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Przed rokiem 1989 wybór czynnika
ch³odniczego by³ czynnoci¹ prost¹,
a przynajmniej du¿o prostsz¹, ni¿
obecnie. Dla agregatów wyposa¿onych w sprê¿arki odrodkowe do dyspozycji by³y nastêpuj¹ce czynniki: R11, R-12, R-22, oraz R-500. Dla specjalnych wymagañ, takich jak zakres
niskich wydajnoci oraz praca przy
wysokich temperaturach skraplania
w systemach odzysku ciep³a, dostêpne by³y czynniki odpowiednio: R-113
oraz R-114. Wiêkszoæ in¿ynierów
nie dokonywa³a doboru w³aciwego
czynnika ch³odniczego lub dokonywa³a go jedynie w oparciu o oferty
handlowe. Uwzglêdnia³y one wydajnoæ ch³odnicz¹ urz¹dzenia, warunki pracy, budowê instalacji, moc napêdow¹ sprê¿arki oraz uk³ad automatyki ch³odniczej.
WCZENIEJSZE MO¯LIWOCI
DOBORU CZYNNIKA CH£ODNICZEGO
Chlorofluorowêglowodór R-11, nale¿¹cy do grupy czynników (CFC), uzyska³ pozycjê czynnika dominuj¹cego
na rynku z uwagi na jego efektywnoæ
energetyczn¹ oraz niskie koszty w zastosowaniu do niskocinieniowych
agregatów przeznaczonych do ch³odzenia cieczy (w dalszej czêci tekstu
nazywanych w skrócie: agregatami
ch³odniczymi  D.B.). Przeciêtnie dwa
sporód trzech agregatów ze sprê¿artechnika ch³odnicza i klimatyzacyjna

kami odrodkowymi nape³nionych
by³o tym czynnikiem. Obecnie w u¿yciu znajduje siê wiêcej tego typu agregatów pracuj¹cych z czynnikiem R-11
ni¿ innych takich urz¹dzeñ pracuj¹cych
z innymi czynnikami, pomimo, ¿e jego
produkcjê w krajach rozwiniêtych zakoñczono w 1994 roku. Ten paradoks
wynika z wysokiej jakoci urz¹dzeñ, a
jednoczenie z powolnego procesu
wymiany oraz przezbrajania tych instalacji.
Nastêpnym, niezwykle popularnym
czynnikiem by³ R-12, w pewnym stopniu konkurencyjnym w obszarze zastosowañ w agregatach ze sprê¿arkami odrodkowymi w zakresie niskich
wydajnoci ch³odniczych oraz pod
wzglêdem niskich kosztów, o ile mniej
istotna jest efektywnoæ energetyczna. Czynnik R-500 zosta³ wprowadzony do agregatów ze sprê¿arkami odrodkowymi, aby umo¿liwiæ uzyskanie
tej samej wydajnoci ch³odniczej przy
czêstotliwoci zasilania silnika napêdowego 50 Hz, co dla czynnika R-12
przy czêstotliwoci 60 Hz przy tej samej konstrukcji urz¹dzenia. Czynnik
R-500 znalaz³ w póniejszym okresie
równie¿ zastosowanie w sprzêcie pracuj¹cym z czêstotliwoci¹ 60 Hz, rozszerzaj¹c w ten sposób zakres wydajnoci ch³odniczych. Czêstotliwoæ
pr¹du elektrycznego w sieci 50 Hz jest
standardem w Europie, czêci Japonii
oraz w niektórych czêciach Azji; natomiast czêstotliwoæ 60 Hz jest standardem w Ameryce Pó³nocnej oraz w
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pozosta³ej czêci Japonii.
Wiêkszoæ agregatów wyposa¿onych w sprê¿arki spiralne, rubowe lub
t³okowe (czyli wszystkie sprê¿arki
wyporowe) pracowa³a z czynnikiem R22, bêd¹cym wysokocinieniowym
chlorofluorowêglowodorem (HCFC).
Ten niemal wszechstronny czynnik
posiada³ dominuj¹c¹ pozycjê równie¿
dla wiêkszych agregatów ch³odniczych,
o wydajnoci przekraczaj¹cej nawet 5
MW, wykorzystuj¹cych sprê¿arki odrodkowe. W stosunkowo mniejszej
iloci urz¹dzeñ, bowiem w oko³o 10%
ca³ego rynku, u¿ywano amoniaku R717 lub agregatów absorpcyjnych. W
wiêkszoci z tych urz¹dzeñ stosowano wodê oraz bromek litu odpowiednio jako czynnika ch³odniczego oraz
absorbentu.
AKTUALNE ALTERNATYWY
DOBORU CZYNNIKA CH£ODNICZEGO
Obecnie do grupy czynników stosowanych w agregatach wyposa¿onych w
sprê¿arki odrodkowe mo¿na zaliczyæ:
R-22 w zakresie zarówno ma³ych, jak
i du¿ych wydajnoci ch³odniczych, R123 oraz R-134a. Pewna równowaga
pomiêdzy czynnikami R-123 oraz R134a przypomina poprzedni¹ sytuacjê
dla czynników R-11 oraz R-12. W niemal dwóch trzecich nowych urz¹dzeñ
u¿ywa siê zwi¹zku R-123, bêd¹cego
niskocinieniowym czynnikiem nale99
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¿¹cym do grupy HCFC.
W wiêkszoci pozosta³ych tego
typu urz¹dzeñ u¿ywa siê czynnika R134a, bêd¹cego redniocinieniowym
fluorowêglowodorem (HFC). Zastosowanie czynnika R-134a jest znacznie bardziej faworyzowane w pozosta³ych zastosowaniach, w których zast¹pi on najprawdopodobniej czynnik R22, jako najbardziej dot¹d rozpowszechniony p³yn roboczy w ch³odnictwie.
Przezbrojenie starszych urz¹dzeñ
pracuj¹cych z czynnikiem R-114 (nale¿¹cym do grupy CFC), pracuj¹cych
na okrêtach wojennych, zw³aszcza ³odziach podwodnych, odbywa siê przy
zastosowaniu czynnika R-236fa, bêd¹cego redniocinieniowym czynnikiem nale¿¹cym do grupy HFC, jednak nie ma obecnie na rynku producentów urz¹dzeñ stacjonarnych z tym
czynnikiem.
Jakkolwiek czynnik R-22 ci¹gle
dominuje w mniejszych agregatach
wyposa¿onych w sprê¿arki wyporowe,
sytuacja ta ulega zmianie. Wprowadza
siê konstrukcje urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych takie czynniki jak: R-134a oraz
R-407C i R-410A (te ostatnie s¹ mieszaninami czynników nale¿¹cych do
grupy HFC) w zamian za czynnik R22. W pewnej niewielkiej iloci agregatów o ma³ej wydajnoci, g³ównie w
Europie, stosuje siê czynnik R-404A,
bêd¹cy równie¿ mieszanin¹ czynników
nale¿¹cych do grupy HFC. Jakkolwiek
krzywe nasycenia cinienie-temperatura czynnika R-407C s¹ zbli¿one do
krzywych dla czynnika R-22, u¿ycie
pierwszego z p³ynów wymaga zmian
konstrukcyjnych (dla przyk³adu wyeliminowania parowników zalanych), aby
unikn¹æ zmiany sk³adu mieszaniny. W
kilku nowych rozwi¹zaniach dla czynnika R-407C wykorzystuje siê polizg
temperaturowy w ten sposób, ¿e stosuje siê obieg Lorenza, zwiêkszaj¹c
dziêki temu efektywnoæ energetyczn¹.
Ci¹gle zwiêksza siê iloæ ma³ych
agregatów pracuj¹cych z amoniakiem
R-717, jakkolwiek jest ona wci¹¿ doæ
niewielka. Znacznie rzadziej stosuje
siê wêglowodory, takie jak: R-290
(propan), R-600 (n-butan), R-600a
(izobutan), R-1270 (propylen) oraz ich
100
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mieszaniny. Czynniki te s¹ bardziej
akceptowane w Europie ni¿ w pozosta³ej czêci wiata.
Agregaty absorpcyjne, w których
stosuje siê uk³ad woda/bromek litu,
stanowi¹ mniej ni¿ 2% ogólnej iloci
agregatów ch³odniczych w Ameryce
Pó³nocnej. W tej iloci nie uwzglêdniono ma³ych agregatów absorpcyjnych amoniakalno-wodnych, które
konkuruj¹ z klimatyzatorami, jednak
stanowi¹ one zaledwie mniej ni¿ 0.2%
rynku w tym obszarze zastosowañ. Jakkolwiek obserwuje siê oznaki zainteresowania agregatami wyposa¿onymi
w sprê¿arki odrodkowe w Japonii,
agregaty absorpcyjne s¹ tam znacznie
bardziej rozpowszechnione. Ta preferencja na lokalnym rynku japoñskim
wynika w g³ównej mierze z odmiennych róde³ energii, co poci¹ga za sob¹
ró¿nice w kosztach oraz rozwi¹zaniach
konstrukcyjnych urz¹dzeñ.

ga³y one dalszym zmianom wraz z
wprowadzeniem poprawek do tego
dokumentu [2], przede wszystkim z
roku 1990 i 1992 oraz przyjêtego póniej Protoko³u z Kioto, dotycz¹cego
zmian klimatu [3]. Przysz³e modyfikacje tych obydwu aktów prawnych maj¹cych na celu ochronê rodowiska
naturalnego s¹ praktycznie nieuniknione z uwagi na niczym nie ograniczony
zakres prac naukowych oraz wzajemne stosunki polityczne, co stanowi
bodziec do dalszych ograniczeñ.

CO ULEG£O ZMIANOM ?

Niszczenie ozonu stratosferycznego
Ozon jest jedn¹ z postaci, w jakiej
wystêpuje tlen. Absorbuje on promieniowanie ultrafioletowe typu B pochodz¹ce ze S³oñca, powoduj¹ce wiele
szkód cz³owiekowi, zwierzêtom oraz
rolinnoci. W publikacji M. J. Moliny i F. S. Rowlanda z 1974 roku substancje nale¿¹ce do grupy CFC identyfikowane s¹ jako ród³a chloru
prowadz¹ce do zniszczenia naturalnej
równowagi tworzenia siê oraz rozpadu ozonu stratosferycznego. Ta publikacja oraz póniejsze badania naukowe zwróci³y uwagê na zmniejszenie
gruboci warstwy ozonu stratosferycznego poprzez dzia³anie chloru oraz
bromu maj¹cych swe ród³o w zwi¹zkach chemicznych pochodzenia antropogenicznego. Badania te wskazywa³y
w oparciu o prognozowane zu¿ycie
tych zwi¹zków na mo¿liwoæ znacznie
powa¿niejszego zniszczenia warstwy
ozonowej.
W Protokole Montrealskim sprecyzowano zasady wycofywania tak
zwanych substancji kontrolowanych.
Do tych substancji zalicza siê zwi¹zki
chemiczne zawieraj¹ce chlor oraz
brom u¿ywane jako czynniki ch³odnicze, rozpuszczalniki, rodki spieniaj¹ce, rodki pêdne do aerozoli, rodki

Producent sprzêtu ch³odniczego, rzadziej za projektant instalacji ch³odniczej lub w³aciciel budynku, dokonuje prze³omowej decyzji w zakresie
doboru czynnika ch³odniczego. W³aciciele oraz projektanci zwracaj¹
znacznie mniejsz¹ uwagê na tê kwestiê ni¿ na dobór elementów sk³adowych instalacji. Dla wiêkszoci
doborów agregatów ch³odniczych
podstawê stanowi ich koszt, wydajnoæ, obecnoæ regionalnego przedstawicielstwa producenta oraz mo¿liwoci serwisowania urz¹dzenia,
ogólna opinia o producencie oraz
niezawodnoæ jego wyrobu. O ile to
mo¿liwe, wy³¹czaj¹ oni z zakresu
doboru branego pod uwagê niektóre
czynniki ch³odnicze, aby unikn¹æ
lokalnych wymogów dotycz¹cych
specjalnych pozwoleñ, obecnoci
dodatkowego personelu z obs³ugi dla
okrelonych czynników lub zastosowania specjalnego wyposa¿enia.
Powy¿sze zasady uleg³y zmianie w
1987 roku wraz z przyjêciem miêdzynarodowego traktatu w postaci Protoko³u Montrealskiego [1], maj¹cego na
celu ochronê warstwy ozononowej
obecnej w stratosferze ziemskiej. Ule3/2003

WP£YW NA
NATURALNE

RODOWISKO

Mo¿na wyró¿niæ dwa istotne problemy podnoszone w kwestii globalnego
wp³ywu czynników ch³odniczych na
rodowisko naturalne, a mianowicie
niszczenie ozonu stratosferycznego
oraz zmiany klimatu.
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Zmiany klimatu
Perspektywa ocieplenia klimatu ziemskiego ma ju¿ d³ug¹ historiê. Matematyk J-B. Fourier w roku 1827 zidentyfikowa³ wp³yw gazów atmosferycznych na poziom temperatur atmosfery oraz powierzchni naszej planety. To
on jest twórc¹ analogii opisuj¹cej
dzia³anie tych¿e gazów jako szklarni.
Publikacja S. Arrheniusa z roku 1896
ostrzega³a, ¿e emisja dwutlenku wêgla
pochodz¹ca z rosn¹cego zu¿ycia paliw
kopalnych spowoduje powstanie efektu cieplarnianego.
Zmiany klimatu s¹ znacznie bardziej skomplikowane, ni¿ niszczenie
warstwy ozonowej, przede wszystkim
z uwagi na iloæ przyczyn je wywo³uj¹cych, naturalne efekty kompensuj¹ce dzia³anie tych¿e czynników oraz
niejednoznacznoæ ich wzajemnego
oddzia³ywania. Niezale¿nie od powy¿szego, wiêkszoæ naukowców zgadza
siê obecnie co do tego, ¿e systematycznie nastêpuje ocieplenie klimatu,
a tak¿e ¿e jego nastêpstwa s¹ coraz bardziej grone.
W przeciwieñstwie do niszczenia
warstwy ozonu, istniej¹ obszary, dla
których ocieplenie mo¿e okazaæ siê
korzystne. Niestety, ocieplenie klimatu spowoduje rozpowszechnienie chorób i znaczna czêæ populacji ¿yj¹ca
na poziomie zbli¿onym do poziomu
morza zostanie zagro¿ona powodziami wynikaj¹cymi z podniesienia siê
ich poziomu. Ponadto, nag³e zmiany
spowoduj¹ zniszczenie wielu upraw
oraz znacznej iloci rolinnoci.
Znacz¹cy naukowcy, tacy jak J. D.
Mahlman z Narodowej Administracji
Oceanu i Atmosfery (the National
Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), twierdz¹, ¿e osi¹gniemy podwojenie, a byæ mo¿e nawet
czterokrotny wzrost zawartoci dwutlenku wêgla w atmosferze do 2100
roku. Jest to przecie¿ najwa¿niejszy z
gazów cieplarnianych.
Inny naukowiec z NOAA, którego
badania s¹ zwi¹zane z niszczeniem ozonu, D. L. Albritton, posiada niezwyk³y
punkt spojrzenia na te sprawy. Sugeruje on mianowicie, ¿e historycy
mog¹ traktowaæ obserwacjê zmian
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wywo³anych niszczeniem ozonu stratosferycznego, jako niezbêdn¹ czêæ
swojej dzia³alnoci, aby w ten sposób
przygotowaæ siê do czekaj¹cych nas
trudniejszych zagadnieñ zwi¹zanych ze
zmian¹ klimatu.
W debacie nad kwestiami ochrony
rodowiska naturalnego pojawiaj¹ siê
opinie zaprzeczaj¹ce powy¿ej omawianym wp³ywom, czy te¿ podkrelaj¹ce
korzyci wynikaj¹ce ze zmian klimatu, jak równie¿ formu³uj¹ce utrzymane w grobowym nastroju ostrze¿enia.
W swoim ostatnim raporcie Miêdzyrz¹dowy Panel ds. Zmian Klimatu (the
Intergovernmental Panel on Climate
Change - IPCC) konkluduje, ¿e s¹ ju¿
dostrzegalne dowody na to, ¿e nast¹pi³y zmiany klimatu.
Aktualny wk³ad czynników nale¿¹cych do grupy HFC do ca³kowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest niewielki. Wynosi on nawet
mniej ni¿ 2% równowa¿nej iloci dwutlenku wêgla, bior¹c pod uwagê ró¿nice w wartoci wskanika GWP dla tych
gazów. Udzia³ czynników ch³odniczych
w tej iloci jest nawet mniejszy. Niezale¿nie od tego, sumaryczny wp³yw
czynników nale¿¹cych do grupy HFC
ronie coraz bardziej, ni¿ innych gazów ujêtych w Protokole z Kioto.
Pozosta³e efekty
Jednym z wniosków, na jakie mo¿na
siê pokusiæ maj¹c na uwadze dowiadczenia w zakresie niszczenia ozonu i
zmian klimatu jest to, ¿e emisja zwi¹zków chemicznych do atmosfery nastêpuje przed tym, jak zostan¹ rozpoznane i opanowane zwi¹zane z tym problemy. Obserwuje siê zwrócenie
wzmo¿onej uwagi na wzrost iloci
trwa³ych zwi¹zków chemicznych (ang.:
persistent chemical pollutants - PCP)
oraz ich wp³yw na ekosystemy. Jednym
z aspektów tego zagadnienia jest graniczna wartoæ substancji rozpuszczonych w wodzie pitnej. Innym problemem jest azot powstaj¹cy w wyniku
nadmiernego nawo¿enia w rolnictwie,
spalania paliw oraz wytwarzania na
obszarach uprawy warzyw. Czêæ postanowieñ prawnych wymaga poprawy
sprawnoci urz¹dzeñ w ca³ym obszarze zastosowañ, a dotyczy to równie¿
agregatów ch³odniczych.
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Zanieczyszczenie powietrza na
skutek spalania paliwa kopalnego, koniecznego do napêdu urz¹dzeñ ch³odniczych oraz wykorzystanie róde³
energii mo¿na uznaæ za kolejne wa¿ne
zagadnienia. Zagro¿enia te bêd¹ wzrasta³y wraz ze wzrostem populacji na
wiecie (wynosz¹cej obecnie 6 miliardów i stale zwiêkszaj¹cej siê), a
tak¿e wraz z ekonomicznym i technicznym rozwojem.
Nie mo¿emy dok³adnie przewidzieæ naszych przysz³ych problemów,
jednak powinnimy formu³owaæ oczekiwania, z którymi z nich mo¿emy
mieæ do czynienia. W zwi¹zku z tym
powinnimy dokonywaæ w³aciwych
ocen, aby unikn¹æ niszczenia rodowiska naturalnego i wprowadzania do niego substancji chemicznych o d³ugim
czasie ¿ycia, o których wiadomo, ¿e
one same b¹d produkty powsta³e po
ich rozpadzie bêd¹ siê akumulowa³y
wraz z up³ywem czasu.
CZYNNIKI CH£ODNICZE
Jakkolwiek czynniki ch³odnicze wnosz¹ wk³ad do omawianych przemian w
rodowisku naturalnym, to jednak jest
on stosunkowo ma³y. Jedyn¹ ró¿nic¹
pomiêdzy ró¿nymi zastosowaniami
tych samych zwi¹zków chemicznych
jest to, ¿e czynniki ch³odnicze, aby
spe³ni³y swoje zdanie, nie mog¹ byæ
wyemitowane do atmosfery. Ograniczenie tej¿e emisji powoduje poprawê wydajnoci urz¹dzenia oraz obni¿a
koszty. Zatem, problem nie istnieje z
samym czynnikiem ch³odniczym, lecz
z jego emisj¹ do atmosfery!
Ch³odnictwo oddaje niezliczone
us³ugi spo³eczne. Stwarza ono mo¿liwoci zamieszkania w obszarach o ekstremalnych warunkach, umo¿liwia
sk³adowanie ¿ywnoci i jej transport,
pozwala na wytwarzanie oraz sk³adowanie leków i materia³ów farmaceutycznych, pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania siê chorób. Ch³odnictwo czyni równie¿ mo¿liwym wiele
wa¿nych procesów technologicznych,
co zwiêksza wydajnoæ produkcyjn¹
oraz poprawia warunki pracy.
Czynnik ch³odniczy jest najbardziej istotnym elementem sk³adowym
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urz¹dzenia ch³odniczego. Ch³odzenie
dokonuje siê w³anie dziêki odprowadzeniu ciep³a na skutek odparowania
czynnika ch³odniczego* ). Oddzielenie
czynnika ch³odniczego od och³adzanego powietrza lub innej substancji wymaga zastosowania odpowiedniego
wymiennika ciep³a: parownika.
Pozosta³e elementy sk³adowe instalacji ch³odniczej po prostu zapewniaj¹ kr¹¿enie czynnika ch³odniczego
w obiegu zamkniêtym. Sprê¿arka (lub
z³o¿enie obiegu absorpcyjno-desorpcyjnego i pompy roztworu ) podnosi
cinienie czynnika ch³odniczego, zapewniaj¹c w ten sposób oddanie ciep³a do rodowiska o wy¿szej temperaturze. W skraplaczu czynnik ch³odniczy siê skrapla, co pozwala na ponowne przeprowadzenie procesu wrzenia
b¹d odparowania. Element d³awi¹cy, jak na przyk³ad zawór rozprê¿ny
lub dysza, reguluje natê¿enie przep³ywu i rozdziela czêæ wysokocinieniow¹ od niskocinieniowej
obiegu ch³odniczego.
Wszystkie pozosta³e elementy
sk³adowe w urz¹dzeniu ch³odniczym
reguluj¹ jego pracê w zmiennych warunkach obci¹¿enia cieplnego, przekazuj¹ ciep³o z miejsca zainstalowania
parownika, przekazuj¹ ciep³o skraplania do elementów odprowadzenia tego
ciep³a do otoczenia, dostarczaj¹ mocy
napêdowej do urz¹dzenia lub spe³niaj¹ funkcje podwy¿szaj¹ce bezpieczeñstwo, niezawodnoæ i trwa³oæ urz¹dzenia.
Niemal ka¿dy p³yn mo¿e byæ stosowany jako czynnik ch³odniczy, zwykle w warunkach zmiany fazy. Zasadnicze ró¿nice pomiêdzy tymi p³ynami
wynikaj¹ z ich stabilnoci, bezpieczeñstwa, wydajnoci i zdolnoæ jednorodnego mieszania siê.
Historia czynników ch³odniczych
Pierwsze stulecie stosowania czynników ch³odniczych by³o zdominowane
wysi³kami zmierzaj¹cymi do odkrycia
w³aciwego czynnika sporód p³ynów
stosowanych na co dzieñ: próbowano
wszystkiego co mo¿e pracowaæ w
niemal zawsze prototypowych maszy-
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nach. Zasadniczym celem by³o wynalezienie czynnika ch³odniczego, za
potem, problem jego trwa³oci. Niemal wszystkie najwczeniej stosowane czynniki ch³odnicze by³y palne,
toksyczne, mia³y obydwie te cechy
³¹cznie, za niektóre z nich by³y bardzo reaktywne chemicznie. Wypadki
by³y powszechne. Perspektywicznym
czynnikiem sta³ siê propan, jako bezzapachowy bezpieczny czynnik ch³odniczy.
Druga generacja czynników ch³odniczych powsta³a 1928 roku w wyniku
poszukiwañ bezpieczniejszych p³ynów
roboczych, g³ównie aby rozpowszechniæ stosowanie domowych urz¹dzeñ
ch³odniczych. T. Midgley, Jr. wraz ze
swoimi asystentami A. L. Henneem i
R. R. McNarym opracowali tabele w³asnoci czynników dla tych p³ynów, które wydawa³y siê stabilne, niepalne oraz
nietoksyczne i posiadaj¹ce odpowiedni punkt wrzenia.
Rezultatem poszukiwañ, na który
zwrócili oni uwagê, by³y stosowane
poprzednio zwi¹zki organiczne fluorowane, jednak brak odpowiednich danych spowodowa³ poszukiwanie czynnika w inny sposób. Midgley zwróci³
uwagê na tablicê okresow¹ pierwiastków. Na jej podstawie w szybki sposób by³ w stanie wyeliminowaæ pierwiastki odpowiedzialne za niewystarczaj¹c¹ lotnoæ czynnika. Nastêpnie
wyeliminowa³ on pierwiastki odpowiedzialne za niestabilnoæ i toksycznoæ oraz gazy szlachetne z uwagi na
nisko po³o¿ony ich punkt wrzenia.
Natomiast pozostawi³ osiem pierwiastków: wêgiel, azot, tlen, siarkê,
wodór, fluor, chlor oraz brom. Pierwiastki te skupiaj¹ siê wokó³ przeciêcia rzêdów oraz kolumn w tablicy
okresowej pierwiastków, przy czym
fluor znajduje siê w okolicy centrum
tego zbioru.
Ponowne klasyfikacje dokonywane przez innych wraz z nowymi danymi oraz technikami badawczymi doprowadzi³y do tych samych rezultatów
w zakresie w³aciwego doboru tak zwanych pierwiastków Midgleya. Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e wszystkie czynni-
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ki ch³odnicze stosowane przed 1928
rokiem by³y zbudowane z u¿yciem
siedmiu pierwiastków sporód omiu
sklasyfikowanych wy¿ej, mianowicie
wyj¹tkiem by³ fluor. W opracowaniach
[4,5,6,7] zamieszczono historiê tego
problemu. Etapy rozwoju czynników
ch³odniczych, nakrelone skrótowo
powy¿ej, zosta³y one ujête ideowo
na Rys. 1.
Idealny czynnik ch³odniczy
Oprócz po¿¹danych w³asnoci termodynamicznych, idealny czynnik
ch³odniczy powinien byæ nietoksyczny, niepalny oraz ca³kowicie stabilny
w instalacji. Powinien byæ równie¿
przyjazny dla rodowiska naturalnego
( takimi powinny byæ tak¿e produkty
jego rozpadu ), a ponadto czynnik powinien byæ ³atwo dostêpny i ³atwy w
produkcji. Po¿¹dane jest, aby by³ on
samosmaruj¹cy oraz kompatybilny z
innymi materia³ami stosowanymi do
budowy oraz obs³ugi instalacji ch³odniczych. Ponadto powinien on byæ ³atwy w obs³udze oraz ³atwy do wykrycia, nie powinien wymagaæ ekstremalnych cinieñ, zarówno wysokich, jak i
niskich.
S¹ jeszcze dodatkowe kryteria, jednak ¿aden z obecnie stosowanych
czynników nie mo¿e byæ uznany za idealny, gdy¿ nie spe³nia nawet tej czêciowej listy wymagañ. Analizy dokonywane z chemicznego oraz termodynamicznego punktu widzenia ujawniaj¹ wzajemny konflikt dotycz¹cy po¿¹danego sk³adu chemicznego oraz
w³asnoci, co praktycznie wyklucza
prawdopodobieñstwo istnienia idealnego czynnika ch³odniczego oraz mo¿liwoæ jego wyprodukowania [4].
Na Rys. 2. pokazano równowagê
w³aciw¹ halogenowym zwi¹zkom organicznym, zawieraj¹cym w swoim
sk³adzie chlor, fluor oraz wodór
oprócz wêgla. Wzrost zawartoci wodoru prowadzi do skrócenia czasu ¿ycia w atmosferze, jednak jednoczenie
powoduje wzrost palnoci. Wzrost zawartoci fluoru obni¿a rozpuszczalnoæ w rodkach smarnych, tak wiêc
zwi¹zki nale¿¹ce do grupy HFC oraz

*)
Istniej¹ równie¿ inne sposoby uzyskiwania efektu ch³odniczego, takie jak: efekt magnetokaloryczny, efekt termoelektryczny Seebecka i inne. Te rozwi¹zania
wymagaj¹ dalszych badañ i obecnie nie s¹ mo¿liwe do praktycznych zastosowañ, za wyj¹tkiem zastosowañ specjalnych, na przyk³ad efektu
magnetokalorycznego w temperaturach bliskich zera bezwzglêdnego. Zakres dyskusji ujêty w niniejszym artykule ogranicza siê wykorzystania efektu
Joulea-Thomsona, który, jak na razie jest najpowszechniej stosowany.
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pierwsza generacja
lata 1830-1930
wszystko, co pracuje
etery, CO2, NH3,
SO2, wêglowodory,
H20, CCl4, CHC, ...

druga generacja
lata 1930-1990
Bezpieczeñstwo
i niezawodnoæ

trzecia generacja
czynniki CFC, HCFC, od roku 1990
ochrona rodowiska
HFC, NH3, H2O
HCFCs, NH3,
HFCs, H2O,
HCs, CO2, …

?
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Rys. 1. Etapy rozwoju czynników ch³odniczych

WODÓR
palnoæ
toksycznoæ

CHLOR
d³ugi czas ¿ycia w atmosferze
(zwi¹zki w pe³ni halogenowe)

FLUOR

Rys. 2. Równowaga pomiêdzy palnoci¹, toksycznoci¹ oraz czasem ¿ycia w funkcji
zmian zawartoci atomów chloru, fluoru oraz wodoru (z pracy M. O. McLindena i D.
A. Didiona, 1987, [8])
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zwi¹zki fluorowe (w pe³ni fluorowane
pochodne wêglowodorów) wymagaj¹
zwykle olejów syntetycznych, aby olej
powraca³ do sprê¿arki. Wzrost zawartoci chloru na ogó³ zwiêksza toksycznoæ zwi¹zku. Jednak nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e s¹ ró¿ne rodzaje toksycznoci, takie jak: dzia³anie truj¹ce, wywo³anie zaburzeñ pracy serca, dzia³anie
rakotwórcze, w³asnoci mutagenne
lub anestetyczne, oddzia³ywanie maj¹ce wp³yw na rozrodczoæ lub dzia³anie atakuj¹ce drogi oddechowe. Niektóre z oddzia³ywañ toksycznych maj¹
charakter czysto fizyczny, za inne
chemiczny. Zawartoæ chloru jest zatem jedynie jedn¹ z wielkoci maj¹cych wp³yw na toksycznoæ danego
zwi¹zku.
Zwiêkszenie zawartoci fluoru
oraz chloru zwiêksza stabilnoæ zwi¹zku w atmosferze, co wyd³u¿a czas jego
¿ycia. Jak pokazano na Rys. 3, wzrost
zawartoci chloru w cz¹steczce czynnika ch³odniczego na ogó³ zwiêksza
wartoæ potencja³u niszczenia ozonu
ODP. Zwi¹zki chemiczne nie zawieraj¹ce bromu lub chloru maj¹ wartoci
potencja³u ODP bliskie zeru. Podobnie, zwiêkszaj¹c zawartoæ fluoru na
ogó³ podnosi siê wartoæ wskanika
tworzenia efektu cieplarnianego GWP.
Zwiêkszenie iloci atomów wodoru
skraca czas ¿ycia w atmosferze.
Zwi¹zki chemiczne o krótkim czasie
¿ycia posiadaj¹ niskie wartoci potencja³u ODP, poniewa¿ wiêkszoæ emisji do atmosfery ulega rozk³adowi
przed dotarciem do stratosfery. Zwi¹zki te posiadaj¹ równie¿ niskie wartoci wskanika GWP, gdy¿ ich obecnoæ
w atmosferze jest relatywnie krótsza.

Cdn .....
wzro
st

P
wzrost OD

Cl

F
niszczenie ozonu zale¿y
od zawartoci chloru
(lub bromu) oraz
od emisji do atmosfery

Cl

GW P

F

tworzenie efektu cieplarnianego
zale¿y od absorpcji
promieniowania podczerwonego
(np. przez zwi¹zki wêgla i fluoru)
oraz od czasu ¿ycia
© JMC-Oct97

Rys. 3. Wp³yw zawartoci chloru oraz fluoru na potencja³ niszczenia warstwy ozonowej ODP oraz wskanik tworzenia efektu cieplarnianego GWP, wg [4]
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ALTERNATYWY I PERSPEKTYWY CZYNNIKÓW
DO AGREGATÓW CHŁODNICZYCH
Czêæ 2

James M. CALM, P.E.
Engineering Consultant, 10887 Woodleaf Lane, Great Falls, VA 22066−3003 USA
jmc@JamesMCalm.com

Przed rokiem 1989 wybór czynnika
ch³odniczego by³ czynnoci¹ prost¹,
a przynajmniej du¿o prostsz¹, ni¿
obecnie. Dla agregatów wyposa¿onych w sprê¿arki odrodkowe do dyspozycji by³y nastêpuj¹ce czynniki: R11, R-12, R-22, oraz R-500. Dla specjalnych wymagañ, takich jak zakres
niskich wydajnoci oraz praca przy
wysokich temperaturach skraplania
w systemach odzysku ciep³a, dostêpne by³y czynniki odpowiednio: R-113
oraz R-114. Wiêkszoæ in¿ynierów
nie dokonywa³a doboru w³aciwego
czynnika ch³odniczego lub dokonywa³a go jedynie w oparciu o oferty
handlowe. Uwzglêdnia³y one wydajnoæ ch³odnicz¹ urz¹dzenia, warunki pracy, budowê instalacji, moc napêdow¹ sprê¿arki oraz uk³ad automatyki ch³odniczej.

KRYTERIA DOBORU CZYNNIKÓW CH£ODNICZYCH
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e nie istnieje
idealny czynnik ch³odniczy i najprawdopodobniej taki nie zostanie znaleziony, u¿ytkownicy musz¹ pracowaæ z
czynnikami dostêpnymi. Dokonanie
wyboru spomiêdzy tych p³ynów roboczych jest o tyle frustruj¹ce, ¿e nie
jest znana przysz³a ich akceptacja jako
czynników ch³odniczych. Ponadto,
uzasadniony wybór czynnika wymaga
218

znajomoci wp³ywu ró¿nych wielkoci na pracê urz¹dzenia, zarówno o
charakterze zwi¹zanym z oddzia³ywaniem na rodowisko naturalne, jak
równie¿ z wydajnoci¹ oraz kompatybilnoci¹ do pracy z ró¿nymi materia³ami.
Producenci sprzêtu ch³odniczego,
którzy nape³niaj¹ swoje wyroby czynnikiem ch³odniczym, przedstawiaj¹
swój wybór jako jedyny uzasadniony
logicznie. Producenci zwi¹zków chemicznych oraz niezale¿ne firmy serwisowe s¹ równie¿ zaanga¿owane w
promocjê wyrobów na rynku, jednak
maj¹ oni znacznie mniej do powiedzenia w zakresie doboru czynnika
ch³odniczego. Nie powinno wiêc
dziwiæ, ¿e rynek zalewaj¹ informacje ze sob¹ sprzeczne, b³êdne, a czasem nieprawdziwe. W rezultacie pojawia siê obawa, niepewnoæ i w¹tpliwoci. Wi¹¿¹ siê one z nastêpuj¹cymi wzglêdami:
• przysz³¹ dostêpnoci¹ czynnika
(lub mo¿liwoci¹ jego wycofania)
w wyniku dzia³añ podejmowanych
w zwi¹zku ochron¹ rodowiska naturalnego,
• sprawnoci¹ urz¹dzenia,
• toksycznoci¹,
• palnoci¹,
• wzrostem kosztów w przysz³oci.
Dostêpnoæ czynników w przysz³oci
Obydwa czynniki R-22 i R-123 s¹

przeznaczone do wycofania na mocy
Protoko³u Montrealskiego i zwi¹zanych z nim regulacji narodowych. Protokó³ ten wymaga ca³kowitego zaprzestania produkcji tych czynników do
2030 roku w pañstwach uprzemys³owionych oraz do 2040 roku w pañstwach rozwijaj¹cych siê. Nastêpnie
ustalono stopniow¹ redukcjê produkcji wszystkich czynników nale¿¹cych
do grupy HCFC w oparciu o wartoci
potencja³u ODP. Przepisy krajowe nak³adaj¹ te same daty redukcji u¿ycia
tych czynników w nowych instalacjach
lub nawet okresy te skracaj¹, podobnie jak dla produkcji oraz importu, a w
skrajnych przypadkach przepisy krajowe redukuj¹ mo¿liwoæ zastosowania
tych czynników ca³kowicie. Odpowiednie terminy s¹ na ogó³ wczeniejsze lub znacznie wczeniejsze dla
czynnika R-22 z uwagi na wiêksz¹ wartoæ jego potencja³u ODP.
Podstawowym, aktualnym zagadnieniem dotycz¹cym czynników HCFC
jest emisja czynników R-141b i R142b u¿ywanych jako rodki spieniaj¹ce. Takie zastosowanie tych czynników nieuchronnie wi¹¿e siê z emisj¹
do atmosfery, za wartoci potencja³u
ODP dla tych czynników wynosz¹ odpowiednio 0.086 oraz 0.043 i nale¿y
je uznaæ za relatywnie du¿e, jak dla
czynników nale¿¹cych do grupy HCFC.
W przeciwieñstwie do poprzedniego
zastosowania, u¿ycie czynników w
agregatach ch³odniczych wi¹¿e siê z
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ich bardzo ma³¹ emisj¹ do atmosfery szenie iloci tego p³ynu koniecznej do dowanie w kierunku polityki restryk[9], a poza tym wartoci potencja³u serwisowania.
cyjnej odnonie tych czynników i naODP dla czynników R-22 oraz R-123
Czynniki nale¿¹ce do grupy HFC wet zakazano w nich ju¿ obecnie stos¹ znacznie mniejsze i wynosz¹ odpo- nie s¹ objête kontrol¹ Protoko³u sowania niektórych p³ynów z grupy
wiednio 0.034 i 0.012.
Montrealskiego, poniewa¿ wartoci HFC. Producenci sprzêtu ch³odniczeDok³adna analiza przeprowadzona ich potencja³u ODP s¹ bliskie zera. go unikaj¹ stosowania czynnika Rdla czynnika R-123 wykaza³a, ¿e jego Emisja czynników z grupy HFC jest na- 236fa w nowym sprzêcie z uwagi na
wp³yw na efekt niszczenia warstwy tomiast objêta objêta regulacjami Pro- wysok¹ wartoæ wskanika GWP dla
ozonowej jest pomijalny i wynosi toko³u z Kyoto, jednak postanowienia tego p³ynu wynosz¹c¹ 9400 (dla pomniej ni¿ 0.001% udzia³u w maksy- tego protoko³u jeszcze nie wesz³y w równania wartoci tego wskanika wymalnej wartoci [10]. Dalsze badania ¿ycie i stan taki mo¿e trwaæ dopóty, nosz¹ 120 oraz 1600 odpowiednio dla
wskazuj¹, ¿e korzyci wynikaj¹ce dla dopóki nie zostan¹ wniesione korek- R-123 i R-134a).
rodowiska naturalnego ze stosowania ty odnosz¹ce siê do ograniczeñ dla
Na Rys. 4 pokazano wartoci potego p³ynu przewy¿szaj¹ efekty nisz- krajów rozwijaj¹cych siê.
tencja³u ODP oraz wskanika GWP
czenia warstwy ozonowej i wskazuj¹
W obecnym kszta³cie Protokó³ z dla najwa¿niejszych jednorodnych
na koniecznoæ ponownego przeana- Kyoto podaje wartoci emisji czyn- czynników ch³odniczych. Wykres ten
lizowania jego wycofania [4, 9, 10, 11, ników w oparciu o redni¹ wa¿on¹ nasuwa kilka spostrze¿eñ.
12,13].
wskanika GWP dla szeciu wyspePo pierwsze, czynniki CFC s¹ obO ile naukowa ocena dotycz¹ca cyfikowanych gazów lub ich grup, jête kontrol¹ zarówno z uwagi na niszmo¿liwoci przywrócenia czynnika R- w³¹czaj¹c w to czynniki HFC. Czyn- czenie warstwy ozonowej, jak i two123 jest stanowcza, to jednak wzglê- niki nale¿¹ce do grupy HFC stano- rzenie efektu cieplarnianego.
dy polityczne odgrywaj¹ rolê trudn¹ do wi¹ niewielki udzia³, jednak s¹ tymi
Po drugie, tylko dwa z zamieszprzewidzenia. Zezwolono na produk- zwi¹zkami, których udzia³ ronie czonych na wykresie czynników posiacjê tego czynnika przez nastêpne trzy najszybciej.
daj¹ bardzo nisk¹ (lub blisk¹ zeru) wardekady (a cztery dekady w krajach
Nie ma jak na razie sposobu na toæ potencja³u ODP oraz wskanika
rozwijaj¹cych siê) nawet bez ponow- przewidzenie, czy zostan¹ narzucone GWP, a jest to czynnik R-123 (nalenej analizy. Iloci czynnika R-123 w przysz³oci ograniczenia na produk- ¿¹cy do grupy HCFC) oraz czynnik Rkonieczne do prowadzenia serwiso- cjê tych czynników. Kilka krajów, 152a (nale¿¹cy do grupy HFC). Czynwania zarówno istniej¹cych, jak i g³ównie w Europie, sk³ania siê zdecy- nik R-152a jest p³ynem ³atwopalnym
nowych urz¹dzeñ z nim
pracuj¹cych powinny
CFC-11
byæ wystarczaj¹ce nawet
12
przez kilka nastêpnych
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wiêksze ni¿ wynikaj¹ce z
aktualnego zapotrzebowaRys. 4. Wartoci potencja³u niszczenia ozonu ODP oraz wskanika tworzenia efektu cieplarnianego
nia przy umiarkowanych
GWP dla najwa¿niejszych jednorodnych czynników ch³odniczych (w oparciu o bazê danych
kosztach. Kluczowym zazamieszczon¹ w opracowaniu [14]): czynniki nale¿¹ce do grupy CFC posiadaj¹ wysokie wartoci
gadnieniem jest odpoODP oraz GWP. Czynniki nale¿¹ce do grupy HCFC posiadaj¹ na ogó³ znacznie ni¿sze wartoci ODP
wiednia szczelnoæ oraz
oraz GWP. Czynniki nale¿¹ce do grupy HFC maj¹ wartoci potencja³u ODP bliskie zera, ale posiadaj¹
w³aciwa obs³uga instalarelatywnie wysokie wartoci wskanika GWP
cji, co zapewni zmniejtechnika ch³odnicza i klimatyzacyjna
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i z tej racji stosowanym wy³¹cznie jako
sk³adnik mieszanin (g³ównie w mieszaninach R-401 bêd¹cych czynnikami do
serwisowania oraz w mieszaninie R500).
Po trzecie, obraz zmieni³by siê
zasadniczo, gdyby za wiod¹ce przyj¹æ
wartoci wskanika tworzenia efektu
cieplarnianego ni¿ potencja³u niszczenia ozonu. Lewa czêæ wykresu,
zawieraj¹ca wartoci potencja³u
ODP, wyjania, dlaczego ustalenia
wynikaj¹ce z Protoko³u Montrealskiego skierowane s¹ przede
wszystkim na czynniki nale¿¹ce do
grupy CFC, ponadto dlaczego traktuj¹ p³yny z grupy HCFC jako substancje przejciowe oraz traktuj¹
czynniki z grupy HFC jako rozwi¹zanie d³ugoterminowe. Prawa strona wykresu, na której podano wartoci wskanika GWP, sugeruje inny
obraz, w³aciwy podejciu, gdy
ocieplenie klimatu uznaæ za efekt
wiod¹cy. Czynniki powinny byæ w
tym przypadku rozwa¿ane raczej indywidualnie ni¿ ³¹cznie w poszczególnych grupach. Wygl¹da na to, ¿e
czynnik R-123 prawdopodobnie
przetrwa drugie ciêcie z uwagi na
wartoæ potencja³u ODP, bior¹c pod
uwagê pozosta³e rozwa¿ania dotycz¹ce pozytywnych efektów jego
stosowania dla rodowiska naturalnego. Sprawy te przedyskutowano
poni¿ej.
Bior¹c pod uwagê racjonalne argumenty powrotu do stosowania
czynnika R-123 oraz uwzglêdniaj¹c
fakt, i¿ niektóre strony Protoko³u
d¹¿¹ w kierunku bardziej rygorystycznego kontrolowania czynników
z grupy HFC, bran¿a ch³odnicza i
klimatyzacyjna wymaga klarownej
naukowej oceny rzeczywistego stanu rzeczy. Bran¿a ta wymaga ³¹cznej
oceny bior¹cej pod uwagê wszystkie aspekty ekologiczne, zarówno
korzystne, jak i niekorzystne, wynikaj¹ce ze stosowania tego p³ynu.
Sprawnoæ
Niemal wszystkie substancje lotne
mog¹ byæ stosowane jako czynniki
ch³odnicze. Ponadto, stosuj¹c ró¿ne p³yny robocze mo¿na uzyskaæ te
same wartoci wspó³czynnika wy220
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dajnoci ch³odniczej COP dla obiegu teoretycznego zmodyfikowanego
w celu jego zaadaptowania do konkretnych w³asnoci termodynamicznych czynnika [4,15,16]. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e osi¹galny wspó³czynnik wydajnoci ch³odniczej jest
ró¿ny dla ró¿nych czynników dla
prostych obiegów [4]. W rzeczywistym sprzêcie ró¿nice s¹ znacznie
wiêksze [4,9,10].
Je¿eli chodzi o czynniki stosowane w nowych agregatach ch³odniczych wyposa¿onych w sprê¿arki odrodkowe, wartoæ wspó³czynnika
wydajnoci ch³odniczej dla czynnika R-123 jest wy¿sza o 3 do 5% w
odniesieniu do substytutów tego
p³ynu. W opracowaniu wykonanym
przez amerykañski Instytut Ch³odnictwa i Klimatyzacji (the Air-Conditioning and Refrigeration Institute - ARI) w grudniu 1996 roku podano, ¿e stosowanie czynnika R-123
pozwala na uzyskanie wartoci
wspó³czynnika wydajnoci ch³odniczej o 9 do 20% wy¿szego w porównaniu do innych p³ynów roboczych
pracuj¹cych w najlepszym dostêpnym na rynku sprzêcie [17]. Bior¹c
pod uwagê, ¿e wiêksze usprawnienia
wprowadzono dla czynnika R-123,
ni¿ dla pozosta³ych p³ynów roboczych, ró¿nice s¹ jeszcze wiêksze.
Na podstawie powy¿szego nie mo¿-
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na sugerowaæ, ¿e agregaty ch³odnicze pracuj¹ce z czynnikiem R-123
zawsze przewy¿szaj¹ pozosta³e urz¹dzenia, gdy¿ zakresy wartoci
wspó³czynnika wydajnoci ch³odniczej dla ró¿nych czynników nachodz¹ na siebie. Oznacza to jednak, ¿e
agregaty ch³odnicze pracuj¹ce z tym
czynnikiem posiadaj¹ znaczn¹ przewagê w obszarze urz¹dzeñ o najwy¿szej efektywnoci energetycznej.
Te korzyci w zakresie efektywnoci energetycznje t³umacz¹ znaczne
ró¿nice w wartoci wskaników
TEWI (ang.: total equivalent warming impact), LCWI (ang.: life-cycle-warming impact) oraz LCCP
(ang.: life-cycle climate performance), w których uwzglêdnia siê ³¹czny wp³yw emisji czynnika do atmosfery oraz bardziej znacz¹ce efekty
zwi¹zane ze zu¿yciem energii przez
urz¹dzenie wyra¿one w równowa¿nej
iloci emitowanego dwutlenku wêgla.
Na Rys. 5 porównano wartoci
wskanika TEWI dla najlepszych
agregatów ch³odniczych i dla ró¿nych czynników. W prezentowanych
wynikach uwzglêdniono zapotrzebowanie energii na wie¿e ch³odnicze i
typowe pompy do wody ch³odz¹cej
skraplacze. Obliczenia by³y prowadzone w oparciu o metodykê oraz
dane zawarte w opracowaniach
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Rys. 5. Emisja gazów cieplarnianych (wyra¿ona w równowa¿nej iloci dwutlenku wêgla)
przypadaj¹ca na 1 kW wydajnoci ch³odniczej i na rok (wskanik TEWI) dla najlepszych
agregatów ch³odniczych dostêpnych na rynku dla dwóch reprezentatywnych
wydajnoci ch³odniczych
6-7/2003
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[4,10], a tak¿e poprzednich pracach
cytowanych powy¿ej. Wartoci
wskanika GWP u¿ywane do obliczeñ zosta³y wziête z najnowszych
raportów miêdzynarodowych. Jak
wynika z tego wykresu, wycofanie
czynnika R-123 spowoduje wzrost
wartoci wskanika TEWI dla najlepszych agregatów o 14 do 20%.
Toksycznoæ
Czynniki R-22, R-123, R-134a oraz
inne czêciej stosowane czynniki
charakteryzuj¹ siê nisk¹ lub bardzo
nisk¹ toksycznoci¹, je¿eli chodzi o
oddzia³ywanie na skórê i drogi oddechowe (w warunkach krótkookresowej ekspozycji podczas nieplanowanej ucieczki czynnika). ¯aden z
nich nie jest rakotwórczy, nie oddzia³ywuje szkodliwie na p³odnoæ,
truj¹co i dra¿ni¹co na b³ony luzowe. Wyj¹tkiem jest amoniak R-717.
Jest to czynnik podra¿niaj¹cy skórê
i oczy. Ponadto podra¿nia on drogi
oddechowe, jednak silny zapach
ostrzega przed wyciekiem tego
czynnika.
Wszystkie p³yny podane powy¿ej, za wyj¹tkiem amoniaku R-717
oraz wody R-718 wywo³uj¹ zaburzenia pracy serca. Wszystkie one mog¹
byæ te¿ uwa¿ane za gazy dusz¹ce.
Wymienione powy¿ej czynniki
stwarzaj¹ niewielkie ryzyko podczas
pracy obs³ugi technicznej lub dla
osób znajduj¹cych siê w pobli¿u instalacji. Zagro¿enia stwarzane przez
te p³yny s¹ zwykle zaliczane do zagro¿eñ d³ugookresowych (d³ugi czas
trwania ekspozycji, ekspozycja powtarzaj¹ca siê). Czynnik R-123 jest
bardziej toksyczny ni¿ R-22 oraz R134a, co wynika z granicznych wartoci czasu ekspozycji lub wskaników ujêtych w normie ASHRAE Nr
34 (Designation and Safety Classification of Refrigerants) [18]. Z
kolei amoniak R-717 jest p³ynem
jeszcze bardziej toksycznym, jednak
¿aden z omawianych p³ynów roboczych nie jest klasyfikowany jako
substancja bardzo toksyczna lub
nawet toksyczna w amerykañskich
regulacjach prawnych oraz w wiêkszoci regionalnych regulacji prawnych w dziedzinie budownictwa
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna
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(przepisy budowlane, przeciwpo¿arowe oraz przepisy dotycz¹ce konstrukcji mechanicznych) [19].
Wszystkie te czynniki mog¹ byæ
stosowane w warunkach pe³nego
bezpieczeñstwa, o ile zostanie zastosowany odpowiedni sprzêt oraz
odpowiednie rozwi¹zania konstrukcyjne i bêd¹ przestrzegane odpowiednie zasady obs³ugi technicznej
urz¹dzenia. Norma ASHRAE Nr 15
(Safety Code for Mechanical Refrigeration) [18] oraz przepisy budowlane, przeciwpo¿arowe oraz przepisy dotycz¹ce konstrukcji mechanicznych podaj¹ minimalne wymagania bezpieczeñstwa.
Sama toksycznoæ nie stanowi
wzglêdnej miary zagro¿eñ wynikaj¹cych ze stosowania czynnika.
Wiêkszoæ wskaników opisuj¹cych
bezpieczeñstwo oraz graniczne czasy ekspozycji s¹ wyra¿ane za pomoc¹ wartoci bezwymiarowych koncentracji, podanych na przyk³ad w
ppm (milionowych czêciach objêtociowo) lub za pomoc¹ równowa¿nych wartoci wymiarowych (masa
na jednostkê objêtoci). Z uwagi na
ró¿nice w lotnoci, wyciek tej samej iloci czynnika niskocinieniowego oraz wysokocinieniowego
bêdzie skutkowa³ ró¿nymi wartociami stê¿enia w powietrzu w warunkach temperatury otoczenia. Bior¹c pod uwagê normaln¹ temperaturê wrzenia czynnika R-123, wynosz¹c¹ +27.8 °C, wiêkszoæ tego p³ynu wykropli siê na pod³odze, zatem
jego stê¿enie w powietrzu bêdzie
niskie. Na odwrót, czynniki R-22
oraz R-134a bêd¹ mia³y wy¿sze stê¿enie pocz¹tkowe, lecz szybciej
rozp³yn¹ siê one w otoczeniu. Poniewa¿ wyciek czynnika wymusza
jego cinienie, iloæ czynnika wyp³ywaj¹cego z instalacji dla tych samych rozmiarów nieszczelnoci bêdzie wiêkszy dla p³ynu wysokocinieniowego, ni¿ dla p³ynu niskocinieniowego.
Bior¹c pod uwagê wiêkszoæ
wskaników, czynnik R-123 jest bezpieczniejszy lub nawet znacznie bezpieczniejszy ni¿ czynnik R-11.
Czynnik R-134a jest z kolei jednym
z najmniej toksycznych czynników
6-7/2003
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powszechnie dostêpnych na rynku.
Jakkolwiek czynniki te stwarzaj¹ zagro¿enie, gdy stosowane s¹ w sposób niew³aciwy, wiêksza czêæ instalacji ch³odniczej znajduje siê
poza obrêbem miejsca pracy ludzi.
Mo¿liwoci miertelnego zagro¿enia z tytu³u wycieku czynnika ch³odniczego, wy³¹czaj¹c celowe uszkodzenie instalacji, jest wiêcej ni¿
dwadziecia razy ni¿sze w porównaniu z zagro¿eniem wynikaj¹cym z instalacji owietleniowej. To zagro¿enie powinno siê jeszcze bardziej
zmniejszyæ z uwagi na stosowanie
wykrywaczy wycieku czynnika oraz
stosowanie odpowiednich norm i
przepisów.
Jak siê okaza³o, czynnik R-22
wywo³ywa³ powstawanie z³oliwych
guzów u szczurów poddawanych testom toksycznym. Zarówno czynnik
R-123, jak i czynnik R-134a, powoduj¹ powstawanie niez³oliwych guzów u szczurów podczas d³ugotrwa³ej ekspozycji, przy czym dla ostatniego z p³ynów efekt ten obserwuje
siê przy bardzo wysokich stê¿eniach.
Wielokrotnie powtarzane testy toksykologiczne wykonane specjalnymi technikami potwierdzi³y, ¿e powy¿sze rezultaty nie odnosz¹ siê do
ludzi. Wedle stwierdzeñ ochotników, którzy byli w stanie bliskim
mierci oraz zostali reanimowani
podczas testów prowadzonych na
ludziach, czynniki R-134a oraz R227ea w sposób ra¿¹cy wypacza³y
to, co rzeczywicie mia³o miejsce.
Jednoczenie prowadzone badania
wykaza³y, ¿e reakcje ludzi by³y wywo³ane warunkami, w jakich prowadzono badania, nie za oddzia³ywanie o charakterze chemicznym. Wielokrotnie prowadzone testy na zwierzêtach oraz ludziach w warunkach
wysokich koncentracji, a tak¿e w
warunkach niezamierzonych ekspozycji na czynnik ch³odniczy, potwierdzi³y te ustalenia.
Opracowania [19,21,22] zawieraj¹ wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych
toksycznoci czynników ch³odniczych.
Palnoæ
¯aden z omawianych czynników, za
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wyj¹tkiem amoniaku oraz wêglowodorów, nie jest palny, co stwierdzono na podstawie testów wykonywanych powszechnie dla celów klasyfikacji bezpieczeñstwa czynników
ch³odniczych. Palnoæ amoniaku
jest umiarkowana, poniewa¿ p³ynu
tego nie mo¿na ³atwo zapaliæ. Czynniki R-123 oraz R-236fa s¹ stosowane komercyjnie jako rodki t³umi¹ce ogieñ.
Za wyj¹tkiem wody, wszystkie
pozosta³e omawiane czynniki wymagaj¹ wiêkszej ostro¿noci przed
ogniem, w³¹czaj¹c w to aerozole
z³o¿one z oleju oraz sprê¿onej pary
czynnika ch³odniczego. Ta uwaga
jest szczególnie istotna dla czynników palnych lub podtrzymuj¹cych
p³omieñ.
Przysz³e koszty
Najkrótsza uwaga odnosz¹ca siê do
przysz³ych kosztów czynnika ch³odniczego jest taka, ¿e nie powinny
one byæ zbyt wysokie. Udzia³ kosztów czynnika ch³odniczego w ca³kowitym koszcie instalacji ch³odniczej
lub nawet odniesiony do kosztów
samego sprzêtu ch³odniczego jest
niewielki. Zasadniczym sposobem
obni¿enia kosztów czynnika ch³odniczego dla celów serwisowania instalacji jest zminimalizowanie wymagañ odnonie uzupe³niania jego
iloci. Zasadnicze znaczenie odgrywaj¹ tu testy szczelnoci wykonywane u producenta oraz na miejscu
wykonywania instalacji, stosowanie
zaleceñ producenta odnonie obs³ugi, wyszkolenie personelu technicznego oraz szybka reakcja na wykrycie wycieku czynnika. W takim przypadku wymagane jest uzupe³nienie
iloci czynnika, u¿ycie wykrywaczy
nieszczelnoci oraz wyd³u¿enie czasu pracy odpowietrzaczy.
WOJNA AGREGATÓW
CHILLER WARS

-

Okrelenie wojna agregatów (ang.:
chiller wars) oznacza akcjê reklamow¹, która pojawi³a siê w latach
1990-ych na skutek problemów z
doborem czynnika ch³odniczego
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oraz sprzêtu.
Ka¿de zastosowanie agregatu
ch³odniczego wymaga okrelenia
wielu wielkoci, jednak mo¿na dokonaæ dla wiêkszoci z nich pewnych uogólnieñ. Poni¿sze uwagi dotycz¹ zw³aszcza niejasnej sytuacji na
rynku, któr¹ okrela siê czêsto skrótem FUD (ang.: fear, uncertainty, and
doubt  obawa, niepewnoæ, w¹tpliwoæ).
Konstrukcje niskocinieniowe
zwykle zapewniaj¹ ni¿sze koszty,
zw³aszcza dla agregatów o wysokiej
efektywnoci energetycznej. Wymagaj¹ one zastosowania urz¹dzeñ
do odpowietrzania instalacji, jednak
praca w warunkach podcinienia
zmniejsza straty czynnika (raczej do
instalacji dostaje siê powietrze ni¿
wyp³ywa z niej czynnik). Twierdzenie, ¿e proces odpowietrzania instalacji (czyli usuwania z niej gazów
inertnych) równie¿ prowadzi do
ucieczki czynnika jest w du¿ej mierze pogl¹dem odnosz¹cym siê do
przesz³oci. W wyniku odpowietrzania straty czynnika s¹ zbli¿one do
zera w wyniku jego wykroplenia z
mieszaniny, w szczególnoci dla
rozwi¹zañ, w których stosuje siê
przep³yw mieszaniny gazów inertnych i czynnika przez warstwê wêgla drzewnego lub inny zbiornik do
odzyskiwania czynnika.
Agregaty ch³odnicze wysokocinieniowe maj¹ zwykle bardziej
zwart¹ konstrukcjê, co u³atwia ich
obs³ugê, gdy jest niewystarczaj¹ca
iloæ miejsca. Pozwalaj¹ one na ogó³
uzyskaæ ni¿sze koszty wyposa¿enia
ch³odniczego dla urz¹dzeñ o ni¿szej
efektywnoci energetycznej, lecz
nie dotyczy to oczywicie kosztów
eksploatacyjnych.
Czynniki R-22, R-123 oraz R134a stanowi¹ mo¿liw¹ do zaakceptowania ofertê. Urz¹dzenia pracuj¹ce z czynnikiem R-22 bêd¹ stanowi³y grupê sprzêtu przeznaczonego
do wycofania. Firmy handluj¹ce hurtowo czynnikiem R-22 oraz odzyskane iloci tego p³ynu powinny
³¹cznie zapewniæ odpowiedni¹ iloæ
czynnika do prowadzenia serwisowania starych oraz nowych urz¹dzeñ
jeszcze przez wiele lat. Twierdzenie,
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¿e u¿ytkownicy bêd¹ siê zmagali z
niedostatkiem tego p³ynu roboczego, lub ¿e bêd¹ zmuszeni go nabywaæ za bardzo wygórowane ceny, nale¿y uznaæ za przesadzone. Podobnie, jak dla czynników R-11, R-12
oraz innych p³ynów nale¿¹cych do
grupy CFC lub mieszanin zawieraj¹cych zwi¹zki typu CFC (jak na
przyk³ad R-500 lub R-502), zasadnicze znaczenie ma szczelnoæ instalacji, aby zminimalizowaæ straty,
poprawienie jakoci obs³ugi technicznej oraz prowadzenie usprawnieñ w aktualnie eksploatowanych
instalacjach. Powy¿sze stwierdzenia
s¹ istotne dla wszystkich czynników
ch³odniczych, nie tylko dla tych, które wkrótce przestan¹ byæ produkowane z uwagi na ich wycofanie.
Amoniak R-717 jest p³ynem roboczym równie¿ wymagaj¹cym rozwa¿enia. Jest on doskona³ym czynnikiem dla odpowiednich zastosowañ. Przyk³adem mog¹ byæ procesy
technologiczne w skali przemys³owej, takie jak obróbka ch³odnicza
¿ywnoci i piwa, sk³adowanie ch³odnicze ¿ywnoci, sztuczne lodowiska.
Amoniak nie jest czynnikiem odpowiednim wówczas, gdy z uwagi na
lokalizacjê instalacji, jego wyciek
wskutek awarii mo¿e zagroziæ bezpieczeñstwu publicznemu.
Agregaty ch³odnicze absorpcyjne s¹ zwykle dro¿sze oraz wiêksze,
lecz w zamian oferuj¹ ni¿sze koszty
eksploatacyjne, o ile napêdzane s¹
one ze róde³ takich, jak ciep³o odpadowe lub tanie ciep³o grzejne, lub
tanie paliwo. Pozwalaj¹ one ponadto na unikniêcie szczytowych obci¹¿eñ elektrycznych. Efektywnoæ
energetyczna agregatów absorpcyjnych jest stosunkowo ni¿sza ni¿
urz¹dzeñ sprê¿arkowych, co skutkuje
znacznie wiêkszymi wartociami
wskaników TEWI, LCWI oraz
LCCP w wiêkszoci ich zastosowañ.
Stoimy przed znanym starym dylematem dotycz¹cym czêciowo wype³nionej wod¹ szklanki. Filozof zastanawia siê, czy szklanka jest do po³owy pe³na, czy jest ona do po³owy
pusta, za in¿ynier ch³odnik rozwa¿a nieco inny problem, a mianowicie ¿e owa szklanka jest stanowczo
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za du¿a do potrzeb. Pó³prawdy o
czynnikach ch³odniczych wywo³uj¹
podobne powy¿szemu stwierdzenia.
Podstawow¹ kwesti¹ jest jednak nie
to, czy mamy do czynienia z informacjami, które do po³owy s¹ poprawne, za do po³owy nie, lecz to,
¿e nie odnosz¹ siê one do w³aciwych problemów.
PRZYSZ£E CZYNNIKI DO
AGREGATÓW CH£ODNICZYCH
W nowych rozwi¹zaniach konstrukcyjnych stosuje siê czynniki R134a, R-407C, R-410A, inne mieszaniny lub amoniak R-717, które
zast¹pi¹ czynnik R-22 w najbli¿szych
latach. Czynnik R-134a pozostanie
nadal w u¿yciu i bêdzie dominowa³
na ograniczonym rynku bardzo du¿ych agregatów ch³odniczych o wydajnoci przekraczaj¹cej 15 MW.
Bardzo trudnym zadaniem bêdzie
zast¹pienie czynnika R-123, poniewa¿ wszystkie dostêpne jego zamienniki stanowi¹ pewien kompromis pomiêdzy sprawnoci¹ a bezpieczeñstwem [4,9,10]. Najlepszym
rozwi¹zaniem by³aby rezygnacja z
wycofania czynnika R-123 na mocy
Protoko³u Montrealskiego oraz krajowych regulacji prawnych. Rezygnacja taka mog³aby dotyczyæ wy³¹cznie
produkcji ograniczonej do zastosowania tego p³ynu tylko jako czynnika
ch³odniczego. Naukowa ocena takiej
decyzji jest stanowcza, gdy¿ oddzia³ywanie czynnika R-123 na warstwê
ozonow¹ jest niemal niezauwa¿alne,
za znacz¹ca korzyæ wynikaj¹ca ze
stosowania tego p³ynu polega na zredukowaniu efektu cieplarnianego, a
przy tym czas jego ¿ycia w atmosferze nale¿y do najkrótszych sporód
wszystkich czynników ch³odniczych.
Czynnik R-245fa umo¿liwia potencjalnie uzyskanie efektywnoci
energetycznej na poziomie odpowiadaj¹cym czynnikowi R-123 w zakresie du¿ych wydajnoci ch³odniczych od 3 do 15 MW przy zastosowaniu sprê¿arek wielostopniowych.
Zastosowanie komercyjne tego
czynnika nie jest jednak pewne.
Zwi¹zane jest ono bowiem z uzyskatechnika ch³odnicza i klimatyzacyjna
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niem powszechnej akceptacji tego
czynnika na rynku rodków spieniaj¹cych, aby uzyskaæ op³acalny poziom produkcji. Nawet, gdyby uda³o siê ten warunek spe³niæ, wówczas
czynnik R-245fa by³by znacznie
dro¿szy ni¿ inne p³yny robocze z
uwagi na proces jego produkcji. Sprtaw¹ decyduj¹c¹ dla producentów
sprzêtu ch³odniczego jest za kwestia d³ugoterminowej dostêpnoci
czynnika w przysz³oci.
Sugerowane stosowanie czynników: R-601 (n-pentanu), R-601a
(izopentanu) oraz ich mieszanin
wi¹¿e siê nieuchronnie z niebezpieczeñstwem. Te wêglowodory s¹ palne, za znaczne ich iloci wymagane w agregatach ch³odniczych wyposa¿onych w sprê¿arki odrodkowe
mog¹ skutkowaæ eksplozj¹. Ponadto, praca w warunkach podcinienia
stwarza mo¿liwoæ dostania siê powietrza do instalacji i mo¿liwoci
jego wybuchu, gdy zostanie ono
sprê¿one. Poza kwestiami bezpieczeñstwa jest wa¿ne, ¿e ani wêglowodory, ani amoniak nie pozwalaj¹
na osi¹gniêcie sprawnoci urz¹dzenia pracuj¹cego z czynnikiem R123, jak pokazano w opracowaniach
[4,9].
PODSUMOWANIE
Wiêkszoæ aktualnie wyra¿anych
obaw zwi¹zanych z doborem czynnika ch³odniczego jest nieuzasadniona. In¿ynierowie, w³aciciele budynków oraz inni uczestnicz¹cy w
procedurze wyboru agregatu ch³odniczego powinni powróciæ do tradycyjnego sposobu doboru opartego
na podstawie kosztów, wydajnoci,
lokalnych warunków serwisowania
zapewnianych przez producenta oraz
niezawodnoci. Przewiduj¹c bardziej rygorystyczne regulacje prawne zwi¹zane z ochron¹ rodowiska,
powinni oni równie¿ wzi¹æ pod uwagê praktyczne rodki zaradcze ograniczaj¹ce mo¿liwoci ucieczki
czynnika ch³odniczego oraz zapewniaj¹ce wzrost efektywnoci energetycznej.
Obawy, niepewnoci i w¹tpliwo6-7/2003
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ci (FUD) opóni³y proces zastêpowania starego, mniej sprawnego i
bardziej podatnego na nieszczelnoci i usterki sprzêtu ch³odniczego.
Taka sytuacja szkodzi rodowisku
naturalnemu, zwiêksza koszty oraz
ogranicza rozwój rynku agregatów
ch³odniczych.
Wczeniejsze stwierdzenie, ¿e
nie ma idealnego czynnika ch³odniczego i ¿e takiego siê najprawdopodobniej nie znajdzie, poci¹ga za
sob¹ przekonanie, ¿e nale¿y d¹¿yæ
do naukowego uzasadnienia akceptacji okrelonych rozwi¹zañ, ni¿ do
manipulowania rynkiem. Jeli tak
siê nie stanie, wówczas wewnêtrzna
walka w bran¿y spowoduje powrót
do mniej bezpiecznych rozwi¹zañ,
które bardzo negatywnie wp³yn¹ na
zmiany klimatu. Wp³yn¹ one równie¿ na pogorszenie siê mo¿liwoci
rozwi¹zania dalszych problemów,
takich jak obni¿ona efektywnoæ
energetyczna i zwi¹zane z tym wiêksze zu¿ycie energii napêdowej.
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