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Εισαγωγή
Η σημασία του εργαστηρίου του μαθήματος των Συστημάτων Θερμάνσεων και Κλιματισμού
που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ψύξης και Κλιματισμού είναι μεγάλη.
Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ψυκτικών και Κλιματιστικών μηχανών είναι μια θεώρηση των
νόμων της φυσικής και τις χημείας και με την βοήθεια αυτών η μελέτη του
αντικειμένου της ψύξης απλοποιείται και στη πρακτική εφαρμογή
Οι Ψυκτικές Μηχανές ο Κλιματισμός Αυτοκινήτων οι Λέβητες τα Υβριδικά
Συστήματα και οι Κατασκευές είναι η εξέλιξη των εφαρμογών.
Η μηχανική ψύξη στα ψυγεία καθώς και στα κλιματιστικά
μηχανήματα είναι πρόοδος και εξέλιξη για τη δημιουργία πιο άνετων συνθηκών ζωής.
Η δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων απαιτεί πρόσληψη ικανών και
έμπειρων στελεχών
Ο Εργαστηριακός Οδηγός γράφτηκε σύμφωνα με τα
Προγράμματα σπουδών του υπουργείου παιδείας και αποβλέπει στο να βοηθήσει
Τους τεχνικούς Μηχανολογικών Εφαρμογών.
Η ιστορία της ψύξης.
Η ψύξη για τη διατήρηση των τροφίμων με φυσικό πάγο εμφανίστηκε κατά τη
διάρκεια του 18 αιώνα.
Το 1834 ο Jacobs Perkins επινόησε συσκευή που παρήγαγε ψύξη με τη συμπίεση
των ατμών.
Το 1885 κατασκευάζεται η πρώτη μηχανή παραγωγής ψύξης με απορρόφηση των
ατμών.
Το 1890 παρουσιάστηκε μια πρόοδος με την εμφάνιση του τεχνητού πάγου που
εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί ανθρώπους ακόμη και σήμερα.
Το 1905 ο Carrier κατασκευάζει την πρώτη κλιματιστική συσκευή.
Το 1920 εμφανίστηκαν τα πρώτα ψυγεία οικιακής χρήσης.
Από το 1930 αρχίζει η μοντέρνα ψύξη και ο κλιματισμός για τη δημιουργία άνετων
συνθηκών ζωής.
Συγγραφή:
Μπαρέτας Ντουντούς Αντώνιος
Εργοδηγός Υπομηχανικός
Τεχνικός Ψυκτικός Μηχανουργός.
Ιωάννινα 21/8/21

Μπάρκα Ολυμπία
Υπομηχανικός PhSc
Εφαρμοσμένων Επιστημών

Εργαστηριακές ασκήσεις ψυκτικών
Εγκαταστάσεων .

Η μεταβολή της κατάστασης που επιτελείται σε ένα ψυκτικό μέσο
Οι μεταβολές των καταστάσεων του ψυκτικού μέσου παρακολουθούνται εύκολα σε
ένα διάγραμμα λογαρίθμου πίεσης ενθαλπίας
Σ΄ ένα διάγραμμα λογ. πίεσης- ενθαλπίας η πίεση απεικονίζεται συναρτήσει της
ειδικής ενθαλπίας. Η ενθαλπία αντιπροσωπεύει το συνολικό θερμικό
περιεχόμενο ενός αερίου ή του ατμού του .Η ειδική ενθαλπία σύμφωνα με τα
προηγούμενα είναι το ολικό περιεχόμενο ενέργειας του αερίου

Το διάγραμμα λογ. Πίεσης - ενθαλπίας προσφέρει το πλεονέκτημα ότι οι ποσότητες
θερμότητας που εισέρχονται ή εξέρχονται από το σύστημα είναι ουσιαστικά μήκη
του άξονα της πίεσης
Για τα διάφορα ψυκτικά μέσα υπάρχουν αντίστοιχα ειδικά διαγράμματα πίεσης
ενθαλπίας τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο
1-2 Ισεντροπική Συμπίεση του ψυκτικού μέσου που είναι σε αέρια φάση με
υπερθέρμανση έως τη θερμ. Συμπύκνωσης. Δεν υπάρχει έκλυση θερμότητας
2-2’ Ισοβαρής ψύξη του αερίου έως τη θερμοκρασία υγροποίησης έκλυση της
ενθαλπίας υπερθέρμανσης h2-h2΄
Ακολούθως ισοβαρής υγροποίηση στην περιοχή ακόρεστης αέριας φάσης καμπύλη
μετάβασης έκλυση της θερμότητας ενθαλπίας υγροποίησης
3-4 Εκτόνωση στην περιοχή ακόρεστης φάσης αερίου. Δεν υπάρχει έκλυση
θερμότητας ψύξη και μερική εξάτμιση
4-1 Εξάτμιση του ψυκτικού μέσου σε σταθερή θερμοκρασία ισοβαρής εξάτμιση έως
τη γραμμή μετάβασης Απορρόφηση θερμότητας ενθαλπία εξάτμισης

Πραγματικός ψυκτικός κύκλος

Το σημείο 1 σε ένα πραγματικό σύστημα κανονικά μετατοπίζεται από την
καμπύλη μετάβασης μέσα στην περιοχή του κορεσμένου ατμού υπό σταθερή πίεση
Για αυτό φροντίζει η θερμοστατική Βαλβίδα Εκτόνωσης με τη βοήθεια του
αισθητηρίου θερμοκρασίας που διαθέτει Το μέσο φτάνει έτσι στην κατάσταση του
υπέρθερμου ατμού
Επιπλέον με την υπερθέρμανση επιτυγχάνεται να μην υπάρχουν υδρατμοί στο
μέσο οι οποίοι θα προκαλούσαν φθορές στο έμβολο του συμπιεστή σε περίπτωση
συμπίεσης. Κραδασμοί λόγω σταγονιδίων
Λόγω εσωτερικών τριβών στο υπό μορφή ατμού ψυκτικό μέσο και απώλειες
μηχανικών τριβών στον συμπιεστή η συμπίεση δεν είναι ακριβώς ισοεντροπική
αλλά το σημείο 2 μετατοπίζεται ελαφρώς δεξιά Συγκρινόμενο με το θεωρητικό
ψυκτικό κύκλο απαιτείται περισσότερο έργο από τον συμπιεστή για να επιτευχθεί η
ίδια τελική πίεση
Με επιπλέον ψύξη του είδη υγρού ψυκτικού μέσου στην έξοδο του συμπυκνωτή
αυτό σημαίνει μετατόπιση αριστερά του σημείου 3 και επιτυγχάνεται υψηλότερη
ενθαλπία εξάτμισης και ταυτόχρονα καλύτερος βαθμός απόδοσης της συσκευής
Η επιπλέον ψύξη γίνεται όταν αφαιρείται από το υγρό θερμότητα καθώς βρίσκεται
στην καμπύλη πήξης Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη κατασκευή του
συμπυκνωτή.

Το βάρος του ψυκτικού ρευστού που κυκλοφορεί σε μία ψυκτική μονάδα
Το βάρος του ψυκτικού υγρού εξαρτάται από τους εξής παράγοντες
Από την ψυκτική απόδοση
Από το ψυκτικό αποτέλεσμα
Από το είδος του ψυκτικού ρευστού
Για συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας και για συγκεκριμένο ψυκτικό ρευστό όσο
ποιο μεγάλη είναι η ισχύς τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του ψυκτικού ρευστού
Το ψυκτικό αποτέλεσμα δεν είναι σταθερός παράγοντας γιατί όταν μεταβληθούν οι
συνθήκες λειτουργίας πίεση αναρρόφησης - πίεση κατάθλιψης μεταβάλλονται και οι
ενθαλπίες

Το είδος του ψυκτικού ρευστού είναι ένας παράγοντας που καθορίζει το ψυκτικό
αποτέλεσμα
Η σχέση που μας δίνει το βάρος του ψυκτικού ρευστού που κυκλοφορεί σε μια
ψυκτική μονάδα είναι
m = Qo .
h1΄- h2΄
Λειτουργήστε τη μονάδα για μικρό χρονικό διάστημα και μετά πάρτε τις
ενδείξεις των μανομέτρων
Τοποθετήστε στο σωλήνα αναρρόφησης πριν τον συμπιεστή ένα
θερμόμετρο και μετρήστε την υπερθέρμανση του ψυκτικού ρευστού
Τοποθετήστε ένα θερμόμετρο στην έξοδο του συμπυκνωτή και μετρήστε την
υπόψυξη του ψυκτικού ρευστού
Με βάση τις μετρηθείσες πιέσεις και θερμοκρασίες χαράξτε το πραγματικό
διάγραμμα του ψυκτικού κύκλου πάνω στο χάρτη των θερμοδυναμικών
μεταβολών
Από το διάγραμμα των θερμοδυναμικών μεταβολών βρείτε τις ενθαλπίες
h1΄και h4΄
Εξακριβώστε την ψυκτική απόδοση της μονάδας από τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Υπολογισμός της ψυκτικής απόδοσης ενός συστήματος
Υπολογίστε την ψυκτική απόδοση συνεκτιμώντας τις παρακάτω παραμέτρους
Η πυκνότητα του ψυκτικού υγρού R 134 a (υγρό σε πίεση 1 bar και20°C)
είναι v = 1,22 Kg/lit
Μετρήστε την ογκομετρική παροχή του ψυκτικού ρευστού με τη βοήθεια
ογκομετρικού σωλήνα
Λειτουργήστε τη μονάδα για μικρό χρόνο και μετά πάρτε ενδείξεις από τα
μανόμετρα
Βρείτε από το διάγραμμα των θερμοδυναμικών μεταβολών την ενθαλπία του
ψυκτικού ρευστού όταν μπαίνει στον εξατμιστή (h4)
και την ενθαλπία του
ψυκτικού ρευστού όταν αυτό εξέρχεται από τον εξατμιστή

Ως ψυκτική ικανότητα ορίζουμε: Qo = mk . qo
Όπου qo = h1 h4
Mk = vk/v
Όπου vk ογκομετρική παροχή
V ειδικός όγκος
Ο ορισμός του βαθμού απόδοσης e
Για την αξιολόγηση μίας ψυκτικής μονάδας εισάγεται ο ορισμός του βαθμού

απόδοσης e Αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αξιολόγησης και δίνει
πληροφορίες για πόσα Kj θερμότητας απάγονται ανά Kj συμπίεσης Ο βαθμός
απόδοσης προκύπτει από τη σχέση της ειδικής ψυκτικής ισχύος όφελος) προς την
ειδική ισχύς συμπίεσης ) κατανάλωση
E = qo/w
Λειτουργήστε τη μονάδα για μικρό χρονικό διάστημα και μετά πάρτε τις
ενδείξεις των μανομέτρων
Τοποθετήστε στο σωλήνα αναρρόφησης πριν τον συμπιεστή ένα
θερμόμετρο και μετρήστε την υπερθέρμανση του ψυκτικού ρευστού
Τοποθετήστε ένα θερμόμετρο στην έξοδο του συμπυκνωτή και μετρήστε την
υπόψυξη του ψυκτικού ρευστού
Με βάση τις μετρηθείσες πιέσεις και θερμοκρασίες χαράξτε το πραγματικό
διάγραμμα του ψυκτικού κύκλου πάνω στο χάρτη των θερμοδυναμικών
μεταβολών
Από το διάγραμμα των θερμοδυναμικών μεταβολών υπολογίστε τη ειδική
 h4΄.
ψυκτική ισχύ qo =h1΄και
Από το διάγραμμα των θερμοδυναμικών μεταβολών υπολογίστε τη ειδική
ισχύ συμπιέσεως w = η2΄- η1
Τοποθετήστε τα αποτελέσματα στον τύπο:
E = qo/w

Τα ειδικά εργαλεία του τεχνικού ψύξεως.

1. Ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών
2. Αμπερομετρική πένσα 7. Πένσα σύνθλιψης σωλήνων
3. Ψηφιακό θερμόμετρο .8. Κουρμπαδόρος
4. Χτένι πτερυγίων 9. Ξύστρα
5. Σωληνοκόφτης
6. Εκχειλωτικό εργαλείο
Κατεργασίες χαλκοσωλήνων.
Για να δημιουργήσουμε ένα ψυκτικό κύκλωμα με χαλκοσωλήνες που χρησιμοποιούνται

στη ψύξη πρέπει να κάνουμε τις εξής εργασίες:
1. Να μετρήσουμε με ακρίβεια τις αποστάσεις ανάμεσα στα εξαρτήματα της ψυκτικής
εγκατάστασης.
2. Να ξετυλίξουμε το απαραίτητο μήκος σωλήνα από τη κουλούρα τοποθετώντας την
κουλούρα πάνω στο πάγκο η στο δάπεδο και κρατώντας με το ένα χέρι την άκρη
του χαλκοσωλήνα, κυλούμε την κουλούρα έτσι ώστε να ξετυλίγεται το μήκος που
θέλουμε.
3. Κόβουμε το χαλκοσωλήνα με ένα σωληνοκόφτη . Συνθλίβουμε το άκρο του σωλήνα
με τη πένσα και το κλείνουμε με κολλητική ταινία. Με αυτό τον τρόπο ο σωλήνας
μπορεί να περάσει μέσα από τρύπες σε τοίχους. Εκτός αυτού η άκρη της κουλούρας
του χαλκοσωλήνα παραμένει σφραγισμένη και έτοιμη για άλλη χρήση.
4. Τοποθετήστε τους σωλήνες στη σωστή θέση λυγίζοντας τους προσεκτικά . Η ακτίνα
κάμψης πρέπει να είναι > 100 mm.
5. Δημιουργούμε εκχειλώσεις στα άκρα των χαλκοσωλήνων που θα συνδεθούν με τα
εξαρτήματα ως εξής:
6. x = χιλιοστά.( βλ. Πίνακα)
Εξωτερική διάμετρος

X(mm)

6,35mm

1,3

½ 12,7

2,0

5/8 15,88

2,3

Τοποθετήστε τον εκχειλωτικό κώνο και περιστρέφοντας το κοχλία κάνετε εκχείλωση.
6. Για τη δημιουργία εκτονώσεων ακολουθούμε την εξής διαδικασία :
Περνάμε τον χαλκοσωλήνα στην εκτονωτική πλάκα
Αφήνουμε να προεξέχει ο σωλήνας πάνω από την πλάκα κατά x χιλιοστά. ( όπου x = d
+ 3 mm).
Τοποθετούμε τον εκχειλωτικό ζουμπά μέσα στο σωλήνα και χτυπόντας τον
πραγματοποιείστε εκτόνωση.
Η διαδικασία της εκτόνωσης του χαλκοσωλήνα μπορεί να γίνει και με ειδικά
εκτονωτικά εργαλεία. Η εκτόνωση γίνεται με σκοπό τη συγκόλληση με άλλο κομμάτι
της ίδιας διαμέτρου.
7. Για να συγκολλήσουμε δύο κομμάτια ίδιας διαμέτρου μεταξύ τους χρησιμοποιούμε

συγκολλητική συσκευή Οξυγόνου Ασετιλίνης
ή ειδικό φλόγιστρο. Το συγκολλητικό
μέσο είναι ασημοκόλληση σε μορφή βέργας και περιεκτικότητα σε ασήμι που
κυμαίνετε από 5% ως 45% (σκληρή κόλληση).
Προετοιμάζουμε τα κομμάτια κατά τα γνωστά:
Κόψιμο, καθαρισμός, εκτόνωση.
Επαλείβουμε τις επιφάνειες που θα συγκολληθούν με βόρακα
Θερμαίνουμε ομοιόμορφα τα κομμάτια του σωλήνα μέχρις ότου το χρώμα γίνει
περίπου πορτοκαλί. Τροφοδοτούμε με κόλληση τις επιφάνειες που θα
συγκολληθούν . Όταν γεμίσει με κόλληση το σημείο που συγκολλάμε
απομακρύνουμε την κόλληση και εξακολουθούμε να θερμαίνουμε καλά το
σημείο συγκόλλησης ως ότου « βράσει» η κόλληση για να καλύψει τυχόν

πόρους.

Τρόπος χρήσης των μανομέτρων.
Γενικά για τα μανόμετρα.
Τα μανόμετρα χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος των ψυκτικών μηχανών. Άλλα είναι
υδραυλικά και άλλα αερίου . Τα περισσότερα μανόμετρα μετρούν την πίεση σύμφωνα μα
την ατμοσφαιρική πίεση ( kg/cm). Τα σύνθετα μανόμετρα μπορούν να μετρήσουν και
χαμηλότερες πιέσεις από αυτή της ατμοσφαιρικής . Το κενό μπορεί να διακριβωθεί σε mm
νερού.

1.Ανάγνωση πίεσης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη. Οι δύο βάνες
κλειστές προς τα δεξιά.
2.Πλήρωση της μονάδας με ψυκτικό ρευστό από την γραμμή της
κατάθλιψης. Βάνα αναρροφήσεως κλειστή δεξιά , βάνα καταθλίψεως
ανοικτή αριστερά.
3.Αφαίρεση ψυκτικού ρευστού από τη εγκατάσταση. Βάνα αναρροφήσεως
κλειστή, βάνα καταθλίψεως ανοικτή.

4.Πλήρωση ψυκτικού ρευστού από τη αναρρόφηση. Βάνα αναρροφήσεως
ανοικτή, βάνα καταθλίψεως κλειστή
5.Δημιουργία κενού στην εγκατάσταση. Βάνα χαμηλής ανοικτή, βάνα
υψηλής ανοικτή.
6.Προσθήκη λαδιού . Βάνα αναρροφήσεως ανοικτή, βάνα καταθλίψεως
κλειστή.

Δημιουργία κενού.
Αρχική κατάσταση:
Οι βαλβίδες service του συμπιεστή πρέπει να είναι κλειστές.
Πορεία εργασίας.
1. Βγάλτε τα πώματα από τις υποδοχές service των βαλβίδων του συμπιεστή.
2. Συνδέστε τα μανόμετρα στις υποδοχές service του συμπιεστή και τοποθετήστε το
στέλεχος των βαλβίδων του συμπιεστή στην ενδιάμεση θέση. Οι βάνες στα
μανόμετρα πρέπει να είναι ανοικτές.
3. Λειτουργείστε την αντλία για μια ώρα περίπου για να δημιουργηθή το κατάλληλο
κενό.

4. Σταματήστε την λειτουργία της αντλίας όταν πάρετε ένδειξη στο μανόμετρο της
χαμηλής της τάξης των 76 cm Hg.
5. Μετά την πάροδο 5 λεπτών βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη στο μανόμετρο της χαμηλής
είναι σταθερή. Σε περίπτωση μεταβολής κάνετε έλεγχο των συνδέσεων για διαρροή.
6. Στη συνέχεια επαναλάβατε την διαδικασία από το σημείο 3.
7. Αν οι ενδείξεις είναι θετικές επαναφέρεται τις βαλβίδες του service στη αρχική τους
θέση.
8. Αποσυνδέστε την αντλία κενού.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ.
Ο σκοπός του συμπιεστή σ’ ένα ψυκτικό κύκλωμα είναι:
Να αναρροφά το ψυκτικό αέριο από τον εξατμιστή και να το καταθλίβει αφού
ανεβάσει τη θερμοκρασία και τη πίεση του αερίου προς το συμπυκνωτή
να δημιουργεί τη διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές υψηλή και χαμηλή
να εξασφαλίζει την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού
Τύποι συμπιεστών
Οι συμπιεστές που χρησιμοποιούνται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε 4
τύπους

Εμβολοφόροι παλινδρομικοί συμπιεστές

Περιστροφικοί

Στροβιλοσυμπιεστές ή φυγοκεντρικοί

Κοχλιοφόροι

Ελικοειδείς
0. Παλινδρομικοί συμπιεστές
Ο εμβολοφόρος συμπιεστής είναι ο πιο κοινός τύπος συμπιεστή και τον συναντάμε
κυρίως σε μικρές και μέσης ισχύος ψυκτικές εγκαταστάσεις από 0,1 kw μέχρι 300
kw.
Οι συμπιεστές ξεχωρίζουν επίσης από πλευράς στεγανότητας κυρίως σε δύο
τύπους:

Συμπιεστές ανοικτού τύπου

Συμπιεστές κλειστού τύπου
Ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων τύπων ονομάζεται συμπιεστής ημίκλειστου
τύπου
Ο συμπιεστής ανοικτού τύπου μπορεί εύκολα να λυθεί και να επισκευαστεί Έχει
όμως το μειονέκτημα ότι παρουσιάζει συχνά διαρροές αερίου και λαδιού από το
στυποιοθλίπτη
Ο συμπιεστής κλειστού τύπου μειονεκτεί στο θέμα της επισκευής διότι πρέπει να τον
κόψουμε για να τον επισκευάσουμε
Τα πλεονεκτήματα του είναι το μικρό κόστος κατασκευής αθόρυβη και ασφαλής
λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής Επίσης δεν χρειάζεται ιμάντες ούτε
στυποιοθλίπτη που δημιουργούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία
Χρησιμοποιείται σε πολύ μικρές και μέσης ισχύος ψυκτικές εγκαταστάσεις
Ο συμπιεστής ημίκλειστου τύπου είναι ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων
Έτσι εξασφαλίζουμε στεγανότητα κόστος κατασκευής μικρό, και εύκολη πρόσβαση
στα διάφορα μέρη του όπως ο ηλεκτροκινητήρας και ο στροφαλοθάλαμος
Οι παλινδρομικοί συμπιεστές είναι σχεδόν πάντοτε θετικού εκτοπίσματος. Οι
συμπιεστές μπορεί να έχουν από 1 μέχρι 16 κυλίνδρους. Η μέση ταχύτητα του
εμβόλου είναι από 3,5 έως και 5 m/sec οι στροφές ανάλογα από 950, 1450, 2900 n/
min. Η ψυκτική ισχύς πλησιάζει τα 300 kw.
0. Συγκρότημα κυλίνδρων
Οι κύλινδροι κατασκευάζονται είτε μαζί με τον στροφαλοθάλαμο μονομπλόκ είτε
ανεξάρτητα. Οι κύλινδροι στους μικρούς συμπιεστές έχουν εξωτερικά πτερύγια

για να ψύχονται. Οι μεγαλύτεροι συμπιεστές μπορεί να ψύχονται με νερό το
οποίο κυκλοφορεί μέσα στους υδροθαλάμους. Εσωτερικά οι κύλινδροι έχουν
χιτώνια από χρωμονικελιούχο χάλυβα
Για τη στερέωση του στροφαλοφόρου άξονα ο στροφαλοθάλαμος έχει ανάλογα η
κουζινέτα τα οποία διαμορφώνονται κατάλληλα.
Το υλικό κατασκευής του συγκροτήματος των κυλίνδρων και του στροφαλοθαλάμου
είναι λεπτόκοκος χυτοσίδηρος με προσθήκη νικελίου. Το συγκρότημα των
κυλίνδρων και του στροφαλοθαλάμου ελέγχονται για την στεγανότητα για να
διαπιστωθούν τυχόν ραγίσματα ή πόροι
0. Για να επιτευχθεί ο έλεγχος των κυλίνδρων κάνουμε τα εξής:
Συνδέουμε το όργανο μέτρησης πιέσεων
Δημιουργούμε ικανοποιητικό κενό στο συμπιεστή
Σε περίπτωση διαρροών η πίεση στο μανόμετρο της χαμηλής θα εξισωθεί με
την ατμοσφαιρική.

0. Η Τροχαλία
Η τροχαλία είναι ο κινητήριος τροχός του συμπιεστή Παίρνει κίνηση με ένα ιμάντα
από τον ηλεκτροκινητήρα και εξασφαλίζει σταθερή περιστροφή του
στροφαλοφόρου άξονα λόγω αδράνειας

0. Στυπιοθλίπτης

Στο σημείο που παρατηρείται διαρροή αερίου και λαδιών είναι το σημείο όπου
προεξέχει ο στροφαλοφόρος άξονας για να συνδεθεί με την τροχαλία και η
στεγανοποίηση του σημείου αυτού είναι δύσκολη λόγω της περιστροφικής κίνησης
και της πίεσης που υπάρχει μέσα στο συμπιεστή. Για να επιτευχθεί αυτό
κατασκευάζονται ειδικοί στυπιοθλίπτες με δαχτυλίδι από ειδικό ορείχαλκο που
πιέζετε από ελατήριο που είναι τοποθετημένο σε μια κυματοειδούς μορφής φυσούνα
που είναι κολλημένη στεγανά με το δακτυλίδι. Ένα παρέμβυσμα τοποθετείται
ανάμεσα στο ελατήριο και το στροφαλοθάλαμο και έτσι επιτυγχάνεται η
στεγανότητα.
0. Λίπανση
Γενικά το σύστημα λίπανσης των συμπιεστών γίνεται με πίεση συνήθως με μια
γραναζωτή αντλία η οποία παίρνει κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα
Αναρροφά το λάδι από το στροφαλοθάλαμο και διαμέσου ενός ανοίγματος που
βρίσκεται στο εσωτερικό του στροφαλοφόρου άξονα και του διωστήρα φτάνει
μέχρι το πείρο του εμβόλου και έτσι λιπαίνονται όλα τα τριβόμενα μέρη. Οι
κύλινδροι λιπαίνονται από το λάδι που τινάζει ο στροφαλοφόρος άξονας κατά
την περιστροφή του
0. Η μέτρηση του ιξώδους
Το ιξώδες στο ψυκτέλαιο είναι δυνατόν να μετρηθεί με την ακόλουθη μέθοδο
Για την μέτρηση χρησιμοποιείται ποσότητα λαδιού της τάξης των 200 κυβ.
εκατοστών η οποία ρέει από το ιξωδόμετρο σε προκαθορισμένες συνθήκες
πίεσης και θερμοκρασίας. Το μετρούμενο μέγεθος είναι ο χρόνος εκροής του
λαδιού. Ο χρόνος αυτός στη συνέχεια συγκρίνεται με τον αντίστοιχο χρόνο
εκροής ίσης ποσότητας νερού
Έτσι όταν λέμε ότι το ψυκτέλαιο έχει ιξώδες σημαίνει ότι το ψυκτέλαιο είναι τέσσερις
φορές πιο παχύρρευστο από το νερό
0. Παρεμβύσματα
Οι συνδέσεις των διαφόρων εξαρτημάτων κατά την συναρμολόγηση πρέπει να είναι
στεγανές. Για αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιούμε παρεμβύσματα. Τα
υλικά που χρησιμοποιούμε είναι το χαρτί το αλουμίνιο το μολύβι και ο περμανίτης
Η σύνδεση των εξαρτημάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφη και να γίνεται με
προσοχή. Έτσι θα έχουμε τέλεια στεγανοποίηση.
0. Περιστροφικοί συμπιεστές
Οι περιστροφικοί συμπιεστές είναι και αυτοί εμβολοφόροι με την διαφορά ότι η
κίνηση του εμβόλου δεν είναι παλινδρομική αλλά περιστροφική. Ο συμπιεστής
αυτός αποτελείται από ένα κύλινδρο που μέσα σε αυτόν περιστρέφεται
κυλινδρικό έμβολο
Πάνω στο έμβολο εφάπτεται μέσω ελατηρίου και τού μηχανισμού του ένα πτερύγιο

το οποίο χωρίζει τον κύλινδρο σε δύο μέρη. Το χώρο της αναρρόφησης και το
χώρο της κατάθλιψης
Το κυλινδρικό έμβολο κινείται μέσω οδοντωτών τροχών και κυλίεται εσωτερικά του
κυλίνδρου και δημιουργεί αντίστοιχα δύο διαφορετικές πιέσεις
Ο τύπος αυτός του συμπιεστή χρησιμοποιείται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις μέχρι 10
kw
0. Φυγοκεντρικοί συμπιεστές
Με τον όρο φυγοκεντρικός συμπιεστής η συμπιεστής περιστροφής εννοούμε τους
συμπιεστές που βασίζονται στην αρχή της διαρκούς εκτόπισης Χρησιμοποιούνται σε
μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα με ψυκτικά μέσα που έχουν μεγάλο ειδικό
όγκο
0. Κοχλιοφόροι συμπιεστές
Ο κοχλιοφόρος συμπιεστής για την συμπίεση των ατμών χρησιμοποιεί ατέρμονες
κοχλίες. Έχει ένα κινητήριο άξονα που με την βοήθεια οδοντωτών τροχών κινεί ένα
βοηθητικό άξονα. Οι δύο άξονες κινούν τους ατέρμονες κοχλίες με αποτέλεσμα να
γίνεται η αναρρόφηση και η κατάθλιψη του αερίου.
Οι συμπιεστές αυτοί είναι αθόρυβοι έχουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης και
λιγότερες φθορές.
ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Οι αρχή λειτουργίας των συμπιεστών είναι ίδια με αυτή των φυγοκεντρικών
συμπιεστών. Διαφέρουν μόνο στο ότι αναρροφούν το αέριο από την περιφέρεια και
το καταθλίβουν από το κέντρο. Οι παραγωγή των συμπιεστών είναι μόνο κλειστού
τύπου
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των συμπιεστών
Η απόδοση ενός συμπιεστή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως του
επιζήμιου χώρου πάνω από την βαλβιδοφόρο πλάκα του επιζήμιου χώρου μεταξύ
των εμβόλων και των τοιχωμάτων των κυλίνδρων την τάση των ελατηρίων και τις
διαρροές αν υπάρχουν μεταξύ των βαλβίδων. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την
απόδοση του συμπιεστή Ένας άλλος παράγοντας είναι η υψηλή θερμοκρασία από
την συμπίεση του αερίου επειδή μέρος του ατμού κατά την είσοδο του στον
κύλινδρο λόγω υψηλής θερμοκρασίας εκτονώνεται και έτσι έχουμε μείωση του
βάρους των ατμών επίσης έχουμε μείωση του ογκομετρικού βαθμού απόδοσης
λόγω του ότι αυξάνεται η σχέση της συμπίεσης. Ένας άλλος λόγος είναι η μείωση
της αντλιτικής ικανότητας του συμπιεστή που επέρχεται όταν μειωθεί η πίεση
ατμοποίησης και παραμένει σταθερή και καθορισμένη η ταχύτητα του και η
χωρητικότητα του.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Ένας παλινδρομικός συμπιεστής για να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές
απαιτήσεις του ψυκτικού κύκλου αποτελείται από τα εξής μέρη ή εξαρτήματα
Η κυλινδροκεφαλή, η βαλβιδοφόρος πλάκα, οι βαλβίδες, το έμβολο, ο πείρος του
εμβόλου, τα ελατήρια του εμβόλου, ο διωστήρας, ο κύλινδρος,
στροφαλοθάλαμος, ο στροφαλοφόρος άξονας. Τα έδρανα με τους τριβείς,
ηλεκτροκινητήρας με τα ασφαλιστικά του συστήματα, και τους μηχανισμούς
εκκίνησης. Τα παρεμβύσματα
Η Κυλινδροκεφαλή
Αφαιρέστε τους κοχλίες που στερεώνουν την κυλινδροκεφαλή του συμπιεστή στον
κύλινδρο Εσωτερικά διαμορφώνονται δύο κοιλότητες θαλάμες απομονωμένες
μεταξύ τους. Ο εσωτερικός χώρος της κυλινδροκεφαλής που επικοινωνεί με τον
ατμοποιητή λέγεται θαλάμη χαμηλής ενώ ο χώρος που επικοινωνεί με τον
συμπυκνωτή λέγεται θαλάμη υψηλής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο επικοινωνήσουν
οι δύο θαλάμες μεταξύ τους είναι κάψιμο φλάντζας σπάσιμο) τότε ο κύλινδρος δε δίνει
έργο Η κυλινδροκεφαλή δέχεται μεγάλες πιέσεις ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο
ψυκτικό ρευστό γι αυτό
Απαιτείται προσεκτικό σφίξιμο των κοχλιών προκειμένου να διατηρηθεί η
στεγανότητα

Η Βαλβιδοφόρος πλάκα
Αφαιρέστε την βαλβιδοφόρο πλάκα που είναι μεταλλική πάχους 3 - 5 cm και
παρεμβάλλεται μεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου αφού
προηγουμένως αφαιρέστε τα ειδικά παρεμβύσματα για την στεγανότητα της. Πάνω
στην βαλβιδοφόρο πλάκα στηρίζονται και λειτουργούν οι βαλβίδες της
αναρρόφησης και της κατάθλιψης του συμπιεστή Η επιφάνεια της βαλβιδοφόρου

πλάκας πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία για να μην έχουν διαρροές οι
βαλβίδες

Βαλβίδες
Αφαιρέστε τις βαλβίδες που στηρίζονται σε βαλβιδοφόρο πλάκα με κοχλίες ή
πείρους.
Οι παλινδρομικοί συμπιεστές χρησιμοποιούν διάφορους τύπους βαλβίδων
αναρρόφησης και κατάθλιψης ανάλογα με την ισχύ τους του αριθμού στροφών και
του χρησιμοποιούμενου τύπου εμβόλων
Οι βαλβίδες αποτελούνται από το εύκαμπτο χαλύβδινο έλασμα από το ελατήριο
από την έδρα και τον κοχλία στήριξης
Οι βαλβίδες είναι από τα κυριότερα εξαρτήματα του συμπιεστή Η ελαττωματική
λειτουργία των βαλβίδων προκαλεί μείωση του βαθμού απόδοσης του συμπιεστή.
Μια βαλβίδα για να λειτουργεί σωστά πρέπει να έχει μικρό βάρος μικρή τριβή και
μικρή δύναμη πρόσφυσης μεταξύ βαλβίδας και έδρας.
Λειτουργικά προβλήματα παρουσιάζουν μόνο οι βαλβίδες κατάθλιψης επειδή
λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
Στροφαλοφόρος άξονας
Ξεβιδώνουμε την φλάντζα που έχει μορφή πώματος από την πλευρά του
ηλεκτροκινητήρα
Από την άλλη πλευρά της ατράκτου υπάρχει μια μικρότερη για την επισκευή του
εδράνου
Επίσης στο κάτω μέρος της ατράκτου υπάρχει μια τρίτη φλάντζα στο Κάρτερ του
στροφαλοθαλάμου από όπου επιθεωρούμε τον στροφαλοφόρο άξονα τους
διωστήρες και τα έδρανα
Απελευθερώστε την φτερωτή ψύξης του ηλεκτροκινητήρα και αφού φέρετε τα
έμβολα στην κατάλληλη θέση βγάλτε τον στροφαλοφόρο άξονα
Οι στροφαλοφόροι άξονες έχουν κατάλληλα αντίβαρα ζυγοστάθμισης για να μη
προκαλούνται ταλαντώσεις κατά την λειτουργία του συμπιεστή
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο στροφαλοφόρος άξονας είναι ένας έκκεντρος άξονας
απλός στην κατασκευή και τοποθετείτε σε συμπιεστές μικρής ισχύος
Οι στροφαλοφόροι άξονες κατασκευάζονται από ειδικό χάλυβα του οποίου τα
τριβόμενα μέρη έχουν υποστεί ειδική θερμική κατεργασία
Διωστήρας και έμβολα
Απελευθερώστε τον στροφαλοφόρο άξονα από τον διωστήρα είτε λύνοντας την
κεφαλή του διωστήρα είτε πιέζοντας τον άξονα. Ο διωστήρας συνδέει το έμβολο με
το στροφαλοφόρο άξονα Αφαιρέστε το έμβολο μέσα από τον κύλινδρο είτε
πιέζοντας προς τα κάτω είτε πιέζοντας προς τα πάνω. Ανάλογα τον τύπο του
συμπιεστή προσέχοντας τα ελατήρια του εμβόλου αν υπάρχουν
Τα μικρά έμβολα έχουν περιφερειακά 2 έως 3 αυλακώσεις για να επιτυγχάνεται η

λίπανση του κυλίνδρου
Το υλικό κατασκευής των εμβόλων είναι ο χυτοσίδηρος

Πείρος και ελατήρια
Απελευθερώστε τον πείρο του εμβόλου και αποδεσμεύστε τον διωστήρα από το
έμβολο. Η διατομή του πείρου είναι σωληνοειδείς
Ο τριβέας του διωστήρα είναι συνήθως ένα δαχτυλίδι από φωσφορούχο ορείχαλκο
Αφαιρέστε τυχόν ελατήρια πάνω από το έμβολο με πολύ προσοχή. Τα άκρα του
ανοίγματος των ελατηρίων δεν πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους αλλά να υπάρχει
διάκενο για τη διαστολή τους. Το διάκενο κυμαίνεται από 0,05 ως0.010 cm για κάθε
50 cm διαμέτρου εμβόλου. Για μεγάλα έμβολα προβλέπονται 2 έως 3 ελατήρια.
Συναρμολόγηση παλινδρομικού συμπιεστή
Συναρμολογήστε τον συμπιεστή με προσοχή αντιστρέφοντας τη διαδικασία και
χρησιμοποιώντας καινούργια παρεμβύσματα
Τα χρησιμοποιούμενα παρεμβύσματα στις ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι τα
παρακάτω:
Το φύλλο μολύβδου
Το χαρτί ειδικής κατεργασίας
Το ελαστικό ειδικής σύνθεσης

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ .
Διαδικασία αποσυναρμολόγησης
Κλείνουμε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στον ηλεκτροκινητήρα και
αφαιρούμε την ασφάλεια του ηλεκτρικού ρεύματος
Αφαιρούμε τα προστατευτικά καλύμματα του συμπιεστή και του ηλεκτροκινητήρα.
Ξεβιδώνουμε τις ρυθμιστικές βίδες τάνυσης του ηλεκτροκινητήρα
Αφαιρούμε την γραμμή αναρρόφησης και κατάθλιψης από την κεφαλή του
συμπιεστή κλείνοντας τις βάνες τέρμα δεξιά
Ξεβιδώνουμε και αφαιρούμε τον συμπιεστή από την εγκατάσταση
Ξεβιδώνουμε την βίδα της τροχαλίας
Αφαιρούμε το καπάκι του στροφαλοφόρου άξονα και το καπάκι του στυπιοθλίπτη
και αφαιρούμε τον στυπιοθλίπτη
Αφαιρούμε την κεφαλή του συμπιεστή και την πλάκα των βαλβίδων
Ξεβιδώνουμε την τάπα πληρώσεως λαδιού και αδειάζουμε τα λάδια
Γυρίζουμε τον συμπιεστή και αφαιρούμε το Κάρτερ
Αφαιρούμε τον στροφαλοφόρο άξονα

Εάν υπάρχουν βίδες στον τριβέα του διωστήρα λύνουμε πρώτα τους τριβείς και
μετά αφαιρούμε τον στροφαλοφόρο άξονα
Βγάζουμε τα έμβολα και τους διωστήρες από τον κύλινδρο με προσοχή
Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τα εξαρτήματα

Διαδικασία συναρμολόγησης
Αντιστρέφουμε την διαδικασία και συναρμολογούμε τον συμπιεστή
Αντικαθιστούμε πάντα τα παρεμβύσματα
Τοποθετούμε τον συμπιεστή στην εγκατάσταση και ευθυγραμμίζουμε τις τροχαλίες
του συμπιεστή και ηλεκτροκινητήρα
Στους παλινδρομικούς συμπιεστές ανοικτού τύπου κατά την συναρμολόγηση
πρέπει να προσέχουμε τα εξής:
Παρουσιάζουν πρόβλημα στην στεγανότητα γιατί ο στροφαλοφόρος άξονας είναι
έξω από το κύριο σώμα του συμπιεστή για να συνδεθεί με τον
ηλεκτροκινητήρα
Απαιτούν καλή ευθυγράμμιση του άξονα με τον ηλεκτροκινητήρα από τον οποίο
παίρνουν κίνηση
Το σωστό τάνυσμα του ιμάντα είναι βασική προϋπόθεση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Κατά την φάση της συμπίεσης προστίθεται στο ψυκτικό ρευστό ένα πόσο
θερμότητας
Η προστιθέμενη στο υπέρθερμο ψυκτικό αέριο θερμότητα δημιουργεί και αύξηση
της πίεσης που είναι εντελώς ανεπιθύμητη
Το ποσό θερμότητας που προστίθεται εξαρτάται και από την πίεση αναρροφήσεως
και από την πίεση καταθλίψεως
Για συγκεκριμένη πίεση ατμοποιήσεως όσο αυξάνεται η προστιθέμενη θερμότητα
αυξάνεται η πίεση καταθλίψεως. Αυτό αυξάνει την απαιτούμενη ιπποδύναμη και
μειώνει τον γενικό βαθμό απόδοσης
Ο υπολογισμός της ειδικής ισχύος ενός συμπιεστή βρίσκεται αν εφαρμόσουμε την
παρακάτω σχέση:
Ν= (h4). Mk =μάζα του κυκλοφορούντος ρευστού)
Όπου mk = Q .
h1΄ - h2΄
Α Καταγράψτε τις ενδείξεις των μανομέτρων
Μετρήστε την υπερθέρμανση και την υπόψυξη αν υπάρχει

Βρείτε από το διάγραμμα θερμοδυναμικών μεταβολών τις ενθαλπίες
Υπολογίστε τη μάζα του ρευστού. Τη ψυκτική ισχύ την λαμβάνουμε από
σχετικούς πίνακες
Υπολογίστε την ειδική ισχύ συμπιέσεως από το τύπο
Εκφράστε την υπολογισθείσα ισχύ σε kw
Β Κρατώντας σταθερή την πίεση ατμοποιήσεως αυξήστε την πίεση
καταθλίψεως
Υπολογίστε την ειδική ισχύ συμπιέσεως με τα νέα δεδομένα
Διατυπώστε τη μεταβολή της ειδικής ισχύος συμπιέσεως σε σχέση με την
πίεση της κατάθλιψης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ .
Έλεγχος συμπιεστή
Η θέση των βαλβίδων του συμπιεστή και των μανομέτρων κατά την μέτρηση
των πιέσεων είναι:
Α κα Β σε ενδιάμεση θέση.
Γ και Δ κλειστές
Ε σε οπίσθια θέση
Συνδέστε τους ελαστικούς σωλήνες των μανομέτρων στις αντίστοιχες υποδοχές
των βαλβίδων του συμπιεστή
Σαρώστε τον ατμοσφαιρικό αέρα και την υγρασία που υπάρχει στη σωλήνωση
των μανομέτρων
Συγκεντρώνουμε το ψυκτικό μέσο στο συλλέκτη .

Η θέση των βαλβίδων κατά την στιγμή της συγκέντρωσης του ψυκτικού μέσου στο
συλλέκτη:
Α και Β σε ενδιάμεση θέση
Γ και Δ κλειστές
Ε σε εμπρόσθια θέση
Λειτουργήστε το συμπιεστή μέχρι που η πίεση στην αναρρόφηση να γίνει2 
3 lib/in.
Σταματήστε τη λειτουργία της μονάδας και κλείστε τη βαλβίδα της κατάθλιψης του
Δημιουργείστε κενό με τον συμπιεστή της μονάδας
Οι βαλβίδες κατά τη στιγμή της δημιουργίας κενού με τον ίδιο το συμπιεστή είναι
όλες στην εμπρόσθια θέση
Αφαιρέστε την τάπα από την υποδοχή ελέγχου της βαλβίδας κατάθλιψης
Ξεκινήστε το συμπιεστή και παρακολουθήστε το κενό
Σταματήστε τη λειτουργία του συμπιεστή μόλις το μανόμετρο της χαμηλής δείξει ότι
έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό κενό
Εάν μετά το σταμάτημα της λειτουργίας του συμπιεστή αρχίσει να ανεβαίνει η πίεση
στο μανόμετρο της χαμηλής τότε μπορεί να συμβαίνουν τα εξής:
Όταν η άνοδος της πίεσης είναι2 
4 psi τότε αυτό οφείλεται είτε στην παρουσία μιας
ποσότητας αερίου στο στροφαλοθάλαμο είτε στις μικροδιαρροές εμβόλου η
ελατηρίων) είναι v θεωρούνται ικανοποιητικές)
Εάν η άνοδος της πίεσης είναι πάνω από το 0 στο μανόμετρο της χαμηλής τότε
πρόκειται για διαρροές προς την ατμόσφαιρα
Εάν η άνοδος του μανομέτρου της χαμηλής είναι μέχρι την πίεση του εξάτμηστή
τότε έχουμε διαρροή της βάνας αναρροφήσεως
Εάν μετά το σταμάτημα του συμπιεστή η άνοδος της πίεσης είναι τόση ώστε να
εξισωθούν οι πιέσεις χαμηλής - υψηλής τότε έχουμε διαρροή μεταξύ χαμηλής
και υψηλής πλευράς του συμπιεστή.

Βαθμός Απόδοσης ενός συμπιεστή

Για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης ενός παλινδρομικού συμπιεστή
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπολογισμός της σχέσης συμπίεσης και ένα
διάγραμμα
Εύρεση σχέσης συμπίεσης Απόλυτη πίεση κατάθλιψης
Απόλυτη πίεση Αναρρόφησης
Απαιτούμενα εργαλεία συσκευές και υλικά

Σετ μανομέτρων Καστάνια 1/4
Γαλλικό κλειδί
Διάγραμμα σχέσης συμπίεσης και βαθμού απόδοσης
Ογκομετρικός βαθμός ενός συμπιεστή λέγεται το πηλίκο του πραγματικού όγκου
του αερίου που καταθλίβεται προς τον θεωρητικό όγκο του και επηρεάζεται από την
σχέση συμπίεσης
Όσο αυξάνεται η σχέση συμπίεσης τόσο μικραίνει ο ογκομετρικός βαθμός
απόδοσης
Βρίσκουμε την τιμή της σχέσης συμπίεσης και χρησιμοποιώντας το διάγραμμα
βρίσκουμε στο κάθετο άξονα τον ογκομετρικό βαθμό απόδοσης
Ένας παλινδρομικός συμπιεστής εργάζεται ικανοποιητικά όταν έχει βαθμό
απόδοσης ως 80%

Λειτουργήστε το συμπιεστή για μικρό χρονικό διάστημα
Καταγράψτε τις πιέσεις αναρροφήσεως και καταθλίψεως από τα μανόμετρα
Βρείτε τη σχέση συμπίεσης σύμφωνα με το τύπο
Με γνωστή τη σχέση συμπίεσης βρείτε από σχετικό διάγραμμα το βαθμό
απόδοσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΕΙΚΤΗ
ΣΤΑΘΜΗΣ .
Γενικές πληροφορίες
Οι συμπιεστές ψυκτικών μονάδων περιέχουν από το εργοστάσιο κατασκευής τους
την απαραίτητη ποσότητα ψυκτελαίου. Το ψυκτέλαιο που χρησιμοποιείται για την
λίπανση των συμπιεστών ψυκτικών μηχανών έχει ειδικές προδιαγραφές
Τα ψυκτέλαια δεν έχουν όλα τις ίδιες προδιαγραφές και κυρίως δεν έχουν το ίδιο
ιξώδες
Για αυτό πριν χρησιμοποιήσουμε ένα ψυκτέλαιο θα πρέπει να συμβουλευόμαστε
πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Οι συμπιεστές ανοικτού και ημίκλειστου τύπου που χρησιμοποιούνται συνήθως
στις εγκαταστάσεις επαγγελματικού τύπου φέρουν ειδικού τύπου δείκτη στάθμης
λαδιού. Η σωστή στάθμη ψυκτελαίου είναι στο μέσο περίπου ταυ δείκτη όταν ο
συμπιεστής λειτουργεί. Πολλές φορές βέβαια όταν ο συμπιεστής λειτουργεί η
στάθμη στο δείκτη μπορεί να ανεβοκατεβαίνει.
Το φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι τα λιπαινόμενα εξαρτήματα ου συμπιεστή
συγκρατούν μία μικρή ποσότητα λαδιού
Όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί η στάθμη του ψυκτελαίου είναι συνήθως πάνω
από την μέση του δείκτη
Η παρουσία υπερβολικού αφρού στο δείκτη μπορεί να σημαίνει ότι επιστρέφει στο
συμπιεστή ρευστό σε υγρή μορφή
Ελεγχος λιπάνσεως σε συμπιεστές μεγάλης ιπποδύναμης
Ο έλεγχος της λιπάνσεως των συμπιεστών μεγάλων ιπποδυνάμεων που έχουν
σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας λαδιού μπορεί να γίνεται και από το μανόμετρο
λαδιού με το οποίο είναι εφοδιασμένοι.
Η αντλία λαδιού στέλνει το λάδι στις προστριβόμενες επιφάνειες με πίεση που είναι
μεγαλύτερη από αυτή της αναρρόφησης για να επιτευχθεί η σωστή λίπανση
Η πίεση λίπανσης κυμαίνεται από 30 έως 50 psi περίπου υψηλότερη από την πίεση
αναρρόφησης. Σαν κατώτατο όριο ασφαλείας δεχόμαστε 9 ως 18 psi διαφορά
πιέσεως μεταξύ αντλίας και πίεσης στροφαλοθαλάμου.
Συνδέστε το set των μανομέτρων στην υποδοχή της αντλίας λαδιού και
καταγράψτε τις αναγραφόμενες πιέσεις
Συγκρίνατε τις αναγραφόμενες πιέσεις με τις ενδεικνυόμενες
Έλεγχος στάθμης σε συμπιεστές που φέρνουν τάπα πληρώσεως

Λειτουργείστε την εγκατάσταση
Συνδέστε τα όργανα μέτρησης της πίεσης
Κλείνοντας τη βαλβίδα αναρρόφησης του συμπιεστή μειώστε την πίεση στο
συμπιεστή ως ότου δημιουργήσετε ικανοποιητικό κενό
Σταματήστε τη λειτουργία της ψυκτικής μηχανής και κλείστε τη βαλβίδα κατάθλιψης
Αφαιρέστε τώρα την τάπα λαδιού
Ελέγξτε προσεκτικά τη στάθμη του ψυκτελαίου
Αν η στάθμη του ψυκτελαίου είναι η προσδεχόμενη κάνετε κενό στο συμπιεστή με
αντλία κενού
Προσθήκη λαδιού
Σε περίπτωση απώλειας λαδιού από τον συμπιεστή αδειάζουμε τελείως το λάδι
που έχει απομείνει και κατόπιν φορτίζουμε τον συμπιεστή με την ποσότητα λαδιού
που αναφέρεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή κάνοντας χρήση της ειδικής
αντλίας λαδιού

Ηλεκτρική συνδεσμολογία με ηλεκτρονόμο εντάσεως

α Θέση των επαφών κατά την εκκίνηση του συμπιεστή
β Θέση των επαφών κατά την λειτουργία του συμπιεστή
Τρόπος λειτουργίας
Οι ατμοί του ψυκτικού ρευστού αναρροφούνται από το συμπιεστή διέρχονται μέσω του
καλύμματος αυτού και ψύχουν τον κινητήρα. Οι καταθλιβόμενοι ατμοί από τον συμπιεστή
διοχετεύονται στον αερόψυκτο συμπυκνωτή όπου και ψύχονται συμπυκνούμενοι. Το υγρό
πλέον ψυκτικό ρευστό εισέρχεται στη ρυθμιστική βαλβίδα όπου στο συγκεκριμένο σύστημα
έχει τη μορφή τριχοειδή σωλήνα στον οποίο γίνεται στραγγαλισμός. Μετά πηγαίνει στον
εξατμιστή όπου ατμοποιείται και απορροφά τη θερμότητα από το περιβάλλοντα χώρο
Στον εξατμιστή είναι προσαρμοσμένο το άκρο του θερμοστάτη το οποίο ρυθμίζει την
λειτουργία του συμπιεστή. Ο συμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία με τον ενσωματωμένο
μονοφασικό κινητήρα εναλλασσομένου ρεύματος ο οποίος έχει τύλιγμα λειτουργίας και
τύλιγμα εκκινήσεως
Σε σειρά με το τύλιγμα εκκινήσεως στο κύκλωμα συνδέονται οι επαφές του ηλεκτρονόμου
εκκινήσεως και οι επαφές του διμεταλλικού θερμικού προστασίας
Σε παράλληλη σύνδεση είναι συνδεδεμένο το τύλιγμα λειτουργίας μέσω του τυλίγματος του
πηνίου του ηλεκτρονόμου εκκινήσεως

Κατά την άνοδο της θερμοκρασίας στον ψυχώμενο χώρο οι επαφές στο θερμοστάτη κλείνουν.
Τη στιγμή εκείνη της εκκίνησης διαμέσου του τυλίγματος λειτουργίας και του πηνίου του
ηλεκτρονόμου εκκινήσεως διέρχεται ρεύμα το μέγεθος του οποίου είναι κατά 2-3 φορές
μεγαλυτέρου του ονομαστικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πηνίο του ηλεκτρονόμου
εκκινήσεως να έλκει το πυρήνα και να βραχυκυκλώνονται οι επαφές εκκινήσεως Χάρις την
φασική απόκλιση των τυλιγμάτων ο κινητήρας αρχίζει να περιστρέφεται και ύστερα από 0,5
sec ο αριθμός των στροφών φτάνει στο επιθυμητό μέγεθος το ρεύμα μειώνεται στο ονομαστικό
η δύναμη έλξεις του πυρήνα ελαττώνεται και οι επαφές εκκινήσεως ανοίγουν n
Σε περίπτωση που το ρεύμα εκκινήσεως δεν ελαττώνεται στο ονομαστικό του μέγεθος το
τύλιγμα του θερμικού προστασίας ερυθροπυρώνεται το διμεταλλικό έλασμα στρεβλώνεται οι
επαφές ανοίγουν και ο κινητήρας σταματά. Το διμεταλλικό επανέρχεται στην αρχική του
μορφή χωρίς κάποια επέμβαση
Για να αντιμετωπιστεί η πτώση της υγρασίας και η δημιουργία συμπυκνωμάτων μέσα στο
θάλαμο της κατάψυξης τίθεται σε λειτουργία αντίσταση ισχύος με την βοήθεια χρονοδιακόπτη.
Κατά τη αύξηση της θερμοκρασίας του εξατμιστή και αντίστοιχα του αέρα της κατάψυξης οι
επαφές του θερμοστάτη αποψύξεως ανοίγουν με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της
αντίστασης. Με την παρέλευση του προγραμματισμένου χρόνου στον χρονοδιακόπτη ο
κινητήρας τίθεται πάλι σε λειτουργία

Ηλεκτρική συνδεσμολογία με ηλεκτρονόμο τάσεως

Τρόπος λειτουργίας
Οι αυτοματισμοί των ψυκτικών μηχανών επαγγελματικού τύπου με ένα αντικείμενο ψύξης
(θάλαμος βιτρίνες) είναι μονότυποι Για την αυτόματη ρύθμιση της παροχής με ψυκτικό ρευστό
του εξατμιστή χρησιμοποιείται τριχοειδής σωλήνας ή ΘΕΒ Σε σπάνιες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται αυτόματη εκτονωτική βαλβίδα Η λειτουργία του συμπιεστή εξαρτάτε από το
θερμικό φορτίο του εξατμιστή και πραγματοποιείτε με την βοήθεια πιεσοστάτη χαμηλής
πίεσης Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί και μηχανισμός ελέγχου της θερμοκρασίας για την ψύξη
νερού ή αναψυκτικών. Στις μηχανές με υδρόψυκτο συμπυκνωτή χρησιμοποιείται ρυθμιστική
βαλβίδα νερού για τη ρύθμιση της παροχής του νερού στον συμπυκνωτή και πιεσοστάτης
υψηλής πίεσης ο οποίος σταματά τον συμπιεστή σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλής πίεσης
συμπυκνώσεως. Για την προφύλαξη του συμπιεστή από υπερθέρμανση χρησιμοποιείται το
διμεταλλικό θερμικό προστασίας
Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει στον θάλαμο μέχρι 3 C γίνεται η σύνδεση των επαφών του
πιεσσοστάτη ο οποίος ρυθμίζει την λειτουργία της ψυκτικής μηχανής. Σε σειρά βρίσκονται τα
τυλίγματα λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και του ανεμιστήρα και το πηνίο
του εκκινητή. Για την φασική απόκλιση και τη δημιουργία ροπής στρέψης του
ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή είναι τοποθετημένος σε σειρά με το τύλιγμα εκκινήσεως ένας
πυκνωτής εκκινήσεως και παράλληλα προς αυτόν ένας πυκνωτής λειτουργίας ο οποίος
εξασφαλίζει την μετατόπιση των φάσεων όταν λειτουργεί ο κινητήρας του συμπιεστή.
Ταυτόχρονα τροφοδοτούνται και τα τυλίγματα εκκινήσεως και λειτουργίας του ανεμιστήρα

του συμπυκνωτή. Σε σειρά με το τύλιγμα εκκινήσεως του ανεμιστήρα συνδέεται πυκνωτής η
χωρητικότητα του οποίου είναι αρκετή για τη δημιουργία ροπής εκκινήσεως και την
εξασφάλιση μετατοπίσεως των φάσεων όταν λειτουργεί ο κινητήρας του ανεμιστήρα
Οι επαφές του εκκινητή είναι ενωμένες και ο κινητήρας περιστρέφετε μέχρι τον ονομαστικό
αριθμό στροφών του. Στην άκρη του τυλίγματος εκκινήσεως εμφανίζεται μια ηλεκτρεγερτική
δύναμη από επαγωγή η οποία προστίθεται και αυξάνει τη τάση που επικρατεί στα άκρα του
τυλίγματος εκκίνησης. Το πηνίο του ηλεκτρονόμου εκκινήσεως διεγείρεται και ανοίγουν οι
επαφές του
Κατά την αποσύνδεση των επαφών του εκκινητή ο πυκνωτής λειτουργίας τίθεται στο κύκλωμα
Έλεγχος πυκνωτή για βλάβη
Έλεγχος
Ο έλεγχος γίνεται με δύο τρόπους
Ελέγχουμε την χωρητικότητα με ειδικό όργανο
Ελέγχουμε το πυκνωτή με ωμόμετρο
Το ωμόμετρο εφαρμόζει τάση από μία εσωτερική πηγή ρεύματος και μετράει τη ροή του
Αν συνδέσουμε ένα ωμόμετρο σε ένα πυκνωτή θα πάρουμε ένδειξη ροής ρεύματος μέχρι να
γεμίσει ο πυκνωτής
Αν πάρουμε ένδειξη μηδενική τότε ο πυκνωτής είναι βραχυκυκλωμένος
Αν δεν πάρουμε καμία ένδειξη τότε ο πυκνωτής έχει διακοπή
Για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να χρησιμοποιούμε την μικρότερη κλίμακα
στο ωμόμετρο

Συνδεσμολογία ψυκτικού θαλάμου δύο θερμοκρασιών συντήρηση κατάψυξη .

Τρόπος λειτουργίας
1. Συντήρηση

Όταν η ψυκτική μηχανή εργάζεται χωρίς αποκλίσεις τότε κατά την άνοδο της θερμοκρασίας
στο θάλαμο μέχρι 4 C οι επαφές του πιεσσοστάτη ενώνονται το πηνίο του μαγνητικού
διακόπτη τροφοδοτείτε με το σχηματισμό κυκλώματος φάσεως μεταξύ πηνίου ,θερμικού.
Διακόπτη, κινητήρα, πιεσσοστάτη, ασφαλιοδιακόπτη και οπλίζεται ο πυρήνας του μαγνητικού
διακόπτη κλείνουν οι επαφές του και τίθεται σε λειτουργία ο ηλεκτροκινητήρας του συμπιεστή
και του ανεμιστήρα
Η πτώση της θερμοκρασίας στο θάλαμο μέχρι 2 C θα προκαλέσει άνοιγμα των επαφών του
πιεσσοστάτη και το σταμάτημα του ψυκτικού συστήματος
2.Κατάψυξη
Κατά την κανονική λειτουργία της ψυκτικής μηχανής με την άνοδο της θερμοκρασίας
στο εσωτερικό του θαλάμου στους-13 C οι επαφές του πιεσοστάτη ενώνονται το πηνίο του
μαγνητικού διακόπτη τροφοδοτείται με το σχηματισμό κυκλώματος φάσεως και εκκινεί ο
ηλεκτροκινητήρας του συμπιεστή. Ο ανεμιστήρας του εξατμιστή λειτουργεί όταν σχηματιστεί
κύκλωμα φάσεως μεταξύ του ασφαλιοδιακόπτη του χρονοδιακόπτη και του πηνίου του
μαγνητικού διακόπτη. Όταν η θερμοκρασία στο θάλαμο φθάσει στην προελεγμένη τιμή της
 οι επαφές του πιεσσοστάτη ανοίγουν και το πηνίο του μαγνητικού διακόπτη δεν
τάξης των 15C
μπορεί να συγκρατήσει τον πυρήνα και οι επαφές του ανοίγουν και οι κινητήρες του συμπιεστή
και του συμπυκνωτή σταματούν.
Για την αποπάγωση του εξατμιστήρα φροντίζει ένας χρονοδιακόπτης ο οποίος τροφοδοτεί το
πηνίο του ηλεκτροθερμαντήρα με το σχηματισμό κυκλώματος φάσεως και ταυτόχρονα
διακόπτη την τροφοδοσία του πηνίου του ανεμιστήρα του εξατμιστή για να μη αυξηθεί η
θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο. Η λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και του
συμπυκνωτή ελέγχετε από το πιεσσοστάτη χαμηλής.

Βλάβες συμπιεστών και ηλεκτροκινητήρων αυτών
Κατά την λειτουργία ενός παλινδρομικού συμπιεστή δεν διαφοροποιούνται οι
πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης
Οι βαλβίδες επικοινωνούν μεταξύ τους
Η λειτουργία του συμπιεστή διακόπτεται από τον διαφορικό πρεσσοστάτη
λαδιού. Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες
Έλλειψη λαδιού
Χαλασμένη αντλία λαδιού η βουλωμένο φίλτρο αντλίας
Σε παλινδρομικό συμπιεστή παρουσιάζεται ένας χαρακτηριστικός κτύπος ο
οποίος ακούγεται καθαρά στο σώμα του συμπιεστή

Φθορά στα κουζινέτα
Πείρος πιστονιού
Κουζινέτο βάσεις στροφαλοθαλάμου
Σε παλινδρομικό συμπιεστή η στάθμη παραμένει χαμηλά παρά το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν διαρροές στο σύστημα λιπάνσεως
Φθορά στο έμβολο και κύλινδρο
Φθορά στα ελατήρια
Ο συμπιεστής ξεκινά αλλά σε λίγο σταματά από θερμικό προστασίας
Χαμηλή τάση στο δίκτυο
Λανθασμένη συνδεσμολογία
Χαλασμένος ο πυκνωτής
Χαλασμένο το θερμικό
Πρόβλημα στις βαλβίδες του συμπιεστή
Φθορά στα έμβολα η τους τριβείς του στροφάλου
Βραχυκυκλωμένη η περιέλιξη λειτουργίας του συμπιεστή
Ο συμπιεστής βουίζει κατά το ξεκίνημα χωρίς τελικά να ξεκινά
Χαμηλή τάση στο δίκτυο
Λανθασμένη συνδεσμολογία
Χαλασμένος πυκνωτής
Βραχυκυκλωμένη περιέλιξη του συμπιεστή
Κολλημένο το έμβολο η ο στροφαλοφόρος άξονας

Ο συμπιεστής ξεκινά αλλά μετά από λίγο χρόνο διακόπτεται η λειτουργία του
από το θερμικό προστασίας
Χαλασμένος πυκνωτής
Σπασμένη βαλβίδα καταθλίψεως
Υπερβολικά υψηλή πίεση στην κατάθλιψη
Φθορά στο έμβολο στον πείρο εμβόλου η στο διωστήρα
Έλλειψη ψυκτελαίου από τον συμπιεστή
Ο συμπιεστής της εγκατάστασης εργάζεται συνέχεια χωρίς να έχουμε επιθυμητή

θερμοκρασία στον χώρο
Ο συμπιεστής της εγκατάστασης μικρός
Μικρή απόδοση του συμπιεστή λόγο φθοράς

Αντικατάσταση τριχοειδούς σωλήνα σε ψυγεία επαγγελματικού τύπου.
Τριχοειδείς σωλήνες.
_νας τριχοειδής σωλήνας είναι σωλήνας με εσωτερική διάμετρο από 0,4 ως 2 mm και
μήκος από 1 ως 3 m. Χρησιμοποιείται για να εκτελέσει την ίδια λειτουργία με την
θερμοεκτονωτική βαλβίδα. Λόγω της απλότητάς του είναι το λιγότερο πολυέξοδο από
όλα τα συστήματα ελέγχου ψυκτικών ρευστών.

Στα περισσότερα ψυγεία ο τριχοειδής σωλήνας αφαιρείται από την εγκατάσταση
ξεκολλώντας αυτόν από τον εξατμιστή. Εκείνο που προσέχουμε όταν αλλάζουμε τον
τριχοειδή σωλήνα είναι να αντικαταστήσουμε αυτόν με το ίδιο μήκος και τη ίδια
διατομή.
Πορεία εργασίας:
1. Ξεκολλάμε τον τριχοειδή σωλήνα από το φίλτρο .
2. Αφαιρούμε το φίλτρο
3. Ξεκολλάμε τον τριχοειδή από τον εξατμιστή.
4. Αντικαθιστούμε αυτόν σύμφωνα με τον πίνακα εκλογής τριχοειδή σωλήνα.
5. Προσέχουμε όταν συγκολλούμε τον τριχοειδή να είναι καλά ανοιγμένη η είσοδος
του.
6. Περνάμε τον τριχοειδή σωλήνα μέσα από την γραμμή αναρρόφησης για να
δημιουργήσουμε εναλλάκτη θερμότητας
7. Συγκολλούμε καινούργιο φίλτρο στην εγκατάσταση.
8. Κάνουμε κενό κατά τα γνωστά
9. Ογκομετρούμε την ποσότητα του ψυκτικού μέσου και πληρούμε την
εγκατάσταση.
10. Παρακολουθούμε την λειτουργία και ελέγχουμε:
Tην ένταση του ρεύματος,
Eάν παγώνει όλη η επιφάνεια του εξατμιστή,
Aν διακόπτεται η λειτουργία του συμπιεστή
Eαν είναι ικανοποιητική η θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξεως.

Αντικατάσταση αεροψυκτήρα.
Ο αεροψυκτήρας ή εξατμιστής ή ψυκτικό στοιχείο είναι εκείνο το βασικό εξάρτημα μίας
μηχανής μέσα στο οποίο εξατμίζεται ή ατμοποιείται το ψυκτικό μέσο. Όταν ο
στραγγαλισμός του ψυκτικού μέσου γίνεται με Θ.Ε.Β. η θερμοκρασία εξατμίσεως 
εξαερώσεως του ψυκτικού μέσου μέσα στον αεροψυκτήρα δεν μένει σταθερή αλλά πέφτει
προοδευτικά , ανάλογα με την θερμοκρασία του ψυχόμενου χώρου ή της άλμης ως ότου ο
πιεσσοστάτης η ο θερμοστάτης σταματήσουν τη ψυκτική μηχανή.
Ταυτόχρονα μειώνεται και η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στοιχείου και
ψυχόμενου χώρου.
Η μείωση της Δ.Θ. 
βαθμό, βαθμό -- θα μειώση την απόδοση του στοιχείου και
ταυτόχρονα του συμπιεστή και όλης της ψυκτικής εγκατάστασης.

Λόγω των ποικίλων απαιτήσεων των εφαρμογών της ψύξης οι εξατμιστές
κατασκευάζονται και λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους,
Τρόποι κατασκευής.
1. Ανάλογα με την κατασκευαστική τους μορφή
2. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό ρευστό.
3. Ανάλογα με το θερμοκρασιακό πεδίο που εργάζονται.
Πορεία εργασίας.
1. Αποσυνδέουμε τον εξατμιστή από την εκτονωτική βαλβίδα η
αποσυγκολλούμε τον τριχοειδή σωλήνα
2. Αποσυγκολλούμε από τον εξατμιστή την σωλήνα αναρρόφησης του
συμπιεστή
3. Αλλάζουμε το φίλτρο της εγκατάστασης.
4. Αντικαθιστούμε τον εξατμιστή της εγκατάστασης με καινούργιο
5. Αντιστρέφοντας την διαδικασία επανατοποθετούμε τα εξαρτήματα
6. Προσέχουμε όταν συγκολλούμε τον τριχοειδή σωλήνα να μη το βουλώσουμε.
7. Τοποθετούμε καινούργιο φίλτρο αφυγραντήρα στη εγκατάσταση
8. Κάνουμε κενό στη εγκατάσταση
9. Ογκομετρούμε την ποσότητα του ψυκτικού ρευστού που χρειάζεται η
εγκατάσταση και την πληρούμε.
10. Παρακολουθούμε και ελέγχουμε τη λειτουργία της μηχανής
11. Σφραγίζουμε την εγκατάσταση κατά τα γνωστά.
Έλεγχος διαρροών σε αεροψυκτήρα
Η διαρροή του ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα θα είχε σαν αποτέλεσμα την κακή
λειτουργία της εγκατάστασης και την σπατάλη ψυκτικού ρευστού στην ατμόσφαιρα,
επιφέροντας σε αυτήν καταστρεπτικά αποτελέσματα ,όσον αφορά το όζον και θα
συμβάλουμε στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Όταν κάνουμε ανίχνευση διαρροών η μηχανή δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία και
να μην λειτουργούν οι ανεμιστήρες του αεροψυκτήρα

Πορεία εργασίας.
Για να κάνουμε έλεγχο διαρροών σε μία εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει πίεση
μέσα στην εγκατάσταση πάνω από 2 bar , διαφορετικά η εντόπιση μικρών διαρροών
θα είναι δύσκολη.
Το αέριο που εισάγουμε στην εγκατάσταση για την ανίχνευση διαρροών μπορεί να
είναι το ίδιο το ψυκτικό μέσο η καθαρό άζωτο η διοξείδιο του άνθρακα.
1. Πληρώστε τη εγκατάσταση με ψυκτικό ρευστό
2. Ανιχνεύστε τη διαρροή κάνοντας χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ή συσκευής
υπεριώδους ακτινοβολίας με συνεργασία επιπρόσθετου χημικού
παρασκευάσματος, της ανιχνευτικής λυχνίας ή ειδικού σαπουνοδιαλύματος.
3. Να έχετε υπ’ όψιν σας κατά την διάρκεια της ανίχνευσης ότι τα ψυκτικά
ρευστά είναι βαρύτερα του αέρα και συγκεντρώνονται σε χαμηλά επίπεδα.
4. Αν χρησιμοποιήσουμε άλλο αέριο εκτός από ψυκτικό ρευστό για την
ανίχνευση της διαρροής , πρέπει να γίνεται τρεις φορές κενό ώστε όταν
πληρώσουμε την ψυκτική εγκατάσταση να μην υπάρχει ίχνος άλλου αερίου
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑ.
Ηλεκτρικό διάγραμμα απόψυξης.

Η απόψυξη των ψυκτικών στοιχείων σε μια εγκατάσταση είναι αναγκαία γιατί η απόδοση
ενός εξατμιστή εξαρτάται από το σχηματιζόμενο επάνω σε αυτόν πάγο.
Υπερβολική συγκέντρωση πάγου μειώνει την ικανότητα απορρόφησης θερμότητας.
Τρόπος έλέγχου βλάβης στον ανεμιστήρα και στο σύστημα απόψυξης του
αεροψυκτήρα
Α. Ανεμιστήρας.
Παρατηρήστε την θερμοκρασία του ψυγείου .Αυτή πρέπει να είναι εκτός των
προκαθορισμένων ορίων.
Ελέγξτε τον ανεμιστήρα του ψύκτη εάν λειτουργεί.
Εάν όχι ελέγξτε την τάση στην μηχανή του ανεμιστήρα
Αν υπάρχει τάση και αυτός δεν λειτουργεί είναι καμένη η περιέλιξη η οι διοπτεύσεις
έχουν σφηνώσει.
Και στις δύο περιπτώσεις ,πρέπει να αντικατασταθεί η μηχανή του ανεμιστήρα.
Πριν την αντικαταστήσετε ,ελέγξτε την με το ωμόμετρο.
Η αντίσταση του αγωγού της περιέλιξης της μηχανής θα πρέπει να είναι περίπου 26
ohms.
Β. Σύστημα απόψυξης.
Παρατηρείται ότι η ψυκτική μηχανή λειτουργεί υπερβολικά και ότι η θερμοκρασία στον
ψυκτικό θάλαμο είναι εκτός ορίων.
ελέγχουμε τον ανεμιστήρα του ψύκτη εάν λειτουργεί Εάν ναι τότε
ελέγχουμε αν είναι φυσιολογική η ροή του αέρα στον αεροψυκτήρα . Εάν ναι τότε
ελέγχουμε τον ανεμιστήρα του συμπυκνωτή .Εάν λειτουργεί τότε ελέγχουμε την ροή
του αέρα στον συμπυκνωτή εάν είναι φυσιολογική τότε τοποθετούμε τα μανόμετρα
υψηλής και χαμηλής πίεσης. Η πίεση και η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου είναι
εκτός προκαθορισμένων ορίων. Ελέγξτε αν η ένταση του ρεύματος είναι στα
προκαθορισμένα επίπεδα .Αν είναι εκτός ορίων ελέγξτε μήπως υπάρχει τάση στον
θερμαντήρα της απόψυξης. Εάν υπάρχει τότε είναι χαλασμένος ο χρονοδιακόπτης
απόψυξης.
Αντικαταστήστε το χρονοδιακόπτη.

Θερμαντήρας απόψυξης.
Τα συμπτώματα είναι ίδια με τα προαναφερθέντα με μικρές διαφορές . Δεν υπάρχει ροή
αέρα στον αεροψυκτήρα γιατί παρεμποδίζεται από στρώμα πάγου.

Ελέγχουμε την τάση στον θερμαντήρα της απόψυξης. Εάν είναι φυσιολογική τότε
μετράμε την αντίσταση που παρουσιάζει ο θερμαντήρας. Πρέπει να είναι περίπου 25
ohms η σε διαφορετική περίπτωση την τιμή που ορίζει ο κατασκευαστής. Σε αντίθετη
περίπτωση αντικαταστήστε τον θερμαντήρα.
Τρόπος ρύθμισης χρονοδιακόπτη αποψύξεως.

Εφαρμογές
Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις επάνω στον εξατμιστή τοποθετούνται θερμαντικά
στοιχεία ( αντιστάσεις ) . Ο χρονοδιακόπτης αποσυνδέει τον συμπιεστή ( ανά 6,12,24
ώρες)
Και ηλεκτροδοτεί τα θερμαντικά στοιχεία.. Η απόψυξη γίνεται γρήγορα
( 30-50 λεπτά ανάλογα με την εγκατάσταση)
Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις με κυμαινόμενα φορτία ,μπορεί να τοποθετηθεί ένας
πρόσθετος θερμοστατικός διακόπτης στο κύκλωμα με τις αντιστάσεις , .ώστε να
αποσυνδέονται όταν η θερμοκρασία του εξατμιστή θα έχει ξεπεράσει ένα καθορισμένο
όριο.

Τύπος 1 : Με διπλές επαφές , στον ρυθμισθέντα χρόνο διακοπής κλείνουν ταυτόχρονα
2 επαφές, μετά την απόψυξη και οι δύο επαφές ανοίγουν ταυτόχρονα.
Τύπος 2: Με εξάωρο κύκλο λειτουργίας ,διακόπτη 4 φορές το 24ωρο, μέγιστη διάρκεια
αποψύξεως 135 λεπτά
Παράδειγμα για την ρύθμιση.
Θέλουμε να κάνουμε απόψυξη την 7.0 πρωινή και 7.0 απογευματινή για 1 ώρα.

Ώρα που ρυθμίζουμε τον χρονοδιακόπτη 4.0 απογευματινή.
Σύμφωνα με εμπειρικά συμπεράσματα , για μία απόψυξη ανά 24ωρο απαιτείται μία
διακοπή διάρκειας 30 
60 λεπτών, ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων προϊόντων ,
τον αριθμό των εργαζομένων ανθρώπων και την ποσότητα εισόδου εξωτερικού αέρα.

Διαλέγουμε ένα χρονοδιακόπτη με διακοπή 2 φορές το 24ωρο.
1. Έναρξη αποψύξεως : Στρέφουμε την κλίμακα ένδειξης ωρών στον αριθμό επτά.
2. Διάρκεια αποψύξεως: Στρέφουμε το κουμπί Β στο 1.
3. Ώρα αποψύξεως: Στρέφουμε το κουμπί C μέχρι το βέλος δείξει τον τρέχοντα
χρόνο,
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Τα βοηθητικά εξαρτήματα διακρίνονται στα εξής:
1. Βαλβίδες ελεγχόμενες ηλεκτρικά.
2. Βαλβίδες τετράοδες.
3. Βαλβίδες φορτιζομένου ελατηρίου (αντεπιστροφής)
4. Βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης του στροφαλοθαλάμου.
5. Βαλβίδες ρύθμισης πίεσης του εξατμιστή.
6. Βαλβίδες ανακούφισης της πίεσης.
7. Βαλβίδες ασφαλείας.
8. Χειροκίνητες βαλβίδες.
9. Βαλβίδες service του συμπιεστή.
10. Ελαιοδιαχωριστές
11. Εναλλάκτες θερμότητας.
12. Συσσωρευτές αναρρόφησης.
13. Απορροφητές κραδασμών
14. Σιγαστήρες
15. Υαλοδείκτες και μετρητές υγρασίας
16. Δοχείο ψυκτικού υγρού.
17. Φίλτρα.
Η αντικατάσταση εξαρτημάτων είναι μια πολύ συχνή εργασία . Η διαδικασία που
ακολουθείται για την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος εξαρτάται από το αν η ψυκτική μας
μηχανή έχει τη δυνατότητα συλλογής του ψυκτικού ρευστού στο συλλέκτη της μονάδας .
Έτσι διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
Όταν δεν υπάρχει συλλέκτης.
Όταν υπάρχει συλλέκτης.
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να εκκενώσουμε την μονάδα από το ψυκτικό ρευστό με
μηχανή ανακύκλωσης.
Στη δεύτερη ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Συγκεντρώστε το ψυκτικό ρευστό μέσα στο συλλέκτη.
Μόλις το μανόμετρο της χαμηλής δείξει πίεση 2 psi σταματήστε την λειτουργία της
μηχανής και κλείστε τη βαλβίδα κατάθλιψης .( όλο δεξιά)
Αφαιρέστε το εξάρτημα που θέλετε να καθαρίσετε ,επισκευάσετε η να αλλάξετε.
Τοποθετήστε το καινούργιο η επισκευασμένο εξάρτημα στην ψυκτική εγκατάσταση και
δημιουργήστε κενό.
Ανοίξτε τη βαλβίδα του συλλέκτη και επαναφέρατε τη βαλβίδα της κατάθλιψης σε
ενδιάμεση θέση.
Λειτουργείστε τη μονάδα και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ.
Εφαρμογές.
Εμπορικά ψυγεία

Καταψύκτες
Αντλίες θερμότητας
Προδιαγραφές.
Για όλα τα ψυκτικά μέσα.
Για ζεστά αέρια ,ατμούς αναρρόφησης με υποπίεση και υγρά.
Με ρακόρ η συγκολλητές
 ως 125 C .
Μέση θερμοκρασία λειτουργίας 45
 ως 80 C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40
Ρεύμα λειτουργίας:
230V εναλλασσόμενο
24V συνεχές.
Ονομαστική ισχύς κατανάλωσης 8 W ως 13 W.
Τοποθέτηση:
Οποιαδήποτε θέση, εκτός από το πηνίο κάτω. Προσέξτε την διεύθυνση της ροής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

Με τον εναλλάκτη θερμότητας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πτώσης
πίεσης στην γραμμή υγρού του ψυκτικού μέσου η οποία προκαλείται από¨:
Τα φίλτρα , της ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, τις κατακόρυφες ανυψώσεις της γραμμής
υγρού και το μεγάλο μήκος της γραμμής υγρού.

Ο εναλλάκτης θερμότητας τοποθετείται στην έξοδο του εξατμιστή.
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΉ.
Ρύθμιση Πιεσσοστατικής βαλβίδας
1. Βγάζομε την τάπα από την υποδοχή service της βαλβίδας και τοποθετούμε το
μανόμετρο χαμηλής πίεσης.
2. Από τον ρυθμιστή πίεσης ορίζουμε το όριο στο οποίο θα κλήση η βαλβίδα.
Όταν θέλουμε αύξηση της πίεσης στον εξατμιστή περιστρέφουμε τον ρυθμιστή δεξιά
και όταν θέλουμε μείωση αριστερά..
3. Με το τέλος της ρύθμισης αφαιρούμε το μανόμετρο και κλείνουμε την υποδοχή
service.
Ρύθμιση θερμοστατικής βαλβίδας.
1. Περιστρέφουμε τον ρυθμιστή της θερμοκρασίας μέχρι να τον τοποθετήσουμε στην
χαμηλότερη επιθυμητή θερμοκρασία που επιθυμούμε για τον ψυκτικό θάλαμο
2. Ελέγχουμε τα αποτελέσματα με ένα θερμόμετρο που έχουμε τοποθετήσει μέσα στον
θάλαμο.
Συνήθως τοποθετούμε την βαλβίδα έξω από τον ψυκτικό θάλαμο και προσέχουμε η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου να είναι κατά 3 βαθμού υψηλότερη από την
θερμοκρασία θαλάμου.
Τέλος προσέχουμε ο τριχοειδής σωλήνας της θερμοκεραίας να μην έρχεται σε επαφή με
τον σωλήνα της αναρρόφησης.
Οι βαλβίδες ρύθμισης πίεσης του εξατμιστή τοποθετούνται πάντα στους εξατμιστές με
την υψηλότερη θερμοκρασία ατμοποιήσεως.

ΒΛΑΒΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
Σύντομη επανεκκίνηση του συμπιεστή Απορυθμισμένη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης
του εξατμιστή
Πάγωμα της γραμμής υγρού.

Μαγνητική βαλβίδα που δεν κλείνει
σωστά.
Μερικώς βουλωμένο φίλτρο.

Διακοπή λειτουργίας του συμπιεστή από
θερμικό προστασίας.

Εμπλοκή στο σύστημα μεταγωγής της
τετράοδης βαλβίδας.
Χαλασμένη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης
στροφαλοθαλάμου.

ΕΚΛΟΓΉ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ.
Θερμοκρασία
εξατμίσεως

Χωρητικότητα συμπιεστή.

Διατομή

Μήκος

-25 C

175 cal/k/hr

0,90 mm

4.000
mm

-15 C

270 cal/k/hr

O,90 mm

3150 mm

-5C

380 cal/k/hr

120 mm

3.000 mm

Έλεγχος του μήκους ενός τριχοειδούς σωλήνα με την μέθοδο της υπερθέρμανσης
σε οικιακά ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικές συσκευές μέχρι 4 KW.
Ελέγχουμε το μέγεθος της υπερθέρμανσης για να διαπιστώσουμε την ενεργό επιφάνεια του
εξατμιστή.
Πορεία εργασίας.
1. Θέσατε την ψυκτική εγκατάσταση σε λειτουργία και παρακολουθήστε αν σχηματίζεται
δρόσος σε όλη την επιφάνεια του εξατμιστή
2. Μετρήστε με ένα θερμόμετρο την θερμοκρασία που επικρατεί σε όλο το μήκος των
σωληνώσεων του εξατμιστή. Πάρτε ενδείξεις σε 4 
5 σημεία. Πρέπει να είναι ίδια σε
όλο το μήκος .
3. Στην έξοδο του εξατμιστή πρέπει να υπάρχει μια θερμοκρασιακή διαφορά της τάξης των
2 βαθμών.
4. Αν οι μετρηθήσες τιμές πλησιάζουν ή συμπίπτουν με τις προσδοκώμενες τότε η εκλογή
του τριχοειδή σωλήνα είναι η επιθυμητή
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ.
Διαδικασία πλήρωσης με ψυκτικό ρευστό μιας ψυκτικής μηχανής.

Στις ψυκτικές μηχανές με συμπίεση ατμών το ψυκτικό ρευστό είναι το μέσο
που με την βοήθεια του πραγματοποιείται η αφαίρεση θερμότητας από τον χώρο
που θέλουμε να ψύξουμε.
Η πλήρωση της ψυκτικής μηχανής με σωστή ποσότητα ψυκτικού είναι ένας από
τους σημαντικότερους παράγοντες για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία
της.. Για αυτό πρέπει να ελέγχουμε προσεκτικά το βάρος του ψυκτικού μέσου.
Βέβαια στις μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις με συλλέκτες υπάρχουν αρκετά
περιθώρια ανοχών στην ποσότητα ψυκτικού με την οποία θα φορτίσουμε την
εγκατάσταση.
Η πλήρωση του ψυκτικού ρευστού μπορεί να γίνει είτε από την αναρρόφηση είτε
από την κατάθλιψη της ψυκτικής μηχανής. Η διαδικασία που ακολουθείται για κάθε
περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική.
Με τον όρο πλήρωση ,εννοούμε την εισαγωγή της σωστής ποσότητας ψυκτικού
ρευστού σε μια ψυκτική μηχανή , όπου δεν υπάρχει καθόλου ψυκτικό ρευστό. Αν
στο σύστημα υπάρχει κάποια ποσότητα και χρειαστεί να συμπληρώσουμε , τότε
κάνουμε προσθήκη και όχι πλήρωση.
Για την εξακρίβωση της σωστής ποσότητας με την οποία πρέπει να είναι
φορτισμένη μια μονάδα χρησιμοποιούνται οι εξής τρόποι:
1. Ζυγίζεται το ψυκτικό
2. Χρησιμοποιείται ο δείκτης ροής
3. Χρησιμοποιείται αμπερόμετρο.
Στη συνέχεια αναπτύσσεται η διαδικασία πλήρωσηςμιαςψυκτικήςμηχανής.

Πλήρωση με τη ζύγιση του ψυκτικού ρευστού .
Υπολογισμός κατά προσέγγιση του ψυκτικού μέσου σε kg που δύναται
να τοποθετηθεί σε ψυκτική μηχανή.
Ξηρή εκτόνωση.

Με πλωτήρα

Συμπιεστές R 2΄΄΄2΄΄΄
½ HP

680gr

1360gr

1 HP

1360gr

2730gr

1 ½ HP

2000gr

4100gr

2 HP

2730gr

7300gr

Κατά την πλήρωση μπορεί να διαπιστώσετε αποκλίσεις στο βάρος του
ψυκτικού μέσου. Αυτό οφείλεται στον τρόπο κατασκευής της ψυκτικής
εγκατάστασης. μήκος σωληνώσεων, είδος εξατμιστή, αριθμός και τρόπος
τοποθέτησης εξαρτημάτων κ.α )
Πορεία πλήρωσης.
Συνδέστε τα μανόμετρα στη μονάδα.
Πραγματοποιείστε κενό.
Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων
Ελέγξτε το βάρος του ψυκτικού ρευστού πριν πληρώσετε την μονάδα. Έτσι
θα μπορείτε να ελέγξετε το βάρος του εισερχόμενου ψυκτικού ρευστού.
Θερμαίνετε τον ογκομετριτή βάζοντας τον στον ρευματολήπτη.
Κατά την φόρτιση πρέπει να παίρνουμε πάντοτε αέριο και ποτέ υγρό.
Αρχίστε την πλήρωση ελέγχοντας τη μάζα του ψυκτικού μέσου που
εισέρχεται στην εγκατάσταση.
Όταν εισαχθεί στην μονάδα η σωστή ποσότητα ψυκτικού ρευστού
σταματήστε τη πλήρωση .
Αποσυνδέστε τον ογκομετριτή και τα μανόμετρα από την εγκατάσταση.
Παρακολουθήστε την λειτουργία της μηχανής ελέγχοντας πιέσεις και
θερμοκρασίες.
Αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά σφραγίστε την μονάδα.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την πλήρωση της εγκατάστασης και από την

γραμμή υγρού με την διαφορά ότι ο συμπιεστής δεν λειτουργεί και το
ψυκτικό μέσο μπαίνει σε μορφή υγρού και όχι αερίου.
Πλεονεκτήματα κατά την πλήρωση μιας εγκατάσταση από την γραμμή
υγρού.
Είναι ποιο γρήγορη διαδικασία ,αποκλείουμε την περίπτωση να γυρίσει στις
βαλβίδες του συμπιεστή υγρό, και αποφεύγουμε το πάγωμα της εισόδου του
συμπιεστή και την κακή λίπανση του συμπιεστή λόγω της αλλαγής του
ιξώδους του λαδιού.
Με το δείκτη ροής.
Ο δείκτης ροής είναι ένα εξάρτημα που τοποθετείται στην γραμμή υγρού
Συνήθως τοποθετείται μετά το φίλτρο και λίγο πριν την εκτονωτική βαλβίδα.
Τις περισσότερες φορές οι δείκτες ροής φέρουν και δείκτη υγρασίας.

Για την ομαλή λειτουργία της εκτονωτικής βαλβίδας πρέπει να έχουμε
συνεχή ροή ψυκτικού υγρού. Όταν παρατηρηθεί στον δείκτη μια συνεχής
ροή ψυκτικού μέσου χωρίς φυσαλίδες θα πρέπει να δεχθούμε ότι η μονάδα
μας είναι πληρωμένη. Η παρουσία φυσαλίδων στο δείκτη συνήθως δείχνει
έλλειψη ψυκτικού
Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν στο δείκτη ροής φυσαλίδες και σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα είναι πλήρως φορτισμένο. Στις
περιπτώσεις αυτές η αιτία θα πρέπει να είναι η κάποιο τσάκισμα ή φράξιμο
της διαμέτρου του σωλήνα προ του δείκτη ροής η κακή ρύθμιση της
βαλβίδας ή χαλασμένη βαλβίδα.
Με τη χρησιμοποίηση του Αμπερομέτρου.
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι όσο αυξάνεται η ποσότητα του
ψυκτικού ρευστού τόσο αυξάνεται και η πίεση κατάθλιψης, όσο όμως
αυξάνεται η πίεση κατάθλιψης τόσο αυξάνεται και η ένταση του ρεύματος.

Πορεία
1. Συνδέστε ένα αμπερόμετρο σε σειρά με τον ηλεκτροκινητήρα του
συμπιεστή.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη κλίμακα στο αμπερόμετρο.
3. Θέσετε την ψυκτική μηχανή σε λειτουργία και αρχίστε την διαδικασία
πληρώσεως της ψυκτικής μηχανής. Στην αρχή η ένταση του ρεύματος
θα είναι μικρή και σιγά 
σιγά θα αυξάνεται. Οταν λάβουμε την
επιθυμητή ένδειξη στο αμπερόμετρο σταματήστε την πλήρωση .
4. Αν η λειτουργία της ψυκτικής μηχανής είναι ικανοποιητική τότε έχουμε
επιτύχει τη σωστή πλήρωση.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ.
Κανόνες ασφαλείας.
Είναι καλό να φοράμε γυαλιά και γάντια .
Η χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του ψυκτικού ρευστού μπορεί να προκαλέσει
πάγωμα της επιδερμίδας.
Αποφεύγεται να αναπνέετε τους ατμούς του ρευστού.
Μην αλλάζεται τις ρυθμίσεις της συσκευής
Μη χρησιμοποιείται φιάλες που δεν τηρούν τους όρους ασφαλείας
Έλεγχος.
Το ποσό της υγρασίας που περιέχει το ψυκτικό ρευστό ελέγχεται από
κατάλληλο δείκτη που μετρά σε κόκους υγρασίας στο εκατομμύριο.
Τρόπος ανακύκλωσης.
1. Συνδέομε το μηχάνημα ανακύκλωσης με την ψυκτική μηχανή
τοποθετώντας τους ελαστικούς σωλήνες του μηχανήματος στις ανάλογες
υποδοχές της αναρρόφησης και κατάθλιψης.
2. Ξεκινάμε την ανακύκλωση θέτοντας σε λειτουργία τον ανακυκλωτή
3. Ανοίγουμε την βαλβίδα του μανομέτρου του ανακυκλωτή.
4. Ο ανακυκλωτής ξεκινά την ανάκτηση του ψυκτικού ρευστού όταν η πίεση
στο ψυκτικό μηχάνημα είναι της τάξης των 0,8 bar.
5. Η ανάκτηση σταματά όταν η πίεση στο ψυκτικό μηχάνημα πέφτει κάτω
από 
0,2 bar.
6. Σε αυτό το σημείο πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά σε περίπτωση που
έχουν δημιουργηθεί θύλακες από ψυκτικό ρευστό ώστε να εξατμιστούν
και να ανεβάσουν πίεση στη μονάδα. Με αυτό τον τρόπο η ανακύκλωση
αυτόματα ξαναξεκινά.
7. Στο τέλος της ανακύκλωσης τα λάδια που προέρχονται από τη ψυκτική
μηχανή και έχουν ξεχωριστή από το διυλιστή πρέπει να αποβληθούν
από το δοχείο συλλογής
8. Αν στο τέλος της ανακύκλωσης το χρώμα στο δείκτη ροής δεν είναι
πράσινο είναι αναγκαίο να κάνουμε άλλο ένα κύκλο ανακύκλωσης, με
αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να ξαναχρησιμοποιήσουμε το ψυκτικό υγρό.

Αντικατάσταση των παλαιών ψυκτικών ρευστών με ενδιάμεσα

διαφόρων ειδών
Στα νέα ψυγεία η στις εγκαταστάσεις με R 12 οι οποίες λειτουργούν
κανονικά και χωρίς διαρροές , δεν χρειάζεται καμία επέμβαση
αντικατάστασης του υπάρχοντος ψυκτικού μέσου μέχρι να παρουσιαστή
κάποιο πρόβλημα , η να τερματισθεί το όριο ζωής τους.
Όμως στις περιπτώσεις βλάβης η διαρροής σχετικά νέων μονάδων , θα
πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παλιού ψυκτικού με νέο ενδιάμεσο.
Η λύση αυτή προτιμάται επειδή δεν απαιτείται καθαρισμός της μονάδας
από παλιό ψυκτέλαιο, γιατί το ενδιάμεσα ψυκτικά συνεργάζονται σε
ικανοποιητικό βαθμό με παλιά ψυκτέλαια.
Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε ψυκτικό σε περίπτωση διαρροής αλλά
πάντα σε υγρή μορφή και από τη γραμμή υγρού.
Δεν είναι ανάγκη σε περίπτωση κάποιας διαρροής να αλλάξουμε όλη την
ποσότητα του ψυκτικού που έμεινε στην εγκατάσταση. Αυτό εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τους παρακάτω παράγοντες.
Α. Το είδος του μίγματος.
Β. Το μέγεθος της διαρροής .
Γ. Από το σημείο που έγινε η διαρροή.
Δ. Αν η μονάδα ήταν σε λειτουργία ή όχι
Τα ενδιάμεσα ψυκτικά μέσα έχουν δοκιμαστή εργαστηριακά και στην
πράξη σχετικά με τα φαινόμενα που παρουσιάζονται μετά από διαρροές .
Έχει δε διαπιστωθεί ότι η σύνθεση τους διαφοροποιείται ελάχιστα.
Αν η διαρροή συμβεί σε σημεία στα οποία το ψυκτικό μέσο είναι στη φάση
του υπόψυκτου υγρού η του υπέρθερμου ατμού η σύνθεσή του δεν
διαφοροποιείται.
Αντίθετα η σύνθεση των μειγμάτων μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό αν
η διαρροή συμβεί σε περιοχές κορεσμένου υγρού η αερίου.
Μπορούμε να αφαιρέσουμε ενδιάμεσο ψυκτικό μέσο από την μονάδα με
την προϋπόθεση ότι η αφαίρεση θα γίνει από την γραμμή υγρού η από την
γραμμή αναρρόφησης με την μονάδα σε λειτουργία.
Τρόπος συμπλήρωσης ψυκτικού μέσου από την αναρρόφηση του
συμπιεστή σε μορφή ατμού.
Α. Εκτιμούμε το βάρος του ψυκτικού που απαιτείται για την ικανοποιητική φόρτιση
της μονάδος
Β. Μεταγγίζουμε τώρα ολόκληρη τη μετρηθείσα ποσότητα του ψυκτικού
υγρού στη μονάδα από την αναρρόφηση σε αέρια μορφή.

Διαδικασία αντικατάστασης παλαιού ψυκτικού μέσου με νέο οικολογικό.
Κάνετε ένα καλό έλεγχο της κατάστασης της ψυκτικής μονάδας και
καταγράψτε τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Πιέσεις και θερμοκρασίες στα σημεία που συνήθως παίρνουμε τέτοιες
μετρήσεις
Β. Την υπερθέρμανση και την υπόψυξη στην οποία εργάζεται η μονάδα.
Γ. Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία λειτουργεί η μονάδα
Δ. Κάνετε έλεγχο για διαρροές.
Αφαιρέστε από την εγκατάσταση το R 12 συλλέγοντας το σε φιάλη.
Α . Ζυγίστε το R 12 που συλλέξατε στη φιάλη.
Αφαιρέστε το ψυκτέλαιο από το συμπιεστή , το διαχωριστή λαδιού, και από κάθε
άλλο εξάρτημα ,στο ποίο μπορεί να συσσωρευτή ψυκτέλαιο. Μετρήστε την
αφαιρεθείσα ποσότητα του ψυκτελαίου.
Α. Απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός της ψυκτικής μονάδας από το παλιό
ψυκτέλαιο σε επίπεδο κάτω του 1% της ολικής ποσότητας του ψυκτελαίου που
περιέχεται στο συμπιεστή.
ποσότητας με εκείνη που αφαιρέσατε.

5. Αλλάξτε το φίλτρο.
6. Δημιουργείστε κενό.
8. Πληρώστε την εγκατάσταση με νέο ψυκτικό μέσο.
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο θα γίνει από την γραμμή υγρού και το ψυκτικό θα
είναι σε υγρή μορφή.
9. Η απαιτούμενη ποσότητα είναι το 85% της μάζας του R 12 που περιείχε η
εγκατάσταση.
Λειτουργήστε την εγκατάσταση παρακολουθώντας την συμπεριφορά της.
Ρυθμίστε την υπερθέρμανση της εκτονωτικής βαλβίδας.
Τρόπος καθαρισμού της ψυκτικής μονάδας από το παλιό ψυκτέλαιο .
1. Αφού βάλετε στον συμπιεστή το νέο ψυκτέλαιο πληρώστε την μονάδα με
R 12.
2. Λειτουργήστε την μονάδα ώστε να αναμιχθεί το ορυκτέλαιο με το εστερικό
λάδι.
3. Αποφορτίστε την μονάδα και συγκεντρώστε το ψυκτέλαιο
4. Επαναλάβατε την διαδικασία άλλες 3 φορές.
5. Με αυτό τον τρόπο απομένει στην μονάδα ορυκτέλαιο που η ποσότητα
του δεν ξεπερνά το 1% περίπου.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΎΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΠΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ.
Στις εμπορικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται συγκεντροποιημένες ψυκτικές
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση μερικών ψυκτικών χώρων.(προσθήκες, βιτρίνες)στις
οποίες δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι επιπρόσθετοι ψυκτικοί μηχανισμοί και έχουν σταθερά
φορτία και την ίδια θερμοκρασία. Τέτοιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε
μεγάλο αριθμό ομοιότυπων εμπορικών ψυκτικών εξοπλισμών και υπάρχει στην επιχείρηση
έλλειψη αρκετού χώρου για το μηχανοστάσιο.
Η αυτόματη μικρή ψυκτική εγκατάσταση λειτουργεί ως εξής:
Οι εξατμιστές στο ψυκτικό συγκρότημα είναι συνδεμένοι μεταξύ τους παράλληλα.
Οι σωληναγωγοί οι οποίοι ξεκινούν από τους εξατμιστές , συνδέονται με τους αγωγούς
υγρού και του αερίου με συλλέκτες. Στους συλλέκτες υπάρχουν διακόπτες για
περίπτωση ανάγκης ( στην περίπτωση επισκευής της Θ.Ε.Β, του εξατμιστή, η για
αποπάγωση.)
Η απαραίτητη θερμοκρασία στον ψυχωμένο χώρο διατηρείται με την βοήθεια του
πιεσσοστάτη χαμηλής πίεσης, ο οποίος ελέγχει την λειτουργία του ψυκτικού
συγκροτήματος
Η ρύθμιση της πλήρωσης με ψυκτικό ρευστό του εξατμιστή γίνεται με την βοήθεια της
Θ.Ε.Β.
Μεταβολές της θερμοκρασίας ατμοποιήσεως σε μικρά όρια μπορούν να επέρθουν
ρυθμίζοντας την Θ.Ε.Β. Κατά την μείωση της παροχής του ψυκτικού ρευστού στον
εξατμιστή η ενεργός επιφάνεια μειώνεται , ενώ αυξάνεται η θερμοκρασία στον
θάλαμο.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος της σωλήνωσης είναι 15 μέτρα Οταν το μήκος είναι
μεγαλύτερο από 5 μέτρα πρέπει να προσθέσετε 12 gr ψυκτικού μέσου ανά μέτρο.
Σε περίπτωση που η εξωτερική μονάδα τοποθετηθεί πιο ψηλά σε σχέση με την
εσωτερική, παρουσιάζεται το πρόβλημα της επιστροφής του λαδιού. Για διαφορές
ύψους μέχρι 3 μέτρα ,δεν παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα, αλλά όταν η
διαφορά ύψους είναι μεγαλύτερη στην σωλήνωση της αναρρόφησης πρέπει να
τοποθετηθούν ορισμένα σιφόνια. Το λάδι που στάζει από τα τοιχώματα καταλήγει
μέσα στα σιφόνια. Όταν το σιφόνι γεμίσει, ο θρόμβος του λαδιού που σχηματίστηκε
« εκτοξεύεται» προς τα πάνω από το αέριο.

Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις ομοιότυπων εμπορικών ψυκτικών εξοπλισμών που έχουν
σταθερά φορτία και ίδια θερμοκρασία αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα και
αυτοματισμούς.

Ψυκτικό συγκρότημα με υδρόψυκτο συμπυκνωτή.
Θερμοεναλάκτης
Φίλτρο-αφυγραντήρας.
4.5 Συλλέκτες
6. Εξατμιστές
8. Μανόμετρα

9. Ψυχόμενοι χώροι.
10 Θερμοστατική βαλβίδα
11 Πιεσσοστάτης.
12 Βαλβίδα ρύθμισης νερού.
Είδη ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις διακρίνονται αναλόγως του τρόπου λειτουργίας τους σε δύο
βασικές κατηγορίες.
1. Απλή ψυκτική εγκατάσταση λέγεται η εγκατάσταση εκείνη στην οποία όλα τα στοιχεία
των ψυκτικών θαλάμων λειτουργούν στην αυτή θερμοκρασία και με ένα συμπιεστή.
2. Σύνθετη ψυκτική εγκατάσταση λέγεται η εγκατάσταση στην οποία δύο η περισσότερα
στοιχεία τοποθετημένα σε διαφορετικούς θαλάμους λειτουργούν με διαφορετικές
θερμοκρασίες , αλλά με ένα συμπιεστή. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των
διαφόρων στοιχείων θα πρέπει να είναι άνω των 7C.

Αυτό το έργο θα σας δώσει την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με την συναρμογή ψυκτικής
εγκατάστασης με βιδωτά και κολλητά εξαρτήματα και μηχανές .
Είναι εγκατάσταση με δύο η περισσότερους χώρους στους οποίους είναι απαραίτητο να
διατηρηθούν περίπου ίδιες θερμοκρασίες σε διαφορετικούς θαλάμους.
Η ρύθμιση παροχής ψυκτικού μέσου γίνεται με την βοήθεια των θερμοεκτονωτικών
βαλβίδων. Ο ρυθμιστής χαμηλής πίεσης είναι τοποθετημένος στον σωληναγωγό
αναρροφήσεως του εξατμιστή που βρίσκεται στο θάλαμο με την χαμηλότερη
θερμοκρασία .Στο σωληναγωγό αναρροφήσεως του εξατμιστή του θαλάμου με χαμηλή
θερμοκρασία τοποθετείται δικλείδα αντιστροφής.
Πορεία εργασίας.
1. Τοποθετείστε τον συμπιεστή πάνω στην βάση του
2. Βιδώστε την γραμμή υγρού στο συλλέκτη
3. Κατασκευάστε μια ελαιοπαγίδα μετά τον συμπυκνωτή

4. Τοποθετείστε το φίλτρο στην γραμμή υγρού.
5. Συγκολλήστε το ταφ.
6. Βιδώστε τις θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες στην είσοδο του εξατμιστή.
7. Βιδώστε τούς εξατμιστές στις εκτονωτικές βαλβίδες και στην γραμμή αναρρόφησης.
8. Συγκολλήστε τις αναρροφήσεις και συνδέστε αυτές με ένα ταφ
9. Συνδέστε την αναρρόφηση στον συμπιεστή αφού δημιουργήστε δύο σπείρες γύρω από το
συμπιεστή.
Το έργο αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με την κατασκευή μικρών
δικτύων σωληνώσεων και να καταλάβουμε καλύτερα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται
στις ολοκληρωμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις.
Η παρακάτω άσκηση είναι τμήμα μίας πραγματικής ψυκτικής μηχανής και συγκεκριμένα
αποτελεί τμήμα της υψηλής πλευράς του ψυκτικού κύκλου.
Όπως είναι γνωστό η κατασκευή της γραμμής υγρού, απαιτεί καλό υπολογισμό ως προς την
διάμετρο των σωλήνων, καθώς και καλές και σωστές εκχειλώσεις και γωνίες για να μην
δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της εγκατάστασης.
ΘΕΜΑ: Κατασκευή συμπυκνωτή, γραμμής υγρού με φίλτρο 5/16 
και τριχοειδή
σωλήνα ,γραμμής αναρρόφησης με εναλλάκτη.
Πορεία:
1. Να κατασκευαστούν οι καμπύλες , οι γωνίες και να εκτονωθούν κατά τα γνωστά.
2. Να εκχειλωθούν τα κομμάτια και να περαστούν τα ρακόρ.
3. Να κατασκευαστεί ο εναλλάκτης με τον τριχοειδή σωλήνα να περαστεί εσωτερικά
του σωλήνα Του 1/4 και να συγκολληθεί.
4. Να κατασκευαστεί και να περαστεί πρώτα ο εναλλάκτης στο ευθύγραμμο τμήμα της
αναρρόφησης και μετά να συναρμολογηθεί και να συγκολληθεί το υπόλοιπο τμήμα
της γραμμής ατμού.
5. Η σχισμή στην αναρρόφηση απ’ όπου θα περάσει ο τριχοειδής να κατασκευαστεί
στον τροχό.
6. Να συγκολληθεί το έργο κατά τα γνωστά χρησιμοποιώντας τις
κατάλληλες κολλήσεις.

ΥΛΙΚΑ
Ρακόρ 3/8
και 1/4

Χαλκοσωλήνας 3/8 1/4 και 0,042 
τριχοειδής.

Σιδηροσωλήνας 5/16
Φίλτρο 5/16
Σύρμα 1,5 mm
Χαλκοκόλληση
Ασημοκόλληση
Μπρουτζοκόλληση
Βόρακας.
Εργασίες:
Εκχείλωση,
Εκτόνωση,
Συγκόλληση
Κάμψη χαλκοσωλήνων ψύξης.
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Εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικών εξαρτημάτων και ρυθμίσεις διαφόρων
εξαρτημάτων αυτοματισμού .
Ηλεκτρικά όργανα ελέγχου .
Τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου χρησιμοποιούνται σε όλα τα είδη και τρόπους
λειτουργίας των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
Διαφορικός Ελεγχος.
Η βασική λειτουργία των ηλεκτρικών οργάνων είναι να ανακόψουν η να αποκαταστήσουν
κάποιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Οταν το εξάρτημα κλείσει μια επαφή αποκαθιστά κάποιο κύκλωμα και όταν ανοίξει μια
επαφή διακόπτη ένα κύκλωμα.
Η διαφορά μεταξύ των δύο σημείων, αποκατάστασης και διακοπής, ονομάζεται
διαφορισμός.
Ενας μικρός διαφορισμός προκαλεί βραχυκύκλωμα λόγω τον συχνών ανοιγμάτων και
κλεισιμάτων των επαφών του οργάνου και ένας μεγάλος διαφορισμός προκαλεί μεγάλες
πιέσεις και θερμοκρασίες.
Μία σωστή ρύθμιση θα πρέπει να είναι ένας μέσος όρος.
Αυτοματισμός ελέγχου χαμηλής πίεσης.
Ο έλεγχος χαμηλής πίεσης γίνεται με τον πιεσσοστάτη που συνδέεται στην αναρρόφηση
του συμπιεστή με ένα σωλήνα μικρής διαμέτρου.
Οταν κλείσει η επαφή του οργάνου με την άνοδο της πίεσης στην αναρρόφηση, τότε
οπλίζει ένα πηνίο το οποίο με την σειρά του κλείνει την επαφή που ξεκινά τον
ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή. Οταν μειωθεί η πίεση τότε ανοίγει η επαφή και σταματά
ο ηλεκτροκινητήρας.
Γενικά για τους πιεσσοστάτες χαμηλής πίεσης το διαφορικό για την συντήρηση των
τροφίμων είναι περίπου 1,4 atm και για κατεψυγμένα προϊόντα περίπου 0,8 atm.
Για να βρούμε την τιμή εκκινήσεως αφαιρούμε από την επιθυμητή θερμοκρασία 3 
5C
Από τους πίνακες θερμοκρασιών 
πιέσεων, βρίσκουμε την αντιστοιχία
Η ευρεθείσα τιμή είναι η πίεση εκκίνησης.
Πιθανές συναντούμενες κλίμακες ρύθμισης.
1. Stop 
start start = stop + diff.
2. Diff 
start
3. Diff 
Cut in.
Ξεκινήστε την μονάδα και ελέγξτε τις ρυθμίσεις του πιεσσοστάτη με την
βοήθεια του μανομέτρου της χαμηλής πίεσης.
Για να συντομευτεί ο χρόνος μείωσης της πίεσης περιορίζουμε την
αναρροφούμενη ποσότητα μισοκλείνοντας την βάνα της αναρρόφησης.
Αυτοματισμός ελέγχου υψηλής πίεσης.
Ο έλεγχος της υψηλής πίεσης γίνεται με ένα όργανο που ονομάζεται πιεσσοστάτης υψηλής.
Συνδέεται με την κατάθλιψη του συμπιεστή με ένα σωλήνα μικρής διαμέτρου και όταν
παρουσιαστή στην κατάθλιψη του συμπιεστή υπερβολική πίεση τότε διακόπτεται το
ηλεκτρικό κύκλωμα. Μπορεί να επανέρθει το εξάρτημα στις αρχικές του ρυθμίσεις είτε
αυτόματα αφού πρώτα πέσει η πίεση είτε χειροκίνητα.
Για να ρυθμίσουμε τον πιεσσοστάτη υψηλής πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:
1. Τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
2. Τη θερμοκρασία ατμοποιήσεως

Μετρώντας την θερμοκρασία περιβάλλοντος προσθέτουμε σε αυτήν μια θερμοκρασιακή
διαφορά της τάξης των 12 η 15 η 18 C
ανάλογα με την κατηγορία της θερμοκρασίας ατμοποιήσεως,( υψηλή, μέση, χαμηλή). Από
τον πίνακα πιέσεων και θερμοκρασιών βρίσκουμε την αντίστοιχη πίεση που θα είναι και η
πίεση διακοπής της λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.
Τοποθετήστε την ευρεθείσα πίεση πάνω στην κλίμακα του stop.
Εκκινήστε την ψυκτική μηχανή και ελέγξτε αν ο πιεσσοστάτης υψηλής ενεργοποιείται
σε αυτήν την πίεση διακόπτοντας την λειτουργία του ανεμιστήρα του συμπυκνωτή.
Αυτοματισμός ελέγχου της πίεσης λαδιού.
Για να προστατεύσουμε τον συμπιεστή από έλλειψη λαδιού χρησιμοποιούμε ένα ειδικό
όργανο που ονομάζεται διαφορικός πιεσσοστάτης λαδιού.
Συνδέεται με σωλήνες μικρής διαμέτρου με την κατάθλιψη της αντλίας λαδιού και με τον
χώρο του στροφαλοφόρου θαλάμου.
Ο έλεγχος για διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος αρχίζει, από την στιγμή που η διαφορά
μεταξύ της πίεσης εξόδου του λαδιού από την αντλία και της πίεσης που επικρατεί στον
στροφαλοθάλαμο, είναι πολύ μικρή.
Οταν λοιπόν η πίεση του στροφαλοθαλάμου είναι 3,5 atm και η πίεση στην αντλία λαδιού
είναι 6,2 atm ο διαφορισμός είναι 2,7 atm και η ρύθμιση του πιεσσοστάτη πρέπει να είναι
2,5 atm και ποτέ κάτω από 1,5 atm.
Βαλβίδες νερού.
Στους υδρόψυκτους συμπυκνωτές χρησιμοποιούμε βαλβίδες νερού οι οποίες ρυθμίζουν την
παροχή του νερού και ελέγχουν την πίεση συμπύκνωσης.
Οι βαλβίδες νερού μπορεί να ενεργοποιηθούν είτε με την αύξηση της πίεσης είτε με την
αύξηση της θερμοκρασίας στον συμπυκνωτή.
Οι βαλβίδες ρυθμίζουν αυτόματα τη ποσότητα του νερού προς τον συμπυκνωτή.
Η ρύθμιση γίνεται μέσω ενός ελατηρίου που επιδρά στην φυσούνα της βαλβίδας της οποίας
το άνοιγμα αυξομειώνεται ανάλογα με την επικρατούσα πίεση στον εξατμιστή
Ετσι εξασφαλίζεται μια σταθερή παροχή νερού προς τον συμπυκνωτή.
Η επικρατούσα πίεση κατάθλιψης σε ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι περίπου 5 ως
7 atm. και στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7 ως 9 atm.
Η πίεση του δικτύου νερού πριν την βαλβίδα πρέπει να είναι από 2 ως 3.5 atm.
Έλεγχος θερμοκρασίας.
Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στις ψυκτικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε τους
θερμοστάτες. Οι θερμοστάτες αποτελούνται από την μεταλλική κατασκευή τις κλίμακες
ρύθμισης τις ηλεκτρικές επαφές τον τριχοειδή σωλήνα και το θερμοστοιχείο.
Το βασικότερο εξάρτημα του θερμοστάτη είναι το θερμοστοιχείο. Το θερμοστοιχείο
συνδέεται μέσω του τριχοειδή σωλήνα με μία φυσούνα
Ενα ελατήριο αντιδρά στη διαστολή η στη συστολή της φυσούνας και μέσω ενός άξονα
μεταδίδεται η κίνηση και κλείνουν η ανοίγουν οι ηλεκτρικές επαφές.
Με την ρύθμιση της εντάσεως του ελατηρίου μπορούμε να επιλέξουμε την θερμοκρασία με
την οποία η εγκατάσταση θα λειτουργήσει.
Το θερμοστοιχείο πρέπει να τοποθετείται στον σωλήνα αναρρόφησης στο τέλος του
εξατμιστή η σε αντιπροσωπευτικό μέρος του ψυχόμενου θαλάμου
Διαφορικός θερμοστάτης.
Ο διαφορικός θερμοστάτης έχει δύο κλίμακες .Την κλίμακα stop και την κλίμακα start

Πρώτα ρυθμίζουμε τη κλίμακα εκκίνησης με την μετατόπιση του δείκτη στην επιθυμητή
θερμοκρασία και μετά ρυθμίζουμε την κλίμακα διακοπής ως εξής:
Διακοπή = Θερμοκρασία θαλάμου 
διαφορικό .
2
Εκκίνηση = Θερμοκρασία θαλάμου + διαφορικό
2
Με δεδομένο διαφορισμό της τάξης των 4 C, ευρίσκουμε την επιθυμητή θερμοκρασία
συντήρησης τον δεδομένων προϊόντων από πίνακα και σε αυτή την τιμή προσθέτουμε τον
διαφορισμό που διαιρέσαμε με το 2. Αυτή είναι η θερμοκρασία εκκινήσεως.

Έλεγχος υδρόψυκτων και αερόψυκτων ψυκτικών μηχανών με μικροεπεξεργαστή.
Οι μικροεπεξεργαστές αποτελούνται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας
Την οθόνη υγρών κρυστάλλων και τα αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας
Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα στον
εξατμιστή
Αισθητήριο για προστασία από πάγο.
Αισθητήριο θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου.
Αισθητήρια ροής .
Αισθητήρια πίεσης.
Ο μικροεπεξεργαστής όταν λειτουργεί εμφανίζει στην οθόνη τα εξής:
Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα
Σχετική υγρασία
Θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα
θερμοκρασία ψυκτικού μέσου
Συναγερμοί αν υπάρχουν.
Επίσης εμφανίζει στην οθόνη με δική μας επιλογή
1. Το αριθμό των συμπιεστών σε λειτουργία
2. Τον έλεγχο της βαλβίδας νερού στα υδρόψυκτα συστήματα
3. ΤΟ αριθμό των βαθμίδων σε λειτουργία.
Το L.C.D (οθόνη υγρών κρυστάλλων) λειτουργεί σαν γραφομηχανή. Χρειάζεται να
μετακινήσουμε τον δρομέα εκεί όπου θέλουμε , ώστε να μας αναγράψει τι υπάρχει στη
μνήμη.
Ο δρομέας εμφανίζεται σαν φωτεινό σημάδι.
Οι λειτουργίες αυτές μπορεί να γίνουν με τα παρακάτω πλήκτρα:
ΑΝΩ . ΚΑΤΩ . ΑΡΙΣΤΕΡΑ . ΔΕΞΙΑ . ΜΕΙΩΣΗ . ΕΙΣΑΓΩΓΗ . ΑΚΥΡΩΣΗ . ΕΝΤΟΣ .
ΕΚΤΟΣ.
Ολοι οι μικροεπεξεργαστές δοκιμάζονται και προγραμματίζονται στα εργοστάσια
κατασκευής για standard παραμέτρους. Κάθε άλλη παράμετρος μπορεί να εισαχθεί
χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα πλήκτρα.
Ολοι οι έλεγχοι και οι ενδείξεις βασίζονται σε ένα πρόγραμμα και ονομάζεται Κυρίως
πρόγραμμα συστήματος. Μπορούμε να δούμε το μενού αυτό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Από το κυρίως πρόγραμμα μπορούμε να πάμε στα βοηθητικά προγράμματα
αφού πρώτα δώσουμε την λέξη κλειδάριθμο. Εάν δώσουμε λάθος παραμέτρους ο
μικροεπεξεργαστής θα επανέλθει σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα _, _ c

2. Σχετική υγρασία _, _ %
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ.
1. Υψηλή θερμοκρασία αέρα _,_ c
2. Χαμηλή θερμοκρασία αέρα _,_ c
3. Υψηλή σχετική υγρασία _,_ %
4. Χαμηλή σχετική υγρασία. _,_%
Στην οθόνη του μικροεπεξεργαστή μπορεί να εμφανισθούν οι ώρες λειτουργίας.
1. Ανεμιστήρες μονάδας ώρες
2. Συμπιεστής 1 ώρες
3. Συμπιεστής 2 ώρες
4. Συμπιεστής 3 ώρες
5. Συμπιεστής 4 ώρες
6. Αφύγρανση ώρες
7. Μηδενισμός
8. Εισαγωγή.
Η κατάσταση των ρελέ εξόδου που εμφανίζεται στο L.C.D ( οθόνη υγρών κρυστάλλων)
δείχνει τις πραγματικές απαιτήσεις ελέγχου του συστήματος.
Η κατάσταση των ρελέ εμφανίζεται σαν εντός/ εκτός, αν δηλαδή είναι σε λειτουργία ή
όχι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανεύρεση και εντοπισμό της βλάβης στην
καλωδίωση του κοντρόλ και στη λειτουργία των διακοπτών.
Ο συμπιεστής ή οι συμπιεστές που είναι εγκατεστημένοι στη μονάδα, μπορούν να
λειτουργήσουν χειροκίνητα. Οι οδηγίες για τη χειροκίνητη λειτουργία ,
εμφανίζονται στη οθόνη.
Λειτουργία των βαλβίδων νερού χειροκίνητα.
Οι βαλβίδες που είναι εγκατεστημένες σαν standard κατασκευή και χαρακτηρίζονται
από σύστημα ελέγχου ,φέρουν ενσωματωμένο τον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας.
Οι μικροεπεξεργαστές μπορούν να επικοινωνήσουν κατ’ ευθείαν μέσω modem με
τοπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να ελέγχονται από εκεί

Η συντήρηση των επαγγελματικών ψυγείων.
Η αξία και η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων ψύξεως και συχνά η κρισιμότητα των
υπηρεσιών που παρέχουν κατέστησαν αναγκαία την συντήρηση αυτών.
Σε μια συντήρηση διακρίνουμε τρία επίπεδα επεμβάσεων:
1. Προληπτική συντήρηση
Είναι η συντήρηση αυτή που πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
σε τακτά διαστήματα και σαν σκοπό έχει την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.
2. Διορθωτική συντήρηση.
Είναι η συντήρηση αυτή που γίνεται για να αντιμετωπισθούν προβλήματα και βλάβες
στην εγκατάσταση.
3. Προβλεπόμενη συντήρηση.
Είναι η υποχρεωτική συντήρηση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή και γίνεται
μετά από πάροδο μεγάλων χρονικών διαστημάτων
Η ανάπτυξη ενός προγράμματος συντήρησης μπορεί να απορρέει από την λειτουργική
διάρκεια ζωής της εγκατάστασης και στην περίπτωση των είδη υπαρχόντων
εγκαταστάσεων , από το πόσο παλιά είναι , και τις επεμβάσεις που έχει υποστεί η

εγκατάσταση.
Η κατ’ εκτίμηση μέση λειτουργική διάρκεια ζωής ( σε έτη) των κυρίων εξαρτημάτων ενός
συστήματος.
Ανεμιστήρες.
Φυγοκεντρικοί 25
Αξονικοί 20
Συμπιεστές.
Παλινδρομικοί 20
Φυγοκεντρικοί 23
Μονάδες απορρόφ. 23
Πύργοι ψύξης 20
Συμπυκνωτές.
Αερόψυκτοι 20
Εξατμιστηκοί 20
Οργανα ρύθμισης
Πνευματικοί διακόπτες. 20
Ηλεκτρικοί διακόπτες 16
Ηλεκτρονικοί διακόπτες 15
Μόνωση.
Σε στρώματα. 24
Με έκχυση. 20
Ηλεκτρικοί κινητήρες 18
Εξατμιστές 20
Ο στόχος της συντήρησης.
Η συντήρηση πρέπει να εξασφαλίζει την επίτευξη των συνθηκών που αναφέρουμε.
Αξιοπιστία.
Σαν αξιοπιστία εννοούμε την εξασφάλιση ορισμένων απαιτήσεων.
1. Τη συνεχή λειτουργία υπό κανονικές και ειδικές συνθήκες.
2. Τη συνεχή λειτουργία υπό συνθήκες μεταβαλλόμενου φορτίου.
3. Τη θέση σε λειτουργία κατόπιν εντολής μετά από μικρές η παρατεταμένες
παύσεις.
Ασφάλεια.
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση οποιασδήποτε
ενέργειας συντήρησης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του
προσωπικού. Τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν την κανονική λειτουργία περιλαμβάνουν
τις γειώσεις ,και τις καλωδιώσεις των εξαρτημάτων.
Απόδοση.
Η λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το μέγιστο βαθμό
απόδοσης και των χαρακτηριστικών των μηχανημάτων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
Διάρκεια.
Με την κατάλληλη συντήρηση επιτυγχάνεται για τα διάφορα εξαρτήματα διάρκεια ζωής
που είναι του ίδιου μεγέθους με αυτήν του πίνακα.
Αιτίες δυσλειτουργίας της εγκατάστασης.
Το μεγαλύτερο μέρος των αιτιών δυσλειτουργίας οφείλεται στην ελλιπή γνώση της
λειτουργίας της εγκατάστασης που οδηγεί σε τελείως ακατάλληλες και λανθασμένες
επεμβάσεις.

Τα όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούντα συχνά .
1. Τα θερμόμετρα
2. Το όργανο για τη μέτρηση της ταχύτητας περιστροφής των ανεμιστήρων
3. Η αμπεροτσιμπίδα.
4. Το πολύμετερο.
5. Ο ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου
6. Σύστημα μανομέτρων
7. Φιάλες για την συμπλήρωση του ψυκτικού ρευστού.
8. Μονάδα ανακύκλωσης του ψυκτικού ρευστού.
9. Φιάλες για την περισυλλογή του ψυκτικού ρευστού.
1. Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία.
2. Η ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων
1. Καθαρισμός εναλλακτών
2. Έλεγχος ευθυγράμμισης τροχαλιών
3. Έλεγχος τεντώματος ιμάντων κα ανίχνευση διαρροών.
Έλεγχοι και επεμβάσεις στα μηχανήματα.
Καθαρισμός των πτερυγίων, ευθυγράμμιση των πτερυγίων.
Έλεγχος λίπανσης των ρουλεμάν
Έλεγχος περιστροφής της φτερωτής ( με το χέρι) χωρίς τριβές.
Καθαρισμός και αφαίρεση επικαθίσεων στην φτερωτή
Καθαριότητα και έλεγχος για βουλώματα.
Έλεγχος στο εργαστήριο για παθογόνους οργανισμούς

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Η ακριβής διάγνωση βλαβών στη σημερινή εποχή μπορεί να γίνεται με πλήθος
ηλεκτρονικών οργάνων αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε της βασικές γνώσεις της ψύξης γιατί
στην χώρα μας υπάρχουν και θα υπάρχουν για καιρό παλαιές εγκαταστάσεις .
Πολλές βλάβες αν και παρουσιάζουν τα ίδια συμπτώματα προέρχονται από
διαφορετικές αιτίες. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βασικός εξοπλισμός του κάθε
ψυκτικού θα πρέπει να είναι τα καλής ποιότητας εργαλεία και τα υψηλής ακρίβειας όργανα.
1. Ποτέ δεν πρέπει να πιθανολογούμε με τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες του
κυκλώματος η να υποθέσουμε απλά ότι είναι οι σωστές ,αν θέλουμε να
διαγνώσουμε μια βλάβη με ακρίβεια.
2. Πάντοτε τοποθετούμε τα μανόμετρα μας στην υψηλή πλευρά του κυκλώματος . Εάν
υπάρχει βαλβίδα ρύθμισης πίεσης θα τοποθετήσουμε τα μανόμετρά μας στο
ανάλογο σημείο πρόσβασης.
3. Ποτέ δεν προσθέτουμε ψυκτικό μέσο πριν εξετάσουμε όλες τις περιπτώσεις και τα
πιθανά αίτια .Εάν δούμε φυσαλίδες στον γυάλινο δείκτη ροής της γραμμής υγρού
και βρούμε χαμηλότερες από τις κανονικές τις πιέσεις της αναρρόφησης και της
κατάθλιψης τότε πιθανών να λείπουν υγρά , αλλά εάν είναι βουλωμένο ένα τμήμα
του αφυγραντήρα 
φίλτρο τότε θα είναι ίδιες οι ενδείξεις, εκτός και εάν είναι
υπερπληρωμένο το σύστημα και έχει μειωθεί η ενεργός επιφάνεια του εξατμιστή.

Παράδειγμα:
Σε μια ψυκτική εγκατάσταση με R 22, όπου το μανόμετρο χαμηλής στον συμπιεστή δείχνει
33 psi και το μανόμετρο της υψηλής δείχνει 250 psi με αέρα εισόδου στο συμπυκνωτή 21C
τότε η πίεση της κατάθλιψης είναι πολύ υψηλή και πρέπει να βρούμε την αιτία γιατί η
κανονική πίεση κατάθλιψης είναι περίπου 200 psi .
Εάν ελέγχοντας το συμπυκνωτή είναι πολύ θερμός στο επάνω τμήμα και πολύ ψυχρός
στα χαμηλά στοιχεία του τότε πολύ πιθανόν να υπάρχει πλεονάζον ψυκτικό ρευστό.
Εάν είναι θερμός σε όλη την επιφάνειά του , τότε υπάρχει πρόβλημα με την ροή του
αέρα ανάμεσα στα πτερύγια ( ο συμπυκνωτής είναι βρώμικος και έχει μειωθεί η
ενεργεί επιφάνιά του) .
Ο υδρόψυκτος συμπυκνωτής θα έχει τα ίδια προβλήματα απόδοσης εάν η ροή του
νερού δεν είναι σωστή , πιθανόν λόγω αλάτων η μειωμένης ποσότητας νερού η
λανθασμένης ρύθμισης στην βαλβίδα νερού.
Γενικά όταν υπάρχει βλάβη να εξετάζουμε τα συμπτώματα προσεκτικά.
Να βεβαιωνόμαστε πως όλοι οι διακόπτες είναι στη σωστή θέση.
Να χρησιμοποιούμε το βολτόμετρο το αμπερόμετρο και ωμόμετρο.
Να ελέγχουμε την τάση του ρεύματος στο εξάρτημα που υποπτευόμαστε πως έχει
χαλάσει.
Εάν δεν υπάρχει τάση ακολουθήστε το καλώδιο παροχής μέσω των κατάλληλων
δρόμων ως το εξάρτημα που υποπτεύεστε.
Οταν πιστέψετε ότι έχετε εντοπίσει το ελαττωματικό εξάρτημα ελέγξτε με το ωμόμετρο.
Η αντίσταση αυτού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του.
Οργανα μετρήσεων
Μετρητές.
Όταν μετρούμε ηλεκτρισμό δεν έχουμε αισθήσεις για να δούμε να νοιώσουμε και να
αποφασίσουμε για το σωστό. Θέτοντας ένα ραδιόφωνο σε λειτουργία , ξέρουμε πως
υπάρχει ηλεκτρισμός αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιο σταθμό είναι συντονισμένο . Ο
μετρητής που μας καταδεικνύει τη συχνότητα λέγεται συχνόμετρο.
Χωρίς την χρήση μετρητών δεν μπορούν να γίνουν ούτε να ελεγχθούν με ακρίβεια
διάφορες μετρήσεις. Για αυτό το λόγο πρέπει να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τους
μετρητές.
Οι μετρητές που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην ψύξη είναι:

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ.
Το βολτόμετρο είναι ένα όργανο που μετρά την 
τάση 
η πίεση σε ένα αγωγό σε σύγκριση
με κάποιο άλλον.
Για να μετρήσουμε την τάση , χρειαζόμαστε δύο ακροδέκτες που συνδέουμε τον ένα στο
σημείο ελέγχου και τον άλλο στο σημείο αναφοράς.
Το βολτόμετρο έχει μία η περισσότερες κλίμακες που μαζί με τον δείκτη δηλώνουν την
τάση που εφαρμόζεται στους δύο ακροδέκτες.
Στο βολτόμετρο υπάρχει και ένας επιλογέας με τις ανώτερες και κατώτερες κλίμακες
τάσης που μπορεί να μετρήσει. Αν δεν ξέρεται τη τάση θα μετρήσετε να επιλέγετε πάντα
την μεγαλύτερη κλίμακα. Μερικές φορές οι ενδείξεις είναι σε συντομογραφία ή
χρησιμοποιείται η ίδια κλίμακα για πάνω από ένα φάσμα.

ΩΜΟΜΕΤΡΟ
Το ωμόμετρο είναι ένα όργανο που μετρά την αντίσταση που προβάλει ένα ηλεκτρικό
εξάρτημα στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Εφαρμόζει μια δοκιμαστική τάση στο
εξάρτημα η στον αγωγό και μετρά μετά τη ροή του ρεύματος. Όσο λιγότερο ρεύμα ρέει
τόσο μικρότερη ένδειξη παίρνουμε στο δείκτη, σε προεπιλεγμένη κλίμακα.
Οι κλίμακες του Ohm μας παρουσιάζουν την αντίσταση που προβάλει στη ροή του
ηλεκτρισμού ένα εξάρτημα ή ένας αγωγός.
Τα περισσότερα ωμόμετρα έχουν εσωτερική πηγή τάσης.
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ.
Τα μανόμετρα χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος των ψυκτικών μηχανών. Άλλα είναι

υδραυλικά και άλλα αερίου . Τα περισσότερα μανόμετρα μετρούν την πίεση σύμφωνα μα
την ατμοσφαιρική πίεση ( kg/cm). Τα σύνθετα μανόμετρα μπορούν να μετρήσουν και
χαμηλότερες πιέσεις από αυτή της ατμοσφαιρικής . Το κενό μπορεί να διακριβωθεί σε mm
νερού..
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.


Ο μετρητής ρεύματος τύπου τσιμπίδας
μετράει το ποσό του ηλεκτρικού ρεύματος που
διέρχεται από ένα αγωγό. Το ηλεκτρικό ρεύμα στον αγωγό παράγει ένα μαγνητικό πεδίο. Ο
μετρητής μετρά το μαγνητικό πεδίο και το μετατρέπει σε ένδειξη.
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ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
Ανάλυση ανωμαλιών

Πιθανή αιτία

Ο έλεγχος στο ηλεκτρικό Ο ασφαλειοδιακόπτης είναι
κύκλωμα δείχνει ότι δεν
ανοικτός
πάει ρεύμα στις γραμμές του
εκκινητού

Εκτελούμενη ενέργεια
Έλεγχος για τις αιτίες που
άνοιξε ο
ασφαλειοδιακόπτης.

Ο εκκινητής δεν λειτουργεί

Καμένο πηνίο η κακές
επαφές

Ανεύρεση της αιτίας και
επισκευή

Ο εκκινητής έχει
προβλήματα λειτουργίας

Ανοικτό κύκλωμα ελέγχου
από :
1. Σύστημα ελέγχου
υψηλής
2. Υψηλή θερμοκρασία
κινητήρα
3. Σύστημα ελέγχου
χαμηλής
4. Σύστημα ελέγχου
πίεσης λαδιού
5. Σύστημα ελέγχου
θερμοκρασίας
6. Σύστημα ελέγχου
χρόνου
Δεν υπάρχει τάση στο
κύκλωμα ελέγχου.
Ο διακόπτης ροής είναι
ανοικτός

Κάντε έλεγχο του
κυκλώματος βρείτε την
αιτία και επισκευάστε.

Ο συμπιεστής σταματά και
ξεκινά συνέχεια

Ο συμπιεστής εργάζεται
συνέχεια αλλά η
θερμοκρασία στο θάλαμο
είναι υψηλή.

Πρόβλημα στα συστήματα
Ανεύρεση της αιτία
ελέγχου
επαναρύθμηση η
Απώλεια ψυκτικού ρευστού
αντικατάσταση του
Βαλβίδα νερού που δεν έχει εξαρτήματος και εξαέρωση
ρυθμιστεί σωστά.
του κυκλώματος νερού.

Βρώμικος εξατμιστής η
χαλασμένος ανεμιστήρας
του εξατμιστή.

Καθαρισμός ,επισκευή και
αντικατάσταση

Χαμηλή θερμοκρασία νερού Μεγάλη παροχή νερού η
στην έξοδο του
αρρύθμιστος θερμοστάτης
συμπυκνωτή.
στον πύργο ψύξης.

Ρυθμίσεις

Ο συμπιεστής σταματά από Το σύστημα αποψύξεως δεν
χαμηλή πίεση στην
λειτουργεί σωστά

Ρύθμιση ,επισκευή , και

αναρρόφηση

αντικατάσταση..

Χαμηλή θερμοκρασία του
λαδιού στο
στροφαλοθάλαμο

Οι αντιστάσεις δεν
δουλεύουν
Έχει αναμιχθεί και
εγκλωβισθεί το ψυκτικό
μέσο με το λάδι.
Η βαλδίδα αποφορτίσεως
στροφαλοθαλάμου δεν είναι
σωστά ρυθμισμένη

Έλεγχος ρυθμίσεις
αντικατάσταση

Χαμηλή πίεση του λαδιού

Χαλασμένη αντλία λαδιού
Έλλειψη λαδιού

Επισκευή, η ανεύρεση της
αιτίας και ρυθμίσεις η
αντικατάσταση.

Λειτουργία του συμπιεστή
με θόρυβο

Μη συμπυκνούμενα αέρια
στο κύκλωμα.

Καθαρισμός του
κυκλώματος.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
Εάν προϋπάρχει ο χώρος για την κατασκευή του ψυκτικού θαλάμου τότε πρέπει να
αποκολλήσουμε τον υπάρχοντα σοβά και να επαλείψουμε τον τοίχο με ψυχρή άσφαλτο και
να επικολλήσουμε πάνω σε αυτή πισσόχαρτο.
Πάνω σε αυτό προσαρμόζουμε πλαίσια και μέσα σε αυτά τοποθετούμε πλάκες
πολυουρεθάνης.
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για τους τοίχους και την οροφή.
Μετά την τοποθέτηση της μόνωσης τοποθετούμε πλέγμα το οποίο το επιχρίουμε με πατητό
τσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 2/1. Μετά προσαρμόζουμε πλάκες πορσελάνης.
Στο πάτωμα επιστρώνουμε κονίαμα τσιμέντου με περλίτη σε αναλογία 2/1 μετά
τοποθετούμε την μόνωση η οποία επικολλάται με ψυχρή άσφαλτο και κατόπιν τοποθετούμε
ασφαλτόπανο και καλύπτουμε το πάτωμα με πατητό τσιμεντοκονίαμα . σε πάχος ανάλογο με
το βάρος το οποίο θα δεχτεί.
Μετά προσαρμόζουμε πλάκες πορσελάνης.
Αυτός είναι ένας ενδεικνυόμενος τρόπος κατασκευής ενός ψυκτικού θαλάμου.
Υπάρχουν και προκατασκευές με χρήση εκγχυμένης πολυουρεθάνης και μεταλλικών πάνελ.
Οι προδιαγραφές κατασκευής ενός ψυκτικού θαλάμου είναι σε συνάρτηση με το κόστος
κατασκευής και λειτουργίας.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Κατασκευή επαγγελματικής ψυκτικής μονάδας σε ανάπτυξη για εποπτικούς και

εκπαιδευτικούς λόγους σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

• ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ.
Τα χρησιμοποιούμενα δευτερεύοντα ψυκτικά ρευστά είναι διαλύματα αλάτων μέσα σε
αποσταγμένο νερό . Το ποιο γνωστό διάλυμα είναι αυτό του χλωριούχου ασβεστίου.
Η διάλυση των αλάτων μέσα σε νερό είναι απαραίτητη για να μειωθεί το σημείο πήξης του

νερού.
Αν σε αναλογία κατ’ όγκο φτιάξουμε διάλυμα 3/1 ( σε ένα λίτρο νερό 350 γρ. άλατος), θα
επιτύχουμε σημείο πήξης του νερού στους 
15C
Επίσης άλμη μπορούμε να φτιάξουμε και με χλωριούχο νάτριο.
 C σε διάλυμα με αναλογία κατ’ όγκο
Το σημείο πήξης μπορεί να φτάσει μέχρι τους 40
περίπου 1/1 ( σε ένα λίτρο νερό 930 γρ. άλατος)
Τα δευτερεύοντα ψυκτικά ρευστά χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις πλοίων ψυγείων και
σε εγκαταστάσεις παραγωγής πάγου.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κατακόρυφη βιτρίνα τύπου κιβωτίου) κλειστή με πόρτα.

Εφαρμογή ηλεκτρονικών αυτοματισμών ελέγχου και ρύθμισης του ψυκτικού
συστήματος

• Κάθε ψυκτική εγκατάσταση πρέπει να σχεδιαστεί και να υπολογιστή
κατάλληλα για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.
Προκειμένου για μικρά ψυγεία κάτω των 1600 cu.ft) χρησιμοποιούμενων για
διάφορα προϊόντα και σε ακαθόριστο χρόνο, δεν είναι εύκολος ο υπολογισμός με τις
γνωστές μεθόδους.
Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί μια απλή μέθοδος.
Διαιρούμε το σύνολο των θερμικών απωλειών σε δύο μέρη:
1. Το θερμικό φορτίο που διαρρέει από τα τοιχώματα.
2. Στην απώλεια θερμότητας λόγω χρήσης.
Μετά τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών εκλέγουμε το μέγεθος του
συμπυκνωτή και του εξατμιστή.
• Η εκλογή του εξατμιστή γίνεται συνήθως ανάλογα των θερμικών
απωλειών.
• Ο συμπυκνωτής εκλέγεται έτσι ώστε να εξισορροπεί με την
χωρητικότητα του εξατμιστή.
Επίσης η χωρητικότητα της βαλβίδας ελέγχου ο τύπος του θερμοστάτη και η
κυκλοφορία του αέρα επιδρούν στην εκλογή του εξατμιστή.
• Το μέγεθος του δοχείου υγρού θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να κρατά όλη
τη ποσότητα του ψυκτικού υγρού, συν ένα περιθώριο ασφαλείας..

• Οι σωληνώσεις αναρροφήσεως και καταθλίψεως πρέπει να μπορούν να
κυκλοφορούν την απαιτούμενη ποσότητα του υγρού η του αερίου.
• Ο συμπιεστής θα πρέπει να αναρροφά το ψυκτικό μέσα από τον εξατμιστή με
ρυθμό ανάλογο με αυτόν της εξάτμισης αυτού.
• Η εσωτερική κατασκευή του ψυγείου αποτελείται από ξύλινο σκελετό , και τα
χαλύβδινα φύλλα επένδυσης , μαζί με τις διάφορες σχάρες τοποθέτησης των
ψυχωμένων προϊόντων
• Μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης τοποθετείται το μονωτικό υλικό
πάχους 5 cm περίπου.
• Η πρόσοψη του ψυγείου είναι διπλό κρύσταλλο.
• Τέλος ο συμπιεστής είναι κλειστού τύπου 1/3 HP και η εγκατάσταση
λειτουργεί με R 22 και με στοιχείο βεβιασμένης κυκλοφορίας.
Ο συμπιεστής και ο συμπυκνωτής είναι τοποθετημένοι κάτω από το ψυκτικό θάλαμο
μέσα στο πλαίσιο του ψυγείου και ο συμπυκνωτής απορρίπτει θερμότητα μέσα στο
κατάστημα.
Ο εξατμιστής έχει την ευθύνη της απορρόφησης της θερμότητας από το μέρος το
οποίο πρόκειται να ψυχθεί.
Ο αυτοματισμός του συστήματος είναι προμελετημένος να διατηρεί κάποια
δεδομένα σταθερά η σε σταθερές συνθήκες με ένα ελεγχόμενο μηχανισμό. Το
σύστημα πρέπει να αυτορυθμίζεται μέσα στα όρια σχεδιασμού του εξοπλισμού.
Ο έλεγχος και η ρύθμιση χρησιμεύουν στη διατήρηση σωστών συνθηκών στο χώρο.
Αυτό επιτυγχάνεται με ηλεκτρονικό μηχανισμό.
Ο μηχανισμός υπεισέρχεται στο βασικό κύκλωμα με εξωτερικές συνδέσεις .
Μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί για να σταματήσει η να ξεκινήσει την ψυκτική μηχανή
σε προκαθορισμένους χρόνους ή να δώσει μια θερμοκρασιακή ένδειξη.
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται με ένα ημιαγωγό που μεταβάλει την αντίσταση
του στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την θερμοκρασία του.
Οι μεταβολές μεταδίδονται από ειδικά ηλεκτρονικά κυκλώματα.
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ.
Συμπιεστής

Ψυκτικό
μέσο

Εκτόνωση

Τάση

Ψυκτική Θερμοκρασία
απόδοση
στα 50 HZ

AEZ 4440E

1/3 HP

R 22

Θ.Ε.Β

220240V

σε
BTU/HR

Εκτονώσεως

1 PH

2019

-5 c

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Model

Δ.Θ. 10 c

frigop

Αριθμός

Διάμετρο

Κυκλωμάτων

Σωλήνα

3/8 hp.

½ in.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
WATT

10

Θερμότητα

Διάμετρος

Κινητήρα

Φτερού

760 btu

25cm

RPM

CFM

1500

390

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
Εφαρμογές

Περιβάλλον

Συμπύκνωση

Είσοδος βαλβίδας

Όλες

32 c

55 c

55 c

Η θερμοκρασία του ψυκτικού στην έξοδο του συμπυκνωτή υποψύχεται εντός των
ορίων.
Θερμοστατική βαλβίδα εκτονώσεως:
TMV 0.5 με ανταλλακτικό
Σύνδεση : Είσοδος ρακόρ
Έξοδος: ρακόρ.
Τοποθέτηση: Κάθετη και πλάγια στάση, όχι ανάποδη θέση. Η κεραία το πούρο)
πρέπει να είναι το ψυχρότερο μέρος και από το σώμα της βαλβίδας και από τον
τριχοειδή σωλήνα.
Ρύθμιση υπερθέρμανσης : 1 στροφή 
περίπου 7,8 psi
Περιοχή

Ψυκτικό

Απόδοση

Θερμοκρασία

Υπόψυξη

θερμοκρασίας

Λειτουργίας
Μέσο

S

R 22

3.250 btu/h

c
+10 ως 50

1c

Το έργο με τίτλο Ψυγειο και Κλιματιστικό από τον δημιουργό Μπαρέτα Αντώνιο διατίθεται με την άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές

Εναλλακτικά ψυκτικά
ρευστά

Ελαχιστοποίηση Πιθανότητας Διαρροών
Ανεξαρτήτως του ψυκτικού μέσου, είναι σημαντικό να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
διαρροής, ως εκ τούτου:
Φροντίστε να είναι απλό
Ελαχιστοποίηση του αριθμού των ενώσεων
Ελαχιστοποίηση του αριθμού των εξαρτημάτων
Σφραγίστε το σύστημα
Ελαχιστοποίηση της πίεσης λειτουργίας και στασιμότητας
Ελαχιστοποίηση του αριθμού των σημείων πρόσβασης στο σύστημα και τοποθετήστε τα
όπου
θα είναι πιο χρήσιμο
Αποφύγετε τη χρήση βαλβίδων Schrader, αλλά αν είναι απολύτως απαραίτητο να
χρησιμοποιηθεί βαλβίδα, τότε να χρησιμοποιηθεί σφαιρική βαλβίδα με μια σύνδεση (και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται)
Αποφύγετε τη χρήση ανοικτού τύπου συμπιεστών όπου είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που
πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τότε να διασφαλιστεί ότι είναι ερμητικά κλειστές
Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι σωστά συσφιγμένοι και δεν υπάρχει μετάδοση δονήσεων
Δώστε πληροφορίες:
Δώστε τη θέση των σημείων πρόσβασης στο ισομετρικό σχέδιο του χώρου
εγκαταστάσεων
Στις τιμές βαλβίδες ροπής
Εύκολος σχεδιασμός της υπηρεσίας για τον έλεγχο διαρροής και άλλες σημαντικές
δραστηριότητες συντήρησης.

R744 (διοξείδιο του άνθρακα)
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για υψηλή πίεση λόγω των υψηλών
μέγιστων πιέσεων λειτουργίας και στασιμότητας του R744?
Το R744 έχει χαμηλότερο πρακτικό όριο από τα περισσότερα HFCs, λόγω
της χαμηλής τοξικότητας του.
Το πρακτικό όριο για ένα ψυκτικό αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο
συγκέντρωσης σε ένα χρησιμοποιούμενο χώρο που δεν θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες
παρενέργειες για το άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Πρότυπο Ασφάλειας
EN378‐1.
Το R744 είναι ασφυξιογόνο γι ́ αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σταθερό σύστημα
ανίχνευσης διαρροής. Μια διαρροή σε κλειστό χρησιμοποιούμενο χώρο όπως θάλαμος
ψύξης,
ή μια ψυκτική εγκατάσταση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοια συγκέντρωση που θα έχει
ως
αποτέλεσμα προβλήματα διαρροής. Συνιστάται όπως το επίπεδο συναγερμού καθορίζεται
στο
50% Οριακή Τιμή Έκθεσης Οξείας Τοξικότητας (ATEL) ή Όριο Στέρηση Οξυγόνου
(ΑΑΕ), όπως
ορίζεται στο EN378 για χώρους μηχανημάτων. Αυτό είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο
υπάρχει ένα δυσμενές αποτέλεσμα που προκύπτει είτε από ένα ή πολλαπλά ανοίγματα
διαρροών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως λιγότερο από 24 ώρες). Για το R744
η
ATEL / ODL είναι 0,072 kg / m3, έτσι ο συναγερμός θα πρέπει να καθοριστεί στα 0.036m3
(περίπου 20.000 ppm). Τυπικά θα υπάρξει επίσης ένας προ συναγερμός στα 5,000 p
pm λόγω
της ραγδαίας αύξησης της συγκέντρωσης σε περίπτωση διαρροής, λόγω των υψηλών
πιέσεων
των R744.

Οι ωφέλιμοι όγκοι του συμπιεστή και του σωλήνα είναι μικρότεροι λόγω της υψηλής
ψυκτικής ικανότητας του R744 σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά. Για παράδειγμα ωφέλιμος
όγκος συμπίεσης είναι περίπου 1 / 5th από ότι απαιτείται για R404A.
Η χαμηλή κρίσιμη θερμοκρασία του R744 οδηγεί σε διαφορές στο συνολικό σχεδιασμό
συστήματος. Το R744 χρησιμοποιείται στους εξής τύπους συστήματος:
Transcritical συστήματα: Αυτά τα συστήματα λειτουργούν πάνω από την κρίσιμη

θερμοκρασία στην υψηλή πλευρά για το σύνολο ή μέρος του χρόνου. Σε αυτά τα
συστήματα η θερμότητα απορρίπτεται από το R744 στον αέρα του περιβάλλοντος και
συνεπώς είναι transcritical σε υψηλές συνθήκες περιβάλλοντος, τυπικά όταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνάει 21 έως 25oC. Μικρά transcritical συστήματα, όπως
ψυγεία αναψυκτικών, που βρίσκονται μέσα σε ένα κτίριο, κανονικά θα λειτουργούν
transcritically όλη την ώρα.
Συστήματα Cascade: Τα συστήματα αυτά είναι πάντα subcritical. Σε αυτά τα συστήματα
το R744 είναι το χαμηλής βαθμίδας ψυκτικό υγρό σε ένα σύστημα cascade, και η
θερμότητα που απορρίφθηκε από την συμπύκνωση του R744 απορροφάται από
τηνεξάτμιση υψηλού σταδίου ψυκτικού ρευστού. Το σύστημα υψηλών σταδίων είναι
συνήθως ένα συμβατικό σύστημα χρησιμοποιώντας HFC ή HC ή R717. Σε μερικά
συστήματα το R744 χρησιμοποιείται τόσο στο υψηλό όσο και στο χαμηλό στάδιο. Στην
περίπτωση αυτή το R744 στο χαμηλό στάδιο είναι πάντα subcritical, αλλά στο υψηλό
στάδιο θα είναι transcritical σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Δευτερεύοντα συστήματα: Το R744 χρησιμοποιείται ως δευτερεύον ρευστό και αντλείται
από τους εναλλάκτες θερμότητας. Μερική εξάτμιση μπορεί να συμβεί λόγω της
μεταβλητότητας των R744, αλλά κορεσμένο ψυκτικό θα εξέλθει από τον εξατμιστή (π.χ.
δεν θα είναι υπέρθερμο όπως στα ανωτέρω συστήματα). Το R744 ψύχεται από ψυκτικό
συγκρότημα.
Για transcritical συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας (LT) χρησιμοποιείται συμπίεση δύο
σταδίων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκκένωσης που είναι δυνατόν να εμφανιστούν.
Μηχανική υπόψυξη όπως η χρήση αναρρόφησης για εναλλάκτες θερμότητας γραμμής
υγρού
χρησιμοποιείται σε πολλά συστήματα όπου κανονικά η θερμοκρασία του υγρού είναι κάτω
από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, λόγω της διαμόρφωσης του συστήματος ‐ κατά
συνέπεια, δεν θα συμβεί υπόψυξη.

Πολλά συστήματα R744
συνδυάζουν δύο ή
περισσότερους από τους
τύπους συστήματος
παραπάνω,
για παράδειγμα, ένα
σύστημα μπορεί να
περιλαμβάνει ένα
δευτερεύον κύκλωμα και /
ή μπορεί να
ψύχεται από ένα
transcritical σύστημα R744.

Η
αλλαγή φάσης CO2
Μια σημαντική διαφορά του R744 σε σύγκριση με όλα τα άλλα ψυκτικά μέσα είναι η
λειτουργία του σε πολλά συστήματα, πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία (31οC). Για
NaReCO2 χρήσης
επεξήγηση του κρίσιμου σημείου δείτε το βίντεο που εμφανίζεται στο σύνδεσμο. Τα
φυσικό ψυκτικό CO2
περισσότερα συστήματα R744 που απορρίπτουν τη θερμότητά τους στο περιβάλλον,
λειτουργούν πάνω από το κρίσιμο σημείο είτε για μέρος ή για το σύνολο του χρόνου
λειτουργίας. Σε αυτά τα συστήματα ο συμπυκνωτής αναφέρεται ως «ψύκτης αερίου»,
επειδή το ψυκτικό δεν συμπυκνώνεται σ αυτό
́
το εξάρτημα, όταν είμαστε σε φάση
transcritical, το R744
υγροποιείται μόνο όταν η πίεση μειώνεται:
Συστήματα με R744 είναι subcritical όταν η θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι κάτω από
31OC.
Συστήματα με R744 είναι transcritical όταν η «θερμοκρασία του αερίου ψύξης» είναι πάνω
από
31OC.
Συστήματα με HFC, HC και R717 είναι πάντα subcritical επειδή η θερμοκρασία

συμπύκνωσης δεν
υπερβαίνει ποτέ την κρίσιμη
θερμοκρασία (π.χ. 101oC στην
περίπτωση του R134a).
Σε ένα τέτοιο σύστημα η πίεση ψύκτη αερίου (κοντέσερ) εξαρτάται από την ποσότητα του
ψυκτικού
μέσου στο σύστημα, έτσι ώστε η χωρητικότητα και η αποτελεσματικότητα να ποικίλουν
σημαντικά.

Διάγραμμα Ph ‐ Απλό Σύστημα

Το παρακάτω διάγραμμα ενθαλπίας / πίεσης δείχνει ένα παράδειγμα απλού συστήματος του
R744 που
λειτουργεί subcritically σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (ροζ κύκλος) και
transcritically σε
υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος (πράσινος κύκλος). Το διάγραμμα δείχνει ότι η
ικανότητα
ψύξης στον εξατμιστήρα είναι σημαντικά μικρότερη για την transcritical λειτουργία.

Το ψυκτικό μέσο όταν είναι σε transcritical λειτουργία δεν συμπυκνώνεται στον ψύκτη
αερίου, η
θερμοκρασία του πέφτει και η θερμότητα απορρίπτεται. Το ψυκτικό δεν συμπυκνώνεται
μέχρις ότου η
πίεση του πέσει κάτω από την κρίσιμη πίεση (72,8 bar g).
Σε transcritical, η λειτουργία πίεσης του ψύκτη αερίου είναι μια λειτουργία της ποσότητας
του
ψυκτικού μέσου στον ψύκτη αερίου (εκτός αν ελέγχεται). Το υπερκρίσιμο ρευστό μειώνει
τη
θερμοκρασία καθώς περνά μέσα από τον ψύκτη αερίου και η θερμοκρασία του στην έξοδο
του ψύκτη
του αερίου είναι συνάρτηση του μεγέθους του αερίου ψύκτη και της θερμοκρασίας του
αέρα
περιβάλλοντος.
Κατά τη λειτουργία πάνω από το κρίσιμο σημείο, μια αύξηση στην πλευρά υψηλής πίεσης
αυξάνει την
ικανότητα ψύξης, όπως μπορεί να φανεί από το διάγραμμα ενθαλπίας πίεσης . Η καλύτερη
πίεση λειτουργίας είναι η τρίτη προϋπόθεση, επειδή δεν υπάρχει σημαντική απώλεια
ενέργειας για την
αύξηση σε χωρητικότητα σε σύγκριση με την κατάστασή 1.

Μεγάλα Transcritical Συστήματα
Σε ένα τυπικά μεγάλο transcritical σύστημα η πίεση της κεφαλής ελέγχεται. Το παρακάτω
διάγραμμα
δείχνει ένα απλοποιημένο κύκλωμα ενός τέτοιου συστήματος.

Ο

συμπιεστής είναι ένας συμπιεστής transcritical, σχεδιασμένος για τις υψηλότερες πιέσεις
και την
υψηλότερη ικανότητα ψύξης του ψυκτικού μέσου
Ο ψύκτης αερίου είναι παρόμοιος στο σχεδιασμό με ένα συμβατικό συμπυκνωτή, αν και η
διάμετρος του σωλήνα μπορεί να είναι μικρότερη και θα πρέπει να αντιστέκεται σε μια
υψηλότερη
πίεση
Η βαλβίδα ρύθμισης αερίου ελέγχεται από την πίεση μέσα στον ψύκτη αερίου και
συγκρατεί την
πίεση στην βέλτιστη ρύθμιση (συνήθως 90 bar g όταν το σύστημα είναι transcritical,
τυπικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι άνω των 21oC έως 25oC)
Η φιάλη υγρού και οι σωλήνες υγρού (χρωματισμένοι με πράσινο) είναι στην
ενδιάμεση πίεση
Η βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης φιάλης ελέγχεται από την πίεση στη φιάλη και ελέγχει την
ενδιάμεση πίεση σε ένα επίπεδο που ορίζεται από τον σχεδιαστή
R744»
(συνήθως στην περιοχή 35 έως 65 bar g).
Subcritical cascade

Το R744 χρησιμοποιείται επίσης σε συστήματα cascade, όπως φαίνεται παρακάτω.
Ο

συμπιεστής για R744 είναι τυπικά παρόμοιος με εκείνο για R410A (αυτός θα
λειτουργεί συνήθως σε παρόμοιες πιέσεις)
Το R744 συμπυκνώνεται στο cascade εναλλάκτη θερμότητας, απορρίπτοντας τη
θερμότητά του στο εξατμιζόμενο ψυκτικό υψηλό στάδιο
Το σύστημα υψηλού στάδιου είναι συνήθως ένα απλό σύστημα ψύκτη, που
λειτουργεί με τη χρήση HFC, HC ή R717. Το υψηλό στάδιο μπορεί επίσης να
χρησιμοποιήσει R744, στην οποία περίπτωση θα είναι transcritical για κάποιο
διάστημα. Η λειτουργία του υψηλού σταδίου γενικά ελέγχεται από την πίεση στη
φιάλη υγρού R744.

Δευτεροβάθμια Συστήματα

Το R744 χρησιμοποιείται επίσης ως ένα δευτερεύον ψυκτικό μέσο, όπως φαίνεται
παρακάτω
Η

αντλία υγρού για R744 είναι τυπικά φυγοκεντρικού τύπου και ψύχεται από το ψυκτικό
υγρό.
Είναι σημαντικό ότι μια σταθερή παροχή υγρού εισέρχεται στην αντλία για να αποφευχθεί
η
σπηλαίωση και μία προκύπτουσα επιδείνωση στην αξιοπιστία και την απόδοση του
Το R744 συμπυκνώνεταιι στον εναλλάκτη θερμότητας, απορρίπτοντας τη θερμότητά του
στο
εξατμιζόμενο υψηλό στάδιο ψυκτικό
Το σύστημα υψηλού σταδίου είναι συνήθως ένα απλό σύστημα ψύκτη, που λειτουργεί με τη
χρήση
HFC, HC ή R717. Και η λειτουργία του ελέγχεται γενικά από την πίεση στη φιάλη υγρού
R744.
Το R744 έχει πλεονεκτήματα έναντι των άλλων δευτερευουσών ψυκτικών ρευστά:
Όντας πτητικό, αυτό εξατμίζεται μερικώς στον εναλλάκτη θερμότητας (εξατμιστής),

απορροφώντας έτσι λανθάνουσα θερμότητα. Αυτό μειώνει τη διαφορά θερμοκρασίας κατά
μήκος του εναλλάκτη θερμότητας
Η υψηλή πυκνότητα των R744 σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερη ισχύς αντλίας.
Ωστόσο, η πίεση του R744 θα είναι σημαντικά υψηλότερη από ό, τι για άλλα δευτερεύοντα
ρευστά. Για
παράδειγμα σε μία θερμοκρασία από ‐3οC η πίεση είναι περίπου 30 bar g.

Πιέσεις

Οι πιέσεις στα συστήματα R744.
Η υψηλή πίεση του R744 μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διαρροής με επακόλουθη
αύξηση στην
κατανάλωση ενέργειας και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την ελαχιστοποίηση
των πιθανών
διαρροών η εργασία σωλήνων και εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλες για την PS του
εν λόγω
τμήματος του συστήματος. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται τη χρήση
διαφορετικών
εξαρτημάτων σε σύγκριση με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα HFC, και
χρησιμοποιώντας σωλήνα με ένα παχύτερο τοίχωμα, ή χρησιμοποιώντας σωληνώσεις από
χάλυβα.
Οι αρθρώσεις θα πρέπει να έχουν αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση και οι μηχανικοί
σύνδεσμοι θα
πρέπει να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν.
Όπου χρησιμοποιούνται βαλβίδες Schrader να είναι κατάλληλες για την πίεση και το εύρος
θερμοκρασίας για το διοξείδιο του άνθρακα και το λιπαντικό του συμπιεστή.
Εξαρτήματα, όπως οι εναλλάκτες θερμότητας cascade θα μπορούσε δυνητικά να
λειτουργούν με μία
διαφορά υψηλής θερμοκρασίας μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Αυτό θα προκαλέσει
θερμικό σοκ

που οδηγεί σε διαρροή έτσι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή του
στοιχείου. Η
διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να μειωθεί με από‐υπερθέρμανση του αερίου πριν φτάσει
στον
συμπυκνωτή.
Απώλεια ψυκτικού συμβαίνει επίσης λόγω των ζητημάτων που σχετίζονται με βαλβίδες
εκτόνωσης
πίεσης (PRVs). Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής διαφορά μεταξύ του PS (και ως εκ τούτου
την πίεση
εξαερισμού PRV) και την τυπική πίεση λειτουργίας για το τμήμα του συστήματος, έτσι
ώστε η εξαέρωση
του R744 μέσω PRVs να ελαχιστοποιείται. Σε πολλά συστήματα δεν είναι η περίπτωση,
και ακόμη και
μια μικρή αύξηση της πίεσης λειτουργίας προκαλεί την PRV για τη διαφυγή. Αυτό γίνεται
χειρότερο
επειδή οι πιέσεις R744 μπορεί να αυξηθούν πολύ γρήγορα, φθάνοντας την πίεση PRV
εκτόνωσης πριν
να λειτουργήσει ο διακόπτης υψηλής πίεσης και διακόψει το σύστημα (όπως με άλλα
συστήματα, η
ρύθμιση του διακόπτη υψηλής πίεσης δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από το 90% του
PS ).

Ψυκτική ικανότητα

Όπως φαίνεται, η ψυκτική ικανότητα του R744 είναι:
Σχεδιασμός Συμπιεστή – λιγότερος ωφέλιμος όγκος απαιτείται σε σχέση με το
μέγεθος του κινητήρα, έτσι ώστε οι συμπιεστές ειδικά για R744 να
χρησιμοποιηθούν
Μέγεθος σωληνώσεων ‐ η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη
Εναλλάκτες θερμότητας ‐ μικρότεροι εξατμιστήρες και συμπυκνωτές μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί η ίδια διαφορά θερμοκρασίας (TD). Εάν το μεγέθη
συμπυκνωτή και εξατμιστή δεν μειώνονται το TD θα είναι χαμηλότερο και η χωρητικότητα
και
η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα βελτιωθεί.
Μην συγχέετε την ικανότητα ψύξης με την αποτελεσματικότητα. Η χωρητικότητα ψύξης
είναι η
ποσότητα της θερμότητας που θα απορροφηθεί από το ψυκτικό στον εξατμιστή. Η
ικανότητα ψύξης
είναι υψηλή σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά, η απόδοση είναι παρόμοια.
Δύο στάδια συμπίεσης (booster)

Υπερβολικά υψηλή εκκένωση θερμοκρασίας θα συμβεί σε συστήματα χαμηλής
θερμοκρασίας που
απορρίπτουν τη θερμότητά τους στο περιβάλλον (κατεψυγμένα τρόφιμα). Για να
αποφευχθεί αυτό,
χρησιμοποιούνται δύο στάδια συμπίεσης. Το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των χαμηλών και
υψηλών
συμπιεστών ψύχεται από το αέριο αναρρόφησης από το υψηλό φορτίο θερμοκρασίας και
του αερίου
από την πίεση της βαλβίδας ρύθμισης. Το διάγραμμα πιο κάτω είναι ένα τυπικό transcritical
σύστημα
που χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές λιανικής πώλησης.
Το αέριο από τον εξατμιστή χαμηλής θερμοκρασίας εισέρχεται στην αναρρόφηση του
συμπιεστή
χαμηλού σταδίου (C1). Αυτός ο συμπιεστής εκκενώνει μέσα στην αναρρόφηση του
συμπιεστή υψηλού
σταδίου (C2). Το αέριο από το υψηλό φορτίο θερμοκρασίας, και το αέριο από τη
ρυθμιστική βαλβίδα
πίεσης εισέρχονται επίσης στην αναρρόφηση του συμπιεστή υψηλού στάδιο (C2).

R717

(Αμμωνία)

Οι διαφορές στο σχεδιασμό του R717 είναι κυρίως λόγω της τοξικότητάς του, της ήπιας
ευφλεκτότητας,
της υψηλή θερμοκρασία εκκένωσης, της ασυμβατότητα υλικών και μη αναμειξιμότητα με
λάδι.
Το μέγεθος φόρτισης είναι περιορισμένο λόγω της τοξικότητας.
Μερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε μία εκρηκτική
ατμόσφαιρα. Το Παράρτημα 1 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία
σχεδιασμού για συστήματα που χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Αυτό ισχύει και
για
τη μείωση ευφλεκτότητας όπως του R717
Τυπική μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) για την υψηλή πλευρά είναι
22 bar g, και τυπική PS για τη χαμηλή πλευρά είναι 11,4 bar g, έτσι ώστε
οι πιέσεις να μην είναι υπερβολικά υψηλές
Δύο στάδια συμπίεσης χρησιμοποιούνται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας, όπως την
επεξεργασία και την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων και για να αποφευχθεί η
υπερβολική θερμοκρασία εκκένωσης
Το R717 διαβρώνει το χαλκό, έτσι οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα είναι
συνήθως από χάλυβα και οι ανοικτού τύπου συμπιεστές ειδικά
σχεδιασμένοι για χρήση με R717
Το R717 είναι εντελώς μη αναμίξιμο με λιπαντικό για συμπιεστή, έτσι το
χρησιμοποιούν R717 λιπαντικό που εισέρχεται στην χαμηλή πλευρά του συστήματος ψύξης
μένει εκεί ως ένα στρώμα λιπαντικού κάτω από το R717. Συσκευές ανάκτησης λιπαντικού
θα
πρέπει να εγκατασταθούν, κατά προτίμηση ένα εσωτερικό σύστημα ανάκτησης λαδιού που
συλλέγει το ψυκτέλαιο και το επιστρέφει στην δεξαμενή λαδιού.
Το R717 είναι τοξικό και έχει πολύ χαμηλό πρακτικό όριο (0,00035 kg / m3). Aν κάποια

διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση που να υπερβαίνει αυτό το όριο, τότε πρέπει
να
χρησιμοποιείται σταθερός ανιχνευτής διαρροών. Το χαμηλό επίπεδο θα πρέπει να οριστεί
στα
500 ppm και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανικός αερισμός και να εποπτεύεται από
ηχητικό συναγερμό. Το υψηλό επίπεδο πρέπει να καθοριστεί σε 30.000 ppm και θα πρέπει
να
σταματήσει η εγκατάσταση και να απομονωθούν τα ηλεκτρικά.
Συστήματα χαμηλού φορτίου R717 αναπτύσσονται για χρήση σε εμπορικά συστήματα στα
οποία
παραδοσιακά θα είχαν χρησιμοποιηθεί HFCs.

R32
Το R32 είναι πολύ παρόμοιο με το R410A, αλλά έχει ταξινομηθεί ως κατώτερης
ευφλεκτότητας (A2L)
Τα περισσότερα εξαρτήματα του συστήματος είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν
για το
R410A. Η διαφορά έγκειται στη χαμηλή ευφλεκτότητα:
Το μέγεθος φόρτισης είναι περιορισμένο
Απαιτούνται ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Το
Παράρτημα 1 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού για
συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Αυτό ισχύει για ψυκτικά
χαμηλής ευφλεκτότητας, όπως το R32.

Οι πιέσεις λειτουργίας και στασιμότητας του R32 πιέσεις είναι σχεδόν
ταυτόσημες με αυτές του R410A, έτσι ώστε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει
να είναι κατάλληλα για αυτές τις πιέσεις. Εξαρτήματα
που χρησιμοποιούνται για άλλα HFCs μπορεί να μην είναι κατάλληλα. Για την
υψηλή πλευρά, τυπικά η μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) είναι 34,2 bar g,
και τυπικά το PS για τη χαμηλή πλευρά είναι 19,3 bar g
Η ικανότητα ψύξης του R32 είναι παρόμοια με το R410A, οπότε εξαρτήματα
που χρησιμοποιούνται για R410A μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για R32.

R1234ze
Οι διαφορές στο σχεδιασμό του R1234ze οφείλονται στη χαμηλότερη ευφλεκτότητα και τη
χαμηλή

πίεση του καθώς και της ικανότητάς του:
Το μέγεθος φόρτισης είναι περιορισμένο,
Ορισμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε εύφλεκτη
ατμόσφαιρα.
Αυτό ισχύει για ήπια εύφλεκτα ψυκτικά όπως R1234ze
Τυπική μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) για την υψηλή πλευρά
είναι 10,3 bar g, και τυπική PS για τη χαμηλή πλευρά είναι 5,1
έτσι ώστε τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις να μπορούν
καθοριστούν για μια σημαντικά χαμηλότερη πίεση από ότι για άλλες
Η ικανότητα ψύξης είναι περίπου 75% εκείνης του R134a και το COP
είναι πολύ παρόμοιο. Έτσι ο συμπιεστής θα έχει παρόμοιο μέγεθος
κινητήρα, αλλά για να παρέχεται η ίδια απόδοση χρειάζεται μια
μεγαλύτερη κατά 30% μετατόπιση όγκου από αυτήν για το R134a. Επί
του παρόντος, λίγοι συμπιεστές είναι διαθέσιμοι για χρήση με R1234z

R600a (Ισοβουτάνιο)

Οι διαφορές στο σχεδιασμού που σχετίζονται με το R600a οφείλονται στην υψηλότερη
ευφλεκτότητα
και πολύ χαμηλή πίεση καθώς και στην ικανότητά του:
Το μέγεθος της φόρτισης είναι περιορισμένο, για περισσότερες
Απαιτούνται ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε μια εύφλεκτη ατμόσφαιρα.
Αυτό ισχύει για εύφλεκτα
ψυκτικά, όπως τα R600a
Η τυπική μέγιστη πίεση του συστήματος (PS) για την υψηλή πλευρά είναι
6.8 bar g, και τυπική PS για την χαμηλή πλευρά είναι 3,3 bar g, έτσι ώστε
τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις να μπορούν να καθοριστούν για μια
σημαντικά χαμηλότερη πίεση από ότι για άλλες HFCs
Η ικανότητα ψύξης είναι περίπου 50% εκείνης του R134a και το COP είναι
πολύ παρόμοιο. Έτσι ο συμπιεστής έχει μεγαλύτερο όγκο για να παρέχει την ίδια
ικανότητα
ψύξης, αλλά ένα παρόμοιου μεγέθους κινητήρα. Συμπιεστές για R600a είναι ευρέως
διαθέσιμοι για οικιακές και μικρού μεγέθους εμπορικών συστημάτων, αλλά όχι για τα
μεγαλύτερα συστήματα
R290 και R1270 (Προπάνιο και Προπένιο)
Τα R290 και R1270 έχουν παρόμοια πίεση θερμοκρασίας και ικανότητας ψύξης με το
R404A. Η κύρια
διαφορά στο σχεδιασμό οφείλεται στην υψηλότερη ευφλεκτότητα αυτών των δύο
ψυκτικών ρευστών:
Το μέγεθος φορτίου είναι περιορισμένο, για περισσότερες
Απαιτούνται ηλεκτρικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Το

παράρτημα 1 παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού για
συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Αυτό ισχύει για εύφλεκτα
ψυκτικά ρευστά, όπως το R290 και το R1270.
Οι τυπικές μέγιστες πιέσεις συστήματος (PS) έχουν ως εξής:
Για την υψηλή πλευρά, 18.1 bar g για R290 και 21,8 για R1270
Για την χαμηλή πλευρά, 10.4 bar g για R290 και 12.7 bar g για R1270
Τυπικά, τα εξαρτήματα του R404A μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συστήματα που
δουλεύουν με
R290 και R1270, εκτός από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Περιπτωσιακή Μελέτη – Μικρός και απλός σχεδιασμός συστήματος για συστήματα
υδρογονανθράκων σε υπεραγορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Η.Β. απλά ψυκτικά συστήματα με υδρογονάνθρακα έχουν χρησιμοποιηθεί αντί των
μεγάλων
συστημάτων με κεντρική μονάδα σε πάνω από 100 υπεραγορές. Τα συστήματα «water
loop»
περιλαμβάνουν ψυγεία με υδρόψυκτους συμπυκνωτές και συστήματα μονομπλόκ ψυκτικών
θαλάμων,
επίσης με υδρόψυκτους συμπυκνωτές. Οι ψύκτες με γλυκόλη βρίσκονται εκτός της
εγκατάστασηες.
Ψύξετε τη γλυκόλη που απαιτείται στα εσωτερικά μονομπλόκ για να απομακρυνθεί η

θερμότητα που
απορρίφθηκε στους επιμέρους υδρόψυκτους συμπυκνωτές μονάδος (βλέπε σχήμα
κατωτέρω).
Χρησιμοποιούνται επίσης αερόψυκτα κλιματιστικά τύπου split. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί
για να
επιτρέψει τη χρήση του R1270. Είναι όλα συστήματα χαμηλής φόρτισης, εκτός των
συστημάτων
κλιματισμού Split, και είναι δοκιμασμένα και φορτισμένα εργοστασιακά.
Τυπικά οι ρυθμοί διαρροής είναι 1% του συνολικού φορτίου ανά έτος, σε σύγκριση με έως
και 100% για
τα κεντρικά συστήματα. Έτσι, δεν εμφανίζονται αυξήσεις στην κατανάλωση ενέργειας
λόγω διαρροής.
Αυτός ο τύπος του απλού συστήματος μπορεί να είναι πιο οικονομικός στη λειτουργία ‐ για
παράδειγμα
έχει λιγότερα σημεία ρύθμισης και έχει μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Η
εφαρμογή των
HC ψυκτικών ενθάρρυνε την εφαρμογή των μικρότερων συστημάτων με περιορισμένο
φορτίο
πλήρωσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των διαρροών.

Σε

περίπτωση διαρροής, υπάρχει η δυνατότητα
για εύφλεκτη
ατμόσφαιρα γύρω από το σύστημα. Η καύση θα συμβεί εάν

υπάρχει μια πηγή ανάφλεξης σε αυτή την εύφλεκτη περιοχή.
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές της ΑΤΕΧ15
Για τον εντοπισμό της έκτασης της εύφλεκτης ζώνης σε περίπτωση διαρροής
Για τις ηλεκτρικές συσκευές εντός μιας δυνητικά εύφλεκτης ζώνης στην περίπτωση
διαρροής.
Αυτό το παράρτημα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία
σχεδιασμού για
συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν εύφλεκτη ψυκτική ουσία. Πηγές ανάφλεξης εντός μιας
δυνητικά εύφλεκτης ζώνης, θα είναι κίνδυνος σε περίπτωση διαρροής. Ένα σημαντικό
μέρος της διαδικασίας
σχεδιασμού είναι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της
δυνητικά
εύφλεκτης ζώνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εξασφάλιση ότι οι διαρροές δεν
οδηγούν σε μια
εύφλεκτη ζώνη ή αφαιρώντας πηγές ανάφλεξης από την εύφλεκτη ζώνη.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα πρότυπα:
EN60079‐10‐1 Εκρηκτικές ατμόσφαιρες ‐ Κατάταξη των περιοχών ‐ ατμόσφαιρες
εκρηκτικών
αερίων
EN60335‐2‐89 Οικιακά & παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές ‐ Ασφάλεια, Μέρος 2‐89:
Ειδικές
απαιτήσεις για επαγγελματικές συσκευές ψύξης με ενσωματωμένη ή απομακρυσμένη
μονάδα
συμπύκνωσης ή συμπιεστή
EN 389‐2, Παράρτημα Ι δοκιμή προσομοίωσης διαρροών για εύφλεκτα ψυκτικά υγρά.

Η διαδικασία σχεδιασμού

Η διαδικασία σχεδιασμού για τη διασφάλιση ότι τα ψυκτικά συστήματα με εύφλεκτα
ψυκτικά ρευστά
είναι ασφαλή, συνοψίζεται κατωτέρω για οποιοδήποτε σύστημα το οποίο περιέχει πηγές
ανάφλεξης,
ανεξάρτητα από το μέγεθος φορτίου.
Διεξάγετε δοκιμές εύφλεκτης ζώνης (ταξινόμηση περιοχής) για να
Βήμα 1.1 προσδιοριστεί η έκταση της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης στην περίπτωση
διαρροής.
Βήμα 1.2 Προσδιορίστε τις πηγές ανάφλεξης εντός της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης.
Μετάθεση της πηγής ανάφλεξης έξω από την ενδεχομένως
εύφλεκτη ζώνη. EN60079‐14 (Εκρηκτικές ατμόσφαιρες –
Επιλογή 1
Σχεδιασμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιλογή και ανέγερση)
ή
απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός να
βρίσκεται σε μη επικίνδυνες περιοχές.
Επιλογή 2
ή
Αντικατάσταση της πηγής ανάφλεξης με μία κατάλληλη συσκευή.
Βήμα 1.3

Επιλογή 3
Αύξηση της ροής του αέρα και / ή διατήρηση μιας μόνιμης ροής
ή
του αέρα για τη μείωση της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης.
Επιλογή 4
Κλείστε την πηγή ανάφλεξης σε ένα κατάλληλο περίβλημα (αυτό
συνήθως έχει απαγορευτικό κόστος για μικρά συστήματα και είναι
δύσκολο να επιτευχθεί).
Προσομοιωμένη δοκιμή διαρροής
Προσομοιωμένη δοκιμή διαρροής διεξάγεται για να προσδιοριστεί η έκταση μιας δυνητικά
εύφλεκτης
ζώνης σε περίπτωση διαρροής. Αυτή η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται μόνο από αρμόδιο
πρόσωπο.
Το έργο της δοκιμής θα πρέπει να συμμορφώνονται με το EN60079‐10‐1 Εκρηκτικές
ατμόσφαιρες ‐
Κατάταξη των περιοχών ‐ εκρηκτικές ατμόσφαιρες αερίων. Η παρακάτω διαδικασία
συνοψίζει τη
διαδικασία, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο πρότυπο για πλήρη ενημέρωση. Το EN 378 και
το EN
60335 περιλαμβάνουν και οι δύο οδηγίες για δοκιμές προσομοίωσης διαρροής.
Βήμα 2.1 Αναγνώριση πιθανών τοποθεσιών διαρροής.
Χρησιμοποιήστε το ρυθμό αποδέσμευσης που ορίζεται είτε στο EN 378 ή είτε
Βήμα 2.2
στο EN 60335, όποιο από τα δύο ισχύει για το σύστημα.
Αποφασίστε αν θα υπάρξει ροή του αέρα. Αν οι ανεμιστήρες λειτουργούν σε
μόνιμη βάση, τότε μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Οι
Βήμα 2.3 ανεμιστήρες σταματούν όταν το σύστημα ψύξης είναι απενεργοποιημένο (για
παράδειγμα σε θερμοκρασία) δεν θα πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια

της δοκιμής, δηλαδή έλεγχος βασίζεται στη χειρότερη περίπτωση.
Εκτελείται η ίδια δοκιμή προσομοίωσης διαρροής, μετρώντας τη συγκέντρωση
Βήμα 2.4 HC όπου υπάρχουν πηγές ανάφλεξης και γύρω από το σύστημα, για να βρει
την έκταση της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης (ταξινόμηση περιοχής).

βήμα 2.5 Καταγράψτε την εργασία δοκιμής σε ένα τεχνικό φάκελο.
Η δοκιμή προσομοίωσης διαρροής θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον
παρόμοιο με
εκείνο όπου θα βρίσκεται το σύστημα. Θα πρέπει να εξεταστεί το μέγεθος του δωματίου και
παρακείμενος εξοπλισμός σε σχέση με τις πηγές ανάφλεξης στη διάρκεια της δοκιμής.
Πιθανά σημεία διαρροής

Στα πιθανά σημεία διαρροής περιλαμβάνονται οι ενώσεις, μια καμπή άνω των 90o,
σωληνώσεις και
εξαρτήματα τα οποία εκτίθενται σε κίνδυνο και οποιοδήποτε άλλο αδύναμο σημείο του
συστήματος.
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση της πηγής διαρροής
(π.χ. ο
σωλήνας που συνδέεται με τον κύλινδρο HC και δια μέσω του οποίου εισάγεται η διαρροή
στην
περιοχή), η τοποθέτηση του συστήματος ψύξης και ο εξοπλισμός δειγματοληψίας ψυκτικό
δεν
επηρεάζουν την κυρίως δοκιμή και τα αποτελέσματα. Ο εξοπλισμός για τη μέτρηση της
συγκέντρωσης
ψυκτικού θα πρέπει να έχει επαρκώς ταχεία ανταπόκριση σε μεταβολές συγκέντρωσης,
τυπικά 2 έως 3
δευτερόλεπτα.
Οποιαδήποτε θέση όπου η συγκέντρωση είναι πάνω από το 50% του LFL για οποιοδήποτε

μέρος της
δοκιμής θεωρείται ότι είναι δυνητικά εύφλεκτο 15. Ο συντελεστής του 0,5 χρησιμοποιείται
επειδή μια
διαρροή εύφλεκτου ψυκτικού ορίζεται ως δευτερεύουσα διαρροή.
Η προσομοιωμένη δοκιμή διαρροής προσδιορίζει επίσης την περιοχή γύρω από ένα
σύστημα το οποίο
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από πηγές ανάφλεξης. Αν μια δυνητικά εύφλεκτη ζώνη μπορεί
να συμβεί
πέρα από το αποτύπωμα του συστήματος, είναι σημαντικό ότι και άλλες συσκευές που
βρίσκονται στην
περιοχή αυτή είναι κατάλληλες για χρήση σε δυνητικά εύφλεκτο περιβάλλον.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η προσομοίωση δοκιμής διαρροής θα προσδιορίσει κατά πόσον πηγές ανάφλεξης είναι
εντός της
δυνητικά εύφλεκτης ζώνης. Ηλεκτρικές συσκευές εντός της δυνητικά εύφλεκτης ζώνης δεν
πρέπει:
Να παράγουν ένα τόξο ή σπινθήρα (εκτός αν εμποδίζεται από το να προκαλεί ανάφλεξη
σύμφωνα με το IEC EN 60079‐15 Εκρηκτικές ατμόσφαιρες ‐ Προστασία Εξοπλισμού κατά
τύπο
προστασίας «n», ρήτρες 16 έως 20)
Να αναπτύξει μιας μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας σε περίσσεια της μέγιστης κατάλληλης
για την κατηγορία θερμοκρασίας της συσκευής (εκτός εάν η θερμοκρασία εμποδίζεται να
προκαλέσει ανάφλεξη σύμφωνα με το IEC EN 60079‐15, παράγραφος 16 έως 20).
Πηγές ανάφλεξης
Οι πηγές ανάφλεξης που σχετίζονται με συστήματα ψύξης συνήθως περιλαμβάνουν:

On / off διακόπτες ή ρελέ
Ρελέ (π.χ. για τους ελέγχους και συμπιεστές μονοφασικό)
Διακόπτες πίεσης

Θερμική υπερφόρτωση
Μοτέρ ανεμιστήρα
Θερμοστάτες
Αντλίες συμπυκνωμάτων
Μικροαυτόματους διακόπτες (MCBs)
Θερμαντήρες απόψυξης εάν η επιφανειακή θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί ένα 100oC
θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία ανάφλεξης για το ψυκτικό, π.χ. 360OC για
HCS (μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας του θερμαντήρα θα πρέπει να αποδειχθεί από
δοκιμές στο μέγιστο ατμοσφαιρικό περιβάλλον λειτουργίας, υποθέτοντας ότι ο
τερματισμός απόψυξης απέτυχε).
Θερμές επιφάνειες άνω των 360 βαθμών C.
Τα ακόλουθα στοιχεία δεν είναι γενικά πηγές ανάφλεξης:
Φωτισμός,
Πυκνωτές
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και πηνία
Συνδέσεις καλωδίωσης
Ασφάλειες (θεωρείται ακατάλληλο για συσκευές σπινθήρες εάν είναι μη‐
ανανεώσιμο, μη αναφέροντας τον τύπο φυσιγγίου ή υποδεικνύοντας τύπους
φυσίγγιο, σύμφωνα με IEC60269‐3 (ασφάλειες χαμηλής τάσης ‐ Μέρος 3:
Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ασφάλειες για χρήση από ανειδίκευτα άτομα
(ασφάλειες τήξης κυρίως για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές) ‐ Παραδείγματα
τυποποιημένων συστημάτων των ασφαλειών Α έως ΣΤ), που λειτουργούν εντός
βαθμολογία τους17 ).

Δοκιμάστε τα δείγματα πολλαπλών εκτιμήσεων στην επιλογή παρακάτω, για να ελέγξετε
την
γνώση σας

Ερώτηση 1 ‐
Ποια είναι η πίεση του R744 σε ένα σύστημα το οποίο είναι εν στάση σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 20oC;
i.
4.9 bar g
ii.
7.4 bar g
iii.
55 bar g
iv.
72.8 bar g

Ερώτηση 2 ‐
Ποιό είναι το κατά προσέγγιση displacement που απαιτείται για ένα συμπιεστή που
λειτουργεί
για R600a σε σύγκριση με ένα που λειτουργεί σε R134a για να δώσει την ίδια ικανότητα
ψύξης;
I.
Επτά φορές
II.
Δύο φορές
III.
Το ίδιο
IV.
Ήμισυ

Ερώτηση 3 ‐
Κάτω από ποιά θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι ένα σύστημα R744;
I.
55 ° C
II.
43 ° C
III.
31 ° C
IV.
72 ° C

Ερώτηση 4 ‐
Όταν χρησιμοποιείτε R1270 πάνω από ποιά θερμοκρασία οι θερμές επιφάνειες γίνονται
πηγές
ανάφλεξης;
I.
60 ° C
II.
150 ° C
III.
260 ° C
IV.
360 ° C

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Μια πραγματική εγκατάσταση ψύξης συγκροτείται από διάφορα μηχανήματα
καθένα από τα οποία εκτελεί συγκεκριμένη λειτουργία και έχει την δική του
συμπεριφορά. Ταυτόχρονα όμως η λειτουργία του ενός επηρεάζει την
λειτουργία του αλλού.
Τα σημαντικότερα μηχανήματα μια ψυκτικής εγκατάστασης είναι :
Συμπιεστής
Συμπυκνωτής
Εξατμιστής
Εκτονωτική βαλβίδα ή Τριχοειδής σωλήνας
Όργανα έλεγχου και ρύθμισης
Ο αεροσυμπιεστής, ή «κομπρεσέρ» είναι η μηχανή που συγκεντρώνει σε
έναν κλειστό χώρο ένα αέριο αυξάνοντας κατ' επέκταση μέσα εκεί την
πυκνότητά του και την πίεση του. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι
μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συμπίεση του αερίου.
Σε συστήματα ψύξης με συμπίεση ατμών η κάρδια του συστήματος είναι ο
συμπιεστής. Οι συμπιεστές κατασκευάζονται σε τρεις τύπους, στους
ανοικτού τύπου (Open type), στους ερμητικά κλειστούς (Hermetic), στους
ημιερμητικά κλειστούς (Semi-Hermetic). Επίσης κατατάσσονται σε
κατηγορίες ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους. Έτσι οι γνωστότερες
κατηγορίες συμπιεστών είναι:
Παλινδρομικοί (Reciprocating)
Ελικόμορφοι ή Ελικοειδείς ή Κοχλιωτοί (Screw)
Σπειροειδείς συμπιεστές (Scroll)
Περιστροφικού τύμπανου (Rotary)
Φυγοκεντρικοί (Centrifugal)
ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Ένας συμπιεστής του οποίου ο στροφαλοφόρος άξονας εκτείνεται δια μέσου
του κελύφους του, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να συνδεθεί μέσω
ελαστικού συνδέσμου (κόμπλερ) ή σύστημα τροχαλιών και ιμάντων με τον
άξονα του ηλεκτροκινητήρα, ονομάζεται ανοικτού τύπου συμπιεστής.
Στους ανοιχτού τύπου συμπιεστές είναι απαραίτητη η καλή στεγανότητα για
μην υπάρχει διαφυγή ψυκτικού υγρού στο περιβάλλον αλλά και εισχώρηση
ατμοσφαιρικού αέρα στο χώρο διακίνησης του ψυκτικού υγρού. Αυτό
επιτυγχάνεται με την ύπαρξη διατάξεως στεγανοποίησης στο σημείο
διελεύσεως του άξονα. Η παλαιότερη μέθοδος στεγανοποίησης, που
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, είναι ο στιπιοθλίπτης. Ο στιποιοθλίπτης
τοποθετείται σε μια κυλινδρική υποδοχή μέσα από την οποία διέρχεται ο
στροφαλοφόρος άξονας. Μέσα στην υποδοχή τοποθετείται το στυπίο, το
οποίο συμπιέζεται από ένα κυλινδρικό εξάρτημα και εκτονώνεται πάνω στα
τοιχώματα του κελύφους και στον περιστρεφόμενο στροφαλοφόρο άξονα
στεγνώνοντάς τον.
Τους ανοικτού τύπου συμπιεστές τους συναντάμε στα μηχανοστάσια των
ψυκτικών εγκαταστάσεων, είτε σε παράλληλη διάταξη (σύνδεση με ιμάντες),
είτε συνδεδεμένοι σε σειρά (σύνδεση με κόμπλερ) με τον ηλεκτροκινητήρα. Το
ζεύγος ηλεκτροκινητήρα-συμπιεστή είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο
και συγκρατούνται πάνω σε αυτό με κοχλίες. Το πλαίσιο τοποθετείται πάνω

σε αποσβεστήρες ώστε να μειωθούν οι δονήσεις και οι κραδασμοί που
προκύπτουν από την λειτουργία του συμπιεστή.
Η χρήση ανοικτού τύπου συμπιεστών, με την εξέλιξη της τεχνολογίας που
βοήθησε στην καλύτερη στεγανοποίηση τους, συναντάται σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις μικρής και μεσαίας ψυκτικής ισχύος και σε ψυκτικές
εγκαταστάσεις των πλοίων
ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Όταν το ζεύγος ηλεκτροκινητήρα-συμπιεστή τοποθετείται εντός κοινού
κελύφους, έχουμε τον ερμητικά κλειστό συμπιεστή. Οι βελτιωμένες τεχνικές
μόνωσης δίνουν την δυνατότητα στους ηλεκτροκινητήρες να εργάζονται
ακόμα και εάν βρίσκονται σε επαφή με το ψυκτικό υγρό. Η δομή του είναι
τέτοια ώστε η αναρρόφηση του αερίου ψυκτικού υγρού να γίνεται κατά μήκος
του ηλεκτροκινητήρα, βοηθώντας στην ψύξη του.
Οι μόνες συνδέσεις αφορούν την αναρρόφηση, την κατάθλιψη και την
ηλεκτρική σύνδεση του συμπιεστή. Η σύνδεση με το ψυκτικό κύκλωμα γίνεται
από τους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης, ενώ η ηλεκτρική σύνδεση
των συμπιεστών γίνεται σε εξωτερικό κουτί στο οποίο υπάρχουν οι
ακροδέκτες. Ο ηλεκτροκινητήρας για ισχύ μεγαλύτερη των 5 kW είναι
τριφασικός.
Η ύπαρξη υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημία στον ηλεκτροκινητήρα, για
αυτό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη αφυγραντή στην εγκατάσταση. Επίσης η
αύξηση της τάσης του ρεύματος μπορεί να βραχυκυκλώσει την περιέλιξη του
ηλεκτροκινητήρα, για αυτό είναι αναγκαία η εγκατάσταση προστατευτικών
απότομης αύξησης της τάσης στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η επισκευή ενός
τέτοιου συμπιεστή γίνεται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία αλλά τις
περισσότερες φορές το κόστος επισκευής είναι πολύ υψηλό.
Οι ερμητικά κλειστοί συμπιεστές χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις μικρές
μονάδες ψύξης και κλιματισμού, όπως οικιακά ψυγεία, οικιακά κλιματιστικά
αλλά και σε επαγγελματικά ψυγεία μικρής ψυκτικής ισχύος. Για μεγαλύτερη
ευκολία στην εγκατάσταση, υπάρχουν ερμητικά κλειστοί συμπιεστές σε κοινή
βάση με την μονάδα συμπύκνωσης. Η μονάδα συμπύκνωσης περιλαμβάνει
τον συμπυκνωτή, τον αφυγραντή και τον ελαιοδιαχωριστή.
ΗΜΙΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΣΥΠΙΕΣΤΕΣ
Σε ερμητικά κλειστούς συμπιεστές μεγάλου μεγέθους και ισχύος, δίνετε η
δυνατότητα έλεγχου των μηχανικών μερών. Αυτοί οι συμπιεστές ανήκουν
στους ημιερμητικά κλειστούς συμπιεστές.
Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος στο ίδιο κέλυφος με το
συμπιεστή και αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι. Ο ηλεκτροκινητήρας τους
περισσότερες φορές δεν απομονώνεται με στεγανά, αλλά χωρίζεται με ένα
έδρανο. Η αναρρόφηση του ψυκτικού υγρού γίνεται από τον χώρο των
περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και καθώς ρέει μέσα από αυτές τις ψύχει.
Έπειτα μέσω διόδου οδηγείτε στις βαλβίδες αναρρόφησης που βρίσκονται
στην κεφαλή του συμπιεστή. Στους ημιερμητικά κλειστούς συμπιεστές ο
στροφαλοφόρος άξονας του συμπιεστή είναι προέκταση του άξονα του
ηλεκτροκινητήρα και είναι μόνιμα συνδεδεμένος. Λόγω της κατασκευής τους
αλλά και του όγκου τους οι ημιερμητικά κλειστοί συμπιεστές έχουν αυξημένο
κόστος αγοράς έναντι των ερμητικά κλειστών.
Οι ημιερμητικά κλειστοί συμπιεστές χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά αλλά

και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μικρής αλλά και μεσαίας ψυκτικής ισχύος .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
1.3.1 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (Reciprocating Compressor)
Είναι οι πιο απλοί τύποι συμπιεστών ψύξης καθώς παρουσιάζουν απλότητα
στην κατασκευή αλλά και χαμηλό κόστος αγοράς. Η βιομηχανία κατασκευής
συμπιεστών κατασκευάζει παλινδρομικούς συμπιεστές από τα μέσα του 19 ου
αιώνα για ψυκτικές εγκαταστάσεις ισχύος από μερικά W μέχρι και εκατοντάδες
ΚW. Οι συμπιεστές είναι μονοκύλινδροι ή πολυκύλινδροι, με διάταξη
κυλίνδρων σε σειρά, διάταξη V, διάταξη W και διάταξη αστέρα, επίσης μπορεί
να είναι ανοικτού, ερμητικά κλειστού ή ημιερμητικά κλειστού τύπου.
Κάθε παλινδρομικός συμπιεστής αποτελείται από κάποια βασικά εξαρτήματα
όπως:
Στροφαλοφόρος άξονας
Κύλινδρος ή Κύλινδροι
Διωστήρες (ανάλογα με τον αριθμό τον κυλίνδρων)
Έμβολα (ανάλογα με τον αριθμό τον κυλίνδρων) μαζί με τα ελατήρια τους
Βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης
Κεφάλες (ανάλογα με τον αριθμό και την διάταξη των κυλίνδρων)
Παρεμβύσματα στεγανοποίησης
Το περίβλημα του συμπιεστή
Εξωτερικές βαλβίδες έλεγχου
Η αρχή λειτουργίας τους είναι παρόμοια με αυτή των μηχανών εσωτερικής
καύσης. Οι χρόνοι λειτουργίας στους παλινδρομικούς συμπιεστές είναι δύο. Η
αναρρόφηση και η κατάθλιψη. Η αναρρόφηση του ψυκτικού υγρού ξεκινάει
με την κάθοδο του εμβόλου από το ΑΝΣ (άνω νεκρό σημείο). Έτσι η πίεση
στο χώρο του κυλίνδρου πέφτει κάτω από την πίεση στο χώρο
αναρροφήσεως και ανοίγει η βαλβίδα αναρροφήσεως. Καθώς το έμβολο
κατεβαίνει ο χώρος γεμίζει με αέριο. Όταν το έμβολο φτάσει στο ΚΝΣ (κάτω
νεκρό σημείο) και αρχίζει να ανεβαίνει, ξεκινά η φάση της συμπίεσης. Καθώς
ο όγκος μειώνεται, η πίεση αυξάνεται και κλείνει η βαλβίδα αναρρόφησης.
Όταν η πίεση γίνει μεγαλύτερη από την πίεση του χώρου καταθλίψεως η βαλβίδα
καταθλίψεως ανοίγει και το αέριο μεταφέρεται προς την πλευρά του
συμπυκνωτή. Για να αποφευχθεί η πρόσκρουση του εμβόλου πάνω στην
κεφαλή του συμπιεστή, υπάρχει ένα διάκενο. Το διάκενο αυτό ονομάζεται
όγκος διάκενου.
Οι παλινδρομικοί συμπιεστές χαρακτηρίζονται από την απλότητα της
κατασκευής τους και από το χαμηλό κόστος συντήρησης τους. Τους
συναντάμε σε εγκαταστάσεις μικρής και μεσαίας ψυκτικής ισχύος, σε

κλιματιστικές μονάδες και σε ψυκτικές εγκαταστάσεις πλοίων.
ΕΛΕΙΚΟΜΟΡΦΟΙ ή (Screw Compressor)
ΕΛΕΙΚΟΕΙΔΗΣ ή ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
Οι περιστροφικοί ελικόμορφοι ή ελικοειδείς ή κοχλιωτοί συμπιεστές
ανακαλύφθηκαν γύρω στο 1930 και διαδοθήκαν ευρέως στην Ευρώπη την
δεκαετία του 1950. Ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται όμως σε εμπορικές
εφαρμογές αργότερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς εξελίχτηκαν οι
μέθοδοι παραγωγής και άρχισαν να κατασκευάζονται με μικρές ανοχές.
Οι ελικόμορφοι συμπιεστές ανήκουν στην κατηγορία των περιστροφικών
συμπιεστών και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: οι ελικόμορφοι συμπιεστές
δύο στροφείων (twin screw) και οι ελικόμορφοι συμπιεστές μονού στροφείου
(single screw). Συναντώνται και αυτοί σε τρεις τύπους (ανοικτού τύπου,
ερμητικά κλειστοί, ημιερμητικά κλειστοί) όπως και οι εμβολοφόροι.
Οι ελικόμορφοι συμπιεστές δύο στροφείων αποτελούνται από δύο ελικοειδή στροφεία.
Ένα αρσενικό που φέρει τέσσερα ή πέντε πτερύγια και ένα θύλακο που φέρει έξι ή
επτά. Τα δύο στροφεία σχηματίζουν δύο ατέρμονες, στα οποία κατά την αναρρόφηση ο
ατμού του ψυκτικού υγρού οδηγείται προς την κατάθλιψη Οι ελικόμορφοι συμπιεστές
μονού στροφείου περιλαμβάνουν ένα ελικοειδές στροφείο και
δύο επίπεδους οδοντωτούς τροχούς εκάτερον του στροφείου. Στους πρώτους ελικοφόρους
συμπιεστές τα στροφεία εμπλέκονταν χωρίς την ύπαρξη λιπαντικού. Με την εξέλιξη της
τεχνολογίας όμως, η σύγχρονη πρακτική υπαγορεύει την ύπαρξη λιπαντικού
μεταξύ των στροφείων τόσο για λόγους λίπανσης όσο και για λόγους
στεγανότητας. Λόγω της κατασκευής αλλά και της σχεδίασης τους, οι ελικόμορφοι
συμπιεστές έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη από τους εμβολοφόρους έχοντας
ως αποτέλεσμα να είναι περισσότερο αξιόπιστοι και να έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής. Με βάση την αρχή λειτουργίας τους, δηλαδή την περιστροφή,
έχουν λιγότερες δονήσεις και κραδασμούς κάτι που συνεπάγεται μικρότερη
πιθανότητα διαρροής και απώλειας ψυκτικού υγρού στον χώρο της
εγκατάστασης. Οι χρήση των ελικοφόρων συμπιεστών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει
αυξηθεί καθώς σε πολλές εφαρμογές αντικαθιστούν τους παλινδρομικούς
συμπιεστές. Τους συναντάμε σε ψυκτικές εγκαταστάσεις μεγάλης ψυκτικής
ισχύος και σε εγκαταστάσεις κλιματισμού.

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (Scroll Compressor)
Οι σπειροειδείς (scroll) συμπιεστές είναι και αυτοί περιστροφικοί συμπιεστές
θετικής εκτοπίσεως. Ο χώρος αναρροφήσεως και καταθλίψεως του αερίου
δημιουργείται μεταξύ δύο ελικοειδών σπείρων τοποθετημένες η μια μέσα στην
άλλη. Η μια σπείρα είναι σταθερή, ενώ η άλλη κινείται σε μια κυκλική τροχιά.
Η αναρρόφηση του ψυκτικού μέσου γίνεται από την περιφέρεια, στον χώρο
που δημιουργείται ανάμεσα στις δύο σπείρες. Έπειτα η θυρίδα αναρρόφησης
κλείνει καθώς η κινούμενη σπείρα κινείται και αρχίζει η συμπίεση του ψυκτικού
υγρού. Καθώς ο χώρος μεταξύ των δύο σπείρων μικραίνει, το ψυκτικό υγρό
συμπιέζεται ακόμα περισσότερο μέχρι την κατάθλιψη του από το κέντρο των
σπείρων. Για την ολοκλήρωση της κατάθλιψης του ψυκτικού υγρού
απαιτούνται συνήθως δύο ή τρεις περιστροφές της κινούμενης σπείρας Οι περισσότεροι
σπειροειδείς συμπιεστές δεν έχουν απώλειες διακένου.
Έχουν σταθερό λόγο συμπιέσεως, ο όποιος πρέπει να ταιριάζει με τον
απαιτούμενο λόγο συμπιέσεως της εγκατάστασης, ώστε να μην υπάρχουν
απώλειες υπερσυμπίεσης και υποσυμπίεσης. Οι ογκομετρικές απώλειες
προέρχονται από στην διαρροή αερίου ανάμεσα στις σπείρες και τις δύο
κυκλικές έδρες. Λόγο της αθόρυβης λειτουργίας τους, οι σπειροειδείς συμπιεστές,
χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικιακά ψυγεία και κλιματιστικές μονάδες μικρής
ψυκτικής ισχύος. Τους συναντάμε με ισχύ από 3 έως 50 ΚW και σε ερμητικά
κλειστό τύπο.
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (Rotary
Compressor)
Οι συμπιεστές περιστροφικού τύμπανου κατασκευάζονται τόσο με σταθερά
πτερύγια όσο και με κινητά πτερύγια. Έτσι έχουμε τους περιστροφικούς
συμπιεστές έκκεντρου τύμπανου με σταθερό πτερύγιο και τους περιστροφικοί
συμπιεστές έκκεντρου τύμπανου με κινητά πτερύγια.
α) Περιστροφικοί συμπιεστές έκκεντρου τυμπάνου με σταθερό πτερύγιο
Οι περιστροφικοί συμπιεστές έκκεντρου τυμπάνου με σταθερό πτερύγιο
αποτελούνται από ένα χαλύβδινο κύλινδρο που περιστρέφεται έκκεντρα μέσα
σε ένα κυλινδρικό τοίχωμα. Ο περιστρεφόμενος κύλινδρος, σε μια του
γενέτειρα, σχεδόν εφάπτεται στον εξωτερικό κύλινδρο. Αυτή η γενέτειρα
επαφής μεταβάλλεται με την περιστροφή. Οι όγκοι αριστερά και δεξιά της
γενέτειρας επαφής αυξάνουν και μειώνονται και έτσι έχουμε τις φάσεις της
αναρρόφησης και της συμπίεσης. Ο χώρος χωρίζεται στα δύο από ένα
πτερύγιο που εδράζεται στο εξωτερικό τοίχωμα και βρίσκεται, λόγο της
τάσεως ελατηρίου, συνέχεια σε επαφή με τον περιστρεφόμενο κύλινδρο. Το
πτερύγιο κινείται μέσα και έξω, καθώς ωθείται από το έκκεντρο τύμπανο. Τα
άκρα του τύμπανου και του τοιχώματος κλείνονται από δύο χαλύβδινα
καλύμματα, τα οποία στηρίζουν και τα έδρανα του άξονα, έτσι ώστε να
περιορίζεται η δυνατότητα διαφυγής του ατμού, δεδομένου ότι ο έκκεντρος
κύλινδρος και το τοίχωμα έχουν το ίδιο μήκος. Οι θυρίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης
είναι τοποθετημένες εκατέρωθεν του πτερυγίου. Αρχικά ο χώρος αναρροφήσεως, που
περικλείεται από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο και το πτερύγιο, μεγαλώνει όποτε ο ατμός
του ψυκτικού υγρού αναρροφάται μέχρι να διέλθει από την θυρίδα
αναρροφήσεως. Στην συνεχεία, λόγω περιστροφής του έκκεντρου τυμπάνου,
ο χώρος μικραίνει και ο ατμός συμπιέζεται και καταλήγει στην θυρίδα
καταθλίψεως.

Το κυλινδρικό τοίχωμα είναι έγκλειστο σε ένα εσωτερικό κέλυφος και
βυθισμένο σε λάδι. Ο ατμός υψηλής πίεσης καταθλίβεται μέσα στο κέλυφος,
πάνω από την στάθμη του λαδιού, το οποίο διαχωρίζεται σε ειδική διάταξη
πριν την έξοδο από τον συμπιεστή. Στην συνεχεία ο ατμός συλλέγεται στην
πάνω πλευρά του κελύφους και οδηγείται στην γραμμή καταθλίψεως. Με
αυτόν τον τρόπο, το λάδι διατηρείται σε υψηλή πίεση και εισέρχεται στις
τριβόμενες επιφάνειες κυλίνδρου και τοιχώματος. Έτσι πέρα από την λίπανση
των μερών αυτών έχουμε και την στεγάνωση τους.
Η διακοπή της λειτουργίας του συμπιεστή συνεπάγεται την απώλεια της
λιπαντικής μεμβράνης, έχοντας σαν αποτέλεσμα την εξίσωση των πιέσεων
στον συμπιεστή. Για αυτό το λόγο στην έξοδο του κυλίνδρου συμπιέσεως
τοποθετείται μια αντεπιστροφή βαλβίδα, που εμποδίζει την ροή αερίου και
λαδιού υψηλής πιέσεως πίσω στον χώρο συμπιέσεως.
Η χρήση τέτοιων συμπιεστών περιορίζεται σε οικιακές συσκευές ψύξης και
κλιματισμού μικρής ψυκτικής ισχύος.
Περιστροφικοί συμπιεστές έκκεντρου τύμπανου με κινητά πτερύγια.
Οι περιστροφικοί συμπιεστές έκκεντρου τύμπανου με κινητά πτερύγια
περιλαμβάνουν έναν αριθμό πτερυγίων, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα
κυλινδρικό στροφείο που περιστρέφεται μέσα σε ένα τύμπανο. Το στροφείο
σχεδόν εφάπτεται με το τύμπανο σε μια θέση, στην οποία η στεγανοποίηση
επιτυγχάνεται από μια μεμβράνη λιπαντικού.
Στα δύο άκρα του κυλίνδρου και του στροφείου υπάρχουν δύο καλύμματα,
στα οποία περιλαμβάνονται τα έδρανα του στροφείου. Τα πτερύγια
ολισθαίνουν μέσα σε οδηγούς και κινούνται προς την περιφέρεια του
κυλίνδρου υπό την επίδραση φυγοκεντρικής δύναμης που αναπτύσσεται κατά
την περιστροφή τους. Σε μερικές σχεδιάσεις υπάρχουν ελατήρια που ωθούν
τα πτερύγια με μεγαλύτερη δύναμη στο κέλυφος, επιτυγχάνοντας έτσι
καλύτερη στεγανοποίηση. Ο ατμός του ψυκτικού υγρού εισέρχεται από την
θυρίδα αναρροφήσεως και εγκλωβίζεται ανάμεσα στο στροφείο και στα δύο
γειτονικά πτερύγια. Κατά την διάρκεια της περιστροφής ο χώρος μεταξύ τον
δύο πτερύγιων μειώνεται και ο ατμός συμπιέζεται, μέχρι την εξαγωγή του από
την θυρίδα καταθλίψεως. Η θέση της θυρίδας καταθλίψεως καθορίζει το λόγο
συμπιέσεως. Σε τέτοιου τύπου συμπιεστές μπορεί να φτάσει μέχρι 7:1.
Οι περιστροφικοί συμπιεστές έκκεντρου τύμπανου με κινητά πτερύγια
διαθέτουν σύστημα ψύξης, για την ψύξη του συμπιεστή, με κυκλοφορία νερού
στα εξωτερικά τοιχώματα του συμπιεστή. Η λίπανση γίνεται με εξωτερική
αντλία λαδιού που καταθλίβει το λάδι και το στέλνει σε όλες τις τριβόμενες
επιφάνειες και στα πτερύγια.
Τέτοιου είδους συμπιεστές χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις μεγάλης
ψυκτικής ισχύος και ως συμπιεστές πρώτης βαθμίδας σε διβάθμιες
εγκαταστάσεις. Κατασκευάζονται με μεγίστη ισχύ μέχρι και 400 HΡ και
λειτουργούν με αλογονούχα ψυκτικά υγρά αλλά και με αμμωνία (ΝΗ 3 ).

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (Centrifugal Compressor)
Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές έχουν παρόμοια λειτουργία με τις φυγοκεντρικές
αντλίες. Το ψυκτικό υγρό εισέρχεται σε μορφή ατμού κοντά στο κέντρο ενός
στροφείου, το οποίο περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα. Λόγω της περιστροφής αυτής
δημιουργείται φυγοκεντρική δύναμη που ωθεί τον ατμό προς την περιφέρεια.
Ο ατμός στην έξοδο από το στροφείο έχει αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα, περίπου ίση με την
γραμμική ταχύτητα του άκρου του στροφείου. Έπειτα από την έξοδο του από το στροφείο,
ο ατμός εισέρχεται στο κέλυφος του συμπιεστή όπου επιβραδύνεται και έτσι η κινητική
ενέργεια του ατμού μετατρέπεται σε πίεση. Επειδή η τιμή της πίεσης στην είσοδο του
συμπιεστή είναι μικρή, οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές είναι
πολυβάθμιοι, συνήθως 2 έως 4 βαθμίδες. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις
μεγάλης ψυκτικής ισχύος καθώς και σε εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητη η χρήση
πολυβάθμιων συμπιεστών.
ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
1.4.1. Ιδιότητες και Επιλογή Λιπαντικού
Σε κάθε διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο κινούμενων μερών και
τριβόμενων επιφανειών ή έχει την ανάγκη στεγανοποίησης είναι απαραίτητη η
χρήση λιπαντικού μέσου. Μια τέτοια διάταξη είναι και ο συμπιεστής. Ο
πρωταρχικός σκοπός της χρήσης λιπαντικού μέσου (ψυκτέλαιο), στο
συμπιεστή, είναι η μείωση της τριβής μεταξύ των κινούμενων μερών και των
επιφανειών τριβής. Σε μερικές κατηγορίες συμπιεστών πέρα από την μείωση
της τριβής, η χρήση λιπαντικού μέσου κρίνεται απαραίτητη για να επιτευχθεί
η στεγανότητα του συμπιεστή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις το ψυκτέλαιο αναμιγνύεται και μεταφέρεται
μαζί με τον ατμό του ψυκτικού μέσου σε όλη την ψυκτική εγκατάσταση. Η
κυκλοφορία του ψυκτέλαιου γίνεται από την μεριά της υψηλής πίεσης του
συμπιεστή, έπειτα διέρχεται από τον ελαιοδιαχωριστή και στην συνέχεια
περνά από τον συμπυκνωτή και τον συλλέκτη. Μετά οδεύει προς την
εκτονωτική βαλβίδα, όπου λόγω της πτώσης πίεσης ένα τμήμα του
απελευθερώνεται και ένα μικρό μέρος του παρέχει λίπανση στην βαλβίδα.
Στην συνέχεια οδηγείται στον ατμοποιητή όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και το
ψυκτικό μέσο ατμοποιείται ενώ το
ψυκτέλαιο
συσσωρεύεται στο κάτω τμήμα των σωληνώσεων σε υγρή μορφή. Αν δεν
μπορέσει να διαφύγει προς την αναρρόφηση, συνεχίζει να συσσωρεύεται
στον ατμοποιητή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα α) την μείωση ρυθμού
συναλλαγής θερμότητας καθώς το ψυκτέλαιο λειτουργεί σαν μονωτικό μέσο,
β) τον φραγμό του δικτύου των σωληνώσεων καθώς το ψυκτέλαιο
στερεοποιείται λόγω της παραφίνης που περιέχει και γ) την μείωση της
στάθμης του ψυκτελαίου στην ελαιολεκάνη (κάρτερ) του συμπιεστή με
αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή λίπανση του συμπιεστή ή παύση της
λειτουργίας του συμπιεστή λόγω χαμηλής πίεσης ψυκτελαίου. Για την
αποφυγή τέτοιων καταστάσεων ακολουθούνται κάποιοι κανόνες, οι οποίοι
αναφέρουν πως η ελάχιστη ταχύτητα ροής του ψυκτικού υγρού από τον
ατμοποιητή προς την αναρρόφηση θα πρέπει να είναι 3,8 m/s για οριζόντια
τμήματα και 7,6 m/s για κάθετα τμήματα.
Το ψυκτέλαιο έρχεται σε επαφή και με άλλα τμήματα της εγκατάστασης, άρα
θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία της

εγκατάστασης. Οι βασικότερες επιθυμητές ιδιότητες του ψυκτελαίου είναι:
1) Η χημική σταθερότητα που είναι αναγκαία, καθώς το ψυκτέλαιο θα
πρέπει να διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες για μεγάλο χρονικό
διάστημα και να μην διασπάτε και παράγει αλλά αέρια. Ειδικά για τους
ερμητικά κλειστούς συμπιεστές το ψυκτέλαιο είναι το ίδιο για όλη την
διάρκεια ζωής του συμπιεστή (10 χρόνια περίπου), ενώ στους
ημιερμητικά κλειστούς και στους ανοιχτού τύπου πρέπει να εξασφαλίζει
μεγάλα διαστήματα μεταξύ των αλλαγών. Επιπλέον καθώς το
ψυκτέλαιο ταξιδεύει σε όλο το δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης, που
επικρατούν διάφορες θερμοκρασίες και πιέσεις πρέπει να διατηρήσει
την χημική του σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα εξασφαλίζεται από
την χαμηλή περιεκτικότητα του ψυκτελαίου σε ακόρεστους υδρογονάνθρακες (ανοιχτό
χρώμα), περιορίζοντας παράλληλα την
οξείδωση του ψυκτελαίου.
Το σημείο ροής (pour point) του ψυκτελαίου, είναι η πιο χαμηλή
θερμοκρασία που ρέει το ψυκτέλαιο. Σε χαμηλότερη θερμοκρασία το
ψυκτέλαιο δεν ρέει αλλά δεν έχει στερεοποιηθεί. Αυτό οφείλεται στην
περιεκτικότητα παραφίνης στο ψυκτέλαιο. Το σημείο ροής αποτελεί
βασικό χαρακτηριστικό στην επιλογή ψυκτελαίου ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις χαμηλής θερμοκρασίας. Αν σε
κάποιο σημείο της εγκατάστασης υπάρχει χαμηλότερη θερμοκρασία
από την θερμοκρασία ροής, το ψυκτέλαιο θα αρχίσει να συσσωρεύεται
εκεί. Τέτοια σημεία είναι η εκτονωτική βαλβίδα και ο εξατμιστής με
αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης της εγκατάστασης.
Το σημείο διαχωρισμού παραφίνης (cloud point). Η θερμοκρασία
που διαχωρίζεται η παραφίνη από το ψυκτέλαιο και γίνεται λευκό. Η
συσσώρευση παραφίνης μπορεί να προκαλέσει
φράξιμο της
εκτονωτικής βαλβίδας, των σωληνώσεων της εγκατάστασης και την
μείωση της απόδοσης του ατμοποιητή. Γι αυτό το λόγο το σημείο
διαχωρισμού θα πρέπει να ξεκινάει από χαμηλή θερμοκρασία.
Η διηλεκτρική σταθερά του ψυκτελαίου. Είναι η ιδιότητα που
απαιτείται να έχει το ψυκτέλαιο ώστε το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει
από ένα κενό μήκους 1/10 in, στο οποίο περιέχεται λάδι. Είναι ιδιότητα
που είναι απαραίτητη για ερμητικά και ημιερμητικά κλειστούς
συμπιεστές όπου το ψυκτέλαιο έρχεται σε επαφή με τις περιελίξεις του
ηλεκτροκινητήρα. Λόγο προσμίξεων και υγρασίας, που προκύπτουν
από την λειτουργία του συμπιεστή, η τιμή της σταθεράς μειώνεται.
Το ιξώδες του ψυκτελαίου. Μετριέται σε βαθμούς CST (Centistokes) ή σε βαθμούς SSU
(Saybolt Seconds Universal), οι όποιοι εκφράζουν
τον χρόνο που απαιτείται για την εκροή ποσότητας ψυκτελαίου από
τυποποιημένο δοχείο υπό καθορισμένες συνθήκες. Μικρό ιξώδες
σημαίνει αδυναμία διατήρησης της λιπαντικής μεμβράνης στα
τριβόμενα μέρη, αντίθετα μεγάλο ιξώδες σημαίνει αδυναμία
εισχώρησης του ψυκτελαίου σε περιοχές με μικρές ελευθερίες και
αύξηση της τριβής. Το ιξώδες του ψυκτελαίου μειώνεται όσο μειώνεται
η θερμοκρασία που επικρατεί στα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης
και όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα του σε ψυκτικό υγρό.

Η διαλυτότητα του ψυκτικού υγρού στο ψυκτέλαιο είναι συνάρτηση της
θερμοκρασίας και της πίεσης. Εξ αιτίας της διαλυτότητας του ψυκτικού υγρού
στο ψυκτέλαιο, στον στροφαλοθάλαμο, δεν είναι εύκολος ο έλεγχος της
στάθμης του ψυκτελαίου στο συμπιεστή καθώς μεγαλώνει ο όγκος του. Μετά
από περίοδο ακινησίας η στάθμη του ψυκτελαίου είναι υψηλότερη από το
κανονικό και για αυτό τον λόγο ο έλεγχος της στάθμης θα γίνει μετά από μια
περίοδο λειτουργίας. Παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά η
στάθμη του ψυκτελαίου και να γίνεται πλήρωση στο κάρτερ του συμπιεστή
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Εξίσου σημαντικό κομμάτι της λίπανσης αποτελεί η επιλογή ψυκτελαίου για
την ψυκτική εγκατάσταση. Η επιλογή του ψυκτελαίου γίνεται από τις εταιρίες
κατασκευής τους, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο συμπιεστή, το ψυκτικό υγρό,
την θερμοκρασία καταθλίψεως και την θερμοκρασία ατμοποιήσεως. Κατά την διάρκεια
ζωής του συμπιεστή θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα ο ίδιος
τύπος ψυκτελαίου με αυτόν που αναφέρουν οι προδιαγραφές του συμπιεστή.
Το ψυκτέλαιο αποθηκεύεται σε δοχεία κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να μην
μπορεί να εισχωρήσει όντως η υγρασία της ατμόσφαιρας. Η πλήρωση
ψυκτελαίου στους συμπιεστές γίνεται με μια εκ των δύο διαδικασιών.
Όταν υπάρχει εξωτερική αντλία λαδιού
- Αφαίρεση πώματος, καθαρισμός δοχείου αντλίας, σύνδεση και
τοποθέτηση αντλίας μέσα στο δοχείο. Το περικόχλιο της αντλίας να
είναι χαλαρό και το επιστόμιο συνδέσεως του συμπιεστή κλειστό.
Εξαέρωση της αντλίας και του σωλήνα με μερικούς εμβολισμούς.
Σύσφιξη περικοχλίου και άνοιγμα του επιστομίου συνδέσεως.
- Συμπλήρωσης λαδιού μέχρι την ένδειξη κανονικής στάθμης
- Κλείσιμο επιστομίου και αφαίρεση της αντλίας. Τοποθέτηση
καλύμματος.
Όταν δεν υπάρχει εξωτερική αντλία λαδιού
- Λειτουργία του συμπιεστή και κράτηση όταν πέσει η πίεση στο
στροφαλοθάλαμο. Κλείσιμο των επιστομίων αναρροφήσεως και
καταθλίψεως.
- Αφαίρεση πώματος, συμπλήρωση στο στροφαλοθάλαμο και
συμπλήρωση ψυκτελαίου με καθαρό χωνί.
- Κλείσιμο πώματος συμπληρώσεως και άνοιγμα επιστομίων.
- Εκκίνηση συμπιεστή
Η αντικατάσταση του ψυκτελαίου γίνεται ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας του
συμπιεστή σε χρονικά διαστήματα περίπου ενός έτους για εγκαταστάσεις
σωληνώσεων χαλκού που χρησιμοποιούνται αλογονούχα ψυκτικά υγρά. Σε
εγκαταστάσεις αμμωνίας, που χρησιμοποιούν χάλυβα και σίδηρο στα δίκτυα
σωληνώσεων, γίνεται κάθε τρεις μήνες έλεγχος του ψυκτελαίου για τυχόν
ακαθαρσίες και αν βρεθούν, γίνεται αντικατάσταση του.
1.4.2. ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Για τους ανοικτού και ημιερμητικά κλειστού τύπου συμπιεστές (παλινδρομικοί,
περιστροφικοί και φυγοκεντρικοί) είναι αναγκαία η ύπαρξη δικτύου λιπάνσεως.
Το δίκτυο περιλαμβάνει έναν διαχωριστήρα, για να περιορίζεται η ποσότητα
του λαδιού που διαφεύγει προς τον συμπυκνωτή, παρόλα αυτά για την
λίπανση της εκτονωτικής βαλβίδας και των κινούμενων μερών της
εγκατάστασης απαιτείται η ύπαρξη μικρής ποσότητας λαδιού. Αυτή η

ποσότητα εξασφαλίζεται από τα ίχνη ψυκτελαίου που διαφεύγουν από τον
ελαιοδιαχωριστή με τους ατμούς του ψυκτικού υγρού. Μετά τον
ελαιοδιαχωριστή το κρατηθέν ψυκτέλαιο επιστρέφει στην ελαιολεκάνη του
συμπιεστή.
Όταν η εγκατάσταση αποτελείται από περισσότερους από έναν συμπιεστές,
το δίκτυο λαδιού είναι πολυπλοκότερο. Το δίκτυο περιλαμβάνει μια δεξαμενή
λαδιού και αυτόματες διατάξεις διατήρησης της στάθμης του λαδιού στην ελαιολεκάνη του
κάθε συμπιεστή. Το κρατηθέν ψυκτέλαιο από τον
ελαιοδιαχωριστή επιστρέφει στην δεξαμενή λαδιού, στην οποία διατηρείται σε
πίεση αναρροφήσεως μέσω της γραμμής εξισορροπήσεως. Έπειτα το
ψυκτέλαιο επιστρέφει στους ρυθμιστές στάθμης και μετά στην ελαιολεκάνη
του κάθε συμπιεστή.
Το δίκτυο λαδιού αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημάτων.
Ο διαχωριστήρας λαδιού (ελαιοδιαχωριστής)
Ο τύπος διαχωριστήρα λαδιού που είναι ο πλέον διαδεδομένος είναι ο
κυκλωνικός διαχωριστήρας. Σε έναν τέτοιο ελαιοδιαχωριστή η είσοδος του
αερίου γίνεται από την πλευρά με κλίση, ώστε ο ατμός να αρχίσει να
περιστρέφεται μέσα στο κυλινδρικό κέλυφος. Λόγο της φυγόκεντρου δύναμης,
τα σταγονίδια λαδιού, που βρίσκονται μέσα στον ατμό του ψυκτικού υγρού,
χτυπούν στα τοιχώματα και οδηγούνται προς τα κάτω. Η κίνηση του αερίου
γίνεται σε ελικοειδή μορφή μέσω κατάλληλων οδηγών και καταλήγει στο δίσκο
συλλογής. Από τον δίσκο συλλογής το αέριο περνά από ένα δικτυωτό φίλτρο
όπου κρατούνται και οι τελευταίες ποσότητες λαδιού και στην συνεχεία το
αέριο οδηγείται προς τον συμπυκνωτή. Το λάδι από το κάτω μέρος του
διαχωριστήρα οδηγείται στην ελαιολεκάνη του συμπιεστή μέσω μιας
βελονοειδούς βαλβίδας. Στο κάτω μέρος του διαχωριστήρα υπάρχει ένας
μαγνήτης που κρατεί μεταλλικά κατάλοιπα ώστε να μην προκαλέσουν βλάβη
στην βελονοειδή βαλβίδα. Ο ρυθμιστής στάθμης λαδιού
Ο ρυθμιστής αυτός χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της παροχής λαδιού
από το δοχείο συλλογής προ της ελαιολεκάνη, όταν υπάρχουν περισσότεροι
από έναν συμπιεστές. Η παροχή ρυθμίζεται ώστε να υπάρχει σταθερή
στάθμη λαδιού στον συμπιεστή. Υπάρχουν μηχανικοί, ηλεκτρομηχανικοί και οπτικοί
ρυθμιστές στάθμης. Η λειτουργία του ρυθμιστή στάθμης είναι
σημαντική καθώς τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολική ποσότητα
ψυκτελαίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον συμπιεστή.
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Εξαρτήματα συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων
Συμπιεστής
Τα εσωτερικά μέρη του συμπιεστή αποτελούν μια μονάδα τμημάτων ακρίβειας, με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υλικά, που απαιτούν συνεχώς τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνογνωσία
επενδύσεις και έρευνα. Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του συμπιεστή πρέπει να είναι τόσο
υψηλής ποιότητας ώστε να συνδυάζονται άριστα με το υπόλοιπο συγκρότημα και να μην
αποτελούν παραφωνία.
Ο συμπιεστής επηρεάζει σημαντικά τα εξής:
• Αποτυχία του συμπιεστή όταν λειτουργεί ο κινητήρας, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον
κινητήρα με μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού
και των επιβατών.
•
άνεση ως προς τον τομέα της σωστής θερμοκρασίας.
•
άνεση ως προς τον τομέα των επιπέδων θορύβου.
•
εξοικονόμηση ενέργειας.
Η λειτουργία του είναι να συμπιέζει το εισερχόμενο αέριο ψυκτικό μέσο με αποτέλεσμα
να εξέρχεται από αυτόν με υψηλότερη θερμοκρασία και πίεση.
Τοποθετείται στο χώρο του κινητήρα σε ειδική βάση και παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα
από το στροφαλοφόρο άξονα του οχήματος. Ο σκοπός του είναι να κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο και να δημιουργεί μια διαφορά πίεσης μεταξύ υψηλής και χαμηλής πλευράς του
κυκλώματος έτσι ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες μετακίνησης και μεταφοράς της
θερμότητας.
Είδη συμπιεστών
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα είδη των συμπιεστών που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων.
Παλινδρομικός συμπιεστής
Πρόκειται για τον κλασικό εμβολοφόρο συμπιεστή ο οποίος λειτουργεί παρόμοια με τον
εμβολοφόρο κινητήρα που συναντούμε στα αυτοκίνητα.
Λειτουργεί σε δύο χρόνους όπου στον πρώτο χρόνο, της εισαγωγής ή αναρρόφησης,
αναρροφά το χαμηλής πίεσης ψυκτικό αέριο, ενώ στο δεύτερο χρόνο, κατάθλιψης ή συμπίεσης, συμπιέζει το αέριο με αποτέλεσμα να εξέρχεται προς το συμπυκνωτή με αυξημένη πίεση. Ο τύπος αυτός συμπιεστή δεν έχει σήμερα εφαρμογή στα αυτοκίνητα λόγω του
μεγάλου του όγκου και των μεγάλων απαιτήσεων σε ισχύ για τη λειτουργία του. Στο Σχήμα
1.3.2.1 φαίνονται τα εξαρτήματα και ο τρόπος λειτουργίας ενός εμβολοφόρου συμπιεστή.
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Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου
Πρόκειται για περιστροφικό συμπιεστή με πέντε έως επτά κοίλα έμβολα της αμερικανικής
εταιρείας Sanden που χρησιμοποιείται στα περισσότερα αυτοκίνητα.
Ο όγκος συμπίεσης του ψυκτικού υγραερίου μπορεί και μεταβάλλεται από 30% έως
100% ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψύξη του συστήματος. Στη χαμηλή απαίτηση η διαδρομή του εμβόλου είναι ελάχιστη, ενώ στο μέγιστο της απόδοσης χρησιμοποιείται ολόκληρη.
Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη εξωτερικά ελεγχόμενο
Πρόκειται για ένα νέου τύπου περιστροφικό συμπιεστή με 5 έως 7 κοίλα έμβολα
Η καινοτομία του είναι ότι περιστρέφεται συνεχώς όσο λειτουργεί ο κινητήρας και μια
εξωτερική ηλεκτροβαλβίδα ελέγχει την πίεση και τη ροή του ψυκτικού από το συμπιεστή.
Η ηλεκτροβαλβίδα επιτρέπει στο συμπιεστή να λειτουργεί σε όλη την περιοχή απόδοσής
του από 2% - 98% και ρυθμίζεται συνεχώς από τον εγκέφαλο του κλιματιστικού
Οι περισσότεροι κατασκευαστές συμπιεστών χρησιμοποιούν σήμερα διαφορετικούς
λυόμενους τύπους «εξωτερικά» ελεγχόμενοι. Εδώ αναφέρονται οι πιο συνηθισμένοι τύποι
μ
της αγοράς που χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές οχημάτων.
«Εξωτερικά ελεγχόμενοι» σημαίνει ότι ο κυβισμός του συμπιεστή καθορίζεται σε σχέση
με διάφορες παραμέτρους του συστήματος, όπως η εξωτερική / επιθυμητή θερμοκρασία,
η υψηλή / χαμηλή πίεση, ο αριθμός στροφών, το φορτίο κινητήρα, μέσω μιας ενσωματωμένης βαλβίδας ρύθμισης ελεγχόμενης από το σύστημα κλιματισμού. «Χωρίς συμπλέκτη»
σημαίνει ότι ο συμπιεστής δεν διαθέτει πια έναν ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Αυτό σημαίνει ότι ο συμπιεστής κινείται συνεχώς από την τροχαλία ιμάντα και λειτουργεί ακόμα και
όταν το σύστημα κλιματισμού είναι απενεργοποιημένο.
Η μονάδα τροχαλίας ιμάντα του συμπιεστή αποτελείται, π.χ., από ένα σύνδεσμο και την
ίδια την τροχαλία ιμάντα
Η τροχαλία συνδέσμου αποτελείται από ένα ελαστικό στοιχείο και αποτελεί τη σύνδεση
μεταξύ της τροχαλίας ιμάντα και του άξονα συμπιεστή. Από τη μία λειτουργεί ως ένας αποσβεστήρας κραδασμών και από την άλλη προστατεύει το συμπιεστή και τα άλλα κινούμενα
συγκροτήματα από την υπερφόρτωση και τις βλάβες. Εάν ο συμπιεστής, π.χ. μπλοκάρει,
αυξάνονται πολύ οι δυνάμεις μετάδοσης στην περιοχή του ελαστικού στοιχείου μεταξύ της
τροχαλίας ιμάντα και της τροχαλίας συνδέσμου. Ανάλογα με τον κατασκευαστή συμπιεστών και τον τύπο η σύνδεση διακόπτεται από την παραμόρφωση του ελαστικού στοιχείου
ή την ενεργοποίηση της «ασφάλειας υπερφόρτωσης». Η τροχαλία ιμάντα λειτουργεί μόνο
άδεια. Επομένως, αποτρέπεται μία βλάβη του ιμάντα ή άλλων συγκροτημάτων που κινούνται μέσω αυτού.

Η βαλβίδα ρύθμισης βρίσκεται στο συμπιεστή και λαμβάνει παλμικά

διαμορφωμένα σήματα (ΡWM) από τη μονάδα ελέγχου κλιματισμού. Το ρεύμα, που οδηγείται από τη μονάδα ελέγχου στη βαλβίδα ρύθμισης και σε τελική ανάλυση καθορίζει την
απόδοση του συμπιεστή, μπορεί να εμφανιστεί με τη βοήθεια μιας συσκευής διάγνωσης
ως ομάδα τιμών μέτρησης Οι συμπιεστές χωρίς συμπλέκτη διαθέτουν επίσης μια βαλβίδα
ασφαλείας η οποία προστατεύει το συμπιεστή και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος
κλιματισμού από την πολύ υψηλή πίεση. Η βαλβίδα ενεργοποιείται συνήθως μεταξύ των
35 και 45 bar (ανάλογα με τον κατασκευαστή συμπιεστών). Η βαλβίδα ανοίγει μόνο μέχρι
να εκτονωθεί η υπερπίεση. Στη συνέχεια κλείνει ξανά για να μην διαρρεύσει ολόκληρη η
ποσότητα ψυκτικού στην ατμόσφαιρα. Το μέγιστο ρεύμα που μεταφέρεται από τη μονάδα ελέγχου
στη βαλβίδα ρύθμισης, ανέρχεται, π.χ. στο Α3, με τη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στα 0,65
Α περίπου. Για το σκοπό αυτό, ο συ πιεστής επιτυγχάνει επίσης τη μέγιστη απόδοσή του. Στην
κανο ική λειτουργία ρέει ένα μέσο ρεύμα 0,3 Α. Το πρόβλημα στα νέα οχήματα έγκειται στο ότι
δεν είναι ακόμα δυνατή μια διάγνωση εκτός του εύρους της διαχείρισης του κινητήρα με
πολλές συσκευές ελέγχου. Ιδανικά κατάλληλη για το σκοπό αυτό είναι η χρήση του παλμογράφου. Με τη βοήθεια κατάλληλων ακίδων ελέγχου, το παλμικά διαμορφωμένο σήμα
ΡWM μπορεί να καταγραφεί στη σύνδεση (φις) του συμπιεστή. Ο παλμογράφος πρέπει να
ρυθμιστεί στα 5 V/Div και 0,5 ms/Div.
Στην οθόνη του παλμογράφου μπορούν να παρουσιαστούν οι μεμονωμένοι τρόποι λειτουργίας με ενεργό κινητήρα. Με χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας (•Lo”) εμφανίζεται Lo
ένα σήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σήμα με έναν συντελεστή παλμών περ. 75% (Σχήμα 1.3.2.6 β). Ο συντελεστής παλμών προκύπτει από τη σχέση του εύρους παλμού -Β- και
της απόστασης του σήματος - C (σε αυτή την περίπτωση 75% διάρκεια ενεργοποίησης,
25% διάρκεια απενεργοποίησης).
Παράλληλα, με βάση τις τμηματικές τάσεις (Α=5V), μπορείτε να διαβάσετε το ύψος
της τάσης του οχήματος (περ. 13,5 V). Η τιμή τάσης που εμφανίζεται ως αριθμός (9,8 V)
είναι μόνο μια μέση τιμή. Το εύρος παλμού εξαρτάται από την επιθυμητή απόδοση ψυ
ξης και την τάση του οχήματος. Σε όλο το εύρος -Β- το ρεύμα προς τη βαλβίδα ρύθμισης
«ρυθμίζεται» από τη μονάδα ελέγχου. Ανάλογα με τη ρύθμιση του χειριστηρίου και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία) το εύρος παλμού του ορθογώνιου
παραλληλόγραμμου σήματος αλλάζει και η βαλβίδα ρύθμισης ενεργοποιείται με τέτοιο
τρόπο ώστε να αποφέρουν την απόδοση συμπιεστή που απαιτείται για την επίτευξη της
επιθυμητής θερμοκρασίας. Με βάση αυτή τη μέθοδο μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον η αλλαγή
του σήματος πραγματοποιείται μέσω της μονάδας ελέγχου. Εάν πραγματοποιείται μια λογική
αλλαγή των σημάτων, αλλά δεν προκύπτει καμία αλλαγή της θερμοκρασίας στους αεραγωγούς και μείωση της θερμοκρα ίας εσωτερικού χώρου, τότε προφανώς υπάρχει
ένα ελάττωμα στο συμπιεστή.
Επιπλέον, υπάρχουν στην αγορά διαγνωστικές συσκευές, με τις οποίες είναι δυνατόν να παράγεται ένα σήμα ΡWM, με διαφορετική διάρκεια παλμού. Έτσι μπορεί να
διαπιστωθεί εάν μια ενεργοποίηση του συμπιεστή οδηγεί σε αλλαγή της πίεσης ψυκτικού. Ένας έλεγχος λειτουργίας μέσω σήματος ΡWM μπορεί, επίσης, να διεξαχθεί με
μια γεννήτρια λειτουργίας. Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται οπωσδήποτε η σύνδεση στην
πλευρά της μονά ας ελέγχου του συστήματος κλιματισμού ενός «φορτίου», το οποίο
να αντιστοιχεί σε εκείνο μιας ηλεκτρονικής βαλβίδας ρύθμι ης. Διαφορετικά, η μονάδα ελέγχου εντοπίζει ένα σφάλμα στο σύστημα και το αποθηκεύει στη μνήμη σφαλμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες λειτουργίας ή σε αστοχία του συστήματος. Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαβαστεί η μνήμη σφαλμάτων και να διαγραφεί μέσω
μιας διαγνωστικής συσκευής.
Περιστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου με διπλά έμβολα
Ο συμπιεστής αποτελείται από 3 έως 6 διπλά έμβολα που όταν είναι σε λειτουργία
παλινδρομούν και αφού αναρροφήσουν στους κυλίνδρους το χαμηλής πίεσης ψυκτικό
αέριο το συμπιέζουν και το οδηγούν έξω προς το συμπυκνωτή.

Ο άξονας κινεί συνεχώς τον κεκλιμένο δίσκο έτσι ώστε να παλινδρομούν εναλλάξ τα
έμβολα στο αριστερό και δεξί σώμα των κυλίνδρων.
Ελικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll)
Πρόκειται για ένα συμπιεστή με δύο σπείρες όπου κινείται η μία μέσα στην άλλη. Η μια
σπείρα είναι σταθερή στο κέλυφος του συμπιεστή ενώ η δεύτερη είναι στερεωμένη σε
έναν κινούμενο άξονα. Ανάμεσα στις δύο σπείρες υπάρχουν θάλαμοι συμπίεσης σε σχήμα
μισοφέγγαρου οι οποίοι αυξομειώνουν το σχήμα τους ανάλογα με την κίνηση της κινούμενης σπείρας. Έτσι, όταν οι θάλαμοι μεγαλώνουν, αναρροφούν το χαμηλής πίεσης ψυκτικό
αέριο, ενώ, όταν μικραίνουν συμπιέζουν το αέριο με αποτέλεσμα να εξέρχεται προς το
συμπυκνωτή με αυξημένη πίεση. Στην έξοδο υπάρχει μια ανεπίστρεπτη βαλβίδα για να
αποτρέπει την επιστροφή του ψυκτικού όταν ο συμπιεστής απενεργοποιείται.
Περιστροφικός συμπιεστής με πτερύγια (rotary)
Η λειτουργία αυτού του τύπου συμπιεστή στηρίζεται σε μια βαλβίδα κατάθλιψης η οποία
εμποδίζει το ψυκτικό αέριο υψηλής πίεσης να εισέλθει στο συμπιεστή όταν έχει τελειώσει
ο κύκλος ή όταν δεν λειτουργεί ο συμπυκνωτής. Ο άξονας του συμπιεστή περιστρέφεται
με τα πτερύγιά του να ακουμπούν στα τοιχώματά του, σχηματίζοντας έτσι θαλάμους συμπίεσης ανάλογους του αριθμού των πτερυγίων. Τα πτερύγια, με την περιστροφή τους,
αφορούν το χαμηλής πίεσης ψυκτικό αέριο και αφού το συμπιέσουν το οδηγούν έξω από
τη βαλβίδα κατάθλιψης του συμπυκνωτή.
Ηλεκτροκίνητος συμπιεστής
Οι παραπάνω κατηγορίες συμπιεστών αφορούν συμπιεστές που η κίνησή τους γίνεται
μέσω ιμάντα από τον κινητήρα.
Σε σύγχρονα οχήματα όπως τα υβριδικά ή και τα ηλεκτρικά χρησιμοποιούνται
ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του
κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Ο ηλεκτρικός συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις κλιματισμού και τη χωρητικότητα της μπαταρίας
του οχήματος. Στους ηλεκτρικούς συμπιεστές που χρησιμοποιούνται σήμερα η ρύθμιση
της ισχύος γίνεται με ανάλογη προσαρμογή του αριθμού στροφών σε βαθμίδες των 50
στροφών ανά λεπτό. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητη μια εσωτερική ρύθμιση της
ισχύος.
Οι ηλεκτρικοί συμπιεστές συνήθως είναι τύπου scroll για τη συμπίεση του ψυκτικού
μέσου, σε αντίθεση με τους συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα από τον κινητήρα
που είναι συνήθως ταλαντευόμενου δίσκου. Τα πλεονεκτήματα είναι μια εξοικονόμηση
βάρους γύρω στο 20% και ανάλογη μείωση του κυβισμού για επίτευξη της ίδιας απόδοσης.
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Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης (clutch)
Οι κατασκευαστές κλιματιστικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη για να θέτουν εντός ή εκτός λειτουργίας το συμπιεστή. Είναι ουσιαστικά το ηλεκτρικό εξάρτημα που ενώνει τον άξονα περιστροφής του συμπιεστή με το στροφαλοφόρο
άξονα του κινητήρα του αυτοκινήτου. Όλοι οι συμπλέκτες στηρίζουν τη λειτουργία τους
στην αρχή της μαγνητικής έλξης.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ηλεκτρομαγνητικών συμπλεκτών:
α) με σταθερό (στατικό) πηνίο και β) με περιστρεφόμενο πηνίο.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πιο πολύ οι ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες με
σταθερό πηνίο, επειδή έχουν λιγότερα τριβόμενα μέρη. Το πηνίο συνδέεται από το ένα
άκρο με το θερμοστάτη και πρεσσοστάτες (θετικό άκρο) και με το άλλο στη γείωση (σασί).
Η λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη ελέγχεται από το θερμοστάτη χώρου που
τοποθετείται στον αέρα που επιστρέφει από το σαλόνι του αυτοκινήτου (επιστροφή) ή από
τους διακόπτες χαμηλής πίεσης (πρεσσοστάτες). Όταν η θερμοκρασία του χώρου ικανοποιηθεί, ο θερμοστάτης διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το πηνίο του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη. Έτσι το πηνίο του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη απομαγνητίζεται και ο

συμπλέκτης απεμπλέκεται από το συμπιεστή και περιστρέφεται ελεύθερα. Ο συμπιεστής
σταματάει να περιστρέφεται και το A/C σταματάει να δίνει ψύξη.
Ο συμπιεστής παίρνει κίνηση από το στροφαλοφόρο με τη βοήθεια του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη. Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, η τροχαλία (4) αρχίζει να περιστρέφεται
ελεύθερα επάνω στον κινητήριο άξονα του συμπιεστή. Με το πάτημα του διακόπτη λειτουργίας του κλιματιστικού, αρχίζει να ρέει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το πηνίο διέγερσης
με αποτέλεσμα να το μαγνητίζει. Με αυτό τον τρόπο έλκεται η πλάκα κίνησης (1) η οποία
είναι σταθερά συνδεδεμένη με τον κινητήριο άξονα του συμπιεστή, προς την τροχαλία. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύμπλεξη και ο συμπιεστής επιταχύνεται στη συνέχεια ανάλογα
με τις στροφές του κινητήρα. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα σταματάει να ρέει μέσα από το
πηνίο διέγερσης, τότε η πλάκα κίνησης απελευθερώνεται από την τροχαλία με τη βοήθεια
ελατηρίων επαναφοράς. Για να επιτευχθεί η άψογη λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού
συμπλέκτη, πρέπει το διάκενό του να είναι ρυθμισμένο σωστά. Γι’ αυτό το λόγο τοποθετούνται μεταξύ της τροχαλίας και της πλάκας κίνησης διαχωριστικές προσθήκες με αυστηρά
συγκεκριμένο πάχος.
Συμπυκνωτής (ψυγείο a/c)
Ο συμπυκνωτής είναι το δεύτερο από τα βασικά εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στους κανόνες μεταφοράς θερμότητας. Λειτουργεί δηλαδή
σαν εναλλάκτης θερμότητας, με το περιβάλλον ή με το μέσο αποβολής της θερμότητας που
χρησιμοποιεί το ψυκτικό κύκλωμα.
Σκοπός του συμπυκνωτή στο ψυκτικό κύκλωμα είναι η αποβολή της θερμότητας, ώστε
να αλλάζει μορφή το ψυκτικό ρευστό και από αέριο να γίνεται υγρό.
Στο συμπυκνωτή το ψυκτικό ρευστό μπαίνει σε αέρια μορφή υψηλής θερμοκρασίας και
πίεσης με θερμοκρασία 700C και πίεση 15 Bar και βγαίνει σε υγρή μορφή υψηλής πίεσης
και μειωμένης θερμοκρασίας, λόγω υπόψυξης. Άρα από το συμπυκνωτή τα ποσά της θερμότητας που αποβάλλονται είναι λανθάνοντα φορτία, εκτός από τις τελευταίες σωληνώσεις, που δημιουργείται στο ήδη υγροποιημένο ρευστό μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας,
που είναι η υπόψυξη και αποτελεί ποσό αισθητής θερμότητας.
Στο συμπυκνωτή το ψυκτικό ρευστό αποβάλλει τα φορτία θερμότητας που έχει απάγει
α) στον εξατμιστή, β) στο συμπιεστή, λόγω τριβών και θερμότητας κινητήρα και γ) στο
μήκος της γραμμής αναρρόφησης. Η επιφάνεια του συμπυκνωτή είναι ανάλογη του θερμικού φορτίου που πρέπει να αποβληθεί από το ψυκτικό κύκλωμα. Οι συμπυκνωτές που
χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτου είναι αερόψυκτοι, δηλαδή χρησιμοποιούν
ως μέσο αποβολής της θερμότητας τον αέρα. Στους αερόψυκτους συμπυκνωτές των κλιματιστικών αυτοκινήτων, η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται σε μία διαφορά θερμοκρασίας
από τον αέρα του περιβάλλοντος από 180C – 200C. Ο συμπυκνωτής αποτελείται από σωλήνες
αλουμινίου και πτερύγια αλουμινίου. Τοποθετείται μπροστά από το ψυγείο του κινητήρα του αυτοκινήτου, ώστε να ψύχεται με επάρκεια και ο συμπυκνωτής και το ψυγείο του κινητήρα.

Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή είναι το εξάρτημα που βοηθάει στη γρηγορότερη απο-

βολή θερμότητας (βεβιασμένη κυκλοφορία) από το συμπυκνωτή προς το περιβάλλον. Είναι
στερεωμένος συνήθως επάνω στο συμπυκνωτή και έχει τη δυνατότητα άλλοτε να αναρροφά και άλλοτε να σπρώχνει τον αέρα ανάλογα με τη συνδεσμολογία του. Είναι συνήθως
εφοδιασμένος με αντικραδασμικά στηρίγματα που αποσβένουν τους κραδασμούς και τους
θορύβους και προστατεύεται από πλαστικό περίβλημα. Υπάρχουν δύο τύποι ανεμιστήρων:
ανεμιστήρας λειτουργεί σε σχέση με το πώς εμπλέκεται με το Α/C με τους παρακάτω
τρόπους:
Είναι συνεχώς σε λειτουργία.
•
Λειτουργεί με το ξεκίνημα του A/C.
•
Συνδεδεμένος με το θερμοστάτη.
•
Συνδεδεμένος με τον πρεσσοστάτη χαμηλής.
•
Συνδεδεμένος με τον ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη.
•
Συνδεδεμένος με την Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου.
Βαλβίδα εκτόνωσης
Εκτονώνει την πίεση στο ψυκτικό υγρό πριν αυτό εισέλθει στον εξατμιστή.
Η θέση της είναι ακριβώς στην είσοδο του εξατμιστή. Η εκτονωτική βαλβίδα μειώνει
την πίεση στο ψυκτικό υγρό και επιτρέπει την εκτόνωση ή την αλλαγή κατάστασης του
ψυκτικού υγρού στην εβαπορέτα. Το με υψηλή πίεση ψυκτικό υγρό που εισέρχεται στην
εκτονωτική βαλβίδα είναι σχετικά ζεστό. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με ένα απλό άγγιγμα
της γραμμής μεταφοράς του υγρού. Στην έξοδό του από την εκτονωτική βαλβίδα είναι
σχετικά ψυχρό. Στο κάτω μέρος της βαλβίδας εκτόνωσης διέρχεται το χαμηλής πίεσης
ψυκτικό αέριο από τον εξατμιστή προς το συμπιεστή.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχει, διαστέλλεται το αέριο στο θάλαμο διαστολής
μετακινώντας το διάφραγμά του και αυξομειώνει έτσι τη δίοδο του ψυκτικού υγρού από
το συμπυκνωτή προς τον εξατμιστή μέσω της βαλβίδας ελέγχου.
Σωλήνες σταθερής διαμέτρου
Σε μερικά αυτοκίνητα μπορεί να συναντήσουμε στο κύκλωμα του ψυκτικού αντί για εκτονωτική βαλβίδα ένα σωλήνα σταθερής διαμέτρου. Συνδέεται μεταξύ συμπυκνωτή και εξατμιστή, άρα αποτελεί το σημείο διαχωρισμού μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής πλευράς
πίεσης του κυκλώματος.
Ενώ το ψυκτικό ρευστό φτάνει στο σωλήνα σταθερής διαμέτρου σε υγρή κατάσταση
και υψηλή πίεση, διαφεύγει από αυτόν με χαμηλότερη πίεση.
Στη μέση του σωλήνα υπάρχουν δύο δακτύλιοι «Ο» ώστε να περιορίζουν το ψυκτικό,
ενώ παράλληλα υπάρχουν και δύο διηθητήρια φίλτρα ώστε να καθαρίζεται το ψυκτικό από
ξένα σωματίδια. Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η σωστή τροφοδοσία του εξατμιστή
σε ψυκτικό υγρό.
Αφυγραντήρας
Οι αφυγραντήρες είναι από τα κυριότερα βοηθητικά εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου,
αφού ο μεγαλύτερος εχθρός των ψυκτικών κυκλωμάτων είναι η υγρασία. Σκοπός τους
είναι η απαλλαγή του κυκλώματος από τυχόν μικροσταγονίδια υγρασίας, τα οποία ξέφυγαν από το κενό που δημιουργήσαμε στο κύκλωμα πριν από τη φόρτισή του με ψυκτικό
ρευστό. Σκοπός επίσης των αφυγραντήρων στα κλιματιστικά αυτοκινήτου είναι να προστατεύουν το κύκλωμα από τα ρινίσματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν φραγμούς
στη ροή του ψυκτικού ρευστού ή ενόχληση στα μηχανικά κινούμενα μέρη. Στον κλιματισμό
αυτοκινήτων χρησιμοποιούμε τα παρακάτω δύο είδη αφυγραντήρων:
1.
Αφυγραντήρας / Συσσωρευτής (για συστήματα με σωλήνα σταθερής διαμέτρου).
2.
Αφυγραντήρας / Συλλέκτης (για συστήματα με εκτονωτική βαλβίδα).
Αφυγραντήρας / συσσωρευτής
Στα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν με σωλήνα σταθερής διαμέτρου, τοποθετείται στο κύκλωμα ένας αφυγραντήρας / συσσωρευτής μεταξύ του εξατμιστή και του συμπιεστή.
Ο αφυγραντήρας αυτός προστατεύει το συμπιεστή από τυχόν αναρρόφηση ψυκτικού

υγρού και λειτουργεί σαν εφεδρικό δοχείο και φίλτρο για το ψυκτικό ρευστό.
Το ψυκτικό ρευστό που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση καταλήγει από τον εξατμιστή,
μέσα από το σωλήνα εισαγωγής (3) στον αφυγραντήρα. Το στοιχείο αφύγρανσης (8) του
αφυγραντήρα, κατακρατεί την υγρασία που έχει απορροφηθεί από το ψυκτικό. Έτσι, το
ψυκτικό που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, συγκεντρώνεται στο επάνω μέρος του αφυγραντήρα (4) από όπου και αναρροφάται από το σωλήνα εξαγωγής (2). Πίσω από το διηθητήριο (6) που φέρει ο αφυγραντήρας υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα από σωλήνα σχήματος
U (5). Μέσα απ’ αυτό το άνοιγμα αναρροφάται το ψυκτέλαιο (7) που συγκεντρώνεται
στο κάτω μέρος του αφυγραντήρα / συσσωρευτή και αναμειγνύεται με το ψυκτικό που
βρίσκεται σε αέρια κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση του
συμπιεστή.
Αφυγραντήρας / συλλέκτης
Στα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν με βαλβίδα εκτόνωσης,
τοποθετείται στο κύκλωμα ένας αφυγραντήρας / συλλέκτης μεταξύ του συμπυκνωτή και
της βαλβίδας εκτόνωσης. Έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει το πλεονάζον ψυκτικό υγρό,
μέχρι να χρειαστεί ξανά στο κύκλωμα
Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με δείκτη ροής (γυαλάκι) και υγρασίας (για R-12).
Το ψυκτικό υγρό βγαίνει με υψηλή πίεση από το συμπυκνωτή και καταλήγει μέσα από το
σωλήνα εισαγωγής (1) στον αφυγραντήρα / συλλέκτη. Ένα στοιχείο αφύγρανσης (4) κατακρατεί την υγρασία και φιλτράρει όλα τα ξένα σωματίδια. Το ψυκτικό υγρό μπαίνει στο σωλήνα ανόδου του ψυκτικού (6) και καταλήγει στο σωλήνα εξαγωγής (3) και στη συνέχεια στη
βαλβίδα εκτόνωσης. Στο σωλήνα εξαγωγής υπάρχει ένα γυαλάκι παρατήρησης (2) μέσα
από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί η ροή του ψυκτικού υγρού (μόνο σε συστήματα με R-12)
Ο αφυγραντήρας / συλλέκτης μπορεί να κατακρατήσει μία περιορισμένη ποσότητα
υγρασίας (περίπου 6-10 gr). Κάποιοι αφυγραντήρες / συλλέκτες φέρουν διπλό ή τριπλό
διακόπτη πίεσης (χαμηλής-υψηλής), ο οποίος αποσυμπλέκει το συμπιεστή, εάν η πίεση βγει
εκτός ορίων.
Εξατμιστής (εβαπορέτα ή ατμοποιητής)
Μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο, απορροφώντας θερμότητα από την καμπίνα επιβατών. Τοποθετείται κατά κανόνα στο χώρο του ταμπλό και αποτελεί συγκρότημα με το καλοριφέρ, τους αισθητήρες κα τα κλαπέτα κατεύθυνσης του αέρα. Η εβαπορέτα λειτουργεί με τον
αντίστοιχο τρόπο που λειτουργεί ο συμπυκνωτής, αλλά αυτή μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε
αέριο, απορροφώντας θερμότητα από τον αέρα του χώρου επιβατών. Όταν το ψυκτικό φτάσει στην εβαπορέτα έχει χαμηλή πίεση, έχει αποβάλλει τη θερμότητα που περιέχει και είναι
πολύ ψυχρότερο από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου, με αποτέλεσμα να απορροφήσει
θερμότητα από το ζεστό αέρα, να φτάσει στο σημείο βρασμού και να ατμοποιηθεί. Το ψυκτικό μέσο, σε μορφή αερίου χαμηλής πίεσης, μεταφέρει τη θερμότητα από την εβαπορέτα
μέσω σωληνώσεων στο συμπιεστή, και συγκεκριμένα στη χαμηλή πλευρά, όπου και ο ψυκτικός κύκλος επαναλαμβάνεται.
Η εβαπορέτα απομακρύνει τη θερμότητα από την περιοχή που πρέπει να ψυχθεί. Η
θερμοκρασία που έχει επιλέξει ο οδηγός για την καμπίνα των επιβατών θα καθορίσει αν
απαιτείται ψύξη ή κλιματισμός. Όταν μια περιοχή ψύχεται, είναι απαραίτητο να περάσουν
μεγάλες ποσότητες αέρα μέσα από τα πτερύγια της εβαπορέτας για την εναλλαγή της θερμότητας. Ένας ανεμιστήρας είναι αναγκαίο εξάρτημα της εβαπορέτας στα κλιματιστικά
συστήματα. Ο ανεμιστήρας πρέπει να στείλει το ζεστό αέρα στα πτερύγια της εβαπορέτας
και μετά να εξαναγκάσει τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορήσει στον κλιματιζόμενο χώρο.

Βοηθητικά εξαρτήματα συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων
Σωληνώσεις
Οι σωληνώσεις είναι τα εξαρτήματα των A/C αυτοκινήτου που επιτρέπουν την κυκλοφορία
του ψυκτικού μέσου. Αποτελούνται από ένα εύκαμπτο σωλήνα με σφιγμένα στα άκρα ρακόρ. Κατασκευάζονται από εύκαμπτους σωλήνες ειδικών προδιαγραφών (SAE J51B), ώστε
να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες πιέσεων και θερμοκρασιών που επικρατούν στους χώρους που τοποθετούνται (χώρος κινητήρα) αλλά και στους κραδασμούς που προκαλούνται
από την κίνηση του αυτοκινήτου. Το εσωτερικό μέρος τους είναι κατασκευασμένο από υλικό
μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής (BUNA-N για R-12, H-NBR για R-134), για περιοχές
θερμοκρασιών από –300C έως + 1200C. Το ενδιάμεσο μέρος αποτελείται από κλωστικά
στοιχεία. Το εξωτερικό μέρος είναι από νεοπρένιο και είναι αδιάβροχο. Το υλικό κατασκευής
τους πρέπει να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο ψυκτικό ρευστό που χρησιμοποιείται. Οι
εύκαμπτοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για το R-12 δεν είναι συμβατοί με το R-134a. Για
το R-134a χρειάζονται εύκαμπτοι σωλήνες με πιο χαμηλή στεγανότητα και εσωτερική επένδυση. Η σωλήνα τύπου Barrier χρησιμοποιείται και για τα δύο ψυκτικά ρευστά.
Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να προφυλάσσονται από εξαρτήματα μεγάλης θερμοκρασίας (κινητήρας κ.λπ.) και να στερεώνονται καλά, ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί
που μπορεί να προκαλέσουν προϋποθέσεις για διαρροές του ψυκτικού ρευστού. Η σύνδεση των εύκαμπτων σωληνώσεων με τα εξαρτήματα της κλιματιστικής μονάδας γίνεται με
τρεις τρόπους:
•
Με ρακόρ και στεγανωτικό δακτύλιο (Oring).
•
Με σφιγκτήρες (Hose clamp Fitting).
•
Με ρακόρ και εκχείλωση στο άκρο του σωλήνα (Flare Fitting).
Λαστιχάκια ενώσεως σωλήνων
Στο σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων που λειτουργεί με R-134, τα λαστιχάκια ενώσεως
σωλήνων και τα λαστιχάκια του συμπιεστή είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται H-NBR και είναι συνήθως πράσινου χρώματος. Στα συστήματα κλιματισμού με
R-12 είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται BUNA-N και είναι συνήθως
μαύρα. Τα λαστιχάκια που χρησιμοποιούνται με R-134 είναι παχύτερα από αυτά που χρησιμοποιούνται με R-12, για να υπάρχει καλύτερη στεγανοποίηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συστήματα με R-12. Τα λαστιχάκια του συμπιεστή πρέπει να του εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και να αντέχουν σε θερμοκρασίες από –300C έως + 1200C.
Τροχαλίες – ιμάντες
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης από το στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα στον άξονα
περιστροφής του συμπιεστή, γίνεται με ειδικές τροχαλίες και ιμάντες. Η ευθυγράμμιση των
τροχαλιών και η ρύθμιση της έντασης των ιμάντων είναι εργασία πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια.
Μετάδοση κίνησης
Όλοι οι συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα της μηχανής, με άμεσο
ή έμμεσο τρόπο. Έτσι, μερικοί συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα
της μηχανής, με έναν ή δύο ιμάντες και έχουν μία τροχαλία που κινείται αργά και ρυθμίζει
το τέντωμα (τεντωτήρας) αυτών των ιμάντων
Άλλοι συμπιεστές κινούνται από την τροχαλία της αντλίας νερού, η οποία με τη σει-

ρά της περιστρέφεται από την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής
Άλλοι συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα μέσω ενός
απλού ιμάντα, που ονομάζεται ελικοειδής ιμάντας
Σχέση μετάδοσης κίνησης
Η σχέση μετάδοσης κίνησης συγκρίνει δύο τροχαλίες μεταξύ τους. Εάν, για παράδειγμα,
η διάμετρος της τροχαλίας ενός συμπιεστή είναι 100 mm και η διάμετρος της τροχαλίας
του κινητήρα είναι 50 mm, τότε η σχέση μετάδοσης είναι =
100 = 2 .
50
1
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η τροχαλία του κινητήρα περιστρέφεται με 2000 RPM,
τότε η τροχαλία του συμπιεστή θα περιστρέφεται με 1000 RPM. Δηλαδή η τροχαλία του
κινητήρα πρέπει να κάνει δύο πλήρεις περιστροφές προκειμένου η τροχαλία του συμπιεστή να κάνει μία πλήρη περιστροφή.
Το σύστημα κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, γνωστό και ως
«Clima ή Climatronic», είναι κατά βάση ένα απλό σύστημα κλιματισμού (Air Condition), με
ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και μηχανισμούς που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Πρόκειται
για αισθητήρια στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες καθώς και μηχανισμούς ελέγχου των
διαφόρων λειτουργιών. Με βάση αυτά, η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος
μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία και ποιότητα του αέρα του χώρου επιβατών.
Μια βασική διαφορά του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος κλιματισμού, είναι
ο τρόπος ελέγχου της θερμοκρασίας αέρα. Στο απλό σύστημα θέρμανσης / ψύξης του
απλού κλιματισμού, το χειριστήριο της θερμοκρασίας αέρα συνδέεται με το εσωτερικό του
συγκροτήματος ελέγχου με τη βοήθεια μιας ντίζας. Περιστρέφοντας το χειριστήριο αλλάζει
και η ποσότητα του αέρα που περνάει από το καλοριφέρ (ανάμειξη κρύου – ζεστού αέρα).
Στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας (μοτέρ), ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα από τη μονάδα χειριστηρίων.
Σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά / ηλεκτρικά οχήματα
Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή πετρελαίου). Αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης προσφέρει λειτουργίες που
συμβάλλουν σε μια αυξημένη άνεση στον κλιματισμό του οχήματος προσφέροντας τη δυνατότητα κλιματισμού του χώρου επιβατών στην επιθυμητή θερμοκρασία ακόμη και πριν
από την έναρξη της διαδρομής. Η ενεργοποίηση του κλιματισμού πραγματοποιείται με
τηλεχειρισμό.
Συστήματα κλιματισμού για λεωφορεία, φορτηγά
Η μαζική μεταφορά ατόμων με κλιματιζόμενα λεωφορεία έχει εξυπηρετήσει το επιβατικό
κοινό για πολλές δεκαετίες. Οι κατασκευαστές λεωφορείων και οι κατασκευαστές συστημάτων κλιματισμού βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών με την τροποποίηση
των σχεδίων κλιματισμού με τη βοήθεια των τελευταίων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης και της αξιοπιστίας των συστημάτων, των προσθηκών καινούργιων
παραμέτρων καθώς επίσης και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας.

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΡΕΥΣΤΑ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (A/C)
Ψυκτικά μέσα (ρευστά)
Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο (ρευστό) που έχει την ιδιότητα να εξατμίζε-

ται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση
(1 atm). Ένα μέσο (ρευστό), για να χρησιμοποιηθεί ως ψυκτικό, θα πρέπει να παρουσιάζει
συγκεκριμένες φυσικές, χημικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες και να είναι ασφαλές, αποδοτικό και οικονομικό. Ως πρώτο ψυκτικό μέσο (υγρό) καταγράφεται η χρήση αμμωνίας
το 1865 από τον Ferdinand Carre για βιομηχανική χρήση. Ως εξέλιξη των ψυκτικών μέσων
μπορεί να θεωρηθεί η χρήση του SO2 από τον Ελβετό φυσικό Pictet το 1876. Επόμενο
ψυκτικό μέσο είναι το μεθυλο-χλωρίδιο που εμφανίζεται το 1878 για μικρές και μεσαίες
ψυκτικές εγκαταστάσεις από τον Vincent. Το R-12 εμφανίζεται ως ψυκτικό μέσο το 1930
από την εταιρεία Dupont.
Δεν υπάρχει ιδανικό ψυκτικό μέσο (ρευστό) για όλα τα είδη συστημάτων κλιματισμού.
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο, για να θεωρείται ικανό για εκμετάλλευση στα συστήματα κλιματισμού, είναι πολλές. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες ιδιότητες καλύπτει ένα ψυκτικό μέσο τόσο πιο ιδανικό θεωρείται.
Ψυκτικό ρευστό R–134a
Το ψυκτικό μέσο (υγρό) που πλέον χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό των αυτοκινήτων
είναι το R–134a (C2H2F4) και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Τα χαρακτηριστικά του R–134a είναι τα εξής:
1.
Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια.
2.
Δεν προσβάλλει (οξειδώνει) τα μέταλλα.
3.
Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικές τσιμούχες στα επιμέρους εξαρτήματα των κλιματιστικών, που λειτουργούν με
το συγκεκριμένο ψυκτικό υγρό.
4.
Δεν είναι δηλητηριώδες.
5.
Απορροφά εύκολα την υγρασία.
6.
Δεν είναι εύφλεκτο.
7.
Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση διαρροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα και δεν διαχέεται στην ατμόσφαιρα με
ό,τι θα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο.
8.
Είναι άοσμο.
Το ψυκτικό μέσο (ρευστό) R–134a είναι αποτέλεσμα πολυετών ερευνών από εταιρείες κατασκευής των ψυκτικών μέσων (Dupont, Atochem, ICI, κ.λπ.) και κυκλοφόρησε στο
εμπόριο το 1990 προς αντικατάσταση του R–12.
Το R–134a ή C2H2F4 (τετραφθοροαιθάνιο) είναι ένα ψυκτικό μέσο που περιέχει κυρίως
υδροφθοράνθρακες και δεν προκαλεί καταστροφή του όζοντος. Με ιδιότητες παραπλήσιες
με αυτές του R-12, μπορεί να αντικαταστήσει το R-12 ως ψυκτικό μέσο, αφού τα θερμοδυναμικά του χαρακτηριστικά είναι σχεδόν ίδια, με λίγο μεγαλύτερες πιέσεις στις υψηλές
θερμοκρασίες. Απορροφά την υγρασία ευκολότερα από το R–12. Προσβάλλει τα διάφορα
στεγανωτικά υλικά (φλάντζες, τσιμούχες) του συμπιεστή που χρησιμοποιούνταν για το R–12.
Για το λόγο αυτό το R–134a δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συμπιεστή που λειτουργούσε
με R–12. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θα προκαλέσει την καταστροφή του συμπιεστή.
Οι πρώτες εφαρμογές ως ψυκτικό μέσο ξεκίνησαν από τα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων και κατόπιν χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα ψυκτικά συστήματα (εκτός οχημάτων).

Βασικά χαρακτηριστικά
1.
Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια.
2.
Δεν οξειδώνει τα μέταλλα.
3.
Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικές τσιμούχες στα επιμέρους εξαρτήματα των κλιματιστικών αυτοκινήτων.
4.Δεν είναι δηλητηριώδες.
5.
Απορροφά εύκολα την υγρασία.
6.
Δεν είναι εύφλεκτο.
7.
Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση διαρροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα.
8. Είναι άοσμο.
9. Σε ατμοσφαιρική πίεση ατμοποιείται (βράζει) στους –26.30C.
Ψυκτικό ρευστό HFO R–1234 yf.
To HFO-1234yf ή CF3CF=CH2 είναι το νέο ψυκτικό μέσο (υγρό) που προορίζεται να αντικαταστήσει το R134a στα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων, για περιβαλλοντικούς
λόγους (φαινόμενο θερμοκηπίου).
Eίναι προϊόν συνεργασίας της Honeywell & της DuPont.
Βασικά χαρακτηριστικά :
•
Είναι 350 φορές λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον σε σχέση με το R134a.
•
Η διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα είναι μόνο 11 μέρες.
•
Είναι συμβατό σε μεγάλο ποσοστό με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού
που χρησιμοποιούν R134a.
Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα ψυκτικών μέσων. Διαγράμματα - πίνακες
Η λίπανση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για όλες τις εφαρμογές του R-134a, γιατί δεν
είναι συμβατό με τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούσαμε στο R-12. Οι κατασκευάστριες
εταιρείες συνιστούν αυστηρά, όταν γίνεται χρήση του R-134a, η λίπανση να γίνεται με
πολυεστερικά λιπαντικά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη χρήση αυτών των λιπαντικών,
γιατί έχουν την ιδιότητα να απορροφούν πολύ γρήγορα υγρασία και να χάνουν τη λιπαντική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα την καταστροφή του συμπιεστή. Γι’ αυτό το λόγο τα
δοχεία που φυλάσσονται πρέπει να παραμένουν ερμητικά κλειστά.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Α/C).
Με τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» εννοούμε το φαινόμενο αύξησης της μέσης
θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης με την πάροδο του χρόνου και, σύμφωνα με επιστήμονες, ενδέχεται να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση συγκεντρώσεων «αερίων
θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει ως τα σημαντικότερα «αέρια θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου
(N2O) και τα φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης. Το πιο γνωστό φθοριούχο αέριο
που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σαν ψυκτικό μέσο στην ψύξη και κλιματισμό των
περισσοτέρων κατασκευαστών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων είναι το
γνωστό R-134a (HFC) και προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση του με τον κανονισμό
ΕΚ 307/2008.
Με τον όρο «τρύπα του όζοντος» ή φαινόμενο καταστροφής της στιβάδας του όζοντος
εννοούμε τη δημιουργία οπών (τρύπες) στη στιβάδα του όζοντος, εξαιτίας των ψυκτικών
μέσων που χρησιμοποιούσαν στα τότε συστήματα ψύξης και κλιματισμού και των αυτοκινήτων με την εμπορική ονομασία φρέον (freon) ή χλωροφθοράνθρακας (CFC12) ή R12.
Με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αποφασίστηκε η κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, όπως ήταν και το φρέον (R12) που υιοθετήθηκε στον
ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ 2037/2000)
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Βασικοί έλεγχοι

Για το σύστημα κλιματισμού συνήθως συνιστάται ετήσιος τακτικός έλεγχος (τέλη άνοιξης,
αρχές καλοκαιριού) και αφορά κυρίως την απόδοση και καλή λειτουργία του συστήματος,
τον καθαρισμό και την απολύμανση του συστήματος, τον εντοπισμό τυχόν διαρροών και
τον καθαρισμό ή αντικατάσταση εξαρτημάτων (φίλτρων, ιμάντων κ.ά.).
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα κλιματισμού ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πρέπει με
τη βοήθεια διαγνωστικής συσκευής να εντοπισθούν τυχόν βλάβες και αφού επισκευασθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πρέπει να γίνει μετά την επισκευή και
μηδενισμός (σβήσιμο) των βλαβών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ασφαλείας και να
λαμβάνονται τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας.
Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος ξεκινά οπτικά ελέγχοντας:
•
την ύπαρξη τυχόν διαρροών στις συνδέσεις σωληνώσεων και των εξαρτημάτων του
συμπιεστή,
•
την καθαρότητα του συμπυκνωτή,
•
την κατάσταση του ιμάντα κίνησης και φίλτρων.
Στη συνέχεια ενεργοποιείται το σύστημα κλιματισμού και ελέγχεται η ποσότητα και πληρότητα σε ψυκτικό μέσο (συνήθως με την ύπαρξη φυσαλίδων) και γίνεται και ακουστικός
έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν θορύβων κυρίως στο συμπιεστή, τη λειτουργία του ανεμιστήρα, την ενεργοποίηση των κλαπέτων ρύθμισης παροχής αέρα στο χώρο των επιβατών και
την ύπαρξη τυχόν δυσάρεστων οσμών (μούχλας).
Η καλή λειτουργία και η απόδοση του συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνονται με τον
κινητήρα ζεστό, τα παράθυρα κλειστά, ενεργοποιημένη την ανακύκλωση και την ταχύτητα
του ανεμιστήρα στη δεύτερη βαθμίδα (σκάλα). Μέσα σε ένα λεπτό η θερμοκρασία του
εισερχόμενου αέρα στο χώρο επιβατών πρέπει να είναι από 6οC έως 8οC. Διαφορετικά
υπάρχει βλάβη και θα πρέπει να εντοπισθεί. Κυρίως αν αυτό οφείλεται σε διαρροή ψυκτικού μέσου προς το περιβάλλον.
Έλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου με λυχνία Helide
Η ανίχνευση διαρροής σε ένα κλιματιστικό αυτοκινήτου πραγματοποιείται ανάλογα με το
ψυκτικό μέσο με το οποίο λειτουργεί το σύστημα και με τα ανάλογα όργανα ή συσκευές
και διαδικασίες, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και ατομικά μέσα προστασίας. Παλαιότερα, στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν για ψυκτικό
μέσο το R-12, η ανίχνευση διαρροής μπορούσε να γίνει με τη λυχνία Halide (Χέιλάιντ) και
την αλλαγή χρώματος κατά την καύση του ψυκτικού μέσου, αν υπήρχε διαρροή. Συγκεκριμένα, αν το χρώμα άλλαζε και γινόταν από μπλε σε βαθύ πράσινο, σήμαινε ότι υπήρχε
διαρροή στο σημείο του συστήματος που ελεγχόταν. Αν το χρώμα της φλόγας γινόταν
βιολετί, σήμαινε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαρροή φρέον (R-12).

Για έλεγχο διαρροής με τη λυχνία Helide, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν στο σύστημα
να υπήρχε μια πίεση τουλάχιστον της τάξεως των 2 bar (30 psi).
Αποφεύγεται η πολύωρη χρήση της λυχνίας Halide σε κλειστούς χώρους

γιατί το φρέον (R-12) όταν καίγεται παράγει φωσγένιο που είναι δηλητηριώδες αέριο.
•
Στον έλεγχο διαρροής ψυκτικού μέσου φρέον (R-12) με λυχνία Halide, ΔΕΝ
πρέπει να υπάρχει διαρροή καυσίμου (βενζίνης ή πετρελαίου ή υγραερίου
ή φυσικού αερίου), γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης και έκρηξης.
Σε κάθε σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων επιβάλλεται να ελεγχθεί εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου ή πρόκειται για φυσιολογική εξάτμιση ψυκτικού. Οι πιο συνηθισμένοι
τρόποι ελέγχου διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού, είτε με ηλεκτρονικό
ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με μείγμα υδρογόνου – αζώτου.
Έλεγχος διαρροής με αντλία κενού
Με τη μέθοδο αυτή απλά ελέγχεται αν υπάρχει στεγανότητα στο σύστημα δημιουργώντας
κενό. Αν η διαρροή είναι μεγάλη, τότε είναι αδύνατη η δημιουργία κενού στο σύστημα. Αν
η απώλεια είναι μικρή, τότε η δημιουργία κενού επιτυγχάνεται, αλλά δεν συγκρατείται με
την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος. Δεν μπορεί όμως να εντοπισθεί το σημείο διαρροής, αλλά απλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει διαρροή στο σύστημα κλιματισμού.
Έλεγχος διαρροής με ηλεκτρονικό ανιχνευτή
Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές μπορούν να αναγνωρίσουν τα ψυκτικά μέσα είτε με ήχο, είτε
με ενδεικτικές λυχνίες, είτε μέσω οθόνης μπορούν και εντοπίζουν πολύ μικρές διαρροές
ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. στεγανότητα εξατμιστή). Δεν ενδείκνυται η χρήση
τους σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο μεγάλες ποσότητες
εξατμισμένες ψυκτικού μέσου.
Έλεγχος διαρροής με υπεριώδη ακτινοβολία
Με τη μέθοδο αυτή εντοπίζονται τυχόν σημεία διαρροής ψυκτικού μέσου με την πρόσθεση
στο σύστημα μιας καθορισμένης ποσότητας (π.χ. 3,7 ml) ενός ειδικού υγρού (σκιαγραφικό) και η εμφάνιση των σημείων διαρροής με το φωτισμό τους με μια λυχνία υπεριώδους
ακτινοβολίας. Είναι γενικά μια χρονοβόρα μέθοδος και η δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος, με το σκιαγραφικό υγρό σε μια πίεση περίπου 13 bar, σημαίνει ότι η μέθοδος
μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και αν το σύστημα είναι ήδη γεμάτο με ψυκτικό μέσο
Έλεγχος διαρροής με άζωτο και αφρό
Αφού αδειάσει το σύστημα από το ψυκτικό μέσο, γεμίζεται με άζωτο σε μια μέγιστη πίεση των 12 bar. Στη συνέχεια ελέγχεται αν η πίεση παραμένει σταθερή για ένα χρονικό
διάστημα των 5 με 10 λεπτών. Τυχόν διαρροή μπορεί να εντοπισθεί από ένα «σφύριγμα».
Διαφορετικά, αν δεν ακούγεται σφύριγμα, ψεκάζεται από έξω στα σημεία ελέγχου υλικό
ανίχνευσης διαρροών και όπου υπάρχει διαρροή σχηματίζεται αφρός. Με αυτή τη μέθοδο
εντοπίζονται μόνο μεγαλύτερες διαρροές σε καλά προσβάσιμα σημεία. Η ίδια μέθοδος
πλήρωσης με άζωτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το «στέγνωμα» του συστήματος
μετά από πλύση, όσο και για τον έλεγχο διαρροής ψυκτικού.
Έλεγχος διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου
Αφού αφαιρεθεί (αδειάσει) το σύστημα από το ψυκτικό μέσο, γεμίζεται με μείγμα από 95%
άζωτο και 5% υδρογόνο. Με τη βοήθεια μιας ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής ανίχνευ ης
διαρροών ελέγχονται τα εξαρτήματα για τυχόν διαρροή υδρογόνου. Επειδή το υδρογόνο
είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, ο αισθητήρας πρέπει να περάσει αργά πάνω από τα
υποτιθέμενα σημεία και εξαρτήματα που έχουν διαρροή, όπως συνδέσεις αγωγών, συμπιεστής, αφυγραντήρας κ.ά. Μετά το τέλος της ανίχνευσης διαρροών το μείγμα υδρογόνουαζώτου μπορεί να απελευθερωθεί στο περιβάλλον.

Διαδικασία διάγνωσης βλαβών
Το συχνότερο πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού είναι η απόδοση της
ψύξης του. Η σωστή διάγνωση και η σωστή επισκευή απαιτούν, εκτός από τις συσκευές
ελέγχου, και τα ειδικά εργαλεία και την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί

να αποκτηθεί, π.χ. μέσω εκπαιδεύσεως. Λόγω όμως των διαφορετικών συστημάτων που
υπάρχουν, οι παρακάτω γνώσεις και οδηγίες μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως μια βασική διαδικασία αρχών για τα περισσότερα συστήματα κλιματισμού.
Οι παρακάτω εργασίες (βήματα) βοηθούν σε μια σωστή διάγνωση, ώστε να εντοπισθεί
η πραγματική βλάβη και να γίνει και η σωστή επισκευή ή αντικατάσταση του χαλασμένου
εξαρτήματος.
Βήμα 1ο
Ανάψτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και ελέγξτε αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού, ενεργοποιώντας μία-μία τις σκάλες (βαθμίδες) στο διακόπτη του ανεμιστήρα.
Βήμα 2ο
Αν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ελέγξτε την ασφάλεια του ανεμιστήρα, το ρελέ, το διακόπτη και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων.
Βήμα 3ο
Αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, τοποθετήστε το διακόπτη στη μέγιστη θερμοκρασία ψύξης
και ελέγξτε αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης του συμπιεστή.
Βήμα 4ο
Αν δεν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, ελέγξτε την καλωδίωση, τις ηλεκτρικές
συνδέσεις, την παροχή ρεύματος, τον αισθητήρα / διακόπτη θερμοκρασίας, το διακόπτη
πίεσης και τυχόν λανθασμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού.
Βήμα 5ο
Αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, αφήστε σε λειτουργία το σύστημα με τη
μέγιστη απόδοση ψύξης στη μεσαία βαθμίδα ανεμιστήρα για πολλά λεπτά και μετρήστε
τη θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό να είναι από
3οC έως 9οC.
Βήμα 6ο
Αν είναι η θερμοκρασία εξόδου στον κεντρικό αεραγωγό είναι υψηλή, ελέγξτε αν απενεργοποιείται η θέρμανση, αν το φίλτρο του εσωτερικού χώρου είναι εντάξει, ελέγξτε τον διακόπτη / αισθητήρα θερμοκρασίας και το θερμοστάτη (εάν υπάρχει), ελέγξτε τα κλαπέτα
αερισμού, τις βαλβίδες θέρμανσης και τον εξαερισμό του συμπυκνωτή.
Βήμα 7ο
Αν η θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό κυμαίνεται
από 3οC έως 9οC, ελέγξτε στις 2000 με 2500 στροφές ανά λεπτό (min-1) αν η χαμηλή πίεση (ND) κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 3,0 bar και η υψηλή πίεση (HD) είναι μεταξύ 6,0 και
25,0 bar (αν ο συμπιεστής είναι ρυθμιζόμενης απόδοσης 2 bar).
Βήμα 8ο
Αν ισχύουν οι παραπάνω πιέσεις τότε το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σωστά
.
Πλήρωση του συστήματος κλιματισμού με ψυκτικό
Η πλήρωση με ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τη συσκευή πλήρωσης και από
το σύνδεσμο της υψηλής πίεσης για την αποφυγή πιέσεων του ψυκτικού στο συμπιεστή.
Η διαδικασία πλήρωσης πραγματοποιείται με την παρακάτω σειρά εργασιών:
•
Ρυθμίστε τη διανομή αέρα στον κεντρικό αεραγωγό και ανοίξτε όλες τις μεσαίες
περσίδες - αεραγωγούς.
•
Ρυθμίστε το διακόπτη του ανεμιστήρα φρέσκου αέρα στη μεσαία βαθμίδα (σκάλα).
•
Ρυθμίστε την επιλογή θερμοκρασίας στη μέγιστη απόδοση ψύξης.
•
Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα (χωρίς τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού)
και λειτουργήστε τον χωρίς διακοπή τουλάχιστον για 2 λεπτά στο ρελαντί.
•
Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού με αριθμό στροφών κινητήρα στο ρελαντί
για 10 δευτερόλεπτα περίπου.
•
Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού για 10 δευτερόλεπτα.

•
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον 5 φορές.
•
Ελέγξτε το σύστημα.
Σε περίπτωση υποψίας για διαρροή, το σύστημα δεν θα πρέπει να γεμίσει πάλι με ψυκτικό. Πρέπει πρώτα να διεξαχθεί μια ανίχνευση διαρροών, γεμίζοντας π.χ. το σύστημα κλιματισμού με μείγμα υδρογόνου-αζώτου και κάνοντας έλεγχο με μια ηλεκτρονική συσκευή
ανίχνευσης διαρροών.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα, αντικαθίσταται το εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού
όπου εντοπίσθηκε η διαρροή ή μόνο το στοιχείο του ξηραντήρα φίλτρου. Στη συνέχεια,
η εγκατάσταση εκκενώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και γεμίζεται με τη συσκευή
πλήρωσης με ψυκτικό και λάδι σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
5.3
Βλάβες / αντικατάσταση συμπιεστή
Μια συνηθισμένη βλάβη είναι να μην λειτουργεί ικανοποιητικά ή και καθόλου το σύστημα
μετά την επισκευή μιας διαρροής ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή μετά από τις εργασίες συντήρησης του συστήματος.
Εάν το σύστημα κλιματισμού τεθεί ξανά σε λειτουργία, ο συμπιεστής μπορεί να μην έχει
καθόλου απόδοση (να μην ανεβάζει πίεση). Αυτό φαίνεται στη διαγνωστική συσκευή αφού οι
πιέσεις, τόσο στην πλευρά της υψηλής όσο και στην πλευρά της χαμηλής, είναι σχεδόν ίδιες.

Αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι είτε στο κύκλωμα ψυκτικού, π.χ. στη βαλβίδα εκτόνω
σης, υπάρχει ανεπαρκής ροή είτε στο ότι ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός.
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κατά τον έλεγχο εισόδου του συστήματος κλιματισμού οι τιμές υψηλής και χαμηλής πίεσης βρίσκονται στα φυσιολογικά όρια και μόνο
η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ χαμηλή και τα προβλήματα εμφανίζονται μόνο μετά
την εκ νέου πλήρωση του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Μέσω της εκκένωσης και της εκ νέου πλήρωσης μπορεί να δημιουργηθούν σωματίδια
ρύπων ή μεταλλικά γρέζια και να συσσωρευτούν στη βαλβίδα ρύθμισης (Σχήμα 5.3.2 α)
του συμπιεστή ή στη βαλβίδα εκτόνωσης / στραγγαλιστική βαλβίδα (Σχήμα 5.3.2 β) και
έτσι να προκληθούν βλάβες. Ειδικά όταν το φίλτρο του αφυγραντήρα / ξηραντήρα είναι
παλιό ή η εγκατάσταση δεν είναι επαρκώς γεμάτη.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αφαιρέσετε το συμπιεστή και να αδειάσετε το λάδι.
Εάν φαίνεται μια «γκρι χρωστική αλ οίωση» (κατά τη χρήση σκιαγραφικού γκρι-πράσινου ή
γκρι-κίτρινου) του λαδιού λόγω της ύπαρξης λεπτών μεταλλικών σωματιδίων (Σχήμα 5.3.3),
θα πρέπει να πλυθεί σωστά το κύκλωμα ψυκτικού λόγω των ξένων σωματιδίων, να αντικατασταθούν η βαλβίδα εκτόνωσης και ο ξηραντήρας φίλτρου και να εκκενωθεί ξανά το
κύκλωμα ψυκτικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να γεμίσει εκ νέου με ψυκτικό και
λάδι. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Λίπανση συμπιεστή
Εάν ένας συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστη α με πολύ λίγο ψυκτικό, άρα
και λιγότερο λιπαντικό (π.χ. λόγω διαρροής), αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λίπανση των
εξαρτημάτων συμπιεστή (τα μοναδικά κινητά), και υπερθέρμανση του συστήματος. Η μεγάλη καταπόνηση των εξαρτημάτων συμπιεστή, μπορεί να δημιουργήσει μεταλλικά γρέζια

στα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στη μερική ή ολική φθορά της εσωτερικής βαλβίδας ρύθμισης. Η φραγή της βαλβίδας ρύθμισης εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συμπιεστή. Μόνο με αντικατάσταση του συμπιεστή, η οποία περιλαμβάνει και
πλύση του συστήματος, μπορούν να διορθωθούν οι βλάβες. Η ελλιπής λίπανση προκαλεί
βλάβες σε όλους τους τύπους συμπιεστών. Ωστόσο, οι συμπιεστές ρυθμιζόμενης απόδοσης
έχουν μεγαλύτερη φθορά στη μικρή ποσότητα ψυκτικού ή και λαδιού.
Ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού γίνεται με τον κινητήρα του αυτοκινήτου να
είναι σε λειτουργία για 20 έως 30 λεπτά περίπου και το σύστημα κλιματισμού στη μέγιστη
ψύξη και ο ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές, ώστε να επιστρέψει το λιπαντικό στο συμπιεστή. Η αφαίρεση του λιπαντικού από το συμπιεστή ή η πρόσθεση γίνεται σύμφωνα με
την ποσότητα και ποιότητα που ορίζει ο κατασκευαστής
Η αφαίρεση του λαδιού γίνεται αφού έχει αφαιρεθεί ο συμπιεστής από τον κινητήρα.
Στη συνέχεια, με τον άξονα του συμπιεστή προς τα επάνω, αποστραγγίζεται σε ένα βαθμονομημένο ογκομετρικό δοχείο για δέκα περίπου λεπτά. Για να αφαιρεθεί το λάδι ο συμπιεστής πρέπει να είναι ζεστός (40 - 50οC). Στη συνέχεια προστίθεται λάδι στην ποσότητα και
στις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής.
Το λάδι κατά την αντικατάστασή του μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με ενδεχόμενες βλάβες, όπως:
•
Εάν το λάδι που βγαίνει από το συμπιεστή έχει κόκκινο χρώμα, αυτό μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική υγρασία που υπάρχει στο σύστημα.
•
Ένα λάδι με μαύρο χρώμα σημαίνει ότι ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός.
•
Ένα λάδι με γκρίζο - ασημί χρώμα δείχνει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος για μεταλλικά
ξακρίσματα. Η γκρι χρωματική αλλοίωση υποδηλώνει την ύπαρξη μεταλλικών γρεζιών.
Επειδή οι ποσότητες του λιπαντικού στα συστήματα κλιματισμού (σήμερα είναι γύρω
στα 80 ml), έχει μεγάλη σημασία η παρακολούθηση και η τήρηση των ποσοτήτων λαδιού
(π.χ. κατά τις εργασίες επισκευής του συστήματος κλιματισμού και την αντικατάσταση
εξαρτημάτων).
Θόρυβοι στο σύστημα κλιματισμού
Σε περίπτωση που υπάρχουν θόρυβοι κατά τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και
πριν την αντικατάσταση του συμπιεστή, καλό είναι να γίνουν οι παρακάτω προκαταρτικοί
έλεγχοι.
•
Έλεγχος όλων των σημείων στήριξης του συμπιεστή για σπασίματα ή ρωγμές και
ενδεχόμενα μπουλόνια ή παξιμάδια που λείπουν.
•
Έλεγχος των ελαστικών σωλήνων και των αγωγών για τυχόν μεταφορά ταλαντώσεων
από τον κινητήρα προς τον εσωτερικό χώρο του οχήμα ος. Έλεγχος του τραπεζοειδή
ιμάντα, τη διάταξη τάνυσης, την ελεύθερη περιστροφή της γεννήτριας και την τροχαλία για ιμάντα για τυχόν μεγάλο τζόγο. Η υπερβολικά υψηλή πίεση μπορεί να προκαλεί
μη φυσιολογικούς θορύβους στο συμπιεστή. Περισσότερη ποσότητα ψυκτικού μέσου
ή πολύ βρόμικο ψυκτικό μέσο προκαλούν υψηλή πίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει
με τη σειρά της θορύβους στο συμπιε τή. Το ίδιο ισχύει αν στο ψυκτικό υπάρχει μεγάσ
λο ποσοστό σε μη συμπυκνωμένο αέρα.
•
Έλεγχος συμπυκνωτή. Όταν δεν περνά επαρκή ποσότητα αέρα μέσω του συμπυκνωτή, το ψυκτικό δεν μπορεί να συ πυκνωθεί καλά και η υψηλή πίεση αυξάνεται
υπερβολικά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ασυνήθιστοι θόρυβοι.
•
Έλεγχος ανεμιστήρα για αργή περιστροφή (τροφο οτούν επαρκή αέρα μέσω του
συμπυκνωτή ή αν η επιφάνεια (ελάσματα) του συμπυκνωτή και του ψύκτη για τυχόν
ρύπους ή παραμορφώσεις.
•
Έλεγχος εκτονωτικής βαλβίδας για ρύπους ή έλεγχος στραγγαλιστικών βαλβίδων.
Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω ρύπων με τη μορφή μεταλλικών ξακρισμάτων. Με
αυτό τον τρόπο, μειώνεται η ροή ψυκτικού και δημιουργείται υπερβολικά υψηλή πίεση. Οι «ελαττωματικές» βαλβίδες εκτόνωσης μπορούν, για παρά ειγμα, να προκαλέ-

σουν διάφορους θορύβους κραξίματος, σφυρίγματος ή βροντής, οι οποίοι γίνονται
πολύ καλά αντιληπτοί στον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
Οι θόρυβοι γενικά σε ένα σύστημα κλιματισμού σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα του συστήματος μπορεί να οφείλονται κυρίως στους συμπιεστές. Σε πάρα πολλές
περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι ο συ πιεστής είναι εντάξει ή ότι η αιτία του ελαττώματος
δεν προέρχεται από τον ίδιο το συμπιεστή. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να μην αποκλείεται
κανένα από τα εξαρτήματα του συστήματος ως αιτία του θορύβου. Οι θόρυβοι μπορεί να
προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα
ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για διάφορους θορύβους.
Στεγανοποίηση συστήματος
Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται το σταμάτημα μιας μικρής διαρροής ψυκτικού
μέσου λέγεται στεγανοποίηση και μπορεί να γίνει με ειδικό στεγανοποιητικό υλικό. Το
στεγανοποιητικό υλικό του συστήματος κλιματισμού αποτελεί αι από χημικά συστατικά,
τα οποία εισάγονται στο σύστημα κλιματισμού για το σταμάτημα μικρών διαρροών σε
εξαρτήματα και δακτυλίους κυκλικής διατομής. Αυτό επιτυγχάνεται διότι από το σημείο
διαρροής δεν διαρρέει μόνο ψυκτικό, αλλά και το στεγανοποιητικό υλικό. Αυτό αντιδρά
κατά κανόνα με το οξυγόνο του αέρα και την υγρασία, σκληραίνει (στερεοποιείται) και
σταματά τη διαρροή.
Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού είναι προβληματική από διά ορες απόψεις. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ένα σύ τημα κλιματισμού που
έχει διαρροές δεν επιτρέπεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία ή να γεμίσει με ψυκτικό, χωρίς
να έχει επισκευαστεί προηγουμένως η διαρροή.
Μια τέτοια παραβίαση μπορεί να επιφέρει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
Κατά τη χρήση τέτοιων στεγανοποιητικών υλικών διαφεύγει ψυκτικό μέσο στο περιβάλλον μέχρι να επιδράσει το στεγανοποιητικό υλικό, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Επομένως,
σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παρα ίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των
εθνικών διατάξεων.
Εάν τα εξαρτήματα έχουν ήδη βλάβες ή είναι μειωμένης λειτουργικότητας (π.χ. λόγω
διάβρωσης), είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να δημιουργηθεί μια ακόμα διαρροή σε ένα
άλλο σημείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ανάκτηση / αναρρόφηση του ψυκτικού μέσου το οποίο είχε εισαχθεί στεγανοποιητικό υλικό, υπάρχει ο κίνδυνος, το στεγανοποιητικό υλικό να αντιδράσει
στον εσωτερικό χώρο της συσκευής πλήρωσης κλιματισμού και να προκληθούν φραγές /
βλάβες. Σε πολλούς κατασκευαστές οχημάτων, αλλά και συσκευών και εξαρτημάτων κλιματισμού, η χρήση στεγανοποιητικού υλικού θέτει σε κίνδυνο την αξίωση εγγύησης. Τέλος,
η χρήση στεγανοποιητικών υλικών σε σύστημα κλιματισμού που έχει διαρροές δεν αποτελεί νόμιμη και διαρκή μέθοδο επισκευής.
Η σωστή διάγνωση και η σωστή επισκευή απαιτούν, εκτός από τις συσκευές ελέγχου, και
τα ειδικά εργαλεία, αλλά και την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί να αποκτηθεί, π.χ. μέσω εκπαιδεύσεως. Η σωστή διαδικασία ελέγχου επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζονται με τη σειρά ένα - ένα τα βήματα ελέγχου. Ο εντοπισμός της βλάβης στο σύστημα
κλιματισμού προκύπτει από τη μέτρηση των πιέσεων (υψηλής και χαμηλής) σε συνδυασμό
με την ποσότητα του ψυκτικού μέσου και τη λειτουργία των εξαρτημάτων.
Η πλήρωση με ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τη συσκευή πλήρωσης
και από το σύνδεσμο της υψηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αντίστοιχο
ψυκτικό στην προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή του οχήματος ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία πλήρωσης πραγματοποιείται με συγκεκριμένη σειρά.
Σε περίπτωση όμως υποψίας για διαρροή, το σύστημα δεν θα πρέπει να γεμίσει πάλι με
ψυκτικό. Πρέπει πρώτα να διεξαχθεί μια ανίχνευση διαρροών, γεμίζοντας π.χ. το σύστημα
κλιματισμού με μείγμα υδρογόνου-αζώτου και κάνοντας έλεγχο με μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης διαρροών Η ελλιπής λίπανση ή λάθος ποιότητα λαδιού είναι βασική αιτία

βλάβης σε όλους τους
τύπους συμπιεστών. Η ποσότητα και η ποιότητα του λαδιού πρέπει να είναι σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το λάδι για R 12 είναι ορυκτέλαιο, ενώ για το R134 a είναι
συνθετικό, ενώ υπάρχουν ειδικά λάδια σήμερα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για
έλεγχο διαρροών. Για τα υβριδικά οχήματα που έχουν ηλεκτρικούς συμπιεστές υπάρχει και
ειδικό λιπαντικό.
Οι θόρυβοι γενικά σε ένα σύστημα κλιματισμού σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα
του συστήματος μπορεί να οφείλονται κυρίως στους συμπιεστές. Οι θόρυβοι μπορεί να
προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα
ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για δημιουργία διάφορων θορύβων.
Η ύπαρξη διαρροής σε ένα σύστημα κλιματισμού πέρα των ζημιώ ν που μπορεί να προκαλέσει σε διάφορα εξαρτήματα του συστήματος, απαγορεύεται λόγω των επιβλαβών επιπτώσεων του ψυκτικού μέσου στο περιβάλλον. Η χρήση στεγανοποιητικών υλικών μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο ως προσωρινό προληπτικό μέσο. Διαφορετικά απαγορεύεται. Η
χρήση στεγανοποιητικού υλικού μπορεί να καταστρέψει και τη συσκευή πλήρωσης και να
εκπέσει και η εγγύηση των εξαρτημάτων από τον κατασκευαστή.
Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή ή τσέκερ
Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού που είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, προκειμένου να
εντοπισθεί τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη, απαιτούν διαγνωστικές συσκευές ή απλά τσέκερ
μέσω των οποίων γίνεται η διάγνωση βλαβών. Μετρώντας βασικά λειτουργικά μεγέθη του
συστήματος όπως πιέσεις, θερμοκρασίες, τις διαφορές μεταξύ τους, τη συχνότητα λειτουργίας του συμπιεστή κ.ά., μπορεί να εντοπίσει την πιθανή αιτία και να καταγράψει και
την πιθανή βλάβη. Υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα εκτύπωσης των μετρήσεων των
κυριοτέρων μεγεθών είτε αριθμητικά είτε σε γραφικά, είτε ο εντοπισμός συγκεκριμένων
βλαβών, όπως: δεν υπάρχει ψυκτικό στο σύστημα, ελαττωματικός μαγνητικός συμπλέκτης,
υπερβολική ποσότητα ψυκτικού ή μπλοκαρισμένη γραμμή εισόδου, ελαττωματικός συμπιεστής, αέρας στο σύστημα, ή δεν υπάρχει καμία βλάβη.
Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού αφορούν την απολύμανση και τον καθαρισμό του εξατμιστή από μύκητες, την αντικατάσταση φίλτρων / ιμάντα /
εξαρτημάτων, τον έλεγχο της σωστής ποσότητας του ψυκτικού μέσου σε περίπτωση διαρροών ή μειωμένης απόδοσης του συστήματος.
Στην προληπτική συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, καθαρίζονται οι σωλήνες
αποχέτευσης (αποστράγγισης) από χώματα, φύλλα ή άλλες ακαθαρσίες που συνήθως
υπάρχουν και γίνεται απολύμανση είτε με χημικό τρόπο (ψεκασμός στο σύστημα με ειδικές χημικές ουσίες), είτε με τη διαδικασία απολύμανσης με καπνό.
Στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο καθαρίζονται όλα τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή και αντικαθίστανται σε περίπτωση που έχουν «γεμίσει».Το φίλτρο π.χ.
του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου συγκρατεί σκόνη, ρύπους, μικροσωματίδια, γύρη
από τον αέρα προτού διοχετευθεί στο χώρο επιβατών.
Καθαρισμός ή «πλύση» είναι η απομάκρυνση των ρύπων και των βλαβερών ουσιών
από το κύκλωμα του ψυκτικού. Ο καθαρισμός (πλύση) είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή
σωστών επισκευών και για προστασία από δαπανηρές επισκευές.
Ο καθαρισμός (πλύση) των συστημάτων κλιματισμού χρησιμεύει στην αφαίρεση των
ρύπων και των βλαβερών ουσιών από το κύκλωμα ψυκτικού. Εξαιτίας ελαττωματικών
εξαρτημάτων συστήματος (παλιός ξηραντήρας φίλτρου, βλάβες συμπιεστή κ.λπ.) ενδεχομένως διανέμονται σε όλο το σύστημα κλιματισμού σωματίδια ρύπων που εισήλθαν με το
ψυκτικό μέσο.
Ανάλογα με το μέσο καθαρισμού (πλύσης) που θα επιλεχθεί, είναι δυνατόν να απομακρυνθούν γρέζια σε περίπτωση βλαβών του συμπιεστή, υγρασία, κομμάτια καουτσούκ,
διαβρωμένο ψυκτικό λάδι ή λάδι με ρύπους κ.ά.
Ο καθαρισμός-«πλύσιμο» του συστήματος, ανάλογα και με το βαθμό ρυπαρότητας, γί-

νεται ή με ψυκτικό μέσο R134a ή με ειδικό χημικό διάλυμα καθαρισμού με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέσο πλύσης.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διαδικασία πλύσης και ο καθαρισμός του
συστήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διηθητήρα διαφράγματα (φίλτρα).
Διαδικασία πλήρωσης ψυκτικού μέσου
Η εισαγωγή της σωστής ποσότητας ψυκτικού μέσου σε ένα σύστημα κλιματισμού κλιματιστικό αυτοκινήτων στο οποίο δεν υπάρχει καθόλου ψυκτικό λέγεται διαδικασία πλήρωσης.
Αν όμως στο σύστημα υπάρχει κάποια ποσότητα ψυκτικού και χρειαστεί να συμπληρώσουμε στο σύστημα τη σωστή ποσότητα, τότε αυτό ορίζεται ως συμπλήρωση - προσθήκη
ψυκτικού. Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη σωστή ποσότητα ψυκτικού μέσου με την οποία έχει πληρωθεί (γεμίσει), αλλά και από τον τρόπο πλήρωσης, ώστε να αποφευχθούν βλάβες ή κακές λειτουργίες του κυκλώματος, από άγνοια
ή απροσεξία.
Αν η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι λιγότερη από την κανονική τότε είναι πιθανόν
να υπάρχουν χαμηλές πιέσεις στην αναρρόφηση, μικρός βαθμός απόδοσης του συστήματος, πιθανή υπερθέρμανση του συμπιεστή.
Αν όμως η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι μεγαλύτερη από την κανονική τότε είναι
πιθανόν να υπάρχουν υψηλές πιέσεις στην κατάθλιψη, μεγάλη καταπόνηση του συμπιεστή
με πρόωρες φθορές, αυξημένη κατανάλωση, υπερθέρμανση του συμπιεστή και μείωση
της ικανότητας του συμπιεστή. Ειδικά στο σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων η ποσότητα πρέπει να είναι ακριβώς αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής.
Υπάρχουν δύο τρόποι πλήρωσης ή προσθήκης ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Ο ένας
μπορεί να γίνει είτε από την πλευρά της αναρρόφησης, οπότε θα διοχετεύεται το ψυκτικό
μέσο υπό μορφή ατμού, είτε από την πλευρά της κατάθλιψης, οπότε το ψυκτικό μέσο θα
διοχετεύεται υπό μορφή υγρού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είναι
εντελώς διαφορετική.
Διαδικασία πλήρωσης από την αναρρόφηση
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση), γίνεται με το
ψυκτικό μέσο σε αέρια μορφή, από τη βαλβίδα service της αναρρόφησης του συμπιεστή
ή από όποια άλλη βαλβίδα αναμονής πλήρωσης, στην πλευρά της χαμηλής. Η μέθοδος
αυτή είναι χρονοβόρα γιατί το ψυκτικό είναι σε αέρια μορφή. Η φιάλη πλήρωσης παγώνει
σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της συνεχούς εξάτμισης του ψυκτικού ρευστού μέσα στο
χώρο της φιάλης και πέφτει η πίεσή της, γι’ αυτό πρέπει να τοποθετείται μέσα σε λεκάνη
με ζεστό νερό, όχι όμως σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 500C.
Η διαδικασία της πλήρωσης αρχίζει μετά από τη δημιουργία κενού που έχει γίνει στο σύστημα και δεν έχει διαπιστωθεί τυχόν διαρροή. Κατ’ αρχάς, επιτρέπεται να μπει μία μικρή
ποσότητα ψυκτικού μέσου σε αέρια μορφή στο κύκλωμα για να ανεβάσει λίγο την πίεση
της χαμηλής πλευράς, ώστε να μην ξεκινήσει τη λειτουργία του ο συμπιεστής σε κενό.
Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας του αυτοκινήτου και συνεχίζεται η παροχή του ψυκτικού ρευστού σε αέρια μορφή, μέχρι να επιτευχθεί μια ικανοποιητική πλήρωση του συστήματος.

Η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά εργασιών:
•
Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλήρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο το συνδέουμε με την αντλία κενού.
•
Ανοίξτε τις βάνες (τέρμα αριστερά) των μανομέτρων.
•
Ξεκινήστε την αντλία κενού.
•
Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας κενού μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης
(μπλε) να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό ή – 0.8 Bar.
•
Όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό σταματήστε την αντλία κενού και κλείστε (τέρμα
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων.
•
Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή
των μανομέτρων για να πραγματοποιηθεί εξαέρωση του ελαστικού σωλήνα.)
•
Σφίξτε το χαλαρό ρακόρ της μεσαίας υποδοχής των μανομέτρων.
•
Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων (η βάνα της χαμηλής ανοικτή και η βάνα της
υψηλής κλειστή).
•
Ανοίξτε λίγο τη βάνα της χαμηλής και αφήστε να εισέλθει μία μικρή ποσότητα ψυκτικού σε αέρια μορφή, έτσι ώστε να ανέβει λίγο η πίεση χαμηλής, για να μην λειτουργήσει ο συμπιεστής σε κενό.
•
Ξεκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και συνεχίστε την πλήρωση μέχρις ότου το
σύστημα γεμίσει πλήρως.
•
Όταν γεμίσει πλήρως, κλείστε τη βαλβίδα service της φιάλης και κατόπιν τη βάνα
του μανομέτρου χαμηλής.
•
Αποσυνδέστε τη φιάλη και παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος καθώς
και τις ενδείξεις των μανομέτρων για διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών.
•
Αποσυνδέστε τα μανόμετρα, αφού διαπιστώσετε ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά.
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
1.
Κατά την πλήρωση από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση) η φιάλη με το ψυκτικό μέσο πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια θέση και ποτέ ανεστραμμένη.
2.
Η φιάλη με το ψυκτικό μέσο πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ζεστό νερό (για να
δημιουργηθεί έτσι διαφορά πίεσης και ροή του ψυκτικού προς την κλιματιστική μονάδα) θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 500C.
3.
Ποτέ μη θερμαίνετε τη φιάλη με το ψυκτικό ρευστό με συσκευή οξυγόνου ή με καμινέτο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
4.
Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα θα πρέπει είτε η φιάλη να
είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχετε τις ενδείξεις ζυγίσματος είτε
να χρησιμοποιήσετε ογκομετρικό σωλήνα
Διαδικασία πλήρωσης από την κατάθλιψη
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη), γίνεται με το ψυκτικό μέσο σε υγρή μορφή, από τη βαλβίδα service της κατάθλιψης του συμπιεστή ή από
όποια άλλη βαλβίδα αναμονής πλήρωσης, στην πλευρά της υψηλής.
Αυτή η διαδικασία απαιτεί μικρότερο χρόνο πλήρωσης του κυκλώματος απ’ ό,τι η πλήρωση από την αναρρόφηση. Κατά τη διαδικασία πλήρωσης από την πλευρά της υψηλής ο

κινητήρας του αυτοκινήτου δεν πρέπει να λειτουργεί γιατί θα ανεβάσει πίεση στην υψηλή
πλευρά (κατάθλιψη), με αποτέλεσμα να σταματήσει η φόρτιση του κυκλώματος λόγω εξισορρόπησης της πίεσης του κυκλώματος με την πίεση της φιάλης ψυκτικού ρευστού, πριν
ολοκληρωθεί η πλήρωση.
Η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά εργασιών:
•
Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλήρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο συνδέστε το με την αντλία κενού.
•
Ανοίξτε τις βάνες των μανομέτρων (τέρμα αριστερά).
•
Ξεκινήστε την αντλία κενού.
•
Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας κενού μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης
(μπλε) να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό ή – 0.8 Bar.
•
Σταματήστε την αντλία κενού όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό και κλείστε (τέρμα
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων.
•
Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή
των μανομέτρων για να πραγματοποιηθεί εξαέρωση του ελαστικού σωλήνα.)
•
Σφίξτε το χαλαρό ρακόρ της μεσαίας υποδοχής των μανομέτρων.
•
Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων (η βάνα της χαμηλής κλειστή και η βάνα της
υψηλής ανοικτή). Λόγω της διαφοράς πίεσης μεταξύ της φιάλης ψυκτικού μέσου και
του συστήματος, ο χώρος της κατάθλιψης (συμπυκνωτής, συλλέκτης και σωληνώσεις) γεμίζει με ψυκτικό υγρό πολύ γρήγορα.
•
Αφού εξισωθούν οι πιέσεις φιάλης και κλιματιστικού, κλείστε τη βάνα υψηλής του
μανομέτρου και θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου, παρακολουθώντας τις πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης.
•
Αν χρειαστεί να προσθέστε μικρή ποσότητα ψυκτικού, κάντε το από την πλευρά της
χαμηλής.
•
Εφόσον επιτευχθεί ικανοποιητική πλήρωση του συστήματος, κλείστε πρώτα τη βαλβίδα service της φιάλης και κατόπιν τη βάνα του μανομέτρου της υψηλής.
•
Λειτουργήστε το σύστημα για 15-20 λεπτά, παρακολουθώντας τις πιέσεις και, αφού
διαπιστωθεί ικανοποιητική λειτουργία, αποσυνδέστε τα μανόμετρα.
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
1.
Κατά τη φόρτιση από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη), η φιάλη με το ψυκτικό
ρευστό πρέπει να είναι πάντοτε ανεστραμμένη και ποτέ σε όρθια θέση.
2.
Ο συμπιεστής πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας σε όλη τη διαδικασία φόρτισης.
3.
Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα θα πρέπει είτε η φιάλη να
είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχονται οι ενδείξεις ζυγίσματος είτε
να γίνει χρήση ογκομετρικού σωλήνα.
4.
Όταν το σύστημα του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί R-134a και φέρει βαλβίδες
Schrader με σύνδεσμο (ρακόρ) ταχείας αποσύνδεσης, θα πρέπει το λάστιχο της
υψηλής (κόκκινο), μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης να αποσυνδέεται πολύ
γρήγορα για να αποφεύγονται εγκαύματα και τραυματισμοί από την επαφή με το
ψυκτικό υγρό.
Χειρισμός οργάνων / συσκευών ανάκτησης αέριων θερμοκηπίου αερίων
καταστροφής όζοντος σε μηχανοκίνητα οχήματα
Η σωστή τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου πίεσης και η σωστή διαδικασία,
καθώς και ο χειρισμός των συσκευών επισκευής και διάγνωσης, είναι απαραίτητα στοιχεία
για σωστή διάγνωση και επισκευή.
Τα μανόμετρα, οι βαλβίδες ελέγχου, οι αγωγοί σύνδεσης (ελαστικοί σωλήνες), τα σημεία σύνδεσής τους, οι βαλβίδες του συστήματος καθώς και οι σύγχρονες αυτόματες συ-

σκευές ελέγχου και πλήρωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και να τηρούνται
κατά τη χρήση τους τα μέτρα ασφαλείας και τα ατομικά μέσα προστασίας.
Πριν από τη σύνδεση των οργάνων μέτρησης πρέπει να είναι κλειστές και οι δύο βαλβίδες χειρός του οργάνου μέτρησης πίεσης και έπειτα να τοποθετηθούν οι σωλήνες πλήρωσης. Η σύσφιγξη των παξιμαδιών των σωλήνων γίνεται με το χέρι.
Το σετ πολλαπλής και αγωγών ελέγχου αποτελείται από τον αγωγό χαμηλής πίεσης, τον
αγωγό υψηλής πίεσης, τον αγωγό σύνδεσης με τη φιάλη ψυκτικού, και την πολλαπλή συνδέσεων, όπου υπάρχουν τα ρολόγια μέτρησης και οι χειροκίνητες ρυθμιστικές βαλβίδες.
Το μανόμετρο της χαμηλής πίεσης καταγράφει υποπίεση και πίεση. Όλα τα συστήματα
κλιματισμού, σε συγκεκριμένες συνθήκες, λειτουργούν με πίεση κάτω από την ατμοσφαιρική (1 atm). Είναι απαραίτητο μανόμετρο που χρησιμοποιείται για μέτρηση της πίεσης σ’
αυτήν την περιοχή να δείχνει πίεση σε psi, kpa και mmHg για μέτρηση υποπίεσης. Η περιοχή υποπίεσης πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να μετράει από 0 έως 100 Kpa. Η περιοχή
πίεσης πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να μετράει πιέσεις από 0 έως τουλάχιστον 60 psi.
Πρακτικά, όλες οι μετρήσεις στη χαμηλή περιοχή του συστήματος θα είναι μικρότερες από
60 psi, όταν το σύστημα λειτουργεί.
Σήμερα στην αγορά υπάρχουν ημιαυτόματες και αυτόματες συσκευές (ψυκτικοί σταθμοί)
πλήρωσης (service) των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, που μπορούν να κάνουν
όλες αυτές τις διαδικασίες αυτόματα, αφού συνδεθούν με το σύστημα κλιματισμού του
οχήματος.
Στις πιο οικονομικές συσκευές (ημιαυτόματες), η όλη διαδικασία γίνεται σε στάδια (μενού
επιλογής) που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής της συσκευής σε συνεργασία με τον επισκευαστή, επιλέγοντας χειροκίνητα και τις αντίστοιχες εργασίες (μενού). Προορίζονται συνήθως για
ένα ψυκτικό μέσο και κάνουν τις βασικές εργασίες επισκευής και ελέγχου (πλήρωση, έλεγχος
ποσότητας ψυκτικού, έλεγχος διαρροών).
Οι πιο εξελιγμένες συσκευές επισκευής (service) συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων, πλήρως αυτόματες, μπορούν να πραγματοποιήσουν γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις
εργασίες συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης τόσο σε συμβατικά οχήματα, όσο και για
συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.
Διαθέτουν συνήθως έγχρωμη οθόνη ή οθόνη αφής και μπορούν να προβάλουν τις
εργασίες που εκτελούν καθώς και σχετικά αναλυτικά τεχνικά γραφήματα. Μπορούν να
συνδεθούν σε δίκτυο, ακόμα και ασύρματα, και μπορεί να διαθέτουν και υποστήριξη βοήθειας από απόσταση. Διαθέτουν αυτόματο σύστημα πλήρωσης για διαρροές με υπεριώδη
ακτινοβολία και επιλέγουν αυτόματα τη σωστή ποσότητα πλήρωσης. Μπορεί να είναι εφοδιασμένες με σύνδεση για έλεγχο διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου καθώς και αυτόματη δοκιμή πίεσης. Διαθέτουν αισθητήρες πίεσης εξαιρετικής ακρίβειας και μπορούν
να εντοπίσουν αποτελεσματικά την παραμικρή διαρροή πάρα πολύ γρήγορα.
Η συντήρησή τους είναι σχετικά απλή (αντικατάσταση εσωτερικών φίλτρων ή συντήρηση των αντλιών κενού και ζυγαριών) και μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον μηχανικό.
Μπορούν να εκτυπώσουν τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου αέρα στο χώρο των επιβατών (με ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας) πριν από τις εργασίες συντήρησης καθώς και
μετά, ώστε να αποδεικνύεται στον κάτοχο του αυτοκινήτου η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα των εργασιών που έγιναν.
Μπορεί να διαθέτουν και ενσωματωμένη συσκευή αυτόματης ανάλυσης του ψυκτικού
μέσου πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης, ώστε να αποκλείεται εκ των προτέρων η ανάμειξη με άγνωστα ψυκτικά μέσα και η δημιουργία βλαβών και δυσλειτουργιών. Η διαδικασία
θα προχωρήσει μετά την ανάλυση και μόνον αν η καθαρότητα είναι της τάξης του 99,5%.
Τα νέα ψυκτικά μέσα είναι ιδιαίτερα ακριβά και απαιτούν μια εξαιρετική ακρίβεια της
τάξης των (-+)15 gr σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10οC έως 50οC.
Μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν και με μικρά σετ μετατροπής να μπορούν να παρέχουν εργασίες συντήρησης και επισκευής για μελλοντικές απαιτήσεις, όπως για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα (ειδικό λάδι και ξεχωριστό δοχείο) ή για το νέο ψυκτικό μέσο

1234 ΥF που θα αντικαταστήσει το R134 a, ή άλλα εγκεκριμένα ψυκτικά
μέσα που θα επικρατήσουν στην κατασκευή και εξέλιξη των συστημάτων κλιματισμού των
οχημάτων.
Το ψυκτικό μέσο R134A που χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα κλιματισμού
αυτοκινήτων έχει GWP (Global Warming Potential) 1430 και διαθέτει ένα υψηλό δυναμικό
της αύξησης της θερμοκρασίας της γης.
Με την τρέχουσα οδηγία ΕΚ 307/2008 και ΕΚ 40/2006, αποφασίστηκε να
χρησιμοποιούνται πλέον μόνο ψυκτικά με συντελεστή GWP μικρότερο από 150. Για το
λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να γεμίζονται πλέον με R134a τα συστήματα κλιματισμού των
οχημάτων της κατηγορίας Μ1 (επιβατικά οχήματα, οχήματα για τη μεταφορά επιβατών
με έως 8 καθίσματα) και της κατηγορίας Ν1 (επαγγελματικά οχήματα με επιτρεπόμενο
συνολικό βάρος έως 3,5 t.), για τα οποία δόθηκε έγκριση τύπου από την 01/01/2011
εντός της ΕΕ.
Από την 01/01/2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήματα που έχουν ως ψυκτικό
μέσο σύστημα κλιματισμού τους το R134a. Η χρήση του R134a επιτρέπεται όμως ακόμα
για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.
Ως νέο ψυκτικό μέσο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το R1234yf με συντελεστή GWP 4.
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων ψυκτικών μέσων, εφόσον έχουν συντελεστή
GWP κάτω από 150.
Στο προσεχές μέλλον θα φανεί κατά πόσον όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα προσαρμοστούν στο ίδιο ψυκτικό μέσο, όπως δείχνει να είναι το 1234 yf, ή θα επικρατήσουν
διαφορετικά ψυκτικά μέσα. Αυτό, φυσικά επηρεάζει και τις συσκευές συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης.
Η απόκτηση νέων συσκευών επισκευής μοιάζει να είναι αναπόφευκτη και θα πρέπει
να τηρούνται τα ειδικά μέτρα αναφορικά με την αποθήκευση και το χειρισμό των νέων
ψυκτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τη μετατροπή - αναβάθμιση συστήματος από ψυκτικό R12 σε ψυκτικό 134 a, πρέπει να αντικαθίστανται ο ξηραντήρας φίλτρου, όλοι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής, το λάδι
του συστήματος R12 με λάδι για 134 α. Συνιστάται επίσης και ο καθαρισμός (πλύση) του
συστήματος κλιματισμού.
Υπάρχουν δύο τρόποι πλήρωσης ή προσθήκης ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Ο ένας
μπορεί να γίνει είτε από την πλευρά της αναρρόφησης, οπότε θα διοχετεύεται το ψυκτικό μέσο υπό μορφή ατμού, είτε από την πλευρά της κατάθλιψης, οπότε το ψυκτικό μέσο
θα διοχετεύεται υπό μορφή υγρού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση
είναι εντελώς διαφορετική και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι οδηγίες του
κατασκευαστή.
Τα μανόμετρα, οι βαλβίδες ελέγχου, οι αγωγοί σύνδεσης (ελαστικοί σωλήνες), τα σημεία
σύνδεσής τους, οι βαλβίδες του συστήματος καθώς και οι σύγχρονες αυτόματες συσκευές
ελέγχου και πλήρωσης. Το σετ πολλαπλής και αγωγών ελέγχου αποτελείται από τον αγωγό
χαμηλής πίεσης, τον αγωγό υψηλής πίεσης, τον αγωγό σύνδεσης με τη φιάλη ψυκτικού,
και την πολλαπλή συνδέσεων, όπου υπάρχουν τα ρολόγια μέτρησης και οι χειροκίνητες
ρυθμιστικές βαλβίδες. Με το άνοιγμα και το κλείσιμο των βανών της πολλαπλής μπορούν
να γίνουν εργασίες όπως αποβολή από το σύστημα του ψυκτικού που περισσεύει, αποβολή
του αέρα απ’ τους αγωγούς, εξαγωγή του ψυκτικού πριν τη συντήρηση, απομάκρυνση του
αέρα και της υγρασίας κατά την υποβολή του κυκλώματος ψύξης σε κενό πίεσης και πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό. Η αφαίρεση του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης
της πίεσης (μανόμετρα) πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη σειρά προς αποφυγή ζημιών
και ατυχημάτων.
Οι ημιαυτόματες και αυτόματες συσκευές (ψυκτικοί σταθμοί) πλήρωσης (service) των
συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, κάνουν αυτόματα όλες τις διαδικασίες ανάκτησης,
αντικατάστασης, συμπλήρωσης, αποθήκευσης και διάγνωσης βλαβών, τόσο για συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, όσο και για τα νέα ψυκτικά μέσα, που

διαθέτουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων.
Από την 01/01/2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήματα που έχουν ως ψυκτικό
μέσο στο σύστημα κλιματισμού τους το R134a. Η χρήση του R134a επιτρέπεται όμως
ακόμα για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.
Ως νέο ψυκτικό μέσο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το R1234yf με συντελεστή GWP 4.
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων ψυκτικών μέσων, εφόσον έχουν συντελεστή GWP κάτω από 150.
Η χρήση νέων συσκευών επισκευής είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρούνται τα
ειδικά μέτρα και η νομοθεσία αναφορικά με την αποθήκευση και το χειρισμό των νέων
ψυκτικών μέσων.
Κατά τις εργασίες ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών με γυαλιά και των χεριών με γάντια, προς αποφυγή τύφλωσης και εγκαυμάτων.
Απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού με γυμνά χέρια. Σε περίπτωση ατυχήματος, «κολλήματος» χεριού με εξάρτημα λόγω απότομης
ψύξης, δεν χρησιμοποιείται ζεστό νερό, παρά θερμαίνεται το χέρι με τύλιγμα του χεριού με
ένα πανί ή πετσέτα μαζί με το εξάρτημα.
Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
στα σημεία που επισημαίνει με προειδοποιητικές αυτοκόλλητες πινακίδες.
Κατά την πλήρωση και το κλιματιστικό και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, και η βαλβίδα υψηλής πίεσης πρέπει να είναι κλειστή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες
ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης, τα κινούμενα ή περιστρεφόμενα
μέρη του κινητήρα.
Δεν πρέπει να «αλλάζονται» οι εργοστασιακές ρυθμίσεις σε κύρια εξαρτήματα (π.χ.
εκτονωτική βαλβίδα).
Επιτρέπεται μόνο η χρήση ψυκτικών μέσων και λιπαντικών που έχουν τις απαιτούμενες
από τον κατασκευαστή προδιαγραφές προς αποφυγή καταστροφής των εξαρτημάτων
λόγω πιθανών χημικών αντιδράσεων.

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η επίτευξη των στόχων 20-20-20 μέχρι το 2020 που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο (μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας, κάλυψη ποσοστού 20% των
ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και μείωση κατά 20% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), απαιτεί την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους παραγωγικούς
τομείς. Πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά στα κτίρια, η κατανάλωση ενέργειας στον
κτιριακό τομέα αποτελεί το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας τελικής
χρήσης, ενώ ταυτόχρονα ευθύνεται για το 30% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών
των αερίων θερμοκηπίου. (Πηγή: International Energy Agency (IEA), Energy
Technologies Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050, OECD/IEA, 2008,
Paris). Τα στοιχεία αυτά, ταυτόχρονα με το καίριο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής
και της συνεχούς μείωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων σε συμβατικά καύσιμα,
οδηγούν αναπόφευκτά στην αναζήτηση λύσεων όπως τα Κτίρια Μηδενικού
Ενεργειακού Ισοζυγίου, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και η
κατανάλωση ενέργειας.
Στην κατεύθυνση αυτή, τον Μάιο του 2010, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισαν τις απαραίτητες ρυθμίσεις και
κανονισμούς για την Ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, με τα Κτίρια
Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου (ΚΜΕΙ) να είναι ο επιδιωκόμενος στόχος.
(Πηγή: The Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of
19 May 2010 on the energy performance of buildings, Official Journal of the
European Union, 53, 2010) Αναλυτικότερα, απαιτείται: όλα τα νέα κτίρια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2020 να είναι Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου , και όλα τα νέα κτίρια, τα οποία ανήκουν ή
λειτουργούνται από δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, να είναι Μηδενικού
Ενεργειακού Ισοζυγίου.
Η παραπάνω απαίτηση είναι δυνατό να επιτευχθεί, αφενός με την ανάπτυξη νέων
αποδοτικότερων τεχνολογιών και τη διάδοση της χρήσης ΑΠΕ για κάλυψη μέρους
των ενεργειακών αναγκών, και αφετέρου με την αποτελεσματικότερη χρήση της
διαθέσιμης ενέργειας. Ειδικότερα, αναπόφευκτη είναι η χρήση πολύ καλού παθητικού
ενεργειακού σχεδιασμού (π.χ. προσθήκη μόνωσης, υψηλής ποιότητος κουφώματα
κ.α) συνδυασμένου με ΑΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες
για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Στην εικόνα 1.1 παρουσιάζεται
σχηματικά το συνδυασμένο σύστημα μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Α.Π.Ε,
αισθητήρων και ελεγκτών που ενδείκνυται για την επιτυχή λειτουργία ενός κτιρίου
μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως μακροπρόθεσμος
στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, προϊόντων και εργαλείων για την κατασκευή
Κτιρίων Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου (ΚΘΕΙ) –τα οποία, σε ετήσια βάση,
παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται για τη λειτουργία τους.
ΟΡΙΣΜΟΣ«NZEB» οδηγία 2010/31
«Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με πολύ υψηλή
ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα Ι (Πίνακας ). Η
σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε
πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης
επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα που εντοπίζεται σε κάθε ενέργεια,
προς την μελέτη και τον υπολογισμό κτιρίων μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, αφορά στην
έλλειψη ενός κοινού και παγκοσμίως αποδεκτού πλαισίου, στο οποίο να αποσαφηνίζεται η έννοια
του ΚΜΕΙ, ενώ ταυτόχρονα να γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κατευθυντήριων
γραμμών για τον σχεδιασμό του.
Στην κατεύθυνση αυτή, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας (ΙΕΑ:
International Energy Agency), οι εφαρμοσμένες πρακτικές των προγραμμάτων
‘Θέρμανση και ψύξη με χρήση ηλιακής ενέργειας’ (SHC: Solar Heating and Cooling)
και ‘Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις υπηρεσίες κοινού’ (ECBCS: Energy

Conservation in Buildings and Community Services ) συνδυάστηκαν και
αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας Task 40 Annex 52 με τίτλο ‘Προς ένα
κτίριο Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου’ (Towards Net Zero Energy Solar
Buildings). Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος οκτώ χώρες : Αυστρία, Γερμανία, Δανία,
Ιταλία, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς.
Τέλος, στόχος είναι να καλυφθεί η ασάφεια γύρω από το ποια κτίρια θα χαρακτηρίζονται ως κτίρια
Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου, ενώ ταυτόχρονα
επιδιώκει την δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τις διεθνώς αποδεκτές
μεθοδολογίες μελέτης και υπολογισμού της κατηγορίας των κτιρίων αυτών.
1.2 Κατηγορίες κτιρίων
Μέχρι τώρα, έγινε εκτενής αναφορά στα κτίρια Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου,
ωστόσο υπάρχουν και άλλες κατηγορίες κτιρίων, οι οποίες συμβάλλουν στην μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, τα κτίρια χωρίζονται σε
πέντε κύριες κατηγορίες, ανάλογα με την ενεργειακής τους συμπεριφορά και την
ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ( low energy buildings)

Παθητικά κτίρια (Passive house)

Κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου (Net zero energy buildings)

Αυτόνομα κτίρια (Αutonomous building)

Κτίρια θετικού ενεργειακού ισοζυγίου (Energy-plus-building)
Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας.
1.2.1 Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Το χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός
του κτιρίου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, αποδεκτός σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα εθνικά όρια ποικίλουν, με αποτέλεσμα ένα
κτίριο το οποίο πληρεί τα κριτήρια της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε μία
χώρα, να μην είναι αποδεκτό ως τέτοιο σε κάποια άλλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
της αντίφασης αυτής είναι η Γερμανία όπου ένα κτίριο, για να χαρακτηρισθεί ως
‘χαμηλής κατανάλωσης’ πρέπει να καταναλώνει λιγότερες από 50kWh/m 2 a για
θέρμανση, σε αντίθεση με την Ελβετία, όπου χρειάζεται να καταναλώνει λιγότερες
από 42 kWh/m 2 a.
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, για να αντιμετωπισθεί αυτή η αντίφαση, ορίστηκε
πως ένα κτίριο θα θεωρείται χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όταν οι ενεργειακές
του απαιτήσεις σε θέρμανση είναι περίπου οι μισές από τις αντίστοιχες που ορίζει το
κάθε εθνικό πρότυπο. Έτσι, οι τυπικές τιμές κυμαίνονται από 20 – 30 kWh/m 2 a.
Παθητικά κτίρια
Το γερμανικό πρότυπο για το ‘Παθητικό Κτίριο’ είναι το παλαιότερο και το πιο
ευρέως διαδεδομένο. Σήμερα περίπου 15.000-20.000 παθητικά σπίτια είναι κτισμένα
κυρίως στην Γερμανία, στην Αυστρία και στις χώρες της Σκαδιναβίας. Σε επίπεδο
ευρωπαϊκής ένωσης ένα κτίριο εντάσσεται στην κατηγορία του παθητικού κτιρίου,
εαν πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

Η συνολική ενεργειακή απαίτηση για θέρμανση να μην ξεπερνά τις
15kWh/m 2 a

H συνολική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό
χρήσης να μην ξεπερνά τις 42 kWh/m 2 a

H συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για όλες τις συσκευές, το
ζεστό νερό χρήσης, καθώς και για την θέρμανση και την ψύξη, να μην
ξεπερνά τις 120 kWh/m 2 a
1.2.3 Κτίρια Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου
Ως κτίριο μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, ορίζεται το κτίριο το οποίο σε ετήσια βάση
έχει μηδενικό ισοζύγιο παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα έχει
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πιο συγκεκριμένα το μηδενικό ισοζύγιο

παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας υποδεικνύει ένα κτίριο το οποίο είναι
αυτόνομο, όμως στην πράξη, για κάποιες περιόδους του έτους ισχύς καταναλώνεται
από το δίκτυο και τις υπόλοιπες επιστρέφει σε αυτό. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού η ενέργεια θα πρέπει να παράγεται επί τόπου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ή εξ’αποστάσεως πχ. Βιομάζα), ώστε να πληρούται και η προϋπόθεση μηδενικών
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
1.2.4. Αυτόνομα κτίρια
Το αυτόνομο κτίριο είναι το κτίριο το οποίο μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά και
ανεξάρτητα από τα εγκατεστημένα εθνικά δίκτυα παροχής ενέργειας όπως είναι το
δίκτυο ηλεκτροδότησης, το δίκτυο ύδρευσης, κ.α
1.2.5 Κτίρια Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου
Τα κτίρια που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία παράγουν, σε ετήσια βάση,
περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν από εξωτερικές πηγές. Πιο
συγκεκριμένα, ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
συνδυασμένες με την χρήση γεννητριών χαμηλής κατανάλωσης. Βέβαια,
πρέπει να σημειωθεί εδώ, πως προηγουμένως θα πρέπει να έχει επιτευχθεί η
θωράκιση του κτιριακού κελύφους, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο όλα τα φορτία
θέρμανσης και ψύξης, ενώ ταυτόχρονα να έχει γίνει προσεκτική χωροθέτηση του
κτιρίου.
1.3 Τι συμβαίνει στον Ελλαδικό χώρο
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά
νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι περίπου 61 GJ ή 1,45 Toe. Σύγκριση ανάμεσα στις
μεσογειακές χώρες καταδεικνύει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη σχετική κατανάλωση, σχεδόν 30% μεγαλύτερη της Ισπανίας και περίπου
διπλάσια της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα, είναι σχεδόν ίση με αυτήν της Ολλανδίας
και σημαντικά μεγαλύτερη από χώρες με ψυχρότερο κλίμα όπως το Βέλγιο και η
Τσεχία.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, δεδομένου ότι η επιφάνεια κάθε νοικοκυριού καθώς και
ο βαθμός χρήσης του κτιρίου δεν ταυτίζονται ανά τις διάφορες χώρες, η παραπάνω
σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η μέση
κατοικία στην Ελλάδα προσεγγίζει τα 80m2 και κατοικείται κατά μέση τιμή από 2,8
άτομα, ενώ η αντίστοιχη στην Ολλανδία τα 100m2 και κατοικείται από 2,4
κατοίκους. Έτσι είναι πλέον ενδεδειγμένο η σύγκριση να πραγματοποιείται ανά
μονάδα επιφάνειας (m2) ή ανά μονάδα όγκου (m3) κατοικίας.
Μια τέτοια σύγκριση πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Euroace,
όπου υπολογίστηκε η κατανάλωση για θέρμανση μιας κατοικίας κατασκευασμένης
σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία. Διαπιστώνεται ότι η ενεργειακή
θερμική κατανάλωση στην Ελλάδα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από χώρες όπως η
Δανία, η Γερμανία ή ακόμα και η Βρετανία. Η ενέργεια στα ελληνικά νοικοκυριά
δαπανάται κυρίως για θερμικές χρήσεις και συγκεκριμένα για θέρμανση των χώρων
(περίπου 59% του συνολικού φορτίου). Επιπλέον, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΡΑ-ED
υπολόγισε συγκριτικά το ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών
ανά είδος χρήσης. Όπως διαπιστώθηκε από το πρόγραμμα αυτό, το ποσοστό που
αντιστοιχεί στη θέρμανση των κτιρίων στην Ελλάδα είναι σχετικά μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο ποσοστό σε ένα νεόχτιστο κτίριο της Δανίας Μια εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης της
ενεργειακής και περιβαλλοντικής
ποιότητας των κτιρίων κατοικίας είναι ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 ανά
κάτοικο σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι
κατοικίες στην Ελλάδα παράγουν περίπου 12-13 τόνους CO2/κάτοικο/έτος. Η τιμή
αυτή είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από όλες τις άλλες μεσογειακές χώρες και
μεγαλύτερη ακόμα από πολύ βορειότερες χώρες όπως η Νορβηγία, η Γερμανία, η
Αυστρία και η Βρετανία.

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα είναι κατά πολύ
περισσότερο ενεργοβόρα από τα αντίστοιχα κτίρια σε όλη τη μεσογειακή λεκάνη και
ταυτόχρονα παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από πολλές βόρειες
χώρες. Έτσι, γίνεται σαφές ότι το δυναμικό (δηλαδή τα περιθώρια) εξοικονόμησης
ενέργειας των κατοικιών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά μεγάλο.

Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου, είχε
θεσπίεσει την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την
οποία έπρεπε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Η
Οδηγία περιλαμβάνει γενικές αρχές σχετικά με την κοινή μεθοδολογία για τον
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τα ελάχιστα πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς και την
επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Παράλληλα, η Ε.Ε. σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ανέλαβε την
πρωτοβουλία της δημιουργίας 31 τεχνικών προτύπων για τις ενεργειακές επιδόσεις
των κτιρίων για την υποστήριξη της Οδηγίας. Η Ελλάδα, ωστόσο, έθεσε σε πλήρη
εφαρμογή την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τα νέα κτίρια, καθώς και για τις εκτεταμένες
ανακαινίσεις των παλιών κτιρίων, την 1 η Οκτωβρίου 2010. Στο μεγάλο σύνολο των
υφιστάμενων κτιρίων, η επόμενη φάση, δηλαδή της ενεργειακής επιθεώρησης, άρχισε
στις 9 Ιανουαρίου 2011
Πιο συγκεκριμένα, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ),
εκδόθηκε στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων για την πλήρη εφαρμογή του
βασικού N. 3661/2008, ο οποίος ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την εν λόγω
Οδηγία. Με τον Κ.Εν.Α.Κ ενσωματώνεται πλέον η έννοια του ολοκληρωμένου
ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των κτιρίων, και φιλοδοξεί να συμβάλει στη βελτίωση της
ενεργειακής τους απόδοσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Τα νέα και βασικά σημεία αλλαγών της νέας
νομοθεσίας είναι:
1. η υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, για έκδοση
οικοδομικής άδειας,
2. η υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
3. τέλος, στα νέα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε
ζεστό νερό χρήσης από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (στην
περίπτωση των ηλιοθερμικών συστημάτων το ελάχιστο ποσοστό καθορίζεται
σε 60%), καθώς και η ενσωμάτωση στο κτίριο ενός τουλάχιστον παθητικού
ηλιακού συστήματος.
2. Υβριδικά συστήματα θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διεξοδικά τα κυριότερα υβριδικά συστήματα
θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού , τα οποία έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.
Ως υβριδικά χαρακτηρίζονται τα συστήματα εκείνα που συνδυάζουν τα ενεργητικά
ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα με τα αντίστοιχα παθητικά και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και ως υβριδικό μπορεί να χαρακτηρισθεί και το
σύστημα, το οποίο έχει μία κλασσική αρχή λειτουργίας, ωστόσο ο τρόπος με τον
οποίο ενσωματώνεται στο κτίριο το κάνει υβριδικής λειτουργίας.
2.1 Κλιματισμός με συνδυασμό κύκλου προσρόφησης, κύκλου Rankine & αφύγρανση αέρα.
2.1.1 Γενικά
Στα συμβατικά συστήματα κλιματισμού, χρησιμοποιείται ο κύκλος συμπίεσης ατμών,
προκειμένου να παραληφθεί το λανθάνον και το αισθητό φορτίο των χώρων. Έτσι, ο
αέρας προσαγωγής απαιτείται να έχει θερμοκρασία χαμηλότερη του σημείου δρόσου,
κάτι που συνεπάγεται ότι οι θερμοκρασίες

εξάτμισης που απαιτούνται είναι μικρότερες των 5 ο C. Αυτή η θερμοκρασία, ωστόσο, είναι πολύ
χαμηλότερη από την θερμοκρασία των χώρων, η οποία στην περίοδο ψύξης είναι περίπου 26 ο C
και μπορεί να επιτευχθεί με θερμοκρασία 15 ο C στον εξατμιστή. Συνέπεια των παραπάνω είναι
να μειώνεται ο Συντελεστής Απόδοσης του Συστήματος ( Coefficient of Performance,
COP ) και να αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.
Εάν είναι δυνατόν το λανθάνον και το αισθητό φορτίο να παραλαμβάνονται
ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα, αφυγραίνοντας τον αέρα με ένα σύστημα
αφυγραντικού μέσου- το οποίο θα λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια ή με
απορριπτόμενη ενέργεια- η θερμοκρασία εξάτμισης στο σύστημα συμπίεσης ατμών
θα αυξανόταν στους 15 ο C, για την παραλαβή του ίδιου αισθητού φορτίου ψύξης.
Έτσι λοιπόν θα αυξανόταν σημαντικά ο ηλεκτρικός Συντελεστής Απόδοσης του
Συστήματος ( Coefficient of Performance, COP ) Σε αυτή την κατεύθυνση, τα υβριδικά συστήματα
που συνδυάζουν έναν κύκλο αφύγρανσης έναν κύκλο συμπίεσης ατμών και έναν κύκλο
προσρόφησης, για ηλιακή ψύξη, γίνονται ιδιαιτέρως, ελκυστικά, διότι εξοικονομούν ενέργεια, ενώ
ταυτόχρονα, παρέχουν την δυνατότητα εξουδετέρωσης των ιών, που μπορεί να φέρει ο αέρας
προσαγωγής στον χώρο. Πιο συγκεκριμένα για την αφύγρανση του αέρα, με ένα
σύστημα υγρού αφυγραντικού μέσου, επειδή δεν απαιτείται υψηλής βαθμίδας
ενέργεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια, η απορριπτόμενη ενέργεια
από μία διεργασία καθώς και η θερμότητα εδάφους, με αποτέλεσμα να
καταναλώνεται πολύ λιγότερη πρωτογενή ενέργεια. Κατά συνέπεια, το σύστημα
πετυχαίνει να ελέγχει ξεχωριστά την υγρασία και την θερμοκρασία του αέρα,
αυξάνοντας τον Συντελεστής Απόδοσής του (COP) . Τέλος, αποφεύγεται τυχόν
συμπύκνωση υδρατμών στα μέρη του συστήματος, προστατεύοντας έτσι τις συσκευές
από την διάβρωση και μειώνοντας το κόστος συντήρησης. (Q. Ma, R.Z Wang, 2005)
2.1.2 Κύκλος Προσρόφησης
Η διαδικασία της προσρόφησης σχετίζεται με τη χρήση στερεών για την
απομάκρυνση ουσιών από αέρια διαλύματα. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το
διαχωρισμό μιας ουσίας από μία φάση (αέρια) συνοδευόμενη από τη συγκέντρωσή
της στην επιφάνεια μιας άλλης (στερεής). Η διαδικασία είναι απόλυτα φυσική, καθώς
η στερεά δομή του στερεού – προσροφητή δεν μεταβάλλεται. Στην επιφάνεια του
στερεού σχετικά αδύναμες δυνάμεις van der Waals και ηλεκτροστατικές δυνάμεις
ενεργοποιούνται για να συγκρατήσουν το εργαζόμενο ρευστό. Κατά συνέπεια, όταν
ένα στερεό εκτίθεται σε ένα αέριο, τα μόρια του δεύτερου θα σχηματίσουν δεσμούς
με το πρώτο και θα συγκρατηθούν χωρίς, ωστόσο, να αλληλεπιδράσουν χημικά. Μια
ενδεικτική παράσταση θερμικής αντλίας απορρόφησης παριστάνεται στην Εικόνα

Για την εκμετάλλευση (θέρμανση, δροσισμός, αποθήκευση θερμότητας) του

φαινομένου της ρόφησης είναι διαθέσιμη μια πλειάδα ζευγών εργαζόμενων μέσων
(ψυκτικό και απορροφητικό μέσο) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ
φάσμα εφαρμογών. Τα ζεύγη που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις
κτιριακές εφαρμογές είναι:
νερό / ζεόλιθος (zeolite),
νερό / γέλη πυριτίας (silica gel),
μεθανόλη /ενεργός άνθρακας,
αμμωνία / ενεργός άνθρακας
Τα κυριότερα μέσα προσρόφησης που χρησιμοποιούνται για κλιματιστικούς σκοπούς
είναι η γέλη πυριτίας και ο ζεόλιθος, που χρησιμοποιούν νερό ως ψυκτικό μέσο.
Παράλληλα, ήδη από το 1930 χρησιμοποιείται το ζεύγος ενεργού άνθρακα /
μεθανόλης, η οποία μπορεί να ψυχθεί κάτω από τους 0 ο C αν και η λανθάνουσα
θερμότητα εξάτμισής της είναι μικρότερη από αυτήν του νερού. Από την άλλη μεριά,
τα συστήματα ζεόλιθου / νερού απαιτούν για την αναγέννησή τους θερμοκρασίες της
τάξης των 170 ο C, ενώ ειδικά τα συστήματα γέλης πυριτίας / νερού και λιγότερο τα
συστήματα ενεργού άνθρακα / μεθανόλης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν θερμότητα
σε θερμοκρασίες κάτω από τους 100 ο C. (Συμεών Οξυζίδης, 2008 ) Λόγω των
χαμηλών θερμοκρασιών αυτών, το σύστημα μπορεί να τροφοδοτηθεί από ηλιακούς
συλλέκτες και να δουλεύει αποδοτικά ακόμα και για θερμοκρασίες 60 ο C.
Κατά συνέπεια, το πιο συνηθισμένο ζεύγος για εφαρμογές κλιματισμού είναι το ζεύγος
γέλης πυριτίας / νερού. (Q. Ma, R.Z Wang, 2005)
2.1.3 Περιγραφή του συστήματος
Ένα αντίστοιχο σύστημα το οποίο κάνει χρήση της ηλιακής ψύξης ακολουθώντας τον
κύκλο προσρόφησης, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για
θέρμανση και αφύγρανση του αέρα προσαγωγής, εγκαταστάθηκε στην Σανγκάι. Το
σύστημα αποτελείται από 150 m 2 ηλιακών συλλεκτών, σωλήνες κενού τύπου-U, οι
οποίοι χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση δύο ψυκτών προσρόφησης ισχύος
10kW αντίστοιχα , μια αντλία θερμότητας συμπίεσης ατμών για την ψύξη του αέρα
κατά την διέλευσή του από τον εξατμιστή, ενώ παράλληλα η θερμότητα
συμπύκνωσης θερμοκρασίας περίπου 80 ο C, χρησιμοποιείται στον αναγεννητή, του
υγρού αφυγραντικού μέσου, προκειμένου να
αφυγρανθεί ο αέρας κλιματισμού.
Ακόμη συνδυάζεται με ενδοδαπέδια θέρμανση, ενώ υπάρχει και μία δεξαμενή
αποθήκευσης θερμού νερού 2,5 m 3 .Το χειμώνα το σύστημα καλύπτει τις ανάγκες
θέρμανσης, το καλοκαίρι τις ανάγκες για ψύξη, ενώ το φθινόπωρο και την άνοιξη
παρέχει φυσικό αερισμό.
Το αισθητό λοιπόν φορτίο ψύξης του αέρα παραλαμβάνεται από τους ψύκτες
προσρόφησης και το κύκλο συμπίεσης ατμών (Rankine), ενώ το λανθάνον φορτίο του
αέρα παραλαμβάνεται από το σύστημα αφύγρανσης, το οποίο, για την αναγέννηση
του αφυγραντικού μέσου χρησιμοποιεί την ενέργεια συμπύκνωσης του κύκλου
συμπίεσης ατμών.
2.1.3.1 Σχηματική λειτουργία του συστήματος
Στην εικόνα 2.2 παρουσιάζεται σχηματικά το σύστημα το οποίο μπορούμε να πούμε
πως αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
1. Αντλία θερμότητας συμπύκνωσης ατμών
Παράγεται ψυχρό νερό, θερμοκρασίας 15 ο C , στον εξατμιστή και θερμό
νερό, θερμοκρασίας άνω των 65 ο C, στον συμπυκνωτή. Το ψυχρό νερό
χρησιμοποιείται για να ψύξει τον αέρα προσαγωγής , ενώ το θερμό νερό
χρησιμοποιείται για την αναγέννηση του υγρού αφυγραντικού.
2. Το ηλιακό σύστημα
Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει, τους ηλιακούς συλλέκτες, μια
δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού, τους δύο ψύκτες προσρόφησης και

τον πύργο ψύξης (για τους ψύκτες).
3. Σύστημα αφύγρανσης υγρού αφυγραντικού μέσου
Αποτελείται από τον αφυγραντή, τον εναλλάκτη θερμότητας HE2 (βλ.
εικόνα 2.2) για ανάκτηση ενέργειας και τον αναγεννητή.

2.1.3.2 Διάγραμμα ροής του συστήματος

Το διάγραμμα ροής του εγκατεστημένου συστήματος παρουσιάζεται στην εικόνα 2.4,
όπου AD1 & AD2 είναι οι δύο ψύκτες προσρόφησης, CT είναι ο πύργος ψύξης, WT
είναι η δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού, Ρ1 & Ρ2 είναι οι αντλίες στους
ηλιακούς συλλέκτες και Ρ3 & Ρ4 είναι οι αντλίες ζεστού και ψυχρού νερού
αντίστοιχα. Μέσω των αντλιών στις σωληνώσεις είναι δυνατόν το σύστημα να
αλλάζει ‘θέση λειτουργίας’ ανά εποχή του έτους. Αναλυτικότερα:
1. Το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου καλύπτεται σε δύο μέρη. Ο επεξεργασμένος
φρέσκος αέρας αφαιρεί το σύνολο του λανθάνοντος φορτίου και ένα μέρος του
αισθητού, ενώ τα fan coils του εσωτερικού χώρου καλύπτουν το υπόλοιπο αισθητό
φορτίο. Πιο συγκεκριμένα η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε τρείς βασικούς
κύκλους:

•
Κύκλος Ψυχρού νερού
Το ψυχρό νερό που παράγεται από τους ψύκτες προσρόφησης και τον κύκλο
συμπίεσης ατμών, αρχικά συλλέγεται στον συλλέκτη νερού WD2. Στην συνέχεια
διαχωρίζεται σε δύο ροές, η μία τροφοδοτεί τα fan coils, ενώ η άλλη τροφοδοτεί τον
εναλλάκτη θερμότητας HE1, ώστε να ψύξει το συμπυκνωμένο διάλυμα (που είναι
υπεύθυνο για την αφύγρανση και ψύξη του εξωτερικού αέρα προσαγωγής)
•
Κύκλος Εξωτερικού αέρα
Ο φρέσκος εξωτερικός αέρας αρχικά διέρχεται από έναν εναλλάκτη αέρα/αέρα όπου
ανακτά ενέργεια από τον απορριπτόμενο αέρα των χώρων. Στην συνέχεια, περνά από
τον αφυγραντή - DEH, όπου αφαιρείται η υγρασία του, ενώ ταυτόχρονα ψύχεται. Η
αφύγρανση και ψύξη του εξωτερικού αέρα γίνεται με την εκρόφηση και απορρόφηση
του περιεχομένου του σε υδρατμούς.
•
Κύκλος Ψυκτών Προσρόφησης
Οι ψύκτες προσρόφησης χρησιμοποιούν το ζεύγος γέλη πυριτίας-νερό, και
τροφοδοτούνται με θερμό νερό από τους ηλιακούς συλλέκτες. Η γέλη πυριτίας
προσροφά τους υδρατμούς, οι οποίοι εξατμιζόμενοι παράγουν ψύξη ενώ η θερμότητα
που παράγεται λόγω της προσρόφησης αφαιρείται με ψυχρό νερό. Μετά την
προσρόφηση η γέλη πυριτίας εκροφά τους υδρατμούς και αναγεννάτε, με χρήση

θερμού νερού και οι απορριπτόμενοι υδρατμοί συμπυκνώνονται στους σωλήνες
ψυχρού νερού. Στην εικόνα 2.5 φαίνεται εξωτερικά η όψη ενός ψύκτη προσρόφησης
ενώ στην εικόνα 2.6 παρουσιάζεται σε τομή το εσωτερικό του. Αξίζει να σημειωθεί
εδώ πως, κάθε ψύκτης προσρόφησης φέρει δύο ζεύγη προσροφητή/εκροφητή, ώστε
να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του.

2. Το θερμικό φορτίο της χειμερινής περιόδου, καλύπτεται από τους τοποθετημένους
ηλιακούς συλλέκτες, συνολικής έκτασης 150 m 2 Εικόνα 2.7 & 2.8 . Η θέρμανση των
χώρων είναι ενδοδαπέδια, διότι με αυτό το σύστημα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι
ίδιες συνθήκες θερμικής άνεσης με χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής του
θερμού νερού, συγκριτικά με τα συμβατικά . Αυτό το χαρακτηριστικό του είναι που
το κάνει κατάλληλο για σύνδεσή του με ηλιακούς συλλέκτες.
.1.4 Ανάλυση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς του συστήματος
2.1.4.1 Ενδοδαπέδια θέρμανση
Οι μετρήσεις που έγιναν έδειξαν πως το σύστημα μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα για
12 ώρες με μέση θερμοκρασία προσαγωγής νερού 51,17 ο C και μέση θερμοκρασία
επιστροφής 44,68 ο C. Οι αντίστοιχες θερμοκρασίες της επιφάνειας του δαπέδου και
του εσωτερικού αέρα είναι 24 ο C και 17,10 ο C .
2.1.4.2 Σύστημα θερινού κλιματισμού
Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πως το σύστημα ψύξης μπορεί να λειτουργεί
αδιάκοπα για 8 ώρες από τις 9.00- 17.00 . Η μέση θερμοκρασία θερμού νερού που
παράγεται είναι 70,24 ο C , ενώ η μέση θερμοκρασία του ψυχρού νερού είναι 18,48 ο C
, θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για την ξηρή λειτουργία του συστήματος.
Ακόμα, για ένα σύστημα ηλιακής ψύξης είναι πολύ σημαντική η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή ο COP: Συντελεστής απόδοσης του συστήματος. Στο
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συγκεκριμένο σύστημα ο μέσος ηλεκτρικός συντελεστής απόδοσης είναι εξαιρετικά
υψηλός COP AV =8,19 ενώ φτάνει έως και την μέγιστη τιμή του COP MAX =10 .
Επιπλέον, τα συνολικά αποτελέσματα από την λειτουργία του συστήματος δείχνουν
πως μπορεί να είναι 44,5% αποδοτικότερο ενός συμβατικού συστήματος
κλιματισμού, που χρησιμοποιεί κύκλο συμπίεσης ατμών, όταν το ποσοστό του

λανθάνοντος φορτίου είναι 30%.
Τέλος, εντυπωσιακό είναι το γεγονός, πως η απόδοση του υβριδικού συστήματος αυξάνεται κατά
73,8% έναντι του συμβατικού, όταν το ποσοστό του λανθάνοντος φορτίου είναι 42%! (Πηγή:Q.
Ma, R.Z Wang, 2005)
2.2 Σύστημα θέρμανσης με εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας
και της θερμικής μάζας του κτιριακού κελύφους - Μια έξυπνη
υβριδική ενδοδαπέδια θέρμανση2.2.1. Το έξυπνο κτίριο
Οι δύο επικρατέστεροι ορισμοί είναι οι παρακάτω:
i. Το έξυπνο κτίριο γίνεται ένα παραγωγικό και αποδοτικό από πλευράς
κόστους περιβάλλον, μέσω της βελτιστοποίησης τεσσάρων στοιχείων:

Δομικά στοιχεία

Συστήματα

Συντήρηση

Διαχείριση, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους
Το ένα και μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό των έξυπνων κτιρίων είναι, ότι
είναι μία κατασκευή σχεδιασμένη να δέχεται αλλαγές με εύκολο και μη
δαπανηρό τρόπο.
(Πηγή: J. Carlini, The intelligent Building Definition Handbook, IBI, 1988)
ii. Το έξυπνο κτίριο, θα είναι τέτοιο, ώστε οι ιδιότητες των υλικών του να
μεταβάλλονται ανάλογα με το εσωτερικό και εξωτερικό κλίμα, παρέχοντας
έτσι στο χρήστη την πιο αποδοτική και φιλική λειτουργία, στα πλαίσια της
ενεργειακής κατανάλωσης και των συνθηκών άνεσης.
(Πηγή: D.M. Lush, Intelligent Buildings: The integration of Building
Services and Fabric, 1987)
Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, το έξυπνο κτίριο καλείται να εκτελέσει μια
λειτουργία τέτοια, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες άνεσης σε
μόνιμη βάση. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση συστημάτων τα οποία προσαρμόζονται
δυναμικά στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν
‘καθαρές’ πηγές ενέργειας και κάνουν ανάκτηση ενέργειας, κυρίως θερμικής.
Ένα τέτοιο σύστημα, αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Fraunhofer και εφαρμόσθηκε
και παρακολουθήθηκε, σε ένα κτίριο στο Βερολίνο. Η ακριβής ονομασία του
συστήματος είναι Hybrid floor-slab/wall-air-collector system ή HSWS .Το σύστημα
εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στις νότιες κυρίως πλευρές
ενός κτιρίου και την θερμική τους μάζα,
για να θερμάνει αέρα, ο οποίος θα λειτουργήσει ως το θερμό εργαζόμενο μέσο του υβριδικού
συστήματος θέρμανσης.
Τέλος, μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν πως
γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
2.2.2 Περιγραφή του συστήματος HSWS
2.2.2.1 Θέρμανση αέρα
Στην εικόνα 2.9 παρουσιάζεται το σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας του HSWS. Ο
τοίχος-συλλέκτης αέρα επιλέγεται να βρίσκεται σε νότιο, νότιο/ανατολικό και
νότιο/δυτικό προσανατολισμό ή ακόμη και σε στέγες , όπου η ηλιακή ακτινοβολία
φτάνει στο μέγιστό της.
Όπως φαίνεται και από το σχήμα ο αέρας κυκλοφορεί σε έναν κλειστό βρόγχο. Κατά
την διάρκεια της ημέρας κυκλοφορεί στα διαμορφωμένα κανάλια του τοίχουσυλλέκτη και θερμαίνεται. Στην συνέχεια, με την βοήθεια ανεμιστήρων οδηγείται,
μέσω διαμηκών πυρήνων/καναλιών στην πλάκα του πατώματος όπου και απορρίπτει
την θερμότητά του, για να επιστρέψει από άλλα παράλληλα κανάλια μέσα στην
πλάκα, στον τοίχο-συλλέκτη και να ξαναθερμανθεί.
Η θερμότητα του αέρα στην αρχή, αποθηκεύεται στην θερμική μάζα της πλάκας

μπετόν. Στην συνέχεια, λόγω της θερμικής αδράνειας του πατώματος, η θερμοκρασία
θα αυξηθεί με μία χρονική υστέρηση , από τον πυρήνα της πλάκας έως την επιφάνεια
της, που βρίσκεται σε επαφή με τον προς θέρμανση χώρο.
Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται, για την περίπτωση που η θερμοκρασία του αέρα στον
συλλέκτη είναι χαμηλότερη από αυτήν στον πυρήνα της πλάκας. Τότε, ο ανεμιστήρας
σταματά να λειτουργεί και ειδικά κλαπέτα που υπάρχουν στον συλλέκτη κλείνουν,
ώστε να μην γίνεται αντίστροφη μεταφορά θερμότητας από το πάτωμα προς τον
συλλέκτη. (Πηγή: R. Becker, Automation in Construction, 1997)
2.2.2.2 Μέθοδοι μετάδοσης θερμότητας από το δάπεδο στον χώρο

Παθητική αποφόρτιση (Passive Discharge, PD)
Είναι η μετάδοση θερμότητας από την επιφάνεια του δαπέδου με απλή συναγωγή και
ακτινοβολία στον χώρο, εκατέρωθεν αυτού. Αυτό βέβαια θα συμβαίνει μόνο όταν η
επιφανειακή θερμοκρασία του δαπέδου είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία του
αέρα του χώρου ή/και από την θερμοκρασία των δομικών στοιχείων του χώρου. Όταν
το σύστημα λειτουργεί ‘έξυπνα’, αυτό εξασφαλίζεται πάντα οπότε υπάρχει μια
συνεχής ροή θερμότητας προς τον χώρο.
Ως έξυπνη λειτουργία, ορίζεται η λειτουργία που γίνεται με προγραμματιζόμενη
ανακυκλοφορία του αέρα στο σύστημα, με εύρεση ανάλογα με την θερμοκρασία του
αέρα της βέλτιστης ταχύτητάς του και με αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας του
όταν δεν έχει την κατάλληλη θερμοκρασία.
Με το σύστημα λοιπόν αυτό επιτυγχάνονται τα ίδια επίπεδα θερμικής άνεσης με
μικρότερη θερμοκρασία αέρα του χώρου. Αυτό συμβαίνει διότι το αίσθημα της θερμικής άνεσης
προσδιορίζεται από τον συνδυασμό της θερμοκρασίας του
εσωτερικού αέρα και της θερμοκρασία των επιφανειών του χώρου , η οποία στην
περίπτωση αυτή είναι υψηλή. (Πηγή: R. Becker, Automation in Construction, 1997)
Ενεργητική αποφόρτιση ( Active Discharge, AD)
Σε αυτή την περίπτωση, ανακυκλώνεται ο αέρα σου χώρου μέσα από άλλα διαμήκη
κανάλια της πλάκας, και έτσι μεταφέρεται η θερμότητα από την μάζα του δαπέδου
στον αέρα του χώρου. Και πάλι η καλή απόδοση του συστήματος εξασφαλίζεται,
μόνο όταν λειτουργεί ‘έξυπνα’ (βλέπε παραπάνω) . Πιο συγκεκριμένα ειδικά κλαπέτα
πρέπει να είναι τοποθετημένα στα κανάλια, ώστε να γίνεται άμεση διακοπή της ροής
του αέρα όταν ζητηθεί. Ακόμη, η πλάκα θα πρέπει να είναι μονωμένη εκατέρωθεν ,
ώστε να αποφεύγεται η παθητική εκφόρτιση του δαπέδου, είτε σε δωμάτια που έχουν
αυξημένα θερμικά κέρδη είτε γενικά στους χώρους όταν αυτοί δεν κατοικούνται.
Βέβαια, έτσι η θερμοκρασία του δαπέδου θα είναι σχεδόν ίδια με αυτή του αέρα του
χώρου, οπότε δεν θα προσφέρει κάποια περαιτέρω βελτίωση της θερμικής άνεσης.
(Πηγή: R. Becker, Automation in Construction, 1997)

Συνδυασμένη λειτουργία
Υπάρχει η δυνατότητα το HSWS να λειτουργεί με συνδυασμό της παθητικής και
ενεργητικής αποφόρτισης. (Πηγή: R. Becker, Automation in Construction, 1997)
2.2.2.3 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Τα διαμήκη κανάλια που διατρέχουν την πλάκα, συνήθως κατασκευάζονται στην
κατά πλάτος διεύθυνση του κτιρίου. Με αυτή την διάταξη, είναι δυνατόν ο θερμός
αέρας να φτάσει στην πλάκα των βόρειων χώρων , οι οποίοι δεν έχουν σχεδόν
καθόλου ηλιακά κέρδη και να τους θερμάνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα
να μην έχει μόνωση η πλάκα, οπότε η θερμική της αδράνεια θα εξασφαλίζει ότι
υπάρχει καλή θέρμανση χωρίς υπερθέρμανση το απόγευμα.
(Πηγή: R. Becker,
Automation in Construction, 1997)
2.2.3 Ανάλυση της συμπεριφοράς του συστήματος

Οι κινητήριοι μηχανισμοί του συστήματος είναι η διακύμανση της ηλιακής
ακτινοβολίας κατά την διάρκεια της ημέρας , η θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος και η
μεταβολή της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα εκατέρωθεν του ΗSWS
δαπέδου. Στόχος του συστήματος είναι η απορρόφηση στο μέγιστο δυνατό της
ηλιακής ακτινοβολίας και η μετάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό με τρόπο που
να ανταποκρίνεται στην ζήτηση σε θερμικά φορτία.
Στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 2.10 ) φαίνεται η θερμοκρασία του εσωτερικού
αέρα (ΤαS , TaN), η θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου (Tsu, Tsl) και η
ενεργός θερμοκρασία (T1, T2) που επιτυγχάνεται στον νότιο και στον βόρειο χώρο.
Είναι εμφανές πως η θερμότητα μεταφέρθηκε επιτυχώς στον βόρειο χώρο,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τις εσωτερικές συνθήκες.

Ακόμα παρατηρείται πως με την αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας που θα πρέπει
να μπορεί να απορροφήσει ο αέρας αυξάνεται και η βέλτιστη ταχύτητά του για την
μεταφορά της θερμότητας αυτής. Οι μετρήσεις έδειξαν πως μία ταχύτητα φόρτισης
της τάξης 4-4,5 m/s είναι πολύ καλή.
Τέλος, μελετήθηκε ποια είναι η βέλτιστη ταχύτητα αποφόρτισης του αέρα, ώστε να
γίνει φόρτιση της μέγιστης ενεργειακής πυκνότητας. Εδώ μια ταχύτητα της τάξεως
των 5-6 m/s είναι η ιδανικότερη.
2.7 Υβριδική Αντλία Θερμότητας Απορριπτόμενου Αέρα (Exhaust
Air Heat Pump)
2.7.1 Περιγραφή του συστήματος
Οι αντλίες θερμότητας απορριπτόμενου αέρα (EAHP : Exhaust Air Heat Pump)
προσφέρουν την δυνατότητα ανάκτησης της θερμότητας που φέρει ο απορριπτόμενος
κλιματισμένος αέρας των χώρων, πριν αυτός απορριφθεί στο περιβάλλον. Πιο
συγκεκριμένα η θερμότητα μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα προσαγωγής, με
αποτέλεσμα αυτός να θερμαίνεται τον χειμώνα και να ψύχεται το καλοκαίρι . Έτσι, ο
κλιματισμός των χώρων επιτυγχάνεται με αξιόλογη μείωση των ενεργειακών
απαιτήσεων, για την διατήρηση των ίδιων συνθηκών θερμικής άνεσης.
Το σύστημα λειτουργεί με τον κύκλο συμπίεσης ατμών (Rankine) , όπου ένα ψυκτικό
ρευστό αφαιρεί θερμότητα από το ένα ρεύμα αέρα και την αποδίδει στο άλλο,
ανάλογα με το αν έχει επιλεγεί η λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης. Η λειτουργία του, η

οποία χαρακτηρίζεται ως υβριδικού τύπου, είναι η ακόλουθη:
•
Κατά την περίοδο της θέρμανσης ο εσωτερικόςεναλλάκτης
απορριπτόμενου αέρα / ψυκτικού λειτουργεί ως εξατμιστής και ο
εξωτερικός εναλλάκτης αέρα προσαγωγής/ ψυκτικού λειτουργεί ως
συμπυκνωτής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία προσαγωγής,
παρέχοντας την δυνατότητα θέρμανσης των χώρων.(Εικόνα 2.31 )
•
Αντίθετα, κατά την περίοδο ψύξης, ο εσωτερικός εναλλάκτης
απορριπτόμενου αέρα / ψυκτικού λειτουργεί ως συμπυκνωτής και ο
εξωτερικός εναλλάκτης αέρα προσαγωγής/ ψυκτικού λειτουργεί ως
εξατμιστής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμοκρασία προσαγωγής,
παρέχοντας την δυνατότητα ψύξης των χώρων.(Εικόνα 2.31 )
Επιπλέον, το σύστημα ΕΑΗΡ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει αφύγρανση,
καθώς επίσης και για την παραγωγή θερμού ή ψυχρού νερού .

Ανάλυση αποτελεσμάτων
Αντίστοιχα συστήματα μελετήθηκαν κατά την λειτουργία τους σε διάφορες πόλεις
παγκοσμίως, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς επιτεύχθηκαν
θερμοκρασίες προσαγωγής στους χώρους κατά την περίοδο θέρμανσης μέχρι και 40 ο
C (Εικόνα 2.32 ) ενώ οι αντίστοιχοι COP σε θέρμανση και ψύξη ξεπέρασαν το
6.(Εικόνα 2.33 ). (Πηγή: Gian Vincenzo Fracastoro, 2010)
Μελετώμενα σενάρια εφαρμογής υβριδικών συστημάτων
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, από την πληθώρα των υβριδικών συστημάτων
που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 2, επιλέχθηκαν να προσομοιωθούν και
να μελετηθούν διεξοδικά για την αποδοτικότητά τους διάφοροι συνδυασμοί
συστημάτων.
4.1 Σενάριο 1 ο

Σύστημα μηχανικού αερισμού και Αντλίας Θερμότητας Απορριπτόμενου Αέρα
Σε ένα κτίριο, όπως το υπό μελέτη, το οποίο έχει δομικά στοιχεία με πολύ χαμηλούς
συντελεστές θερμοπερατότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα θερμικά και ψυκτικά
φορτία των χώρων, το φορτίο του αερισμού των χώρων, αποτελεί μία πολύ
σημαντική συνιστώσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι

ζητούμενες συνθήκες θερμικής άνεσης. Ως φορτίο αερισμού, αρχικά ορίζεται η
απαραίτητη ποσότητα νωπού αέρα που πρέπει να εισέλθει σε έναν χώρο και
συνδέεται με την ανανέωση και τον καθαρισμό του αέρα από τα υψηλά ποσοστά
διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται. Δευτερευόντως, το φορτίο αερισμού
συνδέεται και με την παροχή κλιματισμένου αέρα στους χώρους, ώστε να
καλύπτονται και τα φορτία θέρμανσης και ψύξης.
Έτσι, στο κτίριο αναφοράς εγκαταστάθηκε ένα σύστημα μηχανικού αερισμού για τον
καλύτερο έλεγχο της ποιότητας του αέρα των χώρων, το οποίο συνεργάζεται με μία
Αντλία Θερμότητας Απορριπτόμενου Αέρα (Exhaust Air Heat Pump: EAHP) (μία
αντλία θερμότητας για κάθε μεζονέτα).
Η αντλία θερμότητας απορριπτόμενου αέρα, λειτουργεί καλύπτοντας το σύνολο των
θερμικών και ψυκτικών φορτίων , καθώς εναλλάσσεται η λειτουργία της για την
περίοδο θέρμανσης και ψύξης, αντιστοίχως (εικόνα 4.1). Αναλυτικότερα, μέσω του
δικτύου αεραγωγών, όλος ο αέρας επιστροφής από τις θερμαινόμενες ζώνες οδηγείται
στην εσωτερική είσοδο της αντλίας θερμότητας και εναλλάσσει θερμότητα με το
εργαζόμενο ψυκτικό μέσο, το οποίο, στην συνέχεια, ανταλλάσει θερμότητα με τον
φρέσκο νωπό αέρα που εισέρχεται από την εξωτερική είσοδο της αντλίας
θερμότητας, κλιματίζοντας τον πριν αυτός εισέλθει στις ζώνες.
Με την παραπάνω διαδικασία , την χειμερινή περίοδο ο απαγόμενος αέρας αποβάλλει
την θερμότητα του, πριν απορριφθεί τελικά στο περιβάλλον, προκείμενου να
θερμανθεί ο αέρας προσαγωγής, ενώ, αντίθετα, την θερινή περίοδο ψύχει τον αέρα
περιβάλλοντος, προκειμένου να καλύψει τα ψυκτικά φορτία των χώρων. Στην εικόνα
4.2 παρουσιάζεται σχηματικά ένα σύστημα μηχανικού αερισμού το οποίο λειτουργεί
σε συνεργασία με μία αντλία θερμότητας απορριπτόμενου αέρα.
Σενάριο 2 ο
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, για κάθε νεόδμητο
ή πλήρως ανακαινιζόμενο κτίσμα, απαιτείται η εγκατάσταση ηλιακών θερμικών
προκειμένου να παρέχουν τουλάχιστον το 60% της απαραίτητη ποσότητας ζεστού
νερού χρήσης.(Πηγή: ΤΟΤΕΕ 1, 2010)

Σύστημα υβριδικών φωτοβολταϊκών θερμικών συσκευών
Στην κατεύθυνση αυτή η επόμενη εναλλακτική λύση που μελετήθηκε είναι αυτή της
εφαρμογής υβριδικών φωτοβολταϊκών θερμικών συστημάτων με εργαζόμενο μέσο το
νερό.
Τα απλά φωτοβολταϊκά (φβ) μετατρέπουν ένα μικρό ποσοστό της ηλιακής
ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό (5% -15%, ανάλογα του τύπου φβ), ενώ το μεγαλύτερο
ποσοστό της (70%-80%) μετατρέπεται σε θερμότητα, αυξάνοντας έτσι την
θερμοκρασία τους. Ωστόσο, παρατηρείται πως όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του
φωτοβολταϊκού πλαισίου, μειώνεται η απόδοσή του για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού εφαρμόστηκαν υβριδικά
φωτοβολταϊκά / θερμικά (φβ/θ), με τα οποίες επιτυγχάνεται μετατροπή της ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρισμό και θερμότητα, διατηρώντας έτσι σχετικά χαμηλά
θερμοκρασιακά επίπεδα στο φβ για επίτευξη ικανοποιητικής ηλεκτρικής απόδοσης,
ενώ παρέχεται και το απαραίτητο ζεστό νερό χρήσης.
Στο υπό μελέτη κτίριο, οι ηλιακοί συλλέκτες επιλέγηκαν έτσι, ώστε να τροφοδοτούν
τις κατοικίες με το απαραίτητο θερμό νερό χρήσης, ενώ ταυτόχρονα παράγεται
ηλεκτρική ενέργεια η οποία μπορεί είτε να πωλείται στην ΔΕΗ, είτε να
καταναλώνεται από τους ενοίκους. Ακόμη, τα ηλιακά θερμικά συνδέονται με ένα
θερμοδοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού όγκου 0,08m 3 και 2,5 KW.(Εικόνα 4.4) Η
θερμοκρασία του θερμοστάτη ορίστηκε στους 45 ο C και η ημερήσια κατανάλωση
ζεστού νερού σε κάθε κατοικία υπολογίστηκε βάση του ΚΕΝΑΚ
Αναλυτικότερα, τοποθετήθηκαν 40m 2 υβριδικών φωτοβολαϊκών – θερμικών

συσκευών , στην νότια όψη του κτιρίου και με κλίση 30 ο , η οποία είναι η ιδανική για
το γεωγραφικό πλάτος της Γ κλιματικής ζώνης.
Επιπροσθέτως στο προηγούμενο σύστημα, προκειμένου να καλυφθούν τα φορτία
θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου, το σύστημα λέβητα φυσικού αερίου, για θέρμανση,
και οι κλιματιστικές μονάδες διαιρετού τύπου, για δροσισμό, αντικαταστάθηκαν από
δύο αντλίες θερμότητας αέρα-νερού.
Έτσι, λοιπόν, η θέρμανση πραγματοποιείται και πάλι με ενδοδαπέδιο σύστημα, το
οποίο τροφοδοτείται όμως από μία αντλία θερμότητας αέρα – νερού ισχύος 10,2 KW
και COP = 3,2. Ακόμη, η αντλία θερμότητας συνδέεται και με ένα θερμοδοχείο
αποθήκευσης ζεστού νερού όγκου 0,04m 3 και 16,5 KW . (Εικόνα: 4.5)
Η θερμοκρασία σχεδιασμού του ζεστού νερού προσαγωγής είναι στους 50 ο C και η
πτώση θερμοκρασίας 10 ο C. Κατά τη διάρκεια της θερμαντικής περιόδου η οποία, για
την κλιματική Ζώνη Γ , ξεκινάει στις 16 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 30 Απριλίου η
θερμοκρασία ρύθμισης των θερμοστατών χώρου είναι:

09:00 – 18:00 15 ο C

18:00 – 24:00 20 ο C (Οι ώρες που οι ένοικοι βρίσκονται στο σπίτι)

24:00 – 09:00 18 ο C
Κατά την θερινή περίοδο, η απαραίτητη ψύξη των χώρων επιτυγχάνεται από την
αντλία θερμότητας αέρα-νερού, η οποία τροφοδοτεί πλέον το ενδοδαπέδιο σύστημα
με ψυχρό νερό. Η θερμοκρασία σχεδιασμού του κρύου νερού προσαγωγής είναι 12 ο C
και η ανύψωση θερμοκρασίας 5 ο C.
Στην εικόνα 4.6 παρουσιάζεται σχηματικά ολόκληρη η διάταξη του συστήματος. (
ηλιακοί συλλέκτες, δύο αντλίες θερμότητας, δύο θερμοδοχεία αποθήκευσης,
ενδοδαπέδιο σύστημα)
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί εδώ πως σε αυτό το σύστημα ο απαραίτητος νωπός αέρας
των χώρων, εισέρχεται με το άνοιγμα των παραθύρων από τους ενοίκους, όπως και
στο αρχικό κτίριο.

Η κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα αποτελεί το 40% της παγκόσμιας
κατανάλωσης ενέργειας τελικής χρήσης, ενώ ταυτόχρονα ευθύνεται για το 30% των
άμεσων και έμμεσων εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Αναλυτικότερα για την
Ελλάδα η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό είναι περίπου 61
GJ ή 1,45 Toe. Σύγκριση ανάμεσα στις μεσογειακές χώρες καταδεικνύει ότι τα

ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σχετική κατανάλωση, σχεδόν
30% μεγαλύτερη της Ισπανίας και περίπου διπλάσια της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα,
είναι σχεδόν ίση με αυτήν της Ολλανδίας και σημαντικά μεγαλύτερη από χώρες με
ψυχρότερο κλίμα όπως το Βέλγιο και η Τσεχία. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι
υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των ελληνικών
κτιρίων.

Τοποθέτηση υβριδικής αντλίας θερμότητας απορριπτόμενου αέρα
(Exhaust Air Heat Pump) και σύστημα μηχανικού αερισμού

Τοποθέτηση υβριδικών φωτοβολταικών-θερμικών συσκευών σε συνδυασμό
με αντλία θερμότητας αέρα – νερού.
Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την λύση των υβριδικών
φωτοβολταικών-θερμικών συσκευών ως την πιο συμφέρουσα από την άποψη της
κατανάλωσης ενέργειας για τελική χρήση με 44 kWh/m 2 (κατανάλωση που το
καθιστά παθητικό κτίριο,) έναντι των 86,7 kWh/m 2 του συστήματος της υβριδικής
αντλίας θερμότητας και των 94,5 kWh/m 2 του αρχικού συμβατικού συστήματος.
Αποδεικνύεται λοιπόν πως με την χρήση υβριδικών συστημάτων καθίσταται δυνατή η
μείωση των καταναλώσεων ενέργειας σε κτίρια κατοικιών , κάτι που αποτελεί το
πρώτο βήμα προς ένα νέο σύστημα δόμησης, το οποίο θα είναι πιο κοντά στα κτίρια
μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου .
Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση του καλύτερου σεναρίου, συγκρίνοντας τις
καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας σε ετήσια βάση, όπως αυτές προκύπτουν βάση
του K.Eν.Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή , η λύση των φβ/θερμικών παραμένει η πιο
συμφέρουσα με 74.226 kWh / έτος, όμως πρέπει να σημειωθεί πως η υβριδική αντλία
θερμότητας παρουσίασε την μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
(148.109 kWh/ m 2 ) , ξεπερνώντας αυτή του συμβατικού συστήματος (112.381,3
kWh/έτος) . Το ‘παράδοξο’ αυτό φαινόμενο παρουσιάζεται, λόγω του γεγονότος ότι
όλα τα φορτία στην εναλλακτική παρέμβαση της εγκατάστασης υβριδικής αντλίας
θερμότητας, καλύπτονται με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, και η ηλεκτρική ενέργεια
στην Ελλάδα παράγεται με πολύ κακό βαθμό απόδοσης από τους λιγνιτικούς
σταθμούς, με αποτέλεσμα ο συντελεστής μετατροπής της σε πρωτογενή ενέργεια να
είναι 2,9 έναντι του 1,05 που είναι για το Φυσικό αέριο.
Τέλος, έγινε διερεύνηση των εκπομπών αερίων ρύπων για κάθε εναλλακτική λύση,
σύμφωνα με τους συντελεστές εκπομπής που δίνονται στον K.Eν.Α.Κ. Σε αυτή την
περίπτωση το συμβατικό σύστημα φαίνεται να έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2,
συγκριτικά με τις εναλλακτικές λύσεις. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί εδώ πως το
φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε αστοχία των ίδιων των υβριδικών συστημάτων,
καθώς αυτά βρίσκονται την αιχμή των νέων ‘καθαρών’ τεχνολογιών, αλλά στο
γεγονός πως στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται
από πεπαλαιωμένους σταθμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ χαμηλούς βαθμούς
απόδοσης, με αποτέλεσμα η καύση του λιγνίτη να έχει υπερβολικά υψηλές εκπομπές,
συγκρινόμενη, για παράδειγμα με αυτή της καύσης του φυσικού αερίου.
Παρατηρώντας λοιπόν, τις νέες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στροφή σε
κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας στον κτιριακό τομέα, και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται πως τα υβριδικά
συστήματα, αποτελούν μία τεχνολογία με πολλές προοπτικές
εξέλιξης και εφαρμογής στα κτίρια, εφόσον προσφέρουν μεγάλα περιθώρια
εξοικονόμησης ενέργειας .
Ειδικά στο ελλαδικό χώρο, αρχικά πρέπει να γίνουν πράξη οι πρακτικές του
παρουσιάζονται στον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, όσο αναφορά
στην θωράκιση του κτιριακού κελύφους. Το μεγάλο ‘διακύβευμα’, της ελληνικής
κοινωνίας στο σύνολό της, είναι καταρχάς η ουσιαστική ενσωμάτωση των καλών

ενεργειακών πρακτικών στα κατασκευαστικά στερεότυπα και συνήθειες των
Ελλήνων χρηστών και κατασκευαστών των κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, όπως
θεωρείται πλέον προφανής και αναγκαία η αντισεισμική προστασία στις κατασκευές,
το ίδιο πρέπει να θεωρείται αναγκαία και η ενεργειακή προστασία των κτιρίων. Και
στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνει μια στροφή σε συστήματα υψηλής απόδοσης όπως
είναι τα υβριδικά.
Με την ολοκλήρωση λοιπόν της παρούσας, δίνονται κάποιες
πρώτες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την χρήση σύγχρονων ‘καθαρών’
υβριδικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης – κλιματισμού, ενώ υπάρχει, πλέον, η
δυνατότητα να συνεχιστεί η παρούσα έρευνα, μελετώντας, αρχικά, την εφαρμογή
περισσότερων Φ/Β/Θερμικών πλαισίων και στην συνέχεια τον συνδυασμό τους με το
σύστημα της υβριδικής αντλίας θερμότητας απορριπτόμενου αέρα.
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της
ενσωμάτωσης παθητικών ηλιακών συστημάτων και στοιχείων πρόσθετης ηλιοπροστασίας, ώστε να
μειωθούν περαιτέρω τα θερμικά και ψυκτικά φορτία και αντίστοιχα να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας.

Λέβητες Συμπυκνώσεως

O σκοπός των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, είναι η δημιουργία
συνθηκών άνεσης σε ένα κτίριο ή οποιοδήποτε χώρο ρυθμίζοντας τη
θερμοκρασία, την υγρασία, τη διανομή και την καθαρότητα του αέρα. Τα
συστήματα αυτά απαντώνται είτε αυτοτελή είτε συνεργαζόμενα. Στο μέρος
αυτό θα αναπτυχθούν τα συστήματα θέρμανσης που περιγράφονται ως
Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες του
ΤΕΕ. Περιγραφή της διάρθρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης.«Εγκατάσταση
κεντρικής θέρμανσης» είναι το σύνολο των συσκευών, κατασκευών,
διατάξεων, μηχανισμών κ.τ.λ. που παραλαμβάνει θερμική ενέργεια από μία
πηγή (εστία παραγωγής της θερμότητας) μέσω ενός φορέα μεταφοράς
θερμότητας (θερμαντικού μέσου) και την κατανέμει σε διάφορους χώρους
προκειμένου να καλύψει απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον και να
διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυμητά επίπεδα.
Περιλαμβάνει συνήθως το λέβητα (όπου διατίθεται ενέργεια από την καύση
πετρελαίου ή αερίου ή στερεού καυσίμου), το σύστημα διανομής (αντλίες και
σωληνώσεις μεταφοράς του ζεστού νερού - φορέα της θερμότητας), τα
θερμαντικά σώματα, το σύστημα προσαγωγής και αποθήκευσης του καυσίμου,
τον καυστήρα, το δίκτυο απαγωγής του καυσαερίου, το χώρο του
λεβητοστασίου, τα συστήματα ρύθμισης και αυτοματοποίησης της
εγκατάστασης και τα συστήματα ασφαλούς λειτουργίας. Η χρησιμοποιούμενη
εστία παραγωγής της θερμότητας βρίσκεται μακριά από τους θερμαινόμενους
χώρους, στο χώρο του λεβητοστασίου.«Μεμονωμένη τοπική θέρμανση». Η
χρησιμοποιούμενη εστία παραγωγής της θερμότητας (αυτόνομη μονάδα
λέβητα, τζάκι, σόμπα πετρελαίου, κλπ) βρίσκεται μέσα στο θερμαινόμενο χώρο
ή κοντά σε αυτόν. Μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης μπορεί να
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, τα συστήματα ελέγχου και ρυθμίσεων,το
σύστημα απαγωγής καυσαερίου και το χώρο του λεβητοστασίου. Ο εξοπλισμός
της εγκατάστασης είναι:. Α. Λέβητας. «Λέβητας»:είναι η μεταλλική συσκευή
στην οποία η χημική ενέργεια του καυσίμου (υγρό, αέριο ή στερεό) με καύση
του εντός του θαλάμου καύσης μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία
παραλαμβάνεται (κατά το δυνατόν) από το εργαζόμενο μέσο (νερό) που
ανακυκλοφορεί στο κλειστό δίκτυο (λέβητας – σωληνώσεις – θερμαντικά
σώματα – εναλλάκτης) και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των χώρων
καθώς και για τη θέρμανση νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού. Για τους
σκοπούς του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων. Ειδικά για
τους λέβητες αερίου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων με βάση την
τυποποίηση CR 1749 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης, που αφορά την
ταξινόμηση των συσκευών αερίου σύμφωνα με τη μέθοδο απαγωγής των
προϊόντων καύσης.«Συνήθης λέβητας»: είναι ο λέβητας για τον οποίο η μέση
θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασμού του.
Μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα είναι η μέση τιμή των θερμοκρασιών
στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα.
Στο «συνήθη λέβητα», η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς που καθορίζεται κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης προσδιορίζεται για μέση θερμοκρασία νερού 70 οC και
συνεχούς λειτουργίας του λέβητα.«Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών»: είναι ο
λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, με θερμοκρασία νερού
προσαγωγής από 35 έως 40οC και που μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις (εκ
του σχεδιασμού), να συμπυκνώνει τους υδρατμούς που περιέχονται στο
παραγόμενο καυσαέριο. Στους λέβητες αυτούς περιλαμβάνονται οι λέβητες

συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στο καυσαέριο, οι οποίοι
χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα.
«Αεριολέβητας συμπύκνωσης»: είναι ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να
μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που περιέχονται
στο καυσαέριο, «Λέβητας που τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο»: ένας
λέβητας ονομαστικής ισχύος κάτω των 37kW που έχει σχεδιαστεί για να
θερμαίνει, μέσω της θερμότητας που εκπέμπεται από το περίβλημά του, τον
κατοικημένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος και ο οποίος είναι
εφοδιασμένος με ανοιχτό δοχείο διαστολής και εξασφαλίζει τροφοδότηση με
ζεστό νερό μέσω φυσικής κυκλοφορίας δια της βαρύτητας. Ο λέβητας αυτός
φέρει στο περίβλημα του ρητή υπόδειξη να τοποθετείται σε κατοικημένο
χώρο. . Χώρος του λεβητοστασίου. Λεβητοστάσιο εγκατάστασης κεντρικής
θέρμανσης είναι ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ένας ή
περισσότεροι λέβητες παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση μιας ομάδας
χώρων,κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων. Ο χώρος του λεβητοστασίου πρέπει
να είναι κατάλληλος και επαρκής για την εγκατάσταση και λειτουργία των
συστημάτων παραγωγής του ζεστού νερού που χρειάζεται για την κεντρική
θέρμανση με οικονομικό και ασφαλή τρόπο. Στο χώρο του λεβητοστασίου
τοποθετούνται οι λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, διατάξεις α σφαλείας κι
ακόμη ο ηλεκτρικό ς πίνακας (φωτισμού και κίνησης) τα στοιχεία(σωλήνες,
διακόπτες, βάνες κ.τ.λ.) αναχώρησης - δια νομής – επιστροφής του ζεστού
νερού τα στοιχεία προσαγωγής των καυσίμων και το σύστημα απαγωγή ς
καυσαερίων. α. Χώρος του Λεβητοστασίου. Συνήθως τα λεβητοστάσια
τοποθετούνται στο υπόγειο των κτιρίων και η θέση τους εξαρτάται από την
θέση της καπνοδόχου,τις δυνατότητες ανανέωσης του αέρα και τις
δυνατότητες κατάλληλης και οικονομικής διάταξης των σωληνώσεων
διανομής - επιστροφής του ζεστού νερού στους θερμαινόμενους χώρους. Άλλα
στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τη θέση του λεβητοστασίου είναι η
αρχιτεκτονική του κτιρίου (πρόβλεψη του αρχιτέκτονα), η προσπάθεια
οικονομικής αξιοποίησης των χώρων. β. Μέγεθος και κύρια στοιχεία
λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης. Το μέγεθος του λεβητοστασίου
εξαρτάται κυρίως από τις διαστάσεις του λέβητα. Στην περίπτωση
περισσοτέρων του ενός λεβήτων πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και οι μεταξύ τους
αναγκαίες αποστάσεις. Η μεγάλη ποικιλία των διαστάσεων των λεβήτων της
αγοράς επιβάλει την έγκαιρη επιλογή του λέβητα που θα χρησιμοποιηθεί (ή
των λεβήτων) ώστε να καθοριστεί το απαραίτητο μέγεθος του λεβητοστασίου
(αποστάσεις από το λέβητα, τοίχοι, οροφές, και δάπεδα, έξοδοι, πόρτες,
παράθυρα). γ. Επίσης σημαντικό ρόλο για το λεβητοστάσιο παίζει ο αερισμός,
η αποχέτευση, ο φωτισμός, οι σιδερένιοι εξώστες και οι σκάλες λεβητοστασίου
καθώς και η πυροπροστασία. Εκτίμηση της καταλληλότητας του υπάρχοντος
συστήματος θέρμανσης. Η καταλληλότητα του υπάρχοντος συστήματος
θέρμανσης εξαρτάται: α. Από τη δυνατότητα κάλυψης του φορτίου θέρμανσης
με οικονομικό τρόπο. β. Από την τήρηση των απαιτήσεων όλων των
παραγόντων που αναφέρονται στον πιο πάνω εξοπλισμό σύμφωνα με την
ΤΟΤΕΕ, τον ΓΟΚ και σχετικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα. γ. Από τη
συντήρηση της εγκατάστασης σύμφωνα με τη σχετική ΤΟΤΕΕ, την κείμενη
νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑΚΑΥΣΤΗΡΑ.
Οι λέβητες ζεστού νερού υπόκεινται στους κανονισμούς και πρότυπα της
Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις απαιτήσεις
λειτουργίας του λέβητα, δηλαδή το βαθμό απόδοσης ανάλογα με το φορτίο
του, την περίσσεια του αέρα, την αντίσταση από την πλευρά των καυσαερίων,
τον ελκυσμό της καμινάδας, τη θερμοκρασία εξόδου του καυσαερίου καθώς
και τις εκπομπές των ρυπαντών και τις απώλειες. Ήδη από την περασμένη
δεκαετία γίνονται προσπάθειες για την εύρεση και λήψη μέτρων που θα
οδηγούσαν σε εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή πετρελαίου και στερεού
καυσίμου. Οι λέβητες των οποίων τα καυσαέρια εξέρχονται με υψηλή
θερμοκρασία υστερούν από πλευράς βαθμού απόδοσης από τους λέβητες
χαμηλών θερμοκρασιών και ακόμα πιο πολύ από τους λέβητες συμπύκνωσης.
Με τους λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών και συμπύκνωσης είναι δυνατό να
επιτύχουμε καλύτερη εκμετάλλευση του καυσίμου δηλαδή λιγότερη ποσότητα
καυσίμου για την ίδια επιθυμητή ονομαστική ισχύ και κατ’ επέκταση μειωμένες
εκπομπές CO2.

Περιγραφή λέβητα
Τα βασικά μέρη του λέβητα.

Η εστία καύσης είναι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η καύση του
καυσίμου.
Ο υδροθάλαμος είναι ο χώρος που βρίσκεται το νερό, που πρόκειται να
θερμανθεί.
Οι αεριαυλοί και ο καπνοθάλαμος είναι οι χώροι από τους οποίους περνούν τα
καυσαέρια πριν εξέλθουν από το λέβητα.
Βασικά κυκλώματα του λέβητα.
Ο λέβητας χωρίζεται σε δύο βασικά κυκλώματα, το κύκλωμα του καυσαερίου
(μαύρες γραμμές) και το κύκλωμα του νερού (μπλε γραμμές) .
Κύκλωμα καυσαερίου.
Η καύση του καυσίμου γίνεται στην εστία του λέβητα. Στη φάση αυτή το
παραγόμενο καυσαέριο εξερχόμενο από το λέβητα οδηγείται στην καπνοδόχο
(μέσω του καπναγωγού) και στη συνέχεια εξέρχεται στο περιβάλλον.
Κύκλωμα του νερού.
Το θερμαινόμενοι νερό μεταφέρει τη θερμότητα και με τη βοήθεια του
κυκλοφορητή, μέσω των

δικτύων διανομής προσάγεται στους εναλλάκτες θερμότητας (θερμαντικά
σώματα) που είναι τοποθετημένοι στους προς θέρμανση χώρους. Το νερό με
μειωμένη θερμοκρασία επιστρέφει στο λέβητα, επαναθερμαίνεται και
επαναλαμβάνει την ίδια κυκλοφορία στο κλειστό κύκλωμα νερού.
Έλεγχος λειτουργίας.
Ο έλεγχος της έναρξης και της διακοπής της καύσης γίνεται αυτόματα, με τη
βοήθεια θερμικών διακοπτών ή αισθητήρων που τοποθετούνται στο λέβητα,
στα δίκτυα προσαγωγής και επιστροφής του νερού, στους χώρους θέρμανσης
και στον καυστήρα. Αυτά όλα ρυθμίζονται και λειτουργούν με βάση τη
θερμοκρασία του νερού.
Κριτήριο επιλογής λέβητα.
Η επιλογή του λέβητα εξαρτάται από τις υπολογιζόμενες απαιτήσεις
θέρμανσης των χώρων, τις οποίες πρέπει να καλύψει. Αυτό καθορίζεται από τη
μελέτη θερμικών απωλειών του κτιρίου. Όταν είναι γνωστό αυτό μπορεί να
επιλεγεί ο κατάλληλος λέβητας με κριτήριο τη ‘’θερμαντική ισχύ’’. Η
ωφέλιμη θερμική ισχύς του λέβητα εξαρτάται από τη θερμαινόμενη επιφάνεια
του και μετράται σε kW.
Στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο λέβητα από τον κατασκευαστή.
Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς του λέβητα.
Βαθμός απόδοσης στο ονομαστικό φορτίο.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας του λέβητα.
Επίθεση σήμανσης «CE».
Άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία του λέβητα.
Η αντίσταση (αντίθλιψη) καυσαερίου είναι η δυσκολία που συναντά το
καυσαέριο για να διέλθει
από την εστία καύσης, τις διαδρομές των αεριαυλών για να φθάσει μέσω του
καπναγωγού στην
καπνοδόχο. Η αντίθλιψη μετράται σε mbar (μιλιμπάρ) ή σε mmH 2 O (χιλιοστά
στήλης ύδατος).
Ο ελκυσμός του καυσαερίου είναι ένα στοιχείο που επιδρά στην ισχύ του
λέβητα. Ο ελκυσμός είναι συνάρτηση της διατομής της καπνοδόχου, της
γεωμετρίας της (κατακόρυφο – οριζόντιο μέρος, γωνίες) και της καθαρότητα
της.
Η κατάθλιψη είναι η πίεση του αέρα του καυστήρα μέσα στο λέβητα κατά τη
λειτουργία του. Η πίεση αυτή πρέπει να είναι τόση ώστε να υπερνικά τις
αντιστάσεις του λέβητα, δηλαδή την
αντίθλιψη. Μετράται και αυτή σε mbar (μιλιμπάρ) ή σε mm H 2 O (χιλιοστά
στήλης ύδατος
Κατηγορίες ανάλογα με την κυκλοφορία και τις διαδρομές του καυσαερίου.
Όσο περισσότερη ώρα παραμένουν τα καυσαέρια μέσα στον λέβητα, τόσο
μεγαλύτερη εκμετάλλευση του καυσίμου έχουμε και τόσο περισσότερο
αυξάνεται η απόδοση του λέβητα, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε
οικονομικότερη θέρμανση (εξοικονόμηση ενέργειας). Για να
πετύχουμε το αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό πρέπει τα καυσαέρια να κάνουν
δύο ή περισσότερες διαδρομές πριν εισέλθουν στην καπνοδόχο. Γι αυτόν τον
λόγο οι λέβητες κατασκευάζονται με πολλές
διαδρομές καυσαερίων.

Σημείο δρόσου των καυσαερίων.
Τα καυσαέρια περιέχουν πάντα ποσότητα υδρατμών. Οι υδρατμοί αυτοί
προέρχονται από:
Την καύση του υδρογόνου του καυσίμου.
Την υγρασία του καυσίμου.
Την υγρασία του αέρα καύσης.
Η ποσότητα των υδρατμών στα καυσαέρια εξαρτάται από:
Το είδος του καυσίμου.
Το λόγο αέρα καύσης.
Η ποσότητα της υγρασίας του αέρα καύσης.
Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται όταν η θερμοκρασία του καυσαερίου μειωθεί και
φτάσει τη θερμοκρασία συμπύκνωσης. Τη θερμοκρασία αυτή τη λέμε
θερμοκρασία ή σημείο δρόσου του
καυσαερίου. Η θερμοκρασία δρόσου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία
συμπύκνωσης των καθαρών
υδρατμών, όταν στο καύσιμο περιέχεται θείο, το οποίο καιόμενο σχηματίζεται
διοξείδιο του θείου SO 2 και τριοξείδιο SO 3 που είναι γνωστά διαβρωτικά
οξέα και τότε το σημείο δρόσου αναφέρεται ως όξινο
σημείο δρόσου του καυσαερίου. Για αέρια καύσιμα τα οποία περιέχουν
απειροελάχιστες ποσότητες θειούχων ενώσεων το πρόβλημα είναι πολύ
μικρότερο έως καθόλου. Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε
στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος παραμονής
των καυσαερίων εντός του λέβητα εξαρτάται από την παρουσία διοξείδιο του
θείου SO 2 και τριοξείδιο SO 3 στα καυσαέρια. Αυξημένος χρόνος παραμονής
καυσαερίων που περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις διοξείδιο του θείου SO
2 και τριοξείδιο SO 3 μπορεί να μειώσει το χρόνο ζωής του λέβητα ιδιαίτερα
στην περίπτωση που είναι χαλύβδινος.
Λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών.
Λόγω της περιεκτικότητας των συμβατικών καυσίμων σε υδρογόνο,
δημιουργείται κατά την καύση υδρατμός ο οποίος περικλείεται στα καυσαέρια.
Συμβατικοί λέβητες είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να αποκλείεται η
συμπύκνωση του υδρατμού πάνω στις επιφάνειες του λέβητα καθώς και στο
θάλαμο καυσαερίων. Η πιο απλή και οικονομική λύση είναι η ανύψωση της
θερμοκρασίας του νερού

στο λέβητα πάνω από το σημείο δρόσου των καυσαερίων, το οποίο βρίσκεται
γύρω στους 58 C για πετρέλαιο και 48 C για φυσικό αέριο (υπάρχει εξάρτηση
από την περίσσεια του αέρα άρα και από το ποσοστό του CO 2 στα καυσαέρια).
Με σταθερή τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα και μεταβαλλόμενη
θερμοκρασία προσαγωγής νερού, εξαρτώμενη από τις εξωτερικές καιρικές
συνθήκες, προκύπτουν απώλειες που μειώνουν το βαθμό απόδοσης. Μια
αύξηση του βαθμού απόδοσης επιτυγχάνεται μόνο με μείωση συγκεκριμένων
απωλειών, όπως οι απώλειες λόγω θερμού καυσαερίου
και λόγω ακτινοβολίας τοιχωμάτων καθώς και των άδηλων. Στους λέβητες
χαμηλών θερμοκρασιών αποφεύγονται υγροποιήσεις στα τοιχώματα και αυτό
επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας του νερού από το λέβητα στα
επιθυμητά επίπεδα. Έστω, η λειτουργία λέβητα που έχει τρεις ξεχωριστές
διαδρομές του καυσαερίου σε σχέση με
λέβητα τριών διαδρομών με αναστροφή καυσαερίου στο θάλαμο καύσης. Με
αυτό τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος παραμονής του καυσαερίου στη ζώνη της
φλόγας με επιπρόσθετο αποτέλεσμα τη μείωση του σχηματισμού NO x σε
σχέση με ένα λέβητα δυο διαδρομών. Περίπου το ένα τρίτο της
εκλυόμενης από την καύση θερμότητα μεταφέρεται με ακτινοβολία στο
θάλαμο καύσης. Έπειτα, τα καυσαέρια συνεχίζουν στη δεύτερη διαδρομή από
το πίσω μέρος του θαλάμου καύσης με θερμοκρασία 600–700 C. Μετά την
τρίτη διαδρομή τα καυσαέρια εισέρχονται με θερμοκρασία 140
Έχοντας το γεγονός αυτό σαν αφετηρία, εταιρείες κατασκευής λεβήτων
κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν ή και να εξαλείψουν τη συμπύκνωση με ένα
διπλό τοίχωμα αντί για ένα στρώμα (τοίχωμα), με ένα μικρό διάκενο αέρος
ενδιάμεσα, το οποίο λειτουργεί σαν επιπλέον αντίσταση στη μετάδοση
θερμότητας. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των καυσαερίων με αυτό τον
τρόπο διατηρείται υψηλότερα από ότι πριν, αφού ο ολικός συντελεστής
μετάδοσης θερμότητας μειώνεται. Ο εξωτερικός κύλινδρος είναι χαλύβδινος
και πάνω του είναι στερεωμένα αξονικά στοιχεία από χυτοσίδηρο. Το διάκενο
αέρος σχηματίζεται προς το τέλος των επιφανειών συναλλαγής όπου η μέση
θερμοκρασία του καυσαερίου είναι χαμηλότερη. Αυτό που τελικά κερδίζουμε
από αυτή τη διαδικασία είναι η μείωση των απωλειών και την επίτευξη ενός
βαθμού απόδοσης μέχρι 95%.
Λέβητες συμπύκνωσης.
Στους λέβητες συμπύκνωσης ο βαθμός απόδοσης μπορεί να υπερβεί το 100%.
Αυτό, που με μια πρώτη σκέψη φαίνεται παράλογο, οφείλεται στο γεγονός ότι
ο υπολογισμός των ποσών θερμότητας έχει γίνει βάσει της κατώτερης
θερμογόνου ικανότητας του καυσίμου.
Οι λέβητες συμπύκνωσης αναπτύχθηκαν για την εκμετάλλευση της ενθαλπίας
συμπύκνωσης των υδρατμών του καυσαερίου. Τα αέρια καύσιμα έχουν το
πλεονέκτημα αυξημένης περιεκτικότητας
υδρογόνου, ενώ δεν περιέχουν θείο. Σε ένα λέβητα συμπύκνωσης μπορούμε να
εκμεταλλευτούμε περίπου το 50% έως 80% της λανθάνουσας θερμότητας των
υδρατμών επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης που μπορεί να φτάνει μέχρι
και 108% με αναφορά υπολογισμού τη κατώτερη θερμογόνο
ικανότητα του καυσίμου. Τα συμπυκνώματα και μάλιστα τα προερχόμενα από
την καύση υγρών καυσίμων θα πρέπει να εξουδετερώνονται πριν την
αποχέτευσή τους.
Από κατασκευαστική άποψη διακρίνουμε δύο δυνατότητες:

Συμπύκνωση των υδρατμών μέσα στον ίδιο το λέβητα. Στην πρώτη περίπτωση
αυτή οι επιφάνειες συναγωγής αναγκαστικά θα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με
τους συνήθεις συμβατικούς λέβητες για να αξιοποιηθεί η λανθάνουσα
συμπύκνωση των υδρατμών του καυσαερίου. Ακόμη, απαιτείται
μια κατάλληλη διάταξη συλλογής και αποχέτευσης του συμπυκνώματος σε
κατάλληλη θέση στο λέβητα.
Συμπύκνωση των υδρατμών σε πρόσθετο εναλλάκτη. Στη δεύτερη περίπτωση
στη συμβατική
κατασκευή του λέβητα γίνεται προσθήκη ενός εναλλάκτη από υλικά ανθεκτικά
στη διάβρωση.
Επιτοίχιες μονάδες αερίου συμπύκνωσης.
Οι μονάδες συμπύκνωσης λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι
θερμοκρασίες του καυσαερίου που εξέρχονται να είναι αρκετά χαμηλές ώστε
το μεγαλύτερο μέρος του νερού του καυσαερίου να έχει
συμπυκνωθεί. Με αυτό τον τρόπο οι μονάδες συμπύκνωσης επιτυγχάνουν την
εκμετάλλευση της λανθάνουσας θερμότητας συμπύκνωσης, αλλά και ενός
μικρότερου ποσού αισθητής θερμότητας λόγω της χαμηλότερης
θερμοκρασίας του καυσαερίου. Για να το επιτύχουν αυτό χωρίς την
καταστροφή των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με τα καυσαέρια είναι
εξοπλισμένες με θάλαμο καύσης και εναλλάκτη από ειδικά κράματα, με
πλαστικές απομαστεύσεις για τις υγροποιήσεις, καθώς και με
καπναγωγό από πολυπροπυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι καυστήρες των λεβήτων συμπύκνωσης είναι πιεστικοί και όχι
ατμοσφαιρικοί, όπως των συμβατικών. Η μόνη ρύθμιση που επιδέχονται οι
καυστήρες αυτοί είναι του λόγου αέρα καύσης.
Όπως και στις συμβατικές, έτσι και οι μονάδες συμπύκνωσης μπορούν πέρα
από το λέβητα και τον καυστήρα να περιέχουν τον κυκλοφορητή, το δοχείο
διαστολής, καθώς και σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης,
όπως περιγράφηκε στην παράγραφο για τους συμβατικούς
επιτοίχιους λέβητες.
Προσδιορισμός της ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος και του βαθμού απόδοσης
του λέβητα
Προσδιορισμός της ωφέλιμης θερμικής ονομαστικής ισχύος.
Ως ωφέλιμη ονομαστική ισχύς λέβητα ορίζεται η ωφέλιμη θερμική ισχύς που
καθορίζεται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της απόδοσης του λέβητα, την
οποία ο λέβητας μπορεί να αποδίδει σε συνεχή λειτουργία με συγκεκριμένο
καύσιμο, με το βαθμό απόδοσης που καθορίζεται κατά τη
διαδικασία πιστοποίησης και εκφράζεται σε kW.
Η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς του λέβητα προσδιορίζεται άμεσα από τη
μεταφερόμενη από το εργαζόμενο μέσο (συνήθως νερό) θερμική ενέργεια.
Ο άμεσος προσδιορισμός της γίνεται με μέτρηση της ποσότητας του νερού
που διέρχεται από το λέβητα ή της ποσότητας που συμπληρώνεται συνεχώς
στο κύκλωμα και με μέτρηση της θερμοκρασιακής διαφοράς ανύψωσης της
θερμοκρασίας του νερού μέχρι τη θερμοκρασία
αναχώρησης από το λέβητα (δηλαδή με μέτρηση των θερμοκρασιών του νερού
στην είσοδο στο λέβητα ή στην είσοδο στο κύκλωμα και στην έξοδο από το
λέβητα.
Η εργαστηριακή δοκιμή γίνεται σε ισχύ από 100 έως 105% της ονομαστικής
ισχύος του λέβητα.
Κατά τη δοκιμή πρέπει να πληρούνται οι σχετικές με την ονομαστική ισχύ
απαιτήσεις, όπως προδιαγράφονται από τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Αν
κατά τη δοκιμή αυτή δεν εκπληρώνεται μία από τις σχετικές απαιτήσεις, τότε
γίνεται μία δεύτερη δοκιμή με ισχύ λέβητα από 95 μέχρι 100%. Οι
τιμές που αποτελούν εγγύηση για την ονομαστική ισχύ μπορούν να
προσδιοριστούν με γραμμική παρεμβολή των αποτελεσμάτων των δύο
δοκιμών.
Βαθμός απόδοσης του λέβητα στο πλήρες ονομαστικό φορτίο.
Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα προσδιορίζεται:
με προσδιορισμό της ποσότητας θερμότητας που προσλαμβάνει ο φορέας
θερμότητας (νερό)
κατά τη διάρκεια της δοκιμής (ωφέλιμη ονομαστική ισχύς) και της ποσότητας
θερμότητας που προσάγεται ταυτόχρονα με το καύσιμο και τον αέρα
(προσδιδόμενη ονομαστική ισχύς) (άμεση
μέθοδος).
με προσδιορισμό όλων των απωλειών στο ισοζύγιο θερμότητας (έμμεση
μέθοδος).

Οι βασικοί κανόνες που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
μείωση του CO 2 από το σύστημα θέρμανσης είναι οι εξής:
Συντήρηση του λεβητοστασίου και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
υπάρχοντος συστήματος
θέρμανσης.
Μόνωση λέβητα, σωληνώσεων λεβητοστασίου και σωληνώσεων
συστήματος διανομής θέρμανσης οι οποίες διέρχονται από μη θερμαινόμενους
χώρους.
Εγκατάσταση αντιστάθμισης καιρικών συνθηκών με χρήση τρίοδης ή
τετράοδης βάνας. Η χρήση της αντιστάθμισης με επίδραση στη θερμοκρασία
προσαγωγής του νερού θέρμανσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
θερμικών απωλειών των σωληνώσεων που διέρχονται από μη
θερμαινόμενους χώρους και των θερμαντικών σωμάτων που γειτνιάζουν με
εξωτερικούς τοίχους.
Επίσης, συμβάλει κατά την περιοδική λειτουργία του συγκροτήματος ΛέβηταΚαυστήρα στην αύξηση της λειτουργίας του καυστήρα, με αποτέλεσμα τη
μείωση του αριθμού των εκκινήσεων του καυστήρα κα τη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου.
Εγκατάσταση αντιστάθμισης καιρικών συνθηκών με έλεγχο στον καυστήρα
του λέβητα. Η χρήση αντιστάθμισης με επίδραση στη θερμοκρασία εξόδου του
νερού από το λέβητα, πέρα από τα ανωτέρω αναφερθέντα έχει και το επιπλέον
πλεονέκτημα της αύξησης του βαθμού απόδοσης του λέβητα, γιατί οι
μικρότερες θερμοκρασίες εργαζόμενου μέσου (νερού) σημαίνουν και
μικρότερες θερμοκρασίες καυσαερίου. Η εν λόγω επιρροή στο βαθμό
απόδοσης του λέβητα είναι πολύ πιο ισχυρή στους λέβητες συμπύκνωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το φυσικό αέριο αποτελεί μίγμα αερίων υδρογονανθράκων το οποίο
εξάγεταιαπό τις υπόγειες κοιλότητεςυπό υψηλή πίεση και
μεταφέρεται
προς τους τόπουςόπου πρόκειταινα χρησιμοποιηθεί
όπως είναι χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασία. Είναι άχρωμο,
άοσμο και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
στην βιομηχανία,
στον εμπορικόκαι οικιακότομέα και στα μέσα
μεταφοράς.Το φυσικό αέριο εισάγεται στην Ελλάδα από την Ρωσία
(Gazexport) και από την Αλγερία σε υγροποιημένη μορφή (LNG). Για την
μεταφορά και την διακίνησήτου χρησιμοποιούνται: Μετρητικοί
(Metery), Ρυθμιστικοί (Reducinp) ή Μετρητικοί/Ρυθμιστικοί σταθμοί.
Επίσης αναπτύσσονται συστήματα ρύθμισης και αυτοματισμού λόγω
της ανάγκης
αυτοματοποίησης διεργασιών και λειτουργικών διαδικασιών αλλά και
ελέγχουτης ασφαλούςκαι εύρυθμηςλειτουργίας
των συστημάτων
παραγωγής. Στη γραμμή ρύθμισης χρησιμοποιούνται οι βάνες εισόδου
και εξόδου του αερίου. Τα φίλτρα τα οποία κατακρατούν τη σκόνη και
τα διάφορα σωματίδια. Οι εναλλάκτες θερμότητας μέσω των οποίων
αυξάνεται η θερμοκρασία του αερίου. Οι βάνες ακαριαίας διακοπής της
διέλευσηςτου αερίου για την περίπτωση που ξεπεραστούν
τα
επιτρεπόμενα όρια πίεσης. Οι
ρυθμιστές πίεσης που τοποθετούνται στα σημεία του δικτύου διανομής
του αερίου όπου από ένα επίπεδο πίεσης μεταβαίνει σε ένα άλλο και
τέλοςοι ανακουφιστικές
βαλβίδεςπου χρησιμοποιούνται
για την
εκτόνωση μικρών ποσοτήτων αερίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Φυσικό Αέριο αποτελεί μίγμα αερίων, το οποίο εξάγεται από τις
υπόγειεςκοιλότητες
υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται
προς τους
τόπουςόπου πρόκειταινα χρησιμοποιηθείόπως είναι, χωρίςτην
ανάγκη περαιτέρωεπεξεργασίας.Είναι άχρωμο και άοσμο. Η
χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε
τυχόν διαρροές. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερηπηγή
πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές και το οποίο σε
σχέση με το πετρέλαιο αποτελεί για την Ελλάδα μια πολύ
ενδιαφέρουσαεναλλακτική
λύση . Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων
ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ
η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση
καυσίμου και συνεπώς περιορίζειτην ατμοσφαιρικήρύπανση.
Αποτελείται από μίγμα αερίων ενώσεων, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο
ενώ περιέχονται ενώ περιέχονται και άλλα συστατικά σε μικρότερη
αναλογία όπως προπάνιο , βουτάνιο κ.λ.π. Η σύσταση του δεν είναι
σταθερή καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με την προέλευση του. Στην
Ελλάδα το φυσικό αέριο προέρχεται από δυο παροχές, από την Ρωσία
(αγωγόςπου διατρέχειόλη την Ελλάδα)και Αλγερία από όπου
παραλαμβάνεταισε υγροποιημένη μορφή στην Ρεβυθούσα
Αττικής.Μέσω αγωγών μεγάλης διαμέτρου,το φυσικό αέριο
μεταφέρεται στις διάφορες περιοχές . Η πίεση στους αγωγούς αυτούς
είναι μεγάλη και για αυτό τον λόγο σε κατάλληλες θέσεις σταδιακά η
πίεση μειώνεταιενώ η διατομήτων αγωγώνγίνεταιολοένα και
μικρότερη.
Σε όλο το μήκος του δικτύου υπάρχουν σταθμοί μέτρησης ελέγχου και
ρύθμισης των διάφορων παραμέτρων
ώστε να εξασφαλίζεται
η
ασφάλεια κατά την λειτουργία του δικτύου (αυτόματα
ενεργοποιούμενες βάνες) και η αξιοπιστία του δικτύου .Το φυσικό
αέριο είναι ένα αέριο το οποίο είναι ελαφρότερο σε σχέση με τον αέρα
και λόγο της σύνθεσης του είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς κατά
την καύση του δεν παράγονται βλαβεροί ρύποι.
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Λόγω όμως της αέριας φάσης στην οποία βρίσκεται πρέπει να δείχνεται
ιδιαίτερηευαισθησία σε θέματα ασφαλείας
, διότι η συγκέντρωση
φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο παρουσία αέρα εγκυμονεί κινδύνους
καθώς αν η συγκέντρωση του (Φ.Α) φτάσει σε ένα ορισμένο (κρίσιμο)
σημείο το μίγμα γίνεται εκρηκτικό.

1.1 Τα Κοιτάσματα και η Εκμετάλλευσή τους.

Τα φυσικά αέρια δημιουργήθηκαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια
στους πυθμένες θαλασσών από μεγάλες ποσότητες μικροοργανισμών,
την απουσία αέρα και υπό την επίδραση βακτηριδίων. Κατά τη διάρκεια
γεωλογικώναιώνων, δηλ. σε εκατομμύριαέτη, το υλικό αυτό
βυθίσθηκε και καταπλακώθηκε από μεγάλα στρώματα γης. Το αέριο
που παράχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο κατέφυγε στους πόρους του
μητρικού στρώματος, όπου και συγκρατήθηκε προσωρινά.
Αργότερα,και κάτω από τις κατάλληλες Συνθήκες,
το αέριο αυτό
μετακινήθηκε
σε άλλες στρωματικές Διαμορφώσεις στις οποίες το
βρίσκουμεκαι σήμερα.Αυτέςοι διαμορφώσειςπροϋποθέτουνένα
πλήρωςστεγανόστρώμακαλύψεως, το οποίο μπορεί να ένα
είναι
αντίκλινο, μια μετάπτωση ή μια στρατoγραφική πτώση (Σχήμα 1).
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Σχ. 1 Διαμορφώσεις Στις Οποίες Συγκεντρώνεται Το Φυσικό Αέριο
Τέτοιεςδιαμορφώσεις,που ερευνώνταιμε διάφορες μεθόδους,
χαρακτηρίζονται
σαν ελπιδοφόρες, όσον αφορά την ύπαρξη
υδρογονανθράκων.
Κύριες μέθοδοι έρευνας είναι η μαγνητική και η σεισμική. Κατά τη
μαγνητική μέθοδο προσδιορίζονται απομακρύνσεις από την κανονική
κατανομή του μαγνητικού πεδίου, που μπορούν να καθορισθούν και
από αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Κατά τη σεισμική μέθοδο προκαλούνται
τεχνητές ταλαντώσεις του εδάφους, που έχουν για πάχος διαφόρων
στρωμάτων διαφορετικό χρόνο διέλευσης.
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Επίσης, τα σεισμικά κύματα ανακλώνται μερικώς στις επιφάνειες των
διαφόρων στρωμάτων. Οι επιστρέφουσες ταλαντώσεις συλλαμβάνονται
από ειδικά όργανα (τα γεώφωνα). Οι πληροφορίες αυτές
επεξεργάζονται κατάλληλα και δίνουν πλήρη εικόνα του υπεδάφους
Δεν αναφέρουν όμως τίποτα για το αν αυτές οι δομές του υπεδάφους,
οι οποίες μπορεί να είναι ελπιδοφόρες, περιέχουν ή όχι
υδρογονάνθρακες. Αυτό μπορεί να προσδιορισθεί μόνο με γεωτρήσεις.
Αυτέςκατά μέσο όρο έχουν βάθος από 2.500
έως 3.000m, ενώ
υπάρχουνπεριπτώσειςγεωτρήσεων
που φθάνουν τα 6.000 m. Η
επιτυχής έκβαση αυτών (εύρεση υδρογονανθράκων) είναι της τάξεως
του 10 έως 20%.

1.2 Οι συσσωρεύσεις του Φυσικού Αερίου.
Το φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο βρίσκεται σε υπόγειες συσσωρεύσεις,
παρόμοιες με εκείνες του φυσικού πετρελαίου. Υπάρχουν τρεις τύποι
τέτοιων συσσωρεύσεων:
_ Συσσωρεύσεις από τις οποίες παράγεται οικονομικά μόνο αέριο,
οι οποίες καλούνται μη συνδυασμένες.
_ Συσσωρεύσεις που παράγουν πολύ αέριο συνοδευόμενο από
μικρές ποσότητες ελαφρών υγρών υδρογονανθράκων, που
καλούνται συμπυκνωμένα αποθέματα.
_ Συσσωρεύσεις στις οποίες το αέριο βρίσκεται υπό πίεση
διαλυμένο εντός των υγρών υδρογονανθράκων
του φυσικού
πετρελαίου.Όταν η ποσότητατων αερίων είναι αρκετάμεγάλη,
καταλαμβάνει το ανώτερο τμήμα της συσσωρεύσεως του πετρελαίου
υπό μορφή -cap), -όπως -φαίνεται στo (Σχήμα 2). Το
αέριο στις περιπτώσεις αυτές καλείται συνδυασμένο.
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Σχ. 2 Παραγωγή Πετρελαίου Από Την Ενέργεια Του Αερίου Σκούφου

αερί ου≫
δεν παρά γεται
ποτέαέ ριο,γιατίη ενέργεια
Από το≪ σκού φο
του αερίου αυτού, το οποίο βρίσκεται υπό πίεση, χρησιμοποιείται για
την αυτόματη μεταφορά του πετρελαίου από τα έγκατα της γης στην
επιφάνεια.Χονδρικάμπορούμενα πούμε ότι κάθε 100 m βάθους
αυξάνεταιη πίεση κατά 10
bar και η θερμοκρασία
κατά 3 °C.
λαμβανόμενο όμως φυσικό πετρέλαιο περιέχει διαλυμένο αέριο από το
οποίο αποχωρίζεταιστον τόπο της πετρελαιοπαραγωγής.
Στις
περιπτώσειςαυτές η παραγωγήτου αερίου εξαρτάταιαπό την
παραγωγή πετρελαίου,
ενώ στην περίπτωση των μη συνδυασμένων
αποθεμάτων η παραγωγή αερίου γίνεται κατά βούληση. Όταν τέλος
εξαντληθεί η συσσώρευση του πετρελαίου και δεν μπορεί πλέον να
παραχθείπετρέλαιομε οικονομικότρόπο,τότε γίνεταιπαραγωγή
αερίου από τον σκούφο.

1.3 Συστατικά και ιδιότητες του Φυσικού Αερίου.
Το φυσικό αέριο αποτελείται από υδρογονάνθρακες με πολύ χαμηλό
σημείο βρασμού.Το κύριο συστατικό του το μεθάνιο,
έχει σημείο
βρασμού –154 C ενώ το σημείο βρασμού για το αιθάνιο είναι –89 0C ,
για το προπάνιο είναι – 42 C και τέλος για το βουτάνιο είναι– 0,5 C . Το
φυσικό αέριο είναι σε αέρια φάση σε θερμοκρασία άνω των –161 C.
Παρακάτω ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών των βασικών
συστατικών του φυσικού αερίου.
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Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μεθανίου είναι:

1. Το μεθάνιο είναι το απλούστεροαλκάνιο δηλαδή άκυκλος
κορεσμένος υδρογονάνθρακας με χημικό τύπο CH4 και μοριακή μάζα
16,0425.
2. Είναι άχρωμο,άοσμο ,μη τοξικόκαι εύφλεκτοαέριο ελάχιστα
διαλυτό στο νερό. Η ύπαρξη του δεν ανιχνεύεται εύκολα ενώ με τον
αέρα σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα. Επίσης είναι το κύριο συστατικό
του φυσικού αερίου σε ποσοστό από 70% έως και 90%.
3. Καίγεται κατά την αντίδραση : CH4 + 2O2 _ CO2 + 2H2O + 809 KJ Η
σχετικάμεγάληενεργειακήαπόδοση και η καθαρήκαύση του το
κάνουν ένα πολύ ελκυστικό καύσιμο. Ενέργεια τέλειας καύσης :809
kJ/mole.

Oι φυσικές ιδιότητες του είναι:

4.
5.
6.
7.
8.

Σημείο τήξης(1 atm ) _ - 182,5 0C
Σημείο βρασμού ( 1 atm )_ - 161,5 0C
Κρίσιμη θερμοκρασία _ - 82,25 0C
Θερμότητα καύσης _ 13.300 Kcal/kp)
Διαλυτότητα στο H20 (17 0 C , 1 atm )_ 35 p)/m3.
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Β. Τα βασικά χαρακτηριστικά του αιθανίου είναι :
1. Το αιθάνιο είναι το δεύτερο απλούστερο αλκάνιο , δηλαδή άκυκλος
κορεσμένος υδρογονάνθρακας με χημικό τύπο C2 H6 και μοριακή μάζα
30,070.
2. Είναι αέριο άχρωμο, άοσμο, εύφλεκτο και δίνει φλόγα θερμή και
φωτεινή. Ελάχιστα διαλυτό στο νερό αλλά διαλύεται ευκολότερα σε
οργανικούς διαλύτες. Η ύπαρξη του δεν ανιχνεύεται εύκολα ενώ με τον
αέρα σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα.
3. Ενέργεια τέλειας καύσης _ 1561 kJ/mole
4. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό 5% έως και 15% .
Οι Φυσικές του ιδιότητες είναι:
5. Σημείο τήξης (1 atm )_ -182,76 0C
6. Σημείο βρασμού ( 1 atm )_ -88,76 0 C
7. Διαλυτότητα στο H2O ( 17 0C , 1 atm )_ 47 p)

Γ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προπανίου είναι :
1. Το προπάνιο είναι το τρίτο μέλος των αλκανίων αλλά το απλούστερο
από την κατηγορία
του και είναι υγροποιήσιμο
με συμπίεση στις
κανονικές συνθήκες .
2. Είναι άχρωμο , άοσμο και εύφλεκτοαέριο γι΄αυτότο λόγο
προστίθενται
στο αέριο ίχνη αιθανοθειόλης
για να έχει τη γνώστη
χαρακτηριστική μυρωδιά με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων από την
διαρροή του.
3. Έχει χημικό τύπο C3H8 και μοριακή μάζα 44,1.
4. Έχει ενέργεια τέλειας καύσης _ 2200 kJ/mole
5. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό περίπου _ 5%
Οι φυσικές του ιδιότητες είναι :
6. Σημείο τήξης (1 atm ) _ -187,6 0C
7. Σημείο βρασμού ( 1atm ) _ -42,09 0C
8. Διαλυτότητα στο H2O ( 17 0C , 1 atm ) _ 100 p)
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Δ. Τα βασικά χαρακτηριστικά του βουτανίου είναι:
1. Είναι το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων, είναι
άχρωμο, άοσμο, εύφλεκτο και πτητικό το οποίο πρέπει να
αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από πήγες ανάφλεξης.
2. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό 5%
3. Ο χημικός τύπος του είναι: C4H10 και το μοριακό του βάρος : 58,12
p) ή Μετρητικοί/Ρυθμιστικοί σταθμοί. /mol

Οι φυσικές του ιδιότητες είναι:
4. Σημείο τήξης (1 atm ) _ -138,2 0 C
5. Σημείο βρασμού ( 1 atm ) _ -0,5 0 C
6. Σημείο ανάφλεξης _ -60 0 C
7. Θερμοκρασία αυτανάφλεξης _ 287 0 C
8. Ειδικό βάρος _ 0,573 ( σε υγρή μορφή )
και 2,11 (σε αέρια μορφή ) .

1.4 Η καύση Φυσικού Αερίου.

Η πλήρης καύση ενός mole μεθανίου απαιτεί δύο mole οξυγόνου,οπότε
παράγονται ένα mole διοξειδίου του άνθρακα και δύο mole νερού:
CH4 + 202 _ C02 + 2Η20
Τα πράγματα όμως κατά την καύση του φυσικού αερίου (άρα και του
μεθανίου) δεν είναι πάντα τόσο απλά όπως περιγράφονται από την
παραπάνω στοιχειομετρική αντίδραση. Το μεθάνιο, για παράδειγμα,
παρουσιάζει την ιδιοτροπία να υφίσταται σχάση και μετατροπή προς
βαρύτερους υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί (μεταξύ των
οποίων πιθανόν και η φορμαλδεΰδη) αποσυντίθενταιμε
απελευθέρωση υδρογόνου (το φαινόμενο αναφέρεται ως
≪ αφυδρογό νωση≫)
ώ στε
,τελικάαπομένει
ένας σκελετός άνθρακα, που
αποτελεί το αίτιο της φωτεινότητας της φλόγας.
Σελίδα 13

Κεφάλαιο 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο (Διάγραμμα 1) παριστάνεται σχηματικά η φλόγα αερίου μέσα σε
φλογοσωλήνα. Η αφυδρογόνωση και η καύση του υδρογόνου γίνεται
περίπου στο 15% του συνολικού μήκους της φλόγας. Το υπόλοιπο 85%
έχει να κάνει με την καύση του προαναφερθέντος σκελετού λεπτότατου
Άνθρακα (μερικά εκατομμύρια ανά cm3). Αν αυτός δεν καεί μέχρι το
τέλος του μήκους της φλόγας, τότε σε θερμοκρασίες κάτω των 1000 oC
δεν καίγεται,αλλά συνενώνεταισε μεγαλύτερατεμαχίδια,που
παίρνουντη μορφή πολύ μικρών‘σκουληκιών’
και αποτελούντην
εκφεύγουσα από την εστία αιθάλη.
Στην πράξη λοιπόν, επειδή δεν
δύναται να επιτευχθεί στοιχειωμετρική καύση, δηλαδή καύση με την
θεωρητική-ελάχιστη-ποσότητα οξυγόνου, χρησιμοποιούμε πάντοτε
περίσσεια αέρα.
Η καλή καύση προϋποθέτει όσο το δυνατόν μικρή περίσσεια αέρα,
ώστε και η ποσότητα των καπναερίων να είναι η μικρότερη δυνατή και
έτσι να μικραίνει η αποβαλλόμενη ενέργεια και συνεπώς να μειώνεται
και η εκ καπναερίων απώλεια.
Αντιστρόφως, η περίσσεια αέρα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να
πραγματοποιείται τέλεια καύση. Ο έλεγχος λοιπόν της ποιότητας της
καύσεως μπορεί να γίνει με προσδιορισμό
των στοιχείωντων
καπναερίων του C02 του 02 και των τυχόν προϊόντων ατελούς καύσης.
Έτσι, η ανάλυση των καπναερίων δίνει πλήρη εικόνα της ποιότητας της
καύσης. Η ανάλυση των καπναερίων γίνεται με απλές συσκευές, που,
μετά την υγροποίησητων υδρατμών,δίνουν τις αναλογίεςτων
παραπάνω συστατικών στα ξηρά καπναέρια.
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Διαγρ. 1 Αφυδρογόνωση Και Καύση Σκελετού Άνθρακα.

1.5 Οι Χρήσεις – Εφαρμογές του Φυσικού Αερίου.

1.5.1 Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη συνεχείς ανάπτυξη και βελτίωση της τεχνολογίας, οι σταθμοί
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμένο κύκλο και η από
κοινού παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού από τις υπάρχουσες
ενεργείςεγκαταστάσεις
είναι οι καλύτερες
δυνατέςεπιλογέςαπό
πλευράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
χαμηλή
περιβαλλοντολογική επίπτωση.
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1.5.2 Στην Βιομηχανία.
Η χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία μπορεί να χωριστεί σε
τρεις βασικές κατηγορίες:
1. Απευθείαςθερμικήχρήση,κυρίωςαπό βιομηχανίεςπαραγωγής
κατασκευαστικών υλικών (τσιμέντου, μετάλλων, κεραμικών υλικών).
2. Έμμεσηθερμικήχρήση (συνήθως
μέσω της παραγωγής
ατμού),
κυρίως από χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες χαρτιού, τροφίμων,
υφαντουργίες κ.α.
3. Ως πρώτη ύλη, από τις βιομηχανίες αμμωνίας, μεθανίου, αιθυλενίου,
προπυλενίου.

1.5.3 Στον Εμπορικό τομέα.
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως στον εμπορικό τομέα κυρίως
για θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, στη μαγειρική, καθώς και σε
άλλες εξειδικευμένες
χρήσεις. Εκτιμάταιότι μέχρι το 2020 η
κατανάλωση αερίου από τον εμπορικό τομέα θα έχει αυξηθεί στο 33%
της συνολικής κατανάλωσης αερίου από τα δίκτυα χαμηλής πίεσης .

1.5.4 Στον οικιακό τομέα.

Η ανάπτυξη της χρήσης του αερίου ως καυσίμου στον οικιακό τομέα
χρονολογείται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η χρήση του
στη μαγειρική, τη θέρμανση νερού και χώρων (με λέβητες φυσικού
αερίου ) , καθώς και τον κλιματισμό έχει προσφέρει μεγάλη ευκολία,
ταχύτητακαι οικονομία,αντικαθιστώντας
έτσι τις άλλες πηγές
ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. Σε διεθνές επίπεδο,
το 1/3 περίπου της παραγωγής φυσικού αερίου χρησιμοποιείται από
τον οικιακό τομέα. Η πίεση στην οποία δουλεύουν οι οικιακές συσκευές
είναι 18-23
mbar με συνέπειανα υπάρχει πληθώρα
συσκευώνκαι
αυτοματισμών ώστε να διατηρείται σταθερή η πίεση αυτή . Ανάλογα με
την προέλευση του φυσικού αερίου μεταβάλλεται και η θερμογόνος
δύναμη του . Έτσι η θερμογόνος δύναμη του αερίου μεταβάλλεται
ανάλογα μεταξύ των τιμών 7.224 Kcal και 11.266 Kcal
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Σχ.1:Εφαρμόγες του Φ.Α στον οικιακό τομέα.

1.5.5 Στην Μεταφορά.

Η πρώτη χρήση του φυσικού αερίου στη μεταφορά
καταγράφηκε
σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο των μηχανών εσωτερικής καύσης από
τον τομέα της μεταφοράς.
Παγκοσμίως, υπάρχει μια συνεχείς αυξανόμενη χρήση του αερίου για
μεταφορά και ειδικότερα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία
και φορτηγά, λόγω της οικονομίας που προσφέρει ως καύσιμο και της
φιλικότητάς του προς το περιβάλλον. Αλλά και η χρήση του σε ιδιωτικά
οχήματασυνεχώςαυξάνεται.Μεγάλοι κατασκευαστές
αυτοκινήτων
αναπτύσσουν με ταχύς ρυθμούς τη σχετική τεχνολογία για τη χρήση του
αερίου ως υποκατάστατου
και ανταγωνιστικού
καυσίμου.(βλέπε
εικόνες 1,2,3)
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Εικ.1,2,3:Εφαρμογές του Φυσικού Αερίου στη Μεταφορά.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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3.1

Ισομετρικό σχέδιο σωληνώσεων συμπιεστής ροής
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Ισομετρικό σχέδιο σωληνώσεων
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Τομή λεβητοστασίου
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Κάτοψη λεβητοστασίου
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3.2

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου
ΘEΣH: NOMOΣ

Aνέγερση
H παρούσα μελέτη εγκατάστασης
καυσίμων αερίων συντάχθηκε
σύμφωνα τον Tεχνικό Kανονισμό για
τις εσωτερικές εγκαταστάσεις
(ΦEK 963 B'/15-72003).

H εγκατάσταση θα τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο πίεσης 23/100 mbar
από το δίκτυο
διανομής για να καλυφθούν ανάγκες θέρμανσης, ζεστού
και νερού
μαγειρέματος.
H εγκατάσταση περιλαμβάνει
α) το εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων
β) την τοποθέτηση και σύνδεση των συσκευών
γ) το σύστημα προσαγωγής αέρα καύσης
δ) το σύστημα απαγωγής καυσαερίων
Συνημμένα:
Σχέδιακατόψεων,κατακόρυφαδιαγράμματα,
τομέςαν
χρειάζονται, Tοπογραφικό
B Σύνδεση με δίκτυο - ρύθμιση πίεσης - μέτρηση παροχής
H σύνδεση με δίκτυο θα γίνει από την Eταιρία αερίου, όπως και η
ρύθμιση πίεσης και η
μέτρηση κατανάλωσης.
O ρυθμιστής και ο μετρητής/μετρητές είναι
εγκαταστημένοι εξωτερικά του
κτιρίου σε ειδικό ερμάριο.
Σελίδα 56

Κεφάλαιο 3 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Προβλέπονται ρυθμιστές αν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 100 m
(Eπειδή η πίεση εισόδου στο δίκτυο των λεβήτων θα είναι 300 mbar και
στις καταναλώσεις 100 mbar, για την τροφοδοσία των λεβήτων πιθανώ
θα απαιτηθεί μείωση της πίεσης πριν από την τροφοδοσία τους. Aυτό
θα γίνει με ρυθμιστή πίεσης. Θα απαιτηθεί ένας (1) ρυθμιστής πίεσης (1
για τους λέβητες 300/100 mbar, παροχής …… m3/h. H εγκατάσταση το
ρυθμιστήθα είναι εξοπλισμένη με τις αναγκαίεςαποφρακτικές
διατάξεις, χειροκίνητες και ασφαλείας, το φίλτρο και μανόμετρα. O
ρυθμιστής της πίεσης αερίου πρέπει να ικανοποιεί το Πρότυπο EN 334.)
Γ Συσκευές αερίου
1) Mονοκατοικία
H εγκατάσταση περιλαμβάνει 1 μαγειρική συσκευή και 1 θερμαντήρα
συνδυασμένης λειτουργίας, που λειτουργεί εναλλακτικά ως
θερμαντήρας ανακυκλοφορίας (επίτοιχος λέβητας) και ως
ταχυθερμοσίφωνας.
H μαγειρικήσυσκευή είναι σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα τύπου A, χωρίς απαγωγή καυσαερίων.
O
θερμαντήρας
συνδυασμένηςλειτουργίας
είναι τύπου C32, κλειστό
θάλαμο καύσηςκαι ανεμιστήραγια την προσαγωγή
αέρα και την
απαγωγή καυσαερίων.
Oι συσκεύες αερίου θα έχουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.
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2) Πολυκατοικία

H εγκατάσταση περιλαμβάνει
α) λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ισχύς από μελέτη θέρμανσης)
β) 1 μαγειρική συσκευή και 1 ταχυθερμοσίφωνα για κάθε διαμέρισμα.
H μαγειρική συσκευή είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα τύπου
A, χωρίς απαγωγή
καυσαερίων. O θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας είναι τύπου
B32, πολλαπλής σύνδεσης με
ανοικτό θάλαμο καύσης και ανεμιστήρα (ή C82, πολλαπλής σύνδεσης
με κλειστό θάλαμο καύσης). Oι
συσκεύες αερίου θα έχουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.
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Περιγραφή εγκατάστασης σωληνώσεων
1 Yλικά
α) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
Θα χρησιμοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες για σπείρωμα μεσαίου τύπου
κατά EΛOT 269 (κατά EΛOT
268 στα θαμμένα). Tα πάχη τους δίνονται στον πίνακα 2.

εσωτερικές διάμετροι
Στις κοχλιωτές συνδέσεις θα χρησιμοποιηθούν (γωνίες, T, κλπ.)
― Eξαρτήματα
από μαλακτικοποιημένο
χυτοσίδηροκατά EΛOT EN
10242
― χαλύβδινα εξαρτήματα (fittinps) αλύβδινα εξαρτήματα (fittinp)

β) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
H εγκατάσταση
σωληνώσεωνκατασκευασθείεξ ολοκλήρουαπό
χαλυβδοσωλήνες.
Θα χρησιμοποιηθούν
χαλυβδοσωλήνες
κατά EN
10217-1 με ραφή (DIN 1629) με ελάχιστες διαστάσεις
αυτές του πίνακα 4.
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Στις συγκολλητές συνδέσεις θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα (γωνίες,
T,κλπ) συγκολ-λητών
συνδέσεωνκατά EΛOT EN 10253
(ISO 3419),
παλιότερα
―
―
―
―
―
―

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

2605-1 τόξα σωλήνων
2615-1 και DIN 2615-2 στοιχεία T (ταυ)
2616-1 και DIN 2616-2 στοιχεία συστολής
2617 καπάκια
2618 περιστόμια
2619 τόξα

'Oλα τα στοιχείασωληνώσεωνέχουν διαστασιολογηθεί
και είναι
κατάλληλα για την προβλεπόμενη πίεση δοκιμής και λειτουργίας.
Oι φλάντζες, όπου χρησιμοποιηθούν (για ≥ DN 80), θα είναι κατά DIN
2631, PN 6. Tο υλικό κατασκευής θα είναι χάλυβας Fe 360 B κατά EΛOT
EN 10025 (St 37.2 κατά DIN 17100). Tα παρεμβύσματα των φλαντζών θα
ικανοποιούντο EΛOT EN 549. Oι κοχλίεςκαι τα περικόχλιατων
φλαντζών θα είναι κατά IS0 898, κατηγορίας 5.6 για τους κοχλίες και
κατηγορίας 5 για τα περικόχλια.
γ) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
H εγκατάσταση σωληνώσεων
κατασκευασθεί
θα
εξ ολοκλήρου από
χαλκοσωλήνες κατά EΛOT EN
1057. Tα πάχη τους δίνονται στον. πίνακα
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Ανοχή εξωτ. διαμ. (±

Για εξωτερική διάμετρο

Πάχος τοιχώματος

έως 22 mm

1,0 mm

0,10

1,5 mm

0,12-0,15

2,0 mm

0,15-0,20

2,5 mm

=

άνω

των 22 mm

έως 42 mm
άνω

των 42 mm

έως 89 mm
άνω
έως 108 mm

των 89 mm

mm)

0,20

Tα εξαρτήματα σύνδεσης για χαλκοσωλήνες πρέπει να ικανοποιούν τα
πρότυπα EΛOT EN 1254-1,
EΛOT EN 1254-2 ή EΛOT EN 1254-5.
Oι συνδέσεις θα γίνουν κολλητές με σκληρή κόλληση σύμφωνα με την
αρχή της τριχοειδούς κόλλησης.
'Oλα τα στοιχείασωληνώσεωνέχουν διαστασιολογηθεί
και είναι
κατάλληλα για τις προβλεπόμενες πιέσεις δοκιμής και λειτουργίας.
2 Συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων
α) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
Oι συνδέσειςτων σωλήνωνκαι των εξαρτημάτων
θα γίνουν με
κοχλιώσεις.
Tα σπειρώματα
πρέπει να ικανοποιούν
το πρότυποEΛOT 267.1.H
κοχλιωτή σύνδεση πρέπει γίνεται με κυλινδρικό εσωτερικό και κωνικό
εξωτερικό σπείρωμα (Whitworth).
Θα χρησιμοποιηθούν στεγανοποιητικά που ικανοποιούν το πρότυπο EN
751-2 της κλάσης ARp (μη σκληρυνόμενα στεγανοποιητικά)
Στις τελικέςσυνδέσειςσυσκευών μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στεγανοποιητικά που ικανοποιούν το πρότυπο EN 751-3 στις κλάσεις
FRp ή GRp (ταινίες τεφλόν PTFE) μέχρι DN 50.
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β) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
Mπορούν να γίνουν
― συγκόλληση αερίου (G), κοινώς οξυγονοκόλληση, και
― ηλεκτροσυγκόλληση (E)

H συγκόλληση με αέριο μπορεί για πάχος σωλήνα μέχρι 3,6 mm να
εκτελείται με ένα πέρασμα και σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι 6,5 mm.
Γενικά συνιστάταιη συγκόλλησημε αέριο να γίνεται με δύο
τουλάχιστον περάσματα. Στη συγκόλληση με
αέριο θα
χρησιμοποιηθούν ράβδοι συγκόλλησης κατά DIN 8554-1 της
κλάσης G III ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό EN 12536 της κλάσης O III..

Tα πρόσθεταυλικά των ηλεκτροσυγκολλήσεων
θα ικανοποιούντο
πρότυπα EΛOT EN 440.
Oι συγκολλήσεις θα γίνουν από πιστοποιημένο προσωπικό (EΛOT EN
287-1).

H προετοιμασία ραφής θα γίνει κατά EΛOT EN 29692.
Δεν απαιτείται ραδιογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων.
O τρόπος εκτέλεσης των συγκολλήσεων περιγράφεται στα πρότυπα
― EΛOT EN 288-1 (γενικά) και
― EΛOT EN 288-2 ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις.

H προετοιμασία ραφής θα γίνει κατά EΛOT EN 29692. Oι συγκολλήσεις
θα γίνουν από πιστοποιημένο προσωπικό (EΛOT EN 287-1) για πιέσεις >
100 mbar. Φυσικά στις συγκολλήσειςσωλήνων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και μέθοδοι συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο,
― η συγκόλληση βολφραμίου-αδρανούς αερίου (WIG ή TIG)
― η συγκόλληση μετάλλου-αδρανούς αερίου (MIG)
― η συγκόλληση μετάλλου-ενεργού αερίου (MAG)
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γ) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
Oι συνδέσεις θα γίνουν κολλητές με σκληρή κόλληση σύμφωνα με την
αρχή της τριχοειδούς
κόλλησης.
Tα πρόσθετα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις σκληρές κολλήσεις
σωληνώσεων φυσικού
αερίου έχουν θερμοκρασία (σημείο) τήξης > 650. Eίναι τυποποιημέ
κατά το πρότυπο EΛOT EN
1044.

Oι σωληνώσεις αερίου εντός του κτιρίου θα τοποθετηθούν ακάλυπτοι.
H στήριξητων σωλήνωνθα γίνει με μεταλλικάμέσα στερέωσης,
κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά

Oι σωληνώσεις αερίου κατά τη διέλευσή τους μέσα από τοίχους ή
πατώματα διέρχονται μέσα από προστατευτικούς σωλήνες.
Δεν προβλέπονται διαστολικά για την παραλαβή συστολοδιαστολών
καθ' ότι οι συστολοδιαστολές
είναι περιορισμένες,
ενώ τα συνεχή
ευθέα μήκη των σωλήνων
είναι περιορισμένα
λόγω αναγκαστικών
συχνών αλλαγών διεύθυνσης στην όδευση.
Oι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν μακριά από εγκαταστάσεις νερού
(τουλ. 10 cm) και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (τουλ. 10 cm)
Oι θαμμένοι σωλήνες θα βρίσκονται σε κατάλληλο βάθος.

α) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
Για τις ακάλυπτεςεσωτερικέςσωληνώσειςθα χρησιμοποιηθούν
επιψευδαργυρώσεις,
σύμφωνα με το πρότυπο EΛOT EN 10240.

β) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί χαλυβδοσωλήνες συγκολλητοί
Oι ακάλυπτες σωληνώσεις
μπορούν να προστατεύονται
έναντι
διάβρωσης με επικαλυπτική ανθεκτική βαφή.
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H προετοιμασία θα γίνει με αμμοβολή.
Πρώτη στρώση: Primer με εποξειδικό τσίγκο (περίπου 60 μm).
Δεύτερη στρώση: υλικό πολυουρεθάνης σε δύο αλλεπάληλες στρώσεις
πάχους 60 μm.
Tρίτη στρώση: H τελική στρώση θα γίνει από το ίδιο υλικό (περίπου 40
μm), χρώματος κίτρινου RAL 1012 κατά DIN 2403.
Oλικό πάχος στρώσεων 160 μm.
Aντί βαφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιβλήματα
πολυαιθυλενίου κατά DIN 30670 αν το επιθυμεί ο πελάτης.
Θα δοθεί προσοχή στην αντιδιαβρωτική
προστασίαστα σημεία
στηρίξεως των σωλήνων.

OI χαλκοσωλήνες μπορούν να είναι ακάλυπτοι ή να έχουν περίβλημ
πολυαιθυλενίου αν το επιθυμεί ο πελάτης.

γ) Χαλυβδοσωλήνες κοχλιωτοί
Oι χαλκοσωλήνες
δεν χρειάζονται
προστασία.Συνιστάται
πάντωςη
χρήση επενδεδυμένων χαλκοσωλήνων.
Θα δοθεί προσοχή στην αντιδιαβρωτική
προστασίαστα σημεία
στηρίξεως των σωλήνων.

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου
Σύνδεση των συσκευών
Oι συσκευέςαερίου θα συνδεθούνμε τις σωληνώσεις
αερίου με
εύκαμπτους αγωγούς
― οι μαγειρικές συσκευές με λυόμενες συνδέσεις κατά DIN 3383 Teil 1
― οι λοιπές συσκευές με σταθερή σύνδεση κατά DIN 3383 Teil 2.
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6 Aποφρακτικές διατάξεις

Oι κρουνοί θα ικανοποιούν το EΛOT EN 331 και θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό καταλληλότητας για φυσικό αέριο.
Στην αρχή του δικτύου
(μετά τη φλάντζα
σύνδεσηςτου σταθμού
μέτρησης) θα εγκατασταθεί χειροκίνητος κρουνός (κύρια αποφρακτική
διάταξη).ƒαλύβδινα εξαρτήματα (fittinps) με σπείρωμα κατά EN 10241
συσκευές.

7 Mόνωση-γείωση
Στην είσοδο στο κτίριο
θα εγκατασταθεί
στη σωλήνωσημονωτικό
στοιχείογια τη διακοπήτης ηλεκτρικής
συνέχειαςτου αγωγού.H
σωλήνωση θα γειωθεί.
8 Eξαεριστικά
Προβλέπονται
εξαεριστικά
στα ψηλότερασημεία για απαγωγή
του
αερίου.
Περιγραφή εγκατάστασης προσαγωγής αέρα καύσης και αέρα
Ανανέωσης

α) μονοκατοικία
H προσαγωγή αέρα στη μαγειρική συσκευή τύπου A θα γίνεται από το
περιβάλλον μέσω των
αρμών των κουφωμάτων.
Στον θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας τύπου C32 η προσαγω
αέρα θα γίνεται από το
περιβάλλον μέσω του δικού του αγωγού επάνω από τη στέγη.
β) πολυκατοικία
Λεβητοστάσιο
H προσαγωγή και η απαγωγή αέρα θα γίνεται μέσω ανοιγμάτων ίδιας
διατομής.
(αντίστοιχα αεραγωγούς ή φρεάτια)

Σελίδα 65

Κεφάλαιο 3 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαμερίσματα
H προσαγωγήαέρα στη μαγειρικήσυσκευή τύπου A και στον
ταχυθερμοσίφωνα τύπου B32 η προσαγωγή αέρα θα γίνεται από το
περιβάλλον μέσω ανοιγμάτων 150 cm2. (Στον θερμαντήρα
ταχυθερμοσίφωνα τύπου C82 η προσαγωγή αέρα θα γίνεται από το
περιβάλλον μέσω του δικού του αγωγού μέσα από τοίχο.

O καυστήρας του λέβητα είναι καυστήρας με ανεμιστήρα υπερπίεσης
Έχειπλήρη γραμμήαερίου και την προβλεπόμενη
σήμανσηCE. O
καυστήραςτου λέβητα θα έχει αυτόματο σύστημα ελέγχου
στεγανότητας των βαλβίδων. Oι συσκευές συνδυασμένης λειτουργία
(ή ταχυθερμοσίφωνες) θα έχουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οπότε
θα είναι εξοπλισμένοι με όλα τα αναγκαία όργανα O καυστήρες τω
μαγειρικών συσκευών είναι ατμοσφαιρικοί με φλόγα-πιλότο και έλεγχο
της φλόγας.

Z Περιγραφή εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων

α) μονοκατοικία

Δεν απαιτείται απαγωγή καυσαερίων για τη μαγειρική συσκευή.
Στον θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας τύπου C32 η απαγωγή
καυσαερίων θα γίνεται από το περιβάλλον μέσω του δικού του αγωγού
επάνω από τη στέγη.
β) πολυκατοικία
Z1 Λεβητοστάσιο
H απαγωγή καυσαερίων θα γίνεται μέσω ιδιαίτερης καπνοδόχου.
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Διαμερίσματα
Δεν απαιτείται απαγωγή καυσαερίων για τη μαγειρική συσκευή.
H απαγωγή καυσαερίων του ταχυθερμοσίφωνα τύπου B32 (ή C82)
γίνεται μέσω πολλαπλής επάνω από τη στέγη.

Δοκιμή της εγκατάστασης σωληνώσεων
Oι αγωγοί θα υποστούν προέλεγχο και κύρια δοκιμή.

Δοκιμή φόρτισης
H δοκιμή φόρτισης πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο
διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 1 bar
μόνον στους αγωγούς. O χρόνος δοκιμής είναι 10 min και κατά τ
διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση.

Δοκιμή στεγανότητας
H δοκιμή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα,
βέβαια χωρίςτις συσκευέςαερίου και τις διατάξεις
ρύθμισηςκαι
ασφαλείας. H κύρια δοκιμή πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές, όχ
όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 110 mbar (τουλάχιστον). Mετά τη
θερμοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να
πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιμής των 10 λεπτών.
Tο όργανο μέτρησης πρέπει να έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να μπορεί να
αναγνωρισθεί ακόμη και μια πτώση πίεσης 0,1 mbar. Συνιστάται η
χρήση μανομέτρου μορφής U.

Oι αγωγοί θα υποστούνμια συνδυασμένη
δοκιμήφόρτισης
και
στεγανότητας.
H δοκιμή γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, βέβαια χωρίς
τις συσκευές ρύθμισης
της πίεσης αερίου, το μετρητή αερίου καθώς και τις συσκευές αερίου
και τις αντίστοιχες διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. H ονομαστι
πίεση των εξαρτημάτων, τα οποία ελέγχονται μαζί με τους
σωλήνες, πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιμής. Kατά
τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να κλεισθούν
στεγανάόλα τα
ανοίγματα με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες
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από μεταλλικά υλικά. H δοκιμή πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές
αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, μ
πίεση δοκιμής 2 bar. Mετά την επιβολή της πίεσης δοκιμής (αύξηση της
πίεσης κατά μέγιστο 1 bar/min) και μετά τη θερμοκρασιακή
εξισορρόπηση (περίπου 2 ώρες) η πίεση δοκιμής λαμβάνοντας υπ' όψη
τις δυνατέςθερμοκρασιακές
μεταβολέςτου μέσου δοκιμής, δεν
επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμής τουλάχιστον
3 ωρών που ακολουθεί. Ως όργανα μέτρησης πρέπει να
χρησιμοποιούνται συγχρόνως ένα καταγραφικό μέτρησης πίεσης της
κλάσης1 καθώς και ένα μανόμετροτης κλάσης0,6, οι περιοχές
μετρήσεωντων οποίων αντιστοιχούν
σε πίεση 3 bar. Tα όργανα
μέτρησης πρέπει να τίθενται σε λειτουργία αμέσως μετά την επιβο
της πίεσης δοκιμής.

Διατάξεις πυροπροστασίας

Oι καυστήρες των λεβήτων θα έχουν πλήρη συστήματα ελέγχου, τ
οποία είναι αναγκαία για
την απόκτηση της σήμανσης CE.

καυστήρες των λεβήτων που έχουν αυτόματα συστήματα ελέγχο
στεγανότητας των βαλβίδων.

O καυστήρες των μαγειρικών συσκευών είναι ατμοσφαιρικοί με φλόγαπιλότο και έλεγχο της φλόγας.
Στα λεβητοστάσια και το μαγειρείο θα εγκατασταθούν τουλάχιστον ανά
2 φορητοί πυροσβεστήρες PA 6. Kατά τα λοιπά η εγκατάσταση θα είναι
εξοπλισμένη με τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας
τα οποία προβλέπουν οι πυροσβεστικές διατάξεις.

I Πιστοποιητικά
'Oλα τα υλικά της εγκατάστασης
φυσικού αερίου είτε θα φέρουν
σήμανσηCE ή άλλη ανάλογη,είτε συνοδεύονται
από αντίστοιχα
πιστοποιητικά καταλληλότητας (συμμόρφωσης με τις διατάξεις του
Kανονισμού, πχ. κατά EΛOT EN 10204).

Σελίδα 68

Κεφάλαιο 4 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.
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4 . ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.
4.1 Τι είναι «ρύθμιση»

Αν και πολλά συστήματα ρύθμισης δείχνουν αρκετά πολύπλοκα και
πραγματικά είναι, ακόμη και το πιο εξεζητημένο σύστημα θα μπορούσε
να αναλυθεί και να απλοποιηθείσε επιμέρουςβασικά μέρη και
στοιχεία.
Για την κατανόηση αυτής της παραμέτρου, ο τρόπος ρύθμισης μπορεί
να διαφέρει από μια χειροκίνητη
προσαρμογήτου φυτιλιούμιας
σόμπας πετρελαίου
έως τα πολύπλοκακαι λεπτομερήσυστήματα
αυτομάτου ελέγχου με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές που
χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό της σόμπας πετρελαίου, λόγω το
ψύχους ένας άνθρωπος για να θερμάνει τον χώρο του χρησιμοποιεί μία
σόμπα πετρελαίου και αφού πρώτα ελέγξει ότι αυτή έχει πετρέλαιο
ανάβει το φυτίλι με ένα σπίρτο. Στην αρχή γυρίζει το φυτίλι ψηλά και το
ανάβει.

Μετά από λίγη ώρα και αφού αισθανθεί ότι έχει ζεσταθεί ο χώρο
μέσα στον οποίο βρίσκεται κατεβάζει το φυτίλι χαμηλότερα, με σκοπό
να λάβει λιγότερη θερμότητα, ή ακόμη το κατεβάζει εντελώς έως ότου
σβήσει η φλόγα και έτσι διακόπτει τελείως την απελευθέρωση της
θερμότητας.

Τα συμπεράσματα
που απορρέουναπό το παραπάνωπαράδειγμα
είναι οτι υπάρχουνόλα τα στοιχείαενός συστήματος
«Ρύθμισης
Κλειστού Βρόγχου».
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Πιο αναλυτικά εδώ η ρυθμιζόμεγη μεταβλητή διεργασία και το φυτίλι
είναι η συσκευήρύθμισης.Το στοιχείορύθμισηςκαι ο ρυθμιστής
αντικαθίστανται από τον άνθρωπο που βρίσκεται εντός του δωματίου.
Ο άνθρωποςαυτός εκτελείτην βασική λειτουργία
του μετρητήρυθμιστή,που είναι να μετρήσει την ρυθμιζόμενη μεταβλητή, να την
συγκρίνει με την επιθυμητή τιμή (που είναι η προσωπική του αίσθηση
της άνεσηςσε σχέση με την θερμοκρασία
του δωματίου)και να
προσαρμόσει το στοιχείο ενεργοποίησης.
Εδώ παρατηρούμε ότι, και τα τρία αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για
ένα υποτυπώδη σύστημα ρύθμισης: το στοιχείο μέτρησης, ο ρυθμιστής
και το στοιχείο εγεργοποίησης.

Δηλαδή, το στοιχείο ενεργοποίησης επηρεάζει την διεργασία με τέτοιο
τρόπο ώστε να προκαλεί αλλαγή στην ρυθμιζόμενη μεταβλητή. Αυτό το
παράδειγμα σκιαγραφεί απλά την έννοια της ρύθμισης.
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4.2 Στοιχειώδες σύστημα ρύθμισης.

Σχ.1: Στοιχειώδες Σύστημα Ρύθμισης / Κλειστού Βρόγχου

Στο παραπάτω (Σχήμα 1 ) φαίνεται ένα στοιχειώδες σύστημα ρύθμισης,
το οποίο δείχνει την ροή του αέρα μέσω ενός θερμαντικού σώματ
εντός ενός αγωγού.
Το στοιχείο μέτρησηςπου είναι το θερμόμετρομετράει την
θερμοκρασίατου κατερχόμενου
ρεύματοςαέρος διαμέσου του
θερμαντικού
σώματοςκαι μεταφέρειτην σχετική
πληροφορίαστον
ρυθμιστή.

Ο ρυθμιστής με την σειρά του συγκρίνει την θερμοκρασία του αέρα με
την επιθυμητή τιμή και ανάλογα ενεργοποιεί την βαλβίδα του θερμού
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νερού, που είναι το στοιχείοενεργοποίησης του συστήματος (να ανοίξει
ή να κλείσει), με τρόπον ώστε να διατηρείται μία αντιστοιχία μεταξύ τη
θερμοκρασίας του αέρα και της επιθυμητής τιμής.

Το όλο αυτό θέμα αποτελεί ένα σύστημα ρύθμισης κλειστού βρόγχου,
στο οποίο η κάθε αλλαγή της θερμοκρασίαςπου προκλήθηκε
εντοπίζεται και πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ενέργειες όπω
απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η θερμοκρασία του αέρα είναι η
ρυθμιζόμενη μεταβλητή.

Η πλειονότητα των συστημάτων ρύθμισης είναι αυτού του τύπου, του
Κλειστού Βρόγχου. Πάρα ταύτα όμως, σε άλλες περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται και συστήματα ανοικτού βρόγχου, όπου σ' αυτά τ
στοιχείο ρύθμισης δεν επηρεάζεταιάμεσα από το στοιχείο
ενεργοποίησης.

Για παράδειγμα,στην περίπτωσημίας ηλεκτρικάθερμαινόμενης
κουβέρτας, ο θερμοστάτης λαμβάνει ως ρυθμιζόμενη μεταβλητή τη
θερμοκρασίατου δωματίουκαι όχι αυτή της κουβέρτας.Γίνεται
αντιληπτό έως τώρα ότι, όλα σχεδόν τα συστήματα ρύθμισης παρ
της όποιας πολυπλοκότητας
που τα συνθέτει,είναι δυνατόννα
αναλυθούν σε συνδυασμούς επιμέρους απλών στοιχείων. Ο
αντικειμενικός στόχος σε τέτοιου είδους συστήματα, και ίσως αυτό να
αποτελεί την αναγκαιότητα
της πολυπλοκότητας
τους, είναι η
διατήρηση της ρυθμιζόμενης μεταβλητής όσο το δυνατόν πλησιέστερα
της επιθυμητής τιμής.

Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, είναι πολύ σημαντικό να
αναζητείται μία ισορροπία μεταξύ της πολυπλοκότητας, της ακριβή
ρύθμισης και του κόστους.

Διότι μ' αυτόν τον τρόπο θα προκύπτει
ένα σύστημααποδοτικό,
οικονομικό και στην γενική του μορφή αποτελεσματικό, ως προς τ
σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκε και εγκαταστάθηκε.

Σελίδα 73

Κεφάλαιο 4 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

4.3 Σκοπός της ρύθμισης.

Η αναγκαιότητα
αυτοματοποίησης
διεργασιώνκαι λειτουργικών
διαδικασιών,καθώς και ο έλεγχοςτης ασφαλούς και εύρυθμης
λειτουργίας συστημάτων παραγωγής αποτελούν κατά κύριο λόγω τ
σκοπό για τον οποίον αναπτύσσονται και εγκαθίστανται συστήματα
ρύθμισης και αυτοματισμού.

Για παράδειγμα,σε ένα σύστημα Θέρμανσης- ΕξαέρωσηςΚλιματισμού τα συστήματα αυτόματης ρύθμισης εγκαθίστανται για
παρέχουν ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας των χώρων που
εποπτεύουν, χωρίς αυτό να αποτελεί την μόνη υπηρεσία που μπορούν
να προσφέρουν.

Μπορούν για παράδειγμα να ρυθμίσουν την σχετική πίεση μεταξύ δύο
χώρων,εφαρμογήπου χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση
της
εξάλειψης ή περιορισμό μολύνσεων.
Σημαντικέςυπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν τα συστήματα
ρύθμισης σε εφαρμογές που προβλέπουν την ασφάλεια
εγκαταστάσεων και προσωπικού, όπου δεν επιτρέπουν την λειτουργία
μίας εγκατάστασης κάτω απόανασφαλείς συνθήκες.

Eπιπροσθέτωςλαμβάνουν μέριμνα για την άμεση και έγκαιρη
ειδοποίηση του εμπλεκόμενου προσωπικού, με διάφορους τρόπους
όπως: διακοπή λειτουργίας μηχανήματος, προειδοποίηση με φωτεινή ή
ηχητική ένδειξη κ.λ.π.
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Οι σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) υλοποιούν πληθώρα
συστημάτων ρύθμισης
και αυτοματισμού, τόσο για έλεγχο
τον
των
διεργασιώνπου συντελούνταιόσο και για την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και του προσωπικού ως εξής:
• Η ρύθμιση της πίεσης εξόδου του σταθμού και η εποπτεία της.
• Ο έλεγχος της διαφορικής πίεσης στα φίλτρα αερίου.
• Η προστασία των στροβιλομετρητών αερίου από υπερβολική και
ανεξέλεγκτη ροή.
• Ο έλεγχος των αποφρακτικώνδιατάξεωνασφαλείας για
υποπίεση ή υπερπίεση του δικτύου.
του αερίου στην έξοδο του
• Η εποπτείατης θερμοκρασίας
σταθμού και οι ανάλογες ενέργειες για προθέρμανση.
από το ολοκληρωμένο
σύστημα
• Ο έλεγχοςπου διενεργείται
πυρανίχνευσης
και παρείσδυσης,
αποτελούνμερικέςαπό τις
τόσες άλλες ρυθμιστικέςκαι ελεγκτικέςλειτουργίεςπου
υλοποιούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Αντιλαμβάνεται
λοιπόν κανείςτην σπουδαιότητα
των συστημάτων
ρύθμισηςκαι αυτοματισμού,
η οποία αποτελείστις περισσότερες
βιομηχανικές εφαρμογές μία από τις πιο βασικέςπαραμέτρους στον
σχεδιασμό και στην τελική τους υλοποίηση.
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4.4 Αντικείμενο σταθμών ΜDR

Ο βασικός σκοπός ενός σταθμού ρύθμισης –μέτρησης
είναι να
πραγματοποιεί ακριβή μέτρηση της ροής του αερίου και παράλληλα να
ρυθμίζει τη πίεση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου ή τ
συσκευής που ακολουθεί.

Τα δίκτυα φυσικού αερίου λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένα όρια
πίεσης και για το καθένα υπάρχει μια χαρακτηριστική
πίεση
λειτουργίας. Έτσι, το τμήμα του σταθμού που εκτελεί τη ρύθμιση
πάντα ως στόχο τη διακίνηση ενός ρεύματος αερίου από ένα δίκτ
υψηλότερηςπίεσης προς ένα άλλο χαμηλότερης, μέσω του
υποβιβασμού της.

Για την ασφαλή λειτουργίατου ρυθμιστή και του σταθμού,
χρησιμοποιούνταικατάλληλεςασφαλιστικέςδιατάξεις. Για να
εξασφαλιστεί
η συνεχείςλειτουργίαενός σταθμούσε περίπτωση
βλάβης ή επισκευής, κατασκευάζεται μια δεύτερη γραμμή με τα ίδ
εξαρτήματα και όργανα.

Aυτό γίνεταιμόνο όταν για λόγους ασφάλειαςκριθεί αναγκαίο.
Σημειώνεται ότι και η δεύτερη γραμμή ( duty line ) πρέπει να έχει τη
ίδια ικανότητα παροχής με την πρώτη (κύρια γραμμή-main
line). Η
μέτρησηαποτελείένα εξίσου βασικό στόχοτης λειτουργίας
ενός
σταθμού. Ανάλογα με τη χρήση που θα έχει η εγκατάσταση καθορίζεται
και η απαίτηση για ακρίβεια στη μέτρηση.
Για παράδειγμα, οι σταθμοίπουεποπτεύονταιαπό την εταιρία
διανομής αερίου και έχουν ως στόχο την κοστολόγηση
της
κατανάλωσης, απαιτείται να έχουν πολύ καλή ακρίβεια. Μετρήσεις που
γίνονται για λόγους παρακολούθησηςενός δικτύου ή μιας
καταναλωτικής διάταξης, δεν απαιτείται να είναι το ίδιο ακριβείς.

Ο μετρητής
κάθε σταθμούπραγματοποιεί
μέτρησηστις συνθήκες
πίεσης και θερμοκρασίας που επικρατούν στη γραμμή. Με κατάλλη
όργανα – τους διορθωτές όγκου - γίνεται προσαρμογή σε κανονικέ
συνθήκες ώστε όλες οι κατανάλωσεις να μετρώνται στην ίδια βάσ
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αναφοράς. Για τον έλεγχο των δικτύων, είναι σημαντικό να υπάρχο
πληροφορίεςγια χαρακτηριστικά
μεγέθη του αερίου σε διάφορα
σημεία τους. Οι σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης χαρακτηρίζονται ω
κατάλληλα σημεία για την απόκτηση τέτοιων δεδομένων.
Τα δεδομένααυτά μεταφέρονται
μέσω ενός ειδικού τηλεμετρικού
συστήματος(SCADA)σε ένα κεντρικόσημείο ελέγχου(CONTROL
STATION).Αφού γίνει η επεξεργασίατους και εφόσον υπάρχει
πρόβλημα στην εγκατάσταση,ενεργοποιούνταιτα κατάλληλα
τηλεχειριζόμενα όργανα του σταθμού ώστε να γίνει η επαναφορά στις
επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας.
Κατά τη σχεδίασητων σταθμώνπρέπει να λαμβάνονται
υπ’ όψη
διάφορες προδιαγραφές
και τυποποιήσειςπου ισχύουν για την
κατασκευή τους.

Οι κυριότερες διεθνείς προδιαγραφές που ισχύουν για τον σχεδιασμ
σταθμών είναι αυτές των οργανισμών τυποποίησης ISO,OIML,IEC,EEC
ενώ υπάρχουν και εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης που λαμβάνοντα
υπ’ όψη στο σχεδιασμό σταθμών οι κυριότεροι των οποίων είναι DVGW,
DIN (Γερμανία), BSI (Αγγλία), ANSI, AGA, ASTM, API, ASME (ΗΠΑ), GDF
(Γαλλία).

4.5 Δομή σταθμού Μέτρησης-Ρύθμισης.
Σε μια τυπική εγκατάσταση υπάρχουν τα εξής βασικά εξαρτήματα:
Αριθμός θέσης Εξαρτήματα:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Φλάντζες εισόδου –εξόδου.
Φίλτρο.
Σφαιρική βάνα.
Βάνα ακαριαίας διακοπής.
Κυρίως ρυθμιστής πίεσης.
Βάνα ανακούφισης πίεσης.
Μετρητής παροχής αερίου.
Δείκτης πίεσης.
Διορθωτής όγκου .
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Βάνα τύπου πεταλούδας.
Αναμονή με σφαιρική βάνα.
Βάνες δοκιμαστικής λειτουργίας.
Μονωτικοί σύνδεσμοι.
Βαλβίδα με ακίδα περαστή.
Σταυρός καθαρισμού.
Συστολή διαστολή.

Παρακάτω φαίνεται το γραμμικό διάγραμμα ενός τυπικού σταθμού
ρύθμισης πίεσης- μέτρησης
παροχής. Στο αριστερό μέρος γίνεται η
φίλτρανση και η ρύθμιση της πίεσης , ενώ δεξιά υπάρχει ο μετρη
παροχής με το bypass.

Κάθε ρεύμα ρύθμισης έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με το 100% της
παροχής. Όταν το ένα ρεύμα λειτουργεί το άλλο παραμένει σε αναμονή.

Σε αρκετέςπεριπτώσεις
τοποθετείται
και μία επιπλέονγραμμήμε
μετρητή,έτσι ώστε αν χρειαστεί
κάποια επισκευήο ένας να μην
διακοπεί η λειτουργία του σταθμού και να συνεχισθεί και η μέτρη
του αερίου.

Σχ.1: Διάγραμμα
δομής σταθμού
Μέτρησης-Ρύθμισης
του Φυσικού
Αερίου.
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4.6 Σύστημα Τηλεμέτρησης-Τηλεδιοίκησης (Scada).

Με τον όρο τηλεμέτρηση εννοούμε τη μεταφορά διαφόρων δεδομένων
από το πεδίο των εφαρμογών σε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου.

Η μεταφορά αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους,
που διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως στην τεχνολογία που
χρησιμοποιούν.

Ένα βασικό κριτήριο αξιολόγησης της τηλεμέτρησης είναι το ποσο
αυτοματοποίησής
της. Από αυτήν (αυτοματοποίηση)
εξαρτάταιη
ταχύτητα με την οποία θα μεταφερθεί η πληροφορία από το πεδίο στον
κεντρικό έλεγχο και κατά επέκταση η ταχύτητα της ‘’ανάδρασης’’
συστήματος, τηλεδιοίκηση.

Με τον όρο τηλεδιοίκηση
εννοούμε όλες
εκείνες τις
ενέργειες που
έχουν ως στόχονα επέμβουν στην λειτουργία
μιας εγκατάστασης
συνήθως ύστερα από ανάλυση των δεδομένων της τηλεμέτρησης.
ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται
από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές,οι οποίοι απαιτείταινα έχουν υψηλή ταχύτητα
επεξεργασίας
δεδομένων,ενώ το σύστημαολοκληρώνεται
με ένα
δίκτυο ηλεκτρικών και ψηφιακών σημάτων.
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Ένα δίκτυο τηλεμέτρησης και τηλεδιοίκησης ή S.C.A.D.A. (SUPERVISOR
CONTROL AND DATA ACQUISITION) όπως διεθνώς λέγεται, μπορεί να
παρασταθεί σχηματικά ως εξής:

Σχ.2:Διάγραμμα μέτρησης και εποπτείας με σύστημα SCADA.

Σελίδα 80

Κεφάλαιο 4 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τα συστήματα τηλεμέτρησης
και τηλεδιοίκησηςμπορούν να
ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες ,κατηγορίες:
A. Ανοικτού βρόγχου (open-loop).
B. Κλειστού βρόγχου (closed-loop).

Τα ανοικτούβρόγχουέχουν μεγάληεξάρτησηαπό τον ανθρώπινο
παράγοντα.

Ενώ το σύστημα λειτουργεί ‘’κλειστά’’, όσον αφορά την τηλεμέτρη
και την ανάλυση των δεδομένων,
‘’ανοίγει’’όταν θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί το στάδιο της τηλεδιοίκησης. Τότε πρέπει να επέμβει
το εξειδικευμένο προσωπικό και αφού μελετήσει τα αποτελέσματα των
αναλύσεων από τους Υ/Η να ενεργοποιήσει τα τηλεχειριζόμενα όργανα
του πεδίου. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται περισσότερο και τα
συναντάμε συχνά σε εγκαταστάσεις Φ.Α.

Η σφοδρή ανάπτυξη της τεχνολογίας, πέτυχε την πραγματοποίηση ενός
ακόμα πιο υψηλού βαθμού αυτοματοποίησης. Τα συστήματα κλειστού
βρόγχου δεν
εξαρτώνται από
τον ανθρώπινο
παράγοντα, ο οποίος
συμμετέχει επικουρικά. Η εξέλιξη τους στις μέρες μας είναι διαρκή
αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί σε πολλές εγκαταστάσεις.
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4.7 Συσκευές συστήματος SCADA

Όπως θα αναφερθείκαι στην συνέχεια,
σημαντικόσημείο για την
απόκτησηδεδομένωνκαι την πραγματοποίηση
ρυθμίσεωνσε μια
εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι ο σταθμός ρύθμισης και μέτρησης.

Παρακάτω αναφέρονται τα δεδομένα που λαμβάνει ο Υ/Η από μια
τέτοια εγκατάσταση καθώς και οι ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν.
Λόγω της εκρηκτικότηταςτου καυσίμου,οι περιοχές που
πραγματοποιούνται
μετρήσειςγια την εποπτείαμιας εγκατάστασης
απαιτούν όργανα που παρέχουν αντιεκρηκτική προστασία.

Έτσι τα όργανα μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας, οι
ηλεκτρομαγνητικές
βαλβίδεςκαι οι ηλεκτροκίνητοι
μηχανισμοίτων
οργάνων (π.χ. ηλεκτροβάνες) απαιτείται να είναι καλά μονωμένα μέσα
στο εκρηκτικό περιβάλλον που λειτουργούν.

Για οικονομικούς λόγους προτιμούνται κυρίως τα ‘’αυτασφαλή’’ όργανα
(σύμφωνα με VDE 0170/0171-0165).
Όπου όμως είναι αναγκαίο
(περιπτώσεις
υψηλής ασφάλειας)χρησιμοποιούνται
καλύμματαμε
υψηλή μηχανική αντοχή και στεγανότητα. Ο λόγος είναι προφανώς
προστασία των εγκαταστάσεων Φ.Α. από πιθανούς σπινθηρισμούς.
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ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Εξωτερική θερμοκρασία.
Μείωση απαιτήσεων παροχής.
Πίεση εισόδου.
Διαφορική πίεση φίλτρου.
Προθερμαντήρας.
Θέση ασφαλιστικού SAV.
Ρύθμιση ρυθμιστή.
Θέση ρυθμιστή.
Θερμοκρασία αερίου.
Ροή αερίου.
Διόρθωση όγκου.
Πίεση εξόδου.

Φυσικά μη ηλεκτρικά μεγέθη (π.χ. διαφορική πίεση, πίεση)
μετατρέπονται σε ηλεκτρικό σήμα με σκοπό την τηλεμέτρησή τους
μετατροπή αυτή γίνεται με
κατάλληλους μετατροπείς
σήματος(transducers). Το εύρος του σήματος εξόδου αυτών, κυμαίνεται
μεταξύ 0-20mA ή 4-20mA ενώ πολλές φορές η μετάδοση γίνεται με
αναλογικό σήμα 0- 10Volts.

Σε παλιούς μηχανικούς μετατροπείς, ο παλμός της εξόδου μετατρέπετα
μέσω ενός ηλεκτρικούrelay. Για πληροφορίεςπου πρέπει να
μεταφερθούν στον κεντρικό σταθμό ελέγχου και λαμβάνονται μέσω
ηλεκτρικώνεπαφών (π.χ. η θέση του ασφαλιστικούδιακοπής),
χρησιμοποιούνται διακόπτες προσέγγισης ώστε να αποφεύγονται οι
σπινθηρισμοί.

Εκτός όμως από την εγκατάσταση αντιεκρηκτικών οργάνων, μπορεί να
γίνει τοποθέτηση αυτών σε ειδικά ‘’ερμάρια αποκλεισμού’’ τα οποία
προσφέρουν υψηλότερο βαθμό αντιεκρηκτικής προστασίας.
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Παράλληλα με
τα παραπάνω περιγραφόμενα όργανα,
χρησιμοποιούνται,ως βασικός εξοπλισμός, ενός σταθμού
τηλεμέτρησης-τηλεδιοίκησης, όργανα που δίνουν πληροφορίες για την
ποιότητα του καυσίμου όπως πυκνόμετρα,θερμιδόμετρακαι
χρωματογράφοι.

4.8 Διάρθρωση δικτύων SCADA

Γενικός κανόνας που πρέπει να ακολουθούν τα δίκτυα πληροφοριών
μεταξύ πεδίου και κεντρικού ελέγχου, είναι να μεταφέρουν γρήγορ
και με υψηλή ασφάλεια τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην
πράξη μόνο με τα σύχγρονα μέσα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνεται είτε μεταξύ προσώπων, είτε μεταξύ
οργάνων πεδίου και κεντρικού ελέγχου.

Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών διαρθρώνεται ως εξής:
1. Δίκτυο συχνοτήτων.
2. Δίκτυο τηλεπικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του δικτύου
λειτουργίας της εγκατάστασης.
3. Κωδικοποίηση-τηλεμεταφορά.
4. Ανάλυση δεδομένων.
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συχνοτήτων.

Ειδικό καλώδιο μεταφοράςσυχνοτήτων
μεταφέρει τις πληροφορίες υπό την μορφή συχνότητας. Η τοποθέτηση
του γίνεται παράλληλα με τους αγωγούς μεταφοράς και διανομής Φ.Α.
εντόςειδικού προστατευτικού φρεατίου. Το κυριότερο πλεονέκτημα
αυτού του δικτύου είναι η εύκολη και με μικρό κόστος σύνδεση τ
καλωδίων με τις μετρητικές και ρυθμιστικές συσκευές. Σε περιπτώσεις
όπου η πληροφορία πρέπει να δοθεί σε μακρινή απόσταση
χρησιμοποιούνται ενισχυτές του σήματος συχνότητας.

τηλεπικοινωνίας.
Πρόκειταιγια ένα καλωδιακόδίκτυο
τηλεπικοινωνίας το οποίο μπορεί να είναι είτε το δημόσιο τηλεφωνικό
δίκτυο, είτε αποκλειστικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών της εγκατάστασης ή
και τα δύο ταυτόχρονα.

3.Κωδικοποίηση-Τηλεμεταφορά.
Η κωδικοποίησηαφορά την
μετατροπή των προς μετάδοση πληροφοριών σε κατάλληλο σήμα, έτσι
ώστε αυτή (μετάδοση) να γίνεται με εύκολο και ελεγχόμενο τρόπο
τηλεμεταφορά των δεδομένων μέσω των παραπάνω περιγραφόμενω
δικτύων μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Μετάδοση των πληροφοριών
με διαφορετικέςσυχνότητες
(frequence-multiplex).
Μη ταυτόχρονη
μετάδοσητων πληροφοριώναλλά με χρονικήαλληλουχία(time
multiplex),ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο πρώτων τρόπων.

4.Ανάλυση δεδομένων. Τα μεταφερόμενα μέσω δικτύων
κωδικοποιημένα σήματα αναλύονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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Έτσι, το προσωπικό του σταθμού ελέγχου (CONTROL STATIONCONTROL
ROOM) μπορεί να επιβλέπει τη λειτουργία της εγκατάστασης.

To hardware αποτελείταιαπό την κεντρική μονάδα και τις
περιφερειακές συσκευές. Κριτήρια για την ικανότητά τους αποτελούν η
μνήμη και η ταχύτητα επεξεργασίας τους. Για μικρά δίκτυα διανομ
και κατά συνέπεια μικρά δίκτυα τηλεμέτρησης χρησιμοποιούνται PC.

Για την τηλεμέτρησημεγάλων δικτύων μεταφοράς
λειτουργούν
συστήματα συνδυασμού περισσοτέρων από δύο Η/Υ που προσφέρουν
μεγαλύτερη μνήμη και ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων.

4.9 Τηλεδιοίκηση –Τηλεχειρισμός συσκευών.

Για την τεχνικά και οικονομικά βέλτιστη χρήση μιας εγκατάστασης Φ.Α.
ενδείκνυταιη δυνατότητατηλεχειρισμού
των συσκευών.Πρέπει
δηλαδή να είναι δυνατή η ρύθμιση της πίεσης και της παροχής σε
βασικά σημεία της εγκατάστασης.

Για τον λόγω αυτό πρέπει να παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητε
επέμβασης:
_ Άνοιγμα –κλείσιμο αποφρακτικών οργάνων.
_ Ρύθμιση της πίεσης εξόδου των συσκευών .
_ Ρύθμιση της ροής.
_ Ρύθμιση της πίεσης εξόδου των συμπιεστών.
_ Έλεγχος
διατάξεωναιχμής.(π.χ. πλήρωση–εκκένωσηδεξαμενών
αποθήκευσης.)
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Σε ένα δίκτυο Φ.Α. βρίσκονται σε θέσεις όπου μετριέται η ροή και η
πίεση, ηλεκτρικές
διατάξειςρύθμισηςτων παραπάνωμεγεθών.Οι
διατάξειςαυτές εντολοδοτούνται
από τον κεντρικό έλεγχο. Το
τηλεχειριζόμενο μέρος της συσκευής που βρίσκεται στο εσωτερικό της
είναι πάντα κλειστό έτσι ώστε σε περίπτωση θέσης εκτός λειτουρ
του δικτύου τηλερύθμισης, αυτή να συνεχίσει ανενόχλητη τη λειτουργία
της. Για παράδειγμα, αναφέρεται η λειτουργία μιας ηλεκτροκίνητης
βάνας ελέγχου
motorized
(
control valve). Όταν για κάποιο λόγο η πίεση
εξόδου της βάνας αυξηθεί πέρα από την ονομαστική τιμή λειτουργίας,
το μανόμετρο θα καταγράψει τη μέτρηση και με σύστημα μετατροπέαμεταδότη θα την μεταφέρει στον κεντρικό έλεγχο.

Από εκεί θα λάβει εντολή ο ηλεκτροκινητήρας να ελαττώσει τη διατομή
της βάνας ελέγχου ώστε να υποβιβαστεί η πίεση στην κανονική της τιμή

Όπως είδη έχουμε αναφέρει τα συστήματατηλεδιοίκησης
είναι
συνήθως ανοιχτού βρόγχου (open loop). Για πολύ μεγάλα συστήματ
με περίπλοκη λειτουργία, δημιουργούνται τοπικοί σταθμοί ελέγχου
οποίοι βρίσκονται σε συνεργασία με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου (π.χ.
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG). Η μετάβαση σ
πλήρω ς αυτοματοποιημένα δίκτυα δεν έχει προχωρήσει σε μεγάλο
βαθμόεπειδή δεν έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα
κόστη λειτουργίας και προσωπικού.
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6. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.

6.1 Μέτρηση.
Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα κρίνεται ότι πρέπει να τεθούν υπ'
όψιν στον αναγνώστη κάποιες σημαντικές παράμετροι που συγκροτούν
τα συναφή θέματα μίας μέτρησης ή μίας ρύθμισης και έχουν σχέση με
την πρακτική εφαρμογή του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Γενικά,όλες οι δράσειςρύθμισηςπου αναφέρθηκανσ' αυτή την
ενότητα εξαρτώνται από την μέτρηση της ρυθμιζόμενης μεταβλητής. Ο
ακριβείς και ταχείς μετρήσεις αποτελούν μία σοβαρή πρόκληση κα
παράμετρο στον σχεδιασμό των συστημάτων ρύθμισης. Μολονότι, η
ορθή ρύθμιση προϋποθέτει μία στιγμιαία και ακριβής μέτρηση, στη
πράξη κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να εξασφαλισθεί, ειδικά όταν
το μετρούμενομέγεθοςταλαντεύεται
μεταβάλλεται
με γρήγορους
ρυθμούς.

Ο βασικός σχεδιασμός αυτών των συστημάτων θα πρέπει λοιπόν ν
λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν τους πρακτικούς περιορισμούς ακρίβειας
και απόκρισης των διαθέσιμων συσκευών μέτρησης. Για παράδειγμα, οι
θερμοστάτες επηρεάζονται από την παρουσία αερίων ρευμάτων, τη
θερμοκρασία των επιφανειών που εγκαθίστανται και την εκπεμπόμενη
από τη γύρω τους περιβάλλον ακτινοβολία.

Για ένα γραφείο ή μία μικρή κατοικία η θερμοκρασία του χώρου μπορεί
να κυμαίνεται έναν ή δύο βαθμούς γύρω από την επιθυμητή τιμή, χωρίς
κανένα πρόβλημα ως προς τηναποδοχή.
Για τις συνθήκες ενός
εργαστηρίου όμως μία μεταβολή της θερμοκρασίας κατά +/- 0,05
μπορεί να κριθεί ως μη αποδεκτή. Ένα μανόμετρο, για παράδειγμα που
τοποθετείται σε ένα σημείο τυρβώδους ροής, όπως είναι μία γωνία
ένα σημείο φραγής της διαμέτρου του αγωγού δεν θα δώσει ποτέ
ακριβείςκαι συνεπείςμετρήσεις.Για το λόγω αυτό προτιμείται
η
τοποθέτηση των μανομέτρων σε ευθεία τμήματα του αγωγού και μ
μεγάλο μήκος. Όπως διαφαίνεται
απ' όλα τα προαναφερθέντα,
αποτελεί μεγίστηςσημασίας στον σχεδιασμό των συστημάτων
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ρύθμισης να είναι γνωστές οι βασικοί παράμετροι που συνθέτουν μ
συγκεκριμένηεφαρμοσμένηδιεργασίακαι ανάλογα με αυτές να
σχεδιάζονται όσο το δυνατόν ρεαλιστικά η απόκριση και η ακρίβει
ενός τέτοιου συστήματος.

6.2 Όργανα μέτρησης.

Τα όργανα μέτρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην των
λειτουργία
συστημάτων
που ενσωματώνονται
στο δίκτυομεταφοράςφυσικού
αερίου.Μεταβλητές
όπως η πίεση, η θερμοκρασία
και η ροή του
αερίου είναι σημαντικότατες
παράμετροιστις διεργασίες που
διενεργούνται
σε όλα τα σημεία του εν γένει δικτύου.Αυτές οι
μεταβλητές αποτυπώνονται
ειδικά
σε όργανα,
τα οποία βρίσκονται
εγκατεστημένα στα βανοστάσια, στους Μετρητικούς και Ρυθμιστικο
σταθμούς, καθώς και σε άλλα σημεία του δικτύου. Μέσω λοιπόν αυτής
της αποτύπωσης των μεταβλητών παραμέτρων από τα ειδικά όργα
μέτρησης, πραγματοποιείται η διαχείριση του όλου συστήματος, είτ
τοπικά είτε ακόμη και τηλεμετρικά, ανάγονται οι ποσότητες του αερίου
προς τους καταναλωτές στην τελική μορφή κοστολόγησης, ελέγχεται η
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος σε συνεχιζόμενη βάση, αναλύεται
η ποιότητα του εισερχόμενου αερίου, και ουσιαστικά διενεργείται μ
την δέουσα εποπτεία
και έλεγχοη όλη λειτουργίαμε έγκυρο και
αποτελεσματικό τρόπο.

Σελίδα 105

Κεφάλαιο 6 : ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

6.3 Ορισμοί και είδη Οργάνων Μέτρησης.

Με τον όρο όργανο εννοείται μία ευαίσθητη ηλεκτρική ή μηχανική
πνευματική ή ψηφιακή συσκευή μέτρησης -μετάδοσης - ή ελέγχου μίας
μεταβλητής παραμέτρου, η οποία συσκευή είναι εγκατεστημένη στο
σύστημακαι διασυνδεδεμένημε τις διατάξειςκαι τα μέρη της
διεργασίας παραγωγής.

Σε ότι αφορά την έννοια του αυτοματισμού μίας εγκατάστασης θα
μπορούσαμε να αποδώσουμε τον ορισμό λέγοντας ότι, αυτοματισμό
σημαίνει η μέτρηση,η καταγραφήκαι ο τελικόςέλεγχοςτων
σημαντικών μεταβλητών παραμέτρων μίας διεργασίας που λαμβάνε
χώρα σε ένα λειτουργικό σύστημα μέσω μετρητικών οργάνων, με στόχο
την διαχείριση αυτής της διεργασίας είτε τοπικά είτε τηλεμετρικά
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Τα διάφορα είδη οργάνων
μέτρησης θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε ανάλογαμε το είδος της
μέτρησης που διενεργούν.
Σύμφωνα λοιπόν με το είδος μέτρησης τα όργανα εντάσσονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες οι οποίες είναι :
1) Ενδεικτικά όργανα μέτρησης.
2) Καταγραφικά όργανα.
3) Αθροιστικά όργανα.

Σε ότι αφορά τα ενδεικτικά όργανα, αυτά μετρούν και αποτυπώνου
στην στιγμιαία τιμή μίας μεταβαλλόμενης μεταβλητής παραμέτρου που
σχετίζεται
ουσιαστικάμε την διεργασίαπαραγωγήςκαι δεν είναι
απαραίτητη η αποθήκευση ή καταγραφή της σε μορφή είτε αναλογική
είτε ψηφιακή. Τέτοια όργανα για παράδειγμα είναι: το αναλογικό ή
ψηφιακό μανόμετρο (όργανο μέτρησης πίεσης), το θερμόμετρο (όργανο
μέτρησης θερμοκρασίας), .. .κλπ. Τέτοιου είδους ενδεικτικά όργανα
μέτρησης δείχνει το ακόλουθο (Εικόνα 1)
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Εικ. 1: Ενδεικτικό Όργανο Μέτρησης Πίεσης.

Σε ότι αφορά τα Καταγραφικά Όργανα Μέτρησης, αυτά είναι τα όργανα
τα οποία χρησιμοποιούνται για την μόνιμη ή μερική καταγραφή τω
μεταβλητών παραμέτρων μίας διεργασίας, με σκοπό την συστηματι
καταγραφή λειτουργικών δεδομένων που χρειάζονται στον λειτουργ
για μελέτη και περαιτέρω ανάλυση. Στην ουσία τα όργανα αυτά, ε
πρόκειταιγια αναλογικήλειτουργία,καταγράφουνσε επιφάνεια
χάρτου(διαβαθμισμένου
αναλόγωςτην χρήση)την μεταβολήτης
λειτουργικής μεταβλητής συναρτήσει του χρόνου.

Η σημερινή τεχνολογία χρησιμοποιεί ευρέως καταγραφικά όργανα μ
ψηφιακή λειτουργία (Dip) οποία καταγράφουν τα
δεδομένα των μετρήσεων, ανάλογα με τιςμεπιθυμητές ρυθμίσεις, σ
ψηφιακή μνήμη, απ' την οποία μπορούν να αναχθούν με την βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή και να αναλυθούν με κατάλληλα λογισμικ
προγράμματα.Με τον τρόπο αυτό και με την βοήθεια των
καταγραφικών οργάνων μέτρησης, ο λειτουργός ενός συστήματος έχει
την δυνατότητα να αποθηκεύσει τα διάφορα λειτουργικά δεδομένα για
την αναγκαία επεξεργασία τους και για την μελλοντική χρήση τους. Μία
τέτοιου είδους δυνατότητα καθίσταται πολύ σημαντική και χρηστικ
στην ευρύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται κα
λειτουργούν με τα σημερινά πρότυπα.
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Οι ακόλουθες (Εικόνες 2 και 3 ) απεικονίζει ένα αναλογικό και ένα
ψηφιακό Καταγραφικό
ΌργανοΜέτρησηςπου χρησιμοποιείται
σε
πολλές εφαρμογές στην διαχείριση του συστήματος μεταφοράς (π.χ
καταγραφήτης ηλεκτρικής
τάσεωςτων συστημάτων
ελέγχουτης
λειτουργίας των σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης Φ.Α. του δυναμικού
Αγωγού - Εδάφους του Ενεργού Συστήματος Καθοδικής Προστασίας
ΕπιβαλλόμενουΡεύματος, δεδομένα συνεχιζόμενωνμετρήσεων
συστημάτωνπαρακολούθησηςδιολίσθησηςπρανών στον Χώρο
Διέλευσηςτου ΑγωγούΜεταφοράς,δεδομέναμετρήσεωνγια την
τιμολόγηση του αερίου στα σημεία παράδοσης.. .κλπ.).

Εικ. 2,3 : Καταγραφικά Όργανα Μέτρησης (Α – Αναλογικού & Β – Ψηφιακού
Τύπου).

Σε ότι αφορά τα Αθροιστικά Όργανα Μέτρησης τα οποία ονομάζοντ
και μετρητές (αναλογικοί - μηχανικοί ή ψηφιακοί), αυτά καταγράφουν
την συνολικήτιμή της λειτουργικής
μεταβλητής
για ένα δεδομένο
χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το όργανο ή η διάταξη μέτρησης μιας
συγκεκριμένης παραμέτρου ήταν σε λειτουργία.
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Τέτοια αθροιστικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην
βιομηχανία φυσικού αερίου είναι όπως για παράδειγμα: το όργανο
καταγραφής
του συνολικούόγκου φυσικού αερίου το οποίο έχει
διέλθει για ένα χρονικό διάστημα από τον στροβιλομετρητή αερίου
άλλου τύπου μετρητή στους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμο
του συστήματος μεταφοράς, καθώς και σε μετρητές αερίου διαφόρω
τύπων σε άλλα σημεία κατανάλωσης αερίου (βιομηχανικός, εμπορικός
και οικιακός τομέας). Οι εν λόγω μετρητές είναι εγκατεστημένοι σ
διατάξεις διεργασίας μέτρησης του όγκου αερίου (σε στροβιλομετρητή
και σε μετρητή διαφράγματος).

Άλλα παραδείγματα
για την πλήρηςκατανόησηαυτού του τύπου
αθροιστικώνοργάνων, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: Tα αθροιστικά
όργανα μέτρησης της συνολικής καταναλισκόμενης
ηλεκτρικής
ενέργειας (kwh) στους μετρητές της ΔΕΗ στις οικίες μας, ακόμη και τα
όργανα καταγραφής της συνολικής διανυθείσης χιλιομετρικής
απόστασης των αυτοκινήτων.

6.4 Βασικά μέρη των Οργάνων Μέτρησης.

Από τα πιο απλά ενδεικτικάόργανα έως τα πιο σύνθετα,θα
μπορούσαμε να αναφερθούμε ουσιαστικά στα κύρια και βασικά μέρ
τα οποία συνθέτουν την ολοκληρωμένη λειτουργία ενός οργάνου.
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Ασφαλώς ένα απλό όργανο μέτρησης, όπως π.χ. ένα γυάλινο επαγωγικό
θερμόμετροή ένας δείκτηςστάθμηςυγρώνδιαφέρειως προς την
σύνθεσή του από ένα πιο πολύπλοκο όργανο, όπως π.χ. έναν πομπό
μετάδοσηςπίεσης, ένα ηλεκτρικόθερμοστοιχείο,ένα ψηφιακό
πολύμετρο ηλεκτρικών παραμέτρων, κλπ
Τα περισσότερα λοιπόν όργανα μέτρησης, κατά κανόνα περιλαμβάνουν
τα εξής βασικά μέρη:

1) Στοιχείο Ανίχνευσης (βασικό στοιχείο μέτρησης), που σκοπo έχει να
ανιχνεύσει την τιμή της μεταβλητής παραμέτρου την οποία καλείται να
μετρήσει το συγκεκριμένο όργανο. Η μεταβλητή μπορεί
είναι η να
θερμοκρασία του διερχόμενου αερίου, η πίεση την δεδομένη στιγμή, η
ροή, κλπ. Δηλαδή αυτό το στοιχείο το οποίο είναι ευαίσθητο στην
βασική παράμετρο
της μεταβλητής,
και το οποίο αλλάζειφυσική
κατάσταση λόγω της επαφής του (γαλβανικής ή μη) με την μεταβλητ
παράμετρο(π.χ. ο υδράργυρος
σε ένα θερμόμετρο,το μεταλλικό
έλασμα σε ένα αναλογικό μανόμετρο, η ηλεκτρική αντίσταση σε έν
θερμοστοιχείο, το διάφραγμα σε όργανο διαφορικής πίεσης, .. .κλπ).

2) Στοιχείο Μέτρησης, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει την μεταβο
του Στοιχείου Ανίχνευσης σε μετρήσιμο μέγεθος. Δηλαδή είναι η τελική
ένδειξητης τιμήςη οποία απεικονίζεται
είτε τοπικά στο όργανο
μέτρησης είτε τηλεμετρικά. Στοιχείο Μέτρησης για παράδειγμα είν
ένας δείκτης
ενός μανομέτρου
ή ενός θερμομέτρου
επάνω σε μία
διαβαθμισμένη κλίμακα, ή μία ψηφιακή ένδειξη (αριθμός) σε οθόνη
παρατήρησηςμε την μονάδα μέτρησης(π.χ. bar, °C. mVdc,
mmH20, .. .κλπ).

3) Στοιχείο Μετάδοσης ή Σύνδεσης, το οποίο σκοπό έχει να ενώσει τα
δύο πρώτα στοιχείακαι να μεταφέρειτην πληροφορίααπό την
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διαδικασία ανίχνευσης στην διαδικασία μέτρησης. Αυτό μπορεί να είναι
ένας μεταλλικός σύνδεσμος ή ηλεκτρικά ή
καλώδια
ακόμη και μία
τηλεπικοινωνιακή ασύρματη σύνδεση, που μεταφέρει την πληροφορία
της μέτρησης από το στοιχεία ανίχνευσης στο στοιχείο μέτρησης.
ακόλουθη (Εικόνα 6) περιγράφει την δομή ενός οργάνου μέτρησης,
συγκεκριμένα
ενός αναλογικούοργάνουμέτρησηςτης διαφορικής
πίεσης. Περιγράφονται
τα διαφορετικάμέρη που αποτελούντο
συγκεκριμένο όργανο, που κάθε ένα από αυτά είναι απαραίτητο για την
λειτουργία του οργάνου.

Εικ.6: Τομή Οργάνου Μέτρησης Διαφορικής Πίεσης.

6.5 Διαχείριση των μετρήσεων με τηλεμετρία.

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, το στοιχείο μετάδοσης έχει τη
δυνατότητα να μεταφέρει την τιμή μιας πρωτογενούς μέτρησης σε ένα
απομακρυσμένο γεωγραφικό χώρο, με σκοπό την συνολική διαχείριση,
ανάλυση και αποθήκευση.
Αυτή η λειτουργία παρέχει την δυνατότητα της συγκέντρωσης στοιχείω
πολλαπλών μετρήσεων των μεταβλητών παραμέτρων της διεργασίας ή
των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε ένα γεωγραφικά
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κατανεμημένο σύστημα, σε ένα κεντρικό σημείο που ονομάζεται Κέντρο
Ελέγχου (π.χ. το GCC της ΔΕ ΠΑ Α.Ε) μέσω ενός Συστήματος Τηλεμετρία
Τηλεχειρισμού και Τηλεελέγχου ή SCADA - Supervisory Control And Data
Acquisition.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι βασικές λειτουργικές παράμετροι ενός
μεγάλουκαι σύνθετου συστήματος να συλλεχθούν και να συγκριθούν
εάν απαιτείται ταυτόχρονα σε ένα συγκεκριμένο χώρο και έτσι με αυτόν
τον τρόπο να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του.

Εικ. 7: Χώρος κεντρικού συστήματος Τηλεμετρίας, Τηλεχειρισμού και
Τηλεελέγχου.

Πληροφοριακά,
το σύστημα SCADA είναι ένα σύστημα
το οποίο
αποτελείται από κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται
στο Κέντρο Ελέγχου, από περιφερειακές μονάδες και βασικά από άλλα
ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά συστήματα. Το όλο σύστημα συνδέεται μεταξύ
των περιφερειακών και των άλλων ηλεκτρικών συστημάτων τα οπο
βρίσκονται κατανεμημέναστους διάφορους σταθμούς, όπου
συντελείταιη διεργασίαπαραγωγής,μέσω ενός ολοκληρωμένου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, απ' το οποίο μεταφέρονται όλα τα σχετικά
σήματα μέτρησης - ρύθμισης και ελέγχου.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα σήματα από τα τοπικά όργα
μέτρησης στους σταθμούς των διεργασιών (π.χ. Σταθμοί Μέτρησης και
Ρύθμισης της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε) μετατρέπονται από ηλεκτρικά κατά κύρ
λόγο σήματα σε μία κατάλληλημορφή και μέσω του φορέα
τηλεπικοινωνίας (οπτικές ίνες στην συγκεκριμένη περίπτωση) με έν
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ειδικό πρωτόκολλο (MODBUS) μεταφέρονται με υψηλές ταχύτητες (π.χ.
9.600 bps) στους κεντρικούς υπολογιστές του Κέντρου Ελέγχου για την
σχετική διαχείριση.

Σημειωτέον είναι ότι, η εν λόγω επικοινωνία είναι αμφίδρομη, δηλαδή
τα διάφορα σήματα, είτε αυτά είναι τιμές μέτρησης είτε είναι σήματ
ελέγχου, μεταδίδονται από τα σημεία της διεργασίας παραγωγής προς
το Κέντρο
Ελέγχου, αλλά
και αντιστρόφως. μερικές
Σε
περιπτώσεις
όπου το στοιχείο μετάδοσης ή σύνδεσης δεν βρίσκεται πολύ μακρι
από το σημείο μέτρησης, χρησιμοποιούνται συστήματα πνευματικής
μετάδοσης, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την
δέουσα ασφάλεια, όταν η διεργασίασυντελείταισε επικίνδυνο
περιβάλλον (κίνδυνος έκρηξης ή ανάφλεξης).
Τα σύγχροναόμως συστήματαμετάδοσηςτων τιμών μέτρησης
υλοποιούντην ηλεκτρική
μετάδοσηχωρίςπροβλήματαασφάλειας,
ακόμη και σε διαβαθμισμένες περιοχές (π.χ. περιοχή αερίου). Αυτό
είναι εφικτόδιότι χρησιμοποιείται
η τεχνολογία"Intrinsically
Safe",
όπου η ηλεκτρική ενέργεια διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και έτσι δεν
μπορεί να αναπτυχθεί
η απαιτούμενηθερμική ενέργειαγια την
ανάφλεξη ενός αναφλέξμου μέσου (π.χ. φυσικό αέριο).

Όλες οι τιμές μέτρησηςμεταφέρονταιμέσω χαμηλής εντάσεως
σηματοδοσία(4 - 20 mApms)από ειδικούςηλεκτρικούς
αγωγούς
(ενισχυμένα καλώδια με οπλισμό και προστασία γείωσης), όπως επίσης
και η ηλεκτρική τροφοδοσία των οργάνων (π.χ. μεταδότες πίεσης
θερμοκρασίας, .. .κλπ) δεν μπορεί να υπερβεί τάση μεγαλύτερη των SO
Vdc, στις περισσότερες περιπτώσεις η τάση τροφοδοσίας είναι ίση
24 Vdc.

Η αξιοπιστίαενός τέτοιουσυστήματος
μετάδοσηςτων μετρήσιμων
μεγεθών, η ταχύτηταμετάδοσηςαυτών, καθώς επίσης και η
απλούστευσητης εφαρμογής
σε συνδυασμόμε την οικονομίατης
εγκατάστασης καθιστούν τα συστήματα αυτά τα πιο διαδεδομένα στις
σύγχρονες εφαρμογές.
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.
6.6 Κύριες ομάδες οργάνων μέτρησης

Σε ότι αφορά τις διάφορες ομάδες που μπορούν να καταταγούν τα
όργανα μέτρησης, αυτές προσδιορίζονται από τις διάφορες μεταβλητές
που ενυπάρχουν στις συγκεκριμένες διεργασίες παραγωγής. Γενικά, θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι κύριες μεταβλητές στην περίπτωση
του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι οι κάτωθι:

• Θερμοκρασία – Πίεση.
• Ροή αερίου.
• Στάθμη υγρού.

Κατά συνέπεια οι πιο σπουδαιότερες ομάδες οργάνων σε σχέση με τις
παραπάνω μεταβλητές συνοψίζονται στις εξής:
• Θερμόμετρα (Aναλογικά ή Ψηφιακά / Μεταδότες).
• Μανόμετρα (Aναλογικά ή Ψηφιακά / Μεταδότες).
• Μετρητές ροής ή Ροόμετρα (Σροβιλομετρητές
Διαφράγματος, Θετικής Μετατόπισης, ...κλπ).
• Μετρητές Στάθμης ή Δείκτες Στάθμης (Μηχανικοί,
Hλεκτρικοί / Aναλογικοί ή Ψηφιακοί).
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Πλεονεκτήματα Φυσικού Αερίου

1. Είναι οικονομικότερο: σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργεια
επιτρέπει μια σημαντική εξοικονόμηση σε όλες τις μορφές
χρησιμοποίησής του: στον οικιακό, τον βιομηχανικό και το
τριτογενή τομέα.

2. Παρουσιάζει περιορισμένες ανάγκες συντήρησης: χάρη στα
χαρακτηριστικά καύσης του, μια σωστή τακτική συντήρησ
αρκεί για την εξασφάλισητης τέλειαςλειτουργίαςτων
εγκαταστάσεων
και μιας μεγαλύτερης
διάρκειαςζωήςτων
συσκευών χρήσης.

3. Φθάνει ανελλιπώς και είναι εύχρηστο: φθάνει κατευθεία
στο σπίτι και στους άλλους χώρους χρήσης: δεν έχετε παρά να
ανοίξετετη στρόφιγγαγια να λύσετε κάθε πρόβλημα
θέρμανσης και κλιματισμού.
4. Δεν απαιτεί δεξαμενή αποθήκευσης:
αρκετά με τα
προβλήματα προμήθειας καυσίμων, με τις σκοτούρες και
καθυστερήσεις
του ανεφοδιασμού,με τους περιοδικούς
ελέγχους των αποθεμάτων.

5. Πληρώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφοντ
στον μετρητή:
πληρώνετε
δηλαδή μόνο
την ποσότητα
που
όντως καταναλώσατε, όπως καταγράφεται από τον μετρητή.
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6. Είναι ασφαλές:Η αξιοπιστίατων σύγχρονων
συσκευών
χρήσης και ο επαγγελματισμός των τεχνικών εγκατάσταση
εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.
7. Κατά την καύση του: δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα ούτε
παράγει ενώσειςτου θείου που συνιστούνμία από τις
σημαντικότερες
αιτίες
ρύπανσης.

8. Είναι πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές παρέχουν τη
δυνατότητα και για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης, που ιδίω
στην περίπτωση ανακαινίσεων
θα ήταν δύσκολο να
επιτευχθούνμε τη χρήση άλλωνκαυσίμων.Σε ορισμένες
τυπολογίες χρήσης μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει όλες
τις ενεργειακές ανάγκες
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• Καθαρότερο καύσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον, λιγότεροι
ρύποι
από
το
πετρέλαιο.

• Περιορισμένες ανάγκες συντήρησης λόγω της πιο καθαρής
καύσης.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και υψηλότερη
απόδοσή τους.

• Οικονομία20% στην θέρμανσηκαι 60% στο ρεύμα.

•

Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές και θορύβους.

•
Ζεστό νερό στις βρύσες σας άμεσα, χωρίς να περιμέν
ούτε
δευτερόλεπτο.
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• Μαγείρεμα με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας χωρίς να
περιμένετε
καθόλου.

• Τέλος στο κλέψιμο πετρελαίου από τον πετρελαιά. Πετάξτε
την
δεξαμενή
πετρελαίου.

• Πληρώνεται το λογαριασμό αφού καταναλώσετε το αέριο,
πληρώνεται όσο ακριβώς κάψατε και δεν το προπληρώνετ
όπως
το
πετρέλαιο.

•
Συνεχής ροή καυσίμου. Αποκλείεται να μείνετε
από
…καύσιμα.

• Πλήρης αυτονομία. Δεν εξαρτάσθε από τους άλλους παρά
μόνο
από
εσάς.
Αρκεί
μόνο
να
πληρώνετε τον…λογαριασμό.
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Το φυσικό αέριο στο σπίτι παρέχει ευκολία,
αυτονομία,
ασφάλεια και οικονομία Με την μόνιμη και σταθερή παροχ
του, κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξασφαλίσει θέρμανσης χωρίς
εξαρτήσεις,μαγείρεμα και ζεστό νερό χωρίς χρόνους
αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας .

Οικονομία:
συγκρινόμενοδιαχρονικάμε τις τιμές άλλων
μορφών ενέργειας (πετρέλαιο,ρεύμα, κλπ). Επιπλέον
εξασφαλίζεται
υψηλότερηαπόδοσηκαύσηςκαι μικρότερο
κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομα
λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.).
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Καλύτερη διαχείριση: άμεση γνώση της ποσότητας φυσι
αερίου που έχει καταναλωθεί,
μέσω της καταγραφής
του
μετρητή, και πληρωμή μόνο για την ποσότητα αυτή.

Εύχρηστο: άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους χώρους χρήσης, μ
σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς την ανάγκη παραγγελί
και δεξαμενής αποθήκευσης. Εύκολη και απλή εγκατάστασ
εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: δεν παράγεται τέφρα κατά
καύση του και με σωστή λειτουργία και τακτική συντήρη
εξασφαλίζεται
η μεγαλύτερηδιάρκειαζωήςτων συσκευών
χρήσης.

Ασφάλεια:Οι Ευρωπαϊκέςπροδιαγραφέςτου Τεχνικού
ΚανονισμούΕσωτερικών
Εγκαταστάσεων
που εφαρμόζεται,
εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

Οικολογικό
: η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα,
ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις
σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης. Εξασφαλίζεται έτσι η χρήσ
ενός καθαρού καυσίμου, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους.

Πρακτικό:
οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοιλέβητες)
παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστα
(όπως περιπτώσεις
ανακαινίσεων,
αυτονομήσεων,
κλπ), οι
οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλ
καυσίμων.
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8. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .

8.1 Επικίνδυνα αντικείμενα:
Σε εγκαταστάσεις όπου Η/C μπορεί να είναιι παρόντες όπως οι σταθμοί
M/R είναι:
_ Κάμερες με φλας & κάθε κάμερα που περιέχει μπαταρίες.
_ Φορητά ραδιόφωνα & μαγνητόφωνα.
_ Αέριο υπό πίεση (αεροζόλ κ.λ.π).
_ Σπίρτα και αναπτήρες.
_ Ραδιενεργές, διαβρωτικές ή τοξικές ουσίες .

8.2 Προστασία για το σώμα.
8.2.1 Γενικοί κανόνες .

_ Για την προστασία του σώματος κατά την εργασία, συνιστούντα
ανάλογακάθε φορά με τη φύση της εργασίας,φόρμες , στολές
δερμάτινεςή στολέςαπό αμίαντο,ή λάστιχοεπίσης πλαστικές
ή
λαστιχένιες ποδιές.
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_ Σορτς, κοντά ή μαζεμένα, μανίκια, πρέπει να απαγορεύονται.
_ Το ίδιο ισχύει και για φαρδιά ή μακριά ρούχα για εργαζόμενους
περιστρεφόμενα μηχανήματα.
_ Μεταλλικά αντικείμενα, δακτυλίδια, κ.λ.π πρέπει να αφαιρούνται από
τους ηλεκτρολόγους ή λοιπούς εργαζόμενους για τους οποίους υπάρχει
η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
_ Οι εργαζόμενοι που εργάζονται εντός της περιοχής αερίου θα πρέπει
να εφοδιάζονται
με φόρμες θερμοανθεκτικές
στη φωτιά (στολές
NOME
_ Κατάλληλοςλαστιχένιοςεξοπλισμόςή πλαστικόςρουχισμός
ανθεκτικός στα οξέα θα πρέπει να φοριέται για εργασίες με οξέα
αλκάλια ή εξοπλισμό που περιέχει οξύ ή αλκάλι. (Ρουχισμός που γίνεται
κορεσμένος με υδρογονάνθρακες ή άλλο υλικό, θα πρέπει να αλλάζεται
αμέσως).

8.3 Προστασία Κεφαλής.

8.3.1 Ανάγκη – Τρόπος προστασίας.

Κάθε χειριστής, τεχνίτης πρέπει να ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί
κεφάλι του για να απορροφά γνώσεις και ΚΑΝΕΝΑΣ δεν πρέπεινα τ
χρησιμοποιεί για να απορροφά κτυπήματα.
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Έτσι εργαζόμενοι που εκθέτονται σε τέτοιο κίνδυνο δηλ. Σε περιοχ
κατασκευών ή όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος να πέσει ή να πεταχτεί
αντικείμενοή σε περιοχέςπου υπάρχουν εμπόδια στο ύψος της
κεφαλής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
.

Τα κράνη ασφαλείας σχεδιάζονται για να προστατεύουν το κεφάλι από
κτυπήματα ή και ηλεκτροπληξία. Μπορούν, επίσης, να προστατεύσουν
το δέρμα της κεφαλής, το λαιμό και το πρόσωπο,από πτώση οξέω
άλλωνχημικώνή ζεστώνυγρώνόταν αυτά πέσουν από ψηλότερο
σημείο.
Επίσης, προστατεύουν
το τρίχωμααπό σκόνες ή μπλέξιμο σε
περιστρεφόμενα μηχανήματα.

Το προσωπικό λοιπόν πρέπει να φορά εγκεκριμένα κράνη ασφαλείας
όταν εργάζεται έξω από τα γραφεία και τις περιοχές κέντρου ελέ
και συγκεκριμένα:

_ Εντός των σταθμών του δικτύου.
_ Των σταθμών M/R και
_ Εντός του συνοριακού σταθμού .
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8.3.2 Υλικά κατασκευής.
Τρεις τύποι υλικών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους και
οποίοι προσφέρουν τον ίδιο βαθμό αντοχής από κτυπήματα στο κεφάλι
καθώς και υψηλό βαθμό προστασίας από ηλεκτροπληξία :

_ FIBER GLASS: Προστασία μέχρι 2200 Volts, χρήσιμα και για υψηλ
θερμοκρασίες γιατί δεν προωθούν την καύση ούτε λειώνουν.
_ Θερμοπλαστικό
υλικό: Προστασία
μέχρι 30000Volts ,πιο φθηνά,
λιγότερο ανθεκτικά στη θερμοκρασία.

_ Αλουμίνιο: Καμία προστασία από τάση, δεν συνηθίζονται πολύ.

8.4 Προστασία Ματιών.

8.4.1 Ανάγκη – Τρόπος προστασίας.

Η προστασία που παρέχεται στα ανθρώπινα μάτια από τη δομή το
σώματος του ( βλέφαρα, δάκρυα, οστά προσώπου ), δεν είναι αρκε
να αποτρέψει ατυχήματα
σε αυτά για τους εργαζομένους
στη
.
βιομηχανία
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Αν και η ανάγκη προστασίαςτων ματιών έχει από πολύ καιρό
αναγνωριστεί (1870) ,και
ανέχει αναπτυχθεί μια μεγάλη
ποικιλία
γυαλιώνασφαλείας,κατάλληλαγια διάφορεςχρήσειςτο 6% του
συνόλου των ατυχημάτων είναι ατυχήματα ματιών. Το ποσοστό μπορεί
να είναι μικρό αλλά αναμφισβήτητο ότι μία βλάβη στα μάτια κοστ
πιο ακριβά από βλάβη σε άλλο σημείο του σώματος.

8.4.2 Τύποι γυαλιών
.
_ Τα γυάλινα ασφαλείας.

_ Τα γυαλιά χημικής προστασίας.
_ Την ασπίδα προσώπου

_ Τα γυαλία και την μάσκα κεφαλής – προσώπου του
συγκολλητού.

_ Τα γυαλία κάλομπαρ.
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8.5 Προστασία Ακοής .

8.5.1 Ανάγκη – Τρόπος προστασίας .

Έχει αποδειχθεί ότι εκτεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου
προκαλεί προσωρινή μείωση της ακουστικής ικανότητας , κόπωση ή και
μόνιμες βλάβες των αυτιών.
Γι’αυτό σε χώρους εργασίας με υψηλά επίπεδα θορύβου επιβάλλεται η
προστασία τους . Συνήθως περνά τα 90 – 85 db . Μέσα προστασίας.
Βύσματα εξασθενούν
:
το θόρυβο φράσσοντας την ακουστική οδό.
Κατασκευάζονται από λάστιχο, σκληρό ή μαλακό πλαστικό, κερί, ειδικό
λεπτό απορροφητικό βαμβάκι.
Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και η εφαρμογή και η τοποθέτηση τους
χρειάζεται προσοχή. Μικρή μετατόπιση ή απόκλιση από τη σωστή θέση
τους μπορεί να περιορίσει την ικανότητα μείωσης του θορύβου στα 15
db μόνο.

Ωτοασπίδες: Καλύπτουν και το εξωτερικό μέρος του αυτιού . Η
αποτελεσματικότητα τους ποικίλει και εξαρτάται από το μέγεθος ,
σχήμα, το υλικό φραγής, τη μάζα του κελύφους και των τύπο στήριξής
τους.

Όπου τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 85 db θα πρέπει να
φοριέται ακουστική προστασία.
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8.6 Προστασία χεριών .

8.6.1 Ανάγκη – Τρόπος προστασίας.

Στατιστικές αναφέρουν ότι τα μισά και παραπάνω από τα ατυχήμα
στη βιομηχανία συμβαίνουν στα χέρια.

Έτσι εύκολα καλύπτει η αναγκαιότητα προστασία τους με γάντια κατ
την διάρκεια δραστηριοτήτων
λειτουργίαςκαι συντήρησηςσε
εγκαταστάσεις αερίου, αγωγούς και στα συνεργεία.

8.6.2 Επιλογή σωστού Τύπου γαντιών:

Τα γάντια ανάλογα με το υλικό και τον τρόπο προστασίας τους ε
κατάλληλα για προστασία των χεριών από τις διάφορες εργασίες
βιομηχανία.

Συνηθέστερα είναι:
_ Γάντια πλαστικά ή λαστιχένια.
_ Γάντια δερμάτινα.
_ Γάντια βάσης αμιάντου.
_ Γάντια με επένδυση .
_ Γάντια προστασίας από υψηλή τάση.
_ Γάντια μάλλινα ή υφασμάτινα ή χειρουργικά.
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8.7 Προστασία για τα πόδια .

8.7.1 Ανάγκη – Τρόπος προστασίας
.

Παπούτσια ασφαλείας ή μπότες θα πρέπει να φοριούνται σε κάθε
εγκατάσταση
αερίου όταν γίνετε εργασία έξω από τις περιοχές
γραφείων.

Τα παπούτσια ασφαλείας είναι:
_ Αντιολισθητικά και αντιστατικά.
_ Θα έχουν προστατευτικό δακτύλων.

Πέδιλα και σιδερένιαεξαρτήματα
όπως καρφιά παπουτσιώνδεν
επιτρέπονται μέσα στις περιοχές εγκατάστασης αερίου. Υπάρχουν λίγα
πόστα εργασίαςστη βιομηχανίαγια τα οποία δεν απαιτούνται
παπούτσια ασφαλείας.

Δηλαδήπαπούτσιαπου προστατεύουντα πόδια και ιδιαίτερατα
δάκτυλατων ποδιών από μηχανικές
κακώσεις,από καυστικάή
διαβρωτικά υλικά , ηγλιστρήματα σε περιοχές με λιπαρές ουσίες κ.λ.π.
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8.7.2 Επιλογή είδικων υποδειμάτων.

_ Η ποικιλία των παπουτσιών ασφαλείας είναι μεγάλη και η επιλογ
του κατάλληλου τύπου
κάθε φορά εξαρτάται από τη συγκεκριμένη
χρήση τους.

_ Τα παπούτσια ασφαλείας κατά κανόνα έχουν ένα μεταλλικό, ή απ
άλλο σκληρό υλικό, κάλυμμα των δακτύλων , που τα προστατεύει από
πτώση αντικειμένου, χωρίς να προσθέσει μεγάλο βάρος.

_ Μερικά προστατεύουν το πέλμα από τρύπημα από καρφιά και έτσ
διαθέτουν εύκαμπτο μεταλλικό φύλλο στη σόλα τους .
_ Άλλα δεν επιτρέπουντη συσσώρευσηστατικούηλεκτρισμού
(διαθέτουναγώγιμεςσόλες),ή τη δημιουργίασπινθήρωνή φωτιά
(κατασκευάζονται από μη μεταλλικό υλικό).
_ Άλλα προστατεύουν
από ηλεκτροπληξία
(σόλεςαπό μη αγώγιμο
υλικό).
_ Τα κατάλληλα για προστασία (μεταταροου) είναι εξοπλισμένα με
εσωτερικό ή επιπρόσθετο κάλυμμα.
_ Ελαστικέςμπότες με προστατευτικό
κάλυμμα των δακτύλων
προστατεύουν από πιτσιλίσματα καυστικών ή διαβρωτικών υλικών και
χρησιμεύουν σε περιοχές με νερά, λάσπες, ιζήματα, κατακαθίσεις.

_ Παπούτσια με περικνημίδες, χωρίς κορδόνια, που εύκολαβγαίνουν,
χρησιμοποιούνται σε χυτήρια.
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«ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
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9.ΟΡΟΛΟΓΙΑ

9.1 Ορισμοί - Μεγέθη των αερίων .

Κανονική κατάσταση (ΚΣ) : Συνήθως είναι σε συνθήκες αναφοράς 0
και 1,01325bar απόλυτηπίεση. Στιςσυνθήκεςαυτές ανάγονται οι
ποσότητες και τα Χαρακτηριστικά των αερίων. Σε ορισμένες χώρες αντ
των 0°C.
όπως
ενώ σε ειδικές περιπτώσεις,
προκειμένου περί χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιείται σαν χημική
κατάσταση αναγωγής οι 25°C. .

Κανονικό κυβικό μέτρο (Nm3) : Είναι η ποσότητα του αερίου π
περικλείεται σε ένα κυβικό μέτρο (m3) σε Κανονικές Συνθήκες.
Μοριακή μάζα (Μ) : Είναι η ποσότητα της μάζας του αερίου που
περιέχεται σε όγκο 1 kmoI.

Μοριακός
όγκος(Vm): Είναι ο όγκος
που καταλαμβάνει
1 Κmol
οποιουδήποτε ιδανικού αερίου σε ΚΣ, και που είναι πάντοτε ίσος μ
22,4 m3.
Ιδανικό αέριο: Είναι το αέριο που η συμπεριφορά του ακολουθεί
νόμο:
Ρ*V=n*R*Τ
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Όπου:
Ρ = η απόλυτη πίεση .
V = ο όγκος .
n = η ποσότητα .

R = η παγκόσμια σταθερά των αερίων (σε μονάδες ανάλογες με τ
υπόλοιπα μεγέθη) .
Τ = η θερμοκρασία του αερίου .

Για τα πραγματικά αέρια, στο δεύτερο μέρος της εξίσωσης υπεισέρχετα
και ένας συντελεστής Ζ (συντελεστής συμπιεστότητας ) που φανερώνει
την απόκλιση του αερίου από την ιδανική κατάσταση (για τα ιδαν
αέρια ο συντελεστής συμπιεστότητας ισούται με την μονάδα).

Πίεση .
1. Μανομετρική πίεση ή υπερπίεση: Είναι η μετρούμενη πίεση με ένα
μανόμετρο ή με ένα πιεσόμετρο. Υπολογίζεται από την διαφορά τη
απόλυτης πίεσης και της ατμοσφαιρικής.

2. Απόλυτη πίεση: Είναι η επικρατούσα στον χώρο του αερίου π
που είναι το άθροισμα της μανομετρικής και της ατμοσφαιρικής πίεσης.
3. Ρ απόλυτη = Ρ ατμοσφαιρική + Ρ μανομετρική

4. Πίεση ηρεμίας (στατική): Είναι η πίεση του αερίου που ηρεμεί (δεν
υπάρχει ροή).
5. Πίεση ροής: Είναι η στατική πίεση η οποία λόγο των τριβών
αναπτύσσονται είναι μικρότερη από την πίεση ηρεμίας.

της ταχύτητας ροής του αερίου.
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7. Ρ δυναμική = Ρ * w2 / 2:
Όπου:
ρ: Πυκνότητα
w :Ταχύτητα αέριου.

8. Συνολική πίεση: Είναι το άθροισμα της στατικής και της δυν
πίεσης. Η συνολική πίεση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο το
αερίου.

9. Ρ συνολική = Ρ στατική + Ρ δυναμική.

Σχετική πυκνότητα: Είναι το πηλίκο της μάζας ενός μέρους όγκου ενό
αερίου προς τη μάζα ίσου όγκου ξηρού αέρα σε ΚΣ.

Η ποσότηταενέργειαςπου απελευθερώνεται
δύναμη:
κατά την πλήρη καύση συγκεκριμένης μοναδιαίας ποσότητας καυσίμου.
Για αέρια καύσιμα εκφράζεται συνήθως σε kcal/m3, ενώ για υγρά
στερεά καύσιμα σε kcal /kp) ή Μετρητικοί/Ρυθμιστικοί σταθμοί. .
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Ανωτέρα Θερμογόνο δύναμη: (Gross caIorifιc / heating vaIue)
Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την
καύση έχει υγροποιηθεί
και έχει απελευθερώσει
την λανθάνουσα
θερμότητά του.

Κατωτέρα θερμογόνο δύναμη : (Net caIorifιc / heating vaIue) ιc

Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την
καύση βρίσκεται σε αέρια φάση (δεν έχει απελευθερωθεί
η
λανθάνουσα θερμότητά του). Το ποσοστό κατά το οποίο πρέπει να
προσαυξηθεί η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη για να υπολογιστεί η
ανωτέραθερμογόνοςδύναμη ενός καυσίμου
είναι ενδεικτικά
κατά
καύσιμο όπως παρακάτω:

1. Φυσικό Αέριο: 10%.
2. L.P.G.: 7.5%.
3. Υγρά καύσιμα (μαζούτ, ντήζελ): 6%.
4. Στερεά καύσιμα: 3%.
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(W) : Είναι το πηλίκο της Ανωτέρας Θερμογόνου
Δείκτης
Δυνάμεως προς την τετραγωνική ρίζα της σχετικής πυκνότητας εν
αερίου. Ο δείκτηςαυτόςαποτελείμία ένδειξητης ποσότητας
της
ενέργειαςπου δίνεταισε ένα καυστήρααπό το αέριο καύσιμο.Η
ενέργειααυτή είναι γραμμικήσυνάρτησητου δείκτη.Δύο αέρια
διαφορετικής σύστασης αλλά με τον ίδιο δείκτη Wobbe θα δίνουν την
ίδια ενέργεια κάτω από τις ίδιες συνθήκες πίεσης.

Συνεκτικότητα (Ιξώδες) : Συνεκτικότητα είναι το μέγεθος εκείνο
εκφράζει την εσωτερική τριβή που αναπτύσσεται κατά την ροή το
αέριου. Διακρίνεται
σε κινηματικήκαι δυναμικήσυνεκτικότητα.
Η
κινηματική συνεκτικότητα συμβολίζεται με το (V) και η δυναμική με το
(n).

Μεταξύ κινηματικής και δυναμικής συνεκτικότητας ισχύει η εξής σχέση

V=n/ρ
Όπου:
ρ: Η πυκνότητα

Και οι δυο συνεκτικότητες, στην περίπτωση των αερίων αυξάνουν
την αύξηση της θερμοκρασίας. Σε υψηλές πιέσεις παρουσιάζεται το
αντίθετοφαινόμενο,δηλαδήμειώνονταιοι τιμές όσο αυξάνεται
η
θερμοκρασία.

Η δυναμική συνεκτικότητα δεν εξαρτάται από την πίεση, η κινημα
όμως συνεκτικότητα
εξαρτάταιαπό την πίεση, είναι αντίστροφος
ανάλογη της πυκνότητας άρα και της πίεσης.
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9.2 Καύση αερίων καυσίμων.

Σαν καύση χαρακτηρίζουμε τη χημική αντίδραση καυσίμων υλών προς
το οξυγόνο, που γίνεται εν γένει με τόση ταχύτητα, ώστε να αυξάνεται
πολύ η θερμοκρασίακαι που συγχρόνωςελευθερώνεται
η Χημικά
συνδεδεμένη ενέργεια των υλών αυτών.

Όλα τα καύσιμα δεν αποτελούνται μόνο από καύσιμες ύλες, που κατά
βάση είναι ο άνθρακας C και το υδρογόνο Η2 και σε μικρή αναλογία το
ανεπιθύμητοθείο S. Ένα ποσοστότους αποτελείται
από αδρανή,
δηλαδή ύλες που δεν μετέχουν στην καύση, όπως η ανόργανη τέφ
στα στερεά καύσιμα ή το άζωτο Ν2 και το διοξείδιο του άνθρακα CO2
στα αέρια καύσιμα. Εάν υπάρχει και οξυγόνο δεχόμαστε ότι και αυ
παίρνει μέρος στην αντίδραση.

Είναι προφανές ότι για να υπάρξει αντίδραση πρέπει καύσιμα και αέρας
να είναι καλά αναμεμειγμένα. Από αυτή την άποψη τα αέρια καύσιμα
υπερτερούν των άλλων καυσίμων, αφού η ανάμιξή τους με τον αέ
είναι πολύ πιο εύκολη.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε όγκου ,
αφού στα καύσιμα αέρια δίνεται η σύνθεσή τους κατ' όγκο.
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9.2.1 Στοιχειώδη αέρια καύσιμα.
1. Η2 (Υδρογόνο).
2. CO (Μονοξείδιο του άνθρακα).
3. Υδρογονάνθρακες:
• Κορεσμένοι CH4, C2H6 κλπ.
• Ακόρεστοι C2H4, C3H6 κλπ.

9.2.2 Είδη καύσεων
.
Τέλεια καύση:
Στην τέλεια καύση ενώνεταιο άνθρακαςμε το οξυγόνο και
δημιουργείται το διοξείδιο του άνθρακα.
Ατελής καύση:

Στην ατελή καύση συμβαίνει να έχουμε προϊόντα όπως το μονοξείδ
του άνθρακα. Ο αέρας δεν είναι αρκετός έτσι ώστε ο άνθρακας να καεί
με το οξυγόνο και να μας δώσει διοξείδιο του άνθρακα και καίγεται σε
μονοξείδιο του άνθρακα.
Καύση με περίσσεια αέρα:
Λόγω εξωτερικών
παραγόντωνη ποσότητατου αέρα μπορεί να
αυξομειώνεται Η περίσσεια του αέρα είναι απαραίτητη για την καύση.
Δεν χρησιμοποιούμε όμως μεγάλη περίσσεια αέρα γιατί προκαλούνται
ενεργειακές απώλειες.
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Τα μειονεκτήματα της έλλειψης του αέρα είναι:
• Κίνδυνος έκρηξης.
• Δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα.
• Μειωμένη ενεργειακή απόδοση.

9.2.3 Έναυση καύσης .
Για τηδιεργασία της
έναυσης, ουσιώδους σημασίας,
είναι ταεξής
μεγέθη:
_ Θερμοκρασία εναύσεως.
_ Όρια εναύσεως.
_ Ταχύτητα φλόγας.
Αναλυτικότερα:

Θερμοκρασία εναύσεως: Θεωρούμε την ελάχιστη θερμοκρασία που με
πρόσδωσηθερμότητας
από εξωτερικήπηγή, αρχίζειη καύση και
παράγεται αρκετή θερμότητα ώστε να συνεχιστεί.

Η θερμοκρασία εναύσεως εξαρτάται από τις συνθήκες του πειράματος ,
για το ίδιο καύσιμο μπορεί σε διαφορετικές
βιβλιογραφίεςνα
υπάρχουν διαφορετικές τιμές.

Η μικρότερη τιμή επιτυγχάνεται κατά την ομοιόμορφη θέρμανση ή κατά
την συμπίεση. Για να αρχίσει να γίνεται η έναυση πρέπει να δώσουμε
στο καύσιμομια ελάχιστηποσότηταενέργειας,η οποίακυμαίνεται,
ανάλογα με τις συνθήκες της διεργασίας.
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Η ελάχιστη αυτή ποσότητα ενέργειας είναι της τάξεως μερικών mJoule,
όταν έχουμε καύση με σπινθήρα, ενώ κατά την καύση με βοηθητικ
φλόγα ή με θερμαινόμενο σύρμα, είναι μεγαλύτερη.

Σημείο ανάφλεξης: Είναι η θερμοκρασία εκείνη που αρχίζει να γίνεται
καύση, αλλά μπορεί να μην παραχθεί τόση ποσότητα θερμότητας ώστε
να συνεχιστεί.

Για να αρχίσει να γίνεται η καύση, πρέπει να δώσουμε στο καύσιμο, ένα
πόσο θερμότητας από εξωτερική πηγή.

Υπάρχει περίπτωση ένα καύσιμο να
Σημείο αυτανάφλεξης:
παρουσιάσειέναρξη καύσεωςχωρίς εξωτερικό
αίτιο, δηλαδή να
αυταναφλεχθεί,την θερμοκρασίααυτή την ονομάζουμε σημείο
αυτανάφλεξης.
Θερμοκρασίες ανάφλεξης για διάφορα αέρια είναι, για το Η2 οι 530°C.
C3H8 οι 490°C.

Όρια ανάφλεξης ή εναύσεως: Η καύση ενός καυσίμου αερίου
προϋποθέτειτην παρουσίααέρα (οξειδωτικό
μέσο). Η δυνατότητα
ανάφλεξης ενός αερίου περιορίζεται σε μια περιοχή που έχει ως ό
ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο ποσοστό του αερίου στο μίγμα.
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• Κατώτερο όριο ανάφλεξης: Κάτω από την τιμή αυτή συμβα
να υπάρχειμεγάληπερίσσειααέρα (λέμε ότι το μίγμα είναι
φτωχόσε αέριο, ώστενα μπορεί να επεκταθεί
η καύση στο
σύνολο της μάζας του μίγματος)

• Ανώτερο όριο ανάφλεξης: Πάνω από αυτή την τιμή συμβαίνει να
υπάρχει μεγάλη έλλειψη αέρα (λέμε ότι το μίγμα είναι πλούσι
σε αέριο, ώστε να μπορεί η καύση να επεκταθεί στο σύνολο της
μάζας του μίγματος).

Τα όρια ανάφλεξης δίνονται, σε στοιχειομετρίες αναλογίες, από τη
σχέση:
Όγκος καύσιμου αερίου / Όγκο μίγματος * 100

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε
τον παράγοντααερισμού για να
εκφράσουμε τα όρια ανάφλεξης.

Τα όρια ανάφλεξης εξαρτώνται από την πίεση και την θερμοκρασία του
μίγματος. Ειδικότερα η περιοχή του ανάφλεξης, μεγαλώνει, όταν η
θερμοκρασία του μίγματος αυξάνει.
Τα όρια ανάφλεξης για το φυσικό αέριο είναι:
Κατώτερο όριο 5,2 % (αναλογία αεριού - αέρα) και ανώτερο 14,3
(Ρωσικόφυσικό αέριο).Κατώτερο
όριο 4,8 % και ανώτερο
13,9 %
(Αλγερινό φυσικό αέριο).

Χρόνος υστέρησης: Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσε
γίνεται η καύση. Ο χρόνος αυτός είναι της τάξεως των 10 msec
εξαρτάται
από την αναλογίατου αέρα και την θερμοκρασία
του
μίγματος.
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Απόσταση
σβέσεως:Μεταξύ της ζώνης αντίδρασηςκαι ενός
παράπλευρου τοιχώματος, είτε πρόκειται για τοίχωμα του καυστήρ
είτε πρόκειταιγια τοιχώματακυλινδρικούσωλήνα, υπάρχει μια
απόσταση ασφάλειας, η οποία χαρακτηρίζεται σαν απόσταση σβέσεως.
Η απόσταση αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες.

Οι μετρήσειςγίνονταιγια φλόγα που αναπτύσσεται
μεταξύδυο
ψυχωμένων πλακών.

Μεταξύ της φλόγας και των πλακών αναπτύσσεται μια ζώνη που λόγο
της έντονης προσδώσεις θερμότητας. από την φλόγα, η θερμοκρασ
πέφτει κάτω από την θερμοκρασία
εναύσεωςκαι σταματάειη
διεργασία της καύσης.

Η απόσταση σβέσεως είναι για το υδρογόνο τα 0,5 mm και για τ
μεθάνιο τα 2 mm. Αυτή η απόσταση αυξάνεται με την αύξηση τη
περίσσειας αέρα και ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των
πλακών ή της πίεσης του χώρου καύσεως.
Ταχύτητα καύσης: Είναι η ταχύτητα προώθησης της αντίδρασης
καύσης σε ένα μίγμα αερίου και αέρα, μετά την καύση. Μπορούμε να
πούμε ότιπρόκειται για την ταχύτητα
με την οποία προχωράει
το
μέτωπο της καύσης μέσα στο μίγμα.

Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από την σύνθεση του αερίου, την αναλογία
αερίου και αέρα, την πίεση, την θερμοκρασία και από τις φυσικές και
χημικές ιδιότητες του μίγματος.

Η ταχύτητα μετάδοσης της φλόγας είναι ένα μετρήσιμο φυσικό μέγεθος
Συνηθίζεται να δίνεται η μέγιστη
της
τιμή
ταχύτητας, σε συνθήκες
γραμμικής ροής. Εκφράζεται συνήθως σε cm Ι sec ή m Ι sec. Υπό
συνθήκες τυρβώδους ροής, η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη και εξαρτάται
από τις συνθήκες ροής του μίγματος.
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Η ταχύτητα για μίγματα αερίου και οξυγόνου είναι μεγαλύτερη απ
αυτήν που έχουν τα μίγματα αερίου και αέρα. Η μέγιστη ταχύτητα
επιτυγχάνεται
όταν το αέριο καύσιμο και ο αέρας βρίσκονται
σε
στοιχειομετρική αναλογία.

.
9.2.4 Υπολογισμός απαιτούμενου αέρα καύσης
• Καύση μεθανίου:
CH4 + 202 => C02 + 2Η20
1m3 CH4 + 2m3 02 + (2 * 3,76) m3 Ν2
• Καύση αιθανίου:
C2H6 + 7/202 => 2C02 + 3Η20
1m3 C2H6 + 7/2m3 02 + (7/2 * 3,76) m3 Ν2
• Καύση προπανίου:
C3H8 + 502 => 3C02+4H20
1m3 C3H8 + 5 m3 02 + (5 * 3,76) m3 Ν2
• Καύση βουτανίου:
C4H 10 + 13/202 => 4C02 + 5Η20
1m3 C4H10 + 13/2m302 +(13 / 2 * 3,76)m3 N2

Σημείωση: Ένα κυβικό μέτρο οξυγόνου (02) αντιστοιχεί σε 3,76κυβικά μέτρα αζώτου
(Ν2).

Ο συνολικός όγκος αέρα που απαιτείται για την καύση και στις τέσσερις
περιπτώσεις βρίσκεται αν προσθέσουμε τον όγκο του οξυγόνου (02) και
τον όγκο του αζώτου (Ν2) που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.
Vαέρα = V οξυγόνου + V αζώτου
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9.2.5 Εναλλαξιμότητα.

Με τον όρο εναλλαξιμότητα εννοούμε την δυνατότητα υποκατάστασης
ενός αέριου καύσιμου από ένα άλλο, διατηρώντας τις ίδιες συνθήκ
λειτουργίας. Δυο αέρια θεωρούνται εναλλάξιμα όταν εξασφαλίζεται
τόσο η θερμικήφόρτισηόσο και η ποιότητατης καύσης.Για να
αντικαταστήσουμε
ένα αέριο με ένα άλλο πρέπει να εξετάσουμε
τέσσερα βασικά σημεία:
• Την διατήρηση της θερμικής φόρτισης.
• Την σταθερότητα της φλόγας.
• Την ποιότητα της καύσης.
• Την δυνατότητα της διαχείρισης του καυσίμου, του αέρα και
των καυσαερίων .

9.2.6 Δείκτης εναλλαξιμότητας .

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για να προβλέψουμε την εναλλαξιμότητα
ενός καύσιμου. Οι κύριες ιδιότητες ενός αερίου, οι οποίες έχουν ν
κάνουν με τα Χαρακτηριστικά της καύσης του είναι:

_ Η θερμογόνος δύναμή του.

_ Η σχετική πυκνότητά του.
_ Η ταχύτητα καύσης του.
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Για να είναι δυνατή η σύγκριση αερίων θα πρέπει οι ιδιότητές τους να
εκφραστούν αριθμητικά ή να υπάρξουν κατάλληλοι δείκτες με βάση
τους οποίους θα κατασκευάσουμε το διάγραμμα (για την σύγκρισή
τους).

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των αερίων είναι ο δείκτης Wobbe πο
ορίζεται από το πηλίκο της ανώτερης θερμογόνου δύναμης, προς
τετραγωνική ρίζα της σχετικής πυκνότητας

W = √d / d σχετική

Η ταχύτητακαύσηςεκφράζεται
με έναν άλλο δείκτηπου
ονομάζεται,παράγονταςταχύτητας
της φλόγας και τον
υπολογίζουμε από την σύνθεση του αερίου.
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9.3 Πίεση - Μέτρηση πίεσης – Όργανα .

Η μέτρηση της πίεσης θεωρείται, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το Σύστ
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, μία από τις πιο σημαντικές μετρήσεις
στην όλη διεργασία. Επίσης μια από τις πιο κύριες παραμέτρους τ
βασικού σχεδιασμού του εν λόγω συστήματος είναι η πίεση λειτουργίας
του αγωγού μεταφοράς.

Βάση της πιέσεως
του αερίου εντόςτου αγωγούπροσδιορίζεται
ο
συνολικόςτου όγκος,η κανονικήτου ποσότηταπρος τιμολόγηση
(δηλαδήο διορθωμένος
όγκος του), η ροή του συναρτήσει
μιας
συγκεκριμένης κατανάλωσης, .κλπ.

Κατά συνέπεια,βάσει όλων αυτών των σημαντικών
λειτουργικών
παραμέτρων που ουσιαστικά καθορίζουν την εν γένει λειτουργία το
συστήματος - την ασφάλειά και την ακεραιότητά του, η μέτρηση
πίεσης ως ένα αυτούσιο μέγεθος - οι τρόποι μέτρησης - τα διάφο
όργανα και διατάξεις για την μέτρηση αυτού του μεγέθους, είναι
σημαντικές
παράμετροιγια τις οποίες γίνεται
αναφοράστο παρόν
κεφάλαιο.
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9.3.1 Ορισμοί .

Πίεση ορίζεται ως η ένταση της δύναμης και αξιολογείται ως η δύναμη
η οποία εξασκείται σε μία μονάδα επιφανείας. Στο Αγγλικό σύστημ
των μονάδωντης μηχανικής,
η μονάδα πίεσηςείναι η λίβρα ανά
τετραγωνική ίντσα ή πάουντ ανά τετραγωνική ίντσα (Pound - force per
square inch) Ib/in2 ή PSI.

Στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI), η μονάδα της πίεσης είναι Newton
ανά τετραγωνικό
μέτρο N /m2. Από αυτές τις μονάδες
εξάγονται
χρήσιμες μονάδες μέτρησης προς διευκόλυνση όπως: ίντσες νερού, bar,
κανονική ατμόσφαιρα, .. .κλπ. Εννέα διαφορετικοί όροι
χρησιμοποιούνται για τον ορισμό επιπέδων πίεσης και διαφορές πίεσης.
Αυτοί οι όροι αναπτύσσονται
παρακάτωκαιδιευκρινίζονται
στο
ακόλουθο (Σχήμα 1).

Σχ.1: Διάγραμμα όλων των τύπων Πίεσεων .
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9.3.2 Ορισμοί & Ανάλυση τύπων Πιέσεων.

Εάν όλα τα μόρια αφαιρεθούν από έναν θάλαμο, ένα ιδανικό κενό θα
μπορούσε να υπάρξει εντός του θαλάμου και καμία δύναμη πίεσης θα
μπορούσε να εξασκηθεί στα τοιχώματα του θαλάμου. Αυτή η ιδανι
κατάσταση ορίζει την κατάσταση της μηδενικής πίεσης και αναφέρεται
ως «απόλυτο μηδέν»

Απόλυτη Πίεση:

Η απόλυτη πίεση είναι η πίεση πάνω από το απόλυτο μηδέν. Η στατική
απόλυτη πίεση ορίζει την μοριακή δραστηριότητα ενός αερίου. Είναι η
πίεση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πυκνότητας του
αερίου.

Ατμοσφαιρική Πίεση :

Η πίεση που εξασκείται από την ατμόσφαιρα πάνω από το απόλυτο
μηδέν ορίζεταιως ατμοσφαιρικήπίεση. Καίτοι, αυτή η πίεση
μεταβάλλεται κατά περιοχή, είναι ευκολία να ορισθεί ένα πρότυπο
ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της θάλασσας ως 101 ,325
(1.01325 bar.a) ή 14,696 Ρsί.a, και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή
ως σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς του όγκου αερίου.

Η μέτρηση της πραγματικής ατμοσφαιρικής πίεσης πραγματοποιείτα
με βαρόμετρο και μεταβάλλεται σε σχέση με το υψόμετρο. Στα 1524 m
(5000 ft) είναι περίπου ίση με 84,8 KPa ή 0,848 bar.a (12,3 Ρsί.a)
3048 m (Ι 0000 ft) είναι ίση με 69 kP.a ή
0,69 bar.a (10 psi a).
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Σχετική Πίεση (Gauge Pressure):

Τα όργανα μέτρησης της πίεσης (pressure p) μετρούν την διαφορά
μεταξύ της πίεσης εντός ενός στοιχείου πίεσης και της ατμοσφαιρικής
πίεσης που το περιβάλλει. Για να αναχθεί η απόλυτη πίεση θα πρέπει η
ατμοσφαιρικήπίεση να προστεθείστην σχετικήπίεση δηλ στην
μέτρηση του οργάνου πίεσης.
Κενά (vacuums) :
Μία μέτρηση σχετικού κενού είναι μέτρηση κάτω απ' την ατμοσφαιρική
πίεση, που συνήθως εκφράζεται σε ίντσες ή mm υδραργύρου.

Διαφορική Πίεση :

Διαφορική πίεση είναι η διαφορά μεταξύ δύο πιέσεων. Μπορεί να
μετρηθεί είτε διαχωρίζοντας τις δύο πιέσεις με ένα διάφραγμα κα
μετρώντας
την δύναμη ή την κίνηση
του διαφράγματος,
ή ακόμη
παρακολουθώντας το ύψος μίας στήλης υγρού εντός ενός μανομέτρου.

Πιεζομετρικοί Δακτύλιοι :

Οι πιεζομετρικοί δακτύλιοι χρησιμοποιούνται για την ισοστάθμιση των
μετρήσεων από σημεία στατικής πίεσης γύρω από τα τοιχώματα ε
αγωγού.
Οι τυπικοί δακτύλιοι χρησιμοποιούνται σε γενικές γραμμές, εν τούτοις,
ο Blake (1976)έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός
«τριπλού– Τ» είναι
θεωρητικά περισσότερο ακριβής σαν δακτύλιος ισοστάθμισης.
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Οι πιεζομετρικοί δακτύλιοι ελαττώνουν κάποιες από τις επιδράσεις των
ανάντηεξαρτημάτων
και της εκκεντρικότητας
του στομίου(orifice)
επάνω στον συντελεστή εκτόνωσης. Η σκόνη και ο αέρας σε γραμ
υγρών μέσων είναι σοβαρά προβλήματα
τα οποία θα πρέπει να
ληφθούν υπ' όψιν όταν εγκαθίστανται πιεζόμετρα.

Στατική Πίεση :

Η πραγματική πίεση η οποία εξασκείται από ένα υγρό είτε σε ακινησία
είτε σε κίνηση είναι η στατική του πίεση. Ένας πιεζομετρικός δακτύλιος
ή ακόμη μία μικρή ακτινική οπή στον τοίχωμα ενός αγωγού μπορεί να
επιτρέψει την μέτρηση της στατικής πίεσης.

Για την επίτευξη της στατικής πίεσης ενός ρέοντος υγρού, είναι π
σημαντικό ότι η οπή θα πρέπει να ανοιχθεί κάθετα προς τον αγωγ
χωρίς ρινίσματα και ανωμαλίες στην επιφάνεια του μετάλλου και χωρίς
κοίλες γωνίες.

Ο Rayle (1959)έχει δείξει ότι απομάκρυνση
από το μέγεθοςτης
τυποποιημένης οπής, η κλίση ή η κατάσταση της εγκοπή ς έχει σ
αποτέλεσμα ένα πολωτικό σφάλμα (bias error) της τάξεως από -0,5 έως
+ 1,1 % της δυναμικής πίεσης .

Ο Ferron (1986) επισημαίνει ότι αναρίθμητες μετρήσεις στατικής πίεσης
έχουν σφάλμα λόγω μη καλής κατασκευής των συνδέσμων πίεσης. Με
βάση τις δοκιμές πού έχουν-πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Έρευνας
Alden και στα αποτελέσματα των εργασιών του Rayle (1959) και
Brunkalla(1985),προτείνεται
οπή με διάμετρο 1/4 .. ή 6,4mm για
αγωγούς διαμέτρου μεγαλύτερη των 2"ή 50 mm.

Επίσηςότι τα σημεία μέτρησης
της σχετικής
πίεσηςθα πρέπει να
ανοίγονταιμε τρυπάνι και κατά προτίμησηνα εκτορνεύονται
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(διεργασίαμε τόρνο),έτσι ώστε η κεντρική
γραμμήτης οπής να
συναντά το κέντρο του αγωγού σε ορθές γωνίες με την αξονική γραμμή
του. Το άνοιγμα της οπής θα πρέπει να γίνεται κατόπιν της
συγκόλλησης όλων των εξαρτημάτων για την τοποθέτηση των σημείων
πίεσης επάνω στον αγωγό. Στο εσωτερικό του αγωγού η οπή θα πρέπει
να λειαίνεται και να είναι ελεύθερη από ρινίσματα ή από διάφορες
μεταλλικές εγκοπές. Ο καθαρισμός των ρινισμάτων και των εγκοπών θα
πρέπει να πραγματοποιείται
με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
αποφεύγονται κοίλες και κυρτές επιφάνειες που περιβάλουν την οπ
Εάν αυτή η διεργασία ολοκληρωθεί με τον δέοντα τρόπο, τότε τα άκρα
της οπής θα είναι τετραγωνισμένα με την εσωτερική επιφάνεια το
αγωγού.

Σχ. 2: Πολωτικό Σφάλμα
Που Προκαλείται Από Την Κατάσταση Των
Άκρων Οπής Σημείου Πίεσης.

Δυναμική Πίεση:

Εάν ένας σωλήνας καμφθεί κάθετα στην ροή του μέσου (Σχήμα 61
τότε η στατική
πίεση αυξάνεταιαπό την κατευθυνόμενη
κινητική
ενέργεια του ρεύματος.

Κατά την μηδενική ταχύτητα (όχι ροή) η ένδειξη της πίεσης είναι ίδια μ
την ένδειξη της στατικής πίεσης.
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Όταν όμως αυξηθεί η ταχύτητα (έχουμε ροή) η διαφορά παρατηρείται
να αυξάνειμε το τετράγωνο
της ταχύτητας.
Αυτή η διαφορά των
επιπέδων πίεσης οφείλεται στην δυναμική πίεση.

Συνολική Πίεση:

Το άθροισμα της στατικήςκαι της δυναμικήςπίεσης είναι η
στασιμότητα, ή η συνολική πίεση. Η πίεση στασιμότητας μπορεί να
μετρηθείμε ένα όργανο μέτρησης
πίεσης που συνδέεταιμε ένα
σωλήνα κοιλότητας.

Σχέσεις πίεσης :

Δεδομένου των πολλών μονάδων πίεσης που περιλαμβάνονται στην
απόδοση αυτής της έννοιας, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθ
μία ομάδα μονάδων με συνοχή σε συνδυασμό με τις ακόλουθες σχέσεις
της πίεσης.

Για την πίεση γραμμής ροής (σε psi ή kPa ή bar):
Ρ G + ΡΒ
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Η συνολική πίεση είναι το άθροισμα της δυναμικής πίεσης και της
στατικής πίεσης. Αυτή η σχέση είναι:

ΡΤ =

D

όπου η δυναμική πίεση PD μπορεί να εκφρασθεί σε σχέση με την
πυκνότητα του υγρού και της ταχύτητας ως ακολούθως:

D = V2Ρ / 2gc

Η διαφορική πίεση μεταξύ δύο επιπέδων πίεσης εκφράζεται με την
ακόλουθη σχέση:
Ρ= 2
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9.4 Μονάδες πίεσης .

Πολλαπλέςμονάδεςκαι κλίμακεςπίεσης έχουν αναπτυχθεί
για να
εκφράσουν την πίεση. Μερικές από τις πιο γνωστέςμονάδες
αναφέρονται ακολούθως:

Ατμοσφαιρική Πίεση:
_ Κανονικές Ατμόσφαιρες (atm) - Standard Atmospheres
_ Ατμοσφαιρική Πίεση (atm) - Atmospheric Pressure
_ Χιλιοστά Υδραργύρου στους Ο °C. (mm Hp)- Millimeters of Mercury at
Ο °C. .
Απόλυτη Πίεση – Aνέγερση bsolute Pressure :
_ Πάουντ ανά τετραγωνική ίντσα απόλυτη (psi.a) - Pound per
square inch absolute
_ Bars (bar)
_ Pascals (Pa, kPa).

Διαφορική Πίεση - Differential Pressure :
_ Πόδια ρέοντος υγρού - Feet of f1owinp) f1uid
_ Ίντσες ρέοντος υγρού - Inches of flowinp)
_ Ίντσες ύδατος (in Η20) σε θερμοκρασία ροής -Inches of water a
flowinp) temperature.
_ Ίντσες ύδατος (in Η20) σε 39.2°C.
Το F -Inches of water at
39.2°C. Το F, at 60°C..
_ Ίντσες
_ Pascals (Pa, kPa)
_ Πάουντ ανά τετραγωνική
ίντσα διαφορική (Ρsί.d) -Pound per square
inch differential.
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9.4.1 Γενικοί Όροι.
Πάουντ ανά τετραγωνική ίντσα σχετική (Ρsi.p) -Pound per square inch
p) aup) e
Ίντσες υδραργύρου (in Hp) σε 32°C. .

ΔεκαΜπόιλ - Deciboyles
Torr (torr) -[torr= 133,3 Pa = 1.333mbar =0,5352 in Η20].
Οι συντελεστές μετατροπής των μονάδων στο διεθνές σύστημα (SI) και
αντιθέτως δίνονται στον ακόλουθο (Πίνακα 2) (οι πιο χρήσιμες μονάδες
πίεσης).

Για την μετατροπή μεταξύ δύο μονάδων πίεσης εκτός συστήματος SI, οι
γνωστές μονάδες πρωτίστως
μετατρέπονται σε μονάδες pascals και
κατόπιν με διαίρεση, προσδιορίζονται οι επιθυμητές μονάδες.
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Πολλες πληροφοριες αντληθηκαν από διαφορους ιστοτοπους του
διαδικτυου όπως εταιριων εγκαταστασης φυσικου αεριου ιστορικων
αναδρομων μορφων παραγωγης ενεργειας καθως και της
εγκυκλοπαιδειας του διαδικτυου.

Το έργο με τίτλο Ψυγειο και Κλιματιστικό από τον δημιουργό
Μπαρέτα Αντώνιο διατίθεται με την άδεια Creative Commons
Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές
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Σχεδιασμός μεταλλικής κατασκευής με
κατακόρυφους έκκεντρους συνδέσμους

Εισαγωγή στις μεταλλικές κατασκευές
Ιστορική αναδρομή
Ο χάλυβας (κοινώς ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου – άνθρακα που περιέχει λιγότερο
από 2,06% κ.β. άνθρακα, λιγότερο από 1,0% μαγγάνιο και πολύ μικρά
ποσοστά πυριτίου, φωσφόρου, θείου και οξυγόνου. Οι κραματωμένοι χάλυβες, όπως
π.χ. οι ανοξείδωτοι χάλυβες, οι εργαλειοχάλυβες, κ.λπ., αποτελούν ειδική κατηγορία
χαλύβων που περιέχουν υψηλότερα ποσοστά άλλων μετάλλων.
Είναι το πιο διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό μετά το σκυρόδεμα και το ξύλο.
Χρησιμοποιείται παντού: από την αρχιτεκτονική και τη ναυπηγική μέχρι την
κατασκευή χειρουργικών εργαλείων.
Το ατσάλι είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά υλικά και οι χαλυβουργίες
(εργοστάσια παραγωγής χάλυβα) ανήκουν στις βαριές βιομηχανίες. Σε παλαιότερες
εποχές, η βιομηχανική παραγωγή μιας χώρας αξιολογούνταν από την παραγωγή της
σε χάλυβα. Μια από τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες που ιδρύθηκαν το 1957 ήταν
και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.
Η ιστορία του χάλυβα ξεκινά γύρω στο 1000 π.Χ. , όταν μεταλλουργοί της εποχής
εκείνης άρχισαν να παράγουν χάλυβα συστηματικά με ενανθράκωση σπογγώδους
σιδήρου. Πάντως οι Χετταίοι γνώριζαν μια παρόμοια μέθοδο παραγωγής χάλυβα ήδη
από το 2300 π.Χ. .Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πολλοί μεσογειακοί λαοί,
αλλά και οι Ινδοί, οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες γνώριζαν την τέχνη της παραγωγής
σπογγώδους σιδήρου και χάλυβα, καθώς και την τέχνη της σκλήρυνσης του χάλυβα
με θέρμανση και απότομη ψύξη («βαφή»). Περίφημα ήταν τα σφυρήλατα
χαλύβδινα δαμασκηνά σπαθιά, που κατασκευάζονταν κατά τον Μεσαίωνα
στη Συρία και στην Ιαπωνία.
Από την εποχή της Αναγέννησης υπήρχε η τεχνολογική δυνατότητα ανάπτυξης των υψηλών
θερμοκρασιών τήξης του χάλυβα, οι πρώτοι χάλυβες σε κάμινο παρήχθησαν το 1740. Μέχρι τότε
κατασκευάζονταν μόνο λεπτού πάχους τεμάχια από χάλυβα, όπως ξίφη και εργαλεία, με
ενανθράκωση σιδήρου, δηλαδή με τεχνικές διάχυσης του άνθρακα
σε τεμάχια σιδήρου. Η σύγχρονη ιστορία του χάλυβα αρχίζει ουσιαστικά στα μέσα
του 19ου αιώνα, με τη δυνατότητα για πρώτη φορά μαζικής παραγωγής χάλυβα
υψηλής ποιότητας, όταν το 1856 ο Χένρι Μπέσσεμερ ανακάλυψε πως να μετατρέπει το
τηγμένο χυτοσίδηρο σε χάλυβα με εμφύσηση οξυγόνου σε έναν κάδο («μεταλλάκτη») επενδυμένο
με πυρίμαχα τούβλα. Την ίδια εποχή ανακαλύφθηκε η μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα σε
καμίνους ανοικτής εστίας (κάμινος Siemens-Martin). Σήμερα, η ανακάλυψη του Μπέσσεμερ
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την απανθράκωση του χυτοσιδήρου. Η κάμινος SiemensMartin εγκαταλείφθηκε ως πιο ενεργοβόρος και λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον.
Ο χάλυβας παράγεται με τρεις βασικές μεθόδους:
1. Με αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων σε υψικάμινο για την παραγωγή χυτοσιδήρου, και την
μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα μέσα σε μεταλλάκτη με εμφύσηση οξυγόνου.
2. Με την άμεση αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων (δηλ. αναγωγή σε στερεά κατάσταση) σε
φρεατώδη κάμινο για την παραγωγή σπογγώδους σιδήρου (αγγλ., \\Direct reduced iron\ ή DRI), και), και
την μετατροπή του σπογγώδους σιδήρου σε χάλυβα μέσα σε κάμινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου
3. Με την ανάτηξη παλαιοσιδήρου (σκραπ) σε κάμινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου (Electric Arc
Furnace - EAF).
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 65,4% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα προέρχεται από τις
δύο πρώτες καθετοποιημένες μεθόδους και το 31,7% από την ανάτηξη παλαιοσιδήρων
και σπογγώδους σιδήρου σε κλιβάνους ηλεκτρικού τόξου. Ένα μικρό ποσοστό της
παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα (2,9% για το 2005) προέρχεται από την μετατροπή

χυτοσιδήρου σε κάμινους ανοικτής εστίας ή άλλες μεθόδους.
Στην Ελλάδα, όλη η παραγωγή χάλυβα (περίπου ένα εκατ. τόνοι ετησίως)
προέρχεται από την ανάτηξη παλαιοσιδήρου και προορίζεται κυρίως για την
παραγωγή μπετόβεργας.
Ο χάλυβας δεν είναι ένα μοναδικό προϊόν. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από
3.500 διαφορετικά είδη χαλύβων με πολύ διαφορετικές φυσικές, χημικές και
περιβαλλοντικές ιδιότητες. Περίπου τα τρία τέταρτα των ειδών των χαλύβων δημιουργήθηκαν
μόλις τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι σύγχρονοι χάλυβες είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε σύγκριση με
παλιότερες ποιότητες χαλύβων. Αν χτιζόταν σήμερα ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, θα χρειαζόταν
το ένα τρίτο της ποσότητας χάλυβα. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο χρειάζεται 25% λιγότερο χάλυβα
από ό,τι χρειαζόταν ένα αυτοκίνητο πριν από δυο με τρεις δεκαετίες.
Οι χάλυβες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (αγγλ. grades), ανάλογα με την χημική τους
σύσταση, την περαιτέρω κατεργασία τους, την κρυσταλλική τους δομή ή και την τελική τους
χρήση. Ως προς την χημική τους σύσταση, οι χάλυβες ταξινομούνται ως εξής:
1. Κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες (αγγλ. Carbon steels).
Περιέχουν άνθρακα (έως 2,06%) και μικρό ποσοστό μαγγανίου (έως 1,65%),πυριτίου (έως 0,6%)
και χαλκού (έως 0,6%). Χρησιμοποιούνται πολύ και συγκολλούνται εύκολα.
Με βάση τον περιεχόμενο άνθρακα, οι κοινοί χάλυβες διακρίνονται στις
εξής υποκατηγορίες:
‐ χάλυβες χαμηλού άνθρακα ή μαλακοί χάλυβες (αγγλ. mild steels· C < 0,30%),
‐ χάλυβες μέτριου άνθρακα (αγγλ. medium carbon steels· 0,30% < C < 0,60%),
‐ χάλυβες υψηλού άνθρακα (αγγλ. high carbon steels· 0,60% < C < 1,00%), και
‐ χάλυβες πολύ υψηλού άνθρακα (αγγλ. ultra-high carbon steels· 1,00% < C <
2,00%)
2. Κραματωμένοι χάλυβες (αγγλ. alloy steels), δηλ. κράματα σιδήρου με άλλα
μέταλλα σε σημαντική περιεκτικότητα.
Τέτοιοι είναι οι: ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες χαμηλής κραμάτωσης, που
περιέχουν συνήθως χρώμιο, μολυβδαίνιο, βανάδιο, νικέλιο κ.λπ. σε συνολικό
ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10 % κ.β., όπως π.χ. οι εργαλειοχάλυβες (0,7% < C <
1,4%, Mn < 0,3%), και οι ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες υψηλής κραμάτωσης,
όπως οι ανοξείδωτοι χάλυβες (Cr > 10,5%), οι ταχυχάλυβες (C ~ 0.7%, Cr ~4,0%,
5,0% < Mo < 10%, 1,5% < W < 18,0%, 0 % < Co < 8,0%), κ.λπ.
Ανάλογα με την περαιτέρω κατεργασία τους, οι χάλυβες διακρίνονται σε:
χάλυβες διαμόρφωσης, που υφίστανται περαιτέρω μηχανική
κατεργασία (έλαση, διέλαση, κ.λπ.), και χυτοχάλυβες, που παράγονται απευθείας με χύτευση υπό
μορφή πλινθωμάτων («χελωνών») και επαναχυτεύονται για την κατασκευή διαφόρων
εξαρτημάτων.
Τέλος, συχνά γίνεται λόγος για φερριτικούς, περλιτικούς, μαρτενσιτικούς, μπαινιτικούς κ.λ.π.
χάλυβες ανάλογα με την κύρια κρυσταλλική φάση τους.
Η ονοματολογία των χαλύβων γίνεται σύμφωνα με διάφορα συστήματα τυποποίησης όπως DI), καιN,
ASTM, ΕΛΟΤ κ.λπ.
Συχνά υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο όνομα μιας κατηγορίας χάλυβα και την αντοχή της
συγκεκριμένης κατηγορίας χάλυβα σε εφελκυσμό. Για παράδειγμα, το πρότυπο
ΕΛΟΤ 1421-3 ορίζει ότι ο χάλυβας B500C πρέπει να έχει όριο διαρροής μεγαλύτερο
από 500 MPa (500 N/mm2).
Τα χαλυβουργεία παράγουν ημιτελή και τελικά προϊόντα χάλυβα. Τα ημιτελή
προϊόντα χάλυβα είναι συνήθως δοκοί τετραγωνικής διατομής («μπιγιέτες») με ακμή
περίπου 10 εκ. ή κυκλικής διατομής με διάμετρο περίπου 25 εκ. (κυλινδρικές
«μπιγιέτες» ή «κορμοί») και μήκος μερικά μέτρα, ή ακόμα πλατιά πρίσματα (πλάκες ή
«σλαμπ») διατομής 10 εκ. x 100 εκ. και με μήκος μερικών μέτρων. Η παραγωγή των
ημιτελών προϊόντων γίνεται με συνεχή χύτευση σε μήτρες από χαλκό, που ψύχονται

με νερό και με έλαση σε ειδικά έλαστρα.
Τα ημιτελή προϊόντα αναθερμαίνονται και υποβάλλονται σε έλαση, διέλαση, ολκή
κ.λπ. για την παραγωγή των τελικών προϊόντων, που μπορεί να
είναι πλατέα ή επιμήκη. Τόσο τα πλατέα προϊόντα όσο και τα επιμήκη παράγονται με
θερμή ή ψυχρή έλαση. Η θερμή έλαση γίνεται σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους
925 °C, οπότε οι παραμορφωμένοι κόκκοι του μετάλλου ανακρυσταλλώνονται. Η
ψυχρή έλαση ωστόσο επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων με διαστάσεις πολύ
πλησιέστερες στις τελικές διαστάσεις που θέλει ο καταναλωτής.
Τα πλατέα προϊόντα διακρίνονται σε πλάκες ή χονδρές κατασκευαστικές
λαμαρίνες (αγγλ., plates), με πάχος 1 έως 20 εκ. για χρήση στην ναυπηγική, την
οικοδομή, κ.ά., και σε λεπτές λαμαρίνες σε ρολά ή επίπεδα φύλλα (αγγλ. strips), με
πάχος 0,1 έως 1 εκ. για την αυτοκινητοβιομηχανία, την βιομηχανία οικιακών
συσκευών, την οικοδομή, κ.ά.
Τα επιμήκη προϊόντα μπορεί να είναι ράβδοι ή χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος (μπετόβεργα·
αγγλ., reinforcing bars), ελάσματα ή λάμες(τσέρκι· αγγλ. narrow strips), μορφοσίδηρος (χάλυβας
διαμορφωμένης διατομής, όπως γωνίες, ταυ, κ.λπ.· αγγλ. profiles), κοίλες δοκοί(αγγλ. hollow
sections), σωλήνες με ή χωρίς ραφή (αγγλ. welded or seamless tubes), κ.ά. Στα επιμήκη προϊόντα
συμπεριλαμβάνεται και το σύρμα (αγγλ. wire).
Εκτός από τα πλατέα και τα επιμήκη προϊόντα, ο χάλυβας διατίθεται ακόμα στην μορφή χυτής
χελώνας (χυτοχάλυβας). Πολλές χαλυβουργίες διαθέτουν φύλλα ή ρολούς επιψευδαργυρωμένου
(γαλβανισμένου), επικασσιτερωμένου και επιχρωματισμένου χάλυβα.
Οι χάλυβες που χρησιμοποιούνται για τον οπλισμό σκυροδέματος σε οικοδομικά
έργα είναι πολλών ειδών. Συνήθως διακρίνονται ως εξής:
Α. Σύμφωνα με τη μέθοδο
παραγωγής, σε Θερμής έλασης, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω θερμική ή θερμομηχανική
κατεργασία οποιασδήποτε μορφής (χάλυβες ΘΕ-Χ)
Θερμής έλασης, που ακολουθείται από μία άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας
(χάλυβες ΘΕ-Θ)
Ψυχρής κατεργασίας, με ολκή ή έλαση του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση
(χάλυβες ΨΚ-Ο) ή με στρέψη του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από θερμή έλαση (χάλυβες
ΨΚ-Σ) ή με συνδυασμό των παραπάνω.
Β. Σύμφωνα με τη μορφή της επιφάνειας της ράβδου σε
Λείους χάλυβες κυκλικής διατομής
Χάλυβες με ανάγλυφες νευρώσεις, υψηλής συνάφειας
Χάλυβες με κοιλότητες (έγγλυφες αυλακώσεις).
Γ. Σύμφωνα με την ολκιμότητα, σε
Χάλυβες χαμηλής ολκιμότητας
Χάλυβες μέσης ολκιμότητας
Χάλυβες υψηλής ολκιμότητας
Δ. Σύμφωνα με τη συγκολλησιμότητα, σε
Χάλυβες συγκολλήσιμους
Χάλυβες μη συγκολλήσιμους ή συγκολλήσιμους υπό προϋποθέσεις.

Ε. Σύμφωνα με την αντοχή τους σε διάβρωση σε:
7 Κοινούς χάλυβες, που είναι κράματα σιδήρου με άνθρακα (Fe-C) και με άλλα
στοιχεία σε μικρές περιεκτικότητες
Ανοξείδωτους χάλυβες, που είναι κράματα σιδήρου με ελάχιστη
περιεκτικότητα σε χρώμιο (Cr) 12%. Οι χάλυβες αυτοί είναι ανθεκτικοί σε
διάβρωση. Η αντοχή τους σε διαβρωτικό περιβάλλον είναι μεγαλύτερη αν
περιέχουν και άλλα κραματικά στοιχεία όπως νικέλιο (Ni), μολυβδένιο (Mo),
τιτάνιο (Ti) κ.λπ.
Από το 1998, η πρώτη χώρα σε παραγωγή χάλυβα είναι η Κίνα. Μάλιστα, μέσα
στην περίοδο 1997–2014, η Κίνα αύξησε την παραγωγή της σε χάλυβα κατά δέκα
φορές, ενώ στον δυτικό κόσμο, στην Ιαπωνία, στην Νότιο Κορέα και στην Ινδία, ο
ρυθμός αύξησης της παραγωγής χάλυβα ήταν κατά πολύ μικρότερος. Οι δέκα
πρώτες χώρες σε παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα κατά το 2014 ήταν:
1. Κίνα 823 Mt,
2. Ιαπωνία 111 Mt,
3. ΗΠΑ 88 Mt,
4. Ινδία 83 Mt,
5. Ν. Κορέα 71 Mt,
6. Ρωσία 71 Mt,
7. Γερμανία 43 Mt,
8. Τουρκία 34 Mt,
9. Βραζιλία 34 Mt, και
10. Ουκρανία 27 Mt.
Η μεγαλύτερη σε παραγωγή εταιρεία είναι η ινδικών–ευρωπαϊκών συμφερόντων
Arcelor–Mittal, η οποία παρήγαγε 98 Mt ακατέργαστου χάλυβα μέσα στο 2014 [6].
Δεύτερος σε παραγωγή χάλυβα κατά το 2014 ήταν ο ιαπωνικός όμιλος Nippon Steel
and Sumitomo Metal Corp. (49 Mt). Την πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων
χαλυβουργικών εταιρειών κατά το 2014 συμπληρώνουν οι κινεζικές Hebei Steel (47
Mt) και Baosteel (43 Mt), και η νοτιοκορεάτικη Posco (41 Mt)
Η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα, που έφερε τον τίτλο «Ελληνική
Χαλυβουργία», ιδρύθηκε από την οικογένεια Σταύρου Σαλαπάτα στην οδό Πειραιώς
στην Αθήνα το 1937, ο οποίος προηγουμένως είχε ιδρύσει την εταιρεία «Ελληνικά
Συρματουργεία» (1932). Το 1951, το εργοστάσιο της Ελληνικής Χαλυβουργίας
μετακόμισε στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου λειτουργούσε έως το 2014 ακόμα ως
μία από τις δύο μονάδες της «Χαλυβουργίας Ελλάδος» με ετήσια παραγωγική
δυναμικότητα 400.000 τόνους χάλυβα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου.
Η δεύτερη ελληνική χαλυβουργία ήταν η «Χαλυβουργική» της οικογένειας
Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε ως βιομηχανία καρφιών το 1932
για να εξελιχθεί σε μικρό χαλυβουργείο επί της οδού Πειραιώς στην Αθήνα το 1938.
Το 1953 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέες καμίνους ηλεκτρικού τόξου στην
Ελευσίνα, που σύντομα μεταβλήθηκαν σε πλήρως καθετοποιημένη σιδηρουργία –
χαλυβουργία. Το 1958, η «Χαλυβουργική» απέκτησε κάμινο ανοικτής εστίας τύπου
Siemens - Martin, και το 1963 έθεσε σε λειτουργία την πρώτη υψικάμινο στον
ελλαδικό χώρο, καθώς και μεταλλάκτες τύπου LD. Το 1975, η εταιρεία έθεσε σε
λειτουργία και δεύτερη υψικάμινο ανεβάζοντας έτσι την παραγωγική της
δυναμικότητα σε 2,5 εκατ. τόνους χάλυβα ετησίως. Έκτοτε όμως η εταιρεία άρχισε να
φθίνει και το 1981 διέκοψε την λειτουργία των υψικαμίνων. Συνέχισε ωστόσο την
παραγωγή πλατέων και επιμηκών προϊόντων με ανάτηξη παλαιοσιδήρων σε
καμίνους ηλεκτρικού τόξου. Η εταιρεία συνέχισε να παράγει επιμήκη προϊόντα στην
Ελευσίνα, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις δυναμικότητας 500.000 τόνων, υπό την

διεύθυνση του Κωνσταντίνου Π. Αγγελόπουλου και των γιων του. Εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης και του υψηλού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία
υπολειτουργεί από το 2012.
Το 1962, η οικογένεια Στασινόπουλου ίδρυσε την εταιρεία «Σιδενόρ» για να
παράγει προϊόντα χάλυβα, όπως χαλυβδοσωλήνες, λέβητες, κ.λπ. Το 1964, η
Σιδενόρ ξεκίνησε την παραγωγή μπετόβεργας και άλλων επιμηκών προϊόντων στην
Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο που για πολλά χρόνια ήταν γνωστό στους
Θεσσαλονικείς ως «εργοστάσιο Βιοχάλκο». Το εργοστάσιο αυτό εξακολουθεί να
βρίσκεται σε λειτουργία με ετήσια δυναμικότητα 600.000 τόνους χάλυβα από ανάτηξη
παλαιοσιδήρου.
Το 1963, η οικογένεια Μάνεση ίδρυσε την «Χαλυβουργία Βόλου», η οποία το 1974
μετονομάστηκε σε «Θεσσαλική Χαλυβουργία». Οι εγκαταστάσεις της «Θεσσαλικής
Χαλυβουργίας» περιλαμβάνουν χαλυβουργείο στο Βελεστίνο Μαγνησίας ετήσιας
δυναμικότητας 700.000 τόνων χάλυβα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου και
ελασματουργείο στην Βιομηχανική Ζώνη Βόλου. Το 2006, η «Θεσσαλική
Χαλυβουργία» εξαγόρασε την «Ελληνική Χαλυβουργία» και ο νέος όμιλος
ονομάσθηκε «Χαλυβουργία Ελλάδος».
Το 1972, η οικογένεια Αναστασόπουλου έθεσε σε λειτουργία την χαλυβουργία
«Μεταλλουργική Χάλυψ» στον Αλμυρό Μαγνησίας ετήσιας δυναμικότητας περίπου
600.000 τόνων. Η εταιρεία, που παρήγαγε μόνον επιμήκη προϊόντα από ανάτηξη
παλαιοσιδήρου, βρέθηκε μέσα σε λίγα χρόνια υπερχρεωμένη και το 1991 κήρυξε
πτώχευση. Το 1996, η «Σιδενόρ» εξαγόρασε τις εγκατελειμμένες εγκαταστάσεις της
«Μεταλλουργικής Χάλυψ» στον Αλμυρό Μαγνησίας και έκτισε εκεί σύγχρονη
χαλυβουργία με ετήσια δυναμικότητα 900.000 τόνους χάλυβα από ανάτηξη
παλαιοσιδήρου. Μέσα στο 2007, ο όμιλος «Σιδενόρ» ανακοίνωσε πως το εργοστάσιο
στον Αλμυρό Μαγνησίας, που φέρει την επωνυμία «Σοβέλ» («Sovel»), θα κάνει νέες
επενδύσεις για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 1,2 εκατ. τόνους
χάλυβα τον χρόνο.
Μία ακόμα εταιρεία που δραστηροποιούνταν στον χώρο του χάλυβα στην Ελλάδα
ήταν η «Ελληνική ΑΕ Χάλυβος» ή «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος», πιο
γνωστή ως Hellenic Steel. Η εταιρεία αυτή ανήκε κατά ποσοστό 52% στον ιταλικό
όμιλο Riva, ενώ μικρότερα ποσοστά κατείχαν άλλες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές
επιχειρήσεις, καθώς και ελληνικές τράπεζες[14][15]. Από το 1964, η Hellenic Steel
λειτουργούσε εργοστάσιο στην Θεσσαλονίκη με παραγωγική δυναμικότητα 800.000
τόνους σε πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης, 95.000 τόνους σε επικασσιτερωμένα
πλατέα προϊόντα και 135.000 τόνους σε επιψευδαργυρωμένα πλατέα προϊόντα. Η
εταιρεία έκλεισε οριστικά τον Μάιο του 2015 λόγω προβλημάτων ρευστότητας της
μητρικής ιταλικής εταιρείας και αδυναμίας εξεύρεσης άλλων επενδυτών για να
αναλάβουν το εργοστάσιο.
Γενικά, η ελληνική βιομηχανία χάλυβα έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της
τα τελευταία χρόνια και, από 1,0 εκατ. τόνους το 1990, ξεπέρασε τα 2,5 εκατ. Τόνους
το 2007. Ωστόσο, με την οικονομική κρίση που άρχισε το 2009, η ελληνική
παραγωγή χάλυβα έπεσε κατακόρυφα και το 2014 ήταν μόνο 1 εκατ. Τόνοι.
Πλεονεκτήματα μεταλλικών κατασκευών
Αντισεισμικές κατασκευές
Η αντισεισμικότητα που παρέχουν οι μεταλλικές κατασκευές οφείλονται στην τεχνολογική εξέλιξη
της μεταλλουργίας και στις ελαστικές ιδιότητες του χάλυβα. Σε σχέση με το σκυρόδεμα ο χάλυβας
είναι αρκετά ελαστικότερος ωστέ να μην καταπονείται με τις δονήσεις ενός σεισμού. Το σκυρόδεμα
από την άλλη είναι ευάλωτο στις ρωγμές και κατά συνέπεια στον ίδιο τον σεισμό.

Μικρότερο βάρος
Το βάρος στις μεταλλικές κατασκευές είναι αρκετά μικρότερο απο τις
άλλες κατασκευές Αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι όσον αφορά το κόστος
αλλά και την αντισεισμικότητα .
Χαμηλό κόστος
Μια κατασκευή μεταλλική είναι αρκετά ποιο φτηνή από μία άλλη κατασκευή. Αυτό οφείλεται στο
ότι ο σκελετός κατασκευάζεται εντός εργοστασίου και υπάρχει μειωμένη εισφορά του
κατασκευαστή στο ΙΚΑ λόγω στεγασμένου επαγγέλματος.
Μειονεκτήματα των σιδηρών κατασκευών
Στα κυριότερα μειονεκτήματα επιλογής της σιδηράς κατασκευής, με έμφαση στα
ισχύοντα στην Ελλάδα, μπορούν να αναφερθούν τα εξής :
‐ ‐ Το κόστος μιας σιδηράς κατασκευής επηρεάζεται ευθέως και σε σημαντικό
βαθμό από τις τρέχουσες τιμές του χάλυβα στην αγορά. Έτσι, ενώ το κόστος
κατασκευής ενός κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα αυξάνεται με σχετικά
προβλέψιμους ‐ περιορισμένους ‐ ρυθμούς, και το μπετόν εξακολουθεί για λόγους
αφθονίας και εύκολης παραγωγής να διατηρείται φτηνό, το αντίστοιχο μεταλλικό
είναι πολύ ευαίσθητο στις τάσεις που ακολουθούν παγκόσμια οι τιμές του χάλυβα,
κάνοντας τον προϋπολογισμό της κατασκευής επισφαλή.
‐ ‐ Οι σιδηρές κατασκευές είναι περισσότερο ευαίσθητες στη φωτιά σε σχέση
με τις κατασκευές σκυροδέματος, οπότε υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις
πυραντίστασης.
‐ ‐ Η τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε σχέση με τις
ολοκληρωμένες εφαρμογές σιδηρών κατασκευών για συνήθεις χρήσεις είναι σε
χαμηλό σχετικά επίπεδο.
‐ ‐ Το κόστος συντήρησης μια σιδηράς κατασκευής είναι κατά κανόνα
υψηλότερο από αυτό μιας συνήθους κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος.
Η διαθεσιμότητα των διατομών που έχουν προδιαγραφεί στην μελέτη της
σιδηράς κατασκευής ενδέχεται να μην είναι συνεχής, και αυτό να επηρεάσει τον
χρόνο κατασκευής, σε περίπτωση που δεν έχει εγκαίρως προβλεφθεί από τη μελέτη.
Κατηγορίες φορτίων – συνδυασμοί δράσεων
Κατηγορίες φορτίων
Η κατασκευή μας καταπονείται από διάφορα φορτία, τα οποία πρέπει να
παραλάβει αρχικά και να μεταφέρει στη συνέχεια με ασφάλεια στο έδαφος.
Τα κυριότερα φορτία είναι:
‐ Μόνιμα (ίδιο βάρος)
‐ Κινητά
‐ Φορτίο χιονιού
‐ Διαφορά θερμοκρασίας
‐ Ανεμοπίεση
‐ Ατέλειες
‐ Σεισμικές δυνάμεις
‐ Συνδυασμοί δράσεων
3.2 Μόνιμα φορτία «G»»
Οι μόνιμες δράσεις υπάρχουν σε όλες τις κατασκευές και πρέπει πάντα να
λαμβάνονται υπόψη. Τα μόνιμα φορτία περιλαμβάνουν τα ‘νεκρά’ φορτία (δηλαδή τα
ίδια βάρη των φερόντων στοιχείων), αλλά επίσης μπορούν να περιλαμβάνουν και
μόνιμα επιβαλλόμενα (συγκεντρωμένα ή κατανεμημένα) φορτία, π.χ. λόγω μηχανών

ή μόνιμα αποθηκευμένου υλικού αντίστοιχα.
Τα μόνιμα φορτία είναι φορτία βαρύτητας λόγω:
α. Ίδιου βάρους των κατασκευαστικών στοιχείων
β. Τυχόν μόνιμων προσαρτημάτων της κατασκευής
Ακόμα τα μόνιμα φορτία διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα. Ως κύρια,
αναφέρονται τα φορτία που είναι κατά μέγεθος μεγαλύτερα και αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό των μόνιμων φορτίων. Ως δευτερεύοντα αναφέρονται τα μόνιμα
φορτία που είναι μικρότερης τάξης μεγέθους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε
να τα λάβουμε κι αυτά υπόψη μας, στη μελέτη της κατασκευής, εφόσον το πλήθος
και το μέγεθος των φερόντων στοιχείων της κατηγορίας αυτής (σύνδεσμοι
δυσκαμψίας) είναι - συγκριτικά με τα κύρια φορτία - υπολογίσιμο.
3.3 Κινητά φορτία «Q»»
Τα κινητά φορτία αποτελούν τις μεταβλητές ελεύθερες δράσεις και είναι σχετικά
με τα είδη χρήσης του κτιρίου. Λόγω της φύσης των φορτίων αυτών, δεν είναι
επακριβές το βάρος και η θέση τους και για αυτό προσδιορίζονται στατιστικά, η δε
τιμές εφαρμογής τους (χαρακτηριστικές τιμές) δίνονται από τους κανονισμούς. Τα
φορτία αυτά αν και επιβάλλονται σημειακά και η τιμή του φορτίου είναι δυνατόν να
διαφέρει κατά πολύ από σημείο σε σημείο, γίνεται παραδοχή ότι εφαρμόζεται ισοδύναμο
κατανεμημένο φορτίο σε όλη την έκταση της πλάκας. Στη συγκεκριμένη
μελέτη ο συντελεστής ασφαλείας για τα κινητά είναι ίσος με 1,50.
3.4 Φορτία «S»
Το φορτίο S θεωρείται ότι επιδρά κατακόρυφα και αναφέρεται στην
οριζόντια προβολή της επιφάνειας της στέγης, κατατάσσεται στις ελεύθερες
μεταβλητές δράσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με το Μέρος 1 EC 1. Σε πολύ ειδικές
περιπτώσεις (ακραίες τιμές χιονόπτωσης εκτός στατιστικών δεδομένων) τα φορτία
λόγω χιονιού αντιμετωπίζονται ως τυχηματικές δράσεις.
Τα φορτία αυτά έχουν προκύψει με την παραδοχή φυσικής απόθεσης και δεν
λαμβάνουν υπόψη πιθανή τεχνητή αφαίρεση ή αναδιανομή του χιονιού επί της
στέγης από ανθρώπινη επέμβαση, ενώ αναφέρονται σε κτίρια και γενικότερα σε έργα
Πολιτικού Μηχανικού, που κατασκευάζονται σε περιοχές με υψόμετρα κάτω των
1500m. Για τις περιοχές εκείνες όπου επικρατούν ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες
(όπως υψηλές ταχύτητες ανέμου, λιώσιμο του χιονιού) στον EC 1 προβλέπονται
ειδικές διατάξεις και συντελεστές (Παράρτημα Β).
Για τον υπολογισμό της έντασης που προκαλείται στην κατασκευή λόγω
χιονόπτωσης, είναι σύνηθες να μελετάται η ομοιομορφία του χιονιού που έχει
συσσωρευτεί κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες, το σχήμα της μορφής της στέγης
και το σχήμα της χιονοστιβάδας που έχει δημιουργηθεί υπό συνθήκες ανέμου.
Το φορτίο του χιονιού (s), όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, θεωρείται ότι
επιδρά κατακόρυφα και αναφέρεται στην οριζόντια προβολή της επιφάνειας της
στέγης. Επιπλέον θεωρούμε ότι το φορτίο δημιουργείται από εναποθέσεις διαφόρων
σχημάτων και δεν ερμηνεύονται ως τοπικές ανομοιομορφίες εξ’ αιτίας κάποιας
τεχνητής μετακίνησης ή της διασποράς του χιονιού στην στέγη.
Ανάλογα με τη μορφή της στέγης, τα θερμικά χαρακτηριστικά, την τραχύτητα
της επιφάνειας, το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κάτω από την στέγη, την
απόσταση των γειτονικών κτιρίων, τον περιβάλλοντα χώρο και τις τοπικές
κλιματολογικές συνθήκες, το χιόνι μπορεί να συσσωρευτεί επί της στέγης κατά
διαφόρους τρόπους.
Τελικά όμως για την εκτίμηση του φορτίου χιονιού συνήθως θεωρείται αρχικά
το ομοιόμορφο χιόνι που συγκεντρώνεται υπό συνθήκες νηνεμίας, ενώ η τελική
μορφή του φορτίου λόγω χιονόπτωσης προκύπτει για συνθήκες όπου επικρατούν
άνεμοι.

Θερμοκρασιακή μεταβολή
Μια κατασκευή υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής της σε θερμοκρασιακές
μεταβολές. Οι μεταβολές αυτές είναι μεγαλύτερες για κατασκευές στην ύπαιθρο (π.χ.
γέφυρες) από άλλων των οποίων τα φέροντα προστατεύονται έναντι
θερμοκρασιακών επιρροών από μη φέροντα στοιχεία (π.χ. κτίρια). Επειδή οι
θερμοκρασιακές μεταβολές έχουν μικρή διάρκεια, τα εντατικά μεγέθη λόγω των
επιρροών τους δεν υπόκεινται σε ερπυσμό και συνεπώς τα αδρανειακά στοιχεία της
διατομής υπολογίζονται για βραχυχρόνια φόρτιση.
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1, οι δράσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών
είναι έμμεσες και κατατάσσονται στις μεταβλητές, ελεύθερες δράσεις και πρέπει να
προσδιορίζονται για κάθε κατάσταση σχεδιασμού που προβλέπεται από τον
Ευρωκώδικα 1. Για ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας, που οφείλεται στην ολική
μεταβολή θερμοκρασίας περιβάλλοντος (π.χ. χειμώνας-καλοκαίρι) υπολογίζονται οι
χαρακτηριστικές τιμές μέγιστης διακύμανσης της θετικής και της αρνητικής ενεργού
θερμοκρασίας.
Η διαφορά θερμοκρασίας (ομοιόμορφη αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας
ολόκληρου του σκελετού σε σχέση με τη θερμοκρασία συναρμολόγησης του)
λήφθηκε στην περίπτωση μας ίση με ±20oC.
Ανεμοπίεση
Τα φορτία του ανέμου κατατάσσονται στις μεταβλητές ελεύθερες δράσεις. Η
συνολική απόκριση των κατασκευών, στη δράση του ανέμου, θεωρείται ως
επαλληλία μιας «βασικής» (που δρα ως οιονεί στατική) και μιας «συντονιστικής»
συνιστώσας (που δρα ως δυναμική).
Για τις περισσότερες κατασκευές η «συντονιστική» συνιστώσα είναι πολύ
μικρή και μπορεί να αγνοηθεί, με συνέπεια, ο υπολογισμός να γίνεται μόνο βάσει της
πρώτης (βασικής συνιστώσας) μέσω της απλοποιημένης μεθόδου που προτείνεται
στο Μέρος 2-4 του EC1.
Απεναντίας, οι εύκαμπτες κατασκευές,(όπως καπνοδόχοι, πύργοι
παρατήρησης, στοιχεία ανοικτών πλαισίων ή δικτυωμάτων, γέφυρες κ.λ.π.) πρέπει να σχεδιάζονται
ώστε να αντέχουν στη δυναμική επιρροή της τυρβώδους ροής του
ανέμου, η οποία είναι μεταβαλλόμενη συναρτήσει του χρόνου.
Γενικά η μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο Μέρος αυτό του EC1 αφορά,
επαρκώς δύσκαμπτες επιφάνειες ώστε να αμελούνται οι δυναμικές ταλαντώσεις που
προκαλούνται από τον άνεμο. Στη γενική περίπτωση, ο άνεμος ασκεί πίεση προς την
προσήνεμη πλευρά και υποπίεση (αναρρόφηση) προς την υπήνεμη. Η δράση του
ανέμου υπολογίζεται για κάθε προσβαλλόμενη επιφάνεια, η οποία μπορεί να είναι
ολόκληρη η κατασκευή ή κάποια επιμέρους μέλη αυτής.
Οι δράσεις του ανέμου μεταβάλλονται με το χρόνο και δρουν άμεσα στις
εξωτερικές επιφάνειες της κατασκευής (πίεση) και έμμεσα στις εσωτερικές επιφάνειες
αυτής (υποπίεση), μέσω του πορώδους των εξωτερικών επιφανειών.
Ενδέχεται επίσης, οι δράσεις του ανέμου να επιδρούν εμμέσως στις
εσωτερικές επιφάνειες ανοικτών κατασκευών. Οι αναπτυσσόμενες πιέσεις
προκαλούν δυνάμεις κάθετες στις επιφάνειες των κατασκευών ή των μεμονωμένων
στοιχείων επένδυσης.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός των φορτίων που
προέρχονται από την ανεμοπίεση, προτείνονται από τον EC1 δύο μέθοδοι
υπολογισμού :
α. απλή μέθοδος και
β. λεπτομερής μέθοδος
Η απλή μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε κατασκευές οι οποίες δεν είναι

ευαίσθητες σε δυναμική διέγερση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κτίρια ή
καπνοδόχους με ύψος μικρότερο των 200m, καθώς επίσης και για οδικές ή
σιδηροδρομικές γέφυρες με άνοιγμα μικρότερο των 200m, με την προϋπόθεση, ότι
c d 1.2 (όπου c d : είναι ο συντελεστής δυναμικής απόκρισης της κατασκευής σε
ανεμορριπή για ένταση εντός του επιπέδου ροής του ανέμου). Ο συντελεστής αυτός
εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής (χάλυβα, σκυρόδεμα ή σύμμικτη), καθώς
επίσης και από το ύψος και το πλάτος την κατασκευής, μπορεί δε να εκτιμηθεί με τη
βοήθεια διαγραμμάτων.
Η λεπτομερής μέθοδος εφαρμόζεται σε κατασκευές οι οποίες είναι ευαίσθητες
σε δυναμική διέγερση και ο δυναμικός συντελεστής c d είναι μεγαλύτερος του 1,2. Η
μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, δίνοντας κάθε φορά τα
πλέον ακριβή αποτελέσματα σε σχέση με την απλή μέθοδο. Συνιστάται δε να
χρησιμοποιείται όταν 1,0 c d 1,2 .
Οι σχέσεις της πίεσης του ανέμου, ισχύουν για επιφάνειες αρκετά δύσκαμπτες, ώστε να μπορούν να
αγνοηθούν τα φαινόμενα ταλάντωσης, λόγω συντονισμού, που προκαλούνται από τον άνεμο. Εάν η
θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης μιας επιφάνειας είναι χαμηλή, η ταλάντωση μπορεί να
έχει σημαντικές επιπτώσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. (Δεν καλύπτεται όμως η περίπτωση
αυτή από το Μέρος 2-4 του EC1.
Σεισμικές δυνάμεις
Ως σεισμός, ορίζεται ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο προκαλείται από ξαφνική
απελευθέρωση μηχανικής ενέργειας από το εσωτερικό της γης με συνέπεια τη
δημιουργία σεισμικών κυμάτων. Τα κύματα αυτά μεταφέρουν την ενέργεια του
σεισμού και προκαλούν ταλαντώσεις και αναταράξεις του εδάφους δηλαδή
επιβάλλουν μετακινήσεις μεταβαλλόμενης φοράς σε μια περιοχή (περισσότερο ή
λιγότερο εκτεταμένη) της επιφάνειας της γης.
Κατά συνέπεια, κατά την διάρκεια ενός σεισμού, οι κατασκευές υποβάλλονται
σε ανακυκλιζόμενες μετακινήσεις, οφειλόμενες στη μετακίνηση του εδάφους.
Τα δομήματα αποκρίνονται στις ανακυκλιζόμενες μετακινήσεις που επιβάλλονται από το έδαφος,
επιστρατεύοντας την ακαμψία τους και τις αντοχές τους σε κάμψη, σε διάτμηση, σε θλίψη κ.λ.π.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο σεισμός δεν επιβάλλει δυνάμεις πάνω στην κατασκευή, αλλά
μετακινήσεις εναλλασσόμενης φοράς. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό είναι
εσωτερικές αντιδράσεις στις αδρανειακές δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω των εξωτερικώς
επιβαλλόμενων παραμορφώσεων. Για τον λόγο αυτό κατατάσσονται τα ‘φορτία’ του σεισμού στις
έμμεσες δράσεις.
Συνδυασμοί δράσεων
Σύμφωνα με τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1 (EC1) στην παράγραφο αυτή περιγράφονται
οι αρχές και οι απαιτήσεις για ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα των
κατασκευών με βάση τη θεωρία των οριακών καταστάσεων και τη μέθοδο των
επιμέρους συντελεστών ασφαλείας.
Ο έλεγχος των κατασκευών έναντι αστοχίας ή λειτουργικότητας επιτυγχάνεται
με τη χρήση των λεγόμενων «καταστάσεων σχεδιασμού», που περιγράφουν με
επαρκή αξιοπιστία όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων, στις οποίες θα εκτεθεί η
κατασκευή κατά την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της (για κτιριακά έργα 50 χρόνια).
Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις δράσεις και τις ιδιότητες των υλικών. Γι’
αυτό επιβάλλεται μεγάλη ακρίβεια προσδιορισμού των δράσεων που καταπονούν
την κατασκευή καθώς και του ποσοστού συμμετοχής κάθε δράσης ξεχωριστά.
Οι καταστάσεις σχεδιασμού ταξινομούνται ως εξής :
α. Καταστάσεις διάρκειας, που αντιστοιχούν σε κανονικές συνθήκες
χρήσης.
β. Παροδικές καταστάσεις, που αντιστοιχούν σε παροδικές συνθήκες (π.χ. κατά τη φάση ανέγερσης
ή επισκευών).
γ. Τυχηματικές καταστάσεις, που αντιστοιχούν σε εξαιρετικές συνθήκες

(π.χ. πυρκαγιά, έκρηξη, πρόσκρουση).
δ. Καταστάσεις σεισμού, που αντιστοιχούν σε συνθήκες επιβολής
σεισμικής καταπόνησης στην κατασκευή.
Οριακές καταστάσεις-Δράσεις
Οριακές καταστάσεις είναι εκείνες, πέρα των οποίων η κατασκευή δεν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας του σχεδιασμού και
διακρίνονται σε:
Οριακές καταστάσεις αστοχίας
Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Σύμφωνα με τα παραπάνω η κατασκευή θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις τόσο στην οριακή κατάσταση αστοχίας όσο και στην οριακή κατάσταση
λειτουργικότητας.
Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας αντιστοιχούν σε κατάρρευση ή άλλου είδους
αστοχίες που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ οι οριακές καταστάσεις
λειτουργικότητας της κατασκευής είναι εκείνες, πέρα των οποίων δεν ικανοποιούνται
τα κριτήρια λειτουργικότητας της κατασκευής (μεγάλες παραμορφώσεις η
μετακινήσεις που προκαλούν βλάβες στα στοιχεία πλήρωσης, ή ταλαντώσεις
ενοχλητικές για ενοίκους).
Οι δράσεις οι οποίες επιβάλλονται στην κατασκευή ταξινομούνται σε:
Μόνιμες – Ίδια βάρη της κατασκευής [G»]
Μεταβλητές
Κινητά φορτία – φορτίο εργάτη
Φορτία χιονιού [S]
Ανέμου [W]
Τυχηματικές
Σεισμικές [E]
Θερμοκρασιακή μεταβολή [Τ]
Ατέλειες [Ιf]
Οι διάφορες χαρακτηριστικές τιμές των παραπάνω δράσεων προσδιορίστηκαν
ανάλογα με το είδος τη μορφή και τη θέση της κατασκευής.
Όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα με το είδος τη μορφή και τη θέση της
κατασκευής, προσδιορίζονται οι διάφορες χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων, οι
οποίες επενεργούν επί της κατασκευής. Προκειμένου να ελεγχθεί η επάρκεια της
κατασκευής στις οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, εφαρμόσαμε
τους συνδυασμούς δράσεων όπως ορίζει το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 1. Στους
συνδυασμούς αυτούς δεν συνυπολογίζονται δράσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να
εμφανιστούν ταυτόχρονα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση μεταλλικής κατασκευής. Η ανάλυση της
κατασκευής έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Στην εν λόγω κατασκευή,
προσδιορίστηκαν αρχικώς τα φορτία που καταπονούν το φορέα και όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί
των δράσεων, και στη συνέχεια έγινε η ανάλυση και η διαστασιολόγησή για τις οριακές
καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Πλέον όμως τούτου, ο σχεδιασμός έγινε και με
γνώμονα την απαίτηση της λειτουργικής χρήσης του φορέα ώστε να καλύπτει
επαρκώς τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάζεται. Επομένως, η επιλογή των έκκεντρων
συνδέσμων αφ ́ενός μεν είναι οικονομικότερη αφ ́ετέρου δε είναι πλέον λειτουργική έναντι των
αντιστοίχων χιαστί συνδέσμων διότι επιτρέπει την πρόσβαση μεταξύ όμορων χώρων του κτιρίου
(με κατασκευή θυρών) όπως επίσης και την κατασκευή παραθύρων στην περίμετρο του κτιρίου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Ευρωκώδικας 1, Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις επί των κατασκευών
Ευρωκώδικας 3, «Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα»
Αυτό το έργο με τίτλο Ψυγείο και Κλιματιστικό του δημιουργού Μπαρέτα Αντώνιου χορηγείται με
άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Διεθνές .

Θερμικός κύκλος Otto

Σε έναν κινητήρα Otto, χρόνος καλείται η διαδρομή που εκτελεί το έμβολο
μεταξύ του Άνω Νεκρού Σημείου (Α.Ν.Σ.) και του Κάτω Νεκρού Σημείου
(Κ.Ν.Σ.). Ονομάζεται τετράχρονος διότι ο κάθε κύλινδρος εκτελεί ένα πλήρη
θερμικό κύκλο σε τέσσερις φάσεις (χρόνους). Ένας πλήρης κύκλος
λειτουργίας απαιτεί δύο πλήρεις περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα και
αυτό ισοδυναμεί με 720 μοίρες και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 4
διαδρομών του εμβόλου. Οι διεργασίες που εκτελούνται σε έναν κύκλο
λειτουργίας ενός τετράχρονου βενζινοκινητήρα είναι πέντε και είναι οι
ακόλουθες:
0->1 εισαγωγή καυσίμου
‐ 1->2 ισεντροπική (αδιαβατική )συμπίεση
‐ 2->3 ισόχωρη προσθήκη θερμότητας
‐ 3->4 ισεντροπική (αδιαβατική) εκτόνωση
‐ 4->1 ισόχωρη απόρριψη θερμότητας

Στα παραπάνω σχήματα παρουσιάζονται το πραγματικό
διάγραμμα λειτουργίας μιας τετράχρονης βενζινομηχανής και το θεωρητικό διάγραμμα.
Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και μάλιστα όσο πιο καλή είναι
η προσέγγιση αυτή, τόσο καλύτερη είναι η λειτουργία της μηχανής.
Σχεδιασμός και υλοποίηση θερμικού κύκλου Otto
Για την σχεδίαση της θερμικής μηχανής υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
παίζουν ρόλο. Κατ’ αρχάς πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι δεν υπάρχουν
«ιδανικές συνθήκες» στην φύση και πως όλες οι καταστάσεις βασίζονται σε
θεωρήματα και υπακούν σε νόμους, καθώς υπάρχουν και αλληλεπιδράσεις
μεταξύ συστήματος – κόσμου. Επίσης κατά την μεταβολή ενός θερμοδυναμικού μεγέθους (π.χ.
θερμοκρασία) με το χρόνο δεν υπάρχει πλήρης ισορροπία στον μικρόκοσμο των ατόμων από τη μια
κατάσταση στην άλλη. Οι εναλλαγές γίνονται τόσο γρήγορα που ουσιαστικά θεωρούμε πως το
σύστημα δεν •προλαβαίνει” να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον, ενώ
θεωρούμε ψευδό-καταστάσεις ισορροπίας για να γίνει ανάλυση.
Για την κατασκευή του συγκεκριμένου πειράματος απαιτήθηκε πολύωρη
ανάγνωση και κατανόηση των θερμοδυναμικών μεταβολών που συνθέτουν
τον κύκλο Otto (ισόχωρη μεταβολή και αδιαβατική μεταβολή). Οι τιμές των
θερμοδυναμικών μεγεθών που επιλέχτηκαν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα
η τιμή των 293 K που ισούται με 20 C είναι μια συνήθη θερμοκρασία περιβάλλοντος
φθινοπωρινούς μήνες. Όμως 293 κατά τους εαρινούς και 0 K είναι μια τιμή εντός του εύρους
θερμοκρασίας που λειτουργεί ένας βενζινοκινητήρας. Το ανώτατο όριο
θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο κύκλο επιλέχτηκε επίσης με βάση το
πραγματικό εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας του κινητήρα αλλά και σύμφωνα
με τις ενδείξεις των οργάνων του λογισμικού. Για λόγους ασφαλείας
ενδείκνυται η τιμή στο όργανο του λογισμικού να μην ξεπερνά τους 500 0 K.
Ουσιαστικά προειδοποιεί πως η υπέρβαση αυτού του ορίου είναι επικίνδυνη.
Αλλά 480 0 K που είναι το ανώτατο όριο αυτού του πειράματος είναι μια
πραγματική τιμή, καθώς τα καυσαέρια από την εξάτμιση πρέπει να είναι πάνω
από 373 0 K. Διαφορετικά, τα καυσαέρια θα υγροποιούνταν στον καταλύτη και
θα προκαλούσαν φθορές στα μέρη της μηχανής. Τα μεγέθη του όγκου του
δοχείου και της πίεσης είναι εικονικά για να γίνει η προσομοίωση. Δεν
κατασκευάζονται τόσο μεγάλου κυβισμού βενζινοκινητήρες και οι πιέσεις στον
χώρο καύσεως είναι μεγαλύτερες στην πραγματικότητα. Επιπλέον, το ήλιο
(He) ως ευγενές αέριο (μονατομικό) εξυπηρετεί στην χρησιμοποίηση για την
προσομοίωση του θερμικού αυτού κύκλου καθώς συμπεριφέρεται σχεδόν ως
ιδανικό αέριο.

Φύλλο εργασίας
Κύκλος Οtto
Περιβάλλον:
Εικονικό εργαστήριο Θερμοδυναμικής.
Έμβολο δοχείου κλειδωμένο. Τοιχώματα δοχείου αρχικά θερμαγωγά.
Περιβάλλον : Στην εργασία αυτή θα μελετήσετε διαδοχικά 2 αδιαβατικές και 2
ισόχωρες μεταβολές ιδανικού αερίου, που όλες μαζί συνθέτουν τον κύκλο
Otto* δε θα μεταβάλλετε τον αριθμό n των mol του αερίου στο δοχείο. Πιο
συγκεκριμένα: (α) θα καταγράφετε τις μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας από
τους μετρητές , (β) θα βρίσκετε τις μεταβολές έργου, εσωτερικής ενέργειας και
θερμότητας σε κάθε φάση, (γ) θα βρείτε το συνολικό έργο και (δ) θα
υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής Otto.
Ταυτόχρονα θα παρακολουθείτε στην οθόνη το σχηματισμό γραφικής παράστασης. Να ακολουθείτε
τις οδηγίες λεπτομερώς και με τη σειρά, (Αν θέλετε να παρακολουθείτε μικροσκοπικά την κίνηση
των μορίων πιέστε το κουμπί «μόρια»).

Ανοίξτε το αρχείο Gas00.lab και διαμορφώστε την πειραματική διάταξη
όπως στην εικόνα (εναλλακτικά ανοίξτε το αρχείο Gasotto.lab).
‐ Τοιχώματα δοχείου θερμαγωγά.
‐ Έμβολο κλειδωμένο, V 0 =30 x 10 -3 m 3 , εισαγωγή 2 mol He, P 0 =2,658 x
10 5 N/m 2 , T 0 =480 0 K. H ποσότητα του αερίου θα παραμείνει σταθερή
σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Γραφική παράσταση (ανοιχτή στο
μεσαίο μέγεθος κατά τη διάρκεια του πειράματος) κάτω: P-V με
κλίμακες: P: 0-3 x 10 5 N/m 2 και V: 0-60 x 10 -3 m 3 . Πάνω: P-T (0-5 x 10 5
N/m 2 και 273-550 0 K) και άξονας Υ 2 : V(0-66 x 10 -3 m 3 ). Κλείστε προς το
παρόν την πάνω γραφική παράσταση.

Πιέστε το κουμπί «εκτέλεση πειράματος». Εμφανίζεται στην καμπύλη
το Σημείο 0 (αρχικές συνθήκες).
‐
Ένας θα αντιγράφει στο διπλανό σχήμα τη γραφική
παράσταση, όπως θα σχηματίζεται. Το πρώτο σημείο που θα
εμφανιστεί θα το αριθμήσει στο σχήμα με 0. Όταν ολοκληρωθεί η 1 η
(από τις 4) μεταβολή, το τελευταίο της σημείο θα το αριθμήσει με 1
κ.ο.κ. Συνολικά θα αριθμηθούν 4 σημεία (0,1,2 και 3). Αν εκτελέσετε με
προσοχή, πρέπει να προκύψει κλειστό σχήμα (κυκλική μεταβολή).
‐
Θα μεταβάλλετε το όγκο σύμφωνα με τον πίνακα 1 (παρακάτω), χωρίς
ακόμα να καταγράφετε δεδομένα. Όταν μεταβαίνετε από ισόχωρη σε
αδιαβατική μεταβολή, θα μετατρέπετε πρώτα τα τοιχώματα σε
αδιαβατικά. Όταν μεταβαίνετε από αδιαβατική σε ισόθερμη, θα τα
μετατρέπετε σε θερμαγωγά. Εκτελέστε τη μεταβολή.
‐
Πάνω στο σχήμα σημειώστε με το μολύβι σας τι είδους μεταβολή
(αδιαβατική συμπίεση ή εκτόνωση ή ισόχωρη μεταβολή)
αντιπροσωπεύει το κάθε τμήμα (Οι αδιαβατικές έχουν μεγάλη κλήση
ενώ οι ισόχωρες είναι κάθετες, σταθερός ο όγκος).
‐
Το σχήμα της μεταβολής είναι ανοιχτό ή κλειστό;
Κλειστό.
Στο σχήμα που φτιάξατε σημειώστε με βελάκια τη φορά της μεταβολής.
‐
Ανοίξτε πάλι (χωρίς αποθήκευση αλλαγών) το αρχείο Gasotto.lab ή το
Gas00.lab (οπότε διαμορφώνετε εκ νέου τις αρχικές συνθήκες).
Ταχύτερη είναι η πρώτη λύση.
Θα επαναλάβετε την κυκλική μεταβολή Οtto καταγράφοντας τα
δεδομένα.
‐
Πιέστε το κουμπί «εκτέλεση πειράματος». Εμφανίζεται στην καμπύλη
το Σημείο 0 (αρχικές συνθήκες).
‐
Θα μεταβάλλετε τον όγκο όπως πριν. Μην ξεχνάτε τη μετατροπή
τοιχωμάτων από θερμαγωγά σε αδιαβατικά και αντίστροφα πριν από
κάθε μεταβολή και ανάλογα το είδος της. Μέχρι να ολοκληρωθούν και
οι 4 μεταβολές, θα συμπληρώνετε στον Πίνακα 1 τις τιμές
θερμοκρασίας, πίεσης, θερμότητας, εσωτερικής ενέργειας και έργου
από τους αντίστοιχους μετρητές. Για να βλέπετε το μετρητή
θερμοκρασίας, όταν τα τοιχώματα είναι αδιαβατικά, θα χρειαστεί να
κρύβετε και να επανεμφανίζετε τη γραφική παράσταση.
Θα συμπληρώνετε παρακάτω για κάθε μεταβολή, αν αυξήθηκε (θετικό
πρόσημο), αν ελαττώθηκε (αρνητικό πρόσημο) ή αν παρέμεινε
αμετάβλητη η εσωτερική ενέργεια. Στις μεταβολές όπου υπήρχε
διαφορά ΔU θα σημειώνετε επίσης και αν θερμάνθηκε, αν ψύχθηκε ή
αν δεν άλλαξε η θερμοκρασία του αερίου. (Στην παρένθεση θα
σημειώνετε και αν πρόκειται για συμπίεση ή εκτόνωση)
Βρείτε τώρα τη μεταβολή θερμότητας και έργου για κάθε μεταβολή
(συμπληρώνετε στην παρένθεση και αν είναι συμπίεση ή εκτόνωση. Θα
λάβετε υπόψη και τα πρόσημα. Θα υπολογίσετε αφαιρώντας από την
τελική τιμή την αρχική: πχ ΔW 2,3 = W 3 - W 2 ).

Σε ποιες μεταβολές το αέριο απέδωσε /προσέλαβε ενέργεια μέσω
έργου; Στις εκτονώσεις απέδωσε, ενώ στις συμπιέσεις προσέλαβε
Από πού πήρε και πού απέβαλλε θερμότητα το αέριο;
Στις αδιαβατικές μεταβολές στο αέριο απορρόφησε ή απέβαλλε
καθόλου θερμότητα;
Αιτιολογήστε την τελευταία σας απάντησή
Συμπεράσματα
Με βάση τα παραπάνω φύλλα εργασίας βλέπουμε πώς μπορούμε να
προσομοιώσουμε τις λειτουργίες των μηχανών εσωτερικής καύσεως μέσω
λογισμικού προγράμματος. Οι θερμικοί κύκλοι που αποτελούν την λειτουργία
των ΜΕΚ βασίζονται σε φυσικές διεργασίες αλλά και σε πειράματα που
λαμβάνουν μέρος στο εικονικό εργαστήριο. Για την προσομοίωση και την
μελέτη αυτών των μεταβολών στο εικονικό εργαστήριο χρησιμοποιούνται
αέρια, επειδή αυτά ανταποκρίνονται και μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους
πιο γρήγορα στις μεταβολές που διαδραματίζονται. Τα αποτελέσματα που
λαμβάνουμε μέσω του προγράμματος αλλά και μέσω των γραφικών
παραστάσεων ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό με τα πραγματικά
δεδομένα. Ο λόγος που τα αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά στη
εφαρμογή είναι επειδή οι γύρω συνθήκες δεν είναι ιδανικές.
Η βασική διαφορά μεταξύ πραγματικών θερμικών μηχανών και
προγράμματος είναι το αέριο που χρησιμοποιείται ως εργαζόμενο μέσο. Οι
μηχανές χρησιμοποιούν το ίδιο το καύσιμο ως μέσο παραγωγής έργου καθώς
κατά την καύση (υπό κατάλληλες συνθήκες) παράγονται αέρια (καυσαέρια)
που είναι η αιτία για την παραγωγή έργου. Τα παράγωγα της καύσης δεν είναι
ιδανικά αέρια αλλά μείγμα αερίων. Μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το
εργαζόμενο αέριο υπάρχουν και δημιουργούνται αλληλεπιδράσεις οι οποίες
δεν είναι αμελητέες.

ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Η ψυχομετρία είναι η επιστήμη πού περιλαμβάνει τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του
υγρού αέρα και την επίδραση της ατμοσφαιρικής υγρασίας στα υλικά και στις ανθρώπινες
συνθήκες άνεσης.Στο σκελετό του ψυχρομετρικού χάρτη της ASHRAE φαίνονται τα
καταστατικά μεγέθη υγρού ατμοσφαιρικού αέρα,η μορφή του οποίου παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 1.3.

Διάγραμμα 1.3 Αναπαράσταση καταστατικών μεγεθών υγρού ατμοσφαιρικού αέρα στον
ψυχρομετρικό χάρτη.
1.θερμοκρασία ξηρού βολβού, 2. θερμ. υγρού βολβού σημείο δρόσου ή θερμ. κορεσμού, 3.
ισοθερμοκρασιακή υγρού βολβού, 4. ισοθερμική ξηρού βολβού, 5. ενθαλπία κορεσμού, 6.
σχετική υγρασία, 7. Ισόογκος, 8. Σημείο δρόσου, 9.απόλυτος υγρασία, 10. Απόκλιση
ενθαλπίας, 11. Κύκλος ευθυγράμμισης, 12.κόκκοι υγρασίας, 13. Συντ.Αισθητής θερμότητας
Ψυχρομετρικοί όροι
Τα στοιχεία ή ιδιότητες του αέρα που αναφέρονται στον ψυχρομετρικό χ χάρτη
άρτη είναι:
Θερμοκρασία ξηρού βολβού: : η θερμοκρασία του αέρα πού μετρείται με ένα κοινό
θερμόμετρο.
Θερμοκρασία υγρού βολβού: : η θερμοκρασία πού μετρείται με ένα θερμόμετρο τού οποίου ο
βολβός καλύπτεται μ’ ένα βρεγμένο ύφασμα και πού εκτίθεται σ’ ένα ρεύμα ταχέως
κινούμενου αέρα.
Θερμοκρασία σημείου δρόσου: : η θερμοκρασία στην οποία αρχίζει η συμπύκνωση της
υγρασίας όταν ο αέρας ψύχεται βαθμιαία.
Σχετική υγρασία: ορίζεται ο λόγος του πραγματικού βάρους των υδρατμών του που
περιέχονται στην μονάδα βάρους του αέρα, προς το βάρος των υδρατμών που χρειάζεται ο
αέρας της αυτής θερμοκρασίας για να κορεσθεί.

Απόλυτος ή ειδική υγρασία: το βάρος του υδρατμού σε κόκκους ή λίβρες (pounds)pounds))
υγρασίας ανά λίβρα (pounds)pound) ξηρού αέρα.
Ενθαλπία: μια θερμικήι διότητα που δείχνει την ποσότητα της θερμότητας του αέρα πάνω
από μία αυθαίρετη βάση σε Btu ανά pound ξηρού αέρα. Η βάση για τον ξηρό αέρα είναι και
για την περιεχόμενη υγρασία 32 0 F νερού.
Απόκλιση ενθαλπίας: η ενθαλπία πού ορίστηκε ανωτέρω, για κάθε δεδομένη κατάσταση ,
είναι η ενθαλπία κορεσμού. Θα πρέπει να διορθωθεί με την απόκλιση ενθαλπίας λόγω του
αέρα πού δεν είναι σε κατάσταση κορεσμού. Η απόκλιση ενθαλπίας δίνεται Btu ανά pound
ξηρού αέρα και λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο όταν απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
Οπωσδήποτε παραλείπεται στους κανονικούς κλιματιστικούς υπολογισμούς.
Ειδικοί όγκοι: τα κυβικά πόδια μίγματος αέρα και υγρασίας ανά pound ξηρού αέρα.
Συντελεστής αισθητής θερμότητας: ο λόγος της αισθητής πρός την συνολική θερμότητα.
Κύκλος ευθυγράμμισης: τοποθετείται στους 80 0 F (pounds)db) και 50% (pounds)rh) και χρησιμοποιείται
μαζί με τον συντελεστή αισθητής θερμότητας στη χάραξη των γραμμών των διαφόρων
κλιματιστικών μεταβολών.
Εφαρμοσμένη ψυχρομετρία
Οι πρακτικές αρχές της ψυχρομετρίας όπως εφαρμόζονται για την εκλογή της
κλιματιστικής συσκευής υποδιαιρούνται σε τρία μέρη:
1. Περιγραφή των όρων μεταβολών και συντελεστών, πού συναντώνται στις
κανονικές εφαρμογές κλιματισμού.
2. Κλιματιστική συσκευή, παράγοντες πού επιδρούν στις συνήθεις μεταβολές και η
επίδρασή τους στην επιλογή του κλιματιστικού εξοπλισμού.
3. Ψυχρομετρία και έλεγχος μερικών φορτίων στην εκλογή του εξοπλισμού και στις
συνήθεις μεταβολές.
Στον πιο πάνω ορισμό της ψυχρομετρίας θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να
συμπεριλάβει και τις μεθόδους ελέγχου των θερμικών ιδιοτήτων του υγρού αέρα.
Κλιματιστικές μεταβολές
Ο ψυχρομετρικός χάρτης είναι μια επινόηση τοποθετήσεως όλων των θερμοδυναμικών
στοιχείων του αέρα, (pounds)μίγματος ξηρού αέρα – υδρατμών), σ’ ένα διάγραμμα και συντάχθηκε από τον
Carrier το 1911.
Παρακάτω, μια τυπική κλιματιστική μεταβολή σχεδιασμένη πάνω σ’ ένα ψυχρομετρικό χάρτη. Ο
αέρας περιβάλλοντος (pounds)2) αναμιγνύεται με τον αέρα
επιστροφής του δωματίου (pounds)1) και εισέρχεται στην κλιματιστική συσκευή (pounds)3). . Ο αέρας ρέει
μέσω της κλιματιστικής συσκευής (pounds)3-4) ) και προσάγεται στον κλιματιζόμενο χώρο (pounds)4). Ο
προσαγόμενος αέρας στον κλιματιζόμενο χώρο κινείται κατά μήκος της γραμμής (pounds)4-1)
(pounds)4 καθώς απορροφά τα φορτία δωματίου και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
Κανονικά, το μεγαλύτερο μέρος του προσαγομένου αέρα μέσω του κλιματιστικού
συστήματος στον κλιματιζόμενο χώρο επιστρέφει στην κλιματιστική συσκευή. Εκεί
αναμιγνύεται με τον αέρα περιβάλλοντος που απαιτείται για αερισμό. Το μίγμα περνά
κατόπιν μέσω της κλιματιστικής συσκευής όπου προστίθεται ή αφαιρείται θερμότητα ή
υγρασία, όπως απαιτείται για την διατήρηση των επιθυμητών συνθηκών.
Η εκλογή κατάλληλου εξοπλισμού για να επιτύχουμε τις επιθυμητές συνθήκες και για
να ελέγχουμε τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του αέρα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους.
Εδώ θα συζητηθούν μόνο εκείνοι που επηρεάζουν τις ψυχρομετρικές ιδιότητες του αέρα.
Οι παράγοντες αυτοί είναι: ο συντελεστής αισθητής θερμότητας χώρου (pounds)RSHF), ο
συντελεστής αισθητής θερμότητας συσκευής, (pounds)GSHF), η ενεργός θερμοκρασία επιφάνειας,
(pounds)t es) ), ο συντελεστής παράκαμψης, (pounds)BF), ο ενεργός συντελεστής αισθητής θερμότητας,
(pounds)ESHF).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συντελεστής αισθητής θερμοκρασίας (pounds)SHF)
Η θερμότητα του αέρα μπορεί να διακριθεί σε αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα. Ο
όρος συντελεστής αισθητής θερμότητας, σημαίνει ο λόγος της αισθητής πρός την συνολική
θερμότητα όπου η συνολική θερμότητα είναι το σύνολο της αισθητής και της λανθάνουσας
θερμότητας. Ο λόγος αυτός μπορεί να εκφραστεί ως κάτωθι:
όπου: SHF = συντελεστής αισθητής θερμότητας
SH = αισθητή θερμότητα
LH = λανθάνουσα θερμότητα
TH = συνολική θερμότητα
(pounds)Συντελεστής αισθητής θερμότητας χώρου (pounds)RSHF)
Ο όρος συντελεστής αισθητής θερμότητας χώρου, είναι
ο λόγος της αισθητής θερμότητας χώρου πρός το άθροισμα της αισθητής και της λανθάνουσας
θερμότητας χώρου.
Ο προσαγόμενος αέρας σ’ έναν κλιματιζόμενο χώρο πρέπει απαραίτητα να έχει την
ικανότητα να αντισταθμίζει ταυτόχρονα το αισθητό και το λανθάνον φορτίο του χώρου.
Η γραμμή συντελεστής αισθητής θερμότητας χώρου μπορεί να χαραχθεί στον
ψυχρομετρικό χάρτη χωρίς να είναι γνωστές οι συνθήκες του αέρα προσαγωγής. Η ακόλουθη
διαδικασία διευκρινίζει το πώς χαράζουμε την γραμμή αυτή χρησιμοποιώντας το υπολογισθέν
(pounds)RSHF), τις συνθήκες υπολογισμού χώρου, την κλίμακα
συντελεστής αισθητής θερμότητας (pounds)SHF) στην επάνω δεξιά γωνία του ψυχρομετρικού
χάρτη και τον κύκλο ευθυγράμμισης στους 80 0 F (pounds)db) και 50% σχετική υγρασία:
• Χαράζουμε μια βασική γραμμή δια του κύκλου ευθυγράμμισης και του
υπολογισθέντος (pounds)RSHF), που δίνεται στην κλίμακα του συντελεστή αισθητής
θερμότητας χώρου στην επάνω δεξιά γωνία του ψυχρομετρικού χάρτη.
• Χαράζουμε την πραγματική γραμμή του συντελεστή αισθητής θερμότητας χώρου δια
του σημείου των συνθηκών υπολογισμού δωματίου και παράλληλο στην βασική
γραμμή του βήματος 1. Γραμμή (pounds)3-4). Όπως φαίνεται στο σχήμα η γραμμή κορεσμού
του ψυχρομετρικού χάρτη.
Συντελεστής αισθητής θερμότητας συσκευής (pounds)GSHF)
Ο συντελεστή αισθητής θερμότητας συσκευής είναι ο λόγος της συνολικής αισθητής
θερμότητας προς το συνολικό θερμικό φορτίο συσκευής που πρέπει να χειριστεί η
κλιματιστική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών φορτίων περιβάλλοντος. Η γραμμή
του συντελεστή αισθητής θερμότητας συσκευής μπορεί να χαραχθεί στον
ψυχρομετρικό χάρτη χωρίς να γνωρίζουμε τις συνθήκες του αέρα προσαγωγής κατά τον ίδιο
τρόπο με την γραμμή (pounds)RSHF).
4) φαίνεται η ανωτέρω χάραξη με χρήση τ του
ου υπολογισθέντος (pounds)GSHF), των συνθηκών της ανάμιξης του αέρα στην συσκευή, την κλίμακα του
συντελεστής αισθητής θερμότητας (pounds)SHF) και τον κύκλο ευθυγράμμισης του ψυχρομετρικού χάρτη.
Η προκύπτουσα γραμμή (pounds)GSHF), χαράζεται διά του σημείου των συνθηκών ανάμιξης
ης του αέρα στη συσκευή.
Απαιτούμενη παροχή αέρα
Η παροχή αέρα που απαιτείται για την ταυτόχρονη παραλαβή των αισθητών και
λανθανόντων θερμικών φορτίων χώρου και η παροχή αέρα συσκευής που απαιτείται για την
κάλυψη των συνολικών φορτίων,μπορού να υπολογι
υπολογιστούν
στούν χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες
γραμμές (pounds)RSHF)και (pounds)GSHF).
Στην πράξη, τα θερμικά κέρδη λόγο των ανεμιστήρων των αεραγωγών και τις απώλειές
τους, λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ψυκτικού φορτίου. Τούτο όμως
συνεπάγεται μία διαδικασία δοκιμών και σφάλματος που είναι αρκετά επίπονος, γι’ αυτό

απλποιείται μέσω του συσχετισμού όλων των κλιματιστικών φορτίων με τις φυσικές
επιδόσεις του κλιματιστικού εξοπλισμού, και κατόπιν μέσω της χρήσης της επίδοσης του
εξοπλισμού στον πραγματικό υπολογισμό του φορτίου.
Ο υπολογισμός αυτός αφορά την εισαγωγή εξωτερικού αέρα για αερισμό των κλιματιζόμενων
χώρων
Qa i : Το αισθητό φορτίο αερισμού την ώρα i
Ql i : Το λανθάνον φορτίο αερισμού την ώρα i
V: Ο όγκος του χώρου
n: Ο αριθμός εναλλαγών αέρα ανά ώρα
Dt i : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική θερμοκρασία ξηρού βολβού κατά την
ώρα i
D g : Η διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική απόλυτη υγρασία. Η διαφορά αυτή
θεωρείται σταθερή γιά όλες τις ώρες υπολογισμού.
Η παραπάνω συσχέτιση αναγνωρίζεται γενικά σαν μια ψυχρομετρική συσχέτιση
φορτίων και επίδοσης κλιματισμού. Ο συσχετισμός γίνεται υπολογίζοντας την ενεργό
θερμοκρασία επιφάνειας, (pounds) t es) ). τον συντελεστής παράκαμψης, (pounds) BF ) και τον ενεργός
συντελεστής θερμότητας, (pounds)ESHF).
Η θερμοκρασία της επιφάνειας του κλιματιστικού εξοπλισμού μεταβάλλεται σ’ όλη την
έκταση της επιφάνειας της συσκευής εφ’ όσον ο αέρας έρχεται σ’ επαφή μ’ αυτήν.
Οπωσδήποτε η ενεργός θερ- μοκρασία επιφάνειας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η
ομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας που θα έχει ως αποτέλεσμα τις ίδιες συνθήκες του αέρα
εξόδου με την ανομοιόμορφη θερμοκρασία επιφάνειας που πράγματι επικρατεί κατά την
λειτουργία της κλιματιστικής συσκευής. Εφ’ όσον ο κλιματισμός του αέρα μέσω της
κλιματιστικής συσκευής καταλήγει στη βασική αρχή της μετάδοσης θερμότητας μεταξύ των
θερμαντικών ή ψυκτικών στοιχείων και του αέρα που διέρχεται μέσω αυτών, θα πρέπει
απαραίτητα να υπάρχει ένα κοινο σημείο αναφοράς. Το σημείο αυτό είναι ενεργός
θερμοκρασία επιφάνειας (pounds)t es) ). της συσκευής. Οι παραπάνω δύο τρόποι μετάδοσης θερμότητας
είναι σχετικά ανεξάρτητοι μεταξύ τους αλλά είναι ποσοτικά ίδιοι ότα αναφερόμαστε στην
ενεργό θερμοκρασία επιφάνειας.
Ψυκτικές συσκευές με 4 σειρές πτερυγοφόρων στοιχείων, επιτυγχάνουν επαφή με το
80% του διερχόμενου αέρα. Με 6 σειρές επιτυγχάνουμε επαφή 92%. Το παραπάνω
διάγραμμα 1.7, δείχνει μια μεταβολή πού έχει εφαρμογή σε ψυκτικό στοιχείο ψυχρού νερού
και με αντιρροή του αέρα προσαγωγής σε σχέση με το ψυχρό νερό. Ο συσχετισμός πού
φαίνεται στο σχήμα μπορεί να εξηγηθεί και για τα θερμαντικά στοιχεία ή τα ψυκτικά άμεσης
εκτόνωσης και για ροή αέρα παράλληλη προς το στοιχείο. Η διεύθυνση, η κλίση και η θέση
των γραμμών αλλάζουν, αλλά εφαρμόζεται η ίδια θεωρία.
Στην πραγματικότητα όμως κατά την ψύξη του αέρα με κάποια ψυκτική συσκευή, μόνο
ένα μέρος του αέρα έρχεται σε άμεση επαφή με την ψυχρή μεταλλική επιφάνεια του
στοιχείου ψύξης, ενώ το υπόλοιπο περνά από το στοιχείο χωρίς να ψυχθεί καθόλου. Έτσι η
θερμοκρασία του αέρα μετά το ψυκτικό στοιχείο, θα είναι μία θερμοκρασία που θα
προέρχεται από την ανάμιξη του αέρα πού ήρθε σε επαφή (pounds)σχεδόν ίδια θερμοκρασία με το
στοιχείο) και τον αέρα πού πέρασε χωρίς ναψυχθεί καθόλου με σχεδόν ίδια θερμοκρασία του
αέρα πρό της ψυκτικής συσκευής. Τούτο σημαίνει ότι η θερμοκρασία πού θα προκύψει από
την ανάμιξη θα είναι υψηλότερη από τη συσκευή ψύξεως (pounds)στοιχείου). Επομένως και οι
θερμοκρασίες υγροποιήσεως της συσκευής (pounds)adp) και αέρα θα είναι διαφορετικές. Το σημείο
υγροποιήσεως της συσκευής είναι πάντοτε μικρότερος από το σημείο υγροποιήσεως του αέρα
πού εξέρχεται από την συσκευή ψύξεως. Η διαφορά είναι συνάρτηση του αέρα που περνά
από την συσκευή χωρίς να ψυχθεί, και υπολογίζεται ως ο συντελεστής παράκαμψης (pounds)BF).

Συντελεστής παράκαμψης (pounds)BF)
Ο συντελεστής παράκαμψης συνεπώς είναι συνάρτηση των φυσικών χαρακτηριστικών
και των χαρακτηριστικών λειτουργίας της κλιματιστικής συσκευής και σαν τέτοιος
αντιπροσωπεύει εκείνο το τμήμα του αέρα που θεωρείται ότι διέρχεται μέσω της
κλιματιστικής συσκευής και που παραμένει τελείως αμετάβλητο.
Τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον συντελεστή
παράκαμψης έχουν ως ακολούθως:
• Μείωση στη διατιθέμενη τιμή της επιφάνειας μετάδοσης της θερμότητας της
συσκευής, έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του συντελεστή παράκαμψης, δηλαδή λιγότερες σειρές
στο στοιχείο, λιγότερο εμβαδό επιφάνειας στοιχείου, μεγαλύτερο άνοιγμα μεταξύ των
αυλών του στοιχείου.
• Μείωση της ταχύτητας του αέρα μέσω της κλιματιστικής συσκευής έχει ως
αποτέλεσμα μείωση του συντελεστή παράκαμψης, δηλ. περισσότερο χρόνο για να έρθει σε επαφή
ο αέρας με την επιφάνεια μετάδοσης της θερμότητας.
Η μείωση ή η αύξηση του ποσού της επιφάνειας μετάδοσης θερμότητας έχει
μεγαλύτερη επίδραση στοσυντελεστή παράκαμψης από την μεταβολή της ταχύτητας του
αέρα μέσω της συσκευής.Η επίδραση της μεταβολής του συντελεστή παράκαμψης στον
κλιματιστικό εξοπλισμό έχει ως εξής:
1. Μικρότερος συντελεστής παράκαμψης,
a) Ψηλότερο σημείου δρόσου συσκευής, θα εκλεγεί εξοπλισμός απ’ ευθείας
εκτόνωσης για μεγαλύτερη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου και
εξοπλισμός ψυχρού νερού για μικρότερη ή μεγαλύτερη θερμοκρασία ψυχρού
νερού. Πιθανώς μικρότερη ψυκτική συσκευή.
b) Λιγότερος αέρας, μικρότερος ανεμιστήρας και κινητήρας του.
c) Μεγαλύτερη επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας, θα υπάρχουν περισσότερες,
σειρές στοιχείου ή περισσότερη επιφάνεια στοιχείου.
2. Μεγαλύτερος συντελεστής παράκαμψης,
a. Χαμηλότερο σημείου δρόσου συσκευής, χαμηλότερη θερμοκρασία ψυκτικού
μέσου κατά την εκλογή εξοπλισμού απ’ ευθείας εκτόνωσης και μεγαλύτερη
παροχή ή μικρότερη θερμοκρασία νερού για εξοπλισμό ψυχρού
νερού. Πιθανώς μεγαλύτερη ψυκτική μηχανή.
b. Περισσότερος αέρας, μεγαλύτερος ανεμιστήρας και κινητήρας.
c. Μικρότερη επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας, θα διατίθενται λιγότερες
σειρέςστοιχείου ή μικρότερη επιφάνεια στοιχείου.
d. Μεγαλύτερη διάμετρος σωλήνα όταν χρησιμοποιείται περισσότερη ποσότητα
ψυχρού νερού.
Η εκλογή συνεπώς του κατάλληλου συντελεστή παράκαμψης για μια συγκεκριμένη
εφαρμογή είναι θέμα ισορροπίας αρχικού κόστους και κόστους λειτουργίας.
Ενεργός συντελεστής αισθητής θερμότητας (pounds)ESHF)
Για να συνδεθεί ο συντελεστής παράκαμψης και το σημείο δρόσου της συσκευής έχει
αναπτυχθεί ο ενεργός συντελεστής θερμότητας, (pounds)ESHF). Ο ESHF είναι συνδεδεμένος με
τον συντελεστή παράκαμψης (pounds)BF), και το σημείο δρόσου της συσκευής και έτσι απλοποιεί
τον υπολογισμό της παροχής του αέρα και την εκλογή της συσκευής.
Ο ενεργός συντελεστής θερμότητας, (pounds)ESHF) είναι ο λόγος της αισθητής θερμότητας
του χώρου προς τις ενεργές και λανθάνουσες θερμότητες του χώρου.
Τα παρακαμπτόμενα φορτία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος που συμπεριλαμβάνονται
στον υπολογισμό του (pounds)ESHF) είναι φορτία επιβεβλημένα στον κλιματιζόμενο χώρο με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο με το φορτίο διείσδυσης. Το φορτίο διείσδυσης εισέρχεται μέσα από τις
πόρτες , τα παράθυρα και τις χαραμάδες ενώ το φορτίο παράκαμψης του αέρα εξωτερικού
περιβάλλοντος μεταφέρεται στον κλιματιζόμενο χώρο μέσω του συστήματος διανομής αέρα.

Ψυκτικές χερσαίες αυτοκίνητες μεταφορές
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Περιγραφή μονάδας
Οι μονάδες φορτηγών τροφοδοτούμενων από όχημα είναι μονάδες δύο μερών που
περιλαμβάνουν συμπυκνωτή και εξατμιστήρα σχεδιασμένους για εφαρμογές συντήρησης,
κατάψυξης και βαθιάς κατάψυξης σε μικρά φορτηγά και βαν. Ένας ιμαντοκίνητος
συμπιεστής που λειτουργεί στον κινητήρα του οχήματος, διατηρεί σε λειτουργία το
σύστημα ψύξης κατά τη λειτουργία σε κίνηση. Τα μοντέλα ηλεκτρικής αναμονής
διαθέτουν έναν δεύτερο συμπιεστή μέσα στον συμπυκνωτή. Αυτός ο ιμαντοκίνητος
συμπιεστής κινείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ όταν συνδέεται σε μια πηγή τροφοδοσίας
AC κατά τη λειτουργία σε στάση. Ο ελεγκτής Direct Smart Reefer (DSR) διευκολύνει τη
λειτουργία της μονάδας, ενώ το αρθρωτό σχέδιό του επιτρέπει εύκολο σέρβις
Χαρακτηριστικά τυπικής μονάδας
• Συμπυκνωτής - Ελαφρύς σχεδιασμός, εύκολο σέρβις με κάλυμμα από
πολυπροπυλένιο προδιαγραφών αυτοκινήτου.
• Εξατμιστήρας - Πολύ λεπτός σχεδιασμός, κάλυμμα από πολυπροπυλένιο
προδιαγραφών αυτοκινήτου με κατασκευή αλουμινίου.
• Χειριστήρια - Φιλικός προς τον χρήστη ελεγκτής Direct Smart Reefer (DSR)
μέσα στην καμπίνα.
• Ψυκτικό υγρό - R-134a, R-452A ή R-404a (ανάλογα με το μοντέλο μονάδας).
Εξαρτήματα συστήματος
Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα κύρια εξαρτήματα: συμπιεστής,
συμπυκνωτής, εξατμιστήρας και πίνακας ελέγχου στην καμπίνα (HMI).
Συμπιεστής(-ές)
Όλα τα τροφοδοτούμενα από ρεύμα συστήματα χρησιμοποιούν έναν
μηχανοκίνητο συμπιεστή, είτε ταλαντευόμενου δίσκου ή παλινδρομικό, ανάλογα
με το συγκεκριμένο μοντέλο. Τα μοντέλα ηλεκτρικής αναμονής διαθέτουν επίσης
ένα ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο θέτει σε λειτουργία έναν δεύτερο συμπιεστή που
βρίσκεται μέσα στον συμπυκνωτή.

Συμπυκνωτής
Ο συμπυκνωτής βρίσκεται στην οροφή του οχήματος ή μπροστά από το πλαίσιο
φορτίου. Το κάλυμμα αφαιρείται εύκολα για να έχετε πρόσβαση στις ασφάλειες ή
να επισκευάσετε τη μονάδα.

Εξατμιστήρας
Ο εξατμιστήρας είναι τοποθετημένος στην οροφή μέσα στο πλαίσιο φορτίου. Το
κάλυμμα αφαιρείται εύκολα για σέρβις.

Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου
Το Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου αποτελείται από μια Μονάδα ηλεκτρονικού
ελέγχου (βρίσκεται στο εσωτερικό της μονάδας συμπυκνωτή) και το HMI. Το HMI
επιτρέπει στον οδηγό του φορτηγού να χειρίζεται τη μονάδα ψύξης
Περιγραφή
Το Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Αυτόματη εκκίνηση
• Ήπια εκκίνηση
• Ενεργή οθόνη
• Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
• Συνολικό ωρόμετρο
• Ωρόμετρο συμπιεστή οχήματος
• Ωρόμετρο συμπιεστή ηλεκτρικής αναμονής
• Συναγερμός χαμηλής τάσης μπαταρίας
• Βομβητής
• Έλεγχος μονάδας χωρίς HMI
• Μη αυτόματη ή αυτόματη απόψυξη
• Προειδοποίηση συντήρησης
• Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα επιστροφής
• Ένδειξη θερμοκρασίας σημείου ρύθμισης
• Προειδοποίηση ηλεκτρικής τροφοδοσίας
• Ανεξάρτητη σύνδεση/αποσύνδεση χώρων σε μονάδες με πολλαπλούς
χώρους ελέγχου θερμοκρασίας
Αυτόματη εκκίνηση: Σε περίπτωση που η λειτουργία της μονάδας διακοπεί λόγω
βλάβης στην τροφοδοσία, είτε κατά τη λειτουργία στον δρόμο είτε κατά τη
λειτουργία ηλεκτρικής αναμονής, θα ξεκινήσει και πάλι μόλις αποκατασταθεί η
τροφοδοσία.
Ήπια εκκίνηση: Όλες οι καταστάσεις λειτουργίας παραμένουν ανενεργές για
μερικά δευτερόλεπτα μετά την Αυτόματη εκκίνηση.
Ενεργή οθόνη: Η οθόνη του HMI είναι πάντα ενεργή και φωτισμένη, εκτός από το
διάστημα κατά το οποίο η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη (χωρίς τροφοδοσία) ή
όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη, αλλά έχει απενεργοποιηθεί μη αυτόματα από το
HMI (όταν δεν υπάρχει ενεργός συναγερμός).
Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο: Τα πλήκτρα του HMI είναι πάντα φωτισμένα εκτός
από το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη (χωρίς
τροφοδοσία) ή όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη, αλλά έχει απενεργοποιηθεί μη
αυτόματα από το HMI (όταν δεν υπάρχει ενεργός συναγερμός). Το πλήκτρο On/

Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) είναι πάντα φωτισμένο εκτός από όταν η
μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη (χωρίς τροφοδοσία) και με αυτόν τον τρόπο
υποδεικνύει την παρουσία τροφοδοσίας στη μονάδα.
Συνολικό ωρόμετρο: Ο συνολικός αριθμός ωρών κατά τις οποίες λειτουργεί η
μονάδα.
Ωρόμετρο συμπιεστή οχήματος: Ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες η
μονάδα λειτουργεί «στον δρόμο».
Ωρόμετρο συμπιεστή ηλεκτρικής αναμονής: Ο αριθμός ωρών κατά τον οποίο
η μονάδα λειτουργεί σε ηλεκτρική αναμονή.
Συναγερμός χαμηλής τάσης μπαταρίας: Αποσυνδέει τη μονάδα όταν η τάση
της μπαταρίας πέφτει κάτω από 10,5 V σε συστήματα 12 VDC ή κάτω από 21 V
σε συστήματα 24 VDC.
Βομβητής: Ενεργοποιείται όταν η μπαταρία του οχήματος και η ηλεκτρική
τροφοδοσία είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα. Επίσης, ενεργοποιείται όταν οι
πόρτες είναι ανοικτές, ενώ λειτουργεί η μονάδα ψύξης.
Έλεγχος μονάδας χωρίς HMI: Ο χειρισμός της μονάδας μπορεί, επίσης, να γίνει
από το Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου χωρίς το HMI, ανάλογα με τις συνθήκες
που έχουν επιλεγεί από το HMI πριν από την αποσύνδεσή του.
Μη αυτόματη ή αυτόματη απόψυξη: Είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ μη
αυτόματης ή αυτόματης απόψυξης.
Προειδοποίηση συντήρησης: Προειδοποίηση στην οθόνη για την ανάγκη
διεξαγωγής συντήρησης στη μονάδα.
Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα επιστροφής: Ένδειξη στην οθόνη για τη
θερμοκρασία στον χώρο φορτίου. Στις μονάδες με δύο χώρους ελέγχου
θερμοκρασίας, η θερμοκρασία και στους δύο χώρους μπορεί να αναγνωσθεί
στην ίδια οθόνη.
Ένδειξη θερμοκρασίας σημείου ρύθμισης: Ένδειξη θερμοκρασίας σημείου
ρύθμισης στην οθόνη. Στις μονάδες με δύο χώρους ελέγχου θερμοκρασίας, η
θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης και των δύο χώρων μπορεί να αναγνωσθεί
στην ίδια οθόνη.
Προειδοποίηση ηλεκτρικής τροφοδοσίας: Προειδοποίηση στην οθόνη ότι η
μονάδα είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική τροφοδοσία.

Ηλεκτρικό σύστημα
Τα χειριστήρια και τα εξαρτήματα ψύξης της μονάδας λειτουργούν στα 12 Vdc.
Οι μονάδες ηλεκτρικής αναμονής διαθέτουν ένα μοτέρ αναμονής που λειτουργεί
στα 115 ή τα 230 Vac όταν συνδέεται σε μια απομακρυσμένη πηγή τροφοδοσίας.
Ένας μετασχηματιστής στη μονάδα συμπυκνωτή μετατρέπει τα 115 ή τα 230 Vac
σε 12 Vdc για τη λειτουργία των χειριστηρίων και των εξαρτημάτων ψύξης της
μονάδας.
Ασφάλειες
Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες.
Ασφάλεια κύριας τροφοδοσίας - Η ασφάλεια κύριας τροφοδοσίας βρίσκεται στο
διαμέρισμα του κινητήρα του οχήματος και συνδέεται απευθείας στην μπαταρία
του οχήματος. Αυτή η ασφάλεια 60 Α σε σειρά δεν είναι επισκευάσιμη και πρέπει
να αντικαθίσταται.
Ασφάλεια τροφοδοσίας ανάφλεξης - Η ασφάλεια τροφοδοσίας ανάφλεξης
συνδέεται με το σύστημα ανάφλεξης με τηκτές ασφάλειες του οχήματος. Ανάλογα
με το όχημα, η θέση του πίνακα ασφαλειών μπορεί να είναι μέσα στην καμπίνα ή
κάτω από το καπό του οχήματος.
Ασφάλειες εξαρτημάτων μονάδας - Αυτές οι ασφάλειες βρίσκονται στη μονάδα
συμπυκνωτή. Αφαιρέστε το κάλυμμα του συμπυκνωτή για να έχετε πρόσβαση σε
αυτές. Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες ασφάλειες μπορεί να μην
χρησιμοποιούνται.
Γενική λειτουργία
Στις μονάδες φορτηγών, ο έλεγχος θερμοκρασίας βασίζεται σε δύο τιμές: Στη
ρύθμιση (Σημείο ρύθμισης) του ηλεκτρονικού θερμοστάτη και στη θερμοκρασία
επιστροφής του εξατμιστήρα. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο θερμοκρασιών
καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας: ψύξη, θέρμανση ή εκτός λειτουργίας.
• Ψύξη: Όταν η θερμοκρασία στον χώρο φορτίου είναι υψηλότερη από το
σημείο ρύθμισης, η μονάδα λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης, για να μειωθεί η
θερμοκρασία επιστροφής του εξατμιστήρα.
• Θέρμανση: Όταν η θερμοκρασία στον χώρο φορτίου είναι χαμηλότερη από το
σημείο ρύθμισης, η μονάδα αλλάζει σε κατάσταση θέρμανσης, για να αυξηθεί
η θερμοκρασία επιστροφής του εξατμιστήρα.
• Εκτός λειτουργίας: Όταν η θερμοκρασία φτάσει εκείνη που έχει οριστεί στο
σημείο ρύθμισης και ενώ παραμένει μεταξύ XºC/F πάνω ή κάτω από το σημείο
ρύθμισης, δεν υπάρχει απαίτηση για μεταφορά θέρμανσης ή ψύξης και η
μονάδα τίθεται σε κατάσταση null.
• Απόψυξη: Μετά από ένα προγραμματισμένο χρονικό διάστημα στην

κατάσταση ψύξης, μεταξύ 1 και 8 ωρών, η μονάδα λειτουργεί σε αυτήν την
τέταρτη κατάσταση λειτουργίας, για να αποψύξει τον πάγο που έχει
δημιουργηθεί στη σπείρα του συμπυκνωτή ή του εξατμιστήρα. Η απόψυξη
μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα ή μη αυτόματα.
Η εργοστασιακή ρύθμιση για το X είναι 3ºC (5ºF). Κατά την εγκατάσταση της
μονάδας, αυτή η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ 1 και 5ºC/F (2 και 9ºF) σε
προσαυξήσεις του 1ºC/F.
Διαδικασίες φόρτωσης και επιθεώρησης
Επιθεώρηση μετά την εκκίνηση
Θερμοστάτης: Προσαρμόστε τη ρύθμιση του θερμοστάτη σε τιμές επάνω και
κάτω από τη θερμοκρασία του χώρου, για να ελέγξετε τη λειτουργία του
θερμοστάτη (ανατρέξτε στις Καταστάσεις λειτουργίας).
Πρόψυξη: Έχοντας ρυθμίσει τον θερμοστάτη στη θερμοκρασία που θέλετε,
αφήστε ενεργοποιημένη τη μονάδα για διάστημα από μισή έως μία ώρα (ή αν είναι
δυνατό για μεγαλύτερη διάρκεια), προτού φορτώσετε το φορτηγό. Η πρόψυξη
εξαλείφει τη θερμότητα που έχει απομείνει και λειτουργεί ως καλή δοκιμή για το
σύστημα ψύξης.
Απόψυξη: Όταν η μονάδα ολοκληρώσει την πρόψυξη του εσωτερικού του
φορτηγού - η θερμοκρασία του εξατμιστήρα πρέπει να έχει πέσει κάτω από 2ºC
(35,6ºF) - ξεκινήστε έναν κύκλο απόψυξης με τον διακόπτη μη αυτόματης
απόψυξης. Ο κύκλος απόψυξης πρέπει να διακοπεί αυτόματα.
Διαδικασία φόρτωσης
1. Για να ελαχιστοποιήσετε τη συγκέντρωση πάγου στη σπείρα του εξατμιστήρα
και την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του χώρου φορτίου,
βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη προτού ανοίξετε τις πόρτες
(η μονάδα μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί, όταν το φορτηγό
φορτώνεται σε αποθήκη με τις πόρτες κλειστές).
2. Ελέγξτε προσεκτικά και καταγράψτε τη θερμοκρασία φορτίου κατά τη
φόρτωση του φορτηγού. Καταγράψτε αν κάποια προϊόντα είναι εκτός του
εύρους θερμοκρασιών.
3. Φορτώστε το προϊόν έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για την
κυκλοφορία του αέρα σε όλο το φορτίο. ΜΗΝ φράσσετε την είσοδο ή την έξοδο
του εξατμιστήρα.
4. Το προϊόν πρέπει να έχει υποστεί πρόψυξη, πριν από τη φόρτωση. Οι μονάδες έχουν
σχεδιαστεί για να διατηρούν το φορτίο στη θερμοκρασία φόρτωσής του. Οι μονάδες
ψύξης μεταφοράς δεν έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της θερμοκρασίας φορτίου.
Διαδικασία μετά τη φόρτωση
1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές και κλειδωμένες.

2. Προσαρμόστε τον θερμοστάτη στο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας που
επιθυμείτε.
3. Εκκινήστε τη μονάδα.
4. Μισή ώρα μετά τη φόρτωση του φορτηγού, αποψύξτε τη μονάδα για λίγο,
πατώντας τον διακόπτη μη αυτόματης απόψυξης. Αν η θερμοκρασία της
σπείρας πέσει κάτω από τους 2ºC (35,6ºF), θα γίνει απόψυξη της μονάδας. Ο
κύκλος απόψυξης πρέπει να διακοπεί αυτόματα.
Διαστήματα επιθεωρήσεων και
σέρβις
Εβδομαδιαίοι έλεγχοι πριν το ταξίδι
1. Επιθεωρήστε οπτικά τον ιμάντα.
2. Παρατηρήστε αν ακούγονται ασυνήθιστοι ήχοι, δονήσεις κ.λπ.
3. Επιθεωρήστε οπτικά τη μονάδα για πιθανές διαρροές υγρών (ψυκτικό μέσο,
λάδι, ψυκτικό υγρό).
4. Επιθεωρήστε οπτικά τη μονάδα για εξαρτήματα που μπορεί να έχουν υποστεί
ζημιά, να έχουν χαλαρώσει ή σπάσει (συμπεριλαμβανομένων των αεραγωγών
και των διαχωριστικών, αν υπάρχουν στον εξοπλισμό).
5. Σε περίπτωση ύπαρξης υπερβολικής ποσότητας σκόνης ή απόφραξης,
καθαρίστε τη μονάδα, καθώς και τις σπείρες του συμπυκνωτή και του
εξατμιστήρα.
Εβδομαδιαία επιθεώρηση πριν το ταξίδι
Η ακόλουθη εβδομαδιαία επιθεώρηση πριν το ταξίδι πρέπει να ολοκληρώνεται
πριν την εκκίνηση της μονάδας και τη φόρτωση του φορτηγού. Μολονότι η
εβδομαδιαία επιθεώρηση δεν υποκαθιστά τις τακτικές προγραμματισμένες
επιθεωρήσεις συντήρησης, αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος
προληπτικής συντήρησης που έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη των
προβλημάτων λειτουργίας πριν αυτά συμβούν.
Διαρροές: Ελέγξτε για διαρροές ψυκτικού υγρού και φθορές στους αγωγούς
ψυκτικού υγρού.
Μπαταρία: Οι πόλοι πρέπει να είναι επαρκώς σφιγμένοι και να μην εμφανίζουν
σημάδια διάβρωσης.
Ιμάντες: Ελέγξτε για ρωγμές, φθορά και κατάλληλη τάση των ιμάντων.
Μπουλόνια στήριξης: Ελέγξτε αν τα μπουλόνια είναι καλά σφιγμένα.
Ηλεκτρικό σύστημα: Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι ασφαλείς. Τα
καλώδια και οι πόλοι δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια διάβρωσης, ρωγμές ή
υγρασία.
Κατασκευή: Ελέγξτε οπτικά για φυσική βλάβη.
Σπείρες: Οι σπείρες του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα (σπείρες του

εξατμιστήρα στις μονάδες με δύο χώρους ελέγχου θερμοκρασίας) πρέπει να είναι
καθαρές και απαλλαγμένες από ξένα στοιχεία.
Το πλύσιμο με καθαρό νερό αρκεί. Η χρήση καθαριστικών παραγόντων ή
απορρυπαντικών συνιστάται να αποφεύγεται ιδιαίτερα εξαιτίας της
πιθανότητας υποβάθμισης της κατασκευής. Εάν χρησιμοποιείτε μηχάνημα
πλύσης με πίεση, η πίεση του ακροφυσίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
600 psi (41 bar). Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε τη σπείρα κάθετα προς
την μπροστινή όψη της σπείρας. Το ακροφύσιο ψεκαστήρα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση από 1 ίντσα έως 3 ίντσες (25 έως 75 χιλιοστά) από την
επιφάνεια της σπείρας. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε χημικό καθαριστικό ή
απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό που δεν περιέχει
υδροφθορικά οξέα και βρίσκεται μεταξύ του 7 και του 8 στην κλίμακα pH.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις οδηγίες αραίωσης που παρέχονται από τον
προμηθευτή του απορρυπαντικού. Σε περίπτωση αμφιβολιών για τη
συμβατότητα του απορρυπαντικού με τον τύπο των υλικών που παρατίθενται
πιο πάνω, να ζητάτε πάντα από τον προμηθευτή γραπτή επιβεβαίωση για τη
συμβατότητα. Σε περίπτωση που απαιτείται χημικό καθαριστικό, είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ το σχολαστικό ξέπλυμα όλων των εξαρτημάτων με νερό,
ακόμη και εάν οι οδηγίες του καθαριστικού διευκρινίζουν ότι πρόκειται για
καθαριστικό που δεν χρειάζεται ξέπλυμα. Η μη τήρηση των παραπάνω
οδηγιών οδηγεί σε μειωμένη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σε απροσδιόριστο
βαθμό. Η επαναλαμβανόμενη μεταφορά αποβλήτων κρέατος και ψαριών
μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη διάβρωση στις σπείρες του εξατμιστήρα και
στη σωλήνωση τμημάτων του εξατμιστήρα με την πάροδο του χρόνου, λόγω
του σχηματισμού αμμωνίας και μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των
σπειρών. Επιπλέον κατάλληλα μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία
των σπειρών από οξεία διάβρωση που μπορεί να προκληθεί από τη μεταφορά
τέτοιων προϊόντων.
Χώρος φορτίου: Επιθεωρήστε τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του φορτηγού
για τυχόν ζημιές. Οποιαδήποτε ζημιά στα τοιχώματα ή στη μόνωση θα πρέπει να
επιδιορθωθεί.
Αποστραγγιστικοί σωλήνες υγρών απόψυξης: Ελέγξτε τους
αποστραγγιστικούς σωλήνες υγρών απόψυξης και τα εξαρτήματα, για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν φραγεί.
Πόρτες: Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και οι ταινίες στεγανοποίησης βρίσκονται σε
καλή κατάσταση και είναι ερμητικά κλειστές.
Υαλοδείκτης: Βεβαιωθείτε ότι ο υαλοδείκτης πλήρωσης ψυκτικού υγρού στη
μονάδα που λειτουργεί είναι εντελώς γεμάτος (η θερμοκρασία του χώρου φορτίου

πρέπει να είναι περίπου 0ºC).
Ανάκτηση ψυκτικού υγρού
Αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος
και περιορισμού της πιθανής βλάβης στη στιβάδα του όζοντος που μπορεί να
προκληθεί από τη διαφυγή του ψυκτικού υγρού στην ατμόσφαιρα.
Συμμορφωνόμαστε αυστηρά με μια πολιτική που προωθεί την ανάκτηση του
ψυκτικού υγρού και περιορίζει την απώλειά του στην ατμόσφαιρα.
Επιπλέον, το προσωπικό σέρβις πρέπει να γνωρίζει τους κανονισμούς αναφορικά με τη
χρήση των ψυκτικών υγρών και την πιστοποίηση
των τεχνικών. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς και τα
προγράμματα πιστοποίησης τεχνικών.
Ψυκτικό υγρό
Μολονότι τα ψυκτικά υγρά με φθοράνθρακα χαρακτηρίζονται ως ασφαλή, θα
πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των ψυκτικών υγρών ή σε περιοχές
όπου χρησιμοποιούνται. Επικίνδυνα αέρια!
Το ψυκτικό υγρό όταν υπάρχει γυμνή φλόγα, σπινθήρας ή ηλεκτρικό
βραχυκύκλωμα παράγει τοξικά αέρια τα οποία ερεθίζουν σοβαρά το
αναπνευστικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή
πιθανό θάνατο. Κίνδυνος ατμού ψυκτικού υγρού!
Μην εισπνέετε το ψυκτικό υγρό. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ψυκτικό
υγρό ή ψυκτικό σύστημα σε περιορισμένο χώρο με ελλιπή αερισμό. Το ψυκτικό
υγρό μετατοπίζει τον αέρα και μπορεί να προκαλέσει απώλεια οξυγόνου, με
αποτέλεσμα ασφυξία και πιθανό θάνατο. Απαιτείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας
(PPE)!
Το ψυκτικό υγρό σε υγρή κατάσταση εξατμίζεται γρήγορα όταν εκτίθεται στην
ατμόσφαιρα, παγώνοντας οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με αυτό. Να φοράτε
γάντια βουτυλίου και άλλα ρούχα και γυαλιά κατά τον χειρισμό του ψυκτικού
υγρού για να αποτρέψετε τα κρυοπαγήματα.
Λάδι ψυκτικού υγρού
Να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις όταν εργάζεστε με ή κοντά στο λάδι
ψυκτικού υγρού:
Απαιτείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας (PPE)!
Να προστατεύετε τα μάτια σας από την επαφή με λάδι ψυκτικού υγρού. Το λάδι
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα μάτια. Να προστατεύετε το
δέρμα και τα ρούχα από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το λάδι
ψυκτικού υγρού. Για να αποφύγετε τον ερεθισμό, πλύνετε καλά τα χέρια και τα
ρούχα σας μετά τον χειρισμό του λαδιού. Προτείνεται να φοράτε ελαστικά γάντια.

Ψυκτικό υγρό
Το αυτοκόλλητο ψυκτικού υγρού βρίσκεται δίπλα στα στόμια εξαγωγής για την
πλήρωση ή την ανάκτηση του αερίου, σύμφωνα με τον κανονισμό F-Gas.

Το αυτοκόλλητο F Gas υποδεικνύει ότι αυτός ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου.
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