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Η επιβάρυνση Ποιότητας και Ενέργειας  στα Ψυγεία από εισαγωγές προϊόντων µε υψηλές

θερµοκρασίες

Από Νίκο Χαριτωνίδη  (∆ηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο Νο 4  /  20-9-04)

Είναι σε όλους µας γνωστό το πρόβληµα παραλαβής προϊόντων µε ψηλότερες από τις

κανονικές θερµοκρασίες. Επί της ουσίας, η υποχρέωση των Ψυγείων – Αποθηκών

περιορίζεται στο να διατηρούν τη θερµοκρασία που έχουν τα προϊόντα  κατά την εισαγωγή

τους, η οποία κατά Νόµο πρέπει να είναι αυτή που προβλέπουν οι διατάξεις (βλέπε και

παράρτηµα Οδηγού Υγιεινής). Η πτώση της θερµοκρασίας εντός µιας αποθήκης που είναι

σχεδιασµένη µόνο για αποθήκευση, υποβιβάζει, αλλά και πολλές φορές καταστρέφει το

προϊόν. Το κατέβασµα της θερµοκρασίας είναι στην ουσία µια παραγωγική διαδικασία, η

οποία απαιτεί ειδικό εξοπλισµό (τούνελ κατάψυξης, χώρους πρόψυξης) και µπορεί να γίνεται

στα Ψυγεία µόνο εφόσον διαθέτουν τέτοια υποδοµή. Η άλλη όµως πλευρά του νοµίσµατος

είναι ότι η εισαγωγή στα ψυγεία προϊόντων µε αντικανονικές θερµοκρασίες έχει και πολύ

σηµαντικό ενεργειακό κόστος, αφού τα «ζεστά» προϊόντα ανεβάζουν τη θερµοκρασία του

θαλάµου και µας αναγκάζουν να αυξήσουµε την ισχύ λειτουργίας, για να διατηρήσουµε την

επιθυµητή θερµοκρασία.

Το κόστος αυτό, που πολύ από εµάς νοµίζουν ότι δεν είναι και τόσο σηµαντικό, δεν είναι

καθόλου ευκαταφρόνητο. Σύµφωνα µε παρουσίαση που έγινε από τον κ. Billiard (Πρόεδρος

Γαλλικού Ινστιτούτου Ψύξης IIR) τον Ιούνιο 2004, η ενέργεια που απαιτείται για να

«κατεβάσει» τη θερµοκρασία ενός τόνου προϊόντος κατά 10 C (δηλαδή π.χ. από –17ο C

στους –180C !!) είναι 1,2 kwh. Με κόστος  0,062 ευρώ /  kwh, έχουµε κόστος 0,074 για τον 1

τόνο. Με εύκολη αναγωγή, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αν µια αποθήκη παραλαµβάνει

κατά µέσο όρο καθηµερινά 40 τόνους σε θερµοκρασία –140C, η επιβάρυνση γίνεται

0,074Χ40Χ4 = 12 ευρώ τη µέρα ή 264 ευρώ το µήνα ή 3.168 ευρώ το χρόνο, χώρια το

κόστος συντήρησης στα µηχανήµατα που «ζορίζονται». Φανταστείτε τώρα το κόστος

περιπτώσεων που συναντάµε καθηµερινά, όπου πελάτες µας φέρνουν προϊόντα λίγο κάτω

από το 0 και µας ζητούν «να τα βάλουµε στο Ψυγείο να παγώσουν». Εκτός του ότι δηλαδή η

παραλαβή τέτοιων προϊόντων είναι παράνοµη (µη συµµορφούµενα), µας προσφέρει και το

δώρο του «καπέλου» στο λογαριασµό ∆ΕΗ. 

Μια άλλη πηγή κόστους ενέργειας, αρκετά σηµαντική, είναι η λειτουργία σε θερµοκρασίες

χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες, π.χ. λειτουργία κατάψυξης σε –220 C αντί των –180 C.

Σύµφωνα µε το κ. Billiard, για κάθε πρόσθετο βαθµό «κατεβάσµατος», απαιτείται 5%

πρόσθετη ενέργεια. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση 1 τόνου σε θερµοκρασία –
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180C, είναι 250 kwh το χρόνο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η πρόσθετη ενέργεια για τη

διατήρηση της ίδιας ποσότητας στους –220 C είναι  20% Χ 250 = 50 kwh. Για µια αποθήκη

π.χ. των 1000 τόνων, το πρόσθετο κόστος είναι 50Χ1000Χ0,062 = 3100 ευρώ. Η αποθήκη

λοιπόν του παραδείγµατός µας, που παραλαµβάνει σε –14 και λειτουργεί στο –22, έχει

πρόσθετο ενεργειακό κόστος 6268 ευρώ!!  Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί αυξηµένο

κόστος συντήρησης, καθώς και εργασιακό για «πρόσθετη βάρδια»


