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Η Ψπρξή Απνζήθεπζε απαηηεί έμνδα. Πνιιά έμνδα. Έλα από ηα βαζηθόηεξα (ην βαζηθόηεξν
ζηηο απνζήθεο ςεινύ απηνκαηηζκνύ – ρακειήο έληαζεο εξγαζίαο) είλαη ε ελέξγεηα. Δίλαη
ινηπόλ θπζηθό, λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα ησλ ζπκβνπιώλ εμνηθνλόκεζεο. Μειεηώληαο
βηβιηνγξαθία θαη θιαδηθά έληππα, ζηάζεθα ζε έλα πνιύ ελδηαθέξνλ άξζξν από ην πεξηνδηθό
«COLD FACTS» πνπ εθδίδεη ν Global Cold Chain Alliance. Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζε
ζπκβνπιέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε ςπρξέο απνζήθεο. ηάζεθα ζε πξαθηηθά ζέκαηα,
όπνπ ηα νθέιε απνηππώλνληαη κε λνύκεξα, όπσο είλαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ
Ακεξηθαλώλ. Γείηε κεξηθά ελδηαθέξνληα ζεκεία εμνηθνλόκεζεο :
1. Σν ελεξγεηαθό θόζηνο ζηηο ςπρξέο απνζήθεο αλέξρεηαη ζην 8,7 σο 17,3% ηνπ ζπλνιηθνύ
εηεζίνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, κε έλα κέζν όξν 11,6%.
2. ηηο ΗΠΑ, κηα κέζε ςπρξή απνζήθε θαηαλαιώλεη πεξίπνπ 57 KWH αλά θπβηθό κέηξν
απνζήθεο θαη έηνο. Μηα «νηθνλνκηθή» απνζήθε όκσο ζα έπξεπε λα θαηαλαιώλεη 60%
ιηγόηεξν, δειαδή πεξί ηα 23 KWH αλά θπβηθό κέηξν απνζήθεο θαη έηνο !
3. Οη κνλώζεηο ζηηο ςπθηηθέο ζσιελώζεηο κε ηα ρξόληα απαμηώλνληαη, κε απνηέιεζκα ην
ζρεδόλ κεδεληθό κνλσηηθό απνηέιεζκα. Μηα ακόλσηε ζσιήλα επηβάιιεη ζην ζύζηεκα
«άρξεζην» ςπθηηθό θνξηίν ηεο ηάμεο ησλ 0,04 KW αλά κέηξν ζσιήλαο. Αλ ιεθζεί ππόςε
όηη 1 ςπθηηθό KW θνζηίδεη εηήζηα πεξί ηα 350 επξώ ξεύκαηνο, αλ αληηθαηαζηαζεί ε
κόλσζε ζε ζσιελώζεηο ηθαλνύ κήθνπο (καδί κε ηηο βαιβίδεο), κπνξεί λα πξνθύςεη εηήζηα
εμνηθνλόκεζε ηεο ηάμεο ρηιηάδσλ επξώ.
4. ηηο ΗΠΑ, ην θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ζσιελώζεσλ ζε κηα ςπρξή απνζήθε αλέξρεηαη ζηα
25 – 30 επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν απνζήθεο.
5. Η πγξαζία είλαη πεγή θόζηνπο : Κάζε γξακκάξην λεξνύ πνπ εηζέξρεηαη ζηε ςπρξή
απνζήθε απνηειεί ζεκαληηθό ςπθηηθό θνξηίν. Πξέπεη λα βξεζνύλ ιύζεηο απνηξνπήο ηεο
δηείζδπζεο ηνπ λεξνύ ζηνπο ζαιάκνπο. Η θαιύηεξε κέζνδνο είλαη ε αθύγξαλζε ηνπ αέξα
ζηηο (θιεηζηέο) ξάκπεο θνξηώζεσλ, ώζηε όηαλ αλνίγνπλ νη πόξηεο ησλ ςπγείσλ, ν
ζεξκόο αέξαο πνπ δηεηζδύεη ζην ζάιακν από ην επάλσ κέξνο ηεο πόξηαο λα είλαη μεξόο.
Η θαιύηεξε κέζνδνο αθύγξαλζεο είλαη κε ηνπο αθπγξαληήξεο κε ηύκπαλν αθπδαηηθνύ –
αλαγελλώκελνπ πιηθνύ ηύπνπ desiccant (βιέπε ζρεηηθό ειεύζεξν άξζξν).
6. Οη θηλεηήξεο ησλ αεξνςπθηήξσλ απνηεινύλ ζεκαληηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο : Αλ
3πιαζηαζηεί ε ειεθηξηθή ηζρύο ελόο αλεκηζηήξα, 3πιαζηάδεηαη ε θαηαλάισζή ηνπ, αιιά ε
ςπθηηθή ηζρύο (capacity) ηνπ αεξνςπθηήξα απμάλεηαη κόιηο 22% !
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7. Έλαο ζσζηά επηιεγκέλνο αεξνςπθηήξαο δελ πξέπεη λα έρεη ειεθηξηθή ηζρύ κεγαιύηεξε
από 0,09 KW αλά ςπθηηθό KW. Δίλαη θαλεξό, όηη ππάξρεη κεγάιε εμνηθνλόκεζε, αλ όηαλ
κεηώλεηαη ην ςπθηηθό θνξηίν ηνπ ζαιάκνπ (ςπθηηθά KW), κεηώλεηαη θαη ην ειεθηξηθό
θνξηίν ηνπ αλεκηζηήξα (ειεθηξηθά KW). Μηα ζαπκάζηα κεζνδνινγία είλαη νη θηλεηήξεο
κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο (inverters – Variable Frequency Drivers), όπνπ νη ζηξνθέο ηνπ
θηλεηήξα (θαηαλάισζε) κεηώλνληαη, αλ κεηώλεηαη ην ςπθηηθό θνξηίν.
8. Οη ζπκππθλσηέο είλαη ην «θιεηδί» ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Οη εμαηκηζηηθνί
ζπκππθλσηέο είλαη νη πην νηθνλνκηθνί. Η επηθάλεηα ζπκπύθλσζεο πξέπεη λα είλαη
«απιόρεξε», ελώ νη αλεκηζηήξεο όζν γίλεηαη κηθξόηεξνη. Καη εδώ ππάξρνπλ πεξηζώξηα
εμνηθνλόκεζεο κε ρξήζε inverter : Μηα κείσζε 10% ησλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ
ζπκππθλσηή, επηθέξεη εμνηθνλόκεζε 25% ζηελ ειεθηξηθή θαηαλάισζε θαη κόιηο 8%
κείσζε ζηελ ηθαλόηεηα (capacity) ηνπ ζπκππθλσηή.
9. Μηα αύμεζε 1% ζηε πίεζε ζπκπύθλσζεο νδεγεί ζε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ
ζπκπηεζηώλ πεξίπνπ 1,5%. Να ζεκεησζεί όηη ν ζπκπηεζηήο είλαη ν «Βαζηιηάο» ηεο
θαηαλάισζεο ζηα Ψπγεία.
10. Η εμνηθνλόκεζε κε inverters πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ζπλνιηθήο
εμνηθνλόκεζεο ζπζηήκαηνο εμαηκηζηώλ - ζπκπηεζηώλ – ζπκππθλσηώλ (όρη κηα
εμνηθνλόκεζε εηο βάξνο ηεο άιιεο).
11. Αλάινγα κε ηε ζεξκνζηαηηθή ξύζκηζε, νη βαιβίδεο ηξνθνδνζίαο ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζηνπο
αεξνςπθηήξεο αλνίγνπλ (on cycle) θαη θιείλνπλ (off cycle). Δίλαη ζπλήζεο πξαθηηθή, νη
αλεκηζηήξεο λα ιεηηνπξγνύλ ζπλέρεηα, αθόκα θαη αλ ε βαιβίδα είλαη off. Σνύην είλαη
ζεκαληηθή θαηαλάισζε, ηόζν ιόγσ απνξξνθνύκελεο ηζρύνο θηλεηήξα, όζν θαη
απαίηεζεο απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ δηαρέεηαη ζην ζάιακν από ηνπο θηλεηήξεο.
Μηα ζεκαληηθή πεγή εμνηθνλόκεζεο, είλαη λα ξπζκίδνληαη νη αλεκηζηήξεο λα ζηακαηνύλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ off cycle. Η αθηλεηνπνίεζε ηνπ αέξα κπνξεί βεβαίσο λα νδεγήζεη ζε
ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ αέξα (ζηξώκαηα δηαθνξεηηθώλ ζεξκνθξαζηώλ). Σνύην κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε κηα «ήπηα» ή δηαθνπηόκελε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα θαηά ην «off
cycle».
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