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Τι είναι τα Φθοριούχα Αέρια ?
! Γενικά : φθοριούχα αέρια-περιέχουν φθόριο F
! Στη περίπτωση του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια :
αναφέρεται σε συγκεκριμένη ομάδα φθοριούχων αερίων :
HFCs, PFCs και SF6
Υδροχλωροφλοράνθρακες (HFCs) = η πλέον συνηθισμένη μορφή
αερίων .
Χρησιμοποιούνται σαν ψυκτικά μέσα στην επαγγελματική ψύξη, στο
κλιματισμό και στις αντλίες θερμότητας, σαν μέσο διόγκωσης
πλαστικών, σαν διαλύτες, τέλος χρησιμοποιείται στους
πυροσβεστήρες και τα αεροζολ.
Υπερφθοράνθρακες (PFCs)
Χρησιμοποιείται στη κατασκευή ηλεκτρονικών όπως επίσης και στη
φαρμακευτική βιομηχανία και στη κατασκευή καλλυντικών.
Εξαφθοριούχο Θείο (SF6)
Χρησιμοποιείται κυρίως ως αέριο για μόνωση, στη μεταγωγή υψηλής
τάσης και στη παραγωγή αλουμινίου και μαγνησίου.
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HFC

PFC

SF6

Είναι τα Φθοριούχα αέρια επιβλαβή για το περιβάλλον?
! Τα HFCs, PFCs και SF6 δεν καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος
! Αλλά: Αν απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα, συμβάλλουν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου
! Αν δεν απελευθερωθούν ( παραμείνουν εντός του εξοπλισμού ή χρειαστεί να
ανακτηθούν) δεν επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
! Το GWP ή Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ≠ Αντίκτυπο στη θέρμανση του
πλανήτη
Παράδειγμα : το R410A έχει GWP 2088
Αυτό σημαίνει : αν ένα κιλό R410A απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, τότε το
ισοδύναμο αποτέλεσμα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ισο με 2088 Kgr CO2 –
συγκρινόμενα σε βάθος 100 χρόνων.
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Γιατί χρησιμοποιούμε τα HFCs ? Ιστορία των ψυκτικών μέσων

A story of continual innovation
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Γιατί χρησιμοποιούμε τα HFCs ? Σύντομη αναδρομή στα ψυκτικά μέσα

Τα CFC s

Πολλά είδη αερίων
δοκιμάστηκαν σα
ψυκτικά αλλά
αρκετά
αποδείχτηκαν
τοξικά, ασταθή ή
εύφλεκτα

παρουσιάστηκαν
ως ασφαλή και
σταθερά μέσα
(R11 / R12)

Τα HCFCs
παρουσιάστηκαν
επιτρέποντας
σχεδίαση
μικρότερων
μονάδων
(R22)

1920

Οι επιστήμονες
καταλήγουν ότι
τα CFCs
καταστρέφουν
τη Στοιβάδα
του Όζοντος

Υπογράφεται
το πρωτόκολλο
του Μόντρεαλ
απαγορεύοντας τη χρήση των
CFCs και στη συνέχεια των ΗCFCs

1950
1970

1987

Πρώτος Καιρός

Ασφαλέστερα

Μικρότερο
Μέγεθος

Τα HCFCs έχουν
χαμηλότερη επίδραση
στη καταστροφή της
στοιβάδας του όζοντος
CFCs

HFCs
παρουσιάζονται :
Δεν επηρεάζουν τη
στοιβάδα του
όζοντος

Τι συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ?
Τα CFCs και HCFCs έχουν σταδιακά απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρώτη
Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα
αέρια που
καταστρέφουν
τη στοιβάδα
του όζοντος

∆εύτερη
Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα
αέρια του
Θερµοκηπίου

2000

Τα HCFC
απαγορεύονται
σε νέα
µηχανήµατα
AC >100kW

Τα HCFC
απαγορεύονται
σε όλα τα
κλιµατιστικά

2001 2002 2004

1997
1994
Πρώτη
έκδοση του
πρωτόκολλο
του Κιότο

Τρίτη
Από 01 Ιανουαρίου
Ευρωπαϊκή
η επισκευή
οδηγία για
µε ανακυκλωµένο
ουσίες που
HCFC
καταστρέφουν
απαγορεύεται
τη στοιβάδα
Από 01
του Όζοντος Ιανουαρίου η
επισκευή µε
χρήση
παρθένου
HCFC
απαγορεύεται

2006
2009

Η EU
επικυρώνει το
πρωτόκολλο
Κιότο

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και την
επίδραση σε αυτό των HFCs

Το 2006 οι
οδηγίες F gas &
MAC
δηµοσιεύονται.
Σκοπός ήταν η
µείωση των
εκποµπών HFC

2010

2015

Η Αναθεώρηση
της οδηγίας FGas ξεκινά να
εφαρµόζεται
" Περεταίρω
µείωση στην
εκποµπή HFC

Τα HCFC ψυκτικά μέσα όπως το R22 απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά επιτρέπονται σε άλλες χώρες: Για πόσο ακόμα?

Κατανάλωση

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ: Χρονοδιάγραμμα μείωσης των HCFC – Αναπτυγμένες Χώρες
100%

Σημείωση : Η EΕ
αποφάσισε να μεταβεί
ταχύτερα

80%
65%
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40%
25%
20%

10%
0.5%
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100%

90%

80%
65%
60%
40%

Freeze

Τα HCFCs
χρησιμοποιούνται σε
διάφορες χώρες
ακόμα αλλά και εκεί
θα καταργηθεί η
χρήση τους.

Κατανάλωση

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ: Χρονοδιάγραμμα μείωσης των HCFC – Αναπτυσσόμενες Χώρες

20%
2.5%

0%
2013 2015
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32.5%

2020

2025

2030

2040

Συνοπτικά
Αναπτυσσόμενες Χώρες

Αναπτυγμένες Χώρες

CFC

Άλμα από (H)CFC στο επόμενο ?

HCFC

R11

R22

R12

R123

Ψυκτικά μέσα που καταστρέφουν τη στοιβάδα του
Όζοντος και συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

HFC

R410A / R407C
R134a / R404A

Επόμενο ?
Επιλογές με
χαμηλό GWP

Δεν συμβάλουν στη καταστροφή της στοιβάδας του Όζοντος
αλλά συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Πρωτόκολλο του Κιότο
Πρωτόκολλο Μόντρεαλ

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

Δε θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθούμε στα άλλα αέρια του θερμοκηπίου
στην ΕΕ, όπως π.χ. οι εκπομπές από τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας?

!

Η ΕΕ ενδιαφέρεται για τη
μείωση των εκπομπών από όλα
τα είδη των αερίων του
θερμοκηπίου, είτε προέρχεται
από τη παραγωγή ενέργειας,
είτε από τις μεταφορές, είτε
από τη γεωργία…
Κύρια μέριμνα της ΕΕ είναι η
αλλαγή του ενεργειακού
μείγματος και η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας
Παραδείγματα : Οδηγία για την
ενεργειακή απόδοση, οδηγία
για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, οδηγία για την
Ενεργειακή Απόδοση των
κτηρίων (EPBD), οδηγία
Οικολογικού Σχεδιασμού
(Ecodesign )..
Όλοι οι τομείς επομένως πρέπει
να συμμετέχουν άρα και αυτοί
που χρησιμοποιούν τα
φθοριούχα αέρια

!

!

!
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Πολιτική EΕ 20-20-20
• 20% μείωση 2020

Νέα Συµφωνία ΕΕ
• 40% µείωση 2030

Ο οδικός χάρτης της EΕ
για μείωση των
εκπομπών 2050
80% μείωση μέχρι 2050

Τα φθοριούχα αέρια όπως
είναι τα HFCs που
χρησιμοποιούνται στα
κλιματιστικά και στις αντλίες
θερμότητας ανήκουν στην
ομάδα “non CO2 other
sectors”

Επιπλέον σε παγκόσμια κλίμακα η επίδραση των φθοριούχων αερίων στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μικρή – οπότε γιατί ασχολούμαστε με
αυτά ? (1/2)

! Η κατανάλωση των φθοριούχων
αερίων, και ειδικότερα των HFCs
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά
στα επόμενα χρόνια λόγω της
οικονομικής ανάπτυξης των
αναπτυσσόμενων χωρών
(περισσότερα κλιματιστικά,
περισσότερες εγκαταστάσεις
επαγγελματικής ψύξης,
περισσότερες εφαρμογές με αφρώδη
υλικά κτλ.)

Source : Velders et al. _PNAS_2009
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Είναι τα φυσικά ψυκτικά μέσα η λύση ?
! Η αμμωνία (NH3), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) , οι υδρογονάνθρακες (HC) και το
νερό ονομάζονται φυσικά ψυκτικά μέσα για να διαχωριστούν από τα φθοριούχα αέρια
•
•
•
•

Έχουν το πλεονέκτημα να έχουν πολύ μικρό GWP (global warming potential)
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν – και χρησιμοποιούνται ήδη – σε συγκεκριμένες εφαρμογές, πχ
τα οικιακά ψυγεία
Αλλά έχουν και σημαντικά μειονεκτήματα – επομένως δεν είναι η καλύτερη επιλογή για κάθε
εγκατάσταση
“φυσικό” δεν σημαίνει απαραίτητα το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον ή το πλέον ασφαλές!

Chemical

Refrigerant names

GWP

Challenges

Ammonia (NH3)

R717

0

Highly Toxic, incompatible with
copper

Hydrocarbons (HC)

Propane – R290
Isobutane – R600a

3

Extremely flammable

Carbon Dioxide (CO2) R744

1

Not always energy efficient
(depends on application), high
pressure

Water

0

Not energy efficient
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R718

Ποια HFCs χρησιμοποιούνται σήμερα σε κλιματισμό, αντλίες θερμότητας και
επαγγελματική ψύξη? Υπάρχουν λύσεις με χαμηλότερο GWP ?
Μια συνοπτική αναφορά υπάρχει στο παρακάτω πίνακα :

Τύπος
Μονάδας

Ψυκτικό που
χρησιμοποιείται

GWP

Υποψήφια
ψυκτικά μέσα

GWP

Σχόλια

Split & multi
split type
AC+HP

R410A

2087.5

R32
HC – R290
Blends R32+HFO

675
3
various

R32

VRV /VRF

R410A

2087.5

R32
Blends R32+HFO

675
various

R32 + R410A
Potential scope under
investigation

Scroll type
chillers

R410A

2087.5

R32
Blends R32+HFO

675
various

R32

Screw type
chillers

R134a

1430

R1234ze (HFO)

7

Under investigation

Centrifugal
type

R134a
R123

1430

R1234ze (HFO)
R1233zd (HCFO)

7
4,5

Under investigation

Commercial
Refrigeration

R404A

3922

Various blends
CO2
Hydrocarbons

Various
1
<10

R410A
Other options under
investigation
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Δεν υπάρχει ένα ψυκτικό μέσο για όλες τις εφαρμογές
• Δεν υπάρχει μια λύση για όλες τις εφαρμογές.
• Δεν αποκλείουμε κανένα ψυκτικό μέσο – αξιολογούμε το σύνολο των ψυκτικών μέσων σε κάθε
εφαρμογή.
• Επιλέγουμε το βέλτιστο ψυκτικό μέσο για κάθε εφαρμογή.
• Το σύνολο των κατασκευαστών αναπτύσσει μονάδες R32 για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές
λόγω των πλεονεκτημάτων του εν λόγω ψυκτικού σε τέτοιου είδους εφαρμογές.
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Τι κάνει η ΕΕ για να μειώσει τις εκπομπές των Φθοριούχων Αερίων ?
Η ΕΕ ήδη έχει 2 διαφορετικούς κανονισμούς για τα φθοριούχα αέρια από 2006, ο ένας είναι “the F
gas Regulation” και ο δεύτερος “the MAC Directive”.
1) Το 2006 ο κανονισμός F gas επικεντρώθηκε στην αποφυγή διαρροών κατά τη διάρκεια της
χρήσης του εξοπλισμού και το τέλος ζωής του. Υπήρχαν πολύ μικρές απαγορεύσεις σε προϊόντα
" Ο κανονισμός έχει πέον αναθεωρηθεί με την επωνυμία “2014 F gas Regulation” (σε ισχύ από
1η Ιανουαρίου 2015)
2) Η οδηγία MAC του 2006 απαγόρευε τη χρήση HFCs με GWP ≥ 150 σε κλιματιστικά επιβατικών
αυτοκινήτων, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα από το 2017 και
μετά " Η οδηγία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ.

2006 Ο∆ΗΓΙΑ F GAS EC/842/2006 -"
" ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ 517/2014
• 2006 Η οδηγία εστίαζε στην αποφυγή των εκποµπών µέσω εκπαίδευσης και
πιστοποίησης, τακτικό έλεγχο διαρροών, ανάκτηση και περιορισµένες απαγορεύσεις
προϊόντων.
• 2014 Ο κανονισµός επεκτείνεται σηµαντικά

2006 MAC DIRECTIVE 2006/40/EC " ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
•Απαγορεύει τη χρήση HFCs µε GWP>150 στο κλιµατισµό επιβατικών αυτοκινήτων
• Για νέα οχήµατα από το 2017

Το σχέδιο σταδιακού περιορισμού των HFC
Βασικές Αρχές:
1. Τα μερίδια είναι σε ισοδύναμο CO2 (kg x τιμή GWP )
2. Τα μερίδια θα επιβληθούν από το 2015 και έπειτα στο σύνολο των παραγωγών και
εισαγωγέων που διαθέτουν HFCs στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φόρα
" η πίεση στους προμηθευτές θα οδηγήσει τους χρήστες να αναζητήσουν
εναλλακτικές λύσεις
Year

Reduction
by

2009-2012

Baseline

2015

100%
(Freeze)

2016-17

93%

2018-20

63%

2021-23

45%

2024-26

31%

2027-29

24%

2030

21%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93%

63%
45%
31%
24%

20152016

2018

2021

2024

2027

21%

2030

Πως μπορεί να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση των HFC?
Απαιτείται ένας συνδυασμός :
1.

Αλλαγή σε HFC ψυκτικά μέσα με χαμηλό GWP (global
warming potential)
Παραδείγματα :
R404A (GWP 3922) "R410A (GWP 2088)
R410A (GWP 2088) " R32 (GWP 675)

2.

Αλλαγή σε ψυκτικά μέσα που δεν είναι HFC
Παραδείγματα :
R134a (GWP 1430) " HFO R1234ze (GWP 7)
(HFOs ή HFCs όπως το R1234yf, R1234ze, ή HCFO R1233zd δε περιλαμβάνονται στη
σταδιακή μείωση καθώς έχουν πολύ χαμηλό GWP)
ή χρήση του CO2, υδρογονανθράκων, αμμωνίας

3.

Μείωση της ποσότητας των HFC
Παραδείγματα :
Το R32 επιτρέπει μικρότερη πλήρωση συγκρινόμενο με το R410A, αποφυγή
υπερδιαστασιολόγησης

4.

Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση HFCs

5.

Μείωση των διαρροών
Ειδικότερα στο τομέα της επαγγελματική ψύξη οι διαρροές είναι υψηλές
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Ο νέος κανονισμός θέτει επιπλέον περιορισμούς σε κλιματιστικά και αντλίες
θερμότητας αναφορικά με το GWP
Όρια στο GWP

Για μετακινούμενα
AC : Το GWP πρέπει
να είναι <150
Από το 2020

•
•

Για οικιακού τύπου μονάδες
(split) με πλήρωση μικρότερη
των 3 kg : το GWP θα πρέπει να
είναι <750 από το 2025

Δεν υπάρχει όριο στο GWP
Δεν υπάρχει όριο στο GWP για πλήρωση > 3kg
Δεν υπάρχει όριο GWP για συστήματα multi split ή VRF
Δεν υπάρχει όριο GWP για συστήματα νερού (εκτός και
αν χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ψύξη οπότε το
GWP θα πρέπει να είναι< 2500 από το 2020)

Τα HFCs που χρησιμοποιούνται σε όλη τη γκάμα του εξοπλισμού υπόκειται στη
σταδιακή μείωση ακόμα και όταν δεν υπάρχει όριο στο GWP.
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις το συντομότερο
δυνατό.

Γιατί το R32 ?

› Χαμηλότερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου :
GWP ίσο με το ένα τρίτο του R410A + μικρότερη πλήρωση με ψυκτικό
μέσο + υψηλότερη ενεργειακή απόδοση
› Το R32 είναι αρκετά οικονομικό ψυκτικό μέσο (και για τις
αναπτυσσόμενες χώρες) " παγκόσμια λύση

Σύγκριση για την ΕΕ

Συνολική επίδραση κατά τη διάρκεια Ζωής του Προϊόντος
(ψύξη+θέρμανση)

Έμμεσες εκπομπές (ηλεκτρική κατανάλωση)
Άμεσες εκπομπές (ψυκτικό κύκλωμα)

Λόγω της υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, η
συνολική επίδραση στη
κλιματική αλλαγή μονάδων
με R32 είναι μικρότερη
συγκρινόμενη με μονάδα με
ψυκτικό μέσο με χαμηλό
GWP

9000

11.000

13.000

15000

Based on : 3,5 kW Air to Air heat pump. Seasonal efficiency calculation according to Ecodesign. Lot 10, average climate
Average Electricity factor of 0,43 kg/kWh.
Based on lifetime 12 years, annual refrigerant emissions 5%, end of life emissions 70%,
Note 1 : Adding more R290 would result in a higher energy efficiency but quantity is limited due to IEC safety standard restrictions
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Υπάρχουν HFOs με πολύ χαμηλό GWP και μείγματα του R32 & HFO με
μικρότερο GWP από αυτό του R32 – γιατί οι κατασκευαστές δεν κινούνται
προς αυτές τις λύσεις?
! Τα HFOs όπως το R1234ze είναι ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες για την
αντικατάσταση του R134a σε συστήματα νερού (ίδιες πιέσεις), αλλά δε μπορούν να
αντικαταστήσουν το R410A (υψηλότερες πιέσεις) σε μικρότερου μεγέθους μονάδες
όπως τα οικιακά κλιματιστικά, τις αντλίες θερμότητας και σε συστήματα VRF.
! Π.χ. αν χρησιμοποιούσαμε HFO σε οικιακού τύπου κλιματιστικό , το μέγεθος του
εξοπλισμού θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο για να έχει την ίδια απόδοση αυτή δεν είναι οικονομική λύση επιβαρύνει για το περιβάλλον (σπατάλη φυσικών
πόρων)
! Μείγματα R32 και HFOs έχουν μικρότερο GWP αλλά το παρθένο R32 είναι καλύτερο
αν λάβουμε υπόψη τόσο τη μικρότερη πλήρωση με ψυκτικό με χαμηλό GWP όσο και
τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Τέλος το παρθένο ψυκτικό προσφέρει
βελτιωμένες δυνατότητες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης (διάθεση και
συμφέρουσα τιμή).

20

Title - Internal use only

Πλεονεκτήματα του R32 – Επίδραση στην ενεργειακή απόδοση και στις διαστάσεις
των μονάδων – δυνατότητα για διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές
Μοντέλο Πωλήσεων που αξιοποιήθηκε στην Ιαπωνία (σε ισχύ από Nov.2012 )
Υψηλή
Ενεργειακή
Απόδοση

R32

R410A
Απόδοση + 6%

Ίδια Ενεργειακή απόδοση,
µειωµένο µέγεθος

4.0kW

Όγκος συστήματος - 18%
Πλήρωση Ψυκτικού 20%

Αλλαγή Σχεδίασης (συγκρίνοντας R22, R410A, R32)

No issue in most
conditions (*)
New oils already
available which are
optimal for both R32 &
R410A

Εάν το R32 είναι τόσο καλό – γιατί οι κατασκευαστές δεν αποφάσισαν να το
παρουσιάσουν νωρίτερα ? Γιατί δε μεταβήκαμε απευθείας από το R22 σε R32 ?
! Η αλλαγή από R22 σε R410A έγινε κυρίως για να για να μεταβούμε σε ένα ψυκτικό μέσο που να
μην συμβάλλει στη καταστροφή της στοιβάδας του Όζοντος.
! Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν πολλά χρόνια τώρα, τα πλεονεκτήματα του R32, ιδιαίτερα αυτά
της χρήσης ενός ψυκτικού μέσου με χαμηλότερο GWP
! Παρόλα αυτά δεν υπήρχε επαρκής υποστήριξη από τη βιομηχανία έως σήμερα κυρίως λόγω των
κινδύνων για την ασφάλεια που συνδέονταν με τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων, οπότε και
προτιμήθηκε το μη εύφλεκτο R410A. Εντωμεταξύ πολλαπλές μελέτες έχουν γίνει παγκόσμια και τα
πρότυπα ασφαλείας έχουν τροποποιηθεί επιτρέποντας την ευρύτερη χρήση των εύφλεκτων
ψυκτικών μέσων.
Europe

International

US

Κατάταξη Ψυκτικών
µέσων

EN 378

ISO 817

ASHRAE 34

Ασφάλεια του
Εξοπλισµού

EN 60335-2-40
EN 378

Integrated in ISO
in 2014

IEC 60335-2-40
ISO 5149 : modified in 2014

Δημιουργία της κατηγορίας “A2L”

ASHRAE 15

EN378 επέτρεπε ήδη τη χρήση των εύφλεκτων ψυκτικών συγκρινόμενο με τα πρότυπα της
ISO & ASHRAE
Title - Internal use only
23Με την
αναθεώρηση των ISO817 και ISO5149 η EN378 είναι ήδη υπό αναθεώρηση –23
επιτρέποντας ευρύτερη χρήση
Η IEC60335-2-40 είναι ήδη υπό διερεύνιση

Τι είναι το R32?

• R32 = CH2F2 “διφθωρομεθάνιο”, HFC αποτελούμενο από ένα συστατικό
• Χρησιμοποιείται ήδη σαν συστατικό του R410A

R410A = 50% R32 + 50% R125
Συστατικό για να μην
είναι εύφλεκτο
HFC32
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Συστατικό που προστίθεται για βελτίωση
απόδοσης και θερμοδυναμικών
χαρακτηριστικών

Τι είναι το R32?

Τι θα γίνονταν αν είχαμε μόνο R32 χωρίς R125?
# Μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον
Quantity
1/3rd
GWP

GWP x Quantity
-30%
πλήρωση
(*)

1/4th
επίδραση στο
περιβάλλον

Μείωση έως 75%
650
675

# αποδεκτή ασφάλεια στις περισσότερες εφαρμογές (ελάχιστα
εύφλεκτο)
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Το R32 = 2L ως εύφλεκτο

Class 1

Class 2L

Class 2

Class 3

Not flammable

Lower
flammable

Flammable

Higher
flammable

= Class 2 AND
burning velocity
≤10 cm/s
Class A
lower
toxicity
Class B
higher
toxicity

R744 (CO2)

R1234yf / ze

R410A

R32

LFL > 3,5% and
Heat of
Combustion
< 19000 kJ/kg

R152a

LFL ≤3,5% or
Heat of
Combustion ≥
19000 kJ/kg

R290

R717
(Ammonia)
LFL = lower flammable limit in% by volume
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Στη πραγματικότητα, η ευφλεκτότητα του R32 και των άλλων ψυκτικών στη κατηγορία 2L είναι
πολύ μικρή.
Η ταχύτητα της φλόγας (≤ 10 cm/s) είναι πολύ αργή για να οδηγήσει σε οριζόντια επέκταση της
φλόγας ή σε έκρηξη.
Κατηγοριοποίηση κατά ASHRAE34 & ISO817.
Title - Internal use only
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Τι είναι το R32

Άλλα χαρακτηριστικά
! 0 ODP # δεν επιδρά στη στοιβάδα του όζοντος
! Δεν είναι μείγμα
$ Ανακυκλώνεται ευκολότερα από το R410A ή
άλλα μείγματα
$ Σταθερή θερμοκρασία εξάτμισης /
συμπύκνωσης
$ Μπορούμε να πληρώσουμε ένα σύστημα είτε
σε υγρή είτε σε αέρια μορφή
$ Δεν ανησυχούμε για τη σύνθεση του
ψυκτικού που διέφυγε σε περίπτωση
διαρροής
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Βιβλιογραφία
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Κανονισμός 517/2014
Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2067
ΥΠΕΝ «Ο νέος κανονισμός για τα Φθοριούχα Αέρια»
EU COM «Πληροφορίες για τεχνικό προσωπικό και επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξοπλισμό που περιέχει
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός, αντλίες θερμότητας»
EU-COM « Πληροφορίες προς τους τεχνικούς και τους χρήστες εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών
θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»
EPEE – Gapometer
EN 378 - Refrigerating Systems & Heat Pumps-Safety & Environmental Requirements
ISO 817 - Refrigerants -- Designation and safety classification
http://www.coolingpost.com/world-news/r32-claims-lead-in-battle-to-replace-r410a/
2016 Versions of ASHRAE Refrigerant Standards Published
o ANSI/ASHRAE 15, Safety Standard for Refrigeration Systems, and its sister standard, ANSI/ASHRAE
34, Designation and Safety Classification of Refrigerants, constitute a complete set of requirements
for the safe design, construction and application of refrigeration systems used in a wide variety of
residential, commercial and industrial applications. The 2016 edition of Standard 15 incorporates
addenda a, b, c, e and g to Standard 15-2013, which comprise the following changes:
$
Incorporated changes to ensure improvement in the safe design, construction,
installation and operation of refrigeration systems
$
Updated requirements for safety relief systems, including revisions to relief vent pipe
discharge locations and design provisions for headered relief vent systems
$
Updated design pressure requirements applicable to systems using carbon dioxide
$
Modified overpressure protection for heat exchangers and pressure limiting devices
for positive displacement compressors
o The 2016 edition of Standard 34 incorporates 35 addenda to the 2013 edition.

Thank you

