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Από Νίθν Φαξηησλίδε

Η Παγθόζκηα επαηζζεζία γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πιένλ
απμεκέλε θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζύλζεηο. Δπν είλαη ηα βαζηθά
πξνβιήκαηα, πνπ απεηινύλ ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα, πνπ εληνπίζηεθαλ ηε
ηειεπηαία 20εηία :
1. Η θαηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο. Πξνθαιείηαη από ηα ζπλζεηηθά
αέξηα ηνπ ηύπνπ «αινγνλαλζξάθσλ», πνπ πεξηέρνπλ άηνκν ρισξίνπ ζην κόξηό
ηνπο. Τππηθνί εθπξόζσπνη ζηα ςπθηηθά αέξηα ήηαλ ην R-12, R-502 θαη R-22. Τν
ηειεπηαίν βξίζθεηαη αθόκα ζε επξεία ρξήζε
2. Τν θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο. Πξνθαιείηαη από ην CO2
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απνζπλζέζεηο. Επίζεο, πξνθαιείηαη θαη από άιιεο ζπλζεηηθέο νπζίεο, κε
πνιιαπιάζηα επίδξαζε ζε ζρέζε κε ην CO2. Τππηθνί εθπξόζσπνη ζηα ςπθηηθά
αέξηα είλαη όια ηα ςπθηηθά αέξηα λένπ ηύπνπ, γλσζηώλ ζαλ HFCs ή F-Gases,
όπσο ην R-134a, R-410a θιπ. Σηνλ επόκελν πίλαθα θαίλεηαη ε επίδξαζε ησλ
δηαθόξσλ αεξίσλ ζην θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο κέζσ ηνπ δείθηε
GWP (Global Warming Potential). Σηνλ ίδην πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη δπν
θπζηθά ςπθηηθά αέξηα (CO2 & NH3) γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο. Σεκεηώλεηαη, όηη ην
CO2 έρεη δείθηε GWP = 1.
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πξνβιήκαηνο, δειαδή ηα αέξηα πνπ θιήζεθαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ εθείλα πνπ
έβιαπηαλ ηε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο, βιάπηνπλ θαη απηά ην πεξηβάιινλ κέζσ ηεο
επίδξαζήο ηνπο ζην θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο. Τν γεγνλόο απηό
απαζρνιεί ηε παγθόζκηα θνηλόηεηα ηεο ςύμεο, πνπ ήδε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε
πξναγσγή ησλ θπζηθώλ ςπθηηθώλ αεξίσλ, πνπ είλαη ζίγνπξα θηιηθά ζην
πεξηβάιινλ. Φώξεο όπσο ε Δαλία θαη ην Λνπμεκβνύξγν, πξσηνπνξνύλ ζηε
θαηεύζπλζε απηή, θαηαξγώληαο κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηε ρξήζε απηώλ ησλ
αεξίσλ (π.ρ. Δαλία θαηάξγεζε από 1/1//2007 εθηόο θάπνησλ εμαηξέζεσλ).
Σηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, έγηλε ην 8ν Σπλέδξην IIR1 Gustav Lorentzen2
από 7 σο 10/9/08 ζηε Κνπεγράγε, κε ζέκα ηα θπζηθά ςπθηηθά ξεπζηά.
Παξνπζηάζηεθαλ ζέκαηα εθαξκνγώλ θπζηθώλ ςπθηηθώλ αεξίσλ θαη νη ζύγρξνλεο
ηάζεηο, πνπ δηακνξθώλνληαη σο εμήο :


Φξήζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κηθξά ςπγεία ιηαληθήο (plug in units), όπσο
πξνζήθεο παγσηώλ θιπ. Σπλήζε αέξηα ηύπνπ πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη ην
πξνπάλην θαη ην ηζνβνπηάλην. Τα πεηξάκαηα ηεθκεξηώλνπλ ηελ απνδνηηθή
ιεηηνπξγία απηώλ ησλ κνλάδσλ (θαη από ελεξγεηαθή άπνςε), ελώ κεγάινη
νξγαληζκνί, όπσο ε Unilever πηνζέηεζαλ ηε πνιηηηθή ηεο πξννδεπηηθήο
αληηθαηάζηαζεο
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Σεκεηώλεηαη όηη ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη πνιιά ρξόληα ζε νηθηαθά
ςπγεία.


Φξήζε CO2 ζε ςπγεία ιηαλνπσιεηώλ. Τν CO2 έρεη καθξά ηζηνξία ζηε ςύμε
(από ηα παιηόηεξα θπζηθά ςπθηηθά αέξηα), απιά επαλήιζε ζην πεδίν ηεο
έξεπλαο κεηά ηηο εμειίμεηο ζην πεξηβάιινλ. Τν CO2 ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
πξσηεύνλ θαη / ή δεπηεξεύνλ ςπθηηθό κέζνλ ή ζε δηπιά θπθιώκαηα ςύμεο
(cascade systems). Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηηπγράλνληαη είλαη πνιύ ρακειέο,
αιιά νη πηέζεηο ιεηηνπξγίαο κεγάιεο (ζε ζεξκά θιίκαηα κπνξεί λα θζάζνπλ ηα
120 bar). Τα ζπζηήκαηα (ζπκπηεζηέο – ζσιελώζεηο) είλαη πην «compact» αιιά
απαηηνύλ ςειή ηερλνγλσζία παξαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο.



Φξήζε ακκσλίαο ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο (βηνκεραληθή ςύμε). Η
ακκσλία (ΝΗ3) έρεη καθξά θαη επηηπρή ηζηνξία ζηε ςύμε. Πξσηνπνξεί ζηνπο
πεξηζζόηεξνπο δείθηεο απόδνζεο, αιιά ε ηνμηθόηεηά ηεο απαηηεί ηερλνγλσζία
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ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή πξόηππσλ
θαλόλσλ (ΕΝ378). Η ζύγρξνλε ηάζε είλαη λα πεξηνξίδεηαη ε πνζόηεηα ηεο
ακκσλίαο,

κε

ρξήζε

δεπηεξεύνληνο

(αβιαβνύο)

ςπθηηθνύ

κέζνπ

(π.ρ.

γιπθόιεο).


Εγθαηαζηάζεηο δηπινύ θπθιώκαηνο, κε πξώην θύθισκα CO2 γηα πνιύ
ρακειέο
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θαη
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ζεξκνθξαζίεο. Τα ζπζηήκαηα απηά ιέγνληαη cascade. Τα δπν θπθιώκαηα είλαη
αλεμάξηεηα, απιά ην 2ν θύθισκα (ακκσλία) ςύρεη ην 1ν ζην ζεκείν ηεο
ζπκπύθλσζεο, δειαδή ην 1ν θύθισκα απνηειεί έλα ζεξκηθό θνξηίν γηα ην 2ν.


Μίγκαηα θπζηθώλ αεξίσλ. Τέηνηα π.ρ. κπνξεί λα είλαη κίγκαηα Ακκσλίαο –
Υδξνγνλαλζξάθσλ θαη ε έξεπλα πξνζαλαηνιίδεηαη λα βειηηώζεη ηηο ηδηόηεηεο
ησλ επί

κέξνπο ζπζηαηηθώλ κε αλακείμεηο (π.ρ. δηαιπηόηεηα ιαδηνύ).

Σην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ 137 εξγαζίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 40 αθνξνύζαλ ην
CO2. Τν ζπκπέξαζκα πνπ δηακνξθώζεθε ήηαλ όηη όηαλ «θαηαθάηζεη ε ζθόλε» από
ηε κάρε, ζα δηακνξθσζεί μεθάζαξα ε εληύπσζε όηη ηα θπζηθά ςπθηηθά κέζα ζα
παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην κέιινλ, ελώ ηα αέξηα κε επίδξαζε ζην θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζα εμαθαληζηνύλ.
Τν Τερλνινγηθό Ιλζηηηνύην ηεο Δαλίαο (Danish Technological Institute) έρεη θάλεη
εθηεηακέλε έξεπλα ζηε ρξήζε ηνπ CO2 θαη άιισλ θπζηθώλ αεξίσλ, θαζώο θαη
δηνξγαλώλεη θύθινπο εθπαίδεπζεο (www.dti.dk/).
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