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Editorial
Αγαπητοί συνάδελφοι γεια σας,

Πέρσι τέτοιο καιρό παίρναμε τα πρώτα μηνύματα για την επερχόμενη πανδημία και 
μουδιασμένοι αντιμετωπίζαμε τα μέτρα που λάμβαναν οι υγειονομικές αρχές της 
χώρας, υπακούοντας στην αυστηρότητά τους, προκειμένου να έχουμε τα αποτελέ-
σματα που όλοι γνωρίζουμε και ομολογουμένως ήταν αρκετά καλά, συγκρινόμενα 
με τα αποτελέσματα σε άλλες χώρες του πλανήτη.    
Έκλεισα την παρέμβαση μου κάνοντας την ευχή αυτά που έγραφα τότε να μην έχουν 
κανένα νόημα όταν το τεύχος θα έφτανε στα χέρια σας, όντας πεπεισμένος ότι το 
επόμενο διάστημα θα έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα και όλα θα έχουν ξαναπάρει 
τον δρόμο τους.
Η ευχή μου όμως έπιασε εν μέρει γιατί η πανδημία στη χώρα μας ελέγχθηκε αλλά 
η χαλαρότητα που διαδέχθηκε τα αυστηρά μέτρα είχε σαν αποτέλεσμα να αναζωπυ-
ρωθεί και τώρα να ξαναπροσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, με μεγαλύτερο κό-
στος στη δεύτερη φάση, γιατί οι ανθρώπινες απώλειες είναι αρκετά μεγάλες.
Ο Ελληνικός Λαός απέδειξε, μετά την δεκαετή οικονομική ταλαιπωρία που υπέστη, ότι 
έχει το σθένος και την υπομονή να προχωρήσει μπροστά, παρά τις μεγάλες δυσκολί-
ες που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει, οπότε του αξίζει επιβράβευση.
Η επιβράβευση αυτή περνάει μέσα από τον σεβασμό που θα δείξουν οι κυβερνώ-
ντες στο λαό, ήτοι η σωστή διαχείριση των θεμάτων που έχουν ανακύψει, η χρηστή 
διαχείριση των οικονομικών και η σοβαρή πληροφόρηση. 
Τα δύο πρώτα αφορούν τη διοίκηση του κράτους  έχουμε μάθει μετά από δέκα χρό-
νια μνημονίων-, το τρίτο που αφορά την πληροφόρηση πρέπει να το διαχειριστού-
με εμείς οι πολίτες, να φιλτράρουμε ότι ακούμε και διαβάζουμε και να ασχοληθού-
με με το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας.
Η παγίδα βρίσκεται ανάμεσά μας και βρίσκεται στις ατέρμονες συζητήσεις για τον 
κορονοϊό.
Αναρωτηθήκατε ποτέ πόση ώρα μιλάτε για την πανδημία όταν επικοινωνείτε με κά-
ποιον τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή δια ζώσης, όποτε έχετε την ευκαιρία;
Μήπως τελικά πέφτουμε στην παγίδα όλος ο κόσμος μας να κινείται γύρω από το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο γύρω μας 
και όλοι να στρεφόμαστε στην κυβερνητική βοήθεια σαν μάνα εξ ουρανού; Αυτή λοι-
πόν την εξάρτηση, με όποιους κινδύνους εμπεριέχονται σε αυτήν, που όλοι αναζητά-
με πρέπει να την απεμπολήσουμε προκειμένου να βάλουμε στόχους για το μέλλον 
μας και να συζητάμε για εργασίες, τέχνες, πολιτισμό, παιδεία, υγεία, αξιοκρατία και 
γενικότερα πράγματα που παράγουν πολιτισμό, πλούτο πνευματικό και οικονομικό. 
Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχηθώ Καλή Χρονιά και να συναντήσουμε ανθρώπους 
που θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για όλα αυτά που θα βελτιώ-
σουν την ζωή μας και θα ανοίξουν τους ορίζοντές μας, προκειμένου να πάρουμε την 
ζωή μας στα χέρια μας γιατί είναι ο μόνος τρόπος να την βελτιώσουμε προκειμένου 
να την χαρούμε εμείς και οι γύρω μας.  

Διονύσης Βρυώνης                       Γράφει 
ο διονυσησ βρυωνησ
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χαρακτηριστικά, τα φαινόμενα αυτά 
παρατηρούνται εντονότερα σε ενερ-
γειακά κτίρια, δηλαδή σε κτίρια όπου 
για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, 
μεταξύ των άλλων, περιορίζεται και ο 
φυσικός αερισμός τους. Σε μια επο-
χή που η τεχνολογία προσφέρει κτίρια 
τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά 
όμορφα, είναι να αναρωτιέται κανείς 
που κρύβεται το πρόβλημα. Σε μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθη-
κε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
του φαινομένου σε μηχανικά αεριζό-
μενους χώρους,καθώς και σε χώρους 
στους οποίους λειτουργούν συστήμα-
τα κεντρικού κλιματισμού. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία, τα παραπάνω προβλή-
ματα υγείας αναφέρονται ως το «σύν-
δρομο του άρρωστου κτιρίου». 
Ο όρος «σύνδρομο του άρρωστου κτι-
ρίου» χρησιμοποιείται για να εκφρά-
σει την κακή κατάσταση της υγείας, 
τουλάχιστον του 50% των χρηστών, 
η οποία χαρακτηρίζεται από συγκε-
κριμένα ενοχλήματα που αποδίδο-
νται κατά κύριο λόγο στην εσωτερι-
κή ρύπανση του αέρα του κτιρίου. Το 
«Σύνδρομο άρρωστου κτιρίου» (Sick 
Building Syndrome SBS) έχει ανα-
γνωριστεί επίσημα από τον παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας από το 1982. με τον 
όρο «άρρωστο κτίριο» χαρακτηρίζο-
νται τα νεόκτιστα ενεργειακά κτίρια 
που δεν προορίζονται για βιομηχανική 
χρήση αλλά για να στεγάσουν υπηρε-
σίες ή κατοικίες, τα οποία ωστόσο πα-
ρουσιάζουν προβλήματα εσωτερικής 
ρύπανσης, δηλαδή θεωρείται κακή 
η ποιότητα του αέρα των εσωτερι-
κών αυτών των χώρων. Δεν είναι γνω-
στό πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά το 
συγκεκριμένο σύνδρομο. Επίσης, δεν 

έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η συ-
χνότητα εμφάνισής του. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς του πΟΥ, παρουσιάζε-
ται στο 30%των νέων κτιρίων και σε 
κάποιο βαθμό επηρεάζει το 10-30% 
των χρηστών  τους. Έχει υπολογι-
στεί ότι στην Αμερική  από τους περί-
που 70 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 
κλειστούς χώρους, τα 20 εκατομμύρια 
εργάζονται σε κτίρια ύποπτα για την 
εκδήλωση του συνδρόμου. Στην Ευ-
ρώπη το 20% των εργαζόμενων υπο-
φέρει από ασθένειες που σχετίζονται 
με τη ρύπανση του εσωτερικού αέρα 
των κτιρίων. Σε έρευνα που διενήργη-
σε το τμήμα Φυσικής του πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε 2000 κτίρια σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε 
ότι στο 70% των κτιρίων υπάρχει του-
λάχιστον ένας ρυπογόνος παράγοντας 
πάνω από τα επιτρεπτά όρια. 
Ως παράγοντες που συνέβαλλαν στην 
ανάπτυξη του φαινομένου μπορούμε 
να θεωρήσουμε: α) την αστικοποίηση 
με συνέπεια αύξηση του πληθυσμού 
των πόλεων που οδήγησε σε αυξημέ-
νες ανάγκες στέγασης οι οποίες καλύ-
φθηκαν με την ανάπτυξη των κτιρίων 
σε ύψος,β) οι νεωτερίστικες τάσεις της 
αρχιτεκτονικής (π.χ. γυάλινα κτίρια), 
γ)  η τάση των τελευταίων χρόνων για 
εξοικονόμηση ενέργειας με ενισχυ-
μένη θερμομόνωση, θερμογέφυρες, 
διπλούς υαλοπίνακες και αεροστεγή 
κουφώματα, με αποτέλεσμα τη μείω-
ση της άδηλης αναπνοής των κτιρίων. 
Σύμφωνα με την ‘American Standards 
for Heating, Refrigeration and Air-
conditioning Engineers’ (ASHRAE),  
ένα κτίριο θεωρείται ¨ύποπτο¨ αν το 
20% των χρηστών του παραπονεθεί 
κάποια χρονική στιγμή -όχι απαραίτη-

τα ταυτόχρονα- για προβλήματα υγεί-
ας που σχετίζονται άμεσα με την ποιό-
τητα του αέρα των εσωτερικών χώρων. 
Οι βλαπτικοί παράγοντες που ευθύνο-
νται για την εσωτερική ρύπανση ενός 
άρρωστου κτιρίου είναι τριών κατηγο-
ριών. Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί.
Φυσικοί παράγοντες: Η θερμοκρα-
σία, η υγρασία, η ταχύτητα του αέρα, 
που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης 
των χρηστών στο εσωτερικό των κτιρί-
ων, είναι εξακριβωμένο ότι σε ακραί-
ες τιμές προκαλούν συμπτώματα σύν-
δρομου του άρρωστου κτιρίου. Άλλος 
φυσικός παράγοντας είναι το ραδόνιο 
το οποίο είναι άοσμο ραδιενεργό στοι-
χείο και απελευθερώνεται σε αέρια 
μορφή στους κλειστούς εσωτερικούς 
χώρους των κτιρίων από τα κατασκευ-
αστικά υλικά και το νερό.
Χημικοί παράγοντες: Οι πτητικές ορ-
γανικές ενώσεις είναι χημικές ενώ-
σεις οι οποίες εμπεριέχονται σε διά-
φορα προϊόντα(χρώματα, πλαστικά, 
κόλλες κλπ) ως διαλύτες και εξαερώ-
νονται με τη θέρμανση των εσωτερι-
κών χώρων. Επίσης, η φορμαλδεΰδη, 
ένας άλλος αέριος ρύπος που εκλύε-
ται από πολλές πηγές όπως μονωτικά 
υλικά, έπιπλα, γραφεία, μοκέτες κλπ. 
Ο αμίαντος, το διοξείδιο του άνθρα-
κα, το μονοξείδιο του άνθρακα, οξεί-
δια του αζώτου είναι βλαπτικοί παρά-
γοντες που προκαλούν συμπτώματα 
σύνδρομου του άρρωστου κτιρίου.
βιολογικοί παράγοντες: Οι βιολογικοί 
παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για τη ρύπανση του εσωτερικού αέρα 
των κτιρίων είναι κυρίως τα βακτήρια, 
οι ιοί και οι μύκητες. Αυτοί οι βιολο-
γικοί ρυπαντές του εσωτερικού αέρα 
προέρχονται από τα κλιματιστικά συ-

Άρρωστα κτίρια  
ΜΕ ΤΟΝ σύγΧρΟΝΟ ΤρΟΠΟ ζωΗσ ΝΑ ΕξΑΝΑγΚΑζΕι 
ΠΟΛΛΟύσ ΕργΑζΟΜΕΝΟύσ ΝΑ ΠΕρΝΟύΝ ΜΕγΑΛΟ ΜΕρΟσ 
ΤΗσ ΗΜΕρΑσ (60-70% ΤΟύ ΧρΟΝΟύ ΤΟύσ) ΜΕσΑ σΕ ΕΝΑ 
ΚΤιριΟ, ΔΕΝ ΕιΝΑι σΠΑΝιΟ ΝΑ ΑΚΟύσΕισ ΚΑΠΟιΟΝ ΝΑ 
ΠΑρΑΠΟΝιΕΤΑι γιΑ ΠΟΝΟΚΕφΑΛΟ, ΝΑύΤιΑ, ΚΟΠωσΗ ΚΑι 
ΔύσΚΟΛιΑ σΤΗΝ ΑύΤΟσύγΚΕΝΤρωσΗ.
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στήματα με πύργους ψύξης. Έχει απο-
δειχθεί ότι η νόσος των λεγεωνάριων, 
ο πυρετός Pontiac και η πνευμονία του 
Pittsburgh,  οφείλονταισε είδη του βα-
κτηρίου legionella pneumophila.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια, τα συμπτώματα 
του άρρωστου κτιρίου είναι διάφορα 
και μπορούν να επηρεάσουν αρκε-
τά μέρη του ανθρώπινου σώματος. Τα 
κυριότερα συμπτώματα που παρουσι-
άζουν οι εργαζόμενοι κατά την μακρο-
χρόνια παραμονή τους σ’ ένα άρρωστο 
κτίριο είναι: η πνευματική κόπωση και 
σύγχυση, η σωματική κόπωση, πονο-
κέφαλος, ερεθισμοί στα μάτια, ρινίτι-
δες,  δύσπνοια,   ξηρός βήχας,  πο-
νόλαιμος,  βράχνιασμα, ιγμορίτιδες,  
ωτίτιδες,  επιπεφυκίτιδες,  πνευμονί-
ες,  δερματίτιδες (εκζέματα),  παθή-
σεις του πεπτικού συστήματος,  νε-
οπλασίες,  παθήσεις του ήπατος,  
παθήσεις των νεφρών,  παθήσεις του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Το 
σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου δεν 
κάνει διακρίσεις, μπορεί να επηρεά-

σει οποιονδήποτε ζει σε ένα κτίριο. Θα 
πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτι-
κοί από τα πρώτα σημάδια ακόμα και 
όταν τα συμπτώματα αυτά δεν πλήτ-
τουν όλους τους χρήστες.
Οι διαδικασίες πρόληψης θα πρέπει 
να εστιάζονται: Στην καλή συντήρη-
ση και στον καθαρισμό των κεντρικών 
κλιματιστικών συστημάτων συμπερι-
λαμβανομένων των αεραγωγών, στην 
εναλλαγή του εσωτερικού αέρα, στην 
αποφυγή εστιών λιμνάζοντος νερού 
(ιδανικός χώρος ανάπτυξης μικροορ-
γανισμών όπως βακτήρια – μύκητες), 
στον έλεγχο των επιπέδων θερμοκρα-
σίας και υγρασίας, στην ελαχιστοποί-
ηση της χρήσης ηλεκτρικών συσκευ-
ών και αποσύνδεση των συσκευών 
που είναι σε αδράνεια, στη μείωση της 
χρήσης συνθετικών προϊόντων στην 
επίπλωση του χώρου, στην αποφυγή 
χρήσης χημικών καθαριστικών, στην 
απαγόρευση του καπνίσματος στους 
κλειστούς εσωτερικούς χώρους, στην 
ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των 
βλαπτικών παραγόντων του περιβάλ-

λοντος εργασίας, στην εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας για την Υγιεινή  
και Ασφάλεια και στην υλοποίηση της 
γραπτής εκτίμησης του επαγγελματι-
κού κινδύνου.
Η εξάπλωση του συνδρόμου του άρ-
ρωστου κτιρίου σε παγκόσμιο επίπε-
δο και η διαπίστωση της σχέσης των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων και των δομικών υλικών με την 
παθολογία των χρηστών ενός κτιρίου, 
είναι το καμπανάκι του κινδύνου για 
την τεχνολογία της κατασκευής. Συ-
νεπώς, θα πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν διεξοδικές έρευνες που θα 
προσδιορίσουν το ρόλο των μηχανο-
λόγων,των μηχανικών, των αρχιτεκτό-
νων και των εμπειρογνωμόνων στο 
τομέα της τεχνολογίας του κτιρίου, 
για τη δημιουργία υγιέστερων εσωτε-
ρικών χώρων. 
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Γράφει ο νικοσ σεκεριάδησ
ΜΗΧΑΝΟΛΟγΟσ ΜΗΧΑΝιΚΟσ  
ΕΚΠΑιΔΕύΤιΚΟσ   



Όλο και περισσότεροι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες χρησιμοποιούν το Facebook τε-
λευταία και ιδιαίτερα τώρα, την εποχή 
που διανύουμε με την είσοδο στη ζωή 
μας του Covid-19 ή κοινώς κορονοϊού, 
που έχει καταφέρει να αλλάξει τα δε-
δομένα της αγοράς. Αυτό όμως έχει 
προκαλέσει και «υπερφόρτωση» στον 
αλγόριθμο του FB. Είναι αρκετά τα θε-
τικά των social media αλλά και πολλά 
και σοβαρά τα αρνητικά τους. με αυτό 
το άρθρο θέλω να κάνω μια παρέμβα-
ση στο τρόπο που χρησιμοποιείτε από 
πολλούς Ε/Ε και μ/μ/Ε το Facebook 
και γενικά όλα τα social media.
πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καταλά-
βουμε ότι τα προγράμματα κοινωνι-
κής δικτύωσης (που για συντομία θα 
τα αναφέρω εδώ με τα αρχικά, πΚΔ) οι 
περισσότεροι τα βλέπουν και τα χρησι-
μοποιούν, 65% για ψυχαγωγία, 29% για 
ενημέρωση και 6% για μάθηση. Όταν 
λοιπόν τους βομβαρδίζουμε με πλη-
ροφορίες για την επιχείρησή μας, δεν 
προσφέρουμε ψυχαγωγία ούτε ενη-
μέρωση, προσπαθούμε να πουλήσου-
με και έτσι γινόμαστε κουραστικοί και 
πολλές φορές ενοχλητικοί. 

μειονέκτημα Νο 1, μην γίνεσαι 
ενοχλητικός πωλητής.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα, για να 
δεις την φιλοσοφία των πΚΔ. 
Ας πούμε ότι είσαι στην καφετέρια ή 
στο μπαρ με την παρέα σου, και έρ-
χεται ξαφνικά ένας γνωστός σου, που 
δεν γνωρίζει όλους στην παρέα, κάθε-
ται και αρχίζει να μιλάει για την δου-
λειά του, την επιχείρησή του με σκοπό 
να βρει πελάτες. Θα σου άρεσε αυτό; 
Δεν νομίζω, σε κανέναν δεν αρέσει 
ένας ενοχλητικός, αυτοπροσκαλού-

μενος επισκέπτης, καλύτερα να είσαι 
ένας επίτιμος καλεσμένος (νόμος του 
μάρκετινγκ αυτός). Ένα πράγμα που 
πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι άν-
θρωποι δεν θέλουν να τους πουλάμε, 
θέλουν να αγοράζουν πράγματα γιατί 
τα έχουν ανάγκη αλλά δεν θέλουν κά-
ποιον να τους επιβάλει ή όπως έλεγε ο 
παππούλης μου, να τους γίνεται, για να 
αγοράσουν αυτό που πουλάνε.
Ένας άλλος νόμος του μάρκετινγκ λέει 
(υπάρχουν 21 νόμοι του μάρκετινγκ που 
θα τους δούμε κάποια στιγμή σε κάποιο 
άλλος άρθρο), «Όταν καταφέρεις να 
κάνεις τον αγοραστή να θέλει να αγο-
ράσει από σένα και όχι τον ανταγωνι-
σμό σου, τότε μπορείς και να διαμορ-
φώσεις και την τιμή όπως εσύ θέλεις».

μειονέκτημα Νο 2, μην τους βομ-
βαρδίζεις διαρκώς με προσφορές 
χωρίς όφελος γι’ αυτούς.
Ένα πράγμα που έρχεται συχνά στο 
μυαλό του καταναλωτή όταν μια επι-
χείρηση του κάνει μια προσφορά (με 
μικρό ή ανύπαρκτο όφελος) είναι το 
εξής, «γιατί να αγοράσω από σένα, τι 
περισσότερο μου προσφέρεις εσύ απ’ 
τον άλλον». Ξέρω ότι θα πληγώσω τον 
εγωϊσμό πολλών διαβάζοντας αυτό 
αλλά σκοπός μου είναι να σε κάνω να 
δεις μια άλλη εκδοχή, κανείς δεν εν-
διαφέρεται γι’ αυτό που πουλάς, ούτε 
έχεις την καλύτερη ποιότητα ούτε την 
καλύτερη εξυπηρέτηση. Στην καλύ-
τερη περίπτωση είσαι το ίδιο με τους 
περισσότερους ανταγωνιστές σου και 
στην λιγότερο καλύτερη, ίσως και να 
είσαι σε κατώτερη κατηγορία. Γι’ αυτό 
λοιπόν μην προσπαθείς να δελεάσεις 
με επιχειρήματα τους είδους, «Είμα-
στε οι καλύτεροι στην αγορά», «Λει-
τουργούμε απ’ το 1965» κτλ. Αυτά δεν 

είναι δελεαστικές προσφορές που 
έχουν κάποιο όφελος για τον αγορα-
στή, αυτά το μόνο που κάνουν είναι να 
φουσκώνουν τον εγωϊσμό σου. Για να 
φέρεις πελάτες στην επιχείρησή σου, 
που δεν έχεις δει για πολύ καιρό, ή 
που δεν έχουν πατήσει ποτέ πόδι στο 
μαγαζί σου, πρέπει να τους δωροδο-
κήσεις. Ναι! Καλά διάβασες, να τους 
δωροδοκήσεις. (Θα ασχοληθούμε με 
αυτό την γενική ιδέα σε άλλο άρθρο.)

μειονέκτημα Νο 3, ότι δεν μετριέ-
ται δεν μπορεί να διορθωθεί.
Βασική προϋπόθεση, για να ξέρεις 
πως αποδίδει η επιχείρησή σου είναι 
να έχεις σε εφαρμογή συστήματα που 
να σου δίνουν δεδομένα για να μπο-
ρείς να τα αναλύεις, το ίδιο ισχύει και 
στο μάρκετινγκ, αφού μιλάμε γι’ αυτό. 
Επέτρεψε μου να σε ρωτήσω κάτι, 
όταν πληρώνεις για κάτι δεν παίρνεις 
αντάλλαγμα; Αυτό που παίρνεις λοι-
πόν σε αντάλλαγμα έχεις προκαθορί-
σει ότι αξίζει τα λεφτά του και παίρ-
νεις το αντίτιμο (δεν συμβαίνει πάντα 
αυτό αλλά ας υποθέσουμε ότι ισχύει). 
Όταν λοιπόν βάζεις μια διαφήμιση δεν 
πρέπει να πάρεις σε αντάλλαγμα κέρ-
δος; Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν γίνε-
ται με την διαφήμιση; Δεν την βλέπουν 
μάτια και μετά με θυμούνται όταν θέ-
λουν να αγοράσουν κάτι; πως το ξέ-
ρεις; πως ξέρεις πόσοι είδαν την δι-
αφήμισή σου και ακόμα περισσότερο, 
πόσοι ήρθαν και ψώνισαν στο μαγα-
ζί σου που επειδή είδαν την διαφή-
μισή σου; Και μπορεί να με ρωτήσεις 
και το άλλο, καλά αφού δεν μου κο-
στίζει τίποτα να ανεβάσω μια φωτο-
γραφία στο FB ή στο Instagram, σου 
κοστίζει χρόνο και φαιά ουσία, θέλεις 
να πετύχει αυτό που κάνεις γιατί εάν 

Facebook, «Ο μεγάλος 
γορίλας στο δωμάτιο».
ΕΠΕξΗγΗσΗ: «Ο ΜΕγΑΛΟσ γΟριΛΑσ σΤΟ ΔωΜΑΤιΟ» ΕιΝΑι 
ΜιΑ ΕΚφρΑσΗ ΠΟύ ΧρΗσιΜΟΠΟιΕιΤΑι σΤΑ ΑγγΛΟφωΝΑ 
ΚρΑΤΗ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟύΝ ΝΑ ΔΗΛωσΟύΝ ΟΤι ύΠΑρΧΕι ΚΑΤι 
ΠΟύ ΟΛΟι ΤΟ ΒΛΕΠΟύΝ, ΑφΟύ Ο γΟριΛΑσ ΕιΝΑι ΤΕρΑσΤιΟσ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑσ ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟύΜΠΑΕι, ΔΕΝ ΤΟΝ σΧΟΛιΑζΕι, 
γιΑΤι Ο γΟριΛΑσ ΕιΝΑι ΑγριΟσ ΚΑι ΒΑρΑΕι…

marketing8
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Facebook, «Ο μεγάλος 
γορίλας στο δωμάτιο».

δεν βλέπεις αποτέλεσμα θα το παρα-
τήσεις και μετά θα λες ότι τα πΚΔ δεν 
δουλεύουν και είναι χάσιμο χρόνου 
για όσους τα χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό 
είναι καλύτερα και πιο αποδοτικό να 
κάνεις «χορηγούμενες» διαφημίσεις, 
δηλαδή να πληρώνεις, γιατί έτσι έχεις 
περισσότερο έλεγχο και μπορείς να 
ξέρεις τα αποτελέσματα. 

μειονέκτημα Νο 3, επαναληπτικό-
τητα και συνέπεια.
Όταν ανεβάζεις στα πΚΔ δεν είσαι σί-
γουρος ότι τα βλέπουν όλοι, οι ίδιοι 
που τα βλέπουν πάντα. Ναι, μπορεί 
να ανοίγει το κοινό σου και να το βλέ-
πουν περισσότεροι αλλά όταν το κοινό 
εναλλάσσετε δεν μπορείς να επηρεά-
σεις μια συγκεκριμένη ομάδα αγορα-
στών, γιατί πρέπει να έχεις ανακαλύ-
ψει την ομάδα αγοραστών που είναι οι 
καταλληλότεροι για να είναι πελάτες 
σου. Ελπίζω να γνωρίζεις ότι όλοι δεν 
είναι υποψήφιοι πελάτες σου. Η καλύ-
τερη λύση σε αυτό είναι να χρησιμο-
ποιείς περισσότερα από ένα κανάλια, 
δηλαδή όχι μόνο Facebook αλλά και 
Instagram, ή blogging.

μειονέκτημα Νο 4, δεν ορίζεις την 
τύχη σου και το ριζικό σου.
Εντάξει ίσως είναι λίγο παρατραβηγμέ-
νο αυτό αλλά έχει τη λογική του. Όλα 
αυτά τα πΚΔ είναι ιστοσελίδες που δι-
αχειρίζονται άλλοι, είναι άλλοι τα αφε-
ντικά, και ανά πάσα στιγμή μπορούν 
να σε αποκλείσουν γιατί κάτι δεν άρε-
σε στην τεχνητή νοημοσύνη τους ή για-
τί κάποιος έκανε ένα παράπονο. Το ζη-
τούμενο είναι ότι κι αν κάνεις που έχει 
σχέση με την επιχείρησή σου, να έχεις 
τον έλεγχο εσύ, να ορίζεις την τύχη 
σου. Ο καλύτερος τρόπος για να το απο-
φύγεις αυτό είναι να έχεις την δική σου 
ιστοσελίδα/blog και μέσα από κει να 
κοινοποιείς στα πΚΔ. προσπάθησε να 
δεις τα πΚΔ σαν ένα εργαλείο να ανα-
πτύξεις την επιχείρησή σου. Η τεχνολο-
γία ήρθε για να μείνει, τα πράγματα δεν 
πρόκειται να γίνουν ευκολότερα αλλά 
πιο περίπλοκα. Όσο έχεις το κεφάλι 
χωμένο στην άμμο, και δεν προσπαθείς 
να την αγκαλιάσεις και να την αξιοποιή-
σεις προς όφελός σου, αυτή θα εξελίσ-
σεται και θα γίνεται πιο περίπλοκη, και-
ρός να μπεις στο νόημα τώρα!
Στο επόμενο τεύχος, πρώτα ο Θεός, 

θα δούμε και τα πλεονεκτήματα. Έτσι 
για να μην νομίζετε ότι είμαστε εντε-
λώς αρνητικοί.
Υ.Γ. Οι απόψεις διίστανται, κάντε τη δική 
σας έρευνα και ποτέ μην παίρνετε αυτά 
που λένε οι άλλοι, όσο «ειδικοί» κι αν πι-

στεύετε ότι είναι, σαν δεδομένα.

Γράφει ο Χρηστοσ βιολετησ MBA

Ο κύριος Βιολέτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων 
(MBA)  με αγάπη προς το ψηφιακό μάρκετινγκ 
και ειδικευμένος στην κερδοφορία των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο 
του St. Mary’sστο Κάνσας των ΗΠΑ.
Μετά από πολλά χρόνια καριέρας στο 
Καναδά, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων 
(Marketing Consultant & Business Coach), 
επέστρεψε στην Ελλάδα (με το ένα πόδι) 
και προσφέρει τις γνώσεις και υπηρεσίες 
του στην Ελληνική αγορά. για οποιαδήποτε 
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί του στο violetischris@gmail.com. 
Περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν γνώσεις 
μπορείτε να βρείτε στο σάϊτ μου www.christos-
violetis.com που βρίσκετε επί του παρόντος, 
υπό κατασκευή. Προσπαθήστε να «μπαίνετε» 
κατά καιρούς για να δείτε εάν είναι ζωντανό, 
κάποια στιγμή ευελπιστώ να το τελειώσω…
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Κάποτε ένας σπουδαίος βασιλιάς στη 
μακρινή ανατολή, φοβόταν για το βα-
σίλειό του τόσο πολύ καιρό που στο 
τέλος ήταν τόσο θλιμμένος, ώστε απέ-
φευγε και δεν ήθελε να δει κανέναν…
μάταια η βασίλισσα του μιλούσε για 
έναν γερό σοφό (αυτούς με τις τόσο 
μακριές άσπρες γενειάδες, που χρη-
σιμεύουν και σαν σχοινί για να ανεβά-
ζουν πράγματα, στα πολύ ψηλά βράχια 
που μένουν)… “Αν πάω θα τον πνίξω 
στα νερά της θλίψης μου”, της είπε ο 
βασιλιάς… Τελικά ένα βράδυ, η βασί-
λισσα απηύδησε… Έβαλε και τον κοί-
μισαν με κάποιο φυτικό σκεύασμα…
Ο βασιλιάς ξύπνησε μετά από ώρες, 
από τον παγωμένο αέρα που φυσού-
σε στα μάτια του… Ανοίγοντάς τα, είδε 
μπροστά του έναν γέρο σοφό με μια 
πραγματικά πολύ μεγάλη άσπρη γε-
νειάδα να τον κοιτάει… Κοίταξε αρι-
στερά δεξιά… Βρίσκονταν σε έναν 
πανύψηλο βράχο που στεκόταν σαν 
κολόνα μέσα στη θάλασσα…
“Τι σε απασχολεί;” τον ρώτησε ο γέ-
ρος… Ο βασιλιάς απάντησε “Γιατί να 
σου πω τι με απασχολεί… έχεις ακού-
σει τόσα προβλήματα, θα σε κουρά-
σω κι εγώ”; Ο γέρος χαμογέλασε…
”εσύ νομίζεις ότι ακούω προβλήματα 
και κουράζομαι, ενώ η αλήθεια είναι 
ότι όταν ακούω προβλήματα, βλέπω 
αμέσως τις λύσεις τους και ξεκουρά-
ζομαι…
Εσύ εστιάζεις στο δυσάρεστο γιατί θε-
ωρείς κάτι αξεπέραστο, εγώ εστιάζω 
στο πραγματικό, ότι τίποτα δεν υπάρ-

χει που να μη λύνεται… Εσύ κλείστη-
κες στον εαυτό σου γιατί δεν έβλε-
πες φως, εγώ ξέρω ότι όταν είμαι στο 
σκοτάδι δεν είναι ντροπή να μου δώ-
σει κάποιος έναν πυρσό για να δω… 
Εσύ νομίζεις ότι ακούω προβλήματα, 
εγώ ακούω νότες που απλά δεν είναι 
συγχρονισμένες…”.
Το ενδιαφέρον του βασιλιά ζωντά-
νεψε… Αφού τα είπε όλα στον γερό 
σοφό ήρθε η ώρα να φύγει… Ο βρά-
χος όμως ήταν πανύψηλος σαν κο-
λόνα και αδύνατον να κατέβει… “Θα 
πρέπει να κρατηθείς από τη γενειάδα 
μου και να κατέβεις”, του είπε ο γέρο 
σοφός… “μα πώς, θα τσακιστώ και θα 
πέσω”, είπε ο βασιλιάς…
“Τόσον καιρό είσαι κλεισμένος σε ένα 
δωμάτιο σα να μη ζεις αλλά τώρα φο-
βάσαι μήπως πέσεις”; είπε ο γέρος… 
“άρα θες να ζήσεις αλλά το αναβάλ-
λεις… Οπότε αν με εμπιστευτείς ότι 
μπορείς να κατέβεις από τη γενειά-
δα μου, θα έχεις κάνει έναν άθλο που 
θα έχεις να θυμάσαι… Και όταν πας 
να ξαναστενοχωρηθείς θα θυμάσαι ότι 
ο μόνος πραγματικός φόβος ήταν μην 
πέσεις από δω…”.
Ο βασιλιάς κατάλαβε ότι δεν είχε άλλη 
επιλογή από το να εμπιστευτεί τον 
γέρο σοφό… πιάστηκε από την άσπρη 
γενειάδα που ήταν πολλά πολλά μέτρα 
και σιγά σιγά κατέβηκε…
Όταν κατέβηκε, ο γέρος σοφός τον πε-
ρίμενε κάτω… Του έδειξε ένα ναυά-
γιο που βρισκόταν αρκετά μακριά από 
την ακτή… “Θέλω να κολυμπήσεις ως 

εκεί και πάλι πίσω”, του είπε ο γέ-
ρος… “μα είναι τουλάχιστον σαράντα 
λεπτά της ώρας να φτάσω μόνο”, είπε 
ο βασιλιάς…
Ο γέρος τον κοίταξε “αν δεν σου δεί-
ξω τι μπορείς να καταφέρεις, θα φο-
βάσαι πάντα, γιατί αγνοείς τις ικανό-
τητές σου… θα είμαι δίπλα σου στην 
προσπάθειά σου και δε θα κινδυνεύ-
σεις…”.
Ο βασιλιάς ξεκίνησε να κολυμπάει και 
στα μισά του δρόμου άρχισε να κου-
ράζεται και να λαχανιάζει… Γύρισε 
ανάσκελα ώστε να επιπλέει και να πά-
ρει κάποιες ανάσες… μόλις ξεκουρά-
στηκε συνέχισε… Έφτασε στο ναυά-
γιο και ξαναξεκίνησε να επιστρέψει 
στην ακτή… Όταν έφτασε ο γέρο σο-
φός του είπε… “έκανες ένα βήμα να 
ξεχωρίζεις τον φανταστικό κίνδυνο 
από τον πραγματικό”…
Από τότε, σε καθε δυσκολία που συ-
ναντούσε και φοβόταν ο βασιλιάς, 
σκεφτόταν αν απειλούσε τη ζωή του 
στην πραγματικότητα ή στη φαντασία 
του… Το ότι κατέβηκε έναν πανύψηλο 
βράχο, το ότι κολύμπησε τόσο μακριά, 
ήταν τόσο σπουδαίο ώστε κάθε απειλή 
έδειχνε να ωχριά μπροστά σε αυτά…
Κατορθώματα που δεν ξέχασε ποτέ…

Εμπιστεύσου  
τον άγνωστο  
εαυτό σου

ΨύΧολοΓια10

ΠρΕΠΕι ΝΑ ΜΑΘΟύΜΕ ΝΑ ξΕΧωριζΟύΜΕ  
ΤΟΝ φΑΝΤΑσΤιΚΟ ΚιΝΔύΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠρΑγΜΑΤιΚΟ.

Γράφει 
ο νικολάοσ Γ. βάκονδιοσ 
ΨύΧΟΛΟγΟσ, ΠΤύΧιΟύΧΟσ Α.Π.Θ.   
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Μονάδες Επαγγελματικής Ψύξης
Inverter Συντήρησης & Κατάψυξης

ΖΕΑS5 
ΕΤΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παγκόσμιος Ηγέτης και στην Επαγγελματική Ψύξη

Συστήματα με Freon, CO2, νερό και αντιψυκτικό μέσο

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
(MULTICOMPRESSOR & CONDENSING UNITS)
. Μονάδα προσυναρμολογημένη και πλήρως ελεγμένη στο εργοστάσιο με 2, 3, ή 4 συμπιεστές, με ή 

χωρίς ηλεκτ. πίνακα
. Μονάδες πλήρως συγκροτημένες με ενσωματωμένο ή απομακρυσμένο condenser

ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ CO2. Cascade Systems προσυγκροτημένα και πλήρως ελεγμένα
. Full CO

2
 μονάδες, δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών τύπων συμπιεστών (Bitzer & Dorin)

CHILLERS
. Ψύκτες πλήρως συναρμολογημένοι με όλα τα accessories και ηλεκτρολ.πίνακα
. Μονάδες μεσαίων και χαμηλών θερμοκρασιών με χρήση γλυκόλης

        Yψηλότερη
ενεργειακή απόδοση
στην αγορά

        Μονάδες 
προφορτισμένες με Freon 
(5,2kg, 7,9kg & 12,5kg)

        Μονάδα με economiser

900 εγκατεστημένες 
μονάδες στην ελληνική 
αγορά

        Μονάδες 
πιστοποιημένες με F-Gas 
κανονισμό και Ecodesign 
Directive EN13215

        50% λιγότερο ψυκτικό 
μέσο στην εγκατάστασή σας

        Ίδια μονάδα για εφαρμογές 
μεσαίων και χαμηλών  θερμοκρασιών 

         Ιδανική λύση
για ψυκτικούς θαλάμους, 
κέντρα διανομής, εργοστάσια
επεξεργασίας τροφίμων, 
super market

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες   |  Τηλ.: 210 8761300, Fax: 210 8761400              www.daikin.gr



Στις 12 Οκτωβρίου 2020 ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας & Υγείας (EU-
OSHA)ανακοίνωσε επίσημα την έναρ-
ξη της νέας εκστρατείας από τη σειρά 
«Ασφαλείς και Υγιείς χώροι Εργασί-
ας» με θέμα τις μυοσκελετικές παθή-
σεις η οποία α έχει διάρκεια 3 χρό-
νια. Οι εκστρατείες αυτές αποτελούν 
μία δραστηριότητα ευαισθητοποίησης 
των επιχειρήσεων και των κοινωνι-
κών φορέων και συνήθως είναι το κύ-
ριο μέσο διάδοσης του μηνύματός μας 
στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.
Το μήνυμα των εκστρατειών «Ασφα-
λείς και Υγιείς χώροι Εργασίας» είναι 
ότι η ασφάλεια και η υγεία στους χώ-
ρους εργασίας μάς αφορά όλους: και 
προσωπικά τους εργαζόμενους αλλά 
και τις επιχειρήσεις. 
Στα πλαίσια των εκστρατειών η EU-
OSHAβοηθάει ώστε οι εργοδότες να 
προάγουν το μήνυμα-αφιέρωμα, πα-
ρέχοντας δωρεάν πρακτικούς οδηγούς 
και εργαλεία. Κάθε εκστρατεία προ-
βλέπει επίσης και την απονομή βρα-
βείων καλής πρακτικής και κινηματο-
γραφικού βραβείου για τους ασφαλείς 
και υγιείς χώρους εργασίας για όσους 
συμμετέχουν.
Οι εν λόγω εκστρατείες είναι οι μεγα-
λύτερες του είδους τους παγκοσμίως 
και το άρθρο αυτό αποτελεί μία πρό-
σκληση για ενίσχυση της εκστρατείας 
με τη χρήση του υλικού για ενημέρω-
ση του προσωπικού πάνω στους κιν-
δύνους των εργασιακών χώρων και τις 
επιπτώσεις τους, εν προκειμένω τις 
μυοσκελετικές παθήσεις (μΣπ). 
Στην Ευρώπη, οι μυοσκελετικές παθή-

σεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα 
υγείας που συνδέονται με την εργασία.
Συγκεκριμένες στάσεις του σώματος, 
έκθεση σε επαναλαμβανόμενες κινή-
σεις ή σε στάσεις που προκαλούν κού-
ραση ή πόνο, μεταφορά ή μετακίνηση 
βαρέων φορτίων αποτελούν στο σύνο-
λό τους πολύ συνηθισμένους παράγο-
ντες κινδύνου που μπορούν να προ-
καλέσουν μυοσκελετικές παθήσεις. 
Δεδομένης της συχνότητας των μυο-
σκελετικών παθήσεων που συνδέο-
νται με την εργασία, είναι προφανές 
ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δραστηριο-
ποίηση για την αύξηση της ενημέρω-
σης σχετικά με τους τρόπους πρόλη-
ψης.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα εξε-
ταστούν διεξοδικά οι αιτίες αυτού του 
χρόνιου προβλήματος. Ο σκοπός εί-
ναι να διαδοθούν πληροφορίες υψη-
λής ποιότητας για το ζήτημα αυτό, να 
προωθηθεί μια ενιαία προσέγγιση για 
τη διαχείριση του προβλήματος και να 
προσφερθούν πρακτικά εργαλεία και 
λύσεις που θα είναι χρήσιμα για τους 
χώρους εργασίας. 
Ο γράφων επελέγη από την EU-
OSHAνα είναι στους ειδικούς οι οποί-
οι θα διαδώσουν το μήνυμα σε όλη την 
ΕΕ αλλά και θα μεταφέρουν στον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό τόσο τα προβλή-
ματα όσο και τις καλές πρακτικές.

μυοσκελετικές διαταραχές (μσδ)
Οι μυοσκελετικές διαταραχές (μΣΔ) 
είναι μία από τις συνηθέστερες παθή-
σεις που σχετίζονται με την εργασία. 
Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη πάσχουν από μΣΔ, 

το δε κόστος που συνεπάγονται οι εν 
λόγω διαταραχές για τους εργοδότες 
ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
αντιμετώπιση των μΣΔ συμβάλλει στη 
βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, 
αλλά είναι και επιχειρηματικά ορθή 
επιλογή.
Οι μυοσκελετικές διαταραχές (μΣΔ) 
που σχετίζονται με την εργασία αφο-
ρούν ενοχλήσεις στην πλάτη, στον αυ-
χένα, στους ώμους καθώς και στα άνω 
και κάτω άκρα. περιλαμβάνουν κάθε 
βλάβη ή διαταραχή των αρθρώσεων 
ή άλλων ιστών. Τα προβλήματα υγείας 
κυμαίνονται από τις ελαφρές ενοχλή-
σεις και τους πόνους έως τις σοβαρές 
ασθένειες που απαιτούν τη διακοπή 
της εργασίας ή την υποβολή σε θε-
ραπευτική αγωγή. Σε πιο χρόνιες πε-
ριπτώσεις, ενδέχεται να οδηγούν σε 
αναπηρία και να επιβάλλουν την απο-
χώρηση από την εργασία.

αιτίες των μσδ
Οι περισσότερες μΣΔ που σχετίζο-
νται με την εργασία αναπτύσσονται με 
την πάροδο του χρόνου. Συνήθως οι 
μΣΔ δεν οφείλονται σε μία μόνο αι-
τία, αλλά στον συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων, μεταξύ των οποίων πε-
ριλαμβάνονται φυσικοί και εμβιομη-
χανικοί παράγοντες, οργανωτικοί και 
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, καθώς 
και ατομικοί παράγοντες.

στους φυσικούς και εμβιομηχανι-
κούς παράγοντες συγκαταλέγονται:
• ο χειρισμός φορτίων, ιδίως κατά τη 
στροφή και την κάμψη του κορμού
• οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή οι 
κινήσεις που απαιτούν δύναμη

ΜΕιωσΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗσΗ (ΜΕρΟσ 1 – ΠρΟσΑρΜΟγΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ισΤΟσΕΛιΔΑ 
httpS://oShA.europA.eu/el/heAlthy-workplACeS-CAMpAignS)

Νέα Εκστρατεία ύγείας & Ασφάλειας 
Εργασίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας & ύγείας (eu-oShA)  
2020 - 2022: ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ χΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ύΓιΈιΝη & ασφαλΈια12



Γράφει ο δρ ΓιωρΓοσ σκρουμπελοσ
Δρ ΜΗΧΑΝΟΛΟγΟσ ΜΗΧΑΝιΚΟσ 
γΕΝιΚΟσ ΔιΕύΘύΝΤΗσ rMS ΕξύΠΠ
ΠρΟΕΔρΟσ ΕΠιΤρΟΠΗσ ύγΕιΑσ & ΑσφΑΛΕιΑσ  
ΤΟύ ΕύρωΠΑϊΚΟύ σύΝΔΕσΜΟύ ΕΤΑιρΕιωΝ σύΝΤΗρΗσΗσ

• οι επίπονες και οι στατικές στάσεις του σώματος
• οι κραδασμοί, ο ανεπαρκής φωτισμός ή τα εργασιακά 
περιβάλλοντα με συνθήκες ψύχους
• η ταχύρρυθμη εργασία
• η παρατεταμένη καθιστική εργασία ή η ορθοστασία 
στην ίδια θέση

στους οργανωτικούς και ψυχοκοινωνικούς παρά-
γοντες συγκαταλέγονται:
• υψηλές απαιτήσεις εργασίας και χαμηλός βαθμός αυ-
τονομίας
• απουσία διαλειμμάτων ή ευκαιριών για αλλαγή στάσε-
ων εργασίας
• εργασία που απαιτεί μεγάλη ταχύτητα, μεταξύ άλλων 
εξαιτίας της εφαρμογής νέων τεχνολογιών
• πολύωρη εργασία και εργασία σε βάρδιες
• εκφοβισμός, παρενόχληση και διακρίσεις στον χώρο 
εργασίας
• χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από την εργασία
όλοι οι ψυχοκοινωνικοί και οργανωτικοί κίνδυνοι γενι-
κότερα (ιδίως εάν συνδυάζονται με σωματικούς κινδύ-
νους), οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν άγχος, κόπωση 
και αγχώδεις διαταραχές που με τη σειρά τους αυξάνουν 
τον κίνδυνο εμφάνισης μΣΔ.

ατομικοί παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι οι 
εξής:
• το ιατρικό ιστορικό
• η φυσική κατάσταση
• ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες (π.χ. κάπνισμα, ανε-
παρκής σωματική άσκηση)

(Στο επόμενο η συνέχεια)
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κτιριακοσ 
πΝΈύμοΝασ14

Ο σχεδιασμός της θερμομόνωσης ενός κτιριακού κελύ-
φους θα πρέπει να εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση, το 
κλίμα, τις μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες της κάθε 
περιοχής. Δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά όλα τα θερμο-
μονωτικά υλικά και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 
περίπτωση. 
Στην παραδοσιακή μεσογειακή δόμηση, χρησιμοποιού-
νταν φυσικά δομικά υλικά και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νη-
σιά το πιο διαδεδομένο θερμομονωτικό φυσικό υλικό ήταν 
τα φύκια για χρήση στις οροφές.
Η διαδικασία εφαρμογής τους είχε ως εξής: συλλογή από 
τις παραλίες, καθαρισμός, αποξήρανση για τουλάχιστον 
ένα χρόνο και στη συνέχεια τοποθέτησή τους με αργιλική 
άμμο στις οροφές των κτιρίων, πάνω από καλάμια και ξύ-
λινες δοκούς. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί σε εγκαταλε-
λειμμένη κατοικία στην πάρο(Εικόνες 1 και 2).
Αυτή η κατασκευή παρείχε υστέρηση, δηλαδή την απαραί-
τητη καλοκαιρινή θερμομόνωση καθώς λόγω της μάζας 
του συνόλου της κατασκευής, η ηλιακή ακτινοβολία κα-
θυστερούσε να εισέλθει στον χώρο. Σήμερα υπάρχει συ-
γκεκριμένη εταιρία (www.neptugmbh.de/) που συλλέγει 
τα φύκια, τα επεξεργάζεται και επιτυγχάνοντας λ μεταξύ 
0,039W/mK και 0,046W/mK ανάλογα με την εφαρμοσμέ-

νη πυκνότητα, τα τοποθετεί σε σύγχρονες κτιριακές κα-
τασκευές. Δυστυχώς, παρότι είναι πολύ καλή ιδέα η χρή-
ση ενός φυσικού ινώδους υλικού στη σύγχρονη δόμηση 
για την εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν ακόμα πολ-
λές πρακτικές δυσκολίες στην βιομηχανική παραγωγή και 
εφαρμογή του. 
Υπάρχουν όμως ευρέως διαδεδομένα υλικά βιομηχανικής 
παραγωγής που παρέχουν αντίστοιχα ή ακόμα καλύτερα 
αποτελέσματα υστέρησης, όπως ο παρθένος ορυκτοβάμ-
βακας, ο πετροβάμβακας, ο ξυλοβάμβακας, η κυτταρίνη 
και άλλα. 
Για να εξηγήσουμε τη σημασία της υστέρησης κάναμε ένα 
συγκεκριμένο πείραμα ως εξής:
Δημιουργήθηκαν δύο κύβοι ίδιων διαστάσεων και ίδιου 
πάχους μονωτικού υλικού 5 εκατοστών. Ο ένας κύβος ήταν 
κατασκευασμένος με πετροβάμβακα και ο άλλος με πολυ-
στερίνη (Εικόνα 3).
μέσα στους κύβους τοποθετήθηκε ίδια ποσότητα πάγου 
(Εικόνα 4), κλείστηκαν και αφέθηκαν για μια ημέρα εκτε-
θειμένοι σε καλοκαιρινή ακτινοβολία στα μέσα Αυγούστου 
στην Αθήνα (περιοχή Γαλάτσι). με την χρήση του πάγου 
δημιουργήθηκε μια τεχνητή ψύξη στο εσωτερικό τους και 
ο στόχος του πειράματος ήταν να καταγράψουμε τις δια-

ΤΑ ιΝωΔΗ 
ΘΕρΜΟΜΟΝωΤιΚΑ 
ύΛιΚΑ σΤΟ  
ΕΛΛΗΝιΚΟ ΚΛιΜΑ  
συγκριτικό πείραμα

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Photo by freepik.com
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*Χρεώσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας σας

Η Επαγγελματική Λύση  
στον Κλιματισμό
Τα Διαιρούμενου τύπου κλιματιστικά διαθέτουν όμορφο και κομψό  
σχεδιασμό σε 3 σειρές (H-Inverter, Standard και Compact) και είναι  
διαθέσιμα σε τύπους αεραγωγών, κασσέτες, κονσόλες, οροφής 
και τοίχου, για την κάλυψη των αναγκών κάθε χώρου.

• Ειδική αντιδιαβρωτική προστασία στην εξωτερική μονάδα Black Fin

• Ευελιξία στην εγκατάσταση με μεγάλα διαθέσιμα 
 μήκη σωληνώσεων (έως 85 μέτρα)

• Έλεγχος μέσω wifi απο την εφαρμογή LG ThinQ στο κινητό σας 
 (προυποθέτει αγορά ξεχωριστού wi-fi modem)

• Νέος συμπιεστής R1 με ισχυρή απόδοση, μειωμένο θόρυβο 
 και αυξημένη αξιοπιστία



κυμάνσεις της εσωτερικής θερμο-
κρασίας.
μέσα σε κάθε κύβο τοποθετήθη-
κε ένα θερμόμετρο (Εικόνα 5), έξω 
από τους κύβους τοποθετήθηκε τρί-
το θερμόμετρο για την μέτρηση της 
εξωτερικής θερμοκρασίας (Εικόνα 
6), ενώ γίνονταν τακτικές μετρήσεις 
της θερμοκρασίας στις εξωτερικές 
πλευρές των κύβων (Εικόνα 7, Εικό-
να 8).
Η μέτρηση και καταγραφή των απο-
τελεσμάτων ξεκίνησε από τις 6:36 το 
πρωί και κράτησε μέχρι τις 23:38 το 
βράδυ.  
Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακό γιατί στο τέλος της μέτρησης 
αποδείχθηκε πως με ίδιες συνθήκες, 
το κτιριακό κέλυφος κατασκευασμέ-
νο με ένα ινώδες υλικό όπως στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση ο πετροβάμ-
βακας, καθυστερεί τη μετάδοση της 
θερμοκρασίας από έξω προς τα μέσα 
περίπου κατά 4-5 βαθμούς.
Έτσι αποδεικνύεται ότι με τα ινώδη 
υλικά σε περιοχές με περισσότερη 
ζέστη και ηλιοφάνεια, μπορούμε να 
διατηρήσουμε την εσωτερική θερμο-
κρασία σε χαμηλά επίπεδα με μικρό-
τερη ανάγκη ψύξης και άρα μεγαλύ-
τερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο γράφημα που ακολουθεί (Εικόνα 9) φαίνεται η διακύμανση της εξωτερικής 
θερμοκρασίας με μπλε, η εσωτερική θερμοκρασία στον κύβο της γραφιτούχας 
πολυστερίνης με πορτοκαλί και με γκρι στον πετροβάμβακα.
Στον πίνακα καταγραφής (Εικόνα 10) φαίνεται ότι κατά την αρχή της μέτρησης 
(ώρα 6:36) και με το κλείσιμο των κύβων, στο εσωτερικό τους είχαν την ίδια 
θερμοκρασία (27,5°C πολυστερίνη και 27,3°C πετροβάμβακας).
Το μεσημέρι στις 15:48 που καταγράφηκε η μεγαλύτερη εξωτερική θερμοκρα-
σία (57°C), στην πολυστερίνη μετρήθηκαν 41°C και στον πετροβάμβακα 37°C. Το 
βράδυ με το τέλος του πειράματος στις 23:38 μετρήθηκε 26°C εξωτερική θερ-
μοκρασία, 30,70°C στην πολυστερίνη και 33,00°C στον πετροβάμβακα.

Εικόνα 3

Εικόνα 6

Εικόνα 4

Εικόνα 7

Εικόνα 9

Εικόνα 5

Εικόνα 8

κτιριακοσ 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Π λ ή ρ ή ς  γ κ ά μ ά  γ ι ά  ό λ ε ς  τ ι ς  ά ν ά γ κ ε ς
κ α τ ο ι κ ι ώ ν  &  μ ι κ ρ ώ ν  ή  μ ε γ ά λ ω ν  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν

Ατελείωτο Ζεστό Νερό
Συνεχής και αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού χρήσης, στην 
επιθυμητή θερμοκρασία, ως και 6.000 λίτρων/ώρα ανά δοχείο.

Φρέσκο & καθαρό
Το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται· ζεσταίνεται άμεσα από τον 
εναλλάκτη διέλευσης με αποτέλεσμα να παραμένει φρέσκο και 
καθαρό, χωρίς βακτηρίδια.

Ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση
Χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα του εναλλάκτη διέλευσης 
(99%) η φόρτιση του δοχείου αδρανείας μπορεί να γίνει 
ακόμη και σε 1 μόνο βαθμό περισσότερο από την επιθυμητή 
θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης!

10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
Καθότι το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται το X-flow δεν 
διαβρώνεται, με αποτέλεσμα το προσδόκιμο καλής λειτουργίας 
του να είναι πολύ υψηλό ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες!

❱  το X-flow είναι ένα δοχείο διέλευσης φρέσκου 
νερού πολύ υψηλής αποδοτικότητας. είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί εξαιρετικά είτε συνδεθεί 
με άντλία Θερμότητας είτε με λέβητα άερίου ή 
Πετρελαίου. και φυσικά μπορεί να φορτιστεί και 
με δωρεάν ηλιακή ενέργεια από τους ηλιακούς 
συλλέκτες της Calpak!



Γράφει ο Θεοδωροσ σωτηριοσ τουντάσ
ΑρΧιΤΕΚΤωΝ ΜΗΧΑΝιΚΟσ,  
ΕΝΕργΕιΑΚΟσ σύΜΒΟύΛΟσ CASACliMA 
γΕΝιΚΟσ ΔιΕύΘύΝΤΗσ F.u.V. group
FuV@FuV.gr

παρατηρήθηκε επίσης ότι η επιφανειακή θερμοκρασία στους κύβους έφτασε 
ακόμα και τους 70 βαθμούς σε κάποιες στιγμές της ημέρας. Επισημαίνουμε 
πως εσκεμμένα δεν εφαρμόστηκαν τα κατάλληλα κονιάματα με τους θερμο-
μονωτικούς σοβάδες και τις ανακλαστικές βαφές για τη μείωση της συνολικές 
μεταφερόμενης θερμοκρασίας. Αυτό είναι πείραμα ελέγχου μόνο των θερμο-
μονωτικών υλικών και όχι του συνόλου του συστήματος μιας θερμοπρόσοψης. 
Έτσι αποδεικνύεται η σημασία της μάζας στην επιλογή του θερμομονωτικού 
υλικού για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κελύφους σε ένα μεσογειακό κλί-
μα όπως το Ελληνικό.
Δηλαδή, για την καλοκαιρινή θερμομόνωση δεν κοιτάμε μόνο το «λ»ενός υλι-
κού αλλά και το «c», την θερμοχωρητικότητά του που εξαρτάται από την μάζα 
(το βάρος ανά κυβικό μέτρο).
Επιπλέον παρατηρούμε στο γράφημα του πειράματος ότι τη στιγμή που πέφτει 
η εξωτερική μετρήσιμη θερμοκρασία μετά τις 19:12, η εσωτερική θερμοκρασία 
στον χώρο με τον πετροβάμβακα παραμένει υψηλή ενώ στην πολυστερίνη πέ-
φτει πιο γρήγορα. Αυτό γιατί το υλικό διατηρεί για μεγαλύτερο χρόνο την θερ-
μότητα που έχει λάβει.
Σε κάθε περίπτωση όμως, αποδεικνύεται ότι και στις δύο περιπτώσεις η θερμο-
κρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη δύση του ήλιου είναι χαμηλότερη 
από την εσωτερική θερμοκρασία. 
Δηλαδή από τις 20:04 και μετά, η θερμοκρασίες είναι αντίστοιχα: Εξωτερικός 
χώρος 32,40°C, πολυστερίνη 33,50°C και πετροβάμβακας 33,80°C. 

παρατηρούμε ότι το βράδυ η θερμο-
κρασία μέσα στο κτίριο είναι μεγαλύ-
τερη από την εξωτερική θερμοκρασία 
της ατμόσφαιρας. 
Για αυτό τον λόγο ενδείκνυται η χρή-
ση του του μηχανικού αερισμού με 
ανάκτηση θερμότητας σε λειτουργία 
free cooling για την μεγαλύτερη εξοι-
κονόμηση ενέργειας. Αυτό όμως εί-
ναι άλλο αντικείμενο που θα αναλυ-
θεί μελλοντικά.   
μπορείτε να δείτε ένα αντί-
στοιχο εργαστηριακό πείρα-
μα που κάναμε σε αυτό τον σύν-
δεσμο: https://www.youtube.com/
watch?v=61BM6BNgIZo&t=43s&ab_
channel=F.U.V.Group
πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω 
εργαστηριακά πειράματα έχουν επι-
στημονική βάση και είναι στηριγμένα 
σε βιβλιογραφία ιδιοτήτων οικοδομι-
κών υλικών. παρόλα αυτά έγιναν από 
ιδιώτη μηχανικό με τη χρήση εξοπλι-
σμού που μπορεί να μην είναι απόλυ-
τα βαθμονομημένος και να υπάρχουν 
αποκλίσεις μεγαλύτερες του αποδε-
κτού. 
Για περισσότερο ακριβείς μετρήσεις 
υπάρχουν τα ειδικά εργαστήρια ελέγ-
χου υλικών με συγκεκριμένο εξο-
πλισμό σε φορείς και πανεπιστήμια. 
Δυστυχώς ελλείψει τέτοιων πειρα-
ματικών ελέγχων, θα αρκεστούμε σε 
αυτές τις home made καταγραφές 
για να καταλάβουμε την συμπεριφο-
ρά των θερμομονωτικών υλικών και 
να επιλέξουμε το πιο κατάλληλο ανά-
λογα με την περίπτωσή μας.

Εικόνα 10

κτιριακοσ 
πΝΈύμοΝασ18



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη

 των κατά τόπους τεχνικών

•  ∆υνατότητα επιτόπιας επίσκεψης

 τεχνικού συνεργείου σε όλη

 την Ελλάδα

•  Προληπτική και επισκευαστική  

 συντήρηση των μονάδων 

 CLIMAVENETA

•  Αποστολή ανταλλακτικών εντός 

 24ων ωρών σε όλη την Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001
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Αντλίες Θερμότητας



www.inventor.ac

Η πιο ολοκληρωμένη λύση για θέρμανση/ψύξη και παραγωγή ζεστού 
νερού.

Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς δεν απαιτείται προαγορά καύσιμης ύλης 
(πετρέλαιο, pellet, ξύλο).

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, μέσω σύνδεσης με υπάρχον υδραυλικό 
κύκλωμα, ή αντικαθιστώντας ήδη εγκατεστημένο λέβητα.

Χαμηλό κόστος συντήρησης & άμεση απόσβεση επένδυσης σε σχέση με 
άλλα συστήματα θέρμανσης.

Ευελιξία και οικονομία, με άμεση διαθεσιμότητα ζεστού νερού χρήσης 
365 ημέρες τον χρόνο.

Υψηλή απόδοση λειτουργίας ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, σε Θέρμανση και Ψύξη.

1.  Αυτονομία σε όλους τους χώρους του σπιτιού
2. Φιλική λύση προς το περιβάλλον

Ο οικονομικότερος τρόπος θέρμανσης, με έως και 74,5% οικονομία στην 
κατανάλωση ενέργειας.*
*σύμφωνα με μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
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CoViD-19:   
Αερισμός και συσκευές 
Εξυγίανσης Αέρα

με αφορμή αυτό το παγκόσμιο θέμα 
δημόσιας υγείας, ο σχεδιασμός του 
αερισμού των χώρων θα λαμβάνεται 
εφεξής σοβαρά υπόψη και η ποιότη-
τα του αέρα σε κάθε είδους εφαρμο-
γή, π.χ. οικιακή, εμπορική, βιομη-
χανική, θα αποτελεί σημαντικότατο 
μέρος της μελέτης ενός κτιρίου. 
Αρχικά, είναι ξεκάθαρο πλέον πως 
η νόσος COVID-19 μεταδίδεται μέσω 
σταγονιδίων με τα οποία ένα υγι-
ές άτομο έρχεται σε επαφή είτε άμε-
σα μέσω της αναπνοής είτε έμμεσα 
μέσω μολυσμένων επιφανειών. πα-
ρακάτω παρατίθεται το σχετικό χωρίο 
της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγεί-
ας, με θέμα: «Λήψη μέτρων διασφά-
λισης της Δημόσιας Υγείας από ιο-
γενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη 
χρήση κλιματιστικών μονάδων»:
«Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο κυρίως μέσω του αναπνευ-
στικού με σταγονίδια από το φτέρνι-
σμα, τον βήχα ή την ομιλία. Επίσης, 
μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής 
με επιφάνειες πρόσφατα μολυσμέ-
νες με σταγονίδια, αν δεν τηρούνται 
τα μέτρα υγιεινής των χεριών.
πιο συγκεκριμένα, οι μηχανισμοί με-
τάδοσης έκθεσης του ιού SARS CoV-
2 μέσω του αέρα είναι οι ακόλουθοι: 
• Η μετάδοση μέσω μεγάλων σταγο-
νιδίων/σωματιδίων (>10 microns) σε 
κοντινή επαφή κατά την οποία τα στα-
γονίδια που απελευθερώνονται προ-
σπίπτουν σε επιφάνειες σε απόσταση 
1-2 μέτρα το πολύ από το μολυσμένο 

άτομο. Οι άνθρωποι μπορούν να μο-
λυνθούν αφού ενώ έχουν αγγίξει τις 
μολυσμένες επιφάνειες αγγίζουν στη 
συνέχεια τα μάτια, τη μύτη ή το στό-
μα τους. μπορούν όμως να μολυνθούν 
και από την εισπνοή απευθείας μολυ-
σμένων σταγονιδίων που προέρχονται 
από φτάρνισμα ή βήχα ή από εκπνοή 
μολυσμένου ατόμου, εφόσον στέκο-
νται σε απόσταση 1-2 μέτρα από αυτό. 
• Η αερογενής μετάδοση μέσω μι-
κρών σωματιδίων (<5 microns), τα 
οποία μπορεί να παραμείνουν στον 
αέρα για ώρες και μπορούν να με-
ταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. 
Αυτά δημιουργούνται επίσης από 
βήχα, φτέρνισμα και ομιλία. Τέτοια 
μικρά σωματίδια ιού παραμένουν αε-
ρομεταφερόμενα και μπορούν να τα-
ξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και 
μεταφέρονται από ροές αέρα στα δω-
μάτια ή στους αγωγούς εξαγωγής των 
συστημάτων εξαερισμού».
Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημί-
ου της Λευκωσίας με επικεφαλής τον 
κ. Δρικάκη διαπιστώθηκε ότι τα στα-
γονίδια του σάλιου, μετά από βήχα, 
μπορούν να μεταφερθούν σε απόστα-
ση έως 5,5 μ. μέσω μια υποθετικής 
ροής αέρα με ταχύτητα 4 χλμ./ώρα, 
δηλαδή με ένα ελαφρύ αεράκι.
Από τους τρόπους μετάδοσης και 
μόνο, αλλά και από τις περαιτέρω 
έρευνες, γίνεται σαφές ότι ο αερι-
σμός είναι μια κρίσιμη παράμετρος 
για τη μετάδοση και την εξάπλωση 
της νόσου COVID-19.

μιλώντας όμως για αερισμό,  
τι ακριβώς εννοούμε;
Αναφερόμαστεστο άνοιγμα ενός πα-
ραθύρου ή αποκλειστικά στον μηχα-
νικό αερισμό; 
Η απάντηση είναι ότι ο όρος «αερι-
σμός» συμπεριλαμβάνει τον φυσικό 
και μηχανικό αερισμό και τον εξαε-
ρισμό. Θα λέγαμε ότι είναι η διαδικα-
σία αφαίρεσης αέρα από το εσωτερι-
κό ενός κτιρίου και αντικατάστασής 
του με φρέσκο (νωπό αέρα) με φυσι-
κές (φυσικής κυκλοφορίας) ή τεχνη-
τές (εξαναγκασμένης κυκλοφορίας)
μεθόδους. Φυσικά, στις περιπτώσεις 
όπου μιλάμε για δημόσια κτίρια, χώ-
ρους συναθροίσεων, κλινικές, εκ-
παιδευτήρια, ιατρεία και γενικότε-
ρα εμπορικούς ή βιομηχανικούς 
χώρους, ο αερισμός θα πρέπει να 
ελέγχεται και να ρυθμίζεται από ένα 
αυτόματο μηχανικό σύστημα (π.χ. Κε-
ντρικές Κλιματιστικές μονάδες, μο-
νάδες Ανάκτησης Θερμότητας, κ.ά.)
Ακόμη, δεν πρέπει να παραβλέπε-
ται ότι και τα συστήματα ψύξης και 
θέρμανσης, παρότι στην πλειονότη-
τα τους δεν είναι υπεύθυνα για τη δι-
αχείριση του αέρα (την απαγωγή και 
προσθήκη νωπού), χρησιμοποιούν 
τον αέρα ως μέσο μετάδοσης ψύξης 
και θέρμανσης, τον μετακινούν δημι-
ουργώντας ρεύματα αέρα, και συνή-
θως τον φιλτράρουν. Συνεπακόλουθα, 
είναι και αυτά έμμεσα υπεύθυνα, σε 
μεγάλο βαθμό, για την ποιότητα του 
αέρα και για τη μετάδοση ασθενειών 

ΤΟ ΤΕΛΕύΤΑιΟ ΔιΑσΤΗΜΑ, ΛΟγω ΤΗσ ΠΑΝΔΗΜιΑσ  
ΤΟύ ιΟύ SArS CoV-2 (ΝΟσΟσ CoViD-19),Η ΕΠισΤΗΜΟΝιΚΗ 
ΚΟιΝΟΤΗΤΑ ΚΑι Οι ΕΠΑγγΕΛΜΑΤιΕσ ΤΟύ ΚΛιΜΑΤισΜΟύ 
ΕσΤιΑσΑΝ γιΑ ΠρωΤΗ φΟρΑ σΤΟΝ ΑΕρισΜΟ  
ΚΑι ΤΟΝ ρΟΛΟ ΤΟύ σΤΗ ΜΕΤΑΔΟσΗ ΤΟύ ιΟύ.
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από αέρια σωματίδια, και τη μεταφορά 
ρύπων στους χώρους. 
Για τους παραπάνω λόγους το Υπουρ-
γείο Υγείας στην Εγκύκλιο με θέμα: 
«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δη-
μόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστι-
κών μονάδων» παραθέτει συστάσεις 
τεχνικών μέτρων οι οποίες αφορούν, 
πέρα από τις Κεντρικές Κλιματιστικές 
μονάδες που είναι αναμενόμενο, και 
κλιματιστικά συστήματα μη κεντρικής 
διαχείρισης του αέρα. 
παρακάτω οι συστάσεις των τεχνικών 
μέτρων όπως αυτές περιγράφονται 
στην Εγκύκλιο:

σύστασΈισ τΈΧΝικωΝ μΈτρωΝ
Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν 
μείωση του χρόνου παραμονής του 
αέρα σε ένα δωμάτιο, επισημαίνονται 
τα κατωτέρω σε ό,τι αφορά τη χρήση 
των κλιματιστικών μηχανημάτων σε 
κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό:
• Αύξηση της παροχής του νωπού 
αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστι-
κές μονάδες (ΚΚμ)
• πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφο-
ρίας του αέρα
• Συνεχής λειτουργία των ΚΚμ (24/7) 
ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμή-

μα το οποίο τροφοδοτούν (για λόγους 
αποφυγής πολλαπλασιασμού μικρο-
οργανισμών)
• Στις ΚΚμ με περιστροφικούς εναλ-
λάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει 
η περιστροφή τους και αν είναι δυνα-
τόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να 
διέρχεται από τον εναλλάκτη. Οι ΚΚμ 
με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται 
εκτός λειτουργίας εφόσον είναι εφι-
κτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρ-
κώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους)
• Στις ΚΚμ με ανακυκλοφορία αέρα 
θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές 
ροής (damper) ανάμειξης και να απορ-
ρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθεί-
αν στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο
• Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα 
σημεία αναρρόφησης φρέσκου αέρα
• Οι μονάδες fancoil (FCU) όπου είναι 
εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργί-
ας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τί-
θενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για 
λόγους αποφυγής της επαναιώρησης 
των ιών σε περίπτωση διακοπής και 
επαναλειτουργίας των μονάδων)
• Οι μονάδες οικιακού τύπου 
(splitunits) όπου είναι εφικτό, να τίθε-
νται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε 

συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη 
λειτουργία φυσικού αερισμού
• Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύ-
τητα που υποδεικνύεται από τον κατα-
σκευαστή τουλάχιστον 2 ώρες πριν από 
το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλ-
λαγή σε χαμηλότερη ταχύτητα 2 ώρες 
μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου
• Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και 
τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργο-
ποίηση του εξαερισμού, αλλά η διατή-
ρηση των συστημάτων εξαερισμού σε 
λειτουργία αλλά με χαμηλότερη ταχύ-
τητα
• Αποφυγή αλλαγής των καθορισμέ-
νων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και 
πιθανής υγρασίας
• Αποφυγή προγραμματισμού για τον 
καθαρισμό των αγωγών αυτήν την πε-
ρίοδο. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο 
καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον 
γίνεται με μηχανικά μέσα (robots)
• Για τις ΚΚμ και τις μονάδες οικια-
κού τύπου μονάδες οικιακού τύπου 
(splitunits) η αντικατάσταση των φίλ-
τρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανο-
νική διαδικασία σύμφωνα με την προ-
γραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές 
εργασίες αντικατάστασης και συντήρη-
σης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση 
και λήψη όλων των προστατευτικών μέ-
τρων (ατομική προστασία, αερισμός χώ-
ρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων 
που αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανο-
μένης της αναπνευστικής προστασίας.
• Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού 
όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα

λοιπΈσ οδηΓιΈσ
Στο πλαίσιο της ευρύτερης προστασίας 
της υγείας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Σύσταση στους χρήστες του κτιρίου 
να εκκενώνουν τις λεκάνες αποχωρη-
τηρίου με κλειστό το καπάκι. με τον 
τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός 
της μετάδοσης μέσω του αερολύματος 
από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της 
εκκένωσης
• Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων 
των χώρων αποχωρητηρίου (WC). Στην 
περίπτωση όπου η λειτουργία του ανε-
μιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λει-
τουργία του διακόπτη φωτισμού, να 
αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό
• Συστηματική λήψη όλων των κατάλ-
ληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία 
των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και 
αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυν-
σης και από άλλους μικροοργανισμούς
• Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται εκ 

αΈρισμοσ  
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νέου ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέ-
ριμνα για τον συνεχή ή τουλάχιστον συ-
στηματικό φυσικό αερισμό του χώρου 
μέσω ανοιγμάτων (παράθυρα, εξωτε-
ρικές θύρες) ακόμη και με παράλληλη 
χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων.»
ποιο άλλο μέσο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την εξυγίανση του αέρα 
των εσωτερικών χώρων; 
Στο εμπόριο κυκλοφορεί μια πληθώρα 
μονάδων που υποστηρίζεται ότι καθα-
ρίζουν και εξυγιαίνουν τον αέρα από 
ρύπους, μικρόβια και αλλεργιογόνα, 
με τις πιο διαδεδομένες τις συσκευ-
ές ιονισμού και τις συσκευές με ειδι-
κά φίλτρα (π.χ. HEPA -high efficiency 
particulate air filter). παρόλα αυτά, 
δεν είναι αποδεδειγμένο ότι όλες αυ-
τές οι συσκευές εξουδετερώνουν τον 
SARS CoV-2ζ, και, φυσικά ακόμα και 
αυτές που αποδεδειγμένα το κάνουν, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο ή επικουρικά. Για 
παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει σε 
έναν χώρο ένα άτομο που φέρει τον ιό 
της νόσου COVID-19 και να μη φοράει 

μάσκα, και κάποιο υγιές άτομο να βρί-
σκεται δίπλα του χωρίς μάσκα και να 
επικρατεί η ψευδαίσθηση ότι το υγι-
ές άτομο προστατεύεται από μια συ-
σκευή εξυγίανσης του αέρα που βρί-
σκεται στα 5 βήματα. 
ποια είναι η αποδεδειγμένη τεχνολο-
γία ενάντια στη νόσο COVID-19; η τε-
χνολογία ιονισμού με τη χρήση ψυ-
χρού πλάσματος.
μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19 εί-
ναι η τεχνολογία ψυχρού πλάσματος, 
αλλιώς NTP (Non-Thermal Plasma). 
θεωρείται μια από τις πιο αποτελε-
σματικές και ασφαλείς μεθόδους εξυ-
γίανσης του αέρα, καθώς οξειδώνει 
και διασπά τους ρύπους. Είναι ένας 
προηγμένος τρόπος ιονισμού, ικανός 
να μειώσει σημαντικά βιολογικούς και 
χημικούς ρύπους. Το ψυχρό πλάσμα 
είναι ένα φυσικό φαινόμενο που λαμ-
βάνει χώρα σε θερμοκρασία δωματί-
ου. Είναι ένα ιονισμένο αέριο το οποίο 
αποτελείται από διάφορα ηλεκτρι-

κά φορτισμένα σωματίδια: ηλεκτρό-
νια, ιόντα, άτομα και μόρια οργανικών 
και χημικών ουσιών που συγκρούο-
νται μεταξύ τους και παράγουν οξει-
δωτικά στοιχεία. Από την πρόσκρουση 
φορτισμένων ηλεκτρονίων με οξυγό-
νο, υδρατμό και άζωτο παράγονται ιό-
ντα και free radicals (ελεύθερες ρί-
ζες) που μεταφέρονται μέσω της ροής 
αέρα στους ρύπους. Είναι, επομένως, 
ένα ενεργό σύστημα εξυγίανσης του 
αέρα που εντοπίζει τους ρύπους και 
τους διασπά χωρίς να παράγει υπο-
λειμματικές ουσίες. Το ψυχρό πλάσμα 
(NTP) εξαλείφει βακτήρια, ιούς, μύκη-
τες, σπόρια, οσμές και όλες τις πτητι-
κές οργανικές ενώσεις (VOCs): φορ-
μαλδεΰδη, βενζόλιο, κ.ά.

Γράφει h πάνάΓιωτά τσιτσου
γιΑ ΤΗΝ ΤSitSoS - gAlletti 
ΜΗΧΑΝιΚΟσ ΠΑρΑγωγΗσ 
& ΔιΟιΚΗσΗσ Δ.Π.Θ.
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Στον τομέα της θέρμανσης, ψύξης και 
κλιματισμού, η προσπάθεια αυτή εκ-
φράζεται είτε με την χρήση νέων οι-
κολογικών ρευστών χαμηλού δείκτη 
GWP είτε με την κατασκευή κλιματι-
στικών μηχανημάτων υψηλής απόδο-
σης και χαμηλής ενεργειακής κατανά-
λωσης. Αιχμή του δόρατος σε αυτή την 
προσπάθεια αποτελούν οι αντλίες θερ-
μότητας πολλαπλών χρήσεων, η πλέ-
ον ενδεδειγμένη και αξιόπιστη λύση 
για εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 
35%, σε διαφόρων τύπων εξεταζόμενα 
κτίρια.
με τον όρο «αντλίες θερμότητας πολ-
λαπλών χρήσεων», αναφερόμαστε ου-
σιαστικά σε υδρόψυκτες και αερόψυ-
κτες αντλίες θερμότητας, οι οποίες 
έχουν την δυνατότητα «ολικής ανάκτη-
σης θερμότητας» και ταυτόχρονης πα-
ραγωγής νερού σε διαφορετικές θερ-
μοκρασίες. 
Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσί-
αση της νέας αερόψυκτης μονάδας 
πολλαπλών χρήσεων, της 6-σωλήνιας 
αντλίας θερμότητας. Για να γίνω ωστό-
σο κατανοητός, θα μου επιτρέψετε να 
αναφερθώ αρχικά στις 4-σωλήνιες αε-
ρόψυκτες αντλίες θερμότητας, πάνω 
στις οποίες βασίζεται oτρόπος και η 
λογική λειτουργίας.
Οι 4-σωλήνιες αντλίες θερμότητας εν-

δείκνυνται για 4-σωλήνια συστήματα 
όπου απαιτείται η ταυτόχρονη κάλυ-
ψη των αναγκών σε ψύξη και θέρμαν-
ση, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι 
μονάδες αυτού του τύπου, φέρουν ου-
σιαστικά δύο εναλλάκτες θερμότη-
τας ψυκτικού ρευστού/νερού. Ο ένας 
εναλλάκτης χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή νερού θερμοκρασίας έως 
και 55°C, ενώ ο δεύτερος για την πα-
ραγωγή ψυχρού νερού έως και 4°C. 
μια σύντομη περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας, είναι η παρακάτω:
Κατά την λειτουργία ψύξης, η απόρ-
ριψη θερμότητας προς το περιβάλλον 
γίνεται μέσω του αερόψυκτου εναλ-
λάκτη (συμπυκνωτή) και μέσω εναλ-
λάκτη επιτυγχάνεται η ψύξη νερού για 
την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων. 
Αντίστοιχα κατά την λειτουργία θέρ-
μανσης, ο αερόψυκτος εναλλάκτης 
(εξατμιστής) χρησιμοποιείται για την 
παραλαβή ενέργειας από το περιβάλ-
λον και μέσω του δεύτερου εναλλά-
κτη επιτυγχάνεται η θέρμανση νερού 
για την κάλυψη των θερμικών φορτί-
ων. Και στις δύο περιπτώσεις η μονάδα 
λειτουργεί ακριβώς όπως θα λειτουρ-
γούσε μία συμβατική αντλία θερμότη-
τας (εικόνα 1).
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ωστό-
σο, όπως αναφέρεται και παραπάνω, 

είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης παρα-
γωγής θερμού και ψυχρού νερού. Αυτό 
επιτυγχάνεται «καταργώντας» τον αε-
ρόψυκτο εναλλάκτη της μονάδας με 
την παραλαβή και την απόρριψη θερ-
μότητας να γίνεται ανάμεσα στους 
δύο εναλλάκτες νερού. Έτσι η μονάδα 
μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί ως 
«υδρόψυκτη» (εικόνα 2). Στο σημείο 
αυτό, λόγω του ότι εκμεταλλευόμαστε 
την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέρ-
γεια για την κάλυψη και των θερμικών 
αλλά και των ψυκτικών φορτίων χωρίς 
μάλιστα να υπάρχει κατανάλωση ενέρ-
γειας από τους ανεμιστήρες, επιτυγχά-
νουμε τον μέγιστο βαθμό απόδοσης ο 
οποίος σε ονομαστικές συνθήκες αγ-
γίζει τo 8 και ονομάζεται Ολικός Βαθ-
μός Απόδοσης (TER – Total Efficiency 
Ratio).
πολλές φορές ωστόσο καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε εφαρμογές με ιδι-
αίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την 
παραγωγή θερμού νερού υψηλών 
θερμοκρασιών (>55°C), τόσο στον βιο-
μηχανικό τομέα για την υλοποίηση ει-
δικών διεργασιών, όσο και στον ξενο-
δοχειακό κλάδο όπου η απολύμανση 
των υδραυλικών δικτύων μέσω θερμι-
κού σοκ κατά του Βακτηριδίου της Λε-
γεωνέλλας είναι προαπαιτούμενο. Η 
λύση στις παραπάνω ιδιαίτερες εφαρ-

“6-pipe”  
Multi-purpoSe 
heAt puMpS  

αΝτλιΈσ 
ΘΈρμοτητασ

ΤΗ σύγΧρΟΝΗ ΕΠΟΧΗ γιΝΕΤΑι ΜιΑ σύΝΤΟΝισΜΕΝΗ 
ΠρΟσΠΑΘΕιΑ σΕ ΟΛΟύσ ΤΟύσ ΤΟΜΕισ γιΑ ΜΕιωσΗ ΤΟύ 
ΠΕριΒΑΛΛΟΝΤιΚΟύ ΑΠΟΤύΠωΜΑΤΟσ ΚΑι ΤωΝ ΕΚΠΟΜΠωΝ 
ΔιΟξΕιΔιΟύ ΤΟύ ΑΝΘρΑΚΑ, ΜΕ σΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠρΟσΤΑσιΑ 
ΤΟύ ΠΕριΒΑΛΛΟΝΤΟσ. 
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μογές είναι συνήθως η τοποθέτηση 
μιας υδρόψυκτης αντλίας θερμότητας 
υψηλών θερμοκρασιών (booster). Οι 
αντλίες αυτού του τύπου, χρησιμοποι-
ούνται μόνο για την παραγωγή θερμού 
νερού καθώς εκμεταλλεύονται το νερό 
μεσαίας θερμοκρασία (έως 45°C) και 
έχουν την δυνατότητα παραγωγής νε-
ρού έως και 80 °C.
Η παραπάνω πρόταση αποτελεί ενερ-
γειακά την καλύτερη επιλογή έναντι 
των συμβατικών συστημάτων (πχ λέ-
βητας/ηλεκτρική αντίσταση). Ωστό-
σο για την σωστή υλοποίηση απαιτεί-
ται ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό, 

τόσο στο υδραυλικό μέρος και την 
εξασφάλιση των ελάχιστων παροχών 
-ιδιαίτερα σε μερικό φορτίο, όσο και 
στον αυτοματισμό. Λόγω του γεγονό-
τος αυτού συχνά επιλέγονται λύσεις 
πιο απλές στην εφαρμογή αλλά με με-
γαλύτερο κόστος λειτουργίας και με-
γαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η λύση στο παραπάνω σχεδιαστι-
κό πρόβλημα, δίνεται από την 6-σω-
λήνια αντλία θερμότητας πολλαπλών 
χρήσεων. 
Οι αντλίες θερμότητας αυτού του τύ-
που ενσωματώνουν σε ενιαίο σκελετό 
δύο διαφορετικές μονάδες, μια 4-σω-

λήνια αερόψυκτη αντλία θερμότητας 
και μία υδρόψυκτη υψηλών θερμο-
κρασιών. 
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
6-σωλήνιων αντλιών θερμότητας πολ-
λαπλών χρήσεων, έγκειται στο γεγο-
νός ότι φέρουν εργοστασιακά όλο τον 
απαιτούμενο αυτοματισμό και μπο-
ρούν να θεωρηθούν “Plug and Play”. 
Ο εγκαταστάτης πρέπει ουσιαστικά 
να υλοποιήσει την ηλεκτρολογική και 
υδραυλική σύνδεση και από την κε-
ντρική οθόνη της μονάδας να επιλέ-
ξει τις επιθυμητές θερμοκρασίες νε-
ρού (εικόνα 3). 

6-σωλήνια αντλια 
θερμότήτασ  
πόλλαπλων χρήσεων 
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Λειτουργία Ψύξης & Θέρμανσης 

Εναλλαγή θερμότητας με εξωτερικό στοιχείο

Ολική Ανάκτηση Θερμότητας  

μεταξύ εναλλακτών ψύξης & θέρμανσης

Λειτουργία Ψύξης Λειτουργία Θέρμανσης Ανάκτηση θερμότητας

Εικόνα 1: Λειτουργία ψύξης / θέρμανσης  
4-σωλήνιας αντλίας θερμότητας πολλαπλών χρήσεων

Εικόνα 2: Λειτουργία ψύξης με Ολική ανάκτηση θερμότητας,  
4-σωλήνιας αντλίας θερμότητας πολλαπλών χρήσεων



Στο τεχνικό κομμάτι, οι 6-σωλήνιες αντλίες θερμότητας αποτελούνται από 4 
ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Για την παραγωγή ψυχρού και μεσαίας θερμο-
κρασίας νερού, χρησιμοποιούνται 2 ψυκτικά κυκλώματα (C1, C2) με 4 ή 5 scroll 
συμπιεστές (ανάλογα την ονομαστική ισχύ) και με εργαζόμενο μέσο το ψυκτικό 
ρευστό R410a. Για την παραγωγή θερμού νερού υψηλής θερμοκρασίας χρησι-
μοποιούνται αντίστοιχα τα εναπομείναντα 2 κυκλώματα (C3, C4) με 1 scroll συ-
μπιεστή ανά κύκλωμα και εργαζόμενο μέσο το ψυκτικό ρευστό R134a (ενδέχε-
ται να αντικατασταθούν με ψυκτικό ρευστό χαμηλότερου δείκτη GWP).
Η λογική λειτουργίας για την παραγωγή ψυχρού και μεσαίας θερμοκρασίας νε-
ρού είναι η ίδια με αυτήν που παρουσιάστηκε παραπάνω για τις 4-σωλήνιες 
αντλίες θερμότητας. Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών σε νερό υψηλής 
θερμοκρασίας, μέσω συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματι-
σμού, μέρος του νερού μεσαίας θερμοκρασίας οδηγείται στον “evaporator” της 
αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών. Εκεί, κατά την λειτουργία, επιτυγ-
χάνεται στην έξοδο του condenser νερό θερμοκρασίας έως και 80°C.

Η διάταξη συμπληρώνεται με έναν 
inverter κυκλοφορητή, ενσωματωμέ-
νο δοχείο αδρανείας και ενός ανοξεί-
δωτου «επιθεωρήσιμου» πλακοειδή 
εναλλάκτη, για την παραγωγή «φρέ-
σκου» ζεστού νερού υψηλής θερμο-
κρασίας, έως και 73°C (εικόνα 4). 
Ο έλεγχος υλοποιείται από 2 κεντρι-
κούς ελεγκτές, με την λογική master/
slave μέσω καλωδίου επικοινωνί-
ας Modbus RS485, ενώ μέσω της κε-
ντρικής οθόνης τεχνολογίας αφής 7’’ 
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμε-
σα σε 7 διαθέσιμους τρόπους λειτουρ-
γίας.
Η 6-σωλήνια αντλία θερμότητας είναι 
διαθέσιμη σε μεγέθη 164, 260 και 491 
kW (cooling capacity). Η επιλογή των 
παραπάνω αποδόσεων σε καμία περί-
πτωση δεν είναι τυχαία και έχει γίνει 
μελετώντας περιπτώσεις ξενοδοχεια-
κών μονάδων. Εάν ωστόσο απαιτηθεί, 
μέσω κεντρικού ελεγκτή υπάρχει η 
δυνατότητα παραλληλισμού μονάδων, 
για την επίτευξη της επιθυμητής συ-
νολικής απόδοσης.

Γράφει ο κωνστάντινοσ πάνάΓοσ
ύΠΕύΘύΝΟσ ΤΕΧΝιΚΗσ ύΠΟσΤΗριξΗσ

αΝτλιΈσ 
ΘΈρμοτητασ

Εικόνα 3: Ταυτόχρονη παραγωγή νερού χαμηλής, μεσαίας και υψηλής θερμοκρασίας με την νέα 6-σωλήνια αντλία θερμότητας πολλαπλών χρήσεων

Εικόνα 4 : 6-σωλήνια αντλία θερμότητας:
Ψυκτικό / Υδραυλικό διάγραμμα λειτουργίας
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Ψύκτικα ρΈύστα30

1.  μία συζήτηση για τις συγκε-
ντρώσεις αμμωνίας στον αέρα
Το θέμα απασχολεί πολλούς οργανι-
σμούς που εκπονούν τους σχετικούς 
κανονισμούς και συχνά επέρχονται 
αναθεωρήσεις. Στο παρόν θα ασχο-
ληθούμε με την «Αμερικάνικη σχο-
λή», ήτοι τους κανονισμούς που διέ-
πονται από τους οργανισμούς OSHA 
(Occupational Safety and Health 
Administration), ACGIH (American 
Conference of Governmental 
Industrial Hygienists), NIOSH 
(National Institute of Occupational 
Safety and Health), ANSI (American 
National Standards Institute), EPA 
(Environment Protection Agency) 
και ΙΙΑΡ (International Institute of 
Ammonia Refrigeration). 
Ο OSHA θέτει επιτρεπτό όριο τα 50 
ppm σαν σταθμικό μέσο όρο στη δι-
άρκεια της οκτάωρης βάρδιας (TWA - 
Time Weighted Average). Τούτο ση-
μαίνει ότι περιστασιακά τα 50 ppm 
μπορούν να ξεπερνώνται, εφόσον η 
υπέρβαση αντισταθμίζεται από μικρό-
τερες συγκεντρώσεις σε άλλα διαστή-
ματα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί 
να εκτίθεται σε 100 ppm για 4 ώρες, 
φθάνει τις υπόλοιπες 4 ώρες να μην 
εκτίθεται καθόλου. 
Οι NIOSH και ACGIH προτείνουν μεί-
ωση του ορίου από 50 ppm σε 25 
ppm, με ανοχή ανόδου μέχρι 35 ppm 
για μέγιστο διάστημα 15 λεπτά (STEL 
Short Term Exposure Limit). Σημειώ-
νεται ότι το όριο OSHA έχει νομοθετι-
κή ισχύ σε ΗπΑ, ενώ επί του παρόντος 
οι προτάσεις NIOSH και ACGIH έχουν 
προαιρετικό χαρακτήρα.  

Ανιχνευτές
αμμωνίας  
Ο ΚΟρύφΑιΟσ ΠρΟΒΛΗΜΑΤισΜΟσ, ΟσΟΝ ΑφΟρΑ  
Τισ ΒΛΑΒΕρΕσ ΕΠιΔρΑσΕισ ΤΗσ ΑΜΜωΝιΑσ ΠΟύ  
ΔιΑρρΕΕι ΑΠΟ ΤΑ ΨύΚΤιΚΑ ΚύΚΛωΜΑΤΑ, ΕιΝΑι Η ΕΠιρρΟΗ  
σΤΟΝ ΑΝΘρωΠΟ ΤωΝ ΠΟιΚιΛωΝ σύγΚΕΝΤρωσΕωΝ  
ΤΗσ ΑΜΜωΝιΑσ σΤΟΝ ΑΕρΑ ΠΟύ ΑΝΑΠΝΕΕι.

Όσο υπερβαίνει η συγκέντρωση τα 50 ppm τα προβλήματα κλιμακώνονται. 
Για παράδειγμα. στα 100 ppm η οσμή είναι δυνατή και επέρχεται ερεθισμός 
στη βλεννογόνο της μύτης. Το όριο που ενδιαφέρει σχεδιαστικά, είναι το IDLH 
(Immediately Dangerous to Life and Health). Το όριο τούτο κατά NIOSH είναι 
300 ppm.  Είναι αυτονόητο, ότι από το επίπεδο αυτό και πάνω τα πράγματα είναι 
«επικίνδυνα». Το επόμενο «ψηλό» όριο που μας ενδιαφέρει τεχνικά είναι η συ-
γκέντρωση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Τούτη είναι μεταξύ 160.000 και 
250.000 ppm (ήτοι 16 - 25% κατ΄ όγκο) [1]. Στον επόμενο πίνακα (IIAR) φαίνονται 
χαρακτηριστικές συγκεντρώσεις και οι αντίστοιχες επιπτώσεις [2].

πίνακας 1: Χαρακτηριστικά επίπεδα συγκέντρωσης αμμωνία στον αέρα.

συγκέντρωση
αμμωνίας (ppm)

Έπίδραση σε απροστάτευτους  
εργαζόμενους

παρατηρήσεις

20
Αντιληπτή από τους περισσότερους  
ανθρώπους

25
μέγιστο επίπεδο σταθμικού μέσου όρου έκ-
θεσης για 8 ώρες (TWA) κατά ACGIH και NIOSH

35
μέγιστο επίπεδο έκθεσης για 15 λεπτά 
STEL (Short ermm Exposure Limit)  
κατά ACGIH και NIOSH.

50 Αντιληπτή οσμή
μέγιστο επίπεδο σταθμικού μέσου όρου έκ-
θεσης για 8 ώρες (TWA) κατά OSHA

100 Αρκετά δυνατή οσμή, ερεθισμός στη μύτη.

300
Όριο IDLH (Immediatelly Dangerous 
 to Life and Health) κατά NIOSH.

400 μεγάλος ερεθισμός στο λάρυγγα.
Συνήθως δεν υπάρχουν βλάβες  
για μικρά διαστήματα έκθεσης.  
Επικίνδυνο για μακρά έκθεση (<1ώρα)

1.720 Έντονος βήχας.
Δεν επιτρέπεται η έκθεση (μπορεί  
θανατηφόρος για διαστήματα <0,5 ώρα)

5.000 Αναπνευστικοί σπασμοί - ασφυξία.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε έκθεση  
(γρήγορα θανατηφόρος)

15.000
προκαλεί εγκαύματα και φλύκταινες  
στο εκτεθειμένο δέρμα.

40.000
προσέγγιση ορίου ανάφλεξης.  
Ανώτατο όριο όπου διακόπτεται  
η παροχή ρεύματος στο μηχανοστάσιο.

Ορίζεται ως το 25% του κάτω ορίου  
ανάφλεξης, που είναι 160.000 ppm (IIAR) {66}

160.000-250.000
Εύρος αναφλεξιμότητας παρουσία φλό-
γας ή σπίθας.

Κάτω όριο 160.000  
(Low Flammability Limit-LFL)
Άνω όριο 250.000  
(High Flammability Limit-HFL)



Γράφει ο νικοσ Χάριτωνιδησ
ΠΟΛιΤιΚΟσ ΜΗΧΑΝιΚΟσ ΕΜΠ,  
MASter oF engineering uniV. oF SheFFielD 
γΕΝιΚΟσ ΔιΕύΘύΝΤΗσ ΨύγΕιΑ ΑΛΑσΚΑ ΑΕΒΤΕ & CryologiC ΕΕ. 

2.  σύστημα ανιχνευτών αμμωνίας
Ανιχνευτές αμμωνίας επιβάλλονται σίγουρα από κανονιστι-
κές διατάξεις στο κεντρικό μηχανοστάσιο αλλά και σε άλ-
λους χώρους, ανάλογα με τις περιοδικές αναλύσεις κινδύ-
νων [3]. 
Από σχεδιαστική άποψη, στο μηχανοστάσιο μας ενδιαφέ-
ρουν τρία μέγιστα επίπεδα συγκέντρωσης αμμωνίας που 
διέρρευσε:
1. Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο που κρίνει ο σχεδια-

στής, πάντα στα πλαίσια των κανονισμών, ότι δεν προ-
καλεί βλάβη σε ανθρώπους που εργάζονται συνεχώς σε 
αυτό το χώρο. Η τιμή αυτή είναι γνωστή σαν Threshold 
Limit Value (TLV) και πρέπει να είναι μικρότερη από το 
όριο OSHA (πίνακας 1). Για παράδειγμα, μπορεί να επι-
λεγεί TLV = 25 ppm. Στο επίπεδο αυτό (στο εξής επίπε-
δο 1) ενεργοποιείται το σύστημα του κανονικού μηχανι-
κού εξαερισμού (normal mechanical ventilation system) 
στη μέγιστη ικανότητά του. Η ενεργοποίηση συνοδεύεται 
από σήμα alarm.  

2. Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο που κρίνει ο σχεδιαστής, 
πάντα στα πλαίσια των κανονισμών, ότι πρέπει να ενεργο-
ποιηθεί το σύστημα ενισχυμένου μηχανικού εξαερισμού 
εκτάκτου ανάγκης (emergency mechanical ventilation 
system). Το επίπεδο αυτό (στο εξής επίπεδο 2) είναι λο-
γικό να τίθεται χαμηλότερα από την τιμή IDLH (πίνακας 
1), ήτοι <300 ppm. Συχνά επιλέγεται η τιμή STEL των 35 
ppm όπως αναφέρεται στον πίνακα 1. Η ενεργοποίηση 
συνοδεύεται από σήμα (άλλου) alarm.  

3. Εφόσον η διαρροή κλιμακωθεί και «κατακλύσει» το χώρο 
(όπου πιθανά τα μηχανήματα ακόμα λειτουργούν), η επό-
μενη προστασία είναι έναντι ανάφλεξης (ήπιας έκρη-
ξης) που μπορεί να δημιουργηθεί από ηλεκτρική σπίθα 
μεταξύ των ορίων LFL και HFL (πίνακας 1), ήτοι μετα-
ξύ 160.000 (LFL) και 250.000 (HFL) ppm. Σε ένα επίπε-
δο αρκετά χαμηλότερο από το LFL (στο εξής επίπεδο 3) 
πρέπει να ενεργοποιείται εντολή παύσης ρευματοληψίας 
από τους συμπιεστές, τις αντλίες αμμωνίας και οποιασ-
δήποτε ηλεκτρικής βαλβίδας εντός μηχανοστασίου φυ-
σιολογικά κλειστής (normally closed). Το επίπεδο αυτό 
πρέπει να είναι χαμηλότερο του 25% του LFL, ήτοι 25% χ 
160.000 = 40.000 ppm. Οι μελετητές συχνά είναι συντη-
ρητικοί και επιλέγουν π.χ. 15.000 ppm [3]. 

Η λογική προσέγγιση είναι για κάθε επίπεδο να εγκαθί-
σταται και ένας ανιχνευτής με αντίστοιχο εύρος. Είναι προ-
φανές, ότι οι ανιχνευτές επιπέδου 1 και 2 πρέπει να είναι 
ψηλής ακρίβειας, ενώ ο επιπέδου 3 όχι και τόσο. Θα μπο-

ρούσε ένας ανιχνευτής να καλύπτει δυο επίπεδα (π.χ. 0 - 
400 ppm για επίπεδα 1 και 2), αλλά η αναμενόμενη ακρί-
βεια είναι χαμηλή. 
Οι ανιχνευτές συνδέονται με πίνακα ελέγχου (monitor) σε 
εύκολο σημείο συχνής επιθεώρησης. Στον πίνακα φαίνε-
ται η ανάγνωση του κάθε ανιχνευτή και από εκεί γίνονται οι 
ρυθμίσεις alarm και ενεργοποποίησης συστημάτων. Οι ανι-
χνευτές τοποθετούνται σε σημεία που αναμένεται να προ-
σεγγίσει κατά προτεραιότητα η αέρια αμμωνία από διαρ-
ροή. Σε κάθε επίπεδο alarm υπάρχει (ξεχωριστή) ηχητική 
και οπτική ειδοποίηση, τόσο εντός μηχανοστασίου, όσο και 
έξω από κάθε πόρτα πρόσβασης σε αυτό. Τα συστήματα 
alarm (ηχητικά - οπτικά) πρέπει να είναι χωριστά για κάθε 
επίπεδο και σε κάθε ηχητική / οπτική συσκευή να υπάρχει 
επεξηγηματική επισήμανση. 
Όσον αφορά την εγκατάσταση ανιχνευτών σε λοιπούς χώ-
ρους, τούτοι μπορεί να είναι ψυκτικοί θάλαμοι, εσωτερικά 
σωληνοστάσια, η ράμπα και λοιποί χώροι παραγωγής. Στη 
[4] προτείνεται ενεργοποποίηση πρώτου επιπέδου alarm 
(ηχητικό - οπτικό) στα 25 ppm, ενώ σε δεύτερο επίπεδο 35 
ppm να γίνεται διακοπή της βαλβιδας τροφοδοσίας αμμω-
νίας στον αντίστοιχο χώρο. Σε χώρους που είναι εφικτή η 
εγκατάσταση εξαερισμού, τούτος πρέπει να ενεργοποιείται 
στα 25 ppm σε ικανότητα τουλάχιστον 20 αλλαγών την ώρα 
(ACH) του χώρου που εξυπηρετεί. 
Το σύστημα ανίχνευσης πρέπει να ελέγχεται - διακριβώ-
νεται σύμφωνα με σύσταση κατασκευαστή η την τεκμηρι-
ωμένη εμπειρία της επιχείρησης και το αργότερο μια φορά 
το χρόνο. 

άνάφορεσ
1.Inernational Institute of Ammonia Refrigeration «Guidelines for 
Ammonia Machinery Room Ventilation», Bulletin 111, 6/02.
2.Inernational Institute of Ammonia Refrigeration «A Guide to Good 
Practices for the Operation of an Ammonia Refrigeration System», 
Bulletin No. R1, 1983.
3.Νίκος χαριτωνίδης «παραγωγή Ψύξης - Θέρμανσης και Αμμωνία». 
CRYOLOGIC EE, 2020.
4.U.S. Environmental Protection Agency Region 7 «Accident Prevention 
and Response Manual For Anhydrous Ammonia Refrigeration System 

Operators», June 2015 (Fourth Edition), EPA-907-B-1-9001. 
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ΘΕρΜΟΕΚΤΟΝωΤιΚΕσ 
ΒΑΛΒιΔΕσ  
συνηθισμένα προβλήματα 

ΘΈρμοΈκτοΝωτικΈσ
βαλβιδΈσ

συνηθισμένα προβλήματα στις θερ-
μοεκτονωτικές βαλβίδες:

η βαλβίδα δεν τροφοδοτεί με αρκε-
τή ποσότητα ψυκτικού ρευστού

• ελέγχουμε το βολβό της βαλβίδας: 

πρέπει να είναι στερεωμένος σε κά-
ποιο οριζόντιο (κατά προτίμηση) τμή-
μα της γραμμής αναρρόφησης στην 
έξοδο του εξατμιστή μακριά από 
ελαιοπαγίδες ή άλλα σημεία συγκέ-
ντρωσης λαδιού. Σε σωλήνες 7/8” και 
άνω ο βολβός θα πρέπει να τοποθε-
τείται περίπου σε τέτοια θέση ώστε να 
προσομοιάζει την ώρα 4 ή 8 στο ανα-
λογικό ρολόι. Σε μικρότερες διαστά-
σεις πρέπει απλώς να φροντίζουμε 
ώστε  ο βολβός να μην τοποθετείται 
στο κάτω μέρος του. Επιπλέον ελέγ-
χουμε την ακεραιότητα του τριχοει-
δούς σωλήνα του βολβού ώστε να βε-
βαιωθούμε πως δεν είναι κομμένο ή 
τσακισμένο.

• ελέγχουμε για υγρασία: 

Καθώς η θερμοεκτονωτική βαλβίδα 
είναι το πρώτο ψυχρό σημείο του κυ-
κλώματος είναι συνηθισμένο να δη-
μιουργούνται παγοφραγμοί στο εσω-
τερικό της που περιορίζουν την ροή 
του ψυκτικού ρευστού.  Ανεβάζοντας 
την θερμοκρασία της βαλβίδας (κατά 

προτίμηση με ζεστό νερό) ελέγχου-
με αν διορθώνεται το πρόβλημα. Εί-
ναι σύνηθες να γίνεται αντιληπτή και 
ακουστικά η ξαφνική απελευθέρωση 
της ροής του ψυκτικού ρευστού. Αν 
διαπιστώσουμε πως υπάρχει υγρασία 
στο κύκλωμα θα πρέπει να τοποθε-
τήσουμε νέα φίλτρα αφύγρανσης και 
πιθανώς να χρειαστεί αλλαγή ψυκτε-
λαίων.

• ελέγχουμε τη ρύθμιση της βαλβί-
δας: 

Κάθε θερμοεκτονωτική βαλβίδα έρ-
χεται από τον κατασκευαστή με προ-
ρυθμισμένη τιμή υπερθέρμανσης 
ανάλογα με το ψυκτικό ρευστό με το 
οποίο προορίζεται να λειτουργήσει. 
Ελέγχουμε την υπερθέρμανση της 
βαλβίδας και προχωρούμε σε αλλαγή 
των εργοστασιακών ρυθμίσεων ώστε 
να πετύχουμε την επιθυμητή τιμή 
υπερθέρμανσης. Αν αυτό δεν καθί-
σταται δυνατό λόγω λάθους επιλογής 
orifice θα πρέπει να το αλλάξουμε και 
να ξεκινήσουμε εκ νέου την ρύθμιση.  

• ελέγχουμε για επικαθίσεις και 
βρωμιά: 

Αφού πραγματοποιήσουμε  συγκέ-
ντρωση υγρού, λύνουμε τη βαλβίδα 
και ελέγχουμε για βρωμιά, υπολείμ-

ματα λαδιών, ρινίσματα, οξειδώσεις 
κλπ. και προσπαθούμε να τα καθα-
ρίσουμε ώστε να επαναφέρουμε τη 
σωστή ροή του ψυκτικού ρευστού. Αν 
αυτό δεν καταστεί αρκετό αντικαθι-
στούμε τη βαλβίδα.

• ελέγχουμε για παρουσία αερίου: 

Αφού πραγματοποιήσουμε συγκέ-
ντρωση υγρού τοποθετούμε αμέσως 
πριν την είσοδο της βαλβίδας τον κα-
τάλληλο δείκτη υγρού ή και υγρασί-
ας. μετά την επαναλειτουργία του 
συστήματος ελέγχουμε για παρουσία 
flash gas. Αν διαπιστωθεί παρουσία 
αερίου προ της εκτονωτικής ελέγ-

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑσιΚΑ σΤΟιΧΕιΑ ΕΝΟσ ΨύΚΤιΚΟύ ΚύΚΛωΜΑΤΟσ 
ΑΠΟΤΕΛΕι Η ΕΚΤΟΝωΤιΚΗ ΒΑΛΒιΔΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΕιΤΑι ΑΝΑΜΕσΑ  
σΤΟ σύΜΠύΚΝωΤΗ ΚΑι ΤΟΝ ΕξΑΤΜισΤΗ ΚΑι ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕι  
ΝΑ ΕΚΤΟΝωσΕι (ΜΕιωσΕι) ΤΗΝ ΠιΕσΗ ΚΑΘωσ ΚΑι ΝΑ ρύΘΜισΕι  
ΤΗΝ ΠΟσΟΤΗΤΑ ΤΟύ ΨύΚΤιΚΟύ ρΕύσΤΟύ ΠΟύ ΘΑ ΕισΕΛΘΕι 
σΤΟΝ ΕξΑΤΜισΤΗ. σΤΗΝ ΕΠΑγγΕΛΜΑΤιΚΗ ΨύξΗ σύΝΗΘωσ 
ΧρΗσιΜΟΠΟιΟύΝΤΑι ΘΕρΜΟΕΚΤΟΝωΤιΚΕσ ΒΑΛΒιΔΕσ. 

34

Καθε 
θερμόεΚτόνωτιΚή 
βαλβιδα ερχεται από 
τόν ΚατασΚευαστή 
με πρόρυθμισμενή 
τιμή υπερθερμανσήσ 
αναλόγα με τό 
ψυΚτιΚό ρευστό με τό 
όπόιό πρόόριζεται να 
λειτόυργήσει. 
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Γράφει ο δάλάβουράσ κωστάσ
ΔιΠΛ. ΗΛΕΚΤρΟΛΟγΟσ ΜΗΧΑΝιΚΟσ ΕΜΠ
SAleS MAnAger γΕΝιΚΗ ΨύΚΤιΚΗ ΑΤΚΕ

χουμε για βουλώματα στην γραμμή υγρού ή για λάθος σχεδιασμό και επιλο-
γή σωληνώσεων. Αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε την αιτία της πτώσης πίε-
σης μπορούμε να εγκαταστήσουμε κατάλληλο εναλλάκτη ώστε να ρυθμίσουμε 
την υπόψυξη στα επιθυμητά επίπεδα ώστε να εξαφανίσουμε την παρουσία αε-
ρίου στη θερμοεκτονωτική.

• ελέγχουμε την πτώση πίεσης σχεδιασμού σε σχέση με την απαιτούμενη 
ισχύ: 

Η ψυκτική ισχύς της θερμοεκτονωτικής βαλβίδας εξαρτάται από την διαφορά 
ανάμεσα στην πίεση συμπύκνωσης και εξάτμισης. Όσο μεγαλύτερη η διαφο-
ρά πίεσης τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς της βαλβίδας. Αν η πίεση εισόδου στην 
βαλβίδα είναι χαμηλότερη απ’ όσο θα έπρεπε, προσπαθούμε να αυξήσουμε την 
πίεση συμπύκνωσης με την χρήση της κατάλληλων βαλβίδων ρύθμισης πίεσης 
ή τον έλεγχο των ανεμιστήρων του συμπυκνωτή.

η βαλβίδα πλημμυρίζει τον εξατμιστή

• ελέγχουμε το βολβό της βαλβίδας: 

Εάν ο βολβός δεν είναι σφικτά στερεωμένος πάνω σε σωλήνα της γραμμής 
αναρρόφησης ή για κάποιο λόγο δεν διαβάζει σωστά τη θερμοκρασία του αλλά 
του περιβάλλοντος τότε λανθασμένα θα αυξάνει την απόδοσή της πλημμυρίζο-
ντας τον εξατμιστή.

• ελέγχουμε τη ρύθμιση της βαλβίδας: 

Ελέγχουμε την υπερθέρμανση της βαλβίδας και προχωρούμε στην κατάλληλη 
ρύθμισή της ώστε να αυξήσουμε την τιμή της προς την επιθυμητή.

• ελέγχουμε για παρουσία αερίου: 

Συχνά στη προσπάθειά μας να ρυθμίσουμε την παρουσία Flash gas αερίου στη 
θερμοεκτονωτική βαλβίδα μειώνουμε περισσότερο απ’ το επιθυμητό την υπερ-
θέρμανση με αποτέλεσμα να διορθώνουμε μεν την παρουσία αερίου στις συ-
γκεκριμένες συνθήκες αλλά να ξεφεύγουμε προς το άλλο άκρο και να δημι-
ουργούμε έφορο έδαφος για το πλημμύρισμα του εξατμιστή μόλις αλλάξουν οι 
καιρικές συνθήκες ή μειωθεί ζητούμενη ισχύς. Είναι σημαντική η σωστή και 
μεθοδική ρύθμιση της υπερθέρμανσης καλύπτοντας το εύρος απόδοσης της 
εκτονωτικής βαλβίδας.

• ελέγχουμε τον εξατμιστή για πάγο ή προβληματικούς ανεμιστήρες: 

Κάθε εξατμιστής είναι κατασκευασμένος ώστε να λειτουργεί εναλλάσσοντας 
θερμότητα με κάποια συγκεκριμένη παροχή αέρα. Εάν για κάποιο λόγο μειω-

ή λειτόυργια τήσ 
ρυθμισήσ τήσ βαλβιδασ 
μεσα από τό σφιξιμό 
ή χαλαρωμα τόυ 
εσωτεριΚόυ ελατήριόυ 
αφόρα τή ρυθμισή 
τήσ υπερθερμανσήσ 
Και όχι τή ρυθμισή 
τήσ ισχυόσ ή όπόια 
ρυθμιζεται μεσω  
των orifice.

ΘΈρμοΈκτοΝωτικΈσ
βαλβιδΈσ36

θεί η παροχή του αέρα αυτόματα θα 
μειωθεί και η ισχύς του με αποτέλε-
σμα η θερμοεκτονωτική βαλβίδα να 
μην μπορεί να ακολουθήσει τόσο με-
γάλη μείωση και να παρέχει περισσό-
τερο υγρό απ’ όσο μπορεί να εξατμι-
στεί. Ελέγχουμε οπότε τον εξατμιστή 
για προβληματικούς ανεμιστήρες ή 
για δημιουργία πάγου που θα περι-
ορίσει τη ροή αέρα από του εξατμι-
στή και προχωρούμε στις απαραίτη-
τες εργασίες αποκατάστασης.

Σημαντικό είναι να κατανοηθεί ότι η 
λειτουργία της ρύθμισης της βαλβί-
δας μέσα από το σφίξιμο ή χαλάρωμα 
του εσωτερικού ελατηρίου αφορά τη 
ρύθμιση της υπερθέρμανσης και όχι 
τη ρύθμιση της ισχύος η οποία ρυθμί-
ζεται μέσω των orifice. Ειδικά τα τε-
λευταία χρόνια που η αυστηρότερη 
νομοθεσία έχει οδηγήσει σε μαζικές 
αλλαγές ψυκτικών ρευστών σε νεό-
τερα με μικρότερο GWP είναι σημα-
ντικό να μετρούμε και αντίστοιχα να 
ρυθμίζουμε την υπερθέρμανση και 
να αλλάζουμε τα orifice όπου απαι-
τείται.
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R-134a
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑTEΣ
R-450A 546 GWP A1
R-513A 575 GWP A1
R-515B     293 GWP A1
R-1234ze 1 GWP A2L
R-1234yf 4 GWP A2L

R410a
ANTΙKAΤΑΣΤΑΤΗΣ 
R-452B 698 GWP A2L

R-466A   733 GWP     A1

R-32 675 GWP A2L

R-404a
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑTEΣ
R-407F 1674 GWP A1
R-448A 1273 GWP A1
R-449A 1282 GWP A1
R-452A 1945 GWP A1
R-455A 145 GWP A2L

R-454C     148 GWP    A2L

ΝΑTURAL 
REFRIGERANTS 

R-290 Propane 3 GWP

R-600a Iso-butane 3 GWP

R-717 Ammonia 0 GWP

R-744 Carbon dioxide 1 GWP

Επιλογή νέων ψυκτικών ρευστών

Πειραιάς: Αιγάλεω 12, Τ.Κ. 185 45
Τηλ.: 210 4635040-4, Fax: 210 4636918, 210 4636667
e-mail: kontes@kontes.gr

Ρέντης: Θηβών 160, Τ.Κ. 180 33
Τηλ.: 210 4931555, Fax: 210 4929988
e-mail: kontes@kontes.gr

Ίλιον: Θηβών 402, Τ.Κ. 133 21
Τηλ.: 210 5785551-2, Fax: 210 5785553
e-mail: kontes@kontes.gr



Ψύξη38

Οι ψύξη του κρέατος σαν διαδικα-
σία έχει τρείς στόχους. Ο πρώτος εί-
ναι να επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυ-
ξης των μικροβίων, αμέσως μετά τη 
σφαγή του ζώου. Ο δεύτερος, να προ-
λάβει τις μεταβολικές αλλοιώσεις του 
προϊόντος. Ο τρίτος είναι να περιορί-
σει, όσο είναι δυνατό, τις χημικές αντι-
δράσεις που αλλοιώνουν το κρέας και 
μειώνουν τόσο τη θρεπτική του αξία, 
όσο ακόμη τη γεύση του και την εμφά-
νισή του. Έτσι η ψύξη του κρέατος αρ-
χίζει από το σφαγείο και περιλαμβάνει 
την πρόψυξη και τη ψύξη ωρίμανσης, 
δηλαδή το σίτεμα. Ύστερα ακολουθεί η 
ψύξη της αποθήκευσης μέχρι την τελι-
κή του κατανάλωση.

η πρόψυξη του κρέατος
Αμέσως λοιπόν μετά τη σφαγή του 
ζώου, την εκδορά, την απεντοσθίωση 
και το πλύσιμο του κρέατος, πρέπει να 
ακολουθήσει η πρόψυξη. Η πρόψυ-
ξη είναι πολύ σημαντική και σημαίνει 
γρήγορη ψύξη από τους +35°C στους 
+16°C σε χρόνο 30΄εως 40΄. Έχει δι-
απιστωθεί ότι σε θερμοκρασίες πε-
ριβάλλοντος, π.χ. +35°C, η ανάπτυξη 
των μικροβίων είναι ραγδαία, ενώ από 
τους +16°C και κάτω, ο ρυθμός ανά-
πτυξης μειώνεται σημαντικά. Ακόμη 
με τη γρήγορη αρχική ψύξη, το κρέας 
«σφίγγει» εξωτερικά, δημιουργείται 
στην επιφάνεια του μια λεπτή κρού-
στα λόγω της ξήρανσης που εμποδίζει 
ή εν πάση περιπτώσει περιορίζει την 
αφαίρεση της υγρασίας και των χυμών 
του κρέατος. Η ικανότητα συγκρά-
τησης του νερού και των χυμών έχει 
πολύ μεγάλη σημασία για την τεχνο-

λογία του κρέατος και ειδικότερα για 
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 
με πιο απλά λόγια το κρέας γίνεται πιο 
τρυφερό, πιο γευστικό, πιο αρωματι-
κό, πιο εμφανίσιμο και ακόμη πιο εύ-
πεπτο. Η πρόψυξη πρέπει να ξεκινή-
σει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, ύστερα 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της σφαγής, που είναι το πλύσιμο του 
κρέατος. πρέπει να γίνει κατανοητό, 
ότι αμέσως μετά τη σφαγή του ζώου 
συμβαίνουν κάποιες αλλαγές, κυρι-
ότερη των οποίων είναι η μετατροπή 
του ζαχάρου των ιστών σε γαλακτικό 
οξύ. Οι αλλαγές αυτές, ανάμεσα στα 
άλλα, γεννούν θερμότητα που ανεβά-
ζει τη θερμοκρασία του κρέατος. Έτσι 
ενώ η θερμοκρασία του ζώου πριν 
από τη σφαγή είναι 39°C, μέσα σε λίγα 
μόνο λεπτά ύστερα από τη σφαγή γίνε-
ται 42°C και καμιά φορά 44°C.

η ψύξη ωρίμανσης του κρέατος 
(σίτεμα)
Ύστερα από την πρόψυξη το προϊόν 
μετακινείται στους θαλάμους ψύξης, 
στους οποίους η ψυχρομετρική κατά-
σταση επιβάλλεται να είναι:
Θερμοκρασία θαλάμου ................. -2°C
Σχετική  υγρασία  ............................90%
μέσα στους θαλάμους αυτούς θα συ-
νεχιστεί η ψύξη του κρέατος μέχρι το 
σημείο κρυστάλλωσης, δηλαδή μέχρι 
τους -1°C στον πυρήνα. Αυτό το κατέ-
βασμα της θερμοκρασίας πρέπει να 
γίνει σε χρόνο 20 έως 24 ώρες, ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η δράση των μι-
κροβίων και η αλλοίωση. Στις συνθή-
κες αυτές τα μεγάλα σφάγια (βοοειδή) 

πρέπει να παραμείνουν 3 τουλάχι-
στον ημέρες, τα μικρότερα (αιγοπρό-
βατα) 2 ημέρες και 1 ημέρα τα πουλε-
ρικά, ώστε να γίνει σωστά η ωρίμανση 
δηλαδή η μετατροπή του μυϊκού ιστού 
(σάρκα) σε κρέας πριν από την κατα-
νάλωση. Σ’ αυτό το χρονικό διάστη-
μα είναι σωστό να παρακολουθείται η 
μεταβολή του Ph του κρέατος . Κανο-
νική τιμή θεωρείται η ανάμεσα στους 
5,5 και 5,8 βαθμούς. Τιμές χαμηλότε-
ρες του 5,5 ευνοούν την οξείδωση των 
χρωστικών ουσιών του κρέατος, με 
αποτέλεσμα αυτό να αποκτά ένα απο-
κρουστικό χρώμα καστανό, που δεν 
προσελκύει τον καταναλωτή. Αν όμως 
η τιμή του ph παραμείνει στα κανονι-
κά όρια, που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
δηλαδή 5,5 έως 5,8 τότε το κρέας θε-
ωρείται ελαφρά όξινο και στην κατά-
σταση αυτή υπάρχει αντίσταση στην 
ανάπτυξη μικροβίων και χρώμα ευχά-
ριστο και ελκυστικό στον καταναλωτή.

η ψύξη διατήρησης σε νωπή 
κατάσταση
Το κρέας σε νωπή κατάσταση μπορεί 
να διατηρηθεί σε θαλάμους συντήρη-
σης για λίγες μόνο ημέρες. πιο συγκε-
κριμένα η περίοδος διατήρησης κυ-
μαίνεται: 
• Από 5 έως 10 ημέρες για τα βοοειδή
• Από 5 έως 8 ημέρες για τα αμνοε-
ρίφια
• Από 3 έως 6 ημέρες για τα χοιρινά 
και
• Από 5 έως 8 ημέρες για τα πουλερι-
κά, σε ειδικές συνθήκες υγρής ψύξης, 
καταλυμένα με παγολέπια. 

Η ψύξη  
του κρέατος
Η ΨύξΗ ΤΟύ ΚρΕΑΤΟσ ΔΕιΧΝΕι ΝΑ ΕιΝΑι ΑΠΛΗ, ΑΛΛΑ 
ΜΟΝΟ ΑΠΛΗ ΔΕΝ ΕιΝΑι, ΑΝ ΒΕΒΑιΑ γιΝΕι σωσΤΑ 
ΚΑι σύσΤΗΜΑΤιΚΑ, ΟΠωσ ΑΠΑιΤΕι Η φύσιΟΛΟγιΑ ΤΟύ 
ΠρΟϊΟΝΤΟσ ΚΑι ΟΠωσ ΕΠιΒΑΛΛΟύΝ Οι ύγΕιΟΝΟΜιΚΟι 
ΚΑΝΟΝισΜΟι ΤΗσ ΧωρΑσ ΜΑσ ΚΑι ΤΗσ Ε.Ε.

Photo by freepik.com
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Αθόρυβη 
λειτουργία



Γράφει 
ο δημητρησ μενεΓάκησ
ΜΗΧΑΝΟΛΟγΟσ ΜΗΧΑΝιΚΟσ

Η ψυχρομετρική κατάσταση του θαλάμου συντήρησης κρεάτων πρέπει να είναι:
Θερμοκρασία θαλάμου  ..................2°C
Σχετική υγρασία θαλάμου ............. 90%
(Θερμοκρασία αναρρόφησης  .......7°C)
πρέπει να τονιστεί ότι η υγρομετρική κατάσταση του θαλάμου συντήρησης παί-
ζει σπουδαίο ρόλο και στην εμφάνιση του κρέατος. Σε συνθήκες υπερβολικής 
υγρασίας το κρέας πρασινίζει και ″γλυτσιάζει″ ενώ σε συνθήκες χαμηλής υγρα-
σίας το κρέας μαυρίζει, ριτιδιάζει λόγω της ξήρανσης της επιφάνειάς του, χάνει 
και βάρος λόγω της συντελούμενης αφύγρανσης, που μπορεί να είναι 2% έως 
10% του νερού και των χυμών του κρέατος.
παράλληλα με τη σπουδαιότητα της υγρομετρικής κατάστασης, πρέπει να τονι-
στεί με έμφαση η σπουδαιότητα –της ψυχρομετρικής κατάστασης του θαλάμου 
συντήρησης νωπών κρεάτων. Το κρέας περιέχει διάφορα ένζυμα. Από αυτά, τα 
πρωτεολυτικά, δηλαδή οι τρυψίνες, οι χυμοτριψίνες και οι πεψίνες, αλλά και τα 
γλυκολυτικά, προερχόμενα από το μηχανισμό μεταβολισμού του ζώου, προκα-
λούν αλλαγές στο χρώμα του κρέατος, αλλά και στη γεύση. Τα ίδια ένζυμα προ-
καλούν φθορές και στα θρεπτικά συστατικά, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κατα-
στρέφουν το 10% τουλάχιστο των βιταμινών θιαμίνη, ριμποφλαβίνη και νιασίνη.

η μακρόχρονη διατήρηση του κρέατος σε συνθήκες κατάψυξης
Η μακρόχρονη διατήρηση του κρέατος γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους συντή-
ρησης κατεψυγμένων θερμοκρασίας -18°C. Στις συνθήκες αυτές και σε θερ-
μοκρασία πυρήνα -18°C, το κρέας μπορεί να διατηρηθεί με ασφάλεια μέχρι 12 
μήνες, όπως ορίζουν οι κανονισμοί της χώρας μας και της Ε.Ε. Σύμφωνα με 
τους ίδιους κανονισμούς απαραίτητη προϋπόθεση είναι πριν από την αποθή-
κευση του να ψυχτεί σε θαλάμους «βαθειάς - γρήγορης» κατάψυξης, δηλαδή 
σε φούρνους βαθειάς κατάψυξης σε θερμοκρασία πυρήνα -25°C, που σημαί-
νει σε θερμοκρασία διαδικασίας -32°C.  Η θερμοκρασία  -25°C είναι απαραίτη-
τη επειδή στην περιοχή αυτή κρυσταλλοποιούνται ταυτόχρονα το νερό, οι χυμοί 
και οι ιστοί του κρέατος. Ακόμα στην κατάσταση των -25°C αδρανοποιούνται οι 
ενζυματικές αλλαγές κι έτσι μεγαλώνει ο χρόνος της διατήρησης με ασφάλεια. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στους  -18°C τα πρωτεολυτικά ένζυμα τρυψίνες, χυμο-
τριψίνες και πεψίνες, διατηρούν κάποια μικρή δραστηριότητα, που διακόπτεται 
οριστικά στους -25°C. 

η ποιότητα του τελικού προϊόντος
με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι 
εύκολο να συμπεράνει κανείς το σημα-
ντικό ρόλο της ψύξης και του ψυκτικού 
στην ποιότητα του κρέατος, τόσο στο 
στάδιο της παραγωγικής επεξεργασί-
ας στο σφαγείο, όσο και στους ψυκτι-
κούς θαλάμους αποθήκευσης, ύστερα 
απ’ αυτό. με μια πρώτη ματιά θα μπορεί 
κάποιος να πει με σιγουριά ότι η υψηλή 
ποιότητα του κρέατος εξαρτάται από τη 
ψύξη. Σε μεγάλο βαθμό θα έχει δίκιο. 
παρά ταύτα όμως πρέπει να προσθέ-
σουμε, ότι στους κύριους παράγοντες 
από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα 
του κρέατος, συγκαταλέγονται ακόμη ο 
τρόπος εκτροφής των ζώων, καθώς επί-
σης και η συμπεριφορά προς αυτά, λίγο 
από τη σφαγή τους. Σ’ αυτό το τελευ-
ταίο στάδιο της ζωής τους και λίγο πριν 
από τη σφαγή τους, τα ζώα πρέπει να 
είναι ξεκούραστα, ήρεμα και σε καμιά 
περίπτωση να μην είναι ταλαιπωρημέ-
να και τρομαγμένα, γιατί τότε χαμηλώ-
νει υπερβολικά το ζάχαρό τους και αυ-
ξάνεται υπερβολικά επίσης το Ph τους, 
οπότε το κρέας θα είναι σκούρο με όψη 
πολυκαιρισμένου, που δεν ικανοποι-
εί τον καταναλωτή, χωρίς ασφαλώς να 
φταίει σ’ αυτό η ψύξη και ο ψυκτικός.  

 

Photo by www.coolit.de/en/products/sliding-doors/

Ψύξη40





Οι ψυκτικοί και ιδιαίτερα αυτοί που 
ασχολούνται με την κατασκευή ψυ-
κτικών θαλάμων μπορούν με κατάλ-
ληλες προσθήκες και μετατροπές να 
επιτύχουν  επιφανειακή ξήρανση των 
κρεμμυδιών μετατρέποντας τον κλασ-
σικό ψυκτικό θάλαμο αρχικά σε ξηρα-
ντήριο και κατόπιν σε ψυκτικό θάλαμο 
μακροχρόνιας συντήρησης.

Τα κρεμμύδια είναι προϊόντα που πρέ-
πει απαραίτητα να ξεραίνονται επιφα-
νειακά μετά τη συγκομιδή και πριν τη 
μακροχρόνια αποθήκευσή τους. Αυτή  
η διαδικασία εξασφαλίζει το πλεονέ-
κτημα της διατήρησης της ποιότητάς 
τους με παράλληλη επέκταση του χρό-
νου αποθήκευσης. 

Η μέθοδος ξήρανσης μέσα στον ψυ-
κτικό θάλαμο έχει πλεονεκτήματα που 
είναι αφενός, η δημιουργία  ελεγχό-
μενων συνθηκών υγρασίας και θερ-
μοκρασίας  και αφετέρου, η προστα-

σία από την εξωτερική πολυήμερη 
έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες, 
την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρα-
σία του εδάφους που αποτελεί τη συ-
νήθη κλασσική διαδικασία φυσικής 
ξήρανσης. 

Η επιφανειακή ξήρανση στους ψυ-
κτικούς θαλάμους πραγματοποιείται 
παρέχοντας αέρα υπό έλεγχο, χρησι-
μοποιώντας την τεχνολογία της «δυ-
ναμικής ξήρανσης». 

Η δυναμική ξήρανση είναι η μέθο-
δος που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 
απόλυτα σε πολλά σημεία, τις συνθή-
κες εντός του θαλάμου και να ενεργεί 
ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθμί-
σεις στους μηχανισμούς λειτουργίας. 
μπορεί επίσης να ελέγχει τη διαδι-
κασία ξήρανσης με προγράμματα στα 
μενού λειτουργίας της, τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές του προϊόντος.

Η διαδικασία διαρκεί από 8 έως 10  
ημέρες ανάλογα με την κατάσταση 
των κρεμμυδιών, ενώ σταματά όταν 
διαπιστωθεί ότι η νωπή επιδερμίδα 
τους έχει μεταβληθεί σε επιδερμίδα 
με μορφή χάρτινης υφής που αποκολ-
λάται εύκολα.  Στη δυναμική ξήρανση 
μπορεί να χρησιμοποιείται εξωτερι-
κός ξηρός αέρας, ο οποίος αναρρο-
φάται και αφού προωθηθεί  με αε-
ραγωγούς ανάμεσα από τα προϊόντα 

Επιφανειακή ξήρανση 
των κρεμμυδιών
Ο ΨύΚΤιΚΟσ ΘΑΛΑΜΟσ ΜΑΚρΟΧρΟΝιΑσ σύΝΤΗρΗσΗσ ΜΠΟρΕι ΜΕ ΜΕΤΑΤρΟΠΕσ 
ΝΑ ΧρΗσιΜΟΠΟιΗΘΕι γιΑ ΤΗΝ ΕΠιφΑΝΕιΑΚΗ ξΗρΑΝσΗ ΤωΝ ΚρΕΜΜύΔιωΝ 
ΧρΗσιΜΟΠΟιωΝΤΑσ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟγιΑ ΤΗσ «ΔύΝΑΜιΚΗσ ξΗρΑΝσΗσ».

τα Κρεμμυδια 
ειναι πρόϊόντα πόυ 
πρεπει απαραιτήτα 
να ξεραινόνται 
επιφανειαΚα μετα 
τή συγΚόμιδή Και 
πριν τή μαΚρόχρόνια 
απόθήΚευσή τόυσ. 

Ψύξη42

Ψυκτικός θάλαμος με δυναμική 
ξήρανση κρεμμυδιών υπό κατασκευή. 
Διακρίνονται οι πρόσθετοι μηχανισμοί 
και τα κανάλια αέρα ξήρανσης.
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Γράφει  
ο π. φωτιάδησ
ΕιΔιΚΟσ σύΜΒΟύΛΟσ  
γιΑ ΤΗΝ iSoFruit

προτεινόμενες συνθήκες δυναμικών ξηραντηρίων κρεμμυδιών

1 ταχύτητα αέρα μεγαλύτερη από 5m/sec

2 παροχή αέρα
3-5 (m3/min)  

για κάθε 20kg κρεμμυδιών

3
επιθυμητή θερμοκρασία  

ξήρανσης
18 °-22 ° C

4 νωπός αέρας ναι

5 επιθυμητή υγρασία (Ξηρότητα) μικρότερη από 50%

6
ιδανική χρονική διάρκεια  

ξήρανσης
8-10 ημέρες

απορροφά και συνεπώς απομακρύνει την επιφανειακή υγρασία, την οποία απο-
βάλλει  εξερχόμενος από τις εγκαταστάσεις. 

Ο χρησιμοποιούμενος βραδινός και δροσερός αέρας που παρέχεται στα κρεμ-
μύδια τις βραδινές ώρες τα βοηθά στη μείωση της θερμοκρασίας τους, προετοι-
μάζοντας έτσι την τελική χαμηλή θερμοκρασία αποθήκευσης.

Στους ψυκτικούς θάλαμους για την μετατροπή τους σε ξηραντήρια απαιτείται 
να προστεθούν αεραγωγοί, ισχυροί ανεμιστήρες, αισθητήρες και αυτοματισμοί 
ελέγχου και διαβίβασης εντολών στα εξαρτήματα  που αποτελούν το δυναμικό 
σύστημα ξήρανσης.

Οι μηχανισμοί ελέγχου και κίνησης του αέρα στη δυναμική ξήρανση είναι συν-
δεδεμένοι σε πίνακες με προσαρμοσμένα προγράμματα λογικού ελέγχου μέσω 
Η/Υ. 

Σημαντικό για την επιτυχία της ξήρανσης, είναι η επιμελημένη τοποθέτηση των 
παλετών μέσα στο χώρο του ψυκτικού θαλάμου. Αυτή πρέπει να είναι τέτοια που 
να αναγκάζει τον αέρα να περνά ανάμεσα από όλα τα προϊόντα.

Για την αποδοτικότερη  ξήρανση των κρεμμυδιών πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
και να διασφαλίζονται  τα παρακάτω:

1) Οι παλέτες να είναι τοποθετημένες σε σειρές οι οποίες μεταξύ τους να δημι-
ουργούν κατάλληλο κενό κάθετο με την κίνηση του αέρα 5 έως 10 cm. Από το 
κενό αυτό κινείται ο αέρας σε όλες τις παλέτες και αφού διέλθει μέσα από τα 
προϊόντα, αφαιρεί την υγρασία της επιδερμίδας τους.

2) Η ανακυκλοφορία του αέρα πρέπει να είναι συνεχής με συχνότητα πάνω από 
60 ανακυκλοφορίες ανά ώρα.

3) Τα κρεμμύδια πρέπει να προδιαλέγονται απομακρύνοντας τα περιττά φύλλα 
και τους μικρούς βολβούς. 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας εμφανίζεται μικρή μείωση έως 2% περίπου 
του βάρους τους  που είναι η συνήθης απώλεια. Τα κρεμμύδια που συσκευάζο-
νται αμέσως μετά την επιφανειακή ξήρανση, οι κορυφές και οι ρίζες, πρέπει να 
είναι και αυτές  ξερές και εύθραυστες και να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν 
κατά τη διάρκεια της διαλογής.

Τα πιο πάνω είναι αποσπάσματα από τον τόμο ΛΑχΑΝΙΚΑ μΑΚΡΟχΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, της εκδοτι-
κής εταιρείας ISOFRUIT σελ. 22, 23 και 175 έως 184, και από το site www.isofruit.gr
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σήμαντιΚό για 
τήν επιτυχια τήσ 
ξήρανσήσ, ειναι 
ή επιμελήμενή 
τόπόθετήσή των 
παλετων μεσα στό 
χωρό τόυ ψυΚτιΚόυ 
θαλαμόυ. αυτή πρεπει 
να ειναι τετόια πόυ να 
αναγΚαζει τόν αερα 
να περνα αναμεσα 
από όλα τα πρόϊόντα.
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ρωτάτε
άπαντάμε

ποια είναι η χρησιμότητα των βαλβίδων σταθερής 
πίεσης; πώς λειτουργούν και πότε τοποθετούνται;

βαλβίδα σταθερής πίεσης συμπυκνωτή

Η βαλβίδα σταθερής πίεσης συμπυκνωτή τοποθετείται 
μετά τον συμπυκνωτή και πριν την φιάλη συγκέντρωσης 
του υγρού ψυκτικού ρευστού. Ο σκοπός της χρήσης της 
είναι η διατήρηση σταθερής και επαρκώς υψηλής πίεσης 
συμπύκνωσης σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού 
με αερόψυκτο συμπυκνωτή. χρησιμοποιείται για την δια-
τήρηση της σταθερής πίεσης ακόμα και όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή/ και το ψυκτικό φορ-
τίο είναι χαμηλό. Για το λόγο αυτό είναι περισσότερο συ-
νηθισμένη σε εφαρμογές στις οποίες υπάρχει μεγάλη δια-
κύμανση της εξωτερικής θερμοκρασίας μεταξύ μέρας και 
νύχτας, ή καλοκαιριού και χειμώνα και στις περιπτώσεις 
που υπάρχει μεγάλη διακύμανση του ψυκτικού φορτίου. 
Η βαλβίδα σταθερής πίεσης συμπυκνωτή συνδυάζεται με 
μία αντεπίστροφη βαλβίδα που συνδέει την κατάθλιψη του 
συμπιεστή με την φιάλης συγκέντρωσης υγρού ψυκτικού 
ρευστού, η οποία τροφοδοτεί τη φιάλη συγκέντρωσης του 
υγρού ψυκτικού ρευστού με θερμό αέριο ώστε να εξασφα-
λίζεται μία ελάχιστη τιμή πίεσης πριν από την εκτονωτική 
βαλβίδα ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία της.

τα τμήματα της βαλβίδας σταθερής πίεσης συμπυκνωτή 
παρουσιάζονται παρακάτω:

Η βαλβίδα σταθερής πίεσης προσαρμόζεται ανάλογα με 
τις συνθήκες που επικρατούν και το ψυκτικό φορτίο που 
πρέπει να παραλάβει το ψυκτικό συγκρότημα. Όταν πίε-
ση στην είσοδο της βαλβίδας αυξάνει τότε η βαλβίδα ανοί-
γει και αντίστροφα όσο η πίεση στην είσοδός της μειώνε-
ται η βαλβίδα κλείνει. 

Η πίεση στην οποία ξεκινά να ανοίγει η βαλβίδα σταθερής 
πίεσης του συμπυκνωτή μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός 
κοχλία που διαθέτει και συμπιέζει ένα ελατήριο. Εκτός της 
πίεσης που ανοίγει αρχικά η βαλβίδα, ανάλογα την κατα-
σκευή της υπάρχει και η πίεση στην οποία ανοίγει πλή-
ρως. Η ρύθμιση της βαλβίδας μπορεί να γίνει μεταξύ αυ-
τών των δύο τιμών.

Για παράδειγμα για μία βαλβίδα για το ψυκτικό ρευστό 
R134a τα 5 bar αντιστοιχούν σε 21,64oC. Αυτό σημαίνει ότι 
όσο η θερμοκρασία συμπύκνωσης είναι χαμηλότερη από 
αυτή την τιμή η βαλβίδα παραμένει κλειστή. 

Όσο η θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνει τόσο περισσό-
τερο ανοίγει και η βαλβίδα. Όταν η θερμοκρασία συμπύ-
κνωσης ξεπεράσει τους 43,02oC (που αντιστοιχεί στην πίε-
ση των 10bar) η βαλβίδα είναι ανοικτή 100%. 



βαλβίδα σταθερής πίεσης εξατμιστή

Η βαλβίδα σταθερής πίεσης εξατμιστή τοποθετείται μετά 
τον εξατμιστή και μετά τον βολβό της εκτονωτικής βαλβί-
δας. Ο σκοπός της χρήσης της είναι η διατήρηση σταθερής 
πίεσης στον ατμοποιητή ώστε να μην ελαττωθεί περισσό-
τερο από τη ρύθμιση της βαλβίδας. 

με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία 
της επιφάνειας του ατμοποιητή. Επιπλέον σε εγκαταστά-
σεις όπου ένας συμπιεστής χρησιμοποιείται για περισσό-
τερους από έναν εξατμιστές, επιτρέπει την λειτουργία των 
εξατμιστών σε διαφορετικές πιέσεις εξάτμισης. Ο τρόπος 
λειτουργίας της είναι ακριβώς ίδιος με τη βαλβίδα σταθε-
ρής πίεσης του συμπυκνωτή.

την απάντηση επιμελήθηκε  
ο κύριος δημητρησ δάλάβουράσ.

Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπαραγωγή του περιεχομέ-
νου του περιοδικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα κείμενα και οι 
φωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση δεν επιστρέφονται. Τα ενυπόγραφα 
άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού.

Ο τρόπος πληρωμής των ¬ 35,00 είναι οι εξής:
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Επίσηµο Forum
Ψυκτικών Ελλάδος

www.opsiktikos.gr/forum

Η ιστοσελίδα του Ψυκτικού 
αποκτά το δικό της forum!

Πρόκειται για µια πλατφόρµα επικοινωνίας όπου θα έχετε 
τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήµατα αναφορικά

 µε ζητήµατα του κλάδου που σας απασχολούν. 
 

Οι απαντήσεις θα δίνονται από ειδικούς στη σελίδα 
www.opsiktikos.gr/forum

ενώ οι απαντήσεις στα πιο σηµαντικά ερωτήµατα θα δίνονται 
και στη νέα στήλη του έντυπου περιοδικού “Ο Ψυκτικός” 

“Ρωτάτε - Απαντάµε”, το οποίο εκδίδεται κάθε τρεις µήνες.





Η CALDA ENERGY γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητα. Σημαντικό 
στοιχείο αυτής της ανανέωσης αποτελεί το λογότυπο της εταιρείας, το οποίο αποκτά νέα εκλεπτυσμένη σχεδίαση. Η 
επιλογή των βασικών χρωμάτων, το έντονο κόκκινο και το μαύρο, υποδηλώνουν την ενέργεια, τη δύναμη, το πάθος 
και τη συνεχή εξέλιξη, αλλά και τη βαθιά γνώση και την εξειδίκευση της εταιρείας. Ο σχεδιασμός του λογοτύπου συ-
μπληρώνεται από ένα νέο σύμβολο που αποτελείται από την ένωση των δύο αφαιρετικά σχεδιασμένων γραμμάτων 
«C» και «Ε» σχηματίζοντας ένα 3D εξάγωνο, ενός κατά βάση στιβαρού σχήματος που αποτελεί επιλογή μεγάλων έρ-
γων ως ισχυρή βάση και θεμέλιο, για τη δομή της εταιρείας. 

Οι έννοιες που επικοινωνούνται μέσα από τον σχεδιασμό του νέου λογοτύπου σηματοδοτούν τη συνεχή εξέλιξη της 
εταιρείας, η οποία μετά από 40 χρόνια συνεχούς και εμφατικής παρουσίας, παραμένει στο επίκεντρο των τεχνολογι-
κών εξελίξεων, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να εξελίσσεται, διατηρώντας αμετάβλητες τις αξίες που την οδήγη-
σαν σε αυτή την μακρόχρονη πορεία.

Η νέα εταιρική ταυτότητα της CALDA ENERGY αποτελεί την μετάβαση σε μια νέα εποχή με σύγχρονες ιδέες και αντι-
λήψεις που εναρμονίζονται με τις ανάγκες του σήμερα, συνεχίζοντας την παροχή αξιόπιστων λύσεων και υπηρεσι-
ών εξαιρετικής ποιότητας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η testo επαναστατεί με τη νέα σειρά 
ψηφιακών μανομέτρων και ασύρ-
ματων αισθητήρων!

τι αλλάζει; 

Οι ήδη γνωστές ψηφιακές κάσες 
μανομέτρων testo 550 και testo 
557 αντικαθίστανται από τα νέα 
testo 550s και testo 557s με ακό-
μη μεγαλύτερη οθόνη για ταυτό-
χρονη επισκόπηση των μετρήσεων 
και ευκολότερη ανάλυση των απο-
τελεσμάτων. Η νέα οθόνη διαθέτει 
επιπλέον προσομοίωση αναλογι-
κού μανομέτρου για επίβλεψη των 
μετρήσεων με κάθε τρόπο. οι αι-
σθητήρες κενού, θερμοκρασίας και 
υγρασίας συνδέονται πλέον ασύρ-
ματα για μέγιστη άνεση και ευελι-
ξία στις μετρήσεις.

τι είναι νέο; 

το μικρότερο ψηφιακό μανόμετρο 
στην αγορά testo 550i είναι πλέ-

ον γεγονός! χωρίς οθόνη, για μέ-
γιστη αντοχή και στις πιο δύσκο-
λες συνθήκες, συνδέεται με το 
smartphone/tablet σας και λειτουρ-
γεί μέσω εφαρμογής. με το δωρεάν 
λογισμικό Η/Υ testo Data Control 
διευκολύνεται η διαχείριση των με-
τρήσεων, αλλά και των πελατών. ο 
νέος αισθητήρας κενού testo 552i 
λειτουργεί με το smartphone/tablet 
σας μέσω εφαρμογής, ακριβώς 
όπως ένα κενόμετρο. Οι τσιμπίδες 
θερμοκρασίας testo 115i, ο αισθητή-
ρας κενού testo 552i και το θερμοϋ-
γρασιόμετρο testo 605i συνδέονται 
ασύρματα και με τα 3 μανόμετρα, 
εξασφαλίζοντας μέγιστη ποιότητα 
μετρήσεων, ανεξαρτήτως του μο-
ντέλου που θα επιλέξετε.

ποιότητα, ταχύτητα, ευκολία. με 
τις νέες ψηφιακές κάσες μανομέ-
τρων testo τα έχετε όλα.

η CALDA ENERGY ανανέωσε την εταιρική της ταυτότητα  

τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μανόμετρα  
στην αγορά είναι πλέον γεγονός.

νεα τήσ αγόρασ
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Υψηλότερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας το 2021 προβλέπει το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, εκτι-
μά ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος με ρυθμό 5,5% έναντι 5,2% 
που εκτιμούσε τον Οκτώβριο, ενώ για το 2022 διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλε-
ψή του για ανάπτυξη 4,2%. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ταμείου 
(World Economic Outlook Update), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Ια-
νουαρίου με τίτλο: «Η στήριξη από τις πολιτικές και τα εμβόλια αναμένεται να αυ-
ξήσουν την δραστηριότητα», η βελτίωση για το 2021 βασίζεται κυρίως στις καλύ-
τερες προβλέψεις για την πορεία της αμερικανικής και της ιαπωνικής οικονομίας. 
Αντίθετα, για την οικονομία της Ευρωζώνης το ΔΝΤ προβλέπει χαμηλότερο ρυθμό 
ανάπτυξης το 2021 και συγκεκριμένα 4,2% έναντι 5,2% που προέβλεπε τον Οκτώ-
βριο, ενώ για το 2022 προβλέπει ανάπτυξη 3,6% έναντι 3,1%, αντίστοιχα.
Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας φέτος θα έρθει μετά από μία ισχυρή συρ-
ρίκνωσή της κατά το 2020, την οποία το ΔΝΤ εκτιμά πάντως χαμηλότερα από τον 
Οκτώβριο και συγκεκριμένα στο 3,5% έναντι 4,4%, λόγω, όπως αναφέρει, της ισχυ-
ρότερης από την αναμενόμενη δυναμική στο δεύτερο εξάμηνο του περασμένου 
έτους. Το Ταμείο προβλέπει διαφορές στην πορεία ανάκαμψης των αναπτυγμένων 
οικονομιών, με την αμερικανική και την ιαπωνική οικονομία να αναμένεται να ανα-
κτήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 το επίπεδο του ΑΕπ που είχαν στο τέλος 
του 2019 (πριν από την κρίση του κορονοϊού), ενώ το ΑΕπ της Ευρωζώνης και της 
Βρετανίας αναμένεται να παραμείνει και το 2022 σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι 
στα τέλη του 2019. Η πρόβλεψη για την ανάκαμψη στις ΗπΑ φέτος έχει αναθεω-
ρηθεί ανοδικά κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες – στο 5,1% από 3,1% τον Οκτώβριο – 
αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 και την πρό-
σθετη στήριξη από το δημοσιονομικό πακέτο του Δεκεμβρίου 2020. Αντίστοιχα, η 
ανοδική αναθεώρηση της ανάκαμψης της ιαπωνικής οικονομίας στο 3,1% από 2,3% 
οφείλεται κυρίως στην πρόσθετη ώθηση από τα δημοσιονομικά μέτρα στα τέλη 

Καθώς τα πράγματα με την πανδημία δεν πηγαίνουν καλά σε ευρωπαϊκό και πα-
γκόσμιο επίπεδο, οι προβλέψεις για οικονομική ανάκαμψη όλο και ξεμακραίνουν.
Την εκτίμηση ότι μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, ίσως προς το τέλος του κα-
λοκαιριού του 2022, το ΑΕπ της ευρωζώνης θα έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 
2019, εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΕΚΤ), Φίλιπ Λέιν σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθ-
μό ΣΚΑΪ. Για την Ελλάδα υποστήριξε ότι η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί σε πολύ με-
γάλο βαθμό από την ανάκαμψη του τουρισμού, συμπληρώνοντας ότι τελικώς όλα 
θα κριθούν από την ταχύτητα της εκστρατείας εμβολιασμών. προέβλεψε αύξηση 
των κόκκινων δανείων και απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφής 
χρέους, τονίζοντας ότι «για την ΕΚΤ η διαγραφή του δημόσιου χρέους δεν προ-
βλέπεται από τη Συνθήκη».
Αναφερόμενος στην αύξηση του δημοσίου χρέους η οποία θα προκύψει μετά από 
τα μέτρα ενίσχυσης που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις υπογράμμισε ότι 
αποτελεί «καθολικό φαινόμενο» σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, 
χάρη στα χαμηλά επιτόκια η ικανότητα εξυπηρέτησης αυτού του χρέους – ακόμη 
και σε τόσο υψηλά επίπεδα – είναι πιο εύκολη από ό,τι πρωτύτερα. Αυτό δεν εξα-
λείφει το πιο μακροπρόθεσμο ζήτημα ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους θα χρειαστεί 
να παρακολουθούνται προσεκτικά. Όμως η διαχείριση τους θα είναι ευκολότερη 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα επειδή όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται η οικονομία 
τόσο περισσότερες θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόζονται με την πάρο-
δο του χρόνου για τη στήριξη μιας ταχέως αναπτυσσόμενης οικονομίας.

του 2020. Αντίθετα, η καθοδική αναθεώρη-
ση των προοπτικών της οικονομίας της Ευ-
ρωζώνης αντανακλά τη χαλάρωση της δρα-
στηριότητας που παρατηρήθηκε προς τα 
τέλη του 2020, η οποία αναμένεται να συ-
νεχισθεί και στις αρχές του 2021 εν μέσω 
των αυξανόμενων κρουσμάτων κορονοϊού 
και των νέων lockdown.
Το ΔΝΤ επισημαίνει τους κινδύνους που 
περιβάλλουν τις προβλέψεις του για την 
ανάκαμψη, σημειώνοντας ότι «αν και οι 
πρόσφατες εγκρίσεις εμβολίων έχουν αυ-
ξήσει τις ελπίδες μίας αναστροφής της 
πορείας της πανδημίας αργότερα φέτος, 
τα νέα κύματα και οι νέες μεταλλάξεις του 
ιού δημιουργούν ανησυχίες για τις προ-
οπτικές». Για τον λόγο αυτό τονίζει ότι οι 
πολιτικές θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική στήριξη έως ότου η ανά-
καμψη παγιωθεί, με έμφαση στην πρόοδο 
όσον αφορά τους κρίσιμους παράγοντες 
για την αύξηση του δυνητικού ΑΕπ, τη δι-
ασφάλιση μίας δίκαιης ανάπτυξης και την 
επιτάχυνση της μετάβασης σε μία πιο πρά-
σινη οικονομία.
πηγή: ΑπΕ-μπΕ - www.eea.gr

Για την πρόσφατη άνοδο των χρηματιστη-
ρίων υποστήριξε ότι οι χρηματιστηρια-
κές αγορές, από τη δική τους οπτική γω-
νία, δεν λειτουργούν με βάση ορίζοντα 
που περιορίζεται στη φετινή ή την επόμε-
νη χρονιά, αλλά κοιτούν πολλά χρόνια πιο 
μπροστά. Έχουν επομένως την πεποίθηση 
ότι θα υπάρξει ανάκαμψη αργότερα εντός 
του τρέχοντος έτους και το επόμενο έτος.
πηγή: ΑπΕ-μπΕ - www.eea.gr

όιΚόνόμια

δντ: άνάπτυξη 5,5% για την παγκόσμια  
οικονομία και 4,2% για την ευρωζώνη

h οικονομία θα επανέλθει στα μέσα του 2022 στα επίπεδα που ήταν το 2019

Photo by www.eea.gr
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amish: αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν   
να ζουν στο παρελθόν

Οι Amish της αμερικανικής επαρχίας είναι μια θρησκευτι-
κή ομάδα ανθρώπων, (βασικά πολλές καθώς ζουν σε διά-
φορες περιοχές), που επέλεξε να ζει διαφορετικά και αυτή 
η επιλογή τους έχει γεννήσει πολλές θεωρίες για τον «μυ-
στικιστικό» τρόπο ζωής τους και έχει εξάψει την φαντασία 
πολλών!

Απόλυτα φυσικό θα έλεγα καθώς η εικόνα ανθρώπων ντυ-
μένων με ρούχα εποχής που μοιάζουν βγαλμένα από κά-
ποια χολιγουντιανή ταινία, που κυκλοφορούν με άμαξες 
που τις σέρνουν άλογα και δεν συναλλάσονται πέρα από 
κάποια εμπορικά πάρε δώσε με τον υπόλοιπο πληθυσμό 
δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη!!

ποιά είναι όμως στην πραγματικότητα αυτή η ομάδα που 
επέλεξε να ζει στον παρελθόν;

Οι Amish είναι μια παραδοσιακή χριστιανική ομάδα γνω-
στοί για την απλή ζωή τους,τον απλό ρουχισμό τους και την 
απροθυμία τους να υιοθετήσουν τις ανέσεις της σύγχρονης 
τεχνολογίας .

Η ιστορία του ναού Amish ξεκίνησε με ένα σχίσμα στην 
Ελβετία μέσα σε μια ομάδα της Ελβετίας και της Αλσατί-
ας Anabaptists το 1693 υπό την ηγεσία του Jakob Ammann 
. Εκείνοι που ακολούθησαν Ammann έγιναν γνωστοί ως 
Amish.

Στις αρχές του 18ου αιώνα, πολλοί Amish μετανάστευσαν 
στην πενσυλβανία για διάφορους λόγους. Σήμερα, οι πιο 

παραδοσιακοί απόγονοι των Amish συνεχίζουν να μιλούν 
γερμανικά που ονομάζονται Ολλανδικά της πενσυλβάνια. 
Αλλά δεν διαμένουν μόνο σε αυτή την περιοχή πια. Εκτι-
μούν την αγροτική ζωή , τη χειρωνακτική εργασία και την 
ταπεινότητα.

μέλος της εκκλησίας Amish γίνεται κάποιος Amish με την 
βάπτιση που πραγματοποείται μεταξύ των ηλικιών 16-25.Τα 
μέλη προέρχονται από παιδιά ήδη μελών, δεν είναι σύνηθες 
να γίνονται μέλη άτομα που δεν μεγάλωσαν Amish. Και αν 
και οι πλειοψηφία των απογόνων των Amish παραμένουν 
στην εκκλησία και ακολουθούν τον τρόπο ζωής των γονιών 
τους, δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.

μάλιστα υπάρχει ένα «τελετουργικό» που κάθε Amish 
έφηβος περνάει και είναι η δοκιμασία αυτή που καθο-
ρίζει αν θέλει να ζήσει την ζωή του ως Amish ή όχι. To 
Rumspringa πέρνει μέρος στην ηλικία 14-16 και τελειώνει 
με την βάπτιση του μέλους και την ενσωμάτωση του στην 
εκκλησία... αλλά όπως προείπα δεν επιστρέφουν όλοι. Κατά 
το Rumspringa οι νεαροί και νεαρές αφήνονται να εξερευ-
νήσουν το έξω κόσμο και τους πειρασμούς του! Εκείνοι που 
θα τον απορρίψουν θα επιστρέψουν για να λάβουν την θέση 
τους στην εκκλησία των Amish, εκείνοι που θα αποδεχτούν 
δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

Στην πραγματικότητα όσο περίεργοι κι αν φαίνονται και όσο 
κι αν μας προβληματίζουν οι κλειστές κοινωνίες τους και 
ο συντηρητικός τρόπος ζωής του, απλά οι Amish επέλεξαν 
να διαφορετικά από εμάς!

Φυλές και κλειστές κοινωνίες  
που ζουν απομονωμένες και μακριά από τον πολιτισμό 
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1. Δεν είναι όλα τα κρασιά vegan. μερικά περ-
νούν από μία διαδικασία φιλτραρίσματος που 
χρησιμοποιεί ζωικά υποπροϊόντα όπως είναι 
η ζελατίνη. byproducts like gelatin. 2. Υπάρχει 
ένα τύπου κρασί με γεύση Κit Kat ! Τα βρίσκεις 
στην Ιαπωνία μόνον ή στο Amazon. 3. Στην Ιτα-
λία υπάρχει ένα συντριβάνι που αναβλύζει κρα-
σί 24 ώρες την ημέρα και είναι εντελώς δωρεάν. 
μόλις άνοιξε στο Caldari di Ortona, στην περιο-
χή Abruzzο! 4. Η πρόποση “στην υγειά σου” ξε-
κίνησε από την Αρχαία Ελλάδα. Η λογική πίσω 
από αυτήν την πρόποση ήταν ότι ο οικοδεσπότης 
έπινε πρώτος για να δείξει στους καλεσμένους 

του ότι δε έχει σκοπό να τους δηλητηριάσει. 5. 
Οι Ρωμαίοι έριχναν ένα κομμάτι φρυγανισμέ-
νου ψωμιού στο κρασί τους όταν ήθελαν να με-
τριάσουν την οξύτητα του. 6. Tο πιο παλιό κρασί 
παγκοσμίως είναι … πραγματικά παλιό! Για την 
ακρίβεια χρονολογείται από το 325 μ.χ. και εκτί-
θεται σε μουσείο στο Speyer, στη Γερμανία. 7. Ο 
αρχαιότερος νομικός κώδικας του Βασιλιά της 
Βαβυλωνίας, χαμουραμπί, είχε νόμο για το κρα-
σί. Οι απατεώνες πωλητές κρασιού τιμωρούνταν 
με πνιγμό στον ποταμό. 8. Οι γυναίκες είναι κα-
λύτερες στη δοκιμή κρασιών. Επειδή η δοκιμή 
κρασιού έχει να κάνει πολύ και με την όσφρη-

ση και οι γυναίκες -ειδικά εκείνες που βρίσκο-
νται σε αναπαραγωγική ηλικία- έχουν καλύτερη 
αίσθηση όσφρησης από τους άντρες. 9. Δεν γί-
νονται όλα τα κρασιά καλύτερα με τα χρόνια! Για 
την ακρίβεια το 90 τοις εκατό των κρασιών πρέ-
πει να καταναλωθούν μέσα σε ένα χρόνο από τη 
στιστιγμή της παραγωγής και εμφιάλωσης τους. 
10. Οινοφοβία. Και όμως υπάρχει και έχει να κά-
νει με την απέχθεια προς το κρασί λόγω του αλ-
κοόλ και της γεύσης του που προέρχεται από τις 
τανίνες .

radioevros.gr 

Η γνωστή χειραψία. μια κίνηση που κάνουμε 
όταν συναντιόμαστε με κάποιον, ή όταν θέλουμε 
και κλείσουμε μια συμφωνία. Είναι μια ένδειξη 
εμπιστοσύνης. Όπως δεν ξεκίνησε έτσι. παλιό-
τερα ήταν περισσότερο ένδειξη... καχυποψίας.
Θεωρείται ότι όταν κάποιος έτεινε το δεξί του 
χέρι, ήθελε να δείξει ότι δεν κρατάει όπλο. Οι 
Ρωμαίοι από την άλλοι, έπιαναν τον πήχη του 
χεριού του άλλου για να διαπιστώσουν ότι δεν 
είχαν κρυμμένο μαχαίρι στο μανίκι του. 
Επίσης, αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαία κεί-
μενα δείχνουν ότι η χειραψία γινόταν και στην 
αρχαία Ελλάδα από τον 5ο αιώνα π.χ. Ο Όμηρος 
έκανε πολλές αναφορές στα κείμενά του για τη 
χειραψία, ως επίδειξη εμπιστοσύνης, ενώ απει-
κονίζεται και στην τέχνη, τις τοιχογραφίες και 
τα αγάλματα. πολλές φορές απεικονιζόταν στις 
επιτύμβιες στήλες, όπου ο νεκρός παριστάνεται 
είτε σε κάποια ασχολία της καθημερινής ζωής, 
είτε καθιστός ανάμεσα στα αγαπημένα του πρό-

σωπα, τα οποία αποχαιρετά διά χειραψίας. 

Στη μεσαιωνική Ευρώπη οι ιππότες έκαναν χει-

ραψία μεταξύ τους για να δουν εάν θα έπεφταν 

κρυμμένα όπλα. 

Τον 17ο αιώνα, πιστεύεται ότι οι Κουάκεροι 

(μέλη της «Θρησκευτικής Κοινωνίας των Φί-

λων», χριστιανικής Ομολογίας η οποία εμφανί-

στηκε τον 17ο αιώνα στην Αγγλία με πρωτεργάτη 

τον Γεώργιο Φοξ) υιοθέτησαν την χειραψία ως 

χαιρετισμό. μέχρι το 1800 είχε καθιερωθεί σε 

τέτοιο βαθμό που εκδόθηκαν και εγχειρίδια για 

τη σωστή χειραψία. 

πλέον οι ερευνητές θεωρούν ότι η χειραψία ουσι-

αστικά γίνεται για να περνάνε χημικά σήματα με-

ταξύ των δύο συνομιλητών και ότι αρκετοί ενστι-

κτωδώς μυρίζουν το χέρι τους αμέσως μετά τη 

χειραψία για να επικοινωνήσουν μέσω της ορμής. 

πηγή: BBC

Τα πιο περίεργα πράγματα  
που δεν ξέρετε για το κρασί 

Η ιστορία της χειραψίας. στην αρχαιότητα έδιναν 
τα χέρια για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο

Photo by freepik.com
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1. παλιές θεραπείες γίνονται και-
νούριες
πολλά σημερινά φάρμακα έχουν τη 
βάση τους σε φυτά. Και πράγματι κά-
ποια χορηγούνταν από την Αρχαία Ελ-
λάδα, χωρίς να είναι πάντα ευχάριστα. 
Ωστόσο η πρώτη γραμμή αντιμετώ-
πισης ήταν η διατροφή και γενικότε-
ρα ο τρόπος ζωής. Η υγιεινή διατροφή 
δεν ήταν η κατανάλωση ωμών τροφών, 
αλλά η ισορροπία των «υγρών» του 
σώματος. Ακόμη λαμβάνονταν υπόψη 
και η αλληλεπίδραση του ανθρώπου 
με το εξωτερικό περιβάλλον.
Σήμερα καθώς παρατηρούμε να αυξά-
νονται ασθένειες όπως η παχυσαρκία 
και οι διαταραχές της ψυχικής υγείας, 
στρεφόμαστε σε μία ολιστική ιατρική 
θεώρηση για να αντιμετωπίσουμε τα 
ζητήματα από όλες τις πλευρές.

2. οι θεραπείες δεν είναι καθολι-
κές και πάντα αποδεκτές
Η ιατρική έρευνα δεν είναι μία ομα-
λή πορεία προς την αλήθεια. Ανά την 
ιστορία πολλές θεραπείες που υπό-
σχονταν πολλά και προτάθηκαν σαν 
σωτήρια λύση, αποδείχθηκε αργότερα 
ότι είχαν σοβαρές παρενέργειες.
Στην Ελλάδα του 3ου π.χ. αιώνα μελε-
τούνταν η ανθρώπινη ανατομία αλλά 
εγκαταλήφθηκε αργότερα για εκατο-

ντάδες χρόνια. Στην αρχαία Ρώμη, οι 
θεραπείες εφαρμόζονταν από τον αρ-
χηγό της οικογένειας και όταν άρχισε 
να διαδίδεται η ελληνική ιατρική δεν 
έγινε αμέσως αποδεκτή. πολλές θερα-
πείες και τρόποι έρευνας μπορεί να υι-
οθετήθηκαν ή να απορρίφθηκαν ανά-
λογα με τις επικρατούσες καταστάσεις 
και αντιλήψεις.

3. ο γιατρός πρέπει να αποπνέει 
εμπιστοσύνη
Στην αρχαία Ελλάδα ήταν δύσκολο να 
εμπιστευθεί ο ασθενής τον γιατρό, κα-
θώς τον θεωρούσε ξένο. Γι’ αυτό και 
οι γιατροί φρόντιζαν την εικόνα τους. 
Ντυνόταν λιτά, δεν είχαν έντονα αρώ-
ματα.
Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Η εικόνα του 
γιατρού με την άσπρη ποδιά, εμπνέει, 
σχεδόν υποσυνείδητα, εμπιστοσύνη.

4. αναζητούμε πάντα το «Γιατί;»
- Γιατί σε εμένα;
- Γιατί τώρα;
Αν και με βάση τη θρησκεία το φταίξι-
μο για τα κακά που υπέφερε ο άνθρω-
πος έπεφτε στους θεούς γιατί μπορεί 
να μην τους τίμησε σωστά, με βάση 
την ιατρική το φταίξιμο πρώτα έπεφτε 
στον τρόπο ζωής. Δηλαδή αν ο ασθε-
νής δεν τρεφόταν με σωστές τροφές ή 
αν δεν εξασκούνταν αρκετά. Ενώ λάμ-

βαναν υπόψη και την περίοδο του χρό-
νου που αρρώσταινε κάποιος, τη θέση 
του σπιτιού του ακόμα και την ισχύ του 
ανέμου.
Αν βρούμε το γιατί συμβαίνει κάτι μπο-
ρεί να βρούμε και πώς να το αποτρέ-
ψουμε..

5. δεν τα ξέρουμε όλα
Τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμε-
ρα υπάρχει η πεποίθηση ότι έχουμε 
όλες τις απαντήσεις. Στην πραγματικό-
τητα ακόμη και τώρα γνωρίζουμε ελά-
χιστα. Δεν πρέπει ποτέ να δεχόμαστε 
κάτι σαν δεδομένο χωρίς να αμφιβά-
λουμε και πρέπει να έχουμε πάντα τα 
μάτια μας ανοιχτά σε νέα στοιχεία που 
μπορεί να προκύψουν.
Ακόμη, η ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα 
είχε τη φιλοσοφία αντιμετώπισης και 
θεραπείας κάθε ατόμου ως ξεχωριστό 
και διαφορετικό. Όχι, «ένα φάρμακο 
για μία ασθένεια» ανεξάρτητα από τη 
φυσιολογία κάθε ασθενή. Ήταν ολιστι-
κή, λειτουργούσε προληπτικά και προ-
σαρμοζόταν στο άτομο. Σήμερα αυτή η 
προσέγγιση ονομάζεται εξατομικευ-
μένη θεραπεία.
 
πΗΓΕΣ & πΑΡΑπΟμπΕΣ
Βιοχημικός. https://bioximikos.gr/topics/
health-medication/282-5-pragmata-pou-mas-
didaxan-oi-arxaioi-ellines-stin-iatriki

Πέντε πράγματα  
που μας δίδαξαν  
οι Αρχαίοι Έλληνες  
στην ιατρική 
Οι ΑρΧΑιΟι ΕΛΛΗΝΕσ ΕΘΕσΑΝ Τισ ΒΑσΕισ ΤΗσ σύγΧρΟΝΗσ ιΑΤριΚΗσ. ΠΑρΟΛΟ ΠΟύ Η γΝωσΗ ΚΑι Η 
ΑΝΤιΛΗΨΗ ΜΑσ γύρω ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘρωΠιΝΟ σωΜΑ ΕΧΕι ΑΛΛΑξΕι ΑΝΑΜφιΒΟΛΑ, ΜΕΛΕΤωΝΤΑσ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΑύΤΗ ΜΑσ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΠρΟΒΛΗΜΑΤισΤΟύΜΕ γιΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟύ ισΧύΟύΝ ΜΕΧρι σΗΜΕρΑ.
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Αρχαία ελληνικά ανέκδοτα
Ποιος είπε τι...

Εδώ γελάμε
Ξέρετε ότι...

Ποιος είπε τι...

Εδώ γελάμε

Ο φιλόσοφος Καρνεάδης, θέλοντας να 
διακωμωδήσει την συνήθεια των Στω-
ικών να βάζουν τέλος στη ζωή τους, 
όταν το έκριναν αναγκαίο, γέμισε δυο 
ποτήρια, το ένα με κρασόμελο και το 
άλλο με κώνειο. Κράτησε το πρώτο πο-
τήρι για τον εαυτό του, ενώ αυτό που 
περιείχε κώνειο το έδωσε σε μια παρέα Στωικών λέγοντας: 
«Και τώρα, μπορείτε να κάνετε την πρόποσή σας!».

μάθε ότι αι συμφοραί των ανθρώπων άρ-
χουσι και ουχί άνθρωποι των συμφορέων.

– μάθε ότι οι περιστάσεις κυβερνούν τους 
ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι  
τις περιστάσεις.

Ηρόδοτος, 480-420 π.χ.,  
Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή  
έρχεται πλην της παιδείας και τροφής.

– Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να  
κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την  
παιδεία της και την αγωγή της.

πλάτων, 427-347 π.χ., Φιλόσοφος  

Από πού προσήλθε η φράση
ο μήνας έχει εννιά
Η επικρατέστερη εκδο-
χή για την ερμηνεία της 
φράσης προέρχεται από 
τα πρώτα χρόνια της δη-
μιουργίας του ελληνικού 
κράτους, καθώς οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι πλη-
ρώνονταν κάθε εννιά 

του μήνα, επομένως ήταν μέρα χαράς. Η εκδοχή της ταύτισης της ενά-
της του μηνός με την πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων είναι η πιο λογι-
κή, ωστόσο ο αριθμός εννιά μπορεί να ερμηνευτεί και φιλοσοφικά καθώς 
σύμφωνα με τον πυθαγόρα συμβολίζει την αρμονία της φύσης.

Ξέρετε ότι

Στο γυμναστήριο οι αρχαίοι συνή-
θιζαν να πηγαίνουν γυμνοί. Η λέξη 
«γυμνάσιο» σημαίνει «σχολείο για 
γυμνή άσκηση».

Η παράδοση των κεριών στα γενέθλια 
ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, όταν 
οι αρχαίοι πήγαιναν εδέσματα διακο-
σμημένα με αναμμένα κεριά στο ναό 
της Αρτέμιδας. Τα κεριά ανάβονταν για 
να λάμπουν σαν το φεγγάρι, ένα λαϊκό 
σύμβολο που συνδεόταν με την Άρτεμη.

Γυναίκες!!!
Όταν οδηγούν δεν βλέπουν  

ανθρώπους, κολόνες, αυτοκίνητα 
ούτε στο μισό μέτρο.

Την ξένη τρίχα στην μπλούζα σου 
όμως, την βλέπουν  
από 10 χλμ. μακριά!!!

Πηγή: sapsalis.gr

Μαρία με πόσους  
άντρες έχεις κοιμηθεί  

στη διάρκεια του γάμου μας;  
Άντρα μου, μόνο με εσένα!  

Με τους άλλους  
δε με άφηναν να κοιμηθώ

Πηγή: sapsalis.gr
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