
με το άρθρο μας αυτό θέλουμε να επι-
σημάνουμε το πόσο σημαντικός και 
κρίσιμος για την κατασκευή ψυκτικών 
θαλάμων συντήρησης ευπαθών προ-
ϊόντων είναι ο υπολογισμός των ψυ-
κτικών φορτίων του και η επιλογή των 
κατάλληλων ψυκτικών στοιχείων.
Η εύρυθμη λειτουργία ενός ψυκτι-
κού θαλάμου ώστε αυτός να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις 
ψύξης, η σωστή τεχνικοοικονομικά 
επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού 
καθώς και η οικονομική λειτουργία 
του εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον 
ορθό υπολογισμό των ψυκτικών φορτί-
ων του και την σωστή επιλογή του κα-
τάλληλου ψυκτικού στοιχείου. 
Δυστυχώς τις περισσότερες φορές ο 
υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων 
και η επιλογή των ψυκτικών στοιχεί-
ων γίνεται εντελώς εμπειρικά, χωρίς 
να ακολουθηθεί η επιστημονική δι-
αδικασία υπολογισμού και επιλογής. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ψυκτι-
κοί θάλαμοι που κατασκευάζονται στις 
περιπτώσεις αυτές είτε να αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις εκάστοτε απαι-
τήσεις, λόγω της επιλογής εξοπλισμού 
με χαμηλότερες δυνατότητες από τα 
πραγματικά ψυκτικά φορτία , είτε να 
λειτουργούν αντιοικονομικά  και με 
χαμηλό βαθμό απόδοσης, καταναλώ-
νοντας μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω υπερδιαστασιολόγη-
σης του εξοπλισμού τους.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απα-
ραίτητο ο κάθε ενδιαφερόμενος για την 
κατασκευή ψυκτικών θαλάμων να ζη-
τήσει επιτακτικά να γίνει απαραίτητα 

αναλυτικός υπολογισμός των ψυκτικών 
φορτίων παρέχοντας παράλληλα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 
γίνουν σωστά οι υπολογισμοί αυτοί.
Τα στοιχεία που οφείλει ο κάθε ενδια-
φερόμενος να υποβάλει είναι τα εξής :
• Ακριβείς διαστάσεις του κάθε ψυκτι-
κού θαλάμου.
• Το είδος του ψυκτικού θαλάμου (συ-
ντήρησης νωπών, συντήρησης κατε-
ψυγμένων, καταψύκτης - τούνελ κα-
τάψυξης).
• Το ακριβές είδος ή είδη των ευπα-
θών προϊόντων που πρόκειται να απο-
θηκεύονται στον κάθε ψυκτικό θάλα-
μο προκειμένου να προσδιοριστούν με 
ακρίβεια από την μελετητή μηχανικό οι 
κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του 
(θερμοκρασία και σχετική υγρασία).
• Αν πρόκειται για ψυκτικό θάλαμο μα-
κροχρόνιας αποθήκευσης ευπαθών 
προϊόντων ή για ψυκτικό θάλαμο με 
μεγάλη ημερήσια διακίνηση προϊόντων.
• Την μέγιστη ποσότητα ημερήσιας ει-
σαγωγής προϊόντων στο κάθε θάλαμο.
• Την θερμοκρασία με την οποία τα 
προϊόντα θα εισέρχονται στον κάθε 
ψυκτικό θάλαμο.
• Αν πρόκειται για θάλαμο τούνελ κα-
τάψυξης ο επιθυμητός χρόνος κατά-
ψυξης των εισαγόμενων προϊόντων.   
• Η θέση που θα εγκατασταθεί ο κάθε 
ψυκτικός θάλαμος (σε εσωτερικό ή σε 
εξωτερικό χώρο)
• Αν τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο 
να διευκρινίσει αν ο χώρο αυτός θα εί-
ναι κλιματιζόμενος ή όχι ή αν προβλέ-
πεται ψυχόμενος προθάλαμος.
• Αν ο χώρος εγκατάστασης των ψυ-

κτικών θαλάμων είναι κλιματιζόμε-
νος ή προβλέπεται ψυχόμενος προ-
θάλαμος τότε να προσδιορίσει σε τι 
θερμοκρασία και σχετική υγρασία θα 
βρίσκεται και αν η λειτουργία του κλι-
ματισμού η της ψύξης θα είναι συνε-
χής η περιοδική .
• Να προσδιορίσει τον τύπο της κατα-
σκευής ( δηλαδή αν πρόκειται για ψυ-
κτικό θάλαμο που θα κατασκευαστεί 
με προκατασκευασμένα πάνελ πολυ-
ουρεθάνης ή θα είναι κτιστός) . Στην 
περίπτωση του κτιστού θα θαλάμου θα 
πρέπει να προσδιορίσει το είδος του 
μονωτικού υλικού που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει. 
• Να προσδιορίσει περίπου τα άτομα 
που θα εργάζονται μέσα στο ψυκτικό 
θάλαμο και για πόσο χρόνο μέσα σε 
ένα 24ωρο.
• Να προσδιορίσει αν για τις εργασίες 
αποθήκευσης εντός του κάθε ψυκτικού 
θαλάμου θα χρησιμοποιείται μηχανο-
λογικός εξοπλισμός (κλάρκ) και αν ναι 
για πόσες ώρες το 24ωρο θα δουλεύει 
μέσα σε κάθε ψυκτικό θάλαμο.   
με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο με-
λετητής μηχανικός θα κάνει τους απαι-
τούμενους υπολογισμούς ψυκτικών 
φορτίων και θα υπολογίσει με ακρίβεια 
το ψυκτικό φορτίο που θα πρέπει να 
καλύπτει ο ψυκτικός εξοπλισμός που 
θα επιλεγεί (ψυκτικά στοιχεία, συμπιε-
στές, συμπυκνωτής κ.λ.π)
Τα ψυκτικά φορτία του κάθε ψυκτικού 
θαλάμου είναι το σύνολο των παρακά-
τω θερμικών απωλειών και φορτίων :
• Απώλειες τοιχωμάτων, δαπέδου και 
οροφής.

ΨυΚΤΙΚΟΙ  ΘΑλΑΜΟΙ
h σπουδαιότητα υπολογισμού   
των ψυκτικών φορτίων και 
επιλογής του ψυκτικού στοιχείου
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• Απώλειες λόγω της εισροής αέρα από τις ανοιχτές πόρτες.
• Θερμικά φορτία από την ημερήσια εισαγωγή προϊόντων.
• Θερμικά φοερτία λόγω παρουσίας εργαζόμενων ατόμων μέσα στον ψυκτικό 
θάλαμο.
• Θερμικά φορτία από την λειτουργία κλαρκ εντός του ψυκτικού θαλάμου.
• Θερμικά φορτία  λόγω τής λειτουργίας των κινητήρων των ψυκτικών στοιχείων.
• Θερμικά φορτία λόγω της λειτουργίας φωτισμού εντός του ψυκτικού θαλάμου.
• Απώλειες λόγω σχηματισμού στρώματος πάγου στα πτερύγια των ψυκτικών 
στοιχείων.
• Θερμικά φορτία λόγω τής λειτουργίας αποπάγωσης των ψυκτικών στοιχείων.  
Εξίσου σημαντική παράμετρος για την εύρυθμη λειτουργία των ψυκτικών θαλά-
μων είναι η ορθή επιλογή του ψυκτικού ή των ψυκτικών στοιχείων του
Τα πιο γνωστά και συνήθη ψυκτικά στοιχεία για ψυκτικούς θαλάμους είναι οι αε-
ροψυκτήρες (ψυκτικά στοιχεία βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα) και τα ψυκτι-
κά στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας αέρα με τα πρώτα να κυριαρχούν πλέον στην 
πλειοψηφία των εγκαταστάσεων Εμπορικής και Βιομηχανικής Ψύξης.
Σκοπός των ψυκτικών στοιχείων είναι η κάλυψη των ψυκτικών φορτίων του ψυ-
κτικού θαλάμου και η επίτευξη των αναγκαίων για την συντήρηση των ευπαθών 
προϊόντων συνθηκών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Έπιλογή ψυκτικών στοιχείων βεβιασμένης κυκλοφορίας (αεροψυκτήρων)

Η επιλογή των αεροψυκτήρων γίνεται είτε μέσω των τεχνικών εγχειριδίων των 
κατασκευαστικών εταιρειών είτε μέσω λογισμικού που διατίθεται από τους πιο 
σοβαρούς κατασκευαστικούς οίκους.
Η επιλογή του αεροψυκτήρα ή των αεροψυκτήρων ενός ψυκτικού θαλάμου μπο-
ρεί να γίνει αφού πρώτα έχει γίνει ο υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων του 
και έχουν προσδιοριστεί οι συνθήκες λειτουργίας του (θερμοκρασία και σχετική 
υγρασία) ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή των προϊόντων που πρόκειται να 
αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο ψυκτικό θάλαμο.
Αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να είναι γνωστά για την επιλογή των αεροψυ-
κτήρων είναι τα εξής:
• Το ψυκτικό φορτίο του ψυκτικού θαλάμου λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο 
χρόνο λειτουργίας του αεροψυκτήρα σε ένα 24 ωρο ( αφαιρείται ο χρόνος που 
απαιτείται για την λειτουργία αποπαγώσεων σε ένα 24ωρο ανάλογα με την χρή-
ση του ψυκτικού θαλάμου καθώς και ένας εύλογος χρόνος παύσης της λειτουρ-
γίας του για την ξεκούραση των ανεμιστήρων του αεροψυκτήρα και των υπολοί-
πων ψυκτικών μηχανημάτων εν γένει) 
• Η απαιτούμενη θερμοκρασία και σχετική υγρασία με βάση το προϊόν ή τα προ-
ϊόντα που πρόκειται να αποθηκεύονται στο ψυκτικό θάλαμο. 
• Το είδος του ψυκτικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί  (φρέον, αμμωνία ή διο-
ξείδιο του άνθρακα). 
• Η διαφορά της θερμοκρασίας εισόδου του αέρα στο ψυκτικό στοιχείο και της 
θερμοκρασίας εξάτμισης του ψυκτικού μέσου (αυτή προσδιορίζεται από την 
απαιτούμενη σχετική υγρασία). Όσο μικρότερη είναι η διαφορά αυτή τόσο η 
σχετική υγρασία που μπορεί να επιτευχθεί είναι μεγαλύτερη και όσο μεγαλύτε-
ρη είναι η διαφορά αυτή τόσο μικρότερη είναι η σχετική υγρασία) 
• Η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού μέσου. 

• Ο τρόπος αποπάγωσης ( αντιστάσεις 
ή θερμό ψυκτικό μέσο hotgas) 
με βάση τα παραπάνω στοιχεία και 
μέσω των τεχνικών εγχειριδίων ή του 
λογισμικού των κατασκευαστικών οί-
κων γίνεται η επιλογή του τυποποιη-
μένου  κατάλληλου αεροψυκτήρα ή 
αεροψυκτήρων.
Ενδέχεται κατά τη διαδικασία της επι-
λογής να προκύψει ότι περισσότερα 
από ένα τυποποιημένα ψυκτικά στοι-
χεία να είναι κατάλληλα για την κά-
λυψη των απαιτήσεων του ψυκτικού 
θαλάμου. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να επιλεγεί ο αεροψυκτήρας 
που να έχει τέτοιες διαστάσεις που να 
μπορεί προσαρμοσθεί στις διαστάσεις 
του συγκεκριμένου ψυκτικού θαλά-
μου και εν συνεχεία αν και πάλι υπάρ-
χουν περισσότερα του ενός τυποποι-
ημένα μοντέλα που να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις, να επιλεγεί το μοντέλο με  
την χαμηλότερη τιμή (προτιμητέο είναι 
για ευνόητους λόγους να διαθέτει του-
λάχιστον δύο ανεμιστήρες).
Αν τώρα έχουμε να διαλέξουμε μετα-
ξύ μοντέλων διαφορετικών κατασκευ-
αστικών οίκων ένα πολύ σημαντικό 
κριτήριο εκτός από την τιμή είναι και 
η επιφάνεια του ψυκτικού στοιχείου. 
Όσο μεγαλύτερη επιφάνεια έχει ένα 
ψυκτικό στοιχείο τόσο καλύτερο είναι 
καθώς στην περίπτωση αυτή μπορούν 
να επιτευχθούν καλύτερα οι συνθήκες 
λειτουργίας και να μειωθεί ο χρόνος 
αποπάγωσης, γεγονός πολύ σημαντι-
κό τόσο για την εύρυθμη λειτουργία 
του ψυκτικού θαλάμου όσο και για την 
οικονομική λειτουργία του κυρίως σε 
περιπτώσεις που για την αποπάγωση 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές αντιστά-
σεις μεγάλης ηλεκτρικής ισχύος.
Ένας επίσης πολύ σημαντικός παρά-
γοντας για την επιλογή αεροψυκτήρα 
, που δυστυχώς από πολλούς δεν λαμ-
βάνεται σοβαρά υπόψη είναι η ταχύτη-
τα του αέρα μέσα στο ψυκτικό θάλαμο. 
Ανάλογα με το είδος των προϊόντων 
που αποθηκεύονται η απαιτούμενη 
ταχύτητα του αέρα μέσα στον ψυκτι-
κό θάλαμο είναι διαφορετική. Η ταχύ-
τητα του αέρα μέσα στον ψυκτικό θά-
λαμο εξαρτάται από την παροχή αέρα 
των ανεμιστήρων του αεροψυκτήρα. 
Αν έχουμε απαίτηση χαμηλής ταχύ-
τητας μέσα στο ψυκτικό θάλαμο τότε 
επιλέγουμε αεροψυκτήρα με όσο το 
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δυνατόν μεγαλύτερη ψυκτική επιφάνεια του στοιχείου του και χαμηλότερη πα-
ροχή αέρα των ανεμιστήρων του. Σε αντίθετη περίπτωση που επιθυμούμε μεγά-
λες ταχύτητες αέρα μέσα στο ψυκτικό θάλαμο επιλέγουμε αεροψυκτήρα με με-
γάλη παροχή αέρα των ανεμιστήρων του.
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που κανένας τυποποιημένος αεροψυκτήρας 
να μην καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και κυρίως την απαίτηση για την επιθυμη-
τή ταχύτητα αέρα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο. Στην περίπτωση αυτή ο μελετητής 
μηχανικός θα πρέπει να απευθυνθεί σε κατασκευαστικό οίκο που παρέχει την 
δυνατότητα κατασκευής αεροψυκτήρων κατά παραγγελία. 
Ο οίκος θα λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία επιλο-
γής και θα υπολογίσει με ειδικό λογισμικό τον κατάλληλο αεροψυκτήρα. Οι πε-
ριπτώσεις αυτές είναι σπάνιες και τα κατά παραγγελία ψυκτικά στοιχεία ακριβό-
τερα από τα τυποποιημένα. Η καταφυγή σε μια τέτοια λύση θα πρέπει να γίνεται 
αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια επιλογής ενός τυποποιημένου αερο-
ψυκτήρα και υπάρχει πραγματική ανάγκη για την επιλογή κατά παραγγελία με 
βάση τις απαιτήσεις για την λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου. 

Έπιλογή ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυκλοφορίας (ψυκτικά στοιχεία 
σερμπαντίνας).
Τα ψυκτικά στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 
σε ψυκτικούς θαλάμους που απαιτείται υψηλή σχετική υγρασία και μηδενική 
ταχύτητα αέρα ώστε να μην αφυδατώνονται τα προϊόντα που πρόκειται να απο-
θηκευτούν στον ψυκτικό θάλαμο. Τέτοια προϊόντα είναι συνήθως νωπά ψάρια, 
οστρακοειδή και αλιεύματα γενικά τα οποία δεν πρέπει να υπόκεινται στην αφυ-
δάτωση που προξενείτε από την βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα των αεροψυ-
κτήρων καθώς επίσης και η επιφάνεια τους να διατηρείται γυαλιστερή, με ζωη-
ρά τα φυσικά της χρώματα και τα εμπορικά της χαρακτηριστικά. 

Τα ψυκτικά στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας κατασκευάζονται είτε από χαλκοσω-
λήνες αν πρόκειται η εγκατάσταση ψύξης να λειτουργήσει με ψυκτικό μέσον το 
φρέον είτε από χαλυβδοσωλήνεςτούμπο χωρίς ραφή αν η εγκατάσταση ψύξης 
πρόκειται να λειτουργήσειμε ψυκτικό μέσο την άνυδρη αμμωνία. Οι σερμπαντί-
νες τοποθετούνται στην οροφή των ψυκτικών θαλάμων ώστε να διευκολύνεται 
η κυκλοφορία του κρύου αέρα που γίνεται αργά προς τα κάτω με ελάχιστη τα-
χύτητα (υγρή ψύξη) . Αν η επιφάνεια τής οροφής δεν επαρκεί για την ανάπτυξη 
των σερμπαντίνων τότε ένας αριθμός σερμπαντίνων μπορεί να τοποθετηθεί και 
στα πλευρικά τοιχώματα του ψυκτικού θαλάμου. Επίσης μπορεί , προκειμένου 
να διασφαλιστεί μεγαλύτερη επιφάνεια στο ψυκτικό στοιχείο και εξοικονόμηση 
χώρου οι σερμπαντίνες να φέρουν πτερύγια . 
Για μικρούς ψυκτικούς θαλάμους αντί για σερμπαντίνες μπορεί να χρησιμοποιη-
θούν κατάλληλα και ειδικά διαμορφωμένες ειδικές ψυκτικές πλάκες.
Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αποπάγωση των ψυκτικών στοιχεί-
ων φυσικής κυκλοφορίας γίνεται υποχρεωτικά με θερμό ψυκτικό μέσο (hotgas) 
και σε αραιά διαστήματα καθώς τα συμπυκνώματα από την αποπάγωση κατα-
λήγουν μέσα στο ψυκτικό θάλαμο ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει 
πολύ καλό σύστημα αποχέτευσης. Η επιτυχία του υπολογισμού και της επιλογής 
των ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυκλοφορίας, πέραν της κάλυψης των απαιτή-
σεων του ψυκτικού θαλάμου έγκειται και στο γεγονός της ελαχιστοποίησης της 
απαίτησης αποπαγώσεων.  

Για τον υπολογισμό και την επιλογή 
των ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυ-
κλοφορίας θα πρέπει να είναι γνωστά 
τα εξής:  
• Το ψυκτικό φορτίο του ψυκτικού θα-
λάμου.
• Η απαιτούμενη θερμοκρασία και 
σχετική υγρασία με βάση το προϊόν ή 
τα προϊόντα που πρόκειται να αποθη-
κεύονται στο ψυκτικό θάλαμο. 
• Το είδος του ψυκτικού μέσου που θα 
χρησιμοποιηθεί  (φρέον, αμμωνία, δι-
οξείδιο του άνθρακα). 
• Η διαφορά της θερμοκρασίας εισό-
δου του αέρα στο ψυκτικό στοιχείο και 
της θερμοκρασίας εξάτμισης του ψυ-
κτικού μέσου (αυτή προσδιορίζεται από 
την απαιτούμενη σχετική υγρασία. Όσο 
μικρότερη είναι η διαφορά αυτή τόσο η 
σχετική υγρασία που μπορεί να επιτευ-
χθεί είναι μεγαλύτερη και όσο μεγαλύ-
τερη είναι η διαφορά αυτή τόσο μικρό-
τερη είναι η σχετική υγρασία) 
• Η θερμοκρασία συμπύκνωσης του 
ψυκτικού μέσου. 
με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο με-
λετητής μηχανικός θα υπολογίσει την 
ψυκτική επιφάνεια της σερμπαντίνας 
και με βάση αυτή  είτε θα επιλέξει από 
τα τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστικών 
οίκων τα κατάλληλα στοιχεία (κυρί-
ως όταν πρόκειται για μικρούς εμπορι-
κούς ψυκτικούς θαλάμους), είτε σε πε-
ρίπτωση μεγάλων ψυκτικών θαλάμων 
θα απευθυνθεί σε ειδικούς κατασκευ-
αστές ψυκτικών στοιχείων φυσικής κυ-
κλοφορίας που θα σχεδιάσουν τα στοι-
χεία σερμπαντίνας κατά παραγγελία και  
με βάση τους διατιθέμενους χώρους 
στον ψυκτικό θάλαμο. Ο σχεδιασμός γί-
νεται με ειδικό λογισμικό που διαθέ-
τουν οι σοβαροί κατασκευαστές ψυκτι-
κών στοιχείων φυσικής κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ξεκά-
θαρο πόσο σημαντικός είναι, για την 
σωστή, εύρυθμη και οικονομική λει-
τουργία των ψυκτικών θαλάμων τόσο 
ο σωστός υπολογισμός των ψυκτικών 
φορτίων όσο και ο σωστός υπολογι-
σμός και η επιλογή των κατάλληλων 
ψυκτικών στοιχείων.
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