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Πρόλογος 
 

Με ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 θαη ηελ Οδεγία 2006/40/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζεζπίζηεθε λνκηθά όηη από ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 παύεη ε ρξήζε ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ R-134a ζηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνύ ησλ λέσλ ηύπσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θαζώο πξνβιέπεηαη ε πιήξεο 

απαγόξεπζε ησλ θζνξηνύρσλ αεξίσλ ηνπ “ζεξκνθεπίνπ” κε δπλακηθό ζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε (GWP) πάλσ από 150. Δπίζεο, ε απαγόξεπζε ζα εθαξκνζηεί ζε όια ηα λέα 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017. 

Χο ππνθαηάζηαην γηα ην ςπθηηθό κέζν R-134a, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο, δνθίκαζε θαη αμηνιόγεζε 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Η ιύζε βξέζεθε ζην λέν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ 

ςπθηηθό κέζν R-1234yf, ην νπνίν έρεη GWP 4 θαη έρεη ην βαζηθό πξνηέξεκα όηη είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην ζπκβαηό κε ην R-134a, ην νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έρεη GWP 

1430. Σα ςπθηηθά απηά κέζα πσινύληαη εθηόο ηεο ΔΔ, επνκέλσο έλα ζύζηεκα 

ζπκβαηό κε ηα R-134a/R-1234yf κπνξεί λα εθαξκνζηεί παγθνζκίσο. 

Σν 2009 ρνξεγήζεθε ζηελ εηαηξία Honeywell κηα επξεζηηερλία γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ R-134yf ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη εηαηξείεο Honeywell θαη DuPont εμέδσζαλ ην 2010 ακνηβαία άδεηεο 

ρξήζεο ησλ επξεζηηερληώλ ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο απηνθίλεζεο (Honeywell) ή ζηελ 

παξαγσγή (DuPont). 

Αληηθείκελν κειέηεο ησλ επηζηεκόλσλ πνπ αλαδεηνύλ ηηο ελαιιαθηηθέο 

“πξάζηλεο” ιύζεηο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζεξκνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ησλ λέσλ 

ππνςήθησλ ςπθηηθώλ κέζσλ. H παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ινηπόλ εθπνλήζεθε 

κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε όισλ ησλ ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ θαη 

εμειίμεσλ πνπ ππάξρνπλ γύξσ από ην θαηλνηόκν απηό λέν ςπθηηθό κέζν, ελώ 

παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε θαη ππνινγηζηηθόο θώδηθαο ζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

FORTRAN 77, ν νπνίνο λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ R-1234yf ζηελ 

ππέξζεξκε πεξηνρή κε βάζε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε Peng-Robinson. 
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ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά πάλσ ζηε δηαρξνληθή ζρέζε ησλ 

ςπθηηθώλ κέζσλ κε ην πεξηβάιινλ, ζηηο θιηκαηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ επηθέξεη θαη 

ζπλεπώο ζηνπο ιόγνπο θαη ζηηο αθνινπζνύκελεο πνιηηηθέο εμεύξεζεο λέσλ θηιηθώλ 

πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθώλ ιύζεσλ. 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή γύξσ από ην R-1234yf θαη ηε ρξήζε ηνπ σο ελαιιαθηηθή 

ιύζε ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο 

ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ απηνθηλήηνπ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεηαη όιν ην ππόβαζξν ησλ ζεξκνδπλακηθώλ 

ζρέζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνύ θώδηθα θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα ηε ζεξκνδπλακηθή αλάιπζε ηνπ R-1234yf. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ππνινγηζηηθνύ θώδηθα θαη ησλ 

εμαγόκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ηα νπνία ζπγθξίζεθαλ παξάιιεια κε ζηνηρεία πνπ 

αληιήζεθαλ από ην πξόγξακκα REFPROP ηεο NIST. 

Σέινο, ε Δξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ Παξαξηεκάησλ Α θαη 

Β, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνλ ππνινγηζηηθό θώδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηα 

εμαγόκελα δηαγξάκκαηα ησλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ R-1234yf. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΦΤΚΣΙΚΑ ΜΔΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1  Γηαπίζησζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο 

Ήδε από ην 1974, κεηά από δεθαεηίεο  επξύηαηεο ρξήζεο ησλ αινγνλαλζξάθσλ 

(ηα γλσζηά καο “θξένλ”) θαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα από 

δηαξξνέο, νη εξεπλεηέο Rowland θαη Molina δηαηύπσζαλ ηελ ππόζεζε όηη ε έθιπζε 

ζηελ αηκόζθαηξα ρισξηνύρσλ αινγνλαλζξάθσλ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο 

θαηαιπηηθήο ηνπο δξάζεο ζηε θαηαζηξνθή ηνπ όδνληνο ζηε ζηξαηόζθαηξα. Σν όδνλ δξα 

ζαλ “αζπίδα” έλαληη ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (UV). Ζ θαηαζηξνθή ηεο ζηηβάδαο 

ηνπ θαη ε ζπλαθόινπζε αύμεζε ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο  πνπ δέρεηαη ε επηθάλεηα 

ηεο Γεο, νδεγεί ζε δπζκελείο επηπηώζεηο γηα ηνπο δσηθνύο θαη θπηηθνύο νξγαληζκνύο 

θαη ζε αιινηώζεηο ζε νξηζκέλα πιαζηηθά πιηθά. H ππεξβνιηθή έθζεζε ηνπ άλζξσπνπ 

ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία κπνξεί λα πξνθαιέζεη  πνιιά  πξνβιήκαηα πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ δέξκαηνο (θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο, πξόσξε 

γήξαλζε), βιάβε ζηα κάηηα (θαηαξξάθηεο, θ.ιπ.) θαη θαηαζηνιή ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Σν 1985 δηαπηζηώζεθε πιένλ ε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ 

όδνληνο επάλσ από ηελ Αληαξθηηθή. Σελ ίδηα επνρή έγηλε γλσζηή ε ηδέα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο (ην γλσζηό καο “θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ”). 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ν εγθισβηζκόο κεγάιεο πνζόηεηαο ελέξγεηαο ζηελ 

αηκόζθαηξα έρεη σο επαθόινπζν ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηελ πξόθιεζε αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Λόγσ απηώλ ησλ θηλδύλσλ 

θξίζεθε αλαγθαία ε εμεύξεζε κηαο εθαξκόζηκεο ιύζεο γηα ηε δηαθύιαμε ηνλ πιαλήηε. 

Από ην 1987, 191 ρώξεο (ζρεδόλ όιεο νη ρώξεο ηνπ θόζκνπ) έρνπλ ππνγξάςεη ην 

Πξσηόθνιιν ηνλ Μόληξεαι, κηα ζπλζήθε νξόζεκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνλ 

πεξηβάιινληνο. Κύξηνο ζηόρνο ηνπ πξσηνθόιινπ είλαη ε ειάηησζε θαη ηειηθά ε 

εμάιεηςε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ηερλεηώλ νπζηώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε ηνλ όδνληνο ζηε ζηξαηόζθαηξα (Ozone Depleting Substances - ODS). H 

αληίζηνηρε ζπλζήθε γηα ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ήξζε αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην ην 1997. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πηζηεύεηαη όηη ε 

δεκηά καθξνπξόζεζκα ζα αλαζηξαθεί θαη ζα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ηνλ 

ζπζηήκαηνο.  
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1.2  Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) [1], [2] 

Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) απνηεινύλ ην κεγαιύηεξν ερζξό ηνπ όδνληνο 

θαη ηε κεγαιύηεξε αηηία εμαθάληζεο ηνπ από ηε ζηξαηόζθαηξα. Κάπνηε ηνπο 

ζεσξνύζαλ αβιαβείο γη’ απηό θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε αξθεηά πξντόληα. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε θαη ζήκεξα είλαη ην θξένλ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο ςπθηηθό ζηα θιηκαηηζηηθά θαη ηα ςπγεία. Αθόκε νη 

ρισξνθζνξάλζξαθεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε νξηζκέλνπο ηύπνπο πνιπζηεξίλεο θαη ζε 

νξηζκέλα αεξνδόι σο πξνσζεηηθά αέξηα. 

Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) είλαη κηα  νκάδα  νξγαληθώλ  ελώζεσλ πνπ 

απνηεινύληαη από έλαλ αξηζκό ζπλαθώλ ρεκηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ ριώξην 

θαη βξώκην. Ολνκάδνληαη αιιηώο θαη Halons. Δίλαη ρεκηθά αδξαλείο ελώζεηο γη’ απηό 

έρνπλ θαη κεγάιν ρξόλν δσήο. Ζ ρξήζε ηνπο κέρξη πξόζθαηα ήηαλ κεγάιε ζηα ςπγεία, 

θιηκαηηζηηθά, αεξνδόι, δηνγθσηηθά γηα πνιπνπξεζάλεο θ.ιπ. 

Όκσο, νη αέξηνη CFCs ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο δηαζπώληαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο αθηηλνβνιίαο. Οη ξίδεο ρισξίνπ (Cl) πνπ ζρεκαηίδνληαη δηαζπνύλ ζηε 

ζπλέρεηα ηα κόξηα ηνπ όδνληνο θαη ζρεκαηίδνπλ νμείδην ηνπ ρισξίνπ (ClO) θαη 

νμπγόλν (O2). Σν νμείδην ηνπ ρισξίνπ ζπλδπάδεηαη θαηόπηλ κε ηα άηνκα ηνπ 

νμπγόλνπ, ζρεκαηίδνληαο ηελ θσηνδηάζπαζε ελόο άιινπ κνξίνπ ηνπ όδνληνο γηα λα 

ζρεκαηηζηεί θαηόπηλ ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ θαη ην νμπγόλν. Απηέο νη δύν αληηδξάζεηο 

επαλαιακβάλνληαη ζπλερώο κε ην ριώξην λα ελεξγεί σο θαηαιύηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά,  έλα άηνκν ρισξίνπ (Cl) κπνξεί λα θαηαζηξέςεη 1.000.000 πεξίπνπ 

κόξηα όδνληνο πξηλ θαηαθαζίζεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Έηζη ην ζηξαηνζθαηξηθό 

όδνλ ειαηηώλεηαη κε ηαρύ ξπζκό πνπ δελ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί από ηελ παξαζθεπή 

ηνπ κε ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα από κηα “ηξύπα” πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ Νόηην Πόιν, 

δηέξρεηαη αλελόριεηε ε (επηθίλδπλε) ππεξηώδεο αθηηλνβνιία (UV-A θαη UV-B) ζηηο 

πεξηνρέο απηέο. Αιιά θαη ζηελ ππόινηπε Γε έρεη κεησζεί θαηά κέζν όξν 7%   ην 

ζηξώκα ηνπ όδνληνο, θάλνληαο ην κέιινλ αβέβαην. Παξ’ όιν πνπ νη 

ρισξνθζνξάλζξαθεο παξακέλνπλ ζηελ αηκόζθαηξα επί δεθαεηίεο, νη επηζηήκνλεο 

εθηηκνύλ όηη ζα απαηηεζνύλ πεξίπνπ 50 ρξόληα πξηλ ηα επίπεδα ηνπ όδνληνο επαλέιζνπλ 

ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο. 
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εκαληηθό ξόιν βέβαηα γηα ηελ παξάηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο παίδεη θαη ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν πξνθαιεί ζέξκαλζε ησλ θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ 

ηεο αηκόζθαηξαο θαη πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζηξαηόζθαηξα, ζπλζήθε επλντθή γηα 

ηε δηάζπαζε ηνπ όδνληνο. Ζ ζπκβνιή ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ CFCs 

πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ςύμεο. Δίλαη θπξίσο ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ζπζηήκαηα κε ζπκπηεζηέο. Ζ 

έκκεζε ζπκβνιή αληηπξνζσπεύεη ηνλ αξηζκό ησλ ρηιηνγξάκκσλ ηνπ CO2 πνπ 

εθπέκπνληαη ζηελ αηκόζθαηξα γηα ηελ παξαγσγή θάζε ειεθηξηθήο kWh πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ςύμεο. Πνιιά πεηξάκαηα θαη ππνινγηζκνί έρνπλ δείμεη 

όηη ε έκκεζε ζπκβνιή ησλ ζεξκνδπλακηθώλ ζπζηεκάησλ ζην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από ηελ άκεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαθπγή 

ησλ CFCs ζηo πεξηβάιινλ. 

Ζ επαλαθνξά ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ όδνληνο ζα θαζπζηεξήζεη εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά πεξίπνπ δέθα ρξόληα. Από κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη 

θαίλεηαη όηη αλ ζπλερηζηεί ε ρξήζε ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ (CFCs) κέρξη ην 2075 ε 

δώλε ηνπ όδνληνο ζα έρεη θαηαζηξαθεί θαηά ην 40%. Έρεη δε ππνινγηζηεί όηη, ειάηησζε 

ηνπ όδνληνο θαηά 1%, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αύμεζε θαηά 2% ηεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο UV-Β πνπ θηάλεη ζηε Γε κε ζπλέπεηα ηειηθά ηα θαξθηλώκαηα ηνπ 

δέξκαηνο λα απμάλνπλ θάζε ρξόλν πεξίπνπ θαηά 1-3%. 
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1.3  Η ηξύπα ηνπ όδνληνο 

Όπσο είλαη γλσζηό ε Γε πεξηβάιιεηαη από ηελ αηκόζθαηξά ηεο, ε νπνία 

απνηειείηαη από δηάθνξα ζηξώκαηα αλάινγα κε ηελ ζύζηαζή ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύλ. Έηζη ην πξώην ζηξώκα είλαη ε ηξνπόζθαηξα ζηελ νπνία δηακνξθώλεηαη  

νπζηαζηηθά  ν  θαηξόο,  αθνύ  εθεί  γελληνύληαη  θαη πεζαίλνπλ ηα δηάθνξα θαηξηθά 

θαηλόκελα όπσο ηα ζύλλεθα, ε βξνρή, ην ρηόλη θ.ιπ. Πάλσ απ’ απηή, ζε ύςνο 10.000 

κέηξσλ πεξίπνπ αξρίδεη ε ζηξαηόζθαηξα, ε νπνία εθηείλεηαη κέρξη ηα 40.000 κέηξα 

πεξίπνπ. Σν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη απηό ην ζηξώκα ην νθείιεη θπξίσο ζηελ 

ύπαξμε ηνπ όδνληνο. Σν όδνλ είλαη θαηά θάπνην ηξόπν έλα είδνο νμπγόλνπ, αθνύ ην 

κόξην ηνπ απαξηίδεηαη από ηξία άηνκα νμπγόλνπ αληί δύν πνπ ζπληζηνύλ ην κόξην ηνπ 

νμπγόλνπ. Σν ζηνηρείν απηό ζρεκαηίδεη έλα ιεπηό επί κέξνπο ζηξώκα ζηελ 

ζηξαηόζθαηξα (κεηαμύ 19.000 θαη 30.000 κέηξσλ) πνπ είλαη πην ιεπηό πάλσ από ηηο 

ηξνπηθέο πεξηνρέο θαη πην παρύ πάλσ από ηηο πνιηθέο θαη ιέγεηαη νδνλόζθαηξα ή 

ζηξώκα Chapman. Ζ πνζόηεηα ηνπ όδνληνο κεηξείηαη ζε κνλάδεο Dobson (DU) θαη κηα 

ηππηθή ηνπ ηηκή είλαη 260 DU πάλσ απ’ ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο, αλ θαη ππάξρεη κεγάιε 

επνρηθή  θαη πςνκεηξηθή δηαθύκαλζε. Σν όδνλ δεκηνπξγείηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο 

ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (UV) ζε κόξηα νμπγόλνπ, νπόηε κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ 

ιακβάλεη ρώξα γλσζηώλ θαη σο αληηδξάζεηο Chapman. Αξρηθά ην κόξην ηνπ νμπγόλνπ 

δηαζπάηαη ζηα δύν άηνκα ηνπ ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηδξνύλ κε άιια κόξηα νμπγόλνπ 

θαη ζπλζέηνπλ κόξηα όδνληνο. Δπλόεην είλαη όηη νη ςειόηεξεο πεξηνρέο είλαη πην 

πινύζηεο ζε όδνλ απ’ όηη νη ρακειόηεξεο, αθνύ ε δξάζε ησλ ππεξησδώλ αθηηλώλ 

αλαθόπηεηαη, θαζώο απηέο απνξξνθώληαη απ’ ηα ππθλόηεξα ρακειόηεξα ζηξώκαηα. Οη 

ίδηεο αθηίλεο πξνθαινύλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ όδνληνο, αθνύ όηαλ πέθηνπλ πάλσ ηνπ 

ην δηαζπνύλ επηβάιινληαο έηζη έλα ηζνδύγην όδνληνο πνπ θαηαζηξέθεηαη θαη όδνληνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη κε ζπλέπεηα ε πεξηεθηηθόηεηα απηνύ ζηελ αηκόζθαηξα λα παξακέλεη 

θαη' αξρή ζηαζεξή θαη πεξίπνπ 10 ppm (κέξε αλά εθαηνκκύξην). Ζ πνζόηεηα ηνπ 

όδνληνο είλαη ηέηνηα πνπ αλ ζπγθεληξσλόηαλ θνληά ζην έδαθνο ζε ζεξκνθξαζία 0 

βαζκνύο Κειζίνπ θαη πίεζε 1 αηκόζθαηξα, ζα ζρεκάηηδε έλα ζηξώκα πάρνπο 3 

ρηιηνζηώλ. Μεηά ηε ζηξαηόζθαηξα παξαηεξείηαη ε κεζόζθαηξα, ε νπνία ζπλερίδεηαη 

κέρξη ηα 85 ρικ., όπνπ επηθξαηνύλ πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Πάλσ από ηελ 

κεζόζθαηξα εθηίλεηαη ε ζεξκόζθαηξα θαη πάλσ από απηήλ ε εμώζθαηξα. ’ απηά ηα 

κεγάια ύςε ηα ζπζηαηηθά απνθηνύλ πνιιέο θνξέο θηλεηηθή ελέξγεηα ηόζν κεγάιε, ώζηε 

ππεξληθνύλ ην πεδίν βαξύηεηαο θαη θεύγνπλ ζην δηάζηεκα. Σα δηάθνξα ζηξώκαηα ηεο 

αηκόζθαηξαο απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1.1 [2]. 
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ρήκα 1.1 - Η αηκόζθαηξα πνπ πεξηβάιιεη ηελ Γε θαη ηα ζηξώκαηα πνπ ηελ απνηεινύλ [2]. 

 

Σν αηκνζθαηξηθό όδνλ (Ο3) είλαη ζπγθεληξσκέλν θπξίσο ζηε ζηξαηόζθαηξα. 

Έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνξξνθά ηελ ππεξηώδε ειηαθή αθηηλνβνιία, πξνζηαηεύνληαο ηε 

Γε από ηα θαηαζηξεπηηθά ηεο απνηειέζκαηα. Μέζα από θπζηθέο δηεξγαζίεο ζύλζεζεο 

θαη απνζύλζεζεο, ε ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο βξηζθόηαλ ζε ηζνξξνπία, όκσο ην πξόβιεκα 

ζήκεξα εληνπίδεηαη ζην γεγνλόο όηη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ εθπέκπνληαη ζηελ 

αηκόζθαηξα από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ εληζρύνπλ ηνπο κεραληζκνύο 

θαηαζηξνθήο ηνπ όδνληνο. 

Σν ρήκα 1.2 [3] δείρλεη κηα λνεηή ζηήιε ζηελ αηκόζθαηξα πάλσ από κηα 

πεξηνρή ηνπ Καλαδά. Σν πνζό ηνπ όδνληνο πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηήλ ηελ ζηήιε κεηξηέηαη 

ζε κνλάδεο Dobson (DU). Αλ απηό ην όδνλ αλαγόηαλ ζε 0 βαζκνύο Κειζίνπ θαη 1 

αηκόζθαηξα πίεζε ζα ζρεκάηηδε έλα ζηξώκα πάρνπο κόιηο 3 ρηιηνζηώλ. Πάρνο 0.01 

ρηιηνζηώλ αληηζηνηρεί ζε 1 κνλάδα DU, επνκέλσο ηα 3 ρηιηνζηά αληηζηνηρνύλ ζε 300 

DU. Ο Dobson ήηαλ απ’ ηνπο πξώηνπο επηζηήκνλεο πνπ κειέηεζε ην ζηξαηνζθαηξηθό 

όδνλ θαη ζρεδίαζε ην θαζκαηόκεηξν Dobson, ην βαζηθό όξγαλν γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

όδνληνο απ’ ην έδαθνο. 
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ρήκα 1.2 - Μηα λνεηή ζηήιε όδνληνο ζηελ αηκόζθαηξα πάλσ από κηα πεξηνρή ηνπ 

Καλαδά [3]. 

 

Σν “παξάδνμν” είλαη όηη ελώ ην όδνλ θνληά ζην έδαθνο είλαη επηβιαβέο γηα ηελ 

αλζξώπηλε πγεία αθνύ ζπκβάιεη ζηελ ξύπαλζε ηνπ αέξα πξσηαγσληζηώληαο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θσηνρεκηθνύ λέθνπο, όηαλ βξίζθεηαη ςειόηεξα ζηελ ζηξαηόζθαηξα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζε βαζκό πνπ ζα ήηαλ αδύλαηε ε επηβίσζε ρσξίο 

απηό. Έηζη ιεηηνπξγώληαο ζαλ αόξαην θίιηξν απνξξνθά θάπνηεο απ’ ηηο εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλεο ππεξηώδεηο αθηίλεο πνπ αλ έθηαλαλ ζην έδαθνο ζα πξνθαινύζαλ ζνβαξέο 

θαηαζηξνθέο ζε θπηά, δώα θαη αλζξώπνπο. Ωζηόζν, ν ρξόλνο παξακνλήο ηνπ όδνληνο 

ζηελ αηκόζθαηξα είλαη πνιύ κηθξόο, ιίγεο ώξεο κόλν, γηαηί ην όδνλ (Ο3) δηαζπάηαη πνιύ 

γξήγνξα ζε έλα κνξηαθό θαη έλα αηνκηθό νμπγόλν [3], [4], [5]. 

Σα αέξηα πνπ θπξίσο πξνθαινύλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνύ όδνληνο 

είλαη ρεκηθά, όπσο νη ρισξνθζνξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο (CFCs), ηα Halons, ν 

ηεηξαρισξηνύρνο άλζξαθαο, ην κεζπιηθό ρισξνθόξκην πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

ςπθηηθέο νπζίεο, νμείδηα ηνπ αδώηνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαπζαέξηα απηνθηλήησλ θαη 

αεξνπιάλσλ θαη ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηέο νη ελώζεηο 

αησξνύληαη ζηνλ αέξα, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζηγά-ζηγά ζπγθεληξώλνληαη 

ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα, όπνπ θαηαζηξέθνπλ  ηνλ  πξνζηαηεπηηθό  καλδύα  ηνπ  

όδνληνο, ν νπνίνο  εκπνδίδεη ηε βιαβεξή ππεξηώδε αθηηλνβνιία (UV) λα θζάζεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο [2].  
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Οη πεγέο ησλ νπζηώλ απηώλ είλαη θπξίσο βηνκεραληθή θαη νηθηαθή ςύμε, 

θαζαξηζηήξηα, ζπζθεπέο θιηκαηηζκνύ ζην ζπίηη θαη ην απηνθίλεην, κεξηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ, θαη πξντόληα από αθξώδεο πιαζηηθό. 

Σν κέγεζνο ODP (Ozone Depletion Potential) είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ 

εθθξάδεη ηε δξάζε ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο από νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ριώξην 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ CFCs θαη ησλ HCFCs. Οη νπζίεο HCFCs 

(πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο) πεξηέρνπλ πδξνγόλν πνπ κεηώλεη ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπο ιόγσ πδξνιπηηθώλ αληηδξάζεσλ. Οη πνζόηεηεο ρισξίνπ πνπ πξνζηίζεληαη 

ζηε ζηξαηόζθαηξα από απηά ηα πξντόληα είλαη πνιύ κηθξόηεξεο από όηη εάλ είρακε 

CFCs. Έηζη απνηεινύλ ηελ πξώηε ελαιιαθηηθή επηινγή [6]. 

Σν αηκνζθαηξηθό όδνλ (Ο3) όπσο είπακε  έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνξξνθά ηελ 

ππεξηώδε ειηαθή αθηηλνβνιία, πξνζηαηεύνληαο ηε Γε από ηα θαηαζηξεπηηθά ηεο 

απνηειέζκαηα. Απηή ε αζπίδα ηεο Γεο έρεη δηαθνξεηηθό πάρνο, είλαη ιεπηόηεξε ζηνπο 

πόινπο θαη παρύηεξε ζηνλ ηζεκεξηλό, θαη απμνκεηώλεηαη επνρηαθά. Έηζη ζην πην 

επαίζζεην ζεκείν ηεο, ζηελ Αληαξθηηθή, ζπλαληνύκε ηελ ιεγόκελε ηξύπα ηνπ όδνληνο. 

Έρνληαο γλώζε όηη νη νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην ζηξαηνζθαηξηθό όδνλ ζπλερίδνπλ λα 

εθπέκπνληαη από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη δξνπλ γηα πνιιά ρξόληα ζηελ 

αηκόζθαηξα (από 10 σο 100) γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε ηξύπα ζα δηεπξπλζεί κε 

αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε. Σν όδνλ αλαπαξάγεηαη κόλν ηνπ, 

αιιά κε αξγόηεξνπο ξπζκνύο απ’ όηη ην θαηαζηξέθνπκε. Αλ ινηπόλ ε ξύπαλζε ηνπ 

όδνληνο ζηακαηήζεη, ηόηε ίζσο κεηά από πνιιά ρξόληα μαλαπνθηήζεη ηελ πνζόηεηα πνπ 

είρε πξώηα [4]. 
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1.4  Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Ζ αηκόζθαηξα ηεο Γεο απνηειείηαη από έλα ζύλνιν αεξίσλ πνπ εθηείλεηαη ζε 

ύςνο 800 ρικ. θαη είλαη δηαπεξαηή κόλν από νξηζκέλα κήθε ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

θπκάησλ. Από ην ζύλνιν ησλ αθηηλνβνιηώλ πνπ δέρεηαη κόλν ην νξαηό θσο θαη ηα 

ξαδηνθύκαηα θηάλνπλ ζηε Γε νπζηαζηηθά αλαιινίσηα. Όια ηα άιια κήθε θύκαηνο 

απνξξνθνύληαη ζε θάπνην βαζκό από ηα αέξηα ηεο αηκόζθαηξαο. Ζ ππεξηώδεο 

αθηηλνβνιία, ε βαζηθή αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ απνξξνθάηαη κεξηθώο από έλα ζηξώκα 

ηνπ όδνληνο, πνπ βξίζθεηαη ζηα πςειόηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο, ζηε 

ζηξαηνζθαηξηθή δώλε. Ζ ππόινηπε αθηηλνβνιία θαζώο αληαλαθιάηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο κεηαηξέπεηαη ζε ππέξπζξε, ελώ παξάιιεια πξνθαιείηαη αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. ε απόζηαζε 25 ρικ. από ην έδαθνο ππάξρεη έλα ιεπηό ζηξώκα από 

αέξηα ζε ζηαζεξή  αλαινγία,  ην  νπνίν  δξα  όπσο  ην  γπαιί  ελόο  γεσξγηθνύ  

ζεξκνθεπίνπ, δειαδή ελώ επηηξέπεη ηελ είζνδν ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεη ε 

ππεξηώδεο αθηίλα ηνπ ήιηνπ, εκπνδίδεη ηε δηαθπγή ηεο πξνο ην δηάζηεκα. 

Φαηλόκελν ηνπ  ζεξκνθεπίνπ νλνκάδεηαη ε  θπζηθή  δηαδηθαζία θαηά  ηελ νπνία 

ε αηκόζθαηξα ελόο πιαλήηε ζπκβάιιεη ζηε ζέξκαλζή ηνπ. Αλαθαιύθζεθε γηα πξώηε 

θνξά από ηνλ Γάιιν καζεκαηηθό θαη θπζηθό Ενδέθ Φνπξηέ, ην 1824, ελώ δηεξεπλήζεθε 

ζπζηεκαηηθά από ηνλ βάληε Αξξέληνπο ην 1896. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ν όξνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ παγθόζκηα ζέξκαλζε (global warming), ελώ ζεσξείηαη πσο ην 

θαηλόκελν έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ επηθάλεηα 

ηεο Γεο ζεξκαίλεηαη κε ηελ απνξξόθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο  θαη   γίλεηαη   πεγή   

ππέξπζξεο  αθηηλνβνιίαο.  Μεγάιν   κέξνο   ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη 

από ηα ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο, ηα νπνία είλαη πδξαηκνί, όδνλ, CO2, ζύλλεθα, ελώ 

έλα κηθξόηεξν κέξνο απηήο ηεο αθηηλνβνιίαο δηαζρίδεη ηελ αηκόζθαηξα πξνο ην 

δηάζηεκα. Με ηε ζεηξά ηεο ε αηκόζθαηξα επαλεθπέκπεη ζην ππέξπζξν ηελ 

απνξξνθνύκελε αθηηλνβνιία ελ κέξεη πξνο ην εμσηεξηθό δηάζηεκα θαη ελ κέξεη πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ ζεκαζία ηνπ CO2 πξνθύπηεη από ηελ αμηνζεκείσηε 

απνξξόθεζε ηεο ππέξπζξεο γήηλεο αθηηλνβνιίαο θαη ηελ επαλεθπνκπή κέξνπο απηήο 

πξνο ηε Γε (ην CO2  εθπέκπεη ζηηο ίδηεο δώλεο κήθνπο θύκαηνο θαη ζε νξηζκέλε 

ζεξκνθξαζία). Ζ δέζκεπζε από ην CO2 ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη από ην έδαθνο 

νδεγεί ζε ζέξκαλζε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλ απνπζίαδε απηή 

ε αθηηλνβνιία ε ζεξκνθξαζία ηεο αηκόζθαηξαο ζα ήηαλ 30-40 βαζκνύο Κειζίνπ 

ρακειόηεξε. Έηζη πξνέθπςε θαη ην όλνκα “θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ”. Σν ρήκα 1.3 

[5] δείρλεη ηνλ ηξόπν δξάζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. 
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ρήκα 1.3 - Απινπνηεκέλν δηάγξακκα πνπ δείρλεη πσο ην CO2 θαη ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζπκβάινπλ ζηε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο [5]. 

 

Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ ηζνξξνπία είλαη ηα 

ζεξκηθά απόβιεηα, ε εθπνκπή ηνπ CO2, ε ζπγθέληξσζε ζθόλεο θαη ξύπσλ (όπσο 

ρισξηνύρεο νξγαληθέο ελώζεηο, ΝΟx, CH4, NH3  θιπ.) ζηελ αηκόζθαηξα. Αλ θαη ε 

ζπκβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηηο αληαιιαγέο ελέξγεηαο  ζε   

παγθόζκηα  θιίκαθα  θαίλεηαη  κηθξή  ζε  ζρέζε  κε  ηηο   θπζηθέο δηαδηθαζίεο, είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή ζε ηνπηθό επίπεδν θαη ζε καθξνρξόληα δξάζε ζε παγθόζκην επίπεδν. ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε ε Γε ιεηηνπξγεί όπσο αθξηβώο ην αλζξώπηλν ζεξκνθήπην. 

Δπηηξέπεη δειαδή, ηελ είζνδν ησλ αθηηλώλ ηνπ ειίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο όκσο ηηο 

παγηδεύεη εθεί θαη κόλν έλα κηθξό κέξνο θαηαθέξλεη θαη δξαπεηεύεη από ηελ ππεξηώδε 

αθηηλνβνιία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ αηκόζθαηξα. Ζ παξαπάλσ ιεηηνπξγία 

ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο κέζεο αηκνζθαηξηθήο ζεξκνθξαζίαο. 

Σα θπξηόηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ην CO2 (πξνέξρεηαη από ηελ θαύζε 

νξπθηώλ θαπζίκσλ) ην νπνίν επζύλεηαη πεξίπνπ γηα ην 50%, νη ρισξνθζνξησκέλνη 

πδξνγνλάλζξαθεο πνπ επζύλνληαη πεξίπνπ γηα ην 20%, ην κεζάλην πνπ πξνέξρεηαη 

θπξίσο από ρσκαηεξέο, ην κνλνμείδην ηνπ αδώηνπ θαη ην όδνλ. 

Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε δελ είλαη ζηαζεξή. Γηα λα εθηηκεζεί κε πνζνηηθνύο όξνπο ε ζπκκεηνρή ησλ 

δηαθόξσλ αεξίσλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρεη νξηζηεί έλαο δείθηεο. Σν κέγεζνο 

GWP (Global Warming Potential) είλαη ν δείθηεο ζπκβνιήο κηαο νπζίαο ζην θαηλόκελν 
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ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη CFCs έρνπλ κεγάιε ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο θαη επνκέλσο δξνπλ όπσο ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν GWP κπνξεί λα 

νξηζζεί ζαλ ην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα πξόζζεηεο ζπκβνιήο ελόο ρηιηόγξακκνπ 

αεξίνπ επί έλα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζπγθξηλόκελν κε ηε ζπκβνιή ελόο 

ρηιηόγξακκνπ CO2 [6]. Σν δπλακηθό ππεξζέξκαλζεο εμαξηάηαη από ην θάζκα 

απνξξόθεζεο ηνπ θάζε αεξίνπ, ην ρξόλν παξακνλήο ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα, ην κνξηαθό 

ηνπ βάξνο θαη ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη λα εθηηκήζνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε 

αεξίνπ. Ο Πίλαθαο 1.1 δείρλεη ην δπλακηθό ππεξζέξκαλζεο γηα κεξηθά από ηα 

ζεκαληηθόηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ,  ζε  ρξνληθό  νξίδνληα  100  εηώλ.  Ζ  ζύγθξηζε  

γίλεηαη  θαηά  βάξνο, δειαδή π.ρ. 1 γξακκάξην CFC-12 είλαη θαηά 10.900 θνξέο 

ηζρπξόηεξν από 1 γξακκάξην CO2. 

Πίλαθαο 1.1 - Γπλακηθό ππεξζέξκαλζεο νξηζκέλσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα 100 εηώλ. 

Αέξην Γπλακηθό ππεξζέξκαλζεο 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 1 

Μεζάλην (CH4) 25 

Τπνμείδην ηνπ αδώηνπ (N2O) 298 

CFC-12 10.900 
HCFC-22 1.810 
HFC-134a 1.430 

 

Όια ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αλαθέξνληαη ζπλνιηθά κε ηνλ όξν αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Απνξξνθνύλ 

ηελ κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο γήηλε αθηηλνβνιία θαη επαλεθπέκπνπλ ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία ζεξκαίλνληαο ηελ επηθάλεηα. Οξηζκέλα αέξηα, όπσο ην όδνλ, έρνπλ 

αδηαθάλεηα θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα λα απνξξνθνύλ έλα κέξνο 

ηεο, ζπκβάιινληαο ζε έλα βαζκό θαη ζηελ ςύμε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Πεξίπνπ ην 86% 

ηεο θαηαθξαηνύκελεο από ηελ αηκόζθαηξα γήηλεο αθηηλνβνιίαο, νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία πδξαηκώλ (H2O), CO2 θαη λεθώλ. Οη πδξαηκνί απνηεινύλ ην πιένλ ελεξγό 

ζπζηαηηθό, θαηά πνζνζηό 60%, ελώ κηθξόηεξε ζπλεηζθνξά έρνπλ θαη ηα αέξηα κεζαλίνπ 

(CH4), νμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (N2O) θαη όδνληνο (O3), πεξίπνπ 8%  [3], [4], [7]. 
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1.5  Σν Πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι [2], [7] 

Σν 1987 πεξηζζόηεξεο από 181 ρώξεο, ιόγσ ηνπ ζνβαξόηαηνπ θηλδύλνπ πνπ 

δηέηξερε ε αλζξσπόηεηα εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ όδνληνο, ππέγξαςαλ ζην 

Μόληξεαι ηνπ Καλαδά ην Πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι, κε ζηόρν ηε δηαθνπή ηεο 

παξαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ ηεο 

ζηξαηόζθαηξαο. Σν Πξσηόθνιιν ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε, ην 

ρξνλνδηάγξακκα εμάιεηςεο λα κπνξεί λα αλαζεσξείηαη ζηε βάζε πεξηνδηθώλ 

επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ. αλ ζπλέπεηα απηνύ, ην πξσηόθνιιν 

ηξνπνπνηήζεθε, κε ζθνπό λα επηηαρπλζνύλ ηα πξνγξάκκαηα εμάιεηςεο ζην Λνλδίλν ην 

1990, ζηελ Κνπεγράγε ην 1992, ζηε Βηέλλε ην 1995, ζην Μόληξεαι ην 1997 θαη ζην 

Πεθίλν ην 1999. πκπιεξώζεθε επίζεο κε ζθνπό λα εηζάγεη πξόζζεηα κέηξα ειέγρνπ 

θαη πξνζζήθε λέσλ ειεγρόκελσλ νπζηώλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Λνλδίλνπ ηνπ 1990 

ζπκπεξηέιαβε πξόζζεηα CFCs θαη δύν δηαιύηεο ελώ ε ηξνπνπνίεζε ηεο Κνπεγράγεο 

ηνπ 1992 πξνζέζεζε αλάκεζα ζηα άιια θαη ην βξσκνκεζάλην (CH3Br). Ζ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ 1997 ζην Μόληξεαι νξηζηηθνπνίεζε ην πξόγξακκα εμάιεηςεο ηνπ βξσκνκεζαλίνπ. 

Δλώ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 1999 ζην Πεθίλν πξνζέζεζε θαη ην βξσκνρισξνκεζάλην 

(CH2BrCl) θαη εηζήγαγε έιεγρν παξαγσγήο γηα ηα HCFCs θαζώο θαη έιεγρν 

εθκεηάιιεπζεο από ηα κε κέιε. ήκεξα, ε εθαξκνγή ηνπ Πξσηόθνιινπ ηνπ Μόληξεαι, 

θέξεη θαξπνύο. ύκθσλα κε ηε ζπλζήθε γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη πεξηζζόηεξνη 

θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα πεληάλην (C5H12) γηα ηε κόλσζε θαη 

πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HCFC) θαη πδξνθζνξάλζξαθεο (HFC) γηα ηελ ςύμε, θπξίσο 

ηεηξαθζνξν-αηζάλην (HFC-134a), δηθζνξν-ρισξν-κεζάλην (HCFC-22) θαη θζνξν-

δηρισξν-αηζάλην (HCFC-141b). Απηέο νη ελώζεηο δηαζπώληαη ζηελ ηξνπόζθαηξα, πξηλ 

θηάζνπλ ζην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Σν πεληάλην κάιηζηα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ςπγείσλ κε 30% ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα. Παξόια απηά όκσο θαη παξά ηε 

κείσζε ή εμάιεηςε πνιιώλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ, πνιιέο από ηηο 

νπζίεο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζόλ, κπνξνύλ αθόκε λα επηθέξνπλ 

απώιεηεο ζηελ πξνζηαηεπηηθή ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο. Μάιηζηα ε ιέπηπλζε ηεο 

ζηνηβάδαο απηήο, ηεθκεξηώλεηαη από κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη από δνξπθόξνπο, ηδηαίηεξα 

ζηηο πεξηνρέο πάλσ από ηνπο πόινπο ηεο Γεο. Έηζη εάλ νη ρώξεο πνπ ππέγξαςαλ ην 

Πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι, ζπλερίζνπλ ηε δηαθνπή παξαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ νπζηώλ 

πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ, ππνινγίδεηαη όηη κέρξη ην 2070 ε θπζηθή παξαγσγή ηνπ 

όδνληνο, ζα επηηξέςεη ζηε δώλε ηνπ όδνληνο ηεο ζηξαηόζθαηξαο, λα επηζηξέςεη ζηα 

θαλνληθά ηηο επίπεδα. 
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1.6  Σν Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην [2], [8] 

ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005 ελεξγνπνηείηαη ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ην νπνίν 

είρε ζπκθσλεζεί γηα πξώηε θνξά ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1997 ζην Κηόην ηεο Ηαπσλίαο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη  νη  ρώξεο  πνπ  ην  έρνπλ  ππνγξάςεη  δεζκεύνληαη  λα κεηώζνπλ έσο 

ην 2012, ηηο εθπνκπέο ησλ 6 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξνεμέρνληνο ηνπ CO2, θαηά 

5,2% από ηα επίπεδα ηνπ 1990. Οη  ΖΠΑ,  ν  µκεγαιύηεξνο  ξππαληήο ηνπ  πιαλήηε  ζε  

απόιπηα  λνύκεξα (πεξίπνπ 25% ηνπ ζπλόινπ) θαη ε Απζηξαιία, πξώηε ζηνλ θόζκν ζε 

θαηά θεθαιή ξύπαλζε, δελ έρνπλ ππνγξάςεη ην Πξσηόθνιιν  θαη άξα δε δεζκεύνληαη. 

Τπελζπκίδεηαη όηη όια ηα ςπθηηθά αέξηα ηύπνπ θξένλ βξίζθνληαη ππό ειεγρόκελε 

ρξήζε. Οη πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HCFC) έρνπλ ήδε ρξνλνδηάγξακκα θαηάξγεζεο. 

Σν R-12 (CClF2) έρεη ήδε θαηαξγεζεί θαη ην R-22 (CHClF2) έρεη ρξνλνδηάγξακκα κέρξη 

2015, ζύκθσλα κε ηνλ Κνηλνηηθό Καλνληζκό ππ’ αξηζκ. 2037/2000. Οη 

πδξνθζνξάλζξαθεο (HFC) έρνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ειέγρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ 2006. 
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1.7  Η θαηάζηαζε κεηά ην θξένλ 

Γύν δεθαεηίεο πξηλ, ε επηινγή ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ γηα ηηο αλάγθεο ςύμεο - 

θιηµαηηζµνύ ήηαλ απιή ππόζεζε. Οπζίεο αδξαλείο, µε ηνμηθέο θαη µε εύθιεθηεο, όπσο 

ήηαλ π.ρ. νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) θπξηαξρνύζαλ ζηελ αγνξά. Αξγόηεξα, όκσο, 

απνθαιύθζεθε όηη νη νπζίεο απηέο θαηαζηξέθνπλ ην πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα ηνπ 

όδνληνο. Ζ βηνκεραλία αληέδξαζε πξνζπαζώληαο λα ππνθαηαζηήζεη ηα CFCs µε άιιεο 

νπζίεο, νη νπνίεο, είηε έβιαπηαλ ιηγόηεξν ην όδνλ (πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο - HCFCs),  

είηε  ήηαλ  αζθαιείο  γηα  ηε  ζηηβάδα  ηνπ  όδνληνο  (πδξνθζνξάλζξαθεο - HFCs). Αλ 

θαη ε θίλεζε απηή έγηλε γηα πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο, ε βηνκεραλία ςπθηηθώλ εηζήιζε 

ζε έλα λέν θαύιν θύθιν, αθνύ νη λέεο ςπθηηθέο νπζίεο (όπσο άιισζηε θαη νη 

παιαηόηεξεο) ζπκβάιινπλ, θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, ζηελ επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ηνπ πιαλήηε. Γη’ απηό ην ιόγν, όιεο   νη   

πξναλαθεξζείζεο νπζίεο ηεινύλ ππό απαγόξεπζε, πεξηνξηζκνύο ή ειέγρνπο από δηεζλείο 

ζπµβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα από ην Πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο θαη ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην γηα ηελ απνηξνπή ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ. Δπηπιένλ, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε πεξηθεξεηαθό ή/θαη εζληθό επίπεδν 

βάδνπλ πιένλ θξαγκνύο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε απηώλ ησλ επηβιαβώλ γηα ην 

πεξηβάιινλ νπζηώλ. 

Σελ ώξα βέβαηα πνπ ε πιεηνςεθία ηεο βηνκεραλίαο ςπθηηθώλ αλαδεηνύζε 

ιύζεηο µέζα ζην ζηελό νξίδνληα ησλ πξντόλησλ πνπ ειέγρεη (ζρεδόλ κνλνπσιηαθά), 

άιιεο νπζίεο θαη εθαξκνγέο, πξαγκαηηθά θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, εηζέβαιαλ ζηελ 

αγνξά. Πξόθεηηαη γηα ηα ιεγόκελα “θπζηθά ςπθηηθά” (όπσο π.ρ. νη πδξνγνλάλζξαθεο, νη 

νπνίνη θάλνπλ κηα ζξηακβεπηηθή επαλεκθάληζε µεηά ηελ απόξξηςή ηνπο από ηελ αγνξά 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ε αµµσλία, ην λεξό, θ.ιπ.). Έηζη ζήκεξα, παξέρνληαη πιένλ 

αζθαιή θαη επαξθή ππνθαηάζηαηα γηα όιεο ηηο ρξήζεηο (ςύμε, θιηκαηηζκό, αληιίεο 

ζεξµόηεηαο, δηνγθσηηθά πιηθά, πξνσζεηηθά αέξηα, θ.ιπ.) όπνπ θπξηάξρεζαλ επί 

δεθαεηίεο ηα CFCs θαη ζηε ζπλέρεηα ηα HCFCs θαη ηα HFCs [9]. Σα θζνξηνύρα αέξηα 

είλαη ιηγόηεξν γλσζηά από ην CO2 αιιά έρνπλ ζπκβάιιεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ,  ε ΔΔ θαη θπξίσο ην 

Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην επηζπκνύλ λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ ρξήζε ηνπο. Σα 

θζνξηνύρα αέξηα βξίζθεη θαλείο ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ, ζηα ςπγεία αιιά θαη ζηηο 

ζόιεο νξηζκέλσλ αζιεηηθώλ παπνπηζηώλ. Αλ εθιπζνύλ δε ζηελ αηκόζθαηξα, νη 

βιαβεξέο ηνπο επηδξάζεηο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ εθαηνληάδεο, αθόκε θαη ρηιηάδεο 

ρξόληα. Σα αέξηα απηά θαηεπζύλνληαη ηαρύηαηα ζηε ζηξαηόζθαηξα, δεκηνπξγώληαο 
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ηόζν ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, όζν θαη ηε γλσζηή ηξύπα ηνπ όδνληνο. ήκεξα 

εθπέκπνληαη εηεζίσο άλσ ησλ 30.000 ηόλσλ πάζεο θύζεσο αέξηα ηύπνπ  θξένλ,  ηα  

νπνία  έρνπλ  ζπζζσξεύζεη  κέρξη  ζηηγκήο  ζηελ  αηκόζθαηξα πνζόηεηα άλσ ησλ 

500.000 ηόλσλ. Από απηνύο, θαηαζηξέθνληαη νη 5.000 ηόλνη πεξίπνπ ην ρξόλν ελώ νη 

ππόινηπνη 25.000 εμαθνινπζνύλ λα ζπζζσξεύνληαη. 

Οη κε βιαβεξέο γηα ην πεξηβάιινλ νπζίεο πνπ δελ πεξηέρνπλ άηνκα ρισξίνπ ζην 

κόξην ηνπο ηαμηλνκνύληαη ζε ηξεηο νκάδεο:  

1. HFCs  

2. Ακκσλία θαη πξνπάλην  

3. Άιιεο λέεο νπζίεο  

Έλα ξεπζηό γηα λα είλαη απνδεθηό σο ςπθηηθό κέζν πξέπεη λα πιεξνί ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα:  

 Να έρεη ρεκηθή ζηαζεξόηεηα θαη αδξάλεηα.  

 Να είλαη κε ηνμηθό, κε εύθιεθην, λα κε ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ.  

 Να δηαζέηεη ειθπζηηθέο ζεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο: θαηάιιειεο γηα ην ζύζηεκα 

ζεξκνθξαζίεο βξαζκνύ θαη θξίζηκνπ ζεκείνπ, κηθξή ζεξκνρσξεηηθόηεηα αηκνύ, 

κηθξή ζπλεθηηθόηεηα, πςειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα.  

 Να είλαη επδηάιπην ζε ιηπαληηθό ιάδη, λα έρεη κηθξό ζεκείν πήμεο, λα είλαη 

ζπκβαηό κε θνηλά πιηθά, λα είλαη ρακεινύ θόζηνπο θαη λα αληρλεύεηαη εύθνια.  

Δίλαη ζαθέο όηη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πιήξε άπνςε επί ησλ λέσλ ςπθηηθώλ 

νπζηώλ, σο πξνο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

απαηηείηαη καθξνρξόληα θαη επίπνλε έξεπλα.  

Ζ ακκσλία θαη ην πξνπάλην είλαη ήδε εκπνξηθά δηαζέζηκεο νπζίεο.
 

Όκσο 

απαηηνύλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο εθαξκνγέο ηνπο δηόηη ε κελ πξώηε είλαη ηνμηθή, ην δε 

δεύηεξν εύθιεθην. Δπηθξαηεί ε ηάζε όηη νη HFCs είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο νπζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα CFCs θαη HCFCs [6]. 
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ύµθσλα µε ηνλ Καλνληζµό ππ’ αξηζκ. 2037/2000 γηα ηηο νπζίεο πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο, ηζρύνπλ ζε επξσπατθό επίπεδν ηα εμήο: 

 

Υξνλνδηάγξαµµα θαηάξγεζεο CFCs θαη HCFCs ζηελ ΔΔ: 
 
 

1.1.2001 
 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο CFCs ζε ππάξρνληα εμνπιηζµό. 
 

 Σα αλαθηώµελα CFCs πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη θαηαιιήισο. 
 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο HCFCs ζε λέν εμνπιηζµό ςπθηηθήο ηθαλόηεηαο > 100 kW. 
 

1.7.2002 
 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο HCFCs ζε λέν εμνπιηζµό ςπθηηθήο ηθαλόηεηαο < 100 kW 
. 

1.1.2004 
 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο HCFCs ζε λέα ζπζηήµαηα inverter θαη αληιίεο ζεξµόηεηαο. 
 

1.1.2010 
 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο παξζέλσλ HCFCs ζε ππάξρνληα εμνπιηζµό. 
 

1.1.2015 
 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο όισλ ησλ HCFCs ζε ππάξρνληα εμνπιηζµό. 

 

Ζ πξόζθαηε εκπεηξία έρεη δείμεη όηη νη Κνηλνηηθνί Καλνληζµνί γηα ην όδνλ 

ηξνπνπνηνύληαη, επί ην απζηεξόηεξνλ πάληα, µεηά από ιίγα ρξόληα. Λνγηθά, µεηά ηελ 

νξηζηηθή απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο CFCs, ζα πξέπεη λα αλαµέλεη θαλείο απνµάθξπλζε 

θαη ησλ HCFCs από ηελ αγνξά πνιύ πην ζύληνµα απ’ όηη πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ. 

Άιισζηε, ε ρξήζε ησλ HCFCs έρεη νπζηαζηηθά απαγνξεπηεί ζε λέεο ζπζθεπέο 

θιηµαηηζµνύ, δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε µία άιιε πξνβιεµαηηθή θαηεγνξία νπζηώλ, ηνπο 

πδξνθζνξάλζξαθεο (HFCs). 

Οη   πδξνθζνξάλζξαθεο   είλαη   ηζρπξόηαηα   αέξηα   ηνπ   ζεξµνθεπίνπ   θαη 

ειέγρνληαη πιένλ (όινη, ρσξίο εμαηξέζεηο) από ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ην νπνίν 

θπξώζεθε από ην Διιεληθό Κνηλνβνύιην ζηηο 30.5.2002 θαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζηηο 31.5.2002. Δλώ ην 1990 νη πνζόηεηεο ησλ πδξνθζνξαλζξάθσλ (HFCs) ζηελ 

επξσπατθή αγνξά ήηαλ ζρεδόλ µεδεληθέο, έθηαζαλ ζηνπο 37.500 ηόλνπο ην 1998 θαη 

εθηηµάηαη όηη ζα εθηηλαρζνύλ ζηνπο 129.000 ηόλνπο σο ην 2012. Αλ δελ ιεθζνύλ 

επηπιένλ µέηξα, εθηηµάηαη όηη ηα ιεγόµελα F-gases (HFCs θ.ιπ., ηα νπνία όια 

ειέγρνληαη από ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην) ζα απνηεινύλ ην 15% όισλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξµνθεπίνπ σο ην 2040 θαη ην 40% σο ην 2100. Ζ ίδηα ε βηνµεραλία βέβαηα εθηηµά όηη 

ζα είλαη µόιηο ην 3% όισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ σο ην 2050, µηα εθηίµεζε όρη 
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θαη ηόζν ξεαιηζηηθή αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ήδε απνηεινύλ ην 3-5% ζε νξηζµέλεο 

ρώξεο (3,3% ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2000) θαη, ρσξίο ιήςε µέηξσλ ζα θηάζνπλ ζην 

4% όισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ ζηελ ΔΔ ην 2010 (από 2% ην 1995) [8]. 

Να ζεµεησζεί όηη, πέξαλ ηεο κεγάιεο ζπκβνιήο ησλ HFCs ζηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο  ηνπ  πιαλήηε,  εθθξάδνληαη  θόβνη  θαη  γηα  ηελ  ηνμηθόηεηα  ησλ 

παξαπξντόλησλ από ηε δηάζπαζε ησλ νπζηώλ απηώλ. Αλνηρηή παξακέλεη ε 

επηζηεµνληθή ζπδήηεζε γηα ηηο επηπηώζεηο από ην ηξηθζνξνμεηθό νμύ (TFA), πνπ 

απνηειεί έλα από ηα πξντόληα δηάζπαζεο ησλ HFCs. ε όηη αθνξά ην ηερληθό µέξνο, 

αμίδεη λα επηζεµαλζεί όηη, ζε αληίζεζε µε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ ζα εμεηαζζνύλ 

παξαθάησ, ηα HFCs δελ µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ µε ηα παιαηά ςπθηέιαηα µε ηα 

νπνία  ήηαλ  ζπµβαηά  ηα  CFCs  θαη  HCFCs.  Απηό  ζεµαίλεη  όηη  νπνηαδήπνηε 

κεηαηξνπή παιαηώλ ζπζθεπώλ γηα λα ρξεζηµνπνηνύλ HFCs έρεη έλα επηπιένλ θόζηνο 

γηα ηελ αιιαγή ησλ ςπθηειαίσλ µε πνιπεζηεξηθά έιαηα. Σέινο, λα ηνληζηεί όηη ε 

απνδνηηθόηεηα ησλ ζπζθεπώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε HFCs είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

µηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθά ςπθηηθά ή 

άιιεο ηερληθέο ςύμεο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη επίζεο πσο ηα ςπγεία µε R-134a είλαη 

πεξηζζόηεξν ζνξπβώδε από απηά πνπ έρνπλ σο ςπθηηθό ην ηζνβνπηάλην (R-600a). ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη ηππηθέο εηήζηεο δηαξξνέο HFCs θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

ηνλ Πίλαθα 1.2 ζπλνςίδνληαη νη θαηά ρξήζε ηππηθέο εηήζηεο δηαξξνέο HFCs. 

 

Πίλαθαο 1.2 – Καηά ρξήζε ηππηθέο εηήζηεο δηαξξνέο HFCs. 

Οηθηαθή ςύμε 1% 
Φύθηεο 10% 
Δµπνξηθέο εθαξµνγέο 10-25% 

Φνξηεγά ςπγεία 30% 

Κιηµαηηζµόο απηνθηλήησλ 8–30% 
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Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, αξθεηέο ρώξεο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε 

µέηξα πεξηνξηζµνύ ησλ HFCs. Ζ ΔΔ πξόηεηλε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2003 ζρεηηθή 

λνµνζεζία ε νπνία, αλ θαη εμαηξεηηθά αλεπαξθήο, ζέηεη ελ ηνύηνηο γηα πξώηε θνξά 

πεξηνξηζµνύο ζηε ρξήζε ησλ ιεγόµελσλ F-gases, µε πην ζεµαληηθό µέηξν απηό ηεο 

απαγόξεπζεο ησλ HFCs ζε θιηµαηηζηηθά απηνθηλήησλ σο ην 2012. 

ε εζληθό επίπεδν, ε ∆αλία είρε σο ζηόρν ηελ πιήξε θαηάξγεζε ηεο ρξήζεο 

HFCs (αιιά θαη ησλ άιισλ F-gases) σο ην 2006, ελώ από ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 έρεη 

επηβάιιεη θόξν 13,5 € αλά θηιό ζε όια ηα F-gases θαη από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 

επηβάιιεη θόξν 31 € αλά θηιό γηα ηνλ επξύηαηα δηαδεδνµέλν πδξνθζνξάλζξαθα R-134a. 

H Απζηξία απνθάζηζε ην 2002 λα απαγνξεύζεη ηε ρξήζε ησλ HFCs µεηά ην 

2008, ελώ ηνλ Απξίιην ηεο ίδηαο ρξνληάο ε Διβεηία αλαθνίλσζε ηα δηθά ηεο µέηξα 

πεξηνξηζµνύ ησλ F-gases µε ρξνλνδηαγξάµµαηα γηα ηελ ζηαδηαθή απαγόξεπζε ηεο 

ρξήζεο HFCs ζε ςπθηηθά µεραλήµαηα. Ζ Γαιιία έρεη επηβάιιεη πεξηβαιινληηθό θόξν 

ζηε ρξήζε HFCs, ε Οιιαλδία έρεη ζέζεη πνζνηηθνύο ζηόρνπο γηα ηε µείσζε ηεο ρξήζεο 

HFCs, ελώ ην ζρέδην δξάζεο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ αληηµεηώπηζε ησλ 

θιηµαηηθώλ αιιαγώλ ζεσξεί ηα HFCs σο µε βηώζηµε ιύζε. 

Ζ Γεξκάληα, ηέινο, έρεη μεθηλήζεη δηαβνπιεύζεηο µε θνηλσληθνύο θνξείο γηα ηελ 

νινθιήξσζε µηαο εζληθήο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνύ ησλ F-gases. Παξάιιεια, αξθεηέο 

ρώξεο πξνζπαζνύλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ρξήζε HFCs µέζσ εηδηθήο ζήκαλζεο ησλ 

πξντόλησλ, γηα παξάδεηγκα ε Απζηξία ζθνπεύεη λα επηβάιιεη εηδηθή εηηθέηα γηα ηα 

µνλσηηθά πνπ έρνπλ δηνγθσζεί µε HFCs, ελώ ε Γεξµαλία ρξεζηµνπνηεί ηε ζήµαλζε ησλ 

ςπγείσλ πνπ είλαη ειεύζεξα από HFCs. 

Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 1.3 ζπλνςίδνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθόξσλ 

θαηεγνξηώλ ςπθηηθώλ [9]. 
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Πίλαθαο 1.3 - Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςπθηηθώλ νπζηώλ. 

Φπθηηθό CFCs HCFCs HFCs Τδξνγνλ-
άλζξαθεο 

Αµµσλία 

ODP Τςειό Υακειό Μεδεληθό Μεδεληθό Μεδεληθό 

GWP Τςειό Τςειό Τςειό Πνιύ ρακειό Μεδεληθό 

Δπθιε- 
θηόηεηα 

ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Σνμηθό- 
ηεηα 

ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΗ 

πκβαηόηεηα 

µε άιια 

πιηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

Καιή Καιή Απαηηνύληαη άιια 
ςπθηέιαηα θαη 
αιιαγέο ζηα 
θίιηξα, ελώ 
ππάξρνπλ θαη 
πξνβιήκαηα 
ζηεγαλόηεηαο 

Καιή Πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη 

ηα πιηθά µε 

ραιθό 

ρόιηα Έρνπλ 

απαγνξ-

επηεί 

Σεινύλ ππό 

πεξηνξηζµνύο 

θαη 

απαγνξεύζεηο 

Ζ πγξαζία 
θαη ε επηµόιπλ-

ζε µπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε 

πξνβιήµαηα, 

ειέγρνληαη από 

ην Πξσηόθνιιν 

ηνπ Κηόην 

Καιύηεξε 

απόδνζε 

από ηα 

HFCs, ίδην 

θόζηνο µε 

HFCs 

Διαθξά 

θαιύηεξε 

απόδνζε από 

ηα HFCs, 

κεγαιύηεξν 

θόζηνο από 

ηα HFCs 
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1.8  ηνηρεία Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα ςπθηηθά κέζα [9] 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 2037/2000 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29.06.2000, γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ 

όδνληνο. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 17.05.2006, γηα νξηζκέλα θζνξηνύρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1497/2007 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18.12.2007, πεξί 

ζεζπίζεσο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ ζηνηρεησδώλ 

πξνδηαγξαθώλ ησλ ειέγρσλ γηα ηνλ εληνπηζκό δηαξξνήο ζε ζηαζεξά ζπζηήκαηα 

ππξνπξνζηαζίαο πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλα θζνξηνύρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1516/2007 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19.12.2007, πεξί 

ζεζπίζεσο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ ζηνηρεησδώλ 

πξνδηαγξαθώλ ησλ ειέγρσλ γηα ηνλ εληνπηζκό δηαξξνήο ζε ζηαζεξό εμνπιηζκό 

ςύμεο, θιηκαηηζκνύ θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλα θζνξηνύρα 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 303/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 02.04.2008, γηα ηε 

ζέζπηζε, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ειάρηζησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

όξσλ ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε εηαηξεηώλ θαη πξνζσπηθνύ 

όζνλ αθνξά ην ζηαζεξό εμνπιηζκό ςύμεο, θιηκαηηζκνύ θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο 

πνπ πεξηέρεη νξηζκέλα θζνξηνύρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 304/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 02.04.2008, γηα ηε 

ζέζπηζε, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ειάρηζησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

όξσλ ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θαη 

πξνζσπηθνύ όζνλ αθνξά κόληκα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη 

ππξνζβεζηήξεο πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλα θζνξηνύρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 305/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 02.04.2008, γηα ηε 

ζέζπηζε, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ειάρηζησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

όξσλ ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνύ αζρνινύκελνπ 

κε ηελ αλάθηεζε νξηζκέλσλ θζνξηνύρσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ζπζθεπέο 

ρεηξηζκνύ θαη πξνζηαζίαο πςειήο ηάζεσο. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 306/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 02.04.2008, γηα ηε 

ζέζπηζε, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ όξσλ γηα ηελ ακνηβαία αλαγλώξηζε ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε 

πξνζσπηθνύ πνπ πξνβαίλεη ζε αλάθηεζε νξηζκέλσλ δηαιπηώλ κε βάζε 

θζνξηνύρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ από εμνπιηζκό. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 307/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 02.04.2008, γηα ηε 

ζέζπηζε, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ησλ όξσλ ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο βεβαηώζεσλ 

θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ, όζνλ αθνξά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ κε θζνξηνύρα 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εγθαηαζηεκέλα ζε νξηζκέλα κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 308/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 02.04.2008, γηα ηνλ 

θαζνξηζκό, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο κνξθήο θνηλνπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ θξαηώλ κειώλ. 

 Καλνληζκόο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1005/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16.09.2009, γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηνηβάδα ηνπ 

όδνληνο (αλαδηαηύπσζε). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΝΕΟ ΧΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R-1234yf 

2.1  Η Οδεγία 2006/40/EK ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηηο 

εθπνκπέο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ ησλ κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ [9] 

Η Οδεγία 2006/40/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 17εο Μαΐνπ 2006, γηα ηελ ηερληθή ελαξκφληζε φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο ησλ 

ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο Οδεγίαο 70/156/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζπκπιεξψλεη ηε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ) γηα ηε κείσζε ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η Οδεγία, 

επζπγξακκηδφκελε κε ην ζηφρν ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ CO2, νη νπνίεο επζχλνληαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, απνβιέπεη ζηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

πξνιακβάλεη ηνπο ελδερφκελνπο θξαγκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, εάλ ηα θξάηε κέιε πηνζεηνχζαλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Καηά ζπλέπεηα, ε Οδεγία πξνβιέπεη ηε 

ζηαδηαθή απαγφξεπζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα 

πεξηέρνπλ θζνξηνχρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε δπλακηθφ ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε 

(GWP) πάλσ απφ 150. 

Τερληθέο δηαηάμεηο:  

Η Οδεγία πξνβιέπεη, ζε πξψηε θάζε, ηνλ έιεγρν ησλ δηαξξνψλ ζηα 

ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα πεξηέρνπλ θζνξηνχρα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ κε GWP πάλσ απφ 150. Γπλάκεη ελφο κεηαβαηηθνχ κέηξνπ 

απαγνξεχνληαη ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, εθηφο εάλ ν βαζκφο δηαξξνήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα. Τν κέηξν απηφ 

εθαξκφδεηαη ζηνπο λένπο ηχπνπο νρεκάησλ απφ ηηο 21 Ινπλίνπ 2008 θαη ζηα λέα 

νρήκαηα απφ ηηο 21 Ινπλίνπ 2009. 
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Σε κηα δεχηεξε θάζε, ε Οδεγία πξνβιέπεη ηελ πιήξε απαγφξεπζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα πεξηέρνπλ θζνξηνχρα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ κε GWP πάλσ απφ 150. Η απαγφξεπζε αθνξά ηνπο λένπο ηχπνπο 

νρεκάησλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 θαη εθαξκφδεηαη ζε φια ηα λέα νρήκαηα απφ 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017. 

Η Οδεγία πξνβιέπεη επίζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ηνπνζέηεζε θαη 

επαλαπιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ. 

Πεδίν εθαξκνγήο:  

Η ελ ιφγσ Οδεγία θαιχπηεη ηα ηδησηηθά νρήκαηα (νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο 

M1) θαη ηα ειαθξά επαγγεικαηηθά νρήκαηα (νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο N1, θιάζε 1). 

Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζηελ Oδεγία 2006/40/ΕΚ:  

Η Oδεγία 2006/40/ΔΚ απνηειεί ην πξψην ηκήκα κηαο δέζκεο λνκνζεηηθψλ 

κέηξσλ γηα ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ. Νέεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο εηζάγνπλ 

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ, θαζψο θαη κε κηα 

ελαξκνληζκέλε δνθηκαζία ηνπ βαζκνχ δηαξξνήο γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ δηαξξνήο 

ησλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε GWP πάλσ απφ 150. 

Πιαίζην:  

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ) (απφθαζε 2002/358/ΔΚ) θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε δέζκεπζε γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνιιά θξάηε κέιε απνθάζηζαλ λα ξπζκίζνπλ 

θαλνληζηηθά ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ησλ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. Γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν παξεκπφδηζεο ηεο 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ιφγσ 

δηαθνξεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ελαξκνληζηνχλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ. Η ελ ιφγσ Οδεγία 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ηχπνπ ΔΚ. 
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Σπλαθείο πξάμεηο: 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 706/2007 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Ινπλίνπ 2007, 

γηα θαζνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/40/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ έγθξηζε 

ΔΚ ηχπνπ νρεκάησλ θαη γηα ηελ ελαξκνληζκέλε δνθηκή γηα ηε κέηξεζε 

δηαξξνψλ απφ νξηζκέλα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 

161 ηεο 22.06.2007).  

 Οδεγία 2007/37/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Ινπλίνπ 2007, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ Ι θαη ΙΙΙ ηεο Οδεγίαο 70/156/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνπκέλσλ 

ηνπο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 161 ηεο 22.06.2007).  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Μαΐνπ 2006, γηα νξηζκέλα θζνξηνχρα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 161 ηεο 14.06.2006).  

Η ΔΔ ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηε ζπγθξάηεζε, ηε ρξήζε, ηελ αλάθηεζε θαη ηελ 

θαηαζηξνθή νξηζκέλσλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηελ επηζήκαλζε 

πξντφλησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρνπλ ηα αέξηα απηά, ηελ θνηλνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα αέξηα απηά, ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ησλ 

πξντφλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρνπλ ηα αέξηα απηά θαη ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ζρέζε κε ηα αέξηα απηά. 
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2.2  Σύληνκε γλσξηκία κε ην R-1234yf 

Τν 2,3,3,3-ηεηξαθζνξνπξνπάλην (2,3,3,3-tetrafluoropropene) ή R-1234yf 

(φπνπ R - Refrigerant) ή HFO-1234yf (φπνπ HFO - Hydro-Fluoro-Olefin), είλαη έλαο 

θζνξηνχρνο πδξνγνλάλζξαθαο κε ρεκηθφ ηχπν CH2=CFCF3. Έρεη πξνηαζεί σο 

ςπθηηθφ κέζν ζε θιηκαηηζηηθά απηνθηλήησλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ R-134a. Άιιεο 

νλνκαζίεο ηνπ είλαη: Solstice™ 1234yf, φπνπ Solstice™ είλαη ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ 

έρεη δψζεη ε εηαηξία Honeywell γηα φια ηα πιηθά ηεο πνπ έρνπλ ρακειφ δπλακηθφ 

ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (LGWP) θαη Opteon™ yf, ην νπνίν είλαη ην εκπνξηθφ ζήκα 

πνπ έρεη δψζεη ε εηαηξία DuPont [10], [11].  

Σην Σρήκα 2.1 [12] απεηθνλίδεηαη ε ρεκηθή δνκή ηνπ HFO-1234yf. 

 

Σρήκα 2.1 - Φεκηθή δνκή θαη νλνκαζία αηόκσλ γηα ην HFO-1234yf [12]. 

 

Τν HFO-1234yf είλαη ην πξψην ςπθηηθφ ζε κηα λέα θαηεγνξία ςπθηηθψλ ηα 

νπνία ζεσξεηηθά δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. Έρεη θαηά 

99,7% κηθξφηεξν GWP ζε ζρέζε κε ην R-134a θαη πεξίπνπ 400 θνξέο κηθξφηεξε 

αηκνζθαηξηθή δηάξθεηα δσήο. Γεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο λα πιεξνχλ ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο πνπ κπαίλνπλ 

ζε ηζρχ απφ ην 2011, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο φιεο νη λέεο πιαηθφξκεο 

απηνθηλήησλ πξνο πψιεζε ζηελ Δπξψπε νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζχζηεκα 

θιηκαηηζκνχ ςπθηηθφ κέζν κε GWP θάησ απφ 150. Σην Σρήκα 2.2 [11] απεηθνλίδεηαη 

ζπγθξηηηθά ε δηάξθεηα δσήο ηνπ R-134a θαη ηνπ HFO-1234yf. 
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Σρήκα 2.2 - Μέζε δηάξθεηα δσήο ηνπ R-134a θαη ηνπ HFO-1234yf ζηελ αηκόζθαηξα 

[11]. 

 

Τν HFO-1234yf, ην νπνίν έρεη GWP  4, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

“ν πιεζηέζηεξνο άκεζνο αληηθαηαζηάηεο” (near drop-in replacement) ηνπ R-134a, ην 

ζεκεξηλφ πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ απηνθηλήησλ θαη 

ην νπνίν έρεη GWP 1430. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο κνλάδεο εγθαηαζηάζεσλ ή αθφκε 

θαη ζηα ζπζηήκαηα ησλ νρεκάησλ πνπ ζα δερηνχλ ην λέν πξντφλ. Τν HFO-1234yf 

έρεη ην ρακειφηεξν θφζηνο κεηαγσγήο γηα ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ζπγθξηηηθά κε 

ηηο παξνχζεο πξνηεηλφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, αλ θαη ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξν απφ εθείλν ηνπ R-134a. Τν πξντφλ ζα κπνξεί 

λα ηνπνζεηείηαη ζε ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ην 

R-134a, παξφιν πνπ απηφ πξνυπνζέηεη δηαθνξεηηθφ, εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ γηα ην 

ζέξβηο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη ην HFO-1234yf είλαη ήπηα εχθιεθην. 

Δπηπιένλ, έλαο άιινο παξάγνληαο  πνπ επεξεάδεη ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ HFO-

1234yf θαη R-134a ζπζηεκάησλ είλαη ε επηινγή ηνπ ιαδηνχ ιίπαλζεο [12], [13]. 

Λίγν κεηά ηελ επηβεβαίσζε απφ ηηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο φηη ην HFO-

1234yf ζα εγθξηζεί σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ ςπθηηθνχ R-134a ζηα θιηκαηηζηηθά 

απηνθηλήησλ, νη εηαηξίεο Honeywell θαη DuPont αλαθνίλσζαλ ηε δεκηνπξγία απφ 
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θνηλνχ κηα κνλάδα παξαγσγήο HFO-1234yf γηα ην έηνο 2011. Αλ θαη ππάξρνπλ 

εηαηξείεο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ θαη λα πσινχλ HFO-1234yf, ε 

Honeywell θαη ε DuPont θαηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο αλ φρη φιεο ηηο επξεζηηερλίεο πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ην HFO-1234yf [13]. Σηηο 23 Ινπιίνπ 2010, ε General Motors 

αλαθνίλσζε φηη ζα εηζαγάγεη ην HFO-1234yf ζηα κνληέια Chevrolet, Buick, GMC 

θαη Cadillac ηνπ 2013, ζηηο ΗΠΑ. 

Παξφιν πνπ ην πξντφλ έρεη ηαμηλνκεζεί σο ειαθξψο εχθιεθην απφ ηελ 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers), αξθεηά ρξφληα δνθηκψλ απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ 

(Society of Automotive Engineers International - SAE International) απέδεημαλ φηη ην 

πξντφλ δελ ζα κπνξνχζε λα αλαθιερζεί θάησ απφ ζπλήζεηο ζπλζήθεο ελφο 

απηνθηλήηνπ. Δπηπιένλ, έγηλαλ αλεμάξηεηεο έξεπλεο νη νπνίεο αμηνιφγεζαλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο ζε δηάθνξα νρήκαηα θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

είλαη ηφζν αζθαιέο γηα ρξήζε φζν θαη ην  R-134a. Σηελ αηκφζθαηξα, ην HFO-1234yf 

δηαζπάηαη ζε ηξηθζνξνμηθφ νμχ (trifluoroacetic acid), ην νπνίν είλαη έλα ήπην 

θπηνηνμηθφ, ηζρπξά νξγαληθφ νμχ, κε θαλέλα γλσζηφ κεραληζκφ απνηθνδφκεζεο ζην 

λεξφ [14]. 
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2.3  Η πνξεία πξνο ην R-1234yf [12], [15], [16], [17] 

Η “εγθαηάιεηςε” ηνπ CFC-12 είρε σο ζεκείν αλαθνξάο ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο. Σήκεξα, νη δηεζλείο ηάζεηο έρνπλ αιιάμεη 

θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ παχζε ηεο ρξήζεο ηνπ HFC-134a σο 

ςπθηηθφ κέζν. Σήκεξα, νη δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο πνπ 

ζεσξνχλ φηη απηή είλαη ζσζηή θαηεχζπλζε, πξνζπαζνχλ λα κελ επαλαιάβνπλ ηα ίδηα 

ιάζε πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ αιιαγή ηνπ CFC-12 ζε HFC-134a ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ ηα επηδεηνχκελα νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Οη θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ αλέπηπμαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

κεηαηξνπήο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξείραλ αθφκα θαη ηα θαηάιιεια 

εμαξηήκαηα γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ CFC-12 ζε 

ζπζηήκαηα γηα HFC-134a. Μφλν ηα ςπθηηθά εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ηεο 

Ακεξηθαληθήο Υπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (U.S. Environmental 

Protection Agency - EPA) κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ λφκηκα ζηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ. Η EPA έρεη θαηαρσξήζεη πάλσ απφ 10 δηαθνξεηηθά 

ςπθηηθά σο θαηάιιεια γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ CFC-12, εθ ησλ νπνίσλ πνιιά 

πεξηείραλ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο (HCFC). Δπηπιένλ, θάζε έλα απφ ηα θαηλνχξγηα 

ςπθηηθά ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζαξκνγή. Λφγσ ηνπ φηη ηα λέα ςπθηηθά 

δελ πξέπεη λα εθιχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα ρξεηάδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ 

αλάθηεζεο γηα ηνλ νπνίν δελ ππήξραλ πξνυπνζέζεηο ή ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο, 

εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ HFC-134a. Δπίζεο, ζηηο ΗΠΑ ν λφκνο πεξί θαζαξήο 

αηκφζθαηξαο απαηηνχζε ηελ αλάθηεζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ CFC-12 θαη 

πεξηφξηζε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ κφλν απφ εηδηθνχο ηερληθνχο. Όκσο, ην λέν 

ςπθηηθφ, ην HFC-134a, κπνξνχζε λα αγνξαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

νπνηνδήπνηε, επαγγεικαηία ή κε. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ κε απζεληηθψλ 

εμαξηεκάησλ πξνσζνχζαλ δηάθνξα λέα ςπθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάπνησλ 

εχθιεθησλ ελαιιαθηηθψλ, φπσο ην πξνπάλην. Η ρξήζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ρσξίο 

έγθξηζε νδήγεζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο ζηε κφιπλζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

νρήκαηνο θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο. Απηέο 

νη θαηαζηάζεηο είραλ σο απνηέιεζκα ην επηπιένλ θφζηνο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ζέξβηο, ελψ δελ ήηαλ θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηφηε πνπ ε EPA επέηξεςε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ςπθηηθψλ ζηα 
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ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ησλ νρεκάησλ, ην απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί ην 

θαηάιιειν έδαθνο γηα ηε κφιπλζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, νη 

θαηαλαισηέο έπξεπε λα μνδέςνπλ επηπιένλ ρξήκαηα ζε επηζθεπέο, ιφγσ ηεο αιιαγήο 

ηνπ CFC-12 πνπ ήηαλ θαηάιιειν γηα ην ζχζηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. Δλησκεηαμχ, 

εθφζνλ δελ ππήξρε εηδηθφο εμνπιηζκφο αλάθηεζεο θαη αλαθχθισζεο γηα θάζε 

ελαιιαθηηθφ ςπθηηθφ εθηφο ηνπ HFC-134a, ππήξρε ε πηζαλφηεηα απηά λα 

απειεπζεξσζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα. 

Η αιιαγή ηνπ HFC-134a ζα επηθέξεη επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

εχθνια αληηιεπηέο. Ο αξηζκφο ησλ νρεκάησλ έρεη απμεζεί δξακαηηθά θαη ν 

θιηκαηηζκφο είλαη πιένλ δεδνκέλνο ζρεδφλ ζε φια ηα νρήκαηα παγθνζκίσο. Τα 

ησξηλά ζπζηήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη δνθηκαζηεί κφλν γηα ηε ρξήζε ηνπ HFC-

134a ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλα ιηπαληηθά. Τα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ έρνπλ 

πιένλ σξηκάζεη θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνκεραλία έρεη βειηηψζεη ην ζρεδηαζκφ 

ηνπο ψζηε λα είλαη ιηγφηεξν ελεξγνβφξα θαη λα παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξεο απψιεηεο 

ςπθηηθνχ. Σηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ νρεκάησλ νη εθπνκπέο ςπθηηθνχ 

αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 15 γξακκάξηα αλά έηνο. Δπίζεο, ε βηνκεραλία έρεη κεηψζεη 

ηελ πνζφηεηα ησλ ςπθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα ζχζηεκα. Τν 2000 ε κέζε 

πνζφηεηα πιήξσζεο ςπθηηθνχ ήηαλ ηα 763 γξακκάξηα, ην 2004 ηα 689 γξακκάξηα 

θαη γηα ηα κνληέια ηνπ 2009 ε κέζε πνζφηεηα κεηψζεθε ζηα 629 γξακκάξηα. Η 

βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί φιν θαη κηθξφηεξε πνζφηεηα ςπθηηθνχ ζηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα, ελψ βειηηψλεηαη θαη ε ζπγθξάηεζή ηνπ. Η φπνηα αληηθαηάζηαζε 

ςπθηηθνχ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί αλαθνξηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκά ηνπ, 

ελψ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα θαιχηεξα δπλαηά ζελάξηα αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ HFC-134a ζρεηηθά κε ην θφζηνο γηα ηνλ θαηαλαισηή, ηελ παξαγσγή λέσλ 

νρεκάησλ, ηνλ ππάξρνληα αξηζκφ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην HFC-134a, αιιά 

θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα επηζθεπήο. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πξνηηκάηαη ε 

κειινληηθή ζηαδηαθή κείσζε ησλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κε ην HFC-134a λα γίλεη κε θπζηθφ ηξφπν θαη φρη κε λνκηθφ. Όηαλ έγηλε 

ε αληηθαηάζηαζε ηνπ CFC-12 ζηηο ΗΠΑ ην HFC-134a ήηαλ ήδε ζηελ παξαγσγή, 

δειαδή πξηλ αθφκα δνζεί θάπνηα ξπζκηζηηθή πξνζεζκία. Σήκεξα, δελ γίλεηαη ην ίδην 

κε ηα λέα ςπθηηθά. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη εθηηκήζεηο ησλ λέσλ ςπθηηθψλ ζα πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε ε πηζαλφηεηα λα αξρίζνπλ λα εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηελ αγνξά 

ρσξίο θάπνηα ππνρξεσηηθή πξνζεζκία. Σηηο ΗΠΑ έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί ηα λέα 
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θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ, φπσο επίζεο ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο επηζθεπήο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ησλ ηερληθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα λέα ςπθηηθά. Δπηπιένλ, ε EPA 

έρεη πξνζπαζήζεη νη ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο δηαθφξσλ πνιηηεηψλ λα επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ςπθηηθψλ ζηα νρήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα έξζνπλ ζηελ παξαγσγή.  

Δλψ είλαη πξνθαλέο φηη ηα ησξηλά ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ιφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ, είλαη 

δπλαηφ λα κεηαζθεπαζηνχλ ψζηε κε ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

HFO-1234yf. Όκσο, είλαη αθφκα αλνηρηή θαη ε πηζαλφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη κε άιια ςπθηηθά, θάηη πνπ είλαη φιν θαη πην 

πηζαλφ λα ζπκβεί αλ ην λέν ςπθηηθφ ζα είλαη πην αθξηβφ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί φηη ε ηζηνξία έρεη δείμεη φηη ν ηππηθφο θαηαλαισηήο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

ηνπ HFC-134a, ζπλήζσο δελ επηζθεπάδεη έλα ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεη κηα δηαξξνή, 

αιιά πξνηηκά απιά λα ζπκπιεξψλεη πγξφ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά αλνρήο έρεη 

νδεγήζεη ζηελ παξνχζα ζπγθέληξσζε HFC-134a ζηελ αηκφζθαηξα θαη απνηέιεζε 

θίλεηξν γηα ηελ Δπξψπε λα λνκνζεηήζεη θαηά ηεο ζπλερφκελεο ρξήζεο ηνπ. Αθφκα 

θαη ζε εγθαηαζηάζεηο παξνρήο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ζπρλέο νη εθθιήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ λα κελ επηζθεπάδνληαη νη δηαξξνέο ησλ ζπζηεκάησλ, αιιά κφλν 

λα ζπκπιεξψλεηαη ςπθηηθφ. Τν 2003, ε βηνκεραλία θιηκαηηζκνχ νρεκάησλ 

θαηαλάισζε πεξίπνπ 42 εθαηνκκχξηα ιίηξα ςπθηηθνχ. Απφ απηά, ζρεδφλ ηα 13 

εθαηνκκχξηα ιίηξα πσιήζεθαλ ζε κηθξά δνρεία, δειαδή ήηαλ γηα ρξήζε απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Απφ απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη 

πηζαλψλ πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα ιίηξα ςπθηηθνχ έρνπλ ήδε απειεπζεξσζεί ζηελ 

αηκφζθαηξα ιφγσ δηαξξνψλ ζηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ιαζψλ ζηελ επηζθεπή. 
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2.4  Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο επηιέγνπλ HFO [12], [13], [18] 

Μέρξη πξφζθαηα, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) απνηεινχζε έλαλ ηζρπξφ 

ππνςήθην αληηθαηαζηάηε ηνπ HFC-134a, σο ην επηιεγφκελν ςπθηηθφ κέζν γηα κηα 

λέα γεληά θιηκαηηζηηθψλ απηνθηλήησλ. To HFC-134a έρεη 1430 θνξέο κεγαιχηεξν 

GWP απφ ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα CO2 θαη ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ε ρξήζε ηνπ ζε λέα κνληέια απηνθηλήησλ έρεη απαγνξεπηεί απφ 

ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2011, επηηξέπνληαο κφλν πγξά κε GWP κηθξφηεξν απφ 150. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην CO2 έρεη GWP 1. 

Ψζηφζν, κεηά απφ ζθιεξέο δηακάρεο κεηαμχ πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ θαη 

ησλ εηαηξηψλ παξαγσγήο ρεκηθψλ θζνξίνπ, Honeywell θαη DuPont, νη 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη κφλν, είλαη έηνηκεο λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ ρξήζε ελφο λένπ ςπθηηθνχ κέζνπ κε βάζε ην θζφξην. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ θζνξησκέλε νιεθίλε (hydrofluoroolefin) HFO)-1234yf, ε νπνία έρεη GWP 4. Η 

επηθχξσζε ήξζε νπζηαζηηθά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, φηαλ νινθιεξψζεθε κηα 

πνιπεηήο έξεπλα ππφ ηελ αηγίδα ηεο SAE, κε βάζε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη αζθαιήο ε 

ρξήζε ηνπ HFO-1234yf, σο “παγθφζκηνο ςπθηηθφο αληηθαηαζηάηεο”.  

Πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, αληηηηζέκελεο ζηελ ρξήζε ηνπ HFO-1234yf 

παξαδέρνληαη φηη παξαθάκθζεθαλ απφ ηνπο ρεκηθνχο κεραληθνχο. Η Nina Burhenne, 

αληηπξφζσπνο ηεο Alliance for CO2 Solutions, κίαο νκάδαο πεξηβαιινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ, αλαγλσξίδεη φηη ε εθζηξαηεία πξνψζεζεο ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

απηνθηλήησλ, ηνπ CO2 σο ςπθηηθφ κέζνλ, είλαη πιένλ νπηνπηθή. Ιδηαηηέξσο απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ νη Γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ επέιεμαλ λα αιιάμνπλ πνξεία 

θαη εγθξίλαλε ηελ ρξήζε ηνπ HFO-1234yf.  

Η ηζρπξή Γεξκαληθή Έλσζε Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (German Association of 

the Automotive Industry), γλσζηή απφ ηα γεξκαληθά αξρηθά θαη σο VDA, είρε 

ππνζρεζεί ην 2007, λα πηνζεηήζεη ηελ ρξήζε ηνπ CO2. Πξφζθαηεο φκσο 

αλαθνηλψζεηο ηχπνπ ηεο VDA, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο φπσο 

ε Volkswagen, ε Audi θαη ε Mercedes Benz, ππνδεηθλχνπλ φηη εγθαηαιείπεη ηελ ηδέα 

ρξήζεο ηνπ CO2 θαη ηίζεηαη ζεηηθά πξνζθείκελε ζηελ ρξήζε ηνπ HFO-1234yf. Η 

ρξήζε ηνπ CO2 ζα πξνυπνζέηεη ηελ αγνξά λένπ δαπαλεξνχ εμνπιηζκνχ. H DuPont 

θαη ε Honeywell έρνπλ θαηεπζπλζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πξνκεζεηψλ HFO-

1234yf, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηα Δπξσπατθά απηνθίλεηα. Τνλ Μάην ηνπ 
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2010, νη δχν εηαηξείεο δεκηνχξγεζαλ κηα θνηλή επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή 

παγθφζκηαο θιίκαθαο κνλάδσλ εγθαηάζηαζεο HFO-1234yf. Οη δχν εηαηξείεο βέβαηα 

ζπλεξγάζηεθαλ φρη κφλν γηα λα  κνηξαζηνχλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο λένπ 

εξγνζηαζίνπ, αιιά θαη ηα πεξηβαιινληηθά θαη ξπζκηζηηθά ξίζθα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ρεκηθψλ ζηελ αγνξά. 

Απφ ην 1995 ε EPA απαγφξεπε θαηά θαλφλα ηα εχθιεθηα ςπθηηθά κέζα ζηα 

απηνθίλεηα, φκσο ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ ηνπ HFO-1234yf, ην νπνίν 

ζεσξείηαη “ήπηα εχθιεθην”, ε EPA θαίλεηαη λα ηξνπνπνίεζε ηνλ θαλφλα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηφζν ην HFC-134a φζν θαη ην CO2 δελ είλαη εχθιεθηα. Υπάξρνπλ 

βέβαηα έληνλεο αλεζπρίεο γηα ηελ επθιεθηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ζε κεγάιν κέξνο ηεο 

Δπξψπεο. Τν θζηλφπσξν ηνπ 2008, ε Γεξκαληθή Πεξηβαιινληηθή Έλσζε  (German 

Environmental Aid Association) θαηέγξαςε έλα απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα θαη 

νξγάλσζε δνθηκέο νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ λα απνδείμνπλ φηη ην HFO-1234yf είλαη 

εχθιεθην θαη κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθφξν. Η έξεπλα απηή αλέβεθε ζην δηαδίθηπν 

θαη απνηέιεζε ην βαζηθφ αληηθείκελν ησλ εηδεζενγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε 

Γεξκαλία. Δθείλε ηελ επνρή, νη ηζχλνληεο ππνζηήξηδαλ φηη ην HFO-1234yf δελ ήηαλ 

πην επηθίλδπλν απφ ην HFC-134a. Η EPA ζε ελεκεξσηηθφ δειηίν ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνηεηλφκελν θαλφλα ψζηε λα εγθξηζεί ην HFO-1234yf ζηα απηνθίλεηα επηζεκαίλεη 

φηη αλ νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ επηιέμνπλ λα πηνζεηήζνπλ απηφ ην ςπθηηθφ 

κέζν, ζα απαηηείηαη λα κεηξηάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ππξθαγηάο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ 

ην ςπθηηθφ κέζν, ζε πεξίπησζε κηαο ηπραίαο δηαξξνήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ή θαηά ηελ 

ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ. Οη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο βέβαηα έρνπλ καθξά εκπεηξία 

δηαρείξηζεο εχθιεθησλ πγξψλ, φπσο ε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην, ηα νπνία είλαη θαηά 

πνιχ πην εχθιεθηα απφ ην HFO-1234yf.  

Αλ ε ρξήζε ηνπ HFO-1234yf είλαη επηηπρήο γηα ηα απηνθίλεηα, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 20% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θζνξαλζξάθσλ, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε αξρή κηαο ζεηξάο ρακεινχ GWP θζνξνρεκηθψλ. 
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2.5  Τν εκπνξηθό πιένλ πξντόλ Solstice™ 1234yf [10], [12] 

Τα θιηκαηηζηηθά ησλ απηνθηλήησλ έρνπλ πάςεη απφ θαηξφ λα απνηεινχλ κηα 

δαπαλεξή επηινγή γηα ηα απηνθίλεηα.  Δίλαη πιένλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ 

απηνθηλεηηζηηθή αζθάιεηα.  Με ζεξκνθξαζίεο έσο θαη 35 βαζκνχο Κειζίνπ εληφο ηνπ 

απηνθηλήηνπ, θάηη πνπ είλαη ζχλεζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αθφκα θαη ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε, ν ρξφλνο αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ κεηψλεηαη έσο θαη 65%. Σηελ 

πεξίπησζε απφηνκνπ θξελαξίζκαηνο, απηφ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ πξφθιεζε ζχγθξνπζεο θαη ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ νρήκαηνο. Τν θιηκαηηζηηθφ 

πάλησο δελ πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη άλεζε κφλν ζε ζπλζήθεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο. 

Σε θξχεο ή πγξέο ζπλζήθεο ην θιηκαηηζηηθφ εκπνδίδεη ην ζφισκα ηνπ παξκπξίδ θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ αλεκπφδηζηε νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ ζηνλ δξφκν.  

 

Γηαηί είλαη απαξαίηεην έλα λέν ςπθηηθό κέζν - Tν πνιηηηθό ππόβαζξν:  

Τν Solstice™ 1234yf είλαη ην ςπθηηθφ πνπ ζα κπνξέζεη λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Oδεγία 2006/40 ηεο ΔΔ, πεξί ησλ ζπζηεκάησλ 

θιηκαηηζκνχ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (Mobile Air Conditioning - MAC), κε 

έλαλ ηξφπν έγθαηξν, νηθνλνκηθφ, αζθαιή θαη κε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.  

Αξρίδνληαο κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι ηνπ 1989, ην νπνίν δέζκεπε ηα 

κέξε γηα εμάιεηςε ησλ νπζηψλ θαηαζηξνθήο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ην 1997 έζεζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Οη 

βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο ζπκθψλεζαλ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο νξίνπ γηα ηα 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα νπνία απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο 

παγθφζκηαο ζέξκαλζεο. Όηαλ ε Δπηηξνπή ηεο ΔΔ πινπνίεζε ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην ην 2000, εμέηαζε θαη ην δήηεκα ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. Σηφρνο ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζην θιίκα κέζα απφ θαηλνηνκηθά ςπθηηθά κέζα.  Η Οδεγία MAC 

2006/40 ηεο ΔΔ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2006. Πξνβιέπεη φηη φινη νη λένη ηχπνη 

απηνθηλήησλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα ςπθηηθφ κέζν κε GWP κηθξφηεξν απφ 150 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011. Απφ ην 2017 θαη έπεηηα, απηφ ην πξφηππν ζα ηζρχεη γηα φια 

ηα λέα απηνθίλεηα.  
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Η Honeywell πξνζθέξεη κηα ιχζε ζηελ πξφθιεζε απηή κε έλα ςπθηηθφ κέζν 

πνπ πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο: θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ, απνδνηηθφ, αζθαιέο θαη 

κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη νηθνλνκηθφ ηφζν γηα ηνλ θιάδν 

ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο φζν θαη γηα ηνλ θάζε ηδηψηε θάηνρν απηνθηλήηνπ. 

 

Η ιύζε - Μηα θαηλνηνκία γηα ηε βειηίσζε ηνπ θόζκνπ:  

Τν ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf ηεο Honeywell είλαη έλα ζηνηρείν - θιεηδί ζηελ 

επίηεπμε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ. Με GWP κφλν 4, είλαη 97% 

ρακειφηεξν απφ ην  θαζνξηζκέλν φξην, ην νπνίν πξνβιέπεη GWP κηθξφηεξν απφ 150. 

Δίλαη επίζεο 99,7% θαιχηεξν απφ ην ςπθηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επί ηνπ παξφληνο, 

δειαδή ην R-134a, πνπ έρεη GWP 1430. Τν ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf είλαη αζθαιέο 

θαη απνηειεζκαηηθφ ζε φια ηα θιίκαηα, ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Γηα λα επηηχρεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, ε Honeywell 

ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ. Τν 2008, κεηά απφ 

ζπδεηήζεηο ρξφλσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ην Solstice™ 1234yf αλαγλσξίζηεθε σο ην ςπθηηθφ πνπ πιεξνχζε φιεο ηηο 

απαηηήζεηο - πεξηβαιινληηθά νθέιε, απνδνηηθφ σο πξνο ηελ ελέξγεηα θαη ην θφζηνο, 

πινπνίεζε ζε παγθφζκην επίπεδν θαη αζθάιεηα. Έρεη επίζεο ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ζε 

φιν ηνλ θφζκν απφ αλεμάξηεηα ηδξχκαηα, ππφ ηελ επνπηεία ηεο SAE θαη φινη 

θαηέιεμαλ ζην εμήο ζπκπέξαζκα φηη ην ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf είλαη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ιχζε. 

 

Τα γεγνλόηα:   

 Η πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο  

Τν Solstice™ 1234yf έρεη GWP 4, ππεξβαίλνληαο θαηά πάξα πνιιέο θνξέο 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(GWP 150). Σε ζρέζε κε ελαιιαθηηθά ςπθηηθά κέζα, ην Solstice™ 1234yf έρεη ην πην 

επλντθφ θιηκαηνινγηθφ ίρλνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. 
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 Η παγθφζκηα ιχζε  

Τν ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf έρεη αλαγλσξηζηεί ζε παγθφζκην επίπεδν σο ε 

ιχζε γηα ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ. 

 Ταρεία πινπνίεζε  

Τν ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf είλαη ζπκβαηφ κε ηα πην ζχγρξνλα θιηκαηηζηηθά 

ζπζηήκαηα. Κάπνηεο αιιαγέο ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ, αιιά δελ πξφθεηηαη γηα κηα 

εληειψο λέα ηερλνινγία.  

 Απνδνηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο ελέξγεηαο  

Τν Solstice™ 1234yf είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζηηο ζεξκέο πεξηνρέο ζε ζρέζε 

κε ηηο ελαιιαθηηθέο αληαγσληζηηθέο ιχζεηο LGWP (ρακειφ δπλακηθφ ζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε), ζχκθσλν κε ηελ απαίηεζε GWP 150 ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο MAC. Τν 

λέν ςπθηηθφ παξέρεη απνηειεζκαηηθή ςχμε ζε φιεο ηηο θιηκαηνινγηθέο δψλεο ηνπ 

θφζκνπ θαη έρεη δηαπηζησζεί πσο είλαη θαηάιιειν γηα παγθφζκηα πινπνίεζε.  

 Αζθάιεηα 

Τν Solstice™ 1234yf είλαη αζθαιέο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ςπθηηθφ κέζν ζηα θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ νρεκάησλ. Δθηεηακέλεο, καθξάο 

δηάξθεηαο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην Solstice™ 1234yf είλαη αζθαιέο γηα ρξήζε 

ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

 

Επθνιία πινπνίεζεο - Μηα άκεζε ιύζε αληηθαηαζηάηεο (near drop-in 

solution):  

Η πινπνίεζε ηνπ Solstice™ 1234yf ζα ρξεηαζηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεξηθψλ αιιαγψλ ζηα ππάξρνληα θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα. Σε αληίζεζε κε απηφ, νη 

ιχζεηο θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ CO2 απαηηνχλ κηα πιήξε αλαδηάξζξσζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ηερλνινγηψλ, θάηη ην νπνίν ζα απαηηνχζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

ζε πφξνπο. Τν Solstice™ 1234yf είλαη κηα νξγαληθή θζνξησκέλε έλσζε θαη έρεη 

ηδηφηεηεο απφδνζεο παξφκνηεο κε απηέο ηνπ ςπθηηθνχ R-134a, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επί ηνπ παξφληνο ζηα απηνθίλεηα ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Οη πηέζεηο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Solstice™ 1234yf είλαη παξφκνηεο κε απηέο ηνπ 
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ηξέρνληνο ςπθηηθνχ, R-134a. Απηφ επηηξέπεη ηελ εθ λένπ ρξήζε ησλ πξφζθαησλ 

εμειίμεσλ ζηελ θαηαζθεπαζηηθή ηερλνινγία πνπ ζα ζπλερίζεη λα θαζηζηά ηα 

θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα πξνζηηά γηα ηελ επφκελε γεληά ςπθηηθψλ ζπζηεκάησλ 

Solstice™ 1234yf.  

Σε φιν ηνλ θφζκν, νη θάηνρνη απηνθηλήησλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηξφπν 

ελεξγφ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο ρσξίο λα κεηψλεηαη ε αζθάιεηα θαη ε άλεζε πνπ 

παξέρεη ην θιηκαηηζηηθφ. 

 

Καηλνηνκία - Επέλδπζε ζε έλα πην ελεξγεηαθά απνδνηηθό θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθό κέιινλ:  

Η θαηλνηνκία απνηειεί ηελ θαιχηεξε νδφ γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζηηο 

πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ καο.  Δθηφο απφ ην Solstice™ 1234yf, ε Honeywell έρεη 

αλαπηχμεη έλαλ αξηζκφ απφ ελεξγεηαθά απνδνηηθέο, πεξηβαιινληηθά θηιηθέο ιχζεηο 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη δηάθνξα ςπθηηθά κέζα - γηα ρξήζε ζηα απηνθίλεηα, 

ηηο θαηνηθίεο, ηα θηήξηα, ηα supermarket θαη άιια πνιιά, φπσο πξνσζεηηθά κέζα 

αεξνιχκαηνο, δηνγθσηηθά πξντφληα γηα εθαξκνγέο κφλσζεο, θαη δηαιχηεο γηα 

ππεξθξίζηκα ειεθηξνληθά. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ςπθηηθνχ Solstice™ 1234yf, ε 

Honeywell επελδχεη ζην λα γίλεη ε ζχγρξνλε δσή πην άλεηε θαη πην απνδνηηθή σο 

πξνο ην θφζηνο θαη ηελ ελέξγεηα. 

 

Επηρεηξήκαηα - Η απόδνζε ηνπ ςπθηηθνύ Solstice™ 1234yf από ηελ 

άπνςε ηεο ελέξγεηαο: 

Τν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ GWP ελφο ςπθηηθνχ νθείιεηαη ζηηο έκκεζεο 

εθπνκπέο, δειαδή εθπνκπέο CO2, πνπ νθείινληαη ζηελ απμεκέλε θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ελφο θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γνθηκέο απφ ηελ Ιαπσληθή Έλσζε Καηαζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ (Japan Automobile 

Manufacturers Association - JAMA) έδεημαλ φηη ηα θιηκαηηζηηθά πνπ ήηαλ 

εμνπιηζκέλα κε ςπθηηθφ κέζν Solstice™ 1234yf παξάγνπλ ζεακαηηθά ιηγφηεξεο 

εθπνκπέο CO2 ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε CO2 ζε δψλεο ζεξκνχ θιίκαηνο. 

Ψο εθ ηνχηνπ, ην ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf παξέρεη κηα γεληθή ιχζε γηα ηελ 
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νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηα θιηκαηηζηηθά ησλ απηνθηλήησλ. Σην Σρήκα 2.3 

[12] απεηθνλίδεηαη νη εθηηκψκελεο ηζνδχλακεο εθπνκπέο CO2 ηνπ HFO-1234yf ζε 

ζρέζε κε ην R-134a. 

 
Σρήκα 2.3 - Εθηηκώκελεο ηζνδύλακεο εθπνκπέο CO2 ηνπ HFO-1234yf ζε ζρέζε κε ην R-

134a [12]. 

 

Η αζθάιεηα ηνπ Solstice™ 1234yf:  

Σε παγθφζκην επίπεδν, αλεμάξηεηα ηδξχκαηα έρνπλ αμηνινγήζεη ην ςπθηηθφ 

Solstice™ 1234yf ζε πνιιέο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο δνθηκέο θαη κειέηεο. Η αλάιπζε 

θηλδχλνπ θαη νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαζψο θαη νη ηνμηθνινγηθέο αμηνινγήζεηο 

έρνπλ απνδείμεη φηη ην Solstice™ 1234yf είλαη αζθαιέο. Ο ίδηνο ν απηνθηλεηηζηηθφο 

θιάδνο έρεη ειέγμεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ςπθηηθνχ Solstice™ 1234yf ζηελ πξάμε θαη 

έρεη δηελεξγήζεη κε απηφ δνθηκέο ζχγθξνπζεο.  Απηέο νη δνθηκέο έδεημαλ θαη πάιη φηη 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε κηαο ζχγθξνπζεο, ην Solstice™ 1234yf δελ πξνθάιεζε 

θσηηά νχηε θαη θαλέλαλ ηξαπκαηηζκφ. 

Η Γεξκαληθή Έλσζε Ππξνζβεζηηθψλ Υπεξεζηψλ (German Fire Services 

Association - DFV) αμηνιφγεζε ην ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηε VDA κε εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δνθηκέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο DFV. 
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Τν 2007-2009, ε SAE δηελήξγεζε έλα ζπλνπηηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ςπθηηθνχ Solstice™ 1234yf, κε ηελ εκπινθή 

πνιιψλ ηξίησλ ηδξπκάησλ, φπσο ην Γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ Ιλζηηηνχην γηα ηελ 

Έξεπλα θαη ηε Γνθηκή ησλ Υιηθψλ (BAM), ην Γαιιηθφ Δζληθφ Ιλζηηηνχην γηα ην 

Βηνκεραληθφ Πεξηβάιινλ θαη ηνπο Κηλδχλνπο (Ineris) θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία 

ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη επηζηεκψλ θηλδχλνπ, Gradient Corporation. 

 

Δηεπθξηλήζεηο γηα ην Solstice™ 1234yf: 

 Υπάξρεη πξφβιεκα κε ηελ επθιεθηφηεηα ηνπ;  

Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Καη’ αξράο ηα ζπλεξγεία ρξεζηκνπνηνχλ ήδε 

δηάθνξα εχθιεθηα πιηθά θαη πξέπεη πάληα νη ηερληθνί λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα 

κέηξα. Τν R-1234yf ραξαθηεξίδεηαη σο ρεκηθφ ήπηαο επθιεθηφηεηαο θαη γηα λα 

αλαθιερζεί απαηηεί φρη κφλν κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο, αιιά θαη ην θαηάιιειν 

κείγκα αέξνο. Δπίζεο, ζα ζρεδηαζηνχλ λέα ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα εκπνδίδνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ςπθηηθνχ πγξνχ ζηελ θακπίλα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δηαξξνήο. 

 Αλ ζπκπεξηθέξεηαη παξφκνηα, κπνξεί απιά λα αιιαρζεί κε ην παιηφ ςπθηηθφ 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ππάξρνλ απηνθίλεην; 

Η EPA θαη δηάθνξνη άιινη νξγαληζκνί ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αξλεηηθή άπνςε 

γηα ηηο κεηαηξνπέο θαη ηελ θπθινθνξία ησλ ςπθηηθψλ ρσξίο λα πιεξνχληαη νη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Σχκθσλα κε ηε βηνκεραλία ζα ήηαλ θαιχηεξε ε αιιαγή 

ςπθηηθνχ ρσξίο κεηαηξνπέο, θάηη πνπ ζα επέηξεπε ηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

R-134a λα αιιάμνπλ ζηαδηαθά κέζσ απφζπξζεο θαη αλαθχθισζεο. Τν ςπθηηθφ 

Solstice™ 1234yf έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βειηησηηθφ ζηνηρείν. 

Ψζηφζν, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ ηξνπνπνηήζεηο θαη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κφλν 

αθνχ δηελεξγεζνχλ νη θαηάιιειεο κειέηεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ην φρεκα είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα ην Solstice™ 1234yf. Σε θάζε πεξίπησζε, θάζε είδνο 

επαλαπιήξσζεο ή βειηίσζεο ζα πξέπεη λα εθηειείηαη απφ θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπο κεραληθνχο.  
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 Υπάξρεη πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα άιια ςπθηηθά ηαπηφρξνλα 

κε ην R-134a; 

Γελ είλαη πνιχ πηζαλφ. Τν R-134a ζα ζπλερίζεη λα θπθινθνξεί ιίγν αθφκα 

θαη ζηαδηαθά ζα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκα ελαιιαθηηθφ 

ςπθηηθφ. Μηα ζξπκκαηηζκέλε αγνξά ζα πξνθαινχζε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ γηα φινπο 

θαη δελ ζα ήηαλ ε θαιχηεξε επηινγή. Η δηεζλήο βηνκεραλία νρεκάησλ ζέιεη έλα 

ςπθηηθφ πνπ λα δνπιεχεη θαιά θαη λα πιεξνί ηηο παγθφζκηεο πεξηβαιινληηθέο 

απαηηήζεηο. 

 Τη πνζφηεηα ςπθηηθνχ πεξηέρεηαη ζε έλα θιηκαηηζηηθφ;  

Έλα κέζν θιηκαηηζηηθφ πεξηέρεη 500 έσο 600 γξακκάξηα ςπθηηθνχ κέζνπ.  

 Πφηε ζα θπθινθνξήζεη ζηνπο δξφκνπο ην πξψην απηνθίλεην πνπ ζα είλαη 

εμνπιηζκέλν κε ην ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf; 

Η Δπξσπατθή νδεγία πνπ ζπληζηά ηε ρξήζε ελφο ςπθηηθνχ γηα απηνθίλεηα, 

θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2011 θαη αθνξά 

φινπο ηνπο λένπο ηχπνπο απηνθηλήησλ.  Απφ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2017, ζα ηζρχεη 

γηα φια ηα λέα απηνθίλεηα εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τν πξψην φρεκα κε 

ςπθηηθφ κέζν Solstice 1234yf ζα θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά ζηα ηέιε ηνπ 2011 ή ζηηο 

αξρέο ηνπ 2012. 

 

Άιιεο ρξήζεηο ηνπ Solstice™ 1234yf ζε ιεσθνξεία θαη ηξέλα:  

Η Honeywell αλέπηπμε ην ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf εηδηθά γηα ρξήζε ζε 

επηβαηηθά απηνθίλεηα. Οη ηδηφηεηεο απφδνζεο πνπ έρεη κπνξνχλ λα είλαη θαηάιιειεο 

θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ ςπθηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

εκπνξηθά νρήκαηα, ηα ιεσθνξεία ή ηα ηξέλα.   

Απηή ηε ζηηγκή, ην λέν ςπθηηθφ κέζν ππνβάιιεηαη ζε δνθηκέο ζηα πιαίζηα 

πηινηηθψλ έξγσλ γηα κέζα δεκφζηαο κεηαθνξάο, κία εθ ησλ νπνίσλ ζηε Σεβίιιε ηεο 

Ιζπαλίαο.  Οη πξνκεζεπηέο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο εζηηάδνπλ ζε κηα ιχζε γηα 

θιηκαηηζηηθά πνπ είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη 

απνδνηηθά. Η ζπκπιεξσκαηηθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην 

44



δπλαηφλ πην ρακειή.  Τα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθψλ έξγσλ δείρλνπλ φηη ην 

Solstice™ 1234yf κπνξεί λα πιεξνί απηή ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γη’ απηνχο ηνπο 

άιινπο ηχπνπο νρεκάησλ.  

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πηινηηθψλ έξγσλ πξνθχπηεη φηη ην 

ςπθηηθφ Solstice™ 1234yf ηεο Honeywell ζα κπνξνχζε λα παξέρεη άλεηεο 

ζεξκνθξαζίεο ζηα ιεσθνξεία - απφ ηνλ δεζηφ Μεζνγεηαθφ Νφην ηεο Δπξψπεο έσο 

ηνλ ςπρξφ Βνξξά θαη πέξα.  

Σηνπο Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2 ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ HFO-1234yf 

θαη ηα ζεκαληηθά ρξνληθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ.  

 

 

Πίλαθαο 2.1 - Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ HFO-1234yf. 

HFO-1234yf   Γεκηνπξγήζεθε γηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

 Παγθφζκηα Φξήζε 

 Φηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ  

 Γηεμνδηθά δνθηκαζκέλν 

 Αμηφπηζην 

 Απνδνηηθφ 

 

HFO  Πεξηγξάθεη κηα νξγαληθή ρεκηθή έλσζε θζνξίνπ πνπ 

νλνκάδεηαη θζνξησκέλε νιεθίλε (hydrofluoroolefin). 

1234  Αληηζηνηρεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή έλσζε:  

1 = δηπιφο δεζκφο 

2 = άλζξαθεο 

3 = πδξνγφλα  

4 = θζφξην 

yf  Ολνκάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηζνκεξέο (ζέζε ησλ αηφκσλ 

θζνξίνπ). 

Οδεγία MAC Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 φινη νη λένη ηχπνη νρεκάησλ, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ςπθηηθά κέζα  θιηκαηηζκνχ κε GWP 

θάησ απφ 150. Απφ ην 2017 απηφ ζα ηζρχεη γηα φια ηα λέα 

νρήκαηα. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία MAC (2006/40/EK) 

πνπ ςεθίζηεθε ην 2006.  
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Αλάπηπμε Οη Honeywell θαη DuPont, ζε κηα ζπκθσλία θνηλήο αλάπηπμεο, 

έρνπλ παξάγεη ην HFO-1234yf πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ R-

134a θαη ζήκεξα πξνεηνηκάδνληαη μερσξηζηά γηα ηελ εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφληνο.   

Πεξηβαιινληηθά Τν HFO-1234yf έρεη GWP 4, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθά  

κηθξφηεξν ηνπ νξίνπ πνπ ζέηεη ε Οδεγία MAC (GWP θάησ 

απφ 150).  

Έγθξηζε Η ρξήζε ηνπ HFO-1234yf έρεη εγθξηζεί ζηελ Ιαπσλία, ζηελ 

Κνξέα θαη ζηελ Κίλα. Βάζεη ηεο Σπκθσλίαο ECE, ην HFO-

1234yf έρεη εγθξηζεί θαη ζηε Γεξκαλία. Σηηο ΗΠΑ θαη ζηελ 

Δπξψπε νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ηνπο 

ζηάδην. Τν HFO-1234yf έρεη θαηαρσξεζεί ππφ ηηο ρεκηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η EPA ησλ ΗΠΑ 

ζρεδηάδεη λα ζπκπεξηιάβεη ην HFO-1234yf ζην Πξφγξακκα  

Πνιηηηθήο Σεκαληηθψλ Νέσλ Δλαιιαθηηθψλ Λχζεσλ 

(Significant New Alternatives Policy - SNAP). Με απηφ ην 

πξφγξακκα ε EPA αμηνινγεί λέεο βειηησκέλεο νπζίεο πνπ 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ νπζίεο θαηαζηξνθηθέο γηα ην 

φδνλ.      

Υηνζέηεζε Παγθφζκηα πηνζέηεζε λέσλ κνληέισλ απηνθηλήησλ. 

Φξφλνο 

Υηνζέηεζεο 

Οη πξψηνη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ ζα παξαιάβνπλ ηα 

πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπο.  

Πνζφηεηα Πεξίπνπ 600 γξακκάξηα γηα ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θιηκαηηζκνχ, 

μαλαγέκηζκα εάλ είλαη απαξαίηεην.  

Δπηζηεκνληθέο Μειέηεο H Honeywell εμαζθαιίδεη φηη φια ηα πξντφληα ππνβάιινληαη 

ζε ζπλερείο δνθηκέο, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά, 

ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε ηεο παξαγσγήο. Η SAE, κε πεξίπνπ 

115.000 κεραληθνχο θαη ηερληθνχο, έρεη δνθηκάζεη ην HFO-

1234yf γηα πέληε ρξφληα ζην Πξφγξακκα Δξεπλεηηθήο 

Σπλεξγαζίαο (Cooperative Research Program). Δπίζεο, 18 

δηεζλή, αλεμάξηεηα επηζηεκνληθά ηδξχκαηα θαη 15 δηεζλείο 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ θαη πξνκεζεπηέο εμαξηεκάησλ 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα απηφ. Μεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη νη: Audi, BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, 

Ford / Volvo, GM / Opel, Honda, Porsche, PSA, Renault, 

Jaguar / Land Rover, Toyota θαη VW, θαζψο θαη νη: Conti 

Tech, Delphi, Denso, DuPont, Freudenberg, Goodyear, 

Maflow, Valeo θαη Visteon. Η SAE έρεη δειψζεη ζαθψο φηη ην 

HFO-1234yf είλαη ην θαιχηεξν δηαζέζηκν ςπθηηθφ γηα ηα 

θιηκαηηζηηθά ησλ απηνθηλήησλ. 
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Γνθηκέο Πξφζθξνπζεο  Οη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ θαη νη πξνκεζεπηέο 

εμαξηεκάησλ δνθίκαζαλ ην HFO-1234yf ιεπηνκεξψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δξεπλεηηθήο Σπλεξγαζίαο ηεο 

SAE (SAE Cooperative Research Program). Γηαζέηνπλ 

ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ θαη κεγάιε εκπεηξία ζηε 

δηεμαγσγή απηψλ ησλ δνθηκψλ. 

Γχν παξαδείγκαηα: 

Η Fiat πξαγκαηνπνίεζε κηα δνθηκή πξφζθξνπζεο κε HFO-

1234yf ζε έλα Fiat 500, κε ηαρχηεηα 65 ρικ. / ψξα (ζχκθσλα 

κε ην Πξσηφθνιιν EuroNCAP). Γελ ππήξμε θσηηά θαη θακία 

δηαξξνή ηνμηθψλ πιηθψλ. 

Η Peugeot πξαγκαηνπνίεζε κηα δνθηκή πξφζθξνπζεο κε HFO-

1234yf ζε έλα Peugeot 308, κε ηαρχηεηα 56 ρικ. / ψξα 

(ζχκθσλα κε ην ECE 94). Ο θηλεηήξαο ιεηηνπξγνχζε γηα πνιχ 

ψξα θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ζεξκφο. Γελ ππήξμε θσηηά θαη θακία 

δηαξξνή ηνμηθψλ πιηθψλ. 

Αζθάιεηα Η Δπξσπατθή Έλσζε δηαθνξνπνηεί ηα αέξηα ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ηα πνιχ εχθιεθηα θαη ηα κε εχθιεθηα. Απηφο είλαη 

ν ιφγνο πνπ ην HFO-1234yf πξέπεη λα νλνκάδεηαη ιίαλ 

εχθιεθην (Οδεγία γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο, 11 Ννεκβξίνπ 

2010 θαη Καλνληζκφο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1272/2008). Οη δνθηκέο 

έρνπλ δείμεη φηη ην πξντφλ δελ αλαθιέγεηαη ζε επηθάλεηεο έσο 

θαη ηνπο 800 βαζκνχο Κειζίνπ.   
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Πίλαθαο 2.2 - Σεκαληηθά ρξνληθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ HFO-1234yf. 

Ηκεξνκελίεο Οξόζεκα 

16 Σεπηεκβξίνπ 1987  Τα θξάηε ηνπ ΟΗΔ ππνγξάθνπλ ην “Πξσηφθνιιν ηνπ 

Μφληξεαι”. Έρεη ζηφρν ηελ πξφιεςε εθπνκπψλ πνπ βιάπηνπλ 

ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο ηεο Γεο.  

1 Ιαλνπαξίνπ 1989  Τν “Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι” ηίζεηαη ζε ηζρχ.   

11 Γεθεκβξίνπ 1997  Τα θξάηε ηνπ ΟΗΔ εγθξίλνπλ ην “Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην”. 

Τα βηνκεραληθά θξάηε δεζκεχνληαη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 

αεξηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κέρξη 

ην 2012, θαηά 5,2% θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990.   

8 Μαξηίνπ 2000  Τν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ (European 

Climate Change Program) ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

“Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην”. Οη νκάδεο εξγαζίαο ζπδεηνχλ 

ελαιιαθηηθέο θαη ν θιηκαηηζκφο ησλ απηνθηλήησλ έξρεηαη ζην 

πξνζθήλην. 

10 Οθησβξίνπ 2000  Τν Σπκβνχιην Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU 

Environment Council) δεηά απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα εμεηάζεη κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

θζνξηνχρσλ αεξίσλ (θζνξηνχρα αέξηα πνπ επηδεηλψλνπλ ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ) απφ ηα θιηκαηηζηηθά 

απηνθηλήησλ.  

2003  Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ην HFC-152a, R-744 θαη 

άιια ςπθηηθά σο δπλαηά λέα ςπθηηθά κέζα γηα ηνλ θιηκαηηζκφ 

ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

16 Φεβξνπαξίνπ 2006  Η Honeywell παξνπζηάδεη λέα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

ςπθηηθά κέζα. 

17 Μαΐνπ 2006  Η Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πάλσ ζηα ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ  ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ (Οδεγία 

2006/40/EK, “Οδεγία MAC”), επηβάιιεη απζηεξέο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηα ςπθηηθά κέζα πνπ εθαξκφδνληαη. Μφλν 

ςπθηηθά κέζα κε GWP θάησ απφ 150 ζα κπνξνχλ λα 

εγθξηζνχλ γηα ρξήζε. 

4 Ινπιίνπ 2006  Ο Καλνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα θζνξηνχρα 

αέξηα (Καλνληζκφο (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 842/2006) θαη ε Οδεγία 

MAC ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηηο εθπνκπέο θζνξηνχρσλ αεξίσλ ηνπ θιηκαηηζκνχ 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 70/156/EWG ηίζεληαη ζε ηζρχ. 

48



14 Φεβξνπαξίνπ 2007  Οη Honeywell θαη DuPont παξνπζηάδνπλ λέα  ςπθηηθά κε 

ρακειφ GWP ζηελ εηήζηα Φεηκεξηλή Σχλνδν Δλαιιαθηηθψλ 

Χπθηηθψλ ηεο Γεξκαληθήο Έλσζεο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

(VDA). 

13 Φεβξνπαξίνπ 2008  Οη Honeywell θαη DuPont παξνπζηάδνπλ ην λέν θαη έηνηκν γηα 

ηελ αγνξά HFO-1234yf ζηελ εηήζηα Φεηκεξηλή Σχλνδν 

Δλαιιαθηηθψλ Χπθηηθψλ ηεο VDA. 

1 Γεθεκβξίνπ 2008  Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ HFO-1234yf ζηνλ REACH 

αξρίδεη. Ο REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals), ν λένο Καλνληζκφο γηα ηελ 

θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ, απαηηεί νη ρεκηθέο 

νπζίεο απφ κφλεο ηνπο αιιά θαη ζε παξαζθεπάζκαηα λα είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φεκηθψλ 

Πξντφλησλ (European Chemicals Agency - ECHA). 

8 Γεθεκβξίνπ 2008  Τν LGWP ςπθηηθφ HFO-1234yf ηεο Honeywell εγθξίλεηαη 

απφ ηε SAE γηα ρξήζε ζε νρήκαηα: “Τν HFO-1234yf 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ”. 

1 Ιαλνπαξίνπ 2009  Μεηά απφ εληαηηθέο δνθηκέο ηνπ R-744, ην Γηεζλέο 

Πξφγξακκα Δξεπλεηηθήο Σπλεξγαζίαο (International 

Cooperative Research Program) ηεο SAE δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζην HFO-1234yf  έλαληη ηνπ R-744 σο ςπθηηθνχ κέζνπ γηα ηελ 

πξαθηηθή ρξήζε ζε νρήκαηα. 

28 Μαΐνπ 2009  Η Γεξκαληθή Έλσζε Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (VDA) απαηηεί 

παγθφζκηα πξφηππα γηα ηα ςπθηηθά κέζα. 

4 Απγνχζηνπ 2009  Τν HFO-1234yf δνθηκάδεηαη εληαηηθά απφ ην Ιαπσληθφ 

Υπνπξγείν Υγείαο, Δξγαζίαο θαη Πξφλνηαο, Οηθνλνκίαο, 

Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαη Πεξηβάιινληνο θαη εγθξίλεηαη 

γηα πξαθηηθή ρξήζε. 

13 Οθησβξίνπ 2009  Η EPA δέρεηαη ζην Πξφγξακκα  Πνιηηηθήο Σεκαληηθψλ Νέσλ 

Δλαιιαθηηθψλ Λχζεσλ (SNAP) ηε ρξήζε ηνπ HFO-1234yf σο 

LGWP ςπθηηθφ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.   

5 Ιαλνπαξίνπ 2010  Τν Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ρνξεγεί 

ζηελ Honeywell ην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ην λέν LGWP 

ςπθηηθφ HFO-1234yf, γηα ηνλ θιηκαηηζκφ  κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ.  

20 Μαΐνπ 2010  Οη Honeywell θαη Dupont αλαθνηλψλνπλ κηα θνηλνπξαμία γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ LGWP ςπθηηθνχ HFO-1234yf. 
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23 Ινπιίνπ 2010  Η GM επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην HFO-1234yf ζηα 

απηνθίλεηα ησλ ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ Cadillac, Chevrolet, 

Buick θαη GMC απφ ην 2013 θαη κεηά. 

28 Φεβξνπαξίνπ 2011  Η EPA εγθξίλεη ην HFO-1234yf γηα ρξήζε ζηνλ θιηκαηηζκφ 

ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ. Η έθζεζε SNAP ηεο EPA 

επηθξίλεη ηηο δνθηκέο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Γεξκαληθφ 

Οκνζπνλδηαθφ Ιλζηηηνχην Έξεπλαο Υιηθψλ θαη Γνθηκψλ 

(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung - BAM) γηα 

ην γεγνλφο φηη δελ απνθαιχπηεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο 

δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ. Έηζη, νη δνθηκέο δε κπνξνχλ 

πξαγκαηηθά λα θξηζνχλ επηζηεκνληθά, φπσο ζεκεηψλεη ε EPA. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

3.1  Γενικά για ηον κλιμαηιζμό [19], [20] 

Κιηκαηηζκφο είλαη ε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο, ηεο θίλεζεο, 

ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ αέξα ελφο ρψξνπ ν νπνίνο νλνκάδεηαη θιηκαηηδφκελνο. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη ζε έλα ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ είλαη: 

 ε ζέξκαλζε: είλαη ε δηεξγαζία πξφζζεζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (ζεξκφηεηαο) 

ζηνλ αέξα ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ή ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε νξηζκέλα φξηα. 

 ε ςχμε: είλαη ε δηεξγαζία αθαίξεζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (ζεξκφηεηαο) απφ 

ηνλ αέξα ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή 

ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε νξηζκέλα φξηα. 

 ε χγξαλζε: είλαη ε δηεξγαζία πξφζζεζεο λεξνχ (πγξαζίαο) ζηνλ αέξα ηνπ 

θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ άλνδν ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ή ηε 

δηαηήξεζή ηεο ζε νξηζκέλα φξηα. 

 ε αθχγξαλζε: είλαη ε δηεξγαζία αθαίξεζεο λεξνχ (πγξαζίαο) απφ ηνλ αέξα 

ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ πηψζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ή ηε 

δηαηήξεζή ηεο ζε νξηζκέλα φξηα. 

 ε αλαλέσζε ηνπ αέξα: είλαη ε δηεξγαζία ιήςεο εμσηεξηθνχ αέξα θαη 

απφξξηςεο αέξα απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, κε ζθνπφ ηελ αξαίσζε ησλ 

αέξησλ πξνζκίμεσλ ηνπ αέξα θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα. 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ αέξα: είλαη ε δηεξγαζία αθαίξεζεο ησλ ζσκαηηδηαθψλ θαη 

βηνινγηθψλ πξνζκίμεσλ ηνπ αέξα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα. 

Με κηα επξχηεξε έλλνηα, ν φξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

ηεο ςχμεο, ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ ή απνιχκαλζεο πνπ ηξνπνπνηεί ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ αέξα. χζηεκα θιηκαηηζκνχ είλαη κηα ζπζθεπή, ζχζηεκα ή κεραληζκφο πνπ 
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ζηαζεξνπνηεζεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηελ πγξαζία εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε, θαζψο θαη ηε ζέξκαλζε αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

αέξα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζπλήζσο κε ηε ρξήζε ηνπ θχθινπ ςχμεο αιιά 

κεξηθέο θνξέο κε ηε ρξήζε ηεο εμάηκηζεο, πιένλ θνηλψο άλεζε γηα ηελ ςχμε ησλ 

θηηξίσλ θαη απηνθηλήησλ νρεκάησλ. 

Ο θιηκαηηζκφο ζηα απηνθίλεηα εθαξκφζηεθε γηα λα πξνζθέξεη άλεζε θαη 

πγηεηλφ πεξηβάιινλ ζηνλ νδεγφ θαη ηνπο επηβάηεο. Λέγνληαο θιηκαηηζκφ, ελλννχκε 

γεληθά ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ αεξηζκνχ ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο. Παξάκεηξνη φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία θαη ν αεξηζκφο ζην 

ρψξν ησλ επηβαηψλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξά ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη, ελψ 

κηα ελδερφκελε αιιαγή ηνπο εθ κέξνπο ηνπ νδεγνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην 

ξπζκφ, ψζηε λα κελ ελνριεί ηνπο επηβάηεο. ε ρψξνπο πνπ είλαη εξκεηηθά θιεηζηνί 

θαη ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλνη πνιινί άλζξσπνη, φπσο π.ρ. ζηα 

απηνθίλεηα, φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ, νη 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γίλνληαη γξήγνξα δπζάξεζηεο γηα ηνπο επηβάηεο θαη 

κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ, αθνχ πξνθαινχλ θφπσζε θαη ππλειία. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά ζπζηήκαηα κε ειεγρφκελν αεξηζκφ ζηα 

επηβαηηθά απηνθίλεηα, αιιά θαη ζηα θνξηεγά. ην ζχζηεκα αεξηζκνχ, πνπ είλαη 

βαζηθφ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ, ηνπνζεηνχληαη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, δειαδή 

ζεξκαληηθά ή ςπθηηθά ζηνηρεία. Έηζη, αλάινγα κε ην επίπεδν εμνπιηζκνχ θαη 

πνιπηέιεηαο, εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο, ηα πεξηζζφηεξα 

απηνθίλεηα πσινχληαη ζήκεξα κε θιηκαηηζηηθφ (air conditioner) ζηνλ βαζηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπο. 

H ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο αθήλεη κεγάια πνζά 

ζεξκφηεηαο, ηφζν ζηα θαπζαέξηα (πεξίπνπ 33%), φζν θαη ζην πγξφ ηεο ςχμεο 

(πεξίπνπ 33%). Έλα κέξνο ινηπφλ ηεο ζεξκφηεηαο απάγεηαη απφ ην πγξφ ςχμεο ηνπ 

θηλεηήξα (λεξνχ ή κίγκαηνο λεξνχ θαη αληηπεθηηθήο - αληηνμεηδσηηθήο δηάιπζεο) θαη 

γηα λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα ζε ζπγθεθξηκέλν ζεξκνθξαζηαθφ 

επίπεδν, πξνθεηκέλνπ απηφο λα έρεη θαιή απφδνζή. Μπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεξκφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ ησλ επηβαηψλ. 
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O πιήξεο θιηκαηηζκφο ηνπ απηνθηλήηνπ, κε ηελ πξνζζήθε κνλάδαο ςχμεο ηνπ 

αέξα είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο απαξαίηεηνπο εμνπιηζκνχο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο ζχζηεκα ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε 

πεξίπησζε αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ πεξηβάιινληνο, κε ηελ έλλνηα φηη δηαηεξεί ζε 

εγξήγνξζε ηνλ νδεγφ. 
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3.2  Το ζύζηημα αεπιζμού [19] 

Ο ειεγρφκελνο αεξηζκφο ησλ θιεηζηψλ ακαμσκάησλ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη 

κε αγσγνχο πξνζαγσγήο (αεξαγσγνχο) εμσηεξηθνχ αέξα (λσπνχ αέξα), είλαη ην 

πξψην βήκα γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπο. ηε δηαδξνκή ηνπο νη αεξαγσγνί έρνπλ 

θαηάιιεια δηαθξάγκαηα (ζπξίδεο) γηα ην άλνηγκα, ην θιείζηκν θαη ηε ξχζκηζε ηεο 

παξνρήο ηνπ αέξα πξνζαγσγήο, ελψ ππάξρνπλ θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζηφκηα 

(αθξνθχζηα) γηα ηε δηαλνκή ηνπ αέξα ζην ρψξν ηνπ ακαμψκαηνο. 

H δηαδηθαζία πξνζαγσγήο ηνπ αέξα ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ ηνπ απηνθηλήηνπ, 

είηε κε ηε βνήζεηα αλεκηζηήξα, είηε κε ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ αλαθέξεηαη σο 

αεξηζκφο, ελψ ε εμαγσγή ηνπ αέξα απφ ην ρψξν ηνπ ακαμψκαηνο, κέζσ ζπξίδσλ πνπ 

παξακέλνπλ κνλίκσο αλνηθηέο, αλαθέξεηαη σο εμαεξηζκφο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ είλαη 

λα πξνζάγεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ επαξθήο πνζφηεηα αέξα θαη λα 

θαηαλέκεηαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κε κέλνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ 

αλαλεψλεηαη ν αέξαο ηνπο, αιιά θαη λα κελ ππάξρνπλ έληνλνη ζηξνβηιηζκνί θαη 

ζπξηγκνί θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ. 

O αεξηζκφο - εμαεξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ απηνθηλήηνπ απνηειεί, ζπλεπψο, 

βαζηθφ ζπληειεζηή αζθαιείαο, γηαηί θξαηά ηνλ νδεγφ ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, 

ψζηε λα αληηδξά ζσζηά θαη έγθαηξα ζε θάζε θάζε ηεο νδήγεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Έηζη, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ζεηηθή πξνψζεζε ηνπ αέξα, ηνπνζεηείηαη ζηνπο 

αεξαγσγνχο έλαο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο κε ηξεηο ή ηέζζεξηο ηαρχηεηεο. 

Η ζπξίδα ή νη ζπξίδεο εηζφδνπ ηνπ αέξα, γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ακαμψκαηνο 

ζπλήζσο βξίζθνληαη, είηε ζην “ηξνπέην” ηνπ παινθαζαξηζηήξα, δειαδή εκπξφο απφ 

ην πξφζζην θξχζηαιιν ηνπ απηνθίλεηνπ (αλεκνζψξαθα ή παξ-κπξίδ), είηε ζην 

πξφζζην κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ (κάζθα), δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην ςπγείν. ηελ 

είζνδν ηνπ αέξα ηνπνζεηνχληαη πεξζίδεο (γξίιηεο) θαη δηθηπσηφ πιέγκα, γηα λα κελ 

εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα αθαζαξζίεο, θχιια δέλδξσλ, έληνκα θ.α. ηε ζπλερεία, 

κπνξεί λα ππάξρεη θαη θίιηξν γηα ιεπηφηεξν θαζαξηζκφ (δηήζεζε) ηνπ αέξα απφ 

ζθφλε, γχξε αλζέσλ θ.ιπ. Η θαηαλνκή ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ακαμψκαηνο 

γίλεηαη κε ζηφκηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζπλήζσο γχξσ απφ ηνλ πίλαθα νξγάλσλ 

(ηακπιφ) ηνπ απηνθηλήηνπ. 
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Σσήμα 3.1 - Είζοδορ, διαδπομή και έξοδορ αέπα μέζα από ηςπικό επιβαηικό όσημα [19]. 

 

ην ρήκα 3.1 [19] θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ αέξα κε: 

1. ηφκηα (αθξνθχζηα), ζπλήζσο δχν, πνπ ζηέιλνπλ αέξηα ζηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηνπ παξ-κπξίδ θαη έρνπλ πξννξηζκφ ην μαζάκπσκα ηνπ απφ 

πδξαηκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ ακαμψκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλήζσο θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

2. ηφκηα, ζπλήζσο δχν, ηα νπνία κπνξεί λα θαηαιήγνπλ ζε θηλεηά αθξνθχζηα 

θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζην θέληξν θαη ζην χςνο ηνπ πίλαθα ησλ νξγάλσλ 

θαη ζηέιλνπλ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ακαμψκαηνο πξνο ην πξφζσπν θαη ην 

ζψκα ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ. 

3. ηφκηα, ζπλήζσο δχν, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηα πξνεγνχκελα θαη 

ζηέιλνπλ αέξα ζην θάησ κέξνο, πξνο ην δάπεδν ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ 

ακαμψκαηνο, φπνπ θαη ηα πφδηα ησλ επηβαηψλ. 
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4. ηφκηα, ζπλήζσο δχν, πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ηνλ πίλαθα ησλ 

νξγάλσλ θαη θαηαιήγνπλ ζε θηλεηέο ξπζκηζηηθέο πεξζίδεο, έηζη ψζηε λα 

θαηεπζχλεηαη o αέξαο φπνπ ζέινπκε. 

5. ηαζεξά ζηφκηα, ζπλήζσο δχν, ηα νπνία βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά απφ 

ηνλ πίλαθα νξγάλσλ, πνπ πξννξηζκφ έρνπλ ην μεζάκπσκα ησλ πιατλψλ 

παξαζχξσλ ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ ζε πεξίπησζε ςπρξνχ θαηξνχ, γηα 

θαιχηεξε νξαηφηεηα. ε νξηζκέλα, κάιηζηα, κνληέια απηνθηλήησλ ηα ζηφκηα 

απηά βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο πφξηεο ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ. 

Δπίζεο, ζε αξθεηά απηνθίλεηα νη αεξαγσγνί κπνξεί λα θέξλνπλ αέξα θαη ζην 

ρψξν ησλ πίζσ θαζηζκάησλ. Γεληθά, ν αέξαο πξνζάγεηαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ, κε ηε βνήζεηα, φπσο είπακε, ηνπ ειεθηξηθνχ αλεκηζηήξα, κπνξεί 

φκσο απηφ λα γίλεηαη θαη κε θπζηθή ξνή, θαζψο, ην ίδην ην απηνθίλεην θηλείηαη θαη 

αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα πνπ έρεη. Σελ απνζηνιή απηή εθηεινχλ, ζπλήζσο, δχν 

ζηφκηα, δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ην ηακπιφ, πνπ θαηαιήγνπλ ζε θηλεηέο πεξζίδεο 

(γξίιηεο). 

Οη ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα ξπζκίδνληαη κε έλα κεηαγσγηθφ δηαθφπηε, ν 

νπνίνο θάζε θνξά επηιέγεη κηα νξηζκέλε ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα ηηο 3 ή 4 ηαρχηεηεο 

πνπ ζπλήζσο δηαζέηεη. Η έμνδνο ηνπ αέξα απφ ην ρψξν ηνπ ακαμψκαηνο, ιφγσ ηεο 

κηθξήο ππεξπίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, γίλεηαη απφ ηηο εηδηθέο 

ζπξίδεο εμαεξηζκνχ, νη νπνίεο βξίζθνληαη, θαηά θαλφλα, ζην νπίζζην κέξνο ηνπ 

ακαμψκαηνο, δεμηά θαη αξηζηεξά θνληά ζηα πίζσ παξάζπξα ή ζην παξ-κπξίδ, θαη 

είλαη πάληα αλνηθηέο. H ζρεδίαζε ησλ ζπξίδσλ εμαεξηζκνχ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, ε έμνδνο ηνπ αέξα απφ ηνλ ρψξν 

ηνπ ακαμψκαηνο. 
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3.3  Το ζύζηημα θέπμανζηρ [19], [21] 

Η εηζαγσγή εμσηεξηθνχ (λσπνχ) αέξα ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο είλαη θαη δπζάξεζηε αιιά θαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ησλ 

επηβαηψλ. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν, ν αέξαο απηφο πξηλ εηζαρζεί ζηνλ εζσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ ακαμψκαηνο, λα ζεξκαλζεί. Έλα κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ, (πεξίπνπ ην 33%) αθαηξείηαη γηα ηελ ςχμε ηνπ 

θηλεηήξα, είηε απεπζείαο κέζσ ηνπ αέξα ζηνπο αεξφςπθηνπο θηλεηήξεο, είηε έκκεζα 

κέζσ ηνπ πγξνχ ςχμεο (ζπλήζσο λεξνχ θαη αληηπεθηηθνχ δηαιχκαηνο) ζηνπο 

πγξφςπθηνπο θηλεηήξεο. Η ζεξκφηεηα απηή ηειηθά απάγεηαη απφ ηνλ αέξα. Πάλησο, 

ην πνζφ απηφ ηεο ζεξκφηεηαο είλαη αξθεηφ γηα λα ζεξκάλεη ηνλ αέξα πνπ έρεη 

πξννξηζκφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ακαμψκαηνο. 

ηνπο αεξφςπθηνπο θηλεηήξεο ππάξρεη κηα θηεξσηή ε νπνία παίξλεη θίλεζε 

απφ ηνλ θηλεηήξα θαη ε νπνία ζηέιλεη, κέζσ αεξαγσγψλ, πνζφηεηα λσπνχ αέξα ε 

νπνία πεξλά εμσηεξηθά ησλ πηεξπγίσλ ησλ θπιίλδξσλ ηνπ θηλεηήξα θαη ζεξκαίλεηαη. 

ηε ζπλέρεηα, πάιη κέζσ αεξαγσγψλ, ε πνζφηεηα απηή ηνπ αέξα εμέξρεηαη απφ 

ζηφκηα πξνο ην ρψξν ησλ επηβαηψλ θαη κέζσ ζπξίδσλ ειέγρεηαη ε παξνρή ηνπ ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηεο θακπίλαο. Σν ζχζηεκα απηφ παξνπζηάδεη έλα ζνβαξφ 

κεηνλέθηεκα, θαζψο κεηαθέξεη δπζάξεζηεο νζκέο απφ ηνλ θηλεηήξα, ελψ ππάξρεη 

θίλδπλνο λα κεηαθέξεη θαη θαπζαέξηα ζε πεξίπησζε δηαξξνψλ, πξάγκα πνιχ 

επηθίλδπλν ιφγσ ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) πνπ πεξηέρνπλ. 

ηνπο πγξφςπθηνπο θηλεηήξεο, γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ αέξα, ηνπνζεηείηαη ζε 

“ζεηξά” κε ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ν ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο (θαινξηθέξ), o νπνίνο 

έρεη ηελ ίδηα κνξθή κε ην ςπγείν ηνπ θηλεηήξα, κφλν πνπ είλαη κηθξφηεξνο. Έρεη δχν 

πδξνζαιάκνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ παξεκβάιιεηαη ν ζσιελσηφο ππξήλαο. Οη 

ζσιήλεο ηνπ ππξήλα εμσηεξηθά θέξνπλ πηεξχγηα γηα λα απμάλεηαη ε επηθάλεηά ηνπο, 

ελψ κέζα απφ απηνχο πεξλά ην ζεξκφ λεξφ πνχ έξρεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα, κε ζθνπφ 

λα ζεξκαίλεη ηνλ αέξα πνπ θπθινθνξεί αλάκεζα ζηα πηεξχγηα. 

O ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο (θαινξηθέξ) ζπλδέεηαη ζην θχθισκα ςχμεο ηνπ 

θηλεηήξα θαη ηαπηφρξνλα κε ην ςπγείν, κε απνηέιεζκα λα ηξνθνδνηείηαη κε ζεξκφ 

λεξφ πνπ έξρεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα, απφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη πξηλ απφ ην 

ζεξκνζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ηνπ θηλεηήξα. Η παξνρή ζεξκνχ λεξνχ πξνο ην 

θαινξηθέξ ειέγρεηαη απφ ηνλ νδεγφ ηνπ απηνθηλήηνπ κε δηαθφπηε (ξνπκπηλέην ή 
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βάλα), ην ρεηξηζηήξην ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Έηζη, ν νδεγφο κεηαθηλεί ηα δηάθνξα ρεηξηζηήξηα (κνρινχο) ή πεξηζηξέθεη ηα 

αληίζηνηρα θνπκπηά, αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή, έηζη ψζηε λα αλνίγεη ή λα θιείλεη ν 

δηαθφπηεο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ (πγξνχ), νπφηε ε παξνρή ηνπ πξνο ην θαινξηθέξ λα 

είλαη ζηαζεξή, φπσο εμάιινπ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα 

ζχζηεκα θαινξηθέξ “ζηαζεξήο παξνρήο” θαη ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. 

Παξάιιεια, ξπζκίδεηαη ε ζπξίδα αλάκημεο ηνπ λσπνχ αέξα, ελψ, ελαιιαθηηθά, 

κπνξεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ κέζσ ηεο 

βαιβίδαο (δηαθφπηε) πξνο ην θαινξηθέξ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαινξηθέξ 

“κεηαβιεηήο παξνρήο ζεξκνχ λεξνχ”. Δπηπιένλ, θαη ζηα δχν απηά είδε θαινξηθέξ 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, κέζσ δηαθφπηε, αλεκηζηήξαο κε ηελ θαηάιιειε ηαρχηεηα, 

ψζηε λα ξπζκίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ζεξκνχ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην ρψξν ησλ 

επηβαηψλ. O εμσηεξηθφο (λσπφο) αέξαο αλαξξνθάηαη απφ ηηο γξίιηεο (αλνίγκαηα) ηνπ 

επάλσ κέξνπο ηνπ θαπφ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη νδεγείηαη, κέζσ ηνπ θειχθνπο ηεο 

εηζαγσγήο αέξα, ζηε κνλάδα ζέξκαλζεο (θαινξηθέξ) κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνχ 

αλεκηζηήξα. Έηζη, ε κνλάδα ζέξκαλζεο (θαινξηθέξ) πεξηιακβάλεη ηξείο ζπξίδεο:  

1. Μηα ζπξίδα αλάκημεο αέξα ε νπνίν ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα. 

2. Μηα ζπξίδα αεξηζκνχ. 

3. Μηα ζπξίδα θαηεχζπλζεο ηνπ αέξα πξνο ην δάπεδν ηνπ απηνθηλήηνπ.  

Όιεο απηέο νη ζπξίδεο ειέγρνπλ ηε δηαλνκή ηεο ξνήο ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ απηνθηλήηνπ. H ζπξίδα εηζαγσγήο λσπνχ αέξα κπνξεί λα θιείλεη θαη’ επηινγή 

ηνπ νδεγνχ, εκπνδίδνληαο ηελ εηζαγσγή ηνπ, φηαλ ε ζέξκαλζε δελ ιεηηνπξγεί (είλαη 

θιεηζηή). 

Δπίζεο, ηα ρεηξηζηήξηα ζέξκαλζεο ζε έλα ηππηθφ ρεηξνθίλεην ζχζηεκα απνηεινχληαη 

απφ ηξείο κνρινχο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζην κέζνλ ηνπ ηακπιφ (πίλαθα 

ειέγρνπ) θαη είλαη: 

1. Σν ρεηξηζηήξην ηνπ αέξα, ην νπνίν επηιέγεη - ελεξγνπνηεί ηελ εηζαγσγή ηνπ 

αέξα θαη ηελ απηφκαηε εμαγσγή ηνπ. 
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2. Σν ρεηξηζηήξην ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην νπνίν ειέγρεη ην άλνηγκα - θιείζηκν ηνπ 

δηαθφπηε ή ηε ξχζκηζε ηεο παξνρήο, κέζσ ηνπ δηαθφπηε πξνζαγσγήο ζεξκνχ 

λεξνχ ζην θαινξηθέξ, ξπζκίδνληαο έηζη ηε ζεξκνθξαζία. 

3. Σν ρεηξηζηήξην (δηαθφπηε) ηνπ θηλεηήξα ηνπ αλεκηζηήξα, ην νπνίν ξπζκίδεη 

ηελ παξνρή ηνπ αέξα, κέζσ ηεο θηεξσηήο ηνπ αλεκηζηήξα. 

 

 

Σσήμα 3.2 - Γενική διάηαξη αεπιζμού και θέπμανζηρ αςηοκινήηος [19]. 
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ην ρήκα 3.2 [19] θαίλεηαη, ηφζν o πίλαθαο κε ηνπο ρεηξνθίλεηνπο κνρινχο 

ξχζκηζεο ηνπ θαινξηθέξ, φζν θαη κηα ηππηθή δηάηαμε θπθινθνξίαο αέξα. Δπίζεο, 

θαίλεηαη θαη κηα γεληθή δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεη ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη 

έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ θαη ζέξκαλζεο απηνθηλήηνπ. 

Βέβαηα, εθηφο απφ ηα ρεηξνθίλεηα ρεηξηζηήξηα ζέξκαλζεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απηνκαηηζκνί πνπ ειέγρνληαη απφ κηα 

ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ θαη απφ ην αληίζηνηρν ρεηξηζηήξην ηνπ απηφκαηνπ 

απηνχ θαινξηθέξ. 
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3.4  Το ζύζηημα τύξηρ [19], [21], [22] 

Η πξνζζήθε ηεο ςπθηηθήο κνλάδαο ζπληειεί ζηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θιηκαηηζκνχ ηνπ απηνθηλήηνπ (air conditioning), κε ηνλ νπνίν επηδηψθνπκε θαη 

θξνληίδνπκε ψζηε ζηνλ θιεηζηφ ρψξν ηνπ απηνθηλήηνπ νη ζπλζήθεο παξακνλήο λα 

είλαη επράξηζηεο θαη πγηεηλέο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. ε 

νξηζκέλεο βέβαηα πεξηπηψζεηο θαη αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ νδεγνχ, ν 

θιηκαηηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηά ηηο άιιεο επνρέο ηνπ έηνπο. Σν 

ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ δειαδή δελ είλαη κφλν γηα ηηο ζεξκέο εκέξεο. Σν ρεηκψλα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θαινξηθέξ δηνρεηεχεη ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ μεξφ, δεζηφ αέξα πνπ 

απνξξνθά θάζε πγξαζία απφ ηα ηδάκηα ηνπ απηνθηλήηνπ δηεπθνιχλνληαο ηελ 

νδήγεζε. Τπάξρνπλ θη άιινη ιφγνη πνπ θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηνπνζέηεζεο 

θιηκαηηζκνχ. Δθηφο απφ ηηο δπζκελείο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ησλ κεγάισλ 

πφιεσλ, κε ηε δέζηε, ηα θαπζαέξηα θαη ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηα ζχγρξνλα απηνθίλεηα επηδεηλψλεη ηελ θαηάζηαζε. Οη κεγάιεο, 

επηθιηλείο γπάιηλεο επηθάλεηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα απηνθίλεηα γηα βειηίσζε ηεο 

αεξνδπλακηθήο εγθισβίδνπλ ηε ζεξκφηεηα ηνπ ειίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο. 

Έηζη, έλα απηνθίλεην πνπ είλαη ζηαζκεπκέλν ζηνλ ήιην ζεξκαίλεηαη πνιιέο θνξέο 

ππεξβνιηθά. Δπίζεο, ε πςειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιχηε ζηα 

απηνθίλεηα λέαο ηερλνινγίαο απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ νρήκαηνο. 

Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη απφ πιεπξάο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, φηαλ 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ςπθηηθή κνλάδα, αθαηξνχληαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ θηλεηήξα ηνπ 

απηνθηλήηνπ απφ 2 έσο 5 PS, ελψ ηαπηφρξνλα απμάλεηαη θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

πεξίπνπ απφ 0,4 έσο 0,8 lit / 100 km. Η θαηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα απμάλεηαη κφλν 

ζην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ απψιεηα απηή, αθνχ ην θιηκαηηζηηθφ ζχζηεκα είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα, ε νπνία 

“αλαγλσξίδεη” ην πξφζζεην θνξηίν θαη δίλεη εληνιή γηα πινπζηφηεξν κίγκα. 

ην ρήκα 3.3 [19] θαίλνληαη ιεπηνκέξεηεο νιφθιεξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

θιηκαηηζκνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ, ηε κνλάδα ζέξκαλζεο θαη 

ηε κνλάδα ςχμεο. 
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Σσήμα 3.3 - Πλήπερ ζύζηημα κλιμαηιζμού και κςκλοθοπίαρ αέπα [19]. 

 

Σα ζπνπδαηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αέξα ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ζηα νπνία απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο 

ςπθηηθήο κνλάδαο, είλαη: 

 Η ζεξκνθξαζία: Ο αέξαο δειαδή πξέπεη λα έρεη ζεξκνθξαζία αλάινγε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 Η Τγξαζία: Ο αέξαο πξέπεη λα πθίζηαηαη αθχγξαλζε, έηζη ψζηε ε ζρεηηθή 

πγξαζία ηνπ λα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο (πεξίπνπ 45-

55%), ρσξίο φκσο λα ζακπψλνπλ ηα ηδάκηα ηνπ απηνθηλήηνπ.  
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 Η θαζαξφηεηα ηνπ αέξα: Ο πξνζαγφκελνο αέξαο πξέπεη λα είλαη 

θηιηξαξηζκέλνο κε εηδηθά θίιηξα (κηθξνθίιηξα), ψζηε λα είλαη απαιιαγκέλνο 

απφ μέλα ζσκαηίδηα, ζθφλε θ.ιπ.  

 Η θίλεζε ηνπ αέξα κέζα ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ: Ο αέξαο πξέπεη λα 

αλαλεψλεηαη, αιιά θαη λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ησλ επηβαηψλ ξεχκαηα.  

 H ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ζην 

εζσηεξηθφ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπκπηεζηή, λα κελ μεπεξλά νξηζκέλα 

επίπεδα, δηφηη ε παξακνλή ησλ επηβαηψλ ζην ρψξν δελ ζα είλαη επράξηζηε 

αιιά ελνριεηηθή, ηδηαίηεξα αλ ν ζφξπβνο είλαη πςειφο. 

Έλα πιήξεο ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ζπλδπάδεη έλα εμαηκηζηή (πνπ απνηειεί 

κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αέξα ηεο ςπθηηθήο κνλάδαο) θαη έλα αλεκηζηήξα. 

Δπηπιένλ, ε φιε δηάηαμε πξνζθέξεη ζπλδπαζκέλεο ιεηηνπξγίεο ξνήο ηνπ αέξα απφ ηα 

δηάθνξα ζηφκηα πνπ δηαζέηεη. Έηζη, ν ζπκπηεζηήο θαη ν ζπκππθλσηήο ηνπνζεηνχληαη 

ζην δηακέξηζκα (ρψξν) ηνπ θηλεηήξα, ελψ ν εμαηκηζηήο, ην θαινξηθέξ, ν 

αλεκηζηήξαο θαη ηα ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ηνπο ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ. 

O κεραληζκφο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη κεραληθφο, λα 

ρξεζηκνπνηεί δειαδή ζπξκαηφζρνηλα ειέγρνπ, ην “θελφ” ηνπ θηλεηήξα θαη ην 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ απηνθηλήηνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ρεηξηζηήξηα, θνπκπηά ειέγρνπ ή πιήθηξα, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο 

απηνκαηνπνίεζήο ηνπ. ηελ ηειεπηαία κάιηζηα πεξίπησζε, ν έιεγρνο ηνπ 

θιηκαηηζηηθνχ γίλεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ 

(Electronic Control Unit - ECU), κέζσ πιεξνθνξηψλ πνπ έξρνληαη ζε απηήλ απφ 

αηζζεηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, νη 

εληνιέο απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ζηέιλνληαη κε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

ζεκάησλ πξνο ηνπο ελεξγνπνηεηέο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχλ ηα 

αληίζηνηρα εμαξηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ π.ρ. ηηο ζπξίδεο ηνπ αέξα, ηηο ζηξνθέο ηνπ 

αλεκηζηήξα, ηνλ ειεθηξνκαγλεηηθφ ζπκπιέθηε ηνπ ζπκπηεζηή θ.ιπ. Οη δηάθνξνη 

αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1 [21]. 
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Πίνακαρ 3.1 - Αιζθηηήπερ και ενεπγοποιηηέρ [21]. 

Δμαξηήκαηα Λεηηνπξγία 

Αηζζεηήξαο θσηφο θαη 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

Αληρλεχεη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο (εκέξα, λχρηα), θαζψο 

θαη ηελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο ηακπιφ 

Αληρλεχεη ηε ζεξκνθξαζία ζην ηακπιφ ηνπ απηνθηλήηνπ 

(έλδεημε γηα ηαρεία ςχμε). 

Αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο 

Αληρλεχεη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

Αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο 

αλαξξνθνχκελνπ αέξα 

Αληρλεχεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θξέζθνπ 

αλαξξνθνχκελνπ αέξα. 

Γφηεο ζεξκνθξαζίαο 

αέξα ρψξνπ πνδηψλ 

Διέγρεη ηελ πνζφηεηα ηεο παξερφκελεο πνζφηεηαο αέξα 

ζην ρψξν ησλ πνδηψλ. 

Αηζζεηήξαο πίεζεο 

θιηκαηηζκνχ 

Αληρλεχεη ηελ πίεζε ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ. 

ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΣΔ Μνηέξ ρψξνπ πνδηψλ κε πνηελζηφκεηξν. Μνηέξ 

θεληξηθνχ θιαπέηνπ κε πνηελζηφκεηξν. Μνηέξ θιαπέηνπ 

ζεξκνθξαζίαο κε πνηελζηφκεηξν. Μνηέξ θιαπέηνπ 

ζηαηηθήο πίεζεο κε πνηελζηφκεηξν. Αλεκηζηήξαο 

θξέζθνπ αέξα κε εγθέθαιν γηα αλεκηζηήξα. 

 

Αλάινγα ινηπφλ κε ην βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ειεθηξνλη-

θή κνλάδα ειέγρνπ (ECU) κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

1. Δλεξγνπνίεζε ή δηαθνπή ηνπ θιηκαηηζηηθνχ, κέζσ ζρεηηθνχ δηαθφπηε (ΟΝ - 

OFF). 

2. Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζηηθνχ, φηαλ ν ζπκπηεζηήο ηίζεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ιηγφηεξν ζπρλά. 

3. Απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζηηθνχ, αλάινγα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

έρεη επηιέμεη ν νδεγφο. 

4. Απηφκαην έιεγρν, κέζσ δηαθνπηψλ απμνκείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. 

5. Έιεγρν ξνήο ηνπ αέξα πξνο ην δάπεδν ή ην παξ-κπξίδ. 

6. Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηέζζεξηο ζπλήζσο 

ηαρχηεηεο πξνψζεζεο ηνπ αέξα. 

7. Έιεγρν αλαθχθισζεο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα. 

8. Έιεγρν ξνήο ηνπ αέξα πξνο ην πξφζσπν ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζπλνδεγνχ. 
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9. Έιεγρν ξνήο ηνπ αέξα πξνο ηα πφδηα θαη ην θάησ κέξνο ηνπ ρψξνπ ησλ 

επηβαηψλ. 

10. Έιεγρν ξνήο ηνπ αέξα πξνο ην παξκπξίδ θαη ηα πιατλά παξάζπξα, γηα ην 

μεζάκπσκα ηνπο. 

Αο ζεκεησζεί, φηη ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη δηαδηθαζία - δηάηαμε 

απηνδηάγλσζεο ησλ βιαβψλ ηνπ. 

Σν ζπγθξφηεκα ςχμεο ηνπ αέξα πεξηιακβάλεη ην ζπκπηεζηή κε ηνλ 

ειεθηξνκαγλεηηθφ ζπκπιέθηε, ην ζπκππθλσηή κε ηνλ βνεζεηηθφ ηνπ αλεκηζηήξα, 

ηνλ εμαηκηζηή κε ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ, ηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα θαη ην ξπζκηζηή 

ζεξκνθξαζίαο. Ο ζπκπηεζηήο θαη ν ζπκππθλσηήο ηνπνζεηνχληαη ζην δηακέξηζκα 

(ρψξν) ηνπ θηλεηήξα, ελψ ν εμαηκηζηήο, ην θαινξηθέξ, ν αλεκηζηήξαο θαη ηα 

ρεηξηζηήξηα ειέγρνπ ηνπο ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ (θακπίλα). 

 

 

Σσήμα 3.4 - Σςγκπόηημα τςκηικήρ μονάδαρ αςηοκινήηος [19]. 
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ην ρήκα 3.4 [19] θαίλνληαη ην πιήξεο ζπγθξφηεκα ηεο ςπθηηθήο κνλάδαο. 

Πην αλαιπηηθά: 

Σςμπιεζηήρ: 

Σνπνζεηείηαη ζην δηακέξηζκα ηνπ θηλεηήξα θαη παίξλεη θίλεζε, κέζσ ηκάληα, 

απφ ηξνραιία ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα. ηα ρεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή ελεξγνπνηείηαη ρεηξνθίλεηα φηαλ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην 

ζχζηεκα, κέζσ ελφο ειεθηξηθνχ δηαθφπηε. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή (εθθίλεζε - 

δηαθνπή) ζηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ην ζεξκνζηάηε ρψξνπ, φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία θζάζεη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, νπφηε πξνθαιείηαη ε εκπινθή ή ε 

απεκπινθή ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζπλδέζκνπ νκναμνληθνχ κε ηελ ηξνραιία ηνπ 

ζπκπηεζηή θαη o ζπκπηεζηήο εθθηλεί ή ζηακαηά, αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

ρακειήο πίεζεο ςπθηηθφ κέζν κε ηε κνξθή αεξίνπ αλαξξνθάηαη απφ ηνλ εμαηκηζηή 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπηέδεηαη κε ηνλ ζπκπηεζηή ζε πςειή πίεζε θαη πςειή 

ζεξκνθξαζία. 

Σςμπςκνυηήρ: 

Σνπνζεηείηαη, ζπλήζσο, ζην πξφζζην κέξνο ηνπ ςπγείνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ε 

αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη σο εμήο: Σν ςπθηηθφ αέξην πνπ έρεη ζπκπηεζζεί θαη 

ζεξκαλζεί απφ ηνλ ζπκπηεζηή, ζπκππθλψλεηαη, κεηαηξέπεηαη δειαδή ζε πγξφ ζηνλ 

ζπκππθλσηή, ςπρφκελν απφ ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πεξλά αλάκεζα ζηα 

πηεξχγηα ησλ ζσιήλσλ ηνπ ζπκππθλσηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπκππθλσηήο 

εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ αηκνχ ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, φζν θαη ηε 

ζπκπχθλσζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππφςπμε ηνπ ίδηνπ ηνπ πγξνχ. 

Σςλλέκηηρ τςκηικού ςγπού - ζςζζυπεςηήρ: 

Δίλαη δνρείν πνπ απνζεθεχεη ην ςπθηηθφ πγξφ θαη αθαηξεί απφ απηφ αθελφο 

πηζαλή πγξαζία (λεξφ) κέζσ αθπγξαληηθψλ πιηθψλ θαη αθεηέξνπ μέλα ζσκαηίδηα, 

φηαλ ην ςπθηηθφ θπθινθνξεί κέζα ζην ζχζηεκα, ζε πεξίπησζε πνπ ην ηειεπηαίν 

ρξεζηκνπνηεί εθηνλσηηθή βαιβίδα. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ ην ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί ηξηρνεηδή ζσιήλα, ηνπνζεηείηαη δνρείν πνπ αλαθέξεηαη σο 

ζπζζσξεπηήο, νπφηε ππάξρεη αλεμάξηεην θίιηξν γηα ηελ αθχγξαλζε ηνπ ςπθηηθνχ 

πγξνχ. 
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Εκηονυηική βαλβίδα - ηπισοειδήρ ζυλήναρ: 

Η εθηνλσηηθή βαιβίδα “ζηξαγγαιίδεη” (ππνβηβάδεη) ηελ πίεζε ηνπ ςπθηηθνχ 

πγξνχ πξνο ηνλ εμαηκηζηή, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα ην πνζφ ηνπ ςπθηηθνχ πνπ πεξλά 

κέζα απφ απηφλ, θαζνξίδνληαο έηζη ηελ ςπθηηθή ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλαιιαθηηθά, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξφο ηξηρνεηδήο ζσιήλαο (capillary tube), ν νπνίνο πάλησο 

κεηνλεθηεί ζε ζρέζε κε ηε βαιβίδα, δηφηη έλαο παγνθξαγκφο ηνπ (θξάμηκν) κπνξεί λα 

επηθέξεη ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο. 

Εξαημιζηήρ: 

H ζεξκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα ν νπνίνο πξνσζείηαη (θπθινθνξεί) ζην 

ρψξν ησλ επηβαηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ αλεκηζηήξα, απνξξνθάηαη απφ ην πγξφ 

ςπθηηθφ κέζν ην νπνίν θαη αηκνπνηείηαη, κε απνηέιεζκα λα ςχρεηαη θαζψο απηφο (ν 

αέξαο) πεξλά εμσηεξηθά ησλ ζσιήλσλ αινπκηλίνπ ηνπ εμαηκηζηή.  

Βαλβίδερ ζέπβιρ αναππόθηζηρ και καηάθλιτηρ: 

Απφ ηηο βαιβίδεο απηέο γίλεηαη ε πξφζζεζε - θφξηηζε (ζπκπιήξσζε ή 

πιήξσζε) θαη ε αθαίξεζε ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. εκεηψλεηαη φηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά κηα ςπθηηθή δηάηαμε πξέπεη λα έρεη κέζα ηεο ηε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

ςπθηηθνχ κέζνπ, φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Ππεζοζηάηηρ ηπιών επιπέδυν: 

Ο πξεζνζηάηεο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ 

ζπκππθλσηή, φηαλ ην απηνθίλεην είλαη αθίλεην ή θηλείηαη πνιχ αξγά ιφγσ 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ψζηε λα ζπκππθλσζεί ην ςπθηηθφ πγξφ. Δπίζεο, 

ελεξγνπνηεί ηνλ ειεθηξνκαγλεηηθφ ζπκπιέθηε ηεο ηξνραιίαο ηνπ ζπκπηεζηή, φηαλ ε 

πίεζε (πιεπξά πςειήο πίεζεο) θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ή θαηά ηελ παχζε ηνπ 

αλεκηζηήξα ηνπ ζπκππθλσηή θζάζεη ζε πνιχ πςειέο ηηκέο, φπσο θαη φηαλ ιφγσ 

απσιεηψλ ςπθηηθνχ κέζνπ ή ιφγσ εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο κηθξφηεξεο ησλ 10° C, 

νπφηε δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ 

ςπθηηθνχ κέζνπ R-134a, ε πίεζε είλαη κηθξφηεξε ησλ 2,5 bar. ε πεξίπησζε πνπ o 

πξεζνζηάηεο δελ είλαη ηξηψλ επηπέδσλ, πεξηιακβάλεηαη επηπιένλ κηα αζθαιηζηηθή 

βαιβίδα πςειήο πίεζεο ή ελαιιαθηηθά δηάηαμε πξεζνζηάηε “πςειήο”, γηα έιεγρν ηεο 

πίεζεο φηαλ απηή θζάζεη ζε επηθίλδπλεο ηηκέο (ζπλήζσο ηεο ηάμεο ησλ 20 bar). 
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3.5  Η απσή λειηοςπγίαρ ηηρ τςκηικήρ μονάδαρ [19], [22] 

O απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα ςχμνπκε έλα ρψξν επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εμάηκηζε ή αηκνπνίεζε θάπνηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ. Δάλ έλα γξήγνξα εμαηκηδφκελν 

πγξφ ηνπνζεηεζεί ζε έλα δνρείν πνπ βξίζθεηαη ζε έλα θιεηζηφ θηβψηην, ηφηε ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ κέζα ζην θηβψηην ζα πέζεη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην εμαηκηδφκελν 

πγξφ απνξξνθά ηε ζεξκφηεηα εμάηκηζήο ηνπ απφ ηνλ πεξηβάιινληα αέξα ηνπ ρψξνπ 

ηνπ θηβσηίνπ. Αλ ινηπφλ απηφ ην πγξφ πεξηζπιιερζεί θαη ςπρζεί κε θξχν αέξα ή 

λεξφ, δειαδή εάλ αθαηξεζεί ε ζεξκφηεηά ηνπ, ζα κεηαηξαπεί θαη πάιη ζε πγξφ. Καη’ 

επέθηαζε θαη ην κεράλεκα ςχμεο εξγάδεηαη κε ηελ ίδηα αξρή. πλεπψο, ε ζεξκφηεηα 

ζην ρψξν ησλ επηβαηψλ απνξξνθάηαη απφ ηνλ εμαηκηζηή, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, αθνχ κεηαηξέπεηαη αξρηθά ην ςπθηηθφ κέζν απφ πγξφ ζε 

αέξην θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζεξκφηεηα απηή απνβάιιεηαη κέζσ ηνπ ζπκππθλσηή πξνο 

ην πεξηβάιινλ, κεηαηξέπνληαο έηζη ην ςπθηηθφ κέζν απφ αέξην πάιη ζε πγξφ. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηνλ ζπκππθλσηή, ην ςπθηηθφ κέζν, ην 

νπνίν είλαη πγξφ, πεξλά απφ ηνλ ζπιιέθηε - αθπγξαληή, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, θαη θζάλεη ζηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα, ε νπνία ξπζκίδεη αλάινγα ηελ 

παξνρή ηεο κάδαο ηνπ πξνο ην ζηνηρείν αηκνπνίεζεο (εμαηκηζηή). Έηζη, κε απηφλ ηνλ 

εμηζσηή ηεο πίεζεο ππάξρεη επηθνηλσλία ηνπ ζεκείνπ εμφδνπ ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 

απφ ηελ βαιβίδα, κέζσ αγσγνχ πνπ βξίζθεηαη ζην ζψκα ηεο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο, 

κε ην θάησ κέξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο ηεο βαιβίδαο. εκεηψλεηαη φηη ε ελέξγεηα ηεο 

εθηνλσηηθήο βαιβίδαο ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηεο πίεζεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 

(“ζηξαγγαιηζκφ”) κε ηαπηφρξνλε απμνκείσζε ηεο παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ, κέζσ 

κηαο βεινλνεηδνχο ή ζθαηξηθήο βαιβίδαο θαη ηεο έδξαο ηεο. Η βεινλνεηδήο ή 

ζθαηξηθή απηή βαιβίδα ελεξγεί θαηφπηλ εληνιήο ηνπ δηαθξάγκαηνο ηεο εθηνλσηηθήο 

βαιβίδαο θαη αλάινγα κε ηηο πηέζεηο θαηάζιηςεο θαη αλαξξφθεζεο πνπ αζθνχληαη 

ζην δηάθξαγκα ηεο εθηνλσηηθήο βαιβίδαο, κέζσ ηεο πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

βνιβφ (αηζζεηήξην), ξπζκίδνληαο έηζη ηελ παξνρή ςπθηηθνχ κέζνπ κε ηαπηφρξνλε 

ξχζκηζε θαη ηεο ππεξζέξκαλζεο. O φξνο ππεξζέξκαλζε αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά 

(αχμεζε) ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηεο ζέζεο ηνπ βνιβνχ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αηκνπνίεζεο ζην ηέινο ηνπ ζηνηρείνπ αηκνπνίεζεο. H ππεξζέξκαλζε απηή αθνξά 

ηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα κφλν θαη φρη ηελ ππεξζέξκαλζε ζηελ αλαξξφθεζε ηνπ 

ζπκπηεζηή, ε νπνία θπζηθά είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξψηε. εκεηψλεηαη, πάλησο, 
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φηη ε ππεξζέξκαλζε ξπζκίδεηαη κε ηνλ θνριία, αλάινγα κε ηελ επηινγή πνπ 

επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Δλαιιαθηηθά, αληί εθηνλσηηθήο βαιβίδαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηαζεξφο ηξηρνεηδήο ζσιήλαο. 

θνπφο ηνπ ζηνηρείνπ αηκνπνίεζεο είλαη ε αθαίξεζε ζεξκφηεηαο απφ ηνλ 

αέξα ηνπ ρψξνπ ησλ επηβαηψλ θαη ε απφδνζή ηεο ζην πγξφ ςπθηηθφ κέζν, ην νπνίν 

αιιάδεη θάζε (θαηάζηαζε) θαη γίλεηαη αέξην. H αιιαγή θάζεο γίλεηαη, γεληθά, ζε 

ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ζε ρακειή πίεζε ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ν αηκφο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ κε κηθξή ππεξζέξκαλζε 

αλαξξνθάηαη απφ ηνλ ζπκπηεζηή θαη θαηαζιίβεηαη ζηνλ ζπκππθλσηή. O ζπκπηεζηήο 

δηαηεξεί ζε θπθινθνξία ην ςπθηηθφ κέζν κέζα ζηνπο αγσγνχο θαη ζηηο επηκέξνπο 

ζπζθεπέο ηεο ςπθηηθήο εγθαηάζηαζεο, ππεξληθψληαο ηφζν ηεο ηξηβέο ξνήο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ςπθηηθνχ, φζν θαη ηε δηαθνξά πίεζεο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπ ζπκππθλσηή θαη 

ηνπ ζηνηρείνπ αηκνπνίεζεο (εμαηκηζηή). O ζπκπηεζηήο, φπσο αλαθέξζεθε, γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη κεραληθή ελέξγεηα, ε νπνία δίδεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Έηζη, ν ζπκππθλσηήο παξαιακβάλεη ην ςπθηηθφ κέζν κε ηε κνξθή 

αηκνχ πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη κε ηε βνήζεηα ξεχκαηνο εμσηεξηθνχ 

αέξα κέζσ αλεκηζηήξα απνξξίπηεη πξνο ην πεξηβάιινλ ηελ ζεξκφηεηα ηνπ αηκνχ ηνπ 

ςπθηηθνχ θχθινπ, νπφηε ην ςπθηηθφ κέζν ζηαδηαθά αιιάδεη θάζε θαη θαηαιήγεη λα 

εμέξρεηαη απφ ηνλ ζπκππθλσηή σο πγξφ πιένλ. 

ηε ζπλέρεηα, επαλαιακβάλεηαη ν ίδηνο θχθινο ιεηηνπξγίαο. 

Πάλησο, ε ςπθηηθή εγθαηάζηαζε έρεη ζσζηή απφδνζε αλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ε αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ εμέξρεηαη απφ ηα 

ζηφκηα πξνο ηνλ ρψξν ησλ επηβαηψλ είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Πίλαθα 3.2 [19]. 

Πίνακαρ 3.2 - Θεπμοκπαζιακή ζσέζη πεπιβάλλονηορ και σώπος επιβαηών [19]. 

Θεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 
21° C 27° C 32° C 38° C 43° C 

Θεξκνθξαζία 

πξνζαγφκελνπ αέξα ζην 

ρψξν ησλ επηβαηψλ 

4° έσο 7° C 6° έσο 8° C 7° έσο 10° C 

 

ην ρήκα 3.5 [22] θαίλνληαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο. 
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Σσήμα 3.5 - Κανονική λειηοςπγία ζςζηήμαηορ τύξηρ [22]. 
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3.6  Πιθανέρ βλάβερ και ζςνηήπηζη [19], [21] 

Οη θπξηφηεξεο βιάβεο ηνπ θαινξηθέξ ελφο απηνθηλήηνπ είλαη: 

1. H αθαλφληζηε παξνρή ζεξκφηεηαο παξά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλεκηζηήξα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε κεησκέλε παξνρή λεξνχ (ςπθηηθνχ 

πγξνχ) ζην ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ή θαη ζε αληηθαλνληθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζεξκνζηάηε. 

2. H αλεπαξθήο παξνρή ζεξκφηεηαο παξά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλεκηζηήξα, γεγνλφο πνπ, ζπλήζσο, νθείιεηαη, είηε ζε αληηθαλνληθή ιεη-

ηνπξγία ηνπ ζεξκνζηάηε, είηε ζε βιάβε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ηακπιφ ηνπ απηνθηλήηνπ, είηε θαη ζε εκπινθή 

(“θφιιεκα”) ηνπ δηαθφπηε ζεξκνχ λεξνχ (ςπθηηθνχ πγξνχ). 

3. H κεδεληθή παξνρή ζεξκφηεηαο ελψ ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, είηε ζε έκθξαμε ηνπ ζσιήλα πξνζαγσγήο, είηε ζε 

έκθξαμε ηνπ ελαιιάθηε (ςπγείνπ), είηε θαη ζε εκπινθή (“θφιιεκα”) ηνπ 

δηαθφπηε ζεξκνχ λεξνχ (ςπθηηθνχ πγξνχ), κε απνηέιεζκα ηελ είζνδν θξχνπ 

αέξα. 

4. H ζνξπβψδεο ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα, γεγνλφο πνχ είηε νθείιεηαη ζε 

θζνξά ησλ ξνπιεκάλ ηνπ, είηε ζε ζξαχζε πηεξπγίνπ ηεο θηεξσηήο, είηε θαη ζε 

αληηθαλνληθή ηνπνζέηεζε ηνπ αλεκηζηήξα ζηε βάζε ηνπ. 

5. H δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη, ζπλήζσο, 

είηε ζε βξαρπθχθισκα (“θάςηκν”) ηεο αζθάιεηαο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε 

ζηνλ αλεκηζηήξα, είηε ζε βξαρπθχθισκα (“θάςηκν”) ηνπ κνηέξ, είηε ζε 

αληηθαλνληθή γείσζε, είηε ζε θαηεζηξακκέλν ππθλσηή, είηε ζε αληηθαλνληθέο 

ζπλδέζεηο, είηε θαη ζε ζξαχζε ή θζνξά ηνπ δηαθφπηε ζην ηακπιφ ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 
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Οη θπξηφηεξεο βιάβεο ηεο ςπθηηθήο κνλάδαο ελφο απηνθηλήηνπ είλαη: 

1. H αλεπαξθήο ςχμε, ζπλήζσο ιφγσ χπαξμεο κηθξήο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ 

κέζνπ ή ιφγσ απφθξαμεο ηνπ ζπκππθλσηή ή ηνπ εμαηκηζηή. 

2. H ζνξπβψδεο ιεηηνπξγία, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε: 

 Με επζπγξακκηζκέλεο ηξνραιίεο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηνπ ζηξνθαινθφξνπ 

άμνλα. 

 ε ηκάληα ραιαξφ ή πνιχ ζθηγκέλν ή θζαξκέλν. 

 “Κηχπεκα” ηνπ ζπκπηεζηή ιφγσ χπαξμεο κεγάιεο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ κέζνπ 

εληφο ηνπ. 

 Υαιαξνχο θνριίεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ζπκπηεζηή ζηνλ θηλεηήξα. 

 Πξφβιεκα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζπκπιέθηε. 

 Τπεξβνιηθή θζνξά θαη αλνρέο (“ηδφγν”) ηνπ ζπκπηεζηή. 

 Πξφβιεκα ησλ ςπθηξψλ ηνπ θηλεηήξα ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ θαινξηθέξ. 

3. Σα πξνβιήκαηα ειεθηξηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε: 

 ηελ ηξνραιία ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζπκπιέθηε, φηαλ δελ ιεηηνπξγεί, 

ζπλήζσο, είηε ιφγσ “θακέλεο” αζθάιεηαο πξνζηαζίαο ή θαηεζηξακκέλνπ 

ξειέ, είηε ιφγσ θνκκέλεο πεξηέιημεο, είηε ιφγσ θαηεζηξακκέλνπ πξεζνζηάηε, 

είηε ιφγσ ηξνθνδνζίαο ηεο πεξηέιημεο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε κε ξεχκα 

κηθξφηεξεο ηάζεο, είηε ηέινο ιφγσ παξνπζίαο πίεζεο θάησ απφ 1,5 έσο 1,65 

bar ζην θχθισκα ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. 

 ε νιίζζεζε (“παηηλάξηζκα”) ηεο ηξνραιίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ 

ζπκπιέθηε, γεγνλφο πνπ, ζπλήζσο, νθείιεηαη ζε βξαρπθχθισκα ηεο 

πεξηέιημεο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ή ζε ηξνθνδνζία ηεο πεξηέιημεο ηνπ 

ειεθηξνκαγλήηε κε ξεχκα κηθξφηεξεο ηάζεο. 

 ε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηνπ 

θαινξηθέξ, γεγνλφο πνπ, ζπλήζσο, νθείιεηαη είηε ζε θακέλε αζθάιεηα 

πξνζηαζίαο, είηε ζε δηαθνπή ή βξαρπθχθισκα ηεο πεξηέιημεο ηνπ θηλεηήξα. 
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ηα δηάθνξα κνληέια απηνθηλήησλ εθαξκφδνληαη πνιιά είδε ζπζηεκάησλ 

ςχμεο, ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπληεξεηή 

λα εξκελεχεη ηηο ελδείμεηο ησλ πηέζεσλ ηεο θάζαο καλνκέηξσλ, πνπ απνηειεί ην 

θχξην εξγαιείν ηνπ. Έηζη, ινηπφλ, γηα ηνλ έιεγρν, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ξχζκηζε φινπ 

απηνχ ηνπ θπθιψκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζα καλνκέηξσλ κε ηελ νπνία γίλεηαη 

αληηιεπηή νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο θαλνληθέο ελδείμεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

κηα ζσζηά ιεηηνπξγνχζα δηάηαμε θιηκαηηζκνχ. 

Πάλησο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ςπθηηθήο κνλάδαο ζε εηνηκφηεηα θαη θαιή 

θαηάζηαζε, ζα πξέπεη απηή λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ κηα ή δχν θνξέο ην 

κήλα, θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά. 

H δηαδηθαζία δηάγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ξπζκίζεσλ 

αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεπψλ (Workshop θαη 

Service Manuals) ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ R-1234yf 

4.1  Γενικά για ηιρ θεπμοδςναμικέρ ιδιόηηηερ [23], [24] 

Είλαη γλσζηό όηη θάζε ηζνηξνπηθό ζύζηεκα ζηαζεξήο ζύλζεζεο θαη κάδαο, ην 

νπνίν δξα ζηα όξηα ηνπ κε νκνηόκνξθε ζηαζεξή ζηαηηθή πίεζε θαη δελ ππόθεηηαη 

ζηελ επίδξαζε πεδίσλ βαξύηεηαο, ειεθηξηζκνύ ή καγλεηηζκνύ, επηθαλεηαθώλ 

θαηλνκέλσλ, ρεκηθώλ δξάζεσλ, αθηηλνβνιίαο θ.ιπ., νλνκάδεηαη ζεξκνδπλακηθό 

ζύζηεκα pvT . Ωο θπξηόηεξα ζεξκνδπλακηθά κεγέζε ελόο pvT  ζπζηήκαηνο 

νξίδνληαη ε πίεζε p , ε ζεξκνθξαζία T θαη ν εηδηθόο όγθνο v  ή ηζνδύλακα ε 

ππθλόηεηα  . Άιια ζεκαληηθά ζεξκνδπλακηθά κεγέζε είλαη ε εηδηθή εληξνπία s , ε 

εηδηθή εζσηεξηθή ελέξγεηα u , ε εηδηθή ελζαιπία h , ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ππό 

ζηαζεξή πίεζε pc  θαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν vc . Τα κεγέζε 

απηά ζα αλαθέξνληαη ζην εμήο σο ζεξκνδπλακηθέο ηδηόηεηεο. Σε θάζε αλαθνξά ζηηο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηόηεηεο “εληξνπία”, “εζσηεξηθή ελέξγεηα” θαη “ελζαιπία” ζα 

ελλννύληαη ηα ζεξκνδπλακηθά κεγέζε εηδηθή εληξνπία, εηδηθή εζσηεξηθή ελέξγεηα θαη 

εηδηθή ελζαιπία αληίζηνηρα, εθηόο θαη αλ ζεκεηώλεηαη θάηη δηαθνξεηηθό. Έλα pvT  

ζύζηεκα ην νπνίν ηζνξξνπεί θαη ην νπνίν απνηειείηαη από κηα κόλν θαζαξή νπζία 

πεξηγξάθεηαη πιήξσο κε ηε βνήζεηα δύν εθ ησλ ζεξκνδπλακηθώλ κεγεζώλ πηέζεσο 

p , ζεξκνθξαζίαο T  θαη εηδηθνύ όγθνπ v . Τα ζεξκνδπλακηθά κεγέζε p , T  θαη v  

νλνκάδνληαη σο εθ ηνύηνπ θαηαζηαηηθά κεγέζε. Επηπιένλ, εάλ ζε θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δύν από απηέο ηηο κεηαβιεηέο έρνπλ κηα νξηζκέλε 

ζηαζεξή ηηκή, ηόηε ε ηξίηε ιακβάλεη θαζνξηζκέλε ηηκή. Υπάξρεη επνκέλσο κεηαμύ 

ησλ ηξηώλ θαηαζηαηηθώλ κεγεζώλ κηα ζρέζε ηεο κνξθήο ( , , ) 0p v T  , ε νπνία 

νλνκάδεηαη θαηαζηαηηθή εμίζσζε (Equation of State - EoS).  

Εηδηθόηεξή πεξίπησζε ή αιιηώο θαηάζηαζε ελόο ηέηνηνπ pvT  ζπζηήκαηνο 

είλαη ε θαηάζηαζε θνξεζκνύ (saturation state) ή θαηάζηαζε αηκνπνίεζεο, όπνπ ε 

πγξή θαη ε αηκώδεο θάζε ζπλππάξρνπλ ζε ηζνξξνπία. Γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή κηαο 

ηέηνηαο θαηάζηαζεο αξθεί κόλν έλα από ηα θαηαζηαηηθά ζεξκνδπλακηθά κεγέζε 

πηέζεσο θνξεζκνύ p  ή ζεξκνθξαζίαο θνξεζκνύ T  ή εηδηθνύ όγθνπ πγξήο ή 

αηκώδνπο θάζεο v , βάζεη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζζνύλ ηα ππόινηπα 

θαηαζηαηηθά κεγέζε θαη νη ζεξκνδπλακηθέο ηδηόηεηεο γηα ην θνξεζκέλν πγξό ή ηνλ 
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θνξεζκέλν αηκό. Εάλ κηα από απηέο ηηο κεηαβιεηέο έρεη κηα νξηζκέλε ζηαζεξή ηηκή, 

ηόηε θαη θάζε κηα από ηηο άιιεο ιακβάλεη αληίζηνηρα (ζπλήζσο κνλαδηθή) 

θαζνξηζκέλε ηηκή. Είλαη θαλεξό ινηπόλ όηη ζε θαηάζηαζε θνξεζκνύ ε θαηαζηαηηθή 

εμίζσζε εθθπιίδεηαη ζε κηα από ηηο αθόινπζεο ζρέζεηο: ( , ) 0p T   ή ( , ) 0p v   ή 

( , ) 0T v  , νη νπνίεο νλνκάδνληαη εμηζώζεηο θνξεζκνύ (vapor pressure equations). 

H ζρέζε ( , ) 0p T   παξηζηάλεηαη ζε έλα δηάγξακκα πίεζεο - ζεξκνθξαζίαο κε κηα 

γλεζίσο αύμνπζα θακπύιε, ε νπνία νλνκάδεηαη θακπύιε εμάηκηζεο ή αηκνπνίεζεο 

(vaporization curve) ή θακπύιε θνξεζκνύ (saturation curve) θαη έρεη δύν αθξαία 

ζεκεία. Τν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη πηέζεσλ 

νλνκάδεηαη ηξηπιό ζεκείν (triple point) θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ pvT  

ζπζηήκαηνο ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ ζε ηζνξξνπία ε ζηεξεή, πγξή θαη ε αηκώδεο. 

θάζε. Τν αθξαίν ζεκείν ηεο θακπύιεο θνξεζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη πηέζεσλ νλνκάδεηαη θξίζηκν ζεκείν (critical point). Είλαη 

θαλεξό όηη ην κέγηζην ζεκείν πνπ πξνθύπηεη από ηηο παξαπάλσ κνξθέο ησλ 

εμηζώζεσλ θνξεζκνύ είλαη ην θξίζηκν ζεκείν. Η πίεζε p , θαη ε ζεξκνθξαζία T  ζην 

θξίζηκν ζεκείν νλνκάδνληαη θξίζηκε πίεζε θαη θξίζηκε ζεξκνθξαζία αληίζηνηρα. 

Αληηθαζηζηώληαο ηηο ηηκέο ηεο θξίζηκεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο ζηε ζρέζε 

( , , ) 0p v T   πξνθύπηεη ν όγθνο v  ζην θξίζηκν ζεκείν, δειαδή ν θξίζηκνο εηδηθόο 

όγθνο.  

Καηά θαλόλα νη δηάθνξεο θαηαζηαηηθέο εμηζώζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

πεξηγξάθνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ζηελ ππνθξίζηκε πεξηνρή ( ,  c cp p T T  ) 

ηελ πγξή θαη ηελ αηκώδε θάζε ηεο θάζε νπζίαο γηα ηελ νπνία θαηαζηξώζεθαλ. 

Οθείινπλ κάιηζηα λα αλαπαξάγνπλ κε θνκςό ηξόπν, δειαδή κε ιίγεο πξάμεηο, 

θπξίσο παξαγσγίζεηο θαη ιίγεο ή θαζόινπ νινθιεξώζεηο, ηηο πεξηζζόηεξεο ή θαη όιεο 

ηηο ζεξκνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ηεο θάζε νπζίαο, ζε ζπλδπαζκό βέβαηα θαη κε άιιεο 

ζεκειηώδεηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο ηδηόηεηεο απηέο κεηαμύ ηνπο.  

Σηελ παξνύζα Δηπισκαηηθή Εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην κνληέιν ηεο 

θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο Peng-Robinson γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεξκνδπλακηθώλ 

ηδηνηήησλ ηνπ R-1234yf ζηελ ππέξζεξκε πεξηνρή. 
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4.2  Διαηύπωζη ηηρ καηαζηαηικήρ εξίζωζηρ Peng-Robinson 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ, γηα ηα πξαγκαηηθά αέξηα, ν θαζνξηζκόο 

ελόο θαηαζηαηηθνύ κεγέζνπο ζηελ ππέξζεξκε πεξηνρή απαηηεί ηε γλώζε ησλ άιισλ 

δύν κεγεζώλ, δειαδή ππάξρεη κεηαμύ ηνπο κηα ζρέζε ηεο κνξθήο ( , )p p T v .  

Μηα ηέηνηα ζρέζε καο παξέρεη θαη ε θαηαζηαηηθή εμίζσζε Peng-Robinson 

[25], ε νπνία έρεη ηε κνξθή: 

    2 2

( ) ( )

2

RT a T RT a T
p

v b v v b b v b v b v vb b
   

      
 (4.2.1) 

  

όπνπ p  είλαη ε πίεζε (kPa) , T  είλαη ε ζεξκνθξαζία (K) , v  είλαη ν γξακκνκνξηαθόο 

όγθνο 3(cm / mol)  θαη 38314.472 kPacm / molKR   είλαη ε παγθόζκηα ζηαζεξά ησλ 

αεξίσλ. Οη παξάκεηξνη 6 2( ) (kPa cm / mol )a T  θαη 3 (cm / mol)b  ηεο θαηαζηαηηθήο 

εμίζσζεο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

Γηα ην θξίζηκν ζεκείν: 

2 2

( ) 0.457235 c
c

c

R T
a T

p
  (4.2.2) 

 

( ) 0.077796 c
c

c

RT
b T

p
  (4.2.3) 

 

όπνπ  cT  είλαη ε θξίζηκε ζεξκνθξαζία θαη cp  ε θξίζηκε πίεζε 

 

Γηα νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία πέξαλ ηεο θξίζηκεο: 

( ) ( ) ( )ca T a T T  (4.2.4) 

 

( ) ( )cb T b T  (4.2.5) 

όπνπ 

 
2

1/2( ) 1+ 1   (αδηάζηαηε παξάκεηξνο)rT k T   
 

 (4.2.6) 

κε  

20.37464 1.54226 0.26992  (όηαλ 0.49)k        (4.2.7) 
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ν ζπληειεζηήο εθθεληξόηεηαο   είλαη όξνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε κε 

ζθαηξηθόηεηα ηνπ κνξίνπ ηεο νπζίαο. 

άξα, ην ( )T  δίλεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ   θαη ηεο αλεγκέλεο ζεξκνθξαζίαο
 rT

 
από ηε 

ζρέζε: 

  
2

2 1/2( ) 1+ 0.37464 1.54226 0.26992 1 rT T      
 

 (4.2.8) 

κε 

r

c

T
T

T
  (4.2.9) 

    

Επνκέλσο, νη παξάκεηξνη ( )a T  θαη b  δίλνληαη από ηηο ζρέζεηο: 

 
2

2 2
2( ) 0.457235 1+ 0.37464 1.54226 0.26992 1c

c c

R T T
a T

p T
 

  
      

   

 (4.2.10) 

 

0.077796 c

c

RT
b

p
  (4.2.11) 

 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήησλ είλαη αλαγθαία ε 

εύξεζε ησλ παξαγώγσλ 
( )a T

T




θαη 

2

2

( )a T

T




. Παξαγσγίδνληαο ινηπόλ ηε ζρέζε 

(4.2.10) σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία T  πξνθύπηεη: 

 

 

2
2 2

2

2 2
2

2 2

( )
0.457235 1+ 0.37464 1.54226 0.26992 1

( )
0.457235 2 1+ 0.37464 1.54226 0.26992 1

( )
0.91447 1+0.37464

c

c c
T

c

c c
T

c

c

R Ta T T

T p T

R Ta T T

T p T

R Ta T

T p

 

 

                  

   
              


 



2
2

2 2 2

0.37464 1.54226 0.26992
1.54226 0.26992

( ) 0.37464 1.54226 0.26992 1
0.91447

2

c
T

c

c c

T
T

R Ta T

T p T T

 
 

 

   
    

  
  

  
  



 

2 2 2( ) 0.37464 1.54226 0.26992 1
0.457235 c

c c

R Ta T

T p T T

    
  
   

 (4.2.12) 
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θαη 

2 22 2

2

2 22 2

2 3/2

( ) 0.37464 1.54226 0.26992 1
0.457235

( ) 0.37464 1.54226 0.26992 1
0.457235

2

c

c c
T

c

c c

R Ta T

T p T T

R Ta T

T p TT

 

 

    
    
     

     
         

 

  

2 22 2

2 3

( ) 0.37464 1.54226 0.26992 1
0.2286175 c

c c

R Ta T

T p T T

    
  
   

 (4.2.13) 
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4.3  Μαθημαηική διαηύπωζη ηων θεπμοδςναμικών ιδιοηήηων 

Σε απηή ηελ θνκκάηη πεξηγξάθνληαη όιεο νη ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνλ ππνινγηζκό όισλ ησλ επηζπκεηώλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ςπθηηθνύ 

κέζνπ πνπ εμεηάδνπκε. 

 

Οη ζεκειηώδεηο ζεξκνδπλακηθέο παξάκεηξνη (θξίζηκε πίεζε, θξίζηκε 

ζεξκνθξαζία, θξίζηκνο γξακκνκνξηαθόο όγθνο) γηα ην R-1234yf ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.1 [26], [27]. 

 

Πίνακαρ 4.1 - Θεμελιώδειρ θεπμοδςναμικέρ παπάμεηποι για ηο R-1234yf [26], 

[27]. 

Μέγεθορ ςμβολιζμόρ Σιμή 

γξακκνκνξηαθή κάδα M  114.042 g/mol 

θξίζηκε πίεζε 
cp  3.382 ΜPa 

θξίζηκε ζεξκνθξαζία 
cT  367.85 K 

θξίζηκνο γξακκνκνξηαθόο 

όγθνο 
cv  238.6 cm

3
/mol 

θξίζηκε ππθλόηεηα 
c  478 kg/m

3
 

ζπληειεζηήο 

εθθεληξόηεηαο 

  0.280 

 

Η εηδηθή ζηαζεξά ηνπ αεξίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε [28]: 

 

3 1 1
1 1

1 1

 [kPa cm mol K ]
 [kJ kg K ]

1000  [g mol ]
s

R
R

M

 
 

 

  
  


 (4.3.1) 

 

Γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ηάζεο αηκώλ θαη ζεξκνθξαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

εμίζσζε ηύπνπ Wagner ε νπνία εθθξάδεη ηελ ηάζε αηκώλ ζπλαξηήζεη ηεο αλεγκέλεο 

ζεξκνθξαζίαο rT
 
[29]: 

 

1.5 2.5 5

1 2 3 4ln( )r rT p A A A A        (4.3.2) 

κε 

r

c

p
p

p
  (4.3.3) 

θαη  

1 rT    (4.3.4) 
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Οη ζηαζεξέο iA  παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 4.2 [29]. 

 

Πίνακαρ 4.2 - ηαθεπέρ 
iA  [29]. 

i  
iA  

1 -7.34421  

2 1.49565  

3 -1.77264  

4 -4.92486  

 

Τα κόξηα ελόο αεξίνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε θαη απηή ε θίλεζε είλαη 

πνπ δεκηνπξγεί ηηο καθξνζθνπηθέο ζεξκνδπλακηθέο ηδηόηεηεο ελόο ζπζηήκαηνο, νπόηε 

νη δηακνξηαθέο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ απηέο ηηο καθξνζθνπηθέο ηδηόηεηεο. 

 

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ [30] πξνθύπηνπλ νη νξηζκνί γηα ην πξαγκαηηθό θαη 

ην ηδαληθό αέξην: 

Πξαγκαηηθό αέξην [30] είλαη έλα αέξην ζην νπνίν νη δηακνξηαθέο δπλάκεηο είλαη 

ζεκαληηθέο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. 

Ιδαληθό αέξην [28] είλαη έλα πξόηππν αέξην πνπ απνηειείηαη από θαληαζηηθά κόξηα 

κεδεληθνύ όγθνπ πνπ δελ αιιειεπηδξνύλ. Η pvT  ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αληηπξνζσπεύεηαη από ηελ απινύζηεξε θαηαζηαηηθή εμίζσζε igpv RT . 

 

Από ηε ζεξκνδπλακηθή ηζρύνπλ [28]: 

 

, ,s u h  ζπλαξηήζεη ησλ T  θαη p  ή T  θαη v : 

p T

h h
dh dT dp

T p

   
    

    
 (4.3.5) 

p T

s s
ds dT dp

T p

   
    

    
 (4.3.6) 

v T

u u
du dT dv

T v

    
    

    
 (4.3.7) 

v T

s s
ds dT dv

T v

    
    

    
 (4.3.8) 
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Εμηζώζεηο Maxwell: 

s v

T p

v s

    
    

    
 (4.3.9) 

ps

T v

p s

   
   

   
 (4.3.10) 

v T

p s

T v

    
   

    
 (4.3.11) 

p T

v s

T p

   
   

    
 (4.3.12) 

 

 

Γηα θάζε πξαγκαηηθό αέξην κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη ε ηηκή ηεο 

επηζπκεηήο κεηαβιεηήο απνηειείηαη από ην άζξνηζκα ηεο ηδαληθήο ηηκήο ηειείνπ 

αεξίνπ θαη ηεο ππνιεηπόκελεο ηηκήο απηνύ [28]. Οπόηε, γηα ηελ εληξνπία ζεσξνύκε: 

 

ig Rs s s   (4.3.13) 

 

 

Τα πξαγκαηηθά αέξηα ζπκπεξηθέξνληαη σο ηέιεηα ζε πνιύ κηθξέο πηέζεηο ή 

ηζνδύλακα ζε πνιύ κηθξέο ππθλόηεηεο, όπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ κνξίσλ είλαη 

ακειεηέεο. Επνκέλσο, νη ηδαληθέο ηηκέο νξίδνληαη από ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηηο 

ζπλζήθεο αλαθνξάο, ελώ ηα ππνιεηπόκελα κεγέζε εμαξηώληαη από ηελ πίεζε ή ηνλ 

όγθν. Η κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο νξηζκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθό αεξίνπ 

εμαξηάηαη κόλν από ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ αεξίνπ θαη 

όρη από ηνλ ηξόπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβνιή. Επνκέλσο, ην ζεκείν 

αλαθνξάο επηιέγεηαη απζαίξεηα αθνύ ε εληξνπία δελ είλαη θαηαζηαηηθό κέγεζνο θαη 

έρεη λόεκα κόλν ε δηαθνξά ηεο αλάκεζα ζε δύν θαηαζηάζεηο. Σύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ:  

 

0

0

T ig
ig

T v

s
s s dT

T

 
   

 
  (4.3.14) 

 

   

0 0

 

g gR id
R

g g

g g gT T T

s s s
s d d

 

 
  

        
                      
   (4.3.15) 
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Από ηε ζρέζε (4.3.11): 

 

2

g

g

T v g T

s p s p

v T T 




         
                   

 (4.3.16) 

 

Από ηε ζεξκνδπλακηθή ηζρύεη ε ζεκειηώδεο ζρέζε [28]: 

 

v v v

u s v
du Tds pdv T p

T T T

       
         

       

0

v

v

cs

T T

 
  

 
 (4.3.17) 

 

Γηα ηηο κνλάδεο ηεο ππθλόηεηαο ηζρύεη ε ζρέζε: 

 

3 1 1 3 [kg m ] 1000  [g mol ]  [mol cm ]g M         (4.3.18) 

 

 

Η εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ππό ζηαζεξή πίεζε ζε ρακειέο πηέζεηο (ηδαληθό 

αέξην) είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ινηπόλ ηεο ηδαληθήο 

εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ R-1234yf ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζρέζε [26], [31]: 

 

 
5

1 1

0

 [kJ kg K ]  [K]
iig

p i

i

c c T 



     

 
2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

ig

pc c cT c T c T c T c T       (4.3.19) 

 

   

 Οη ζηαζεξέο ic  παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3 [26], [31]. 

 

Πίνακαρ 4.3 - ηαθεπέρ ic  [26], [31]. 

i  
ic  

0 0.233399  × 10
0
 

1 1.824511  × 10
-3

 

2 3.515961  × 10
-6

 

3 -1.124891  × 10
-8

 

4 1.060711  × 10
-11

 

5 -3.482831  × 10
-15
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Από ηηο ζρέζεηο (4.3.14), (4.3.17), (4.3.18), (4.3.19) πξνθύπηεη: 

 

0 0

0 0

0

ln

igigT T
pig v

s

T T

cc p
s s dT s dT R

T T p

  
       

   
   

 

2 3 4 5

0 0 1 2 3 4 5

2 3 4 5

0 0 0 0
0 0 1 0 2 3 4 5

0

ln
2 3 4 5

ln ln
2 3 4 5

ig

s

T T T T
s s c T c T c c c c

T T T T RT
c T c T c c c c R

p



 
        

 

 
       
 

 (4.3.20) 

   

 

Από ηηο ζρέζεηο (4.3.15), (4.3.16), (4.3.18) πξνθύπηεη: 

 

2 2

0 0

1 1 1
  

1000

g

gg

ig
R

g

g

p RTp p p p
s d d

T T M T T

 

 



 
 

         
           

           
   

2

0

1 1
 

1000

R R p
s d

M T






 

  
   

   
  (4.3.21) 

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζόηεηα 
2

0

1
 

R p
d

T






 

  
  

   
  παξαγσγίδνπκε αξρηθά 

ηελ εμίζσζε Peng-Robinson (4.2.1) σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία θαη πξνθύπηεη: 

2 2

( )

2

a T

p R T

T v b v vb b



    
    

 (4.3.22) 

 

Σηε ζπλέρεηα επεμεξγαδόκαζηε ηε ζρέζε ζέηνληαο 1/ v  , πνιιαπιαζηάδνληαο θαη 

ηα δύν κέιε κε 
2

1


  θαη πξνζζέηνληαο ην 

R


 θαη ζηα δύν κέιε, νπόηε πξνθύπηεη: 

 

2 2 2 2

( )

1

1 2

a T

R p R R T

T b b b      
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Οινθιεξώλνληαο θαη ηα δύν κέιε σο πξνο   έρνπκε ηειηθά: 

 

2 2 2 2

0 0

( )

1
  

1 2

a T

R p R R Td d
T b b b

 



 
      

 
            

        
 

   (4.3.23) 

 

 

Από ηα καζεκαηηθά, ηζρύεη: 

 

 

 

 

1/2
2

2

1/2 1/22 2 2
0

0

2 41 1
 ln , 4 ,  0 

4 2 4

x

x ax b b ac
dx b ac a

ax bx c b ac ax b b ac

   
   
      
 

  (4.3.24) 

 

 

αληηζηνηρίδνληαο ηε ζρέζε απηή κε ηε δηθή καο πεξίπησζε, δειαδή κε ην 

2 2

0

1
 

1 2
d

b b




   : 

 

2  , 2  ,  1a b b b c    , νπόηε: 

 

2

2 2 2

0 0

1 1 2 2 8
 ln

1 2 8 2 2 8

b b b
d

b b b b b b





  

   
  

     
  (4.3.25) 

 

 

 

Επνκέλσο, από ηηο ζρέζεηο (4.3.21), (4.3.23), (4.3.25) πξνζδηνξίδεηαη ε ππνιεηπόκελε 

εληξνπία: 

 

1 ( ) 1 1 2 1 2
ln 1 ln ln

1000 8 1 2 1 2

R a T b
s R b

M T b b






      
     

        

 (4.3.26) 
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Τειηθά, από ηηο ζρέζεηο (4.3.13), (4.3.20), (4.3.26) δηακνξθώλεηαη ε ζπλνιηθή 

εληξνπία: 

 

2 3 4 5

0 0 1 2 3 4 5

2 3 4 5

0 0 0 0
0 0 1 0 2 3 4 5

0

ln
2 3 4 5

ln ln
2 3 4 5

1 ( ) 1 1 2 1 2
ln 1 ln ln

1000 8 1 2 1 2

T T T T
s s c T c T c c c c

T T T T RT
c T c T c c c c R

p

a T b
R b

M T b b








 
        

 

 
        
 

      
     

        

 (4.3.27) 

 

 

Αληίζηνηρα, γηα ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ζεσξνύκε: 

 

ig Ru u u   (4.3.28) 

 

 
0 0 0

0 0 0 0

από ζρέζε 

  

ig
pT T Tig

ig ig ig

v p s

T T Tv

c
u

u u dT u c dT u c dT R T T
T

 
         

 
    

 

 

2 3 4 5 6

0 0 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

0 0 0 0 0
0 0 1 2 3 4 5 0

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

ig

s

T T T T T
u u c T c c c c c

T T T T T
c T c c c c c R T T

 
        

 

 
        
 

 (4.3.29) 

 

0 0

 

g gR ig
R

g g

g g gT T T

u u u
u d d

 

 
  

        
                      
   (4.3.30) 

 

 

Από ηε ζεξκνδπλακηθή ηζρύεη ε ζεκειηώδεο ζρέζε [28]: 

 

2 2

g

g

g g g g gT T T

p u s p
du Tds pdv Tds d T




    

      
                       

1

 (4.3.31) 
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Από ηηο ζρέζεηο (4.3.16), (4.3.18), (4.3.30), (4.3.31) πξνθύπηεη: 

 

2 2 2

0 0

2 2 2

  

g g

g g

R ig
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  (4.3.32) 

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζόηεηα 
2 2

0

 
p T p

d
T






 

  
  

   
  επεμεξγαδόκαζηε ηε 

ζρέζε ζέηνληαο 1/ v  , πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δύν κέιε κε 
2

T


  θαη 

πξνζζέηνληαο ηελ πνζόηεηα 
2 2 2 2

( )

1 2

p RT a T

b b b    
 

  
 (από θαηαζηαηηθή 

εμίζσζε Peng-Robinson) θαη ζηα δύν κέιε, νπόηε πξνθύπηεη: 

 

2 2 2

p T p RT

T b   

 
  

  
2 2 2

( )

1 2

a T RT

b b b   
 

   2 2

( )

1 2

a T
T

T

b b 




 

 (4.3.33) 

 

 

Οινθιεξώλνληαο θαη ηα δύν κέιε σο πξνο   έρνπκε ηειηθά: 

 

2 2 2 2

0 0

( )
( )

  
1 2

a T
T a T

p T p Td d
T b b

 



 
   

 
          

       
 

   (4.3.34) 
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Επνκέλσο, από ηηο ζρέζεηο (4.3.25), (4.3.32), (4.3.34) πξνζδηνξίδεηαη ε ππνιεηπόκελε 

εζσηεξηθή ελέξγεηα: 

 

( )
( )

1 1 2 1 2
ln ln

1000 8 1 2 1 2

R

a T
T a T

bTu
M b b






       

     

 (4.3.35) 

 

 

Τειηθά, από ηηο ζρέζεηο (4.3.28), (4.3.29), (4.3.35) δηακνξθώλεηαη ε ζπλνιηθή 

εζσηεξηθή ελέξγεηα: 
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0 0 1 2 3 4 5 0

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

( )
( )

1 1 2 1 2
ln ln

1000 8 1 2 1 2

s

T T T T T
u u c T c c c c c

T T T T T
c T c c c c c R T T

a T
T a T

bT

M b b





 
        

 

 
         
 


       

     

 (4.3.36) 

 

Η ελζαιπία νξίδεηαη από ηε ζρέζε [23]: 

 

g

p
h u


   (4.3.37) 

 

Από ηηο ζρέζεηο (4.3.18), (4.3.36), (4.3.37) πξνθύπηεη ηειηθά: 
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 (4.3.38) 
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Η εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν πξνθύπηεη κε παξαγώγηζε 

ηεο ζρέζεο (4.3.36) σο πξνο ηε ζεξκνθξαζία: 
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u
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 (4.3.39) 

 

 

Η εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ππό ζηαζεξή πίεζε πξνθύπηεη από ηηο 

αθόινπζεο ζεξκνδπλακηθέο ζρέζεηο: 
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 (4.3.40) 

 

 

Παξαγσγίδνπκε ηελ εμίζσζε Peng-Robinson (4.2.1) σο πξνο ηνλ γξακκνκνξηαθό 

όγθν θαη πξνθύπηεη: 
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2 2
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 (4.3.41) 
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Τειηθά, από ηηο ζρέζεηο (4.3.22), (4.3.39), (4.3.40), (4.3.41) δηακνξθώλεηαη ε 

έθθξαζε γηα ηελ εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ππό ζηαζεξή πίεζε: 
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 (4.3.42) 

 

Ο ιόγνο 
p

v

c

c
 ππνινγίδεηαη: 

 
p

v

c

c
   (4.3.43) 

 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπκπηεζηόηεηαο Z  δίλεηαη από ηε ζρέζε [23]: 

 

pv
Z

RT
  (4.3.44) 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ R-1234yf θαη ηελ 

εθπόλεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαγξακκάησλ απαηηήζεθε ε επίιπζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

σο πξνο ηνλ όγθν εμίζσζεο Peng-Robinson γηα ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ,p T . 

Γηα λα επηηεπρζεί απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ε επαλαιεπηηθή κέζνδνο Newton-Raphson.  

 

H επαλάιεςε Newton (Newton iteration ή Newton-Raphson) είλαη κηα 

αξηζκεηηθή κέζνδνο γηα ηελ πξνζεγγηζηηθή εύξεζε ησλ ιύζεσλ κηαο εμίζσζεο f(x)=0, 

όπνπ f είλαη κηα κε γξακκηθή παξαγσγίζηκε ζπλάξηεζε. H επαλάιεςε Newton 

μεθηλά κε κηα αξρηθή εθηίκεζε (initial guess) ηεο ιύζεο θαη ζηε ζπλέρεηα βειηηώλεη 

ηελ εθηίκεζε απηή αληηθαζηζηώληαο ηε ζπλάξηεζε f κε κηα λέα γξακκηθή 

πξνζέγγηζε. Η κέζνδνο απηή ινηπόλ θξίζεθε θαηάιιειε γηα ηελ επίιπζε ηεο 

θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο (4.2.1), ε νπνία είλαη ηεο κνξθήο ( , )p p T v , σο πξνο ηνλ 

γξακκνκνξηαθό όγθν v  κε δεδνκέλε ηελ πίεζε p  θαη ηελ ζεξκνθξαζία T  γηα 

πηέζεηο κηθξόηεξεο από ηελ θξίζηκε πίεζε cp  γηα όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο 

ζεξκνθξαζηώλ γηα ηελ νπνία γεληθά ηζρύεη ν θώδηθαο. Επηιέρζεθε κάιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ε κέζνδνο Newton-Raphson, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί 

ε θαηαζηαηηθή εμίζσζε (4.2.1) σο πξνο ηνλ γξακκνκνξηαθό όγθν v , γηα ηνπο εμήο 

ιόγνπο: 

 

1. Η απιόηεηα ηνπ αξηζκεηηθνύ θώδηθα γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 

ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ R-1234yf, θαζώο θαη ε απιόηεηα 

νπνηνπδήπνηε θώδηθα γεληθά, εμαζθαιίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξσλ ππνξνπηηλώλ καζεκαηηθήο θύζεσο. 

 

2. Η ρξεζηκνπνίεζε απνθιεηζηηθά ηεο κεζόδνπ δηρνηνκήζεσο έλαληη ηεο 

κεζόδνπ Newton-Raphson δελ είλαη αληηκεηώπηζε πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

δεηνύκελε απιόηεηα. Απηό θπξίσο ζπκβαίλεη δηόηη γηα λα ππνινγηζζεί ε ιύζε 

γηα ηνλ γξακκνκνξηαθό όγθν v  πξέπεη απηή λα εγθισβηζζεί κε βεβαηόηεηα ζε 

έλα κηθξά δηάζηεκα, ηνπ νπνίνπ ηα άθξα λα είλαη κε ηέηνην ηξόπν επηιεγκέλα 

ώζηε κέζα ζε απηό λα πθίζηαηαη κηα ην πνιύ ιύζε πνπ επηπιένλ λα έρεη 

θπζηθή ζεκαζία. Είλαη αλαγθαίν δειαδή γηα ηε κέζνδν δηρνηνκήζεηο λα 

εθηηκεζνύλ κε επηηπρία δύν ηηκέο πνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ ηα άθξα ηνπ 

δηαζηήκαηνο εγθισβηζκνύ ηεο ιύζεσο, ζε αληίζεζε κε ηε κέζνδν Newton-
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Raphson πνπ απαηηεί γηα ηελ εύξεζε ηεο ιύζεο κηα επηηπρή αξρηθή 

πξνζέγγηζή ηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή βέβαηα ηεο αξηζκεηηθήο δηαδηθαζίαο 

Newton-Raphson απαηηείηαη θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο παξαγώγνπ ηεο 

επηιπόκελεο ζπλαξηήζεσο σο πξνο ηε κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε 

απηή είλαη πεπιεγκέλε. Απηό δελ απνηειεί γηα ηελ πεξίπησζή καο 

κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ Newton-Raphson δηόηη ε παξάγσγνο ηεο 

ζπλάξηεζεο ( , )p p T v  σο πξνο ηνλ γξακκνκνξηαθό όγθν v   κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κε αλαιπηηθή εμίζσζε ηεο νπνίαο ε πινπνίεζε ζηνλ θώδηθα δελ 

παξνπζηάδεη θακία πξνγξακκαηηζηηθή δπζθνιία. 

 

Με βάζε ινηπόλ ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε (4.2.1) ζεσξήζακε ηε ζπλάξηεζε: 

 

2 2

( )

2

RT a T
f p

v b v vb b
  

  
 

 

κε παξάγσγν: 

 

 
 

 

 
2 2

2 2

( ) 2 2

2

a T v bf RT

v v b v vb b


 

   
 

 

Η επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζπλέθιηλε ζηε ζσζηή ηηκή όγθνπ γηα όιεο ηηο ηηκέο ηεο 

ππέξζεξκεο πεξηνρήο κε αξρηθέο ηηκέο 31300 cm / molv   θαη κε ζπλζήθε 

ηεξκαηηζκνύ 0.1newv v
dv

v


  , όπνπ 

/
new

f
v v

f v
 

 
. 

 

Η ίδηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά θαη ζηε ζρέζε (4.3.2) γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ηάζεο αηκώλ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

 

 

 

91



Η θαηάζηαζε αλαθνξάο επηιέρζεθε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ Δηεζλνύο 

Ιλζηηηνύηνπ Ψύμεο (International Institute of Refrigeration - IIR), ην νπνίν θαζνξίδεη 

ηηο ηηκέο ηεο ελζαιπίαο θαη ηεο εληξνπία ζε 200 kJ/kg θαη 1,0 kJ/kg K αληίζηνηρα γηα 

ην θνξεζκέλν πγξό ζηνπο 0° C (273.15 K).  

 

Οη ζηαζεξέο αλαθνξάο 0 0 0 0, , ,p T s u  παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 4.4 [26]. 

 

Πίνακαρ 4.4 - ηαθεπέρ αναθοπάρ [26]. 

  Σιμή 

0p  315 kPa 

0T  273.15 K 

0s  1.594 kJ/kg K 

0u  344.5 kJ/kg 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

5.1  Δομή ηου υπολογιζηικού κώδικα 

Ο ππνινγηζηηθόο θώδηθαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ππνινγίδεη ηα κεγέζε: πίεζε 

p , ζεξκνθξαζία T , γξακκνκνξηαθό όγθν v , ππθλόηεηα  , εηδηθή εληξνπία s , 

εηδηθή εζωηεξηθή ελέξγεηα u , εηδηθή ελζαιπία h , εηδηθή ζεξκνρωξεηηθόηεηα ππό 

ζηαζεξή πίεζε pc  , εηδηθή ζεξκνρωξεηηθόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν vc , ιόγν   θαη 

ζπληειεζηή ζπκπηεζηόηεηαο Z  ζε εύξνο πίεζεο 150-2190 kPa θαη εύξνο 

ζεξκνθξαζίαο 255-352 Κ γηα ηελ ππέξζεξκε πεξηνρή ηνπ R-1234yf. Τν βήκα πίεζεο 

θαζνξίζηεθε ζε 30 kPa θαη ην βήκα ζεξκνθξαζίαο ζε 1 Κ. Ο κεδεληζκόο ηωλ ηηκώλ 

ηωλ κεγεζώλ γηα πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε δηθαζηθή πεξηνρή 

έρεη πξνβιεθζεί κε ζύγθξηζε ηεο εθάζηνηε πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο κε απηέο ηεο 

θαηάζηαζεο θνξεζκέλνπ αηκνύ. Έρεη ηνπνζεηεζεί κάιηζηα θαη ιεθηηθή εηδνπνίεζε 

κέζα ζην πξόγξακκα. 

Αξρηθά, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη αλ ην πξόγξακκα ζα θάλεη 

ππνινγηζκνύο είηε κόλν γηα ηελ θακπύιε θνξεζκνύ, είηε κόλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν ηεο ππέξζεξκεο πεξηνρήο, είηε θαη γηα ηα δύν κε ζθνπό αξγόηεξα ηε 

δεκηνπξγία ελόο νινθιεξωκέλνπ ζεξκνδπλακηθνύ δηαγξάκκαηνο. Αμίδεη λα 

ζεκεηωζεί όηη ην πξόγξακκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ηελ εηζαγωγή είηε 

κόλν ηεο πίεζεο (ζε kPa), είηε κόλν ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζε K) ωο δεδνκέλν γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο θακπύιεο θνξεζκνύ. Τν πξόγξακκα ινηπόλ επηηξέπεη ηελ 

απνζήθεπζε ηωλ ηηκώλ ηωλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήηωλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα όινπο 

ηνπο ζπλδπαζκνύο ,p T  ηεο ππέξζεξκεο πεξηνρήο, θξαηώληαο ζηαζεξή πίεζε p  

(ηζόζιηπηεο θακπύιεο ππέξζεξκνπ αηκνύ), ζηαζεξή ζεξκνθξαζία T  

(ηζνζεξκνθξαζηαθέο θακπύιεο ππέξζεξκνπ αηκνύ), θαη ηέινο ζηαζεξή εληξνπία s  

(ηζεληξνπηθέο θακπύιεο ππέξζεξκνπ αηκνύ), ελώ κε κηθξέο πξνζζήθεο είλαη δπλαηή ε 

εμαγωγή νπνηνπδήπνηε επηζπκεηνύ πίλαθα ζε κνξθή αξρείνπ Excell. Παξάιιεια, 

έρεη πξνβιεθζεί θαη ε εθηύπωζε ζηελ νζόλε όιωλ ηωλ κεγεζώλ γηα ηνπο επηζπκεηνύο 

ζπλδπαζκνύο ,p T  πνπ εηζάγνληαη από ηνλ απιό ρξήζηε, ν νπνίνο δελ απαηηείηαη λα 

έρεη πξνγξακκαηηζηηθέο γλώζεηο.  

Ο ππνινγηζηηθόο θώδηθαο πνπ δεκηνπξγήζεθε παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 
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5.2  Εξαγόμενα αποηελέζμαηα 

Οη εμαγόκελεο ηηκέο ηωλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδηνηήηωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξάκκαηα ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τα 

ζρεηηθά δηαγξάκκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Β. Παξάιιεια, νη ηηκέο απηέο 

ζπγθξίζεθαλ κε ηηκέο πνπ δίλεη ην πξόγξακκα REFPROP ηεο NIST [32].  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηωλ απνθιίζεωλ ππνινγίζηεθε ην ζρεηηθό % ζθάικα 

100PR REFPROP

REFPROP

y y
e

y


  .  

Η παξαηήξεζε ηωλ ζρεηηθώλ ζθαικάηωλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάηω καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ην κνληέιν ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζωζεο Peng-Robinson 

πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά όια ηα ππό εμέηαζε κεγέζε εθηόο από ηηο εηδηθέο 

ζεξκνρωξεηηθόηεηεο ππό ζηαζεξή πίεζε θαη ζηαζεξό όγθν. 

 

 

T (K) p (kPa) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

243,15 98,84369 19667,49320 5,79850 1,58122 321,94745 338,99387 0,68514 0,76780 0,96159 1,12065

248,15 122,70598 16059,13881 7,10138 1,58011 325,15570 342,43488 0,69570 0,78042 0,95508 1,12178

253,15 150,82165 13209,79929 8,63314 1,57940 328,37549 345,84558 0,70621 0,79336 0,94656 1,12340

258,15 183,67688 10956,92098 10,40822 1,57917 331,60448 349,25178 0,71667 0,80664 0,93764 1,12554

263,15 221,78016 9160,27479 12,44963 1,57937 334,83881 352,65302 0,72709 0,82032 0,92852 1,12824

268,15 265,66153 7710,28362 14,79090 1,57992 338,07284 356,03399 0,73745 0,83448 0,91873 1,13158

273,15 315,87189 6527,89804 17,46994 1,58074 341,30029 359,38117 0,74777 0,84922 0,90792 1,13567

278,15 372,98254 5555,62102 20,52732 1,58179 344,51465 362,68470 0,75804 0,86465 0,89600 1,14064

283,15 437,58509 4711,49810 24,20504 1,58235 347,67364 365,75191 0,76829 0,88135 0,87573 1,14716

288,15 510,29156 4061,42101 28,07933 1,58400 350,85443 369,02764 0,77847 0,89848 0,86505 1,15416

293,15 591,73489 3508,78227 32,50187 1,58562 353,99549 372,20167 0,78861 0,91687 0,85184 1,16264

298,15 682,56997 3037,91350 37,53958 1,58718 357,08708 375,26976 0,79872 0,93685 0,83648 1,17294

303,15 783,47512 2635,80676 43,26645 1,58868 360,11879 378,22693 0,80881 0,95880 0,81931 1,18545

308,15 895,15428 2291,40360 49,76950 1,59008 363,07861 381,06461 0,81887 0,98324 0,80058 1,20073

313,15 1018,34014 1989,00284 57,33627 1,59107 365,92164 383,68248 0,82894 1,01145 0,77793 1,22018

318,15 1153,79827 1738,14191 65,61144 1,59234 368,71230 386,29762 0,83896 1,04293 0,75814 1,24312

323,15 1302,33289 1517,21652 75,16528 1,59318 371,36049 388,68675 0,84900 1,08039 0,73541 1,27254

328,15 1464,79464 1323,13402 86,19082 1,59357 373,84244 390,83723 0,85907 1,12607 0,71035 1,31080

333,15 1642,09144 1152,92818 98,91509 1,59349 376,13132 392,73234 0,86918 1,18333 0,68348 1,36143

338,15 1835,20383 1001,84500 113,83198 1,59268 378,16172 394,28377 0,87937 1,25876 0,65394 1,43143

343,15 2045,20753 868,08993 131,37118 1,59105 379,88453 395,45269 0,88967 1,36249 0,62228 1,53147

348,15 2273,30864 747,24627 152,61635 1,58813 381,15967 396,05525 0,90015 1,51825 0,58684 1,68667

Πίνακασ 5.1 - Τιμέσ κορεςμένου ατμοφ για το R-1234yf με χρήςη τησ καταςτατικήσ εξίςωςησ Peng-Robinson.
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T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

258,01459 13511,50453 8,44036 1,59464 331,87234 349,64409 0,71616 0,80258 0,94475 1,12069

263,01459 13894,87339 8,20749 1,61059 335,52293 353,79892 0,72630 0,81197 0,95308 1,11796

268,01459 14189,42081 8,03711 1,62594 339,21225 357,87566 0,73637 0,82143 0,95513 1,11552

273,01459 14477,74979 7,87705 1,64116 342,94961 361,99226 0,74636 0,83086 0,95669 1,11322

278,01459 14759,41950 7,72673 1,65624 346,73474 366,14788 0,75627 0,84025 0,95776 1,11105

283,01459 15034,33151 7,58544 1,67119 350,56738 370,34211 0,76610 0,84960 0,95837 1,10900

288,01459 15302,55252 7,45248 1,68602 354,44726 374,57478 0,77584 0,85890 0,95853 1,10706

293,01459 15564,22232 7,32719 1,70073 358,37408 378,84577 0,78549 0,86814 0,95829 1,10522

298,01459 15819,51048 7,20895 1,71532 362,34753 383,15501 0,79506 0,87733 0,95766 1,10347

303,01459 16275,60298 7,00693 1,73075 366,38350 387,79088 0,80453 0,88631 0,96901 1,10166

308,01459 16567,98838 6,88327 1,74533 370,45237 392,24433 0,81391 0,89535 0,97041 1,10005

313,01459 16859,25858 6,76435 1,75981 374,56695 396,74202 0,82321 0,90431 0,97170 1,09852

318,01459 17149,38132 6,64992 1,77420 378,72685 401,28351 0,83241 0,91319 0,97288 1,09705

323,01459 17438,32089 6,53974 1,78851 382,93163 405,86834 0,84151 0,92200 0,97396 1,09565

328,01459 17726,03911 6,43359 1,80272 387,18088 410,49603 0,85052 0,93074 0,97493 1,09431

333,01459 18012,49625 6,33127 1,81685 391,47416 415,16608 0,85944 0,93939 0,97581 1,09302

338,01459 18297,65181 6,23260 1,83090 395,81103 419,87802 0,86826 0,94796 0,97660 1,09179

343,01459 18581,46512 6,13741 1,84486 400,19104 424,63133 0,87698 0,95644 0,97729 1,09061

348,01459 18863,89593 6,04552 1,85873 404,61374 429,42551 0,88560 0,96484 0,97789 1,08948

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

293,13105 4159,19251 27,41926 1,59934 354,87530 373,47536 0,78801 0,90517 0,87033 1,14868

298,13105 4251,02496 26,82694 1,61450 358,94604 377,95678 0,79750 0,91216 0,87463 1,14377

303,13105 4392,58501 25,96239 1,63046 363,11125 382,75505 0,80687 0,91870 0,88884 1,13859

308,13105 4493,63983 25,37854 1,64555 367,27330 387,36903 0,81619 0,92588 0,89454 1,13439

313,13105 4593,47600 24,82695 1,66051 371,47556 392,01775 0,82542 0,93317 0,89981 1,13054

318,13105 4692,14812 24,30486 1,67534 375,71811 396,70156 0,83456 0,94054 0,90469 1,12699

323,13105 4789,69969 23,80984 1,69006 380,00096 401,42067 0,84360 0,94796 0,90921 1,12371

328,13105 4886,16545 23,33977 1,70466 384,32406 406,17518 0,85256 0,95543 0,91339 1,12066

333,13105 4981,57324 22,89277 1,71914 388,68733 410,96511 0,86142 0,96292 0,91725 1,11782

338,13105 5075,94548 22,46714 1,73352 393,09061 415,79043 0,87019 0,97041 0,92080 1,11518

343,13105 5169,30039 22,06140 1,74779 397,53372 420,65102 0,87886 0,97791 0,92408 1,11270

348,13105 5261,65300 21,67418 1,76195 402,01645 425,54676 0,88744 0,98539 0,92708 1,11038

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

312,06639 2433,50871 46,86320 1,60561 366,79675 385,36143 0,82583 0,97988 0,81596 1,18654

317,06639 2503,51163 45,55281 1,62122 371,17448 390,27319 0,83488 0,98295 0,82620 1,17735

322,06639 2571,84247 44,34253 1,63662 375,57947 395,19946 0,84386 0,98671 0,83557 1,16928

327,06639 2638,64793 43,21986 1,65185 380,01350 400,14313 0,85275 0,99103 0,84417 1,16215

332,06639 2704,04346 42,17462 1,66691 384,47794 405,10647 0,86156 0,99578 0,85207 1,15579

337,06639 2768,12117 41,19834 1,68180 388,97388 410,09124 0,87028 1,00088 0,85932 1,15007

342,06639 2830,95559 40,28392 1,69655 393,50213 415,09883 0,87890 1,00627 0,86598 1,14491

347,06639 2892,60800 39,42532 1,71115 398,06330 420,13034 0,88744 1,01188 0,87209 1,14022

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

325,77178 1677,91429 67,96652 1,60920 374,77618 392,87332 0,85299 1,05576 0,76195 1,23772

330,77178 1734,42589 65,75202 1,62523 379,43070 398,13735 0,86168 1,05248 0,77571 1,22143

335,77178 1788,57596 63,76134 1,64096 384,09082 403,38151 0,87031 1,05115 0,78801 1,20780

340,77178 1840,59042 61,95947 1,65642 388,76200 408,61369 0,87886 1,05130 0,79903 1,19621

345,77178 1890,64308 60,31916 1,67165 393,44840 413,83994 0,88733 1,05257 0,80889 1,18623

350,77178 1938,87340 58,81869 1,68665 398,15326 419,06497 0,89572 1,05473 0,81770 1,17753

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

336,72514 1253,19239 91,00119 1,61080 380,51048 397,98277 0,87468 1,14356 0,71171 1,30741

341,72514 1305,55985 87,35103 1,62762 385,49036 403,69278 0,88302 1,12852 0,73060 1,27803

346,72514 1353,12868 84,28023 1,64386 390,41890 409,28454 0,89132 1,11892 0,74630 1,25536

351,72514 1396,53910 81,66044 1,65962 395,31617 414,78704 0,89957 1,11299 0,75930 1,23725

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

345,93457 978,72437 116,52106 1,61050 384,64851 401,38368 0,89305 1,25514 0,66354 1,40546

350,93457 1028,10440 110,92453 1,62829 390,00211 407,58163 0,90102 1,21892 0,68709 1,35282

p=1950 kPa

Πίνακασ 5.2 - Τιμέσ υπέρθερμου ατμοφ για το R-1234yf με χρήςη τησ καταςτατικήσ εξίςωςησ Peng-Robinson.

p=150 kPa

p=510 kPa

p=870 kPa

p=1230 kPa

p=1590 kPa
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T (K) p (kPa) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

243,15 98,84369 0,98% -0,97% -1,11% -1,37% -1,26% -4,62% -5,34% 0,76% -0,75%

248,15 122,70598 0,98% -0,97% -1,10% -1,34% -1,23% -4,99% -5,81% 0,86% -0,87%

253,15 150,82165 0,88% -0,87% -1,10% -1,31% -1,20% -5,36% -6,29% 0,82% -0,98%

258,15 183,67688 0,84% -0,83% -1,10% -1,28% -1,17% -5,74% -6,78% 0,81% -1,11%

263,15 221,78016 0,88% -0,87% -1,09% -1,25% -1,14% -6,12% -7,29% 0,88% -1,24%

268,15 265,66153 0,95% -0,94% -1,08% -1,22% -1,11% -6,51% -7,80% 0,96% -1,38%

273,15 315,87189 1,01% -1,00% -1,07% -1,19% -1,08% -6,88% -8,31% 1,03% -1,53%

278,15 372,98254 1,06% -1,04% -1,06% -1,16% -1,05% -7,26% -8,83% 1,07% -1,69%

283,15 437,58509 0,26% -0,26% -1,09% -1,14% -1,07% -7,62% -9,30% 0,27% -1,82%

288,15 510,29156 0,66% -0,66% -1,06% -1,11% -1,02% -7,98% -9,86% 0,67% -2,04%

293,15 591,73489 0,91% -0,90% -1,04% -1,08% -0,98% -8,35% -10,44% 0,91% -2,27%

298,15 682,56997 1,03% -1,02% -1,03% -1,05% -0,95% -8,74% -11,06% 1,03% -2,54%

303,15 783,47512 1,07% -1,06% -1,02% -1,02% -0,92% -9,16% -11,75% 1,07% -2,84%

308,15 895,15428 1,07% -1,06% -1,01% -0,99% -0,90% -9,64% -12,51% 1,06% -3,19%

313,15 1018,34014 0,73% -0,72% -1,02% -0,98% -0,90% -10,16% -13,33% 0,72% -3,53%

318,15 1153,79827 0,93% -0,92% -1,00% -0,95% -0,86% -10,75% -14,34% 0,93% -4,02%

323,15 1302,33289 0,96% -0,95% -0,99% -0,92% -0,84% -11,40% -15,43% 0,96% -4,54%

328,15 1464,79464 0,89% -0,89% -0,99% -0,90% -0,82% -12,11% -16,61% 0,90% -5,13%

333,15 1642,09144 0,85% -0,84% -0,98% -0,88% -0,81% -12,87% -17,92% 0,86% -5,80%

338,15 1835,20383 0,74% -0,74% -0,98% -0,86% -0,80% -13,69% -19,34% 0,76% -6,54%

343,15 2045,20753 0,73% -0,73% -0,98% -0,84% -0,78% -14,59% -20,95% 0,77% -7,44%

348,15 2273,30864 0,69% -0,69% -0,98% -0,83% -0,77% -15,61% -22,72% 0,74% -8,42%

0,87% -0,86% -1,04% -1,07% -0,98% -9,10% -11,91% 0,86% -3,17%

Πίνακασ 5.3 - Σχετικό % ςφάλμα τιμών κορεςμένου ατμοφ για το R-1234yf ωσ προσ τισ τιμέσ του REFPROP.

μέςο ςφάλμα
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T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

258,01459 0,12% -0,12% -1,18% -1,36% -1,29% -5,14% -5,88% 0,12% -0,78%

263,01459 0,58% -0,58% -1,20% -1,41% -1,31% -4,95% -5,55% 0,58% -0,64%

268,01459 0,41% -0,41% -1,24% -1,45% -1,36% -4,76% -5,24% 0,41% -0,50%

273,01459 0,23% -0,23% -1,28% -1,50% -1,41% -4,59% -4,96% 0,23% -0,39%

278,01459 0,04% -0,03% -1,32% -1,54% -1,45% -4,43% -4,71% 0,03% -0,29%

283,01459 -0,18% 0,18% -1,36% -1,57% -1,50% -4,27% -4,48% -0,18% -0,21%

288,01459 -0,42% 0,43% -1,39% -1,61% -1,54% -4,14% -4,27% -0,42% -0,14%

293,01459 -0,68% 0,69% -1,43% -1,64% -1,59% -4,01% -4,08% -0,68% -0,08%

298,01459 -0,96% 0,97% -1,46% -1,67% -1,63% -3,89% -3,92% -0,96% -0,03%

303,01459 0,02% -0,02% -1,44% -1,69% -1,60% -3,78% -3,78% 0,02% 0,00%

308,01459 -0,02% 0,02% -1,46% -1,71% -1,62% -3,68% -3,64% -0,02% 0,04%

313,01459 -0,06% 0,06% -1,48% -1,74% -1,64% -3,58% -3,52% -0,06% 0,07%

318,01459 -0,09% 0,09% -1,49% -1,76% -1,67% -3,50% -3,41% -0,09% 0,09%

323,01459 -0,12% 0,12% -1,51% -1,78% -1,69% -3,42% -3,30% -0,12% 0,12%

328,01459 -0,16% 0,16% -1,52% -1,80% -1,70% -3,34% -3,21% -0,16% 0,14%

333,01459 -0,19% 0,19% -1,54% -1,81% -1,72% -3,27% -3,13% -0,19% 0,15%

338,01459 -0,22% 0,23% -1,55% -1,83% -1,74% -3,21% -3,05% -0,22% 0,16%

343,01459 -0,26% 0,26% -1,56% -1,85% -1,76% -3,15% -2,98% -0,26% 0,17%

348,01459 -0,30% 0,30% -1,57% -1,86% -1,77% -3,09% -2,92% -0,30% 0,18%

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

293,13105 0,14% -0,14% -1,16% -1,21% -1,14% -7,46% -8,95% 0,14% -1,60%

298,13105 -0,37% 0,38% -1,25% -1,30% -1,26% -7,00% -8,16% -0,37% -1,24%

303,13105 0,34% -0,34% -1,27% -1,37% -1,28% -6,59% -7,53% 0,34% -1,01%

308,13105 0,17% -0,17% -1,33% -1,44% -1,36% -6,21% -6,94% 0,17% -0,78%

313,13105 0,02% -0,02% -1,38% -1,50% -1,42% -5,87% -6,42% 0,02% -0,59%

318,13105 -0,10% 0,10% -1,43% -1,56% -1,48% -5,55% -5,96% -0,10% -0,43%

323,13105 -0,20% 0,20% -1,47% -1,61% -1,54% -5,27% -5,55% -0,20% -0,29%

328,13105 -0,29% 0,29% -1,50% -1,66% -1,58% -5,01% -5,19% -0,29% -0,18%

333,13105 -0,38% 0,38% -1,53% -1,70% -1,63% -4,78% -4,87% -0,38% -0,09%

338,13105 -0,45% 0,46% -1,56% -1,73% -1,67% -4,57% -4,58% -0,46% -0,02%

343,13105 -0,53% 0,53% -1,59% -1,77% -1,70% -4,38% -4,33% -0,53% 0,05%

348,13105 -0,60% 0,60% -1,61% -1,80% -1,73% -4,20% -4,11% -0,60% 0,10%

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

312,06639 0,62% -0,61% -1,13% -1,14% -1,06% -8,85% -10,96% 0,62% -2,32%

317,06639 0,27% -0,27% -1,23% -1,26% -1,18% -8,22% -9,80% 0,27% -1,73%

322,06639 0,00% 0,00% -1,31% -1,36% -1,29% -7,64% -8,81% 0,00% -1,27%

327,06639 -0,21% 0,22% -1,38% -1,45% -1,39% -7,12% -7,97% -0,21% -0,92%

332,06639 -0,39% 0,39% -1,44% -1,53% -1,47% -6,65% -7,24% -0,39% -0,64%

337,06639 -0,54% 0,55% -1,50% -1,59% -1,54% -6,23% -6,62% -0,54% -0,42%

342,06639 -0,67% 0,68% -1,54% -1,65% -1,60% -5,86% -6,09% -0,67% -0,24%

347,06639 -0,79% 0,80% -1,58% -1,71% -1,66% -5,53% -5,63% -0,79% -0,10%

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

325,77178 0,33% -0,33% -1,15% -1,11% -1,05% -10,07% -12,69% 0,33% -2,92%

330,77178 -0,13% 0,13% -1,27% -1,26% -1,21% -9,18% -10,99% -0,13% -1,99%

335,77178 -0,50% 0,50% -1,36% -1,39% -1,34% -8,41% -9,64% -0,50% -1,34%

340,77178 -0,80% 0,81% -1,45% -1,49% -1,46% -7,76% -8,56% -0,80% -0,87%

345,77178 -1,07% 1,08% -1,52% -1,58% -1,56% -7,19% -7,66% -1,07% -0,51%

350,77178 -1,32% 1,33% -1,58% -1,66% -1,64% -6,70% -6,92% -1,32% -0,24%

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

336,72514 0,02% -0,02% -1,17% -1,12% -1,07% -11,14% -14,13% 0,02% -3,37%

341,72514 -0,40% 0,41% -1,30% -1,29% -1,25% -9,96% -11,85% -0,40% -2,10%

346,72514 -0,83% 0,83% -1,42% -1,43% -1,40% -9,02% -10,16% -0,83% -1,25%

351,72514 -1,28% 1,30% -1,51% -1,55% -1,54% -8,24% -8,84% -1,28% -0,65%

T (K) v (cm3/mol) ρg (kg/m3) s (kJ/kg K) u (kJ/kg) h (kJ/kg) Cv (kJ/kg K) Cp (kJ/kg K) Z γ=Cp/Cv

345,93457 -0,34% 0,34% -1,21% -1,14% -1,11% -12,06% -15,18% -0,34% -3,55%

350,93457 -0,87% 0,88% -1,36% -1,34% -1,32% -10,59% -12,27% -0,87% -1,88%

μέςο ςφάλμα -0,26% 0,27% -1,40% -1,53% -1,47% -6,03% -6,68% -0,26% -0,71%

Πίνακασ 5.4 - Σχετικό % ςφάλμα τιμών υπέρθερμου ατμοφ για το R-1234yf ωσ προσ τισ τιμέσ του REFPROP.

p=1950 kPa

p=150 kPa

p=510 kPa

p=870 kPa

p=1230 kPa

p=1590 kPa
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Κώδικας σπολογιζμού ηων θερμοδσναμικών ιδιοηήηων ηοσ R-1234yf 
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      PROGRAM R1234yf 

 

      IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z) 

 

C 

C     THEMELIWDEIS THERMODYNAMIKES PARAMETROI TOU R1234yf 

C 

      aM=114.042d0 !g/mol 

 

      pc=3382.d0 !kPa 

 

      Tc=367.85d0 !K    

 

C 

C     DHMOYRGIA ARXEIWN DEDOMENWN EXWDOU 

C 

      OPEN (1,FILE='saturation_curve.dat')  

      OPEN (2,FILE='superheated_p_const.dat')  

      OPEN (3,FILE='superheated_T_const.dat')  

      OPEN (4,FILE='superheated_s_const.dat')  

 

C 

C     DYNATES EPILOGES XRHSTH 

C 

      WRITE(*,*)'gia tis idiothtes shmeiou kampylhs koresmou dwste [1]' 

 

      WRITE(*,*)'gia tis idiothtes shmeiou yeprthermou atmou dwste [2]' 

 

      WRITE(*,*)'gia na paragete oloklhro to diagramma dwste [3]' 

 

      READ(*,*) A 

 

C 

C     IDIOTHTES GIA KAMPYLH KORESMOY 

C 

      IF(A.EQ.1) THEN 

  

      WRITE(*,*) 'an einai dedomenh h piesh dwste [1]' 

 

      WRITE(*,*) 'an einai dedomenh h thremokrasia dwste [2]' 
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      READ(*,*) B 

 

C 

C     GIA DEDOMENH PIESH 

C 

      IF(B.EQ.1) THEN 

  1  WRITE(*,*) 'dwste thn timh ths pieshs' 

      READ(*,*) PSAT 

 

      IF (PSAT.GT.PC) THEN 

      WRITE(*,*) 'LATHOS TIMH, P>PCRIT' 

      WRITE(*,*) 'dwste nea timh ths pieshs' 

      GOTO 1 

      ENDIF 

 

      CALL pT(PSAT,TSAT) 

      ENDIF 

 

C 

C     GIA DEDOMENH THERMOKRASIA 

C 

      IF(B.EQ.2) THEN 

  2  WRITE(*,*) 'dwste thn timh ths thermokrasias'  

      READ(*,*) TSAT 

 

      IF (TSAT.GT.TC) THEN 

      WRITE(*,*) 'LATHOS TIMH, T>TCRIT' 

      WRITE(*,*) 'dwste nea timh ths thermokrasias' 

      GOTO 2 

      ENDIF 

 

      CALL Tp(TSAT,PSAT) 

      ENDIF 

 

      CALL PROP(T,P,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

       

      RHOg=1000.d0*aM/V !kg/m3 

 

      WRITE(*,*) 'TSAT,PSAT,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA' 

      WRITE(*,*)  TSAT,PSAT,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA 

      ENDIF 
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C 

C     IDIOTHTES GIA DEDOMENA p,T YPERTHERMOU ATMOU 

C 

      IF (A.EQ.2) THEN 

      WRITE(*,*) 'dwste thn timh ths pieshs' 

      READ(*,*) P 

      WRITE(*,*) 'dwste thn timh ths thermokrasias'  

      READ(*,*) T                                    

      CALL PROP(T,P,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

  

      RHOg=1000.d0*aM/V !kg/m3 

 

      WRITE(*,*) 'T,P,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA' 

      WRITE(*,*)  T,P,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA  

      ENDIF 

 

C 

C     OLOKLHRO DIAGRAMMA 

C 

      IF (A.EQ.3) THEN 

      WRITE(1,*) ' T    P    V    RHOg    S    U    H    CV    CP    Z    GAMA ' 

      WRITE(2,*) ' T    P    V    RHOg    S    U    H    CV    CP    Z    GAMA ' 

      WRITE(3,*) ' T    P    V    RHOg    S    U    H    CV    CP    Z    GAMA ' 

      WRITE(4,*) ' T    P    V    RHOg    S    U    H    CV    CP    Z    GAMA ' 

 

      TMAX=90.d0+273.15d0  !K  

      TMIN=-30.d0+273.15d0 !K 

      DT=5.d0 

      N =(TMAX-TMIN)/DT+1 

 

C 

C     KAMPYLH KORESMOU 

C 

      DO I=1,N 

      TSAT=TMIN+(I-1)*DT 

      CALL Tp(TSAT,PSAT) 

      CALL PROP(TSAT,PSAT,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

 

      RHOg=1000.d0*aM/V !kg/m3 

 

      WRITE(1,11) TSAT,PSAT,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA 
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      ENDDO 

 

C 

C     IDIOTHTES KRISIMOU SHMEIOU 

C 

      CALL PROP(TC,PC,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

 

      RHOg=1000.d0*aM/V !kg/m3 

       

      WRITE(1,11) TC,PC,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA 

 

C 

      WRITE(*,*) 'saturation curve ---> OK 1' 

 

C 

C     ISOTHLIPTES KAPMYLES YPERTHERMOU ATMOU 

C 

      TMAX_P=400.d0 !K 

      TMAX=352.d0 !K 

      PMAX= 2630.d0 !kPa  

      PMIN=150.d0 !kPa 

      DP=30.d0 

      N2=(PMAX-PMIN)/DP+1 

      TMIN=230.d0 !K 

      DT=1.d0 

      N3=(TMAX-TMIN)/DT+1         

 

      DO J=1,N2 

      P=PMIN+(J-1)*DP 

      PSAT=P 

      CALL pT(PSAT,TSAT) 

      TOLD=TSAT 

  

  3  T=TOLD+5.d0 

        

      IF(T.LT.TMAX) THEN 

      CALL PROP(T,P,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

  

      RHOg=1000.d0*aM/V !kg/m3 

 

      WRITE(2,11) T,P,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA 
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      TOLD=T 

      GO TO 3 

      ENDIF 

      ENDDO 

C 

      WRITE(*,*) 'p=const ---> OK 2' 

 

C 

C     ISOTHERMOKRASIAKES KAPMYLES YPERTHERMOU ATMOU 

C 

      DO L=1,N3 

      T=TMIN+(L-1)*DT 

      TSAT=T 

      CALL TP(TSAT,PSAT) 

      POLD=PSAT 

  

  5  P=POLD-10.d0 

       

      IF(P.GT.PMIN) THEN 

      CALL PROP(T,P,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

      WRITE(3,11) T,P,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA 

      POLD=P 

      GO TO 5 

      ENDIF 

      ENDDO 

C 

      WRITE(*,*) 'T=const ---> OK 3' 

 

C 

C     ISENTROPIKES KAPMYLES YPERTHERMOU ATMOU 

C 

      SMAX=2.0d0 !kJ/kg K 

      SMIN=1.61d0 !kJ/kg K 

      DS=0.025d0   

      N4=(SMAX-SMIN)/DS+1 

       

      DO L=1,N4 

      S=SMIN+DS*(L-1) 

  

      DO J=1,N2 

      P=PMIN+(J-1)*DP 
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      PSAT=P 

      CALL pT(PSAT,TSAT) 

      TOLD=TSAT 

 

      IF(TSAT.lT.351.d0) THEN 

  7  T=TOLD+0.001d0     

      CALL PROP(T,P,V,RHO,S1,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

 

      IF (DABS(S1-S)/S.GT.0.05d0) T 

      TOLD=T 

      GO TO 7 

      ELSE 

       

      RHOg=1000.d0*aM/V !kg/m3 

 

      WRITE(4,11) T,P,V,RHOg,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA,AVEL 

      ENDIF 

       

      ENDIF 

       

      ENDDO 

 

      ENDDO 

C 

      WRITE(*,*) 's=const ---> OK 4' 

 

      ENDIF 

 

11  FORMAT(12(F12.5,2X)) 

      CLOSE(1) 

      CLOSE(2) 

      CLOSE(3) 

      CLOSE(4) 

      

      STOP  

      END 
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C 

C 

 

      SUBROUTINE PROP(T,P,V,RHO,S,U,H,CV,CP,Z,GAMA) 

 

      IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z) 

 

C       

C     THEMELIWDEIS THERMODYNAMIKES PARAMETROI TOU R1234yf 

C 

      aM=114.042d0 !g/mol 

 

      pc=3382.d0 !kPa 

 

      Tc=367.85d0 !K    

 

      vc=238.6d0 !cm3/mol 

       

      rhoc=478.d0 !kg/m3 

 

      w=0.28d0 !=syntelesths ekkentrothtas 

 

C      

      R=8314.472d0 !kPa cm3/mol K !=pagkosmia stathera aeriwn 

 

C 

C     STATHERES ANAFORAS 

C 

      p0=315.d0 !kPa 

 

      T0=273.15d0 !K 

       

      s0=1.594d0 !kJ/kg K 

       

      u0=344.5d0 !kJ/kg 

 

C 

C     PARAMETROI a,b KATASTATIKHS EXISWSHS Peng-Robinson 

C 

      ac=0.457235d0*((R**2)*(Tc**2)/pc) !kPa cm6/mol2 

 

105



      ak=0.37464d0+1.54226d0*w-0.26992d0*(w**2) 

 

      aa=(1.d0+ak*(1.d0-dsqrt(T/Tc)))**2 !adiastath parametros 

 

      a=ac*aa !kPa cm6/mol2 

 

      b=0.077796d0*(R*Tc/pc) !cm3/mol 

 

C 

C     YPOLOGISMOS GRAMMOMOR. OGKOU v ME EPANALHPSH Newton–Raphson 

C      

      if (T.eq.Tc .and. p.eq.pc) then 

      v=vc 

      go to 3 

      endif 

 

 

      vold=1300.d0 !cm3/mol 

 

  1  v=vold !cm3/mol 

 

      f=p-(R*T/(v-b))+a/(v**2+2.d0*v*b-b**2) 

 

      dfdv=(R*T/(v-b)**2)-a*(2.d0*v+2.0*b)/(v**2+2.0*v*b-b**2)**2 

       

      vnew=v-f/dfdv 

 

      dv=dabs((vnew-v)/vnew) 

       

      if (dv .lt. 0.1d0) then 

       

      v=vnew !cm3/mol 

       

      else 

       

      vold=vnew !cm3/mol 

       

      goto 1 

       

      endif 
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  3  rho=1.d0/v !mol/cm3 

 

      rhog=1000.d0*aM*rho !kg/m3 

 

C 

C     YPOLOGISMOS PARAGWGWN 

C      

      dadT=(-ac*ak/dsqrt(Tc))*1.d0/dsqrt(T) 

       

      d2adT2=0.5d0*(ac*ak/dsqrt(Tc))*1.0/dsqrt(T**3) 

 

C 

C     STATHERES IDANIKHS EIDIKHS THERMOXWRHTIKOTHTAS Cpig 

C      

      c0=0.233399d0  

       

      c1=1.824511E-3   

       

      c2=3.515961E-6   

       

      c3=-1.124891E-8   

       

      c4=1.060711E-11   

       

      c5=-3.482831E-15   

 

C 

C     YPOLOGISMOS THS EIDIKHS ENTROPIAS s (kJ/kg K)        

C      

      cTs=c0*dlog(T)+c1*T+c2*(T**2)/2.d0+c3*(T**3)/3.d0+c4*(T**4)/4.d0 

     1 +c5*(T**5)/5.d0 

       

      cT0s=c0*dlog(T0)+c1*T0+c2*(T0**2)/2.d0+c3*(T0**3)/3.d0+ 

     1 c4*(T0**4)/4.d0 +c5*(T0*5)/5.d0 

         

      Rs=R/(1000.d0*aM) !kJ/kg K !=eidikh stathera aeriou 

 

 

      sig=s0+cTs-cTos-Rs*dlog((rho*R*T)/p0)  
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      y=dlog(dabs((-b*rho+1.d0-dsqrt(2.d0))/(-b*rho+1.d0+dsqrt(2.d0))))- 

     1  dlog(dabs(1.d0-dsqrt(2.d0))/(1.0+dsqrt(2.d0)))         

                                                                                            

 

      sR=(1.d0/(1000.d0*aM))*(R*dlog(dabs(1.d0-b*rho))+ 

     1  dadT*y/(dsqrt(8.d0)*b)) 

 

       

      s=sig+sR !kJ/kg K 

 

C 

C     YPOLOGISMOS THS EIDIKHS ESWTERIKHS ENERGEIAS u (kJ/kg)        

C      

      cTu=c0*T+c1*(T**2)/2.d0+c2*(T**3)/3.d0+c3*(T**4)/4.d0+c4*(T**5)/5.d0 

     1 +c5*(T**6)/6.d0 

 cT0u=c0*T0+c1*(T0**2)/2.d0+c2*(T0**3)/3.d0+c3*(T0**4)/4.d0 

     1 +c4*(T0**5)/5.d0+c5*(T0**6)/6.d0 

       

 

      uig=u0+cTu-cTou-Rs*(T-T0)                                     

       

 

      uR=(1.d0/(1000.d0*aM))*(T*dadT-a)*y/(dsqrt(8.d0)*b) 

 

       

      u=uig+uR !kJ/kg 

       

C 

C     YPOLOGISMOS THS EIDIKHS ENTHALPIAS h (kJ/kg)       

C       

      rhog=1000.d0*aM*rho !kg/m3 

 

      h=u+(p/rhog) !kJ/kg 

       

C 

C     YPOLOGISMOS THS EIDIKHS THERMOXWRHTIKOTHTAS Cv (kJ/kg K)     

C 

      Cpig=c0+c1*T+c2*(T**2)+c3*(T**3)+c4*(T**4)+c5*(T**5) 

 

      Cv=Cpig-Rs+(1.d0/(1000.d0*aM))*(T*d2adT2)*y/(dsqrt(8.d0)*b) 
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C 

C     YPOLOGISMOS THS EIDIKHS THERMOXWRHTIKOTHTAS Cp (kJ/kg K)       

C 

      dpdT=(R/(v-b)) -dadT/(v**2+2*v*b-b**2)  

       

      dpdv= -R*T/(v-b)**2+ a*(2.0*v+2.0*b)/(v**2+2*v*b-b**2)**2  

 

      

      Cp=Cv-T*(dpdT**2)*(dpdv**(-1))/(1000.d0*am) 

 

C 

C     YPOLOGISMOS SYNTELESTH SYMPIESTOTHTAS Z     

C    

 Z=p*v/(R*T) 

 

C 

C     YPOLOGISMOS LOGOU gama    

C    

      gama=CP/CV 

  

      RETURN  

      END 

 

C 

C  

 

      SUBROUTINE pT(p,T) 

 

      IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z) 

 

C 

C     STATHERES EXISWSHS KORESMOU 

C                                       

      A1=-7.34421d0   

       

      A2=1.49565d0   

       

      A3=-1.77264d0   

       

      A4=-4.92486d0  
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      pc=3382.d0 !kPa   

 

      Tc=367.85d0 !K 

  

C      

C     YPOLOGISMOS TWN ZEYGWN p,T ME EPANALHPSH Newton–Raphson 

C 

      tfold=0.5d0 

 

  1  tf=tfold !adiastato 

             

      g=A1*tf+A2*(tf**1.5d0)+A3*(tf**2.5)+A4*(tf**5)-(1.d0-tf)*dlog(p/pc) 

 

      dgdtf=A1+1.5d0*A2*(tf**0.5d0)+2.5*A3*(tf**1.5d0) 

     1 +5.d0*A4*(tf**4)+dlog(p/pc) 

       

      tfnew=tfold-g/dgdtf 

 

      dtf=dabs(tfnew-tfold)/tfnew 

       

      if (dtf .lt. 0.01d0) then  

       

      tf=tfnew !adiastato 

       

      else 

       

      tfold=tfnew 

       

      goto 1 

       

      endif 

       

      Tr=1.d0-tf 

       

      T=Tr*Tc !K  

       

      RETURN  

      END 
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C 

C  

 

      SUBROUTINE Tp(T,p) 

 

      IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z) 

 

C 

C     STATHERES EXISWSHS KORESMOU 

C                                 

      A1=-7.34421d0   

       

      A2=1.49565d0   

       

      A3=-1.77264d0   

       

      A4=-4.92486d0  

 

 

      pc=3382.d0 !kPa   

 

      Tc=367.85d0 !K  

 

C      

C     YPOLOGISMOS TWN ZEYGWN T,p 

C  

      Tr=T/Tc 

       

      tf=1.d0-Tr 

 

      pr=exp((A1*tf+A2*(tf**1.5d0)+A3*(tf**2.5)+A4*(tf**5))/Tr) 

       

      p=pr*pc !kPa 

       

      RETURN  

      END 
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Στήμα Π.Β.1 - Διάγραμμα πίεσης κορεσμένοσ ατμού σσναρτήσει της θερμοκρασίας. 
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Στήμα Π.Β.2 - Διάγραμμα πσκνότητας κορεσμένοσ ατμού σσναρτήσει της θερμοκρασίας. 

114



100 

1000 

300 350 400 450 

π
ίε

σ
η

 p
 (

k
P

a
) 

ενθαλπία h (kJ/kg) 
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Στήμα Π.Β.6 - Διάγραμμα Cp σσναρτήσει της θερμοκρασίας και της πίεσης. 
Sat. line 

150 kPa 

330 kPa 

510 kPa 

690 kPa 

870 kPa 

1050 kPa 

1230 kPa 

1410 kPa 

1590 kPa 

1770 kPa 

1950 kPa 

118



0,65 

0,75 

0,85 

0,95 

250 270 290 310 330 350 

C
v

 (
k
J
/k

g
 K

) 

θερμοκρασία T (K) 

Στήμα Π.Β.7 - Διάγραμμα Cv σσναρτήσει της θερμοκρασίας και της πίεσης. 
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Στήμα Π.Β.8 - Διάγραμμα λόγοσ γ σσναρτήσει της θερμοκρασίας και της πίεσης. 
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Στήμα Π.Β.9 - Διάγραμμα σσντελεστή σσμπιεστότητας Ζ σσναρτήσει της πίεσης και της θερμοκρασίας. 

Sat. line 

260 K 

265 K 

270 K 

275 K 

280 K 

285 K 

290 K 

295 K 

300 K 

305 K 

310 K 

315 K 

320 K 

325 K 

330 K 

335 K 

340 K 

345 K 

350 K 

121



Βιβλιογραφία 

 

[1] Σζαηήξεο, Μ.Ν., 2002. Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ. Αζήλα: Δθδόζεηο 

ΣΤΠΧΘΖΣΧ. 

[2] Makofske, W.J., Karlin, E.F., 1995. Σερλνινγία θαη Παγθόζκηα 

Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα. Αζήλα: Δθδόζεηο ΗΧΝ. 

[3] Γεωξγόπνπινο, Α. 2002.  ΓΖ, Έλαο  Μηθξόο  θαη  Δύζξαπζηνο  Πιαλήηεο. 

Αζήλα: Δθδόζεηο GUTENBERG.  

[4] Κνύγθνινο, Α.Γ., 2005. Δηζαγωγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή. Αζήλα: 

Δθδόζεηο ΣΕΗΟΛΑ.  

[5] Μαιιηαξόο, Υ.Θ., 2000. Πεξηβάιινλ, Ρύπαλζε, Σερληθέο Αληηξξύπαλζεο, 

αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά απόβιεηα. Αζήλα: Δθδόζεηο ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ. 

[6] ηέγγνπ-αγηά, Α., 2005. Φηιηθά πξνο ην Πεξηβάιινλ Φπθηηθά Μέζα ζε 

πζηήκαηα Φύμεο - Κιηκαηηζκνύ. Γηθηπαθόο ηόπνο δηαηκεκαηηθνύ καζήκαηνο 

“Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε”,  

http://www.environ-develop.ntua.gr/htdocs/index.php. 

[7] Φωκάο, ., Πξνκπνλάο, Μ., 1997. Ζ βόκβα ηνπ θιίκαηνο, Δλέξγεηα θαη 

Κιηκαηηθέο Αιιαγέο. Αζήλα: Δθδόζεηο ΝΔΦΔΛΖ. 

[8] Λαδαξέηνπ, Θ., 2002. Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη δίθαην. Αζήλα: 

Δθδόζεηο ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ Π. ΓΚΟΝΖ. 

[9] EUROPA - O επίζεκνο δηθηπαθόο ηόπνο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο,  

http://europa.eu/index_el.htm. 

[10] Honeywell Solstice™ 1234yf - Mobile Air Conditioning Refrigerant, 

http://www.1234facts.com/. 

[11] DuPont™ Opteon™ yf refrigerant for Mobile Air Conditioning,  

http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/uses_apps/automotive_ac/Smart

AutoAC/HFO-1234yf.html. 

[12] Mobile Air Conditioning - HFO-1234yf,  

http://www51.honeywell.com/sm/lgwp-uk/applications-n2/mobile-air-

conditioning-HFO-1234yf.html. 

[13] Reisch, M.S., 2010. AUTOMAKERS GO HFO. Chemical & Engineering 

News 88 (30), p. 23. 

122

http://www.1234facts.com/
http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/uses_apps/automotive_ac/SmartAutoAC/HFO-1234yf.html
http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/uses_apps/automotive_ac/SmartAutoAC/HFO-1234yf.html
http://www51.honeywell.com/sm/lgwp-uk/applications-n2/mobile-air-conditioning-HFO-1234yf.html
http://www51.honeywell.com/sm/lgwp-uk/applications-n2/mobile-air-conditioning-HFO-1234yf.html


[14] Hurley, M.D., Wallington T.J., Javadi M.S., Nielsen O.J., 2008. Atmospheric 

chemistry of CF3CF=CH2: Products and mechanisms of Cl atom and OH 

radical initiated oxidation. Chemical Physics Letters 450 (4–6), pp. 263–267. 

[15] U.S. Environmental Protection Agency - EPA,  

http://www.epa.gov/Ozone/strathome.html. 

[16] Society of Automotive Engineers International - SAE International,  

http://www.sae.org/pubs/automotive/. 

[17] Πεξηνδηθό “ SERVICE”,  

http://www.infoservice.com.gr/. 

[18] The Alliance for CO2 Solutions,  

http://www.alliance-co2-solutions.org/. 

 

[19] Αλδξηλόο, Ν., Παλαγηωηίδεο, Π., Παπαδόπνπινο, Ν., 2001. πζηήκαηα 

Απηνθηλήηνπ Η. Αζήλα: Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην. 

[20] Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθωζεο Δπηρεηξήζεωλ Απηνθηλήηνπ - ΗΓΔΔΑ, 

http://www.ideea.gr/main.htm. 

[21] Δθεκεξίδα “Σν πλεξγείν ηνπ Απηνθηλήηνπ”,  

http://www.tosynergeio.gr/. 

[22] Dwiggins, B.H., 1997. Κιηκαηηζκόο Απηνθηλήηνπ, Βηβιίν πλεξγείνπ. Αζήλα: 

Δθδόζεηο ΗΧΝ. 

[23] Smith, J.M., Van Ness, H.C., Abbott, M.M, 2001. Introduction to Chemical 

Engineering Thermodynamics, 6
th

 ed. New York: McGraw-Hill. 

[24] Κνπξεκέλνο, Γ.Α., 1991. Θεξκνδπλακηθή Η. Αζήλα: Δθδόζεηο ΤΜΔΧΝ. 

[25] Peng, D.-Y., Robinson, D.B., 1976. A New Two-constant Equation of State. 

Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals 15 (1), pp. 59-64. 

[26] Akasaka, R., Tanaka, K., Higashi, Y., 2010. Thermodynamic property 

modeling for 2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234yf). International Journal 

of Refrigeration 33 (1), pp. 52-60. 

[27] Tanaka, K., Higashi, Y., 2010. Thermodynamic properties of HFO-1234yf 

(2,3,3,3-tetrafluoropropene). International Journal of Refrigeration 33 (3), pp. 

474-479. 

[28] Green, D.W., Perry, R.H., 2008. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 8
th

 

ed. New York: McGraw-Hill. 

 

123

http://www.epa.gov/Ozone/strathome.html
http://www.sae.org/pubs/automotive/
http://www.infoservice.com.gr/
http://www.alliance-co2-solutions.org/


[29] Fedele, L., Bobbo, S., Groppo, F., Brown, J.S., Zilio, C., 2011. Saturated 

Pressure Measurements of 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R1234yf) for 

Reduced Temperatures Ranging from 0.67 to 0.93. Journal of Chemical & 

Engineering Data 56 (5), pp. 2608–2612. 

[30] Anderson, J.D., Jr., 1989. Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics. 

New York: McGraw-Hill. 

[31] Leck, T.J., 2009. Evaluation of HFO-1234yf as a replacement for R-134a in 

refrigeration and air conditioning applications. In: Proc. 3rd IIR Conference on 

Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Boulder, 

CO, USA (Paper No. 155). 

[32] Lemmon, E.W., Huber, M.L., McLinden, M.O., NIST Standard Reference 

Database 23, NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-

REFPROP, version 9.0. 

 

 

 

124


	ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	ΑΡΧΙΚΑ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



