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τισ 19 – 20 Οκτωβρίου ζγινε ςτισ Βρυξζλλεσ το Διεκνζσ υνζδριο «Atmosphere 2009» για τα φυςικά
ψυκτικά ρευςτά, όπου ςυναντικθκαν και είπαν τισ απόψεισ τουσ οι ειδικοί ςτα τεχνικά, οικονομικά
και πολιτικά κζματα γφρω από τθ χριςθ και τθ προοπτικι των φυςικϊν ψυκτικϊν αερίων, που
κυρίωσ είναι θ Αμμωνία (NH3), το Διοξείδιο του Άνκρακα (CO2) και οι υδρογονάνκρακεσ (HC). Σο
ςυνζδριο αυτό αποτελεί ζνα απολογιςμό τθσ ςυμβολισ των ψυκτικϊν ρευςτϊν ςτθ προςταςία του
περιβάλλοντοσ ςτθ «μετά Κιότο» εποχι και ζνα ςθμαντικό βοικθμα για τισ ςυηθτιςεισ τθσ
Κοπεγχάγθσ το Δεκζμβριο. το ςυνζδριο αναςκοπικθκαν :


Οι πολιτικζσ αποφάςεισ γφρω από τθ χριςθ των φυςικϊν ρευςτϊν και τρόποι για να
ενκαρρφνεται θ χριςθ τουσ μζςα από τθ Νομοκεςία.



«Εργαςτιρια» φυςικϊν ψυκτικϊν ρευςτϊν. Για το κακζνα από τα τρία βαςικά ρευςτά,
παρουςιάςτθκαν λεπτομζρειεσ γφρω από κζματα τεχνικά, αςφάλειασ, λειτουργίασ και
απόδοςθσ μζςα από μελζτεσ περίπτωςθσ.



Απόψεισ των επενδυτϊν, όςον αφορά οικονομικζσ ευκαιρίεσ για ευρφτερθ χριςθ φυςικϊν
ψυκτικϊν ρευςτϊν.



Πρόταςθ δράςθσ για τθ προϊκθςθ των φυςικϊν ρευςτϊν ςτο ςυνζδριο τθσ Κοπεγχάγθσ, με
ςχετικι ζνταξθ ςτα κφρια κζματα τθσ ατηζντασ για τθ παγκόςμια πολιτικι περιβάλλοντοσ.



Η ςφνταξθ ενόσ «manual» για το CO2, γφρω από τθν αςφαλι λειτουργία ςυςτθμάτων διοξειδίου
(project NARECO2).

Ζνα από τα πιο βαςικά ςυμπεράςματα του ςυνεδρίου, ιταν ότι θ αμμωνία κατζχει τθ πρϊτθ κζςθ
ςτα ςυςτιματα Βιομθχανικισ Ψφξθσ, αλλά θ χριςθ τθσ ζχει πλζον διαδοκεί και ςτα υπόλοιπα
ςυςτιματα ψφξθσ – κλιματιςμοφ. Μερικά αποςπάςματα από τισ ειςθγιςεισ των ειδικϊν γφρω από
τθν αμμωνία ιταν :

Ο κ. A. Pearson από τθ Star Refrigeration ανζφερε ότι θ τοξικότθτα τθσ αμμωνίασ κεωρείται εμπόδιο
ςτθ χριςθ τθσ, παρόλο που κάτι τζτοιο ςυνδζεται με το χρόνο παραμονισ ςτθν επίδραςθ του
αερίου. υνζςτθςε τθν απλοποίθςθ των κανόνων, ϊςτε να είναι ρεαλιςτικοί και εφαρμόςιμοι.
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Επίςθσ ςυνζςτθςε να προςτεκεί μια τρίτθ κλάςθ ςτα εφφλεκτα αζρια (μθ εφφλεκτα, μεςαία
εφφλεκτα, πολφ εφφλεκτα), ϊςτε να ενταχκεί ορκολογικά θ αμμωνία.

Ο κ. Kawamura (Mayekawa) ανζφερε ότι ςτθν Ιαπωνία, θ χριςθ τθσ αμμωνίασ ςτθ Βιομθχανικι
Ψφξθ, ανζβθκε από 2% ςτθ 10ετία του 90, ςε πάνω από 80% το 2008. Η Mayekawa (καταςκευαςτισ
ςυμπιεςτϊν MYKOM) ςχεδιάηει και αναπτφςςει semi – hermetic κοχλιωτοφσ ςυμπιεςτζσ αμμωνίασ.
υμπζρανε ότι οι υδροφκοράνκρκεσ μπορεί να απαλειφκοφν από τθ Βιομθχανικι Ψφξθ και να
αντικαταςτακοφν πλιρωσ από τα φυςικά ρευςτά, αλλά γι να γίνει αυτό χρειάηονται κίνθτρα.

Η κα Monica Witt από τθ EURAMMON ανζφερε ότι ουδζποτε ξεπεράςτθκε θ αμμωνία από τα
ςυνκετικά μζςα, δεδομζνου ότι είναι αξεπζραςτθ ςτθν αποδοτικότθτα, τθ διακεςιμότθτα και το
κόςτοσ. Σόνιςε, ότι εφόςον θ αμμωνία χρθςιμοποιείται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ, από
εκπαιδευμζνο προςωπικό, είναι τουλάχιςτον τόςο αςφαλισ, όςο και τα ςυνκετικά ρευςτά. Κατζλθξε
ότι θ αμμωνία κα κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ, όςο μπαίνουν κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο
τραπζηι και ότι τα πλιρθ τθσ πλεονεκτιματα δεν ζχουν ακόμα εξαντλθκεί.

Ο κ. Bruce Badger από τον IIAR ανζφερε τα μεγάλα οικονομικά οφζλθ από τθ χριςθ τθσ αμμωνίασ,
όταν θ κοςτολόγθςθ γίνεται με τθ λογικι του «κφκλου ηωισ» Ανζφερε τα αποτελζςματα μιασ
μελζτθσ περίπτωςθσ, όπου ςε μια ψυκτικι εγκατάςταςθ (κζντρο διανομισ) ζκταςθσ 14.000 τ.μ., από
μια ανάλυςθ κφκλου ηωισ 20 ετϊν, προζκυψε οικονομικό όφελοσ $ 4.880.610. Επίςθσ ανζφερε, ότι
με τθν εφαρμογι των πολιτικϊν προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, οι επιχειριςεισ κα οδθγθκοφν ςτθν
επιλογι τθσ αμμωνίασ.

Ο κ. Alexander Cohr (Johnson Controls) ανζφερε ότι τα τελευταία δυο χρόνια οι πελάτεσ ζχουν πλζον
ευαιςκθτοποιθκεί και απαιτοφν λφςεισ με φυςικά ρευςτά. Πρόςκεςε ότι δεν υπάρχει ςχεδόν καμιά
εφαρμογι, που να μθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί φυςικό ψυκτικό ρευςτό.

Ο κ. Paul Homsy (NESTLE) ανζφερε ότι θ NESTLE ζχει επιλζξει φυςικά ρευςτά και λειτουργεί ςε όλο
τον κόςμο ςυςτιματα αμμωνίασ, διοξειδίου, υδρογονανκράκων ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν. Κάλεςε τουσ
ενδιαφερόμενουσ για μελζτθ και εφαρμογι Κϊδικα Καλισ Πρακτικισ. Επίςθσ, ανζφερε ότι
υπάρχουν κενά νομοκεςίασ ςτθν αςφαλι χριςθ τθσ αμμωνίασ.
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