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ΧΥΞΗ ΜΕ ΑΜΜΨΝΙΑ
Από Νίκο Χαριτωνίδη

Τα θπζηθά ςπθηηθά κέζα, όπσο ε ακκσλία, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη νη πδξνγνλάλζξαθεο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε παξαγσγή ηεο ςύμεο – εηδηθά ζηε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζε –
από ηα κέζα ηνπ 19

νπ

αηώλα. Η Ακκσλία (ΝΗ3) ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Βηνκεραληθή Χύμε γηα

παξαπάλσ από 120 ρξόληα. Λόγσ ηνπ θαινύ βαζκνύ απόδνζεο ηεο ακκσλίαο ζηε ςύμε θαη ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε ησλ αινγνλαλζξάθσλ (ηξύπα
όδνληνο, παγθόζκηα ζέξκαλζε), ε ακκσλία βξίζθεηαη πάιη ζε αλνδηθή πνξεία ζηελ αγνξά ηεο
Βηνκεραληθήο Χύμεο θαη εηαηξείεο κε καθξά παξάδνζε θαη εκπεηξία πξνηηκνύλ λα ιεηηνπξγνύλ κε
ακκσλία.

Σην επόκελν έλζεην πεξηγξάθνληαη νη ηξόπνη πνπ θαηαζηξέθεηαη ε ζηνηβάδα ηνπ

όδνληνο θαη πνπ πξνθαιείηαη ην θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο.

Δείκηερ καηαζηποθήρ ζηοιβάδαρ όδονηορ (Ozone Depletion Potential = ODP)
H θαηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο πξνθαιείηαη θύξηα από ηε θαηαιπηηθή δξάζε ηνπ ρισξίνπ, ηνπ θζνξίνπ θαη
ηνπ βξσκίνπ ζαλ ζπζηαηηθώλ ρεκηθώλ ελώζεσλ, ηα νπνία δηαζπνύλ ηα κόξηα ηνπ όδνληνο (O3) θαη σο εθ ηνύηνπ
θαηαζηξέθνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο. Ο δείθηεο ODP κηαο νπζίαο εθθξάδεηαη ζαλ ην ηζνδύλακν ζε ριώξην (ν
δείθηεο ODP ελόο κνξίνπ ρισξίνπ ηζνύηαη κε 1)

Δείκηερ Παγκόζμιαρ Θέπμανζερ (Global Warming Potential = GWP)
Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνθύπηεη από ην ραξαθηεξηζηηθό θάπνησλ ζπζηαηηθώλ ηεο αηκόζθαηξαο λα
αληαλαθινύλ πίζσ ηε ζεξκόηεηα πνπ αθηηλνβνιείηαη από ηε Γε πξνο ην δηάζηεκα. Ο δείθηεο GWP κηαο νπζίαο
εθθξάδεηαη ζαλ ην ηζνδύλακν ζε CO2 (ν δείθηεο GWP ελόο κνξίνπ CO2 ηζνύηαη κε 1).

Σηε θαηαζηξνθή ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο ζπληεινύλ ηα ςπθηηθά αέξηα «παιαηνύ» ηύπνπ ηεο
νκάδαο ησλ πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ, κε ηππηθό εθπξόζσπν ην R-22, ελώ ζην θαηλόκελν ηεο
παγθόζκηαο ζέξκαλζεο ζπληεινύλ ηα «λέα» ςπθηηθά αέξηα ηύπνπ πδξνθζνξαλζξάθσλ, γλσζηώλ
θαη ζαλ F-gases, όπσο ηα R-134a θαη R-404a.
Σηνλ επόκελν πίλαθα θαίλνληαη νη δείθηεο ODP θαη GWP γηα ηα δηάθνξα ςπθηηθά αέξηα :
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Ozone Depletion Potential

Global Warming
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Ακκσλία (NH3)

0

0

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2)

0

1

0
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Νεξό (H2O)

0

0

Φισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs)

1

4680 - 10720

0,02 – 0,06

76 - 2270

Φσζθνξνθζνξάλζξαθεο (PFCs)

0

5820 - 12010

Υδξνθζνξάλζξαθεο (HFCs)

0

122 - 14310

ΧΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ

Υδξνγνλάλζξαθεο (Πξνπάλην C3H8,
Βνπηάλην C4H10)

Υδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HCFCs)

Φαπακηεπιζηικά ηερ Αμμωνίαρ
Η ακκσλία είλαη έλα άρξσκν αέξην, ην νπνίν πγξνπνηείηαη ππό πίεζε θαη έρεη δξηκεία – ηζνπρηεξή
νζκή. Σηε ηερλνινγία ηεο ςύμεο, ε ακκσλία είλαη γλσζηή ζαλ R-717 (R = Refrigerant), δελ
πεξηέρεη λεξό (θαζαξόηεηα 99,95%) θαη ε επίζεκε νξνινγία ηεο είλαη «άλπδξε ακκσλία». Παξόιν
πνπ βηνκεραληθά παξάγεηαη κε ζύλζεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο (άδσην θαη πδξνγόλν), ε ακκσλία
ζεσξείηαη θπζηθό ςπθηηθό κέζνλ, δηόηη παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα θύθισλ πιηθώλ ζηε Φύζε
(θύθινο ηνπ αδώηνπ). Η ακκσλία είλαη ηδεώδεο ςπθηηθό κέζνλ, από πεξηβαιινληηθή άπνςε :
Οπδεκία επίδξαζε έρεη ζηε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο θαη ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπίζεο,
κεηαμύ όισλ ησλ γλσζηώλ ςπθηηθώλ κέζσλ, ε ακκσλία απαηηεί ηε ιηγόηεξε ελέξγεηα, γηα ηε
παξαγσγή δεδνκέλνπ ςπθηηθνύ έξγνπ. Τνύην νθείιεηαη ζηηο εμαηξεηηθέο ηεο ζεξκνδπλακηθέο
ηδηόηεηεο. Η ζρεηηθά ρακειόηεξε αλάισζε ελέξγεηαο, ζεκαίλεη όηη ε ακκσλία έρεη πνιύ ρακειή
έκκεζε επίδξαζε ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Indirect Global Warming Potential).
Σπκπεξαζκαηηθά, κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ακκσλία αληί άιισλ ςπθηηθώλ κέζσλ, έρνπλ
θαιύηεξν δείθηε TEWI (Total Equivalent Warming Impact). Ο δείθηεο TEWI εθθξάδεη ην άζξνηζκα
ηεο άκεζεο επίδξαζεο ζην θαηλόκελν ηεο Παγθόζκηαο Θέξκαλζεο – πξνθαινύκελεο από
δηαξξνέο ςπθηηθνύ κέζνπ – θαη ηεο έκκεζεο επίδξαζεο ζην θαηλόκελν ηεο Παγθόζκηαο
Θέξκαλζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ αλαιώλεηαη ζην ζπλνιηθό θύθιν δσήο ηεο
εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ειεθηξηθή ελέξγεηα).
Η ακκσλία είλαη εθξεθηηθή κόλν ζε εηδηθέο ζπλζήθεο (16 – 25% θαη΄ όγθν – παξνπζία θιόγαο). Η
απαηηνύκελε ελέξγεηα γηα ηελ αλάθιεμε είλαη 50 θνξέο πεξηζζόηεξε από απηή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ
θαη ε ακκσλία δελ δηαηεξεί θαύζε ρσξίο ηελ ύπαξμε θιόγαο. Φαξαθηεξίδεηαη ζαλ «δύζθνια
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αλαθιέμηκε».

Η

ακκσλία

είλαη

ηνμηθή,

αιιά

όρη

ζπζζσξεπηηθά

δειεηεξηώδεο.

Έρεη

ραξαθηεξηζηηθή, νμεία νζκή, ε νπνία εηδνπνηεί (self alarming). Γίλεηαη αληηιεπηή ζηνλ αέξα ζε
ζπγθεληξώζεηο κόιηο 3 mg/m

3

(4-5 ppm). Απηό ζεκαίλεη όηη δηαξξνέο ακκσλίαο γίλνληαη
3

αληηιεπηέο ζε επίπεδα πνιύ ρακειόηεξα από απηά πνπ απεηινύλ ηελ πγεία (>1750 mg/m -2500
ppm). Η αέξηνο Ακκσλία είλαη ειαθξύηεξε ηνπ αέξα θαη γηα ηνύην αλπςώλεηαη γξήγνξα.

Εξοικονόμεζε Ενέπγειαρ με ηεν Αμμωνία
Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ακκσλία έρνπλ αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζην ιεηηνπξγηθό
θόζηνο (2) : Δθηόο ηνπ ρακειόηεξνπ αξρηθνύ θόζηνπο ζπκπιήξσζεο ςπθηηθνύ κέζνπ, ππάξρεη θαη
ρακειόηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο (ζπληήξεζε θαη ελέξγεηα). Η ακκσλία είλαη έλα από ηα
απνδνηηθόηεξα ςπθηηθά κέζα, κε απνηέιεζκα ην ρακειόηεξν ελεξγεηαθό θόζηνο. Σήκεξα ε
ακκσλία ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα επξεία γθάκα εθαξκνγώλ, όπσο θιηκαηηζκό ζε επαγγεικαηηθνύο
ρώξνπο, ρώξνπο παξαγσγήο, αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Έκκεζα (indirect) θαη
θιηκαθσηά (cascade) ζπζηήκαηα ςύμεο, πνπ γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνύλ δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα ζαλ ςπθηηθό ρακειήο βαζκίδαο θαη ακκσλία (ζε κηθξή πνζόηεηα) ζαλ ςπθηηθό πςειήο
βαζκίδαο, αξρίδνπλ λα έρνπλ αμηόινγε πξαθηηθή εθαξκνγή. Τα θιηκαθσηά (cascade) ζπζηήκαηα
επηηξέπνπλ ηε κείσζε ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο πνζόηεηαο ακκσλίαο. Δπξεία εθαξκνγή έρνπλ
επίζεο ηα έκκεζα ζπζηήκαηα, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα δεπηεξεύνλ θαη εληειώο νπδέηεξν
ςπθηηθό κέζνλ (γιπθόιε). Σε απηά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη (κηθξή) πνζόηεηα ακκσλίαο ζαλ
πξσηεύνλ ςπθηηθό κέζνλ, ην νπνίν ςύρεη ην δεπηεξεύνλ ςπθηηθό κέζνλ (γιπθόιε), ην νπνίν
θπθινθνξεί ζηνπο ςπρόκελνπο ρώξνπο.
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