Zalety czynnika chłodniczego w określonym zastosowaniu HVACR
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Tabela 1: Globalne trendy w chłodnictwie i klimatyzacji (stan na rok 2017)

Patrząc z perspektywy globalnej, trendem
w branży jest zbliżanie się coraz bardziej
w stronę naturalnych czynników chłodniczych,
gdy jest to technologicznie bezpieczne
i ekonomiczne wykonalne. Syntetyczne
czynniki chłodnicze prawdopodobnie nadal
będą odgrywać ważną rolę zarówno w branży
chłodniczej, jak i klimatyzacji, gdzie trend
również zmierza ku nowym substancjom
o niskim GWP, które mają minimalny wpływ
na środowisko.
CO2 (R744)
• Wartość GWP CO2 jest równa 1.
• Doskonale nadaje się do zastosowań
związanych z detaliczną sprzedażą
żywności, gdzie wpływ w przypadku
nieszczelności jest minimalny, a dzięki swoim
właściwościom termodynamicznym jest
• Transkrytyczne obiegi CO2 odprowadzają dużą
część ciepła przy wysokich temperaturach,
dzięki czemu nadają się do pomp ciepła.
• W zastosowaniach chłodnictwa
przemysłowego CO2 umożliwia zmniejszenie
ilości amoniaku, zwiększając sprawność i
zmniejszając emisję urządzeń chłodniczych.
• W chłodnictwie w transporcie, małych
instalacjach komercyjnych oraz

chłodzeniu elementów elektronicznych
CO2 stanowi niepalne i nieszkodliwe dla
środowiska rozwiązanie.
Amoniak (NH3 - R717)
• GWP i ODP (potencjał degradacji warstwy
ozonowej) są równe zeru, a koszt (na kg)
jest zdecydowanie niższy niż koszt HFC.
• Amoniak jest jednym z najbardziej wydajnych
pod względem energii czynników
chłodniczych w zastosowaniach obejmujących
wysokie i niskie zakresy temperatur. Ponieważ
coraz większa uwaga skupia się na zużyciu
energii, amoniak stanowi przyszłościowy wybór
• Amoniak ma lepsze właściwości wymiany
cieplnej niż większość chemicznych
koszty budowy instalacji oraz koszty
operacyjne będą niższe.
Węglowodory (R290, R600)
• Zapewniają wysoką sprawność
energetyczną, dobrą wydajność
wolumetryczną i duże zakresy pracy
• Łatwopalność ogranicza wykorzystanie
do małych systemów i agregatów
chłodniczych (np. agregatów

chłodniczych wykorzystywanych
w systemach detalicznej sprzedaży
żywności lub do klimatyzacji komfortu
zainstalowanej na zewnątrz budynku).
• Pozwalają na bardzo niskie temperatury
parowania bez przegrzania sprężarki, gdy
są wykorzystywane w pompach ciepła
(w przypadku HFC w bardzo chłodne dni
należy stosować dodatkowy elektryczny
element grzewczy lub bardziej kosztowne
cykle wtrysku pary/cieczy). Mieszaniny
HFC/HFO o średnim GWP
• Rozwiązanie przejściowe, które można
wysokim GWP. Rozwiązania o średnim GWP,
<1500 i niepalne są szczególnie wskazane
w sytuacjach, kiedy napełnienie czynnikiem
systemu wewnętrznego może być
problemem, a alternatywna architektura
systemu jest zbyt droga.
Umiarkowanie łatwopalne HFC i HFO
• Dzięki niskiemu GWP i niskiej łatwopalności
te czynniki chłodnicze nadają się do
stosunkowo dużych systemów.
• Są one szczególnie warte zainteresowania
w przypadku układów klimatyzacji,
dla których brakuje niepalnych (A1)
naturalnych alternatyw.
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