Βασικές αρχές σχεδιασµού κυκλώµατος βιοµηχανικής ψύξης.
Νίκος Χαριτωνίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Eng. University of Sheffield

Ένα Βιοµηχανικό κύκλωµα κατάψυξης αποτελείται από τα εξής βασικά στοιχεία :
1. Αποθήκη ψυκτικού υγρού (receiver). Συνήθως είναι ένα οριζόντιο κυλινδρικό
δοχείο, όπου αποθηκεύεται το ψυκτικό υγρό (π.χ. αµµωνία). Κατασκευάζεται από
ενισχυµένο χάλυβα και πρέπει να είναι πιστοποιηµένο. Το σηµείο αυτό µπορεί να
θεωρηθεί σαν «έναρξη» του ψυκτικού κύκλου.
2. ∆οχείο χαµηλή πίεσης (σε περίπτωση αµµωνίας «αµµωνιοδιαχωριστής»). Οριζόντιο
ή κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο, µε απαιτήσεις παρόµοιες µε του receiver.

3. Στις µεγάλες εγκαταστάσεις, η κυκλοφορία του ψυκτικού µέσου γίνεται µε το
σύστηµα της πεπληρωµένης κυκλοφορίας µε αντλίες. Οι αντλίες αναρροφούν από το
κάτω µέρος του δοχείου χαµηλής και στέλνουν το ψυκτικό µέσον σε όλο το ψυκτικό
κύκλωµα (θαλάµους).
4. Εναλλάκτες ή εξατµιστές. Οι µονάδες αυτές βρίσκονται µέσα στους ψυκτικούς
θαλάµους και είναι οι γνωστοί µας αεροψυκτήρες ή σερπαντίνες. ∆ιαθέτουν µεγάλη
εναλλακτική επιφάνεια, ώστε να διευκολύνουν τη «ροή» του θερµικού φορτίου από
το ψυκτικό θάλαµο προς το ψυκτικό µέσον. Κατά τη διέλευση του ψυκτικού µέσου
από τον εναλλάκτη, λόγω της απορρόφησης θερµικού φορτίου, ένα µέρος του
εξατµίζεται, µε αποτέλεσµα στις γραµµές επιστροφής το ψυκτικό µέσον να είναι ένα
µίγµα υγρού – αερίου. Η κεντρική γραµµή επιστροφής καταλήγει στο επάνω µέρος
του δοχείου χαµηλής. Το αέριο συγκεντρώνεται στο επάνω µέρος του δοχείου αυτού.
ΟΙ εναλλάκτες µπορεί να είναι βεβιασµένης κυκλοφορίας µε ανεµιστήρα
(αεροψυκτήρας) ή φυσικής κυκλοφορίας µε βαρύτητα (σερπαντίνα). Η σερπαντίνα
καταλαµβάνει όλη της επιφάνεια οροφής του θαλάµου. ΟΙ σωληνώσεις του εναλλάκτη
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, γαλβανισµένες ή ανοξείδωτες. ΟΙ ανεµιστήρες
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πρέπει να έχουν ο καθένας ξεχωριστό κύκλωµα ηλεκτρικής προστασίας (θερµικό).
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο σχεδιασµό του συστήµατος απόψυξης (defrost).
Στις µεγάλες εγκαταστάσεις η απόψυξη συνήθως γίνεται από το θερµό αέριο της
κατάθλιψης των συµπιεστών, το οποίο διοχετεύεται στους αεροψυκτήρες µε
ξεχωριστό κύκλωµα και σύστηµα αυτοµατισµού. Μεγάλη προσοχή επίσης χρειάζεται
στο κύκλωµα απορροής νερού αποψύξεων (ρύσεις, προστασία από βουλώµατα λόγω
ξαναπαγώµατος νερού, σιφωνισµός εξόδου).
5. Συµπιεστές ψύξης. Είναι η καρδιά του συγκροτήµατος. Αναρροφούν από το επάνω
µέρος του δοχείου χαµηλής (αµµωνιοδιαχωριστή) και καταθλίβουν στο συµπυκνωτή.
Κατά τη συµπίεση αυξάνεται η πίεση και η θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου. Στη
κατάσταση αυτή στέλνεται στο συµπυκνωτή. Σε κυκλώµατα κατάψυξης, η συµπίεση
πρέπει να γίνεται σε δυο βαθµίδες, οπότε έχουµε τους συµπιεστές «χαµηλής» και τους
συµπιεστές «υψηλής (πίεσης). Μεταξύ χαµηλής και υψηλής παρεµβάλλεται δοχείο
(intercooler), το οποίο επικοινωνεί τις δυο βαθµίδες (οριζόντιο ή κατακόρυφο,
παρόµοιων απαιτήσεων µε το receiver). Οι συµπιεστές µπορεί να είναι εµβολοφόροι
παλινδροµικοί ή κοχλιωτοί. Η επιλογή είναι θέµα ελαχιστοποίησης συνολικού κόστους
(εγκατάστασης + λειτουργίας), καθώς και λοιπών παραγόντων (π.χ. γνώση
συντήρησης). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον υπολογισµό του ενεργειακού
κόστους κατά τη λειτουργία (όχι µόνο στο κόστος αγοράς)
6. Συµπυκνωτής. Η µονάδα αυτή παραλαµβάνει το συµπιεσµένο και υπέρθερµο αέριο
από τη κατάθλιψη των συµπιεστών και το ψύχει µε τη βοήθεια κυκλώµατος νερού. Το
αέριο υγροποιείται και επιστρέφει στην αποθήκη αµµωνίας (receiver)
7. Όργανα ελέγχου. Είναι χειροκίνητες βάνες, ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, βαλβίδες
σταθερής πίεσης, αντεπίστροφες βαλβίδες, πλωτήρες. Όλα αυτά τα όργανα είναι
ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συγκροτήµατος και πρέπει
να επιλέγονται µε προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ευκολία αποµόνωσης
τµηµάτων του κυκλώµατος, όταν χρειαστεί να επισκευαστούν στο µέλλον ή να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαρροών.
8. ∆ίκτυο σωληνώσεων. Αποτελείται από γραµµές τροφοδοσίας και γραµµές
επιστροφών. Υπάρχουν κεντρικές γραµµές και διακλαδώσεις. Το δίκτυο πρέπει να
είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο χάλυβα (αµµωνία), κατάλληλο για τις πιέσεις
λειτουργίας. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται από διπλωµατούχους συγκολλητές
και στο τέλος να διασφαλίζεται η ποιότητα από επιθεωρήσεις και δοκιµές σε πιέσεις
µεγαλύτερες από της λειτουργίας. Καλό είναι οι σωλήνες να είναι χωρίς ραφή και τα
πάχη να επιλέγονται απλόχερα, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη εξασφάλιση έναντι
διάβρωσης. Όλες οι ψυχρές σωλήνες µονώνονται, συνήθως µε έγχυτη
πολουουρεθάνη. Προσοχή χρειάζεται στη πυκνότητα του υλικού και να µη µένουν
κενά στα καλούπια (θερµογέφυρες, κίνδυνος διάβρωσης).
9. Αυτοµατισµός λειτουργίας. Απαιτεί ένα εκτεταµένο δίκτυο αισθητηρίων
(θερµοκρασία, υγρασία, πόρτες κλπ), controllers για την επεξεργασία των σηµάτων
και λογισµικό για τη παρακολούθηση και τη ρύθµιση της λειτουργίας. Το σύστηµα
προσθαφαιρεί βαθµίδες συµπίεσης, ανάλογα µε το θερµικό φορτίο και ειδοποιεί για
παρεκκλίσεις. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται κατά το αρχικό «στήσιµο» του
προγράµµατος, ώστε να γίνει σωστή επιλογή παραµέτρων λειτουργίας.
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να δείτε στην ενότητα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ» της
Βιβλιοθήκης µας.
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας
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