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Külmaained täna ja homme
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EU määrus

Euroopas reguleerib HFC-de kasutust määrus (EL) 517/2014. Kuna see määrus seab palju 
piiranguid kasutatakse juba praegu palju alternatiivseid külmaained nagu CO2, NH3 ja HC 
(halocarbons -süsivesinikud).
Lisaks räägitakse aina rohkem seadmete energiaefektiivsusest.

Oktoobris 2016 sõlmiti Montreali protokolli raames ülemaailmne kokkulepe fluoritud 
kasvuhoonegaaside (täpsemalt fluorosüsivesinike HFC) kasutamise vähendamiseks. Antud 
muudatus mõjutab kogu maailma külma- ja jahutussektorit (vahutootmist, tuletõrjesüsteeme 
ja muid valdkondi, kus nimetatud aineid kasutatakse) ning järk-järgult sunnib turgu 
alternatiivsete külmaainete kasutamise suunas. 



EU määrus



Osoonikiht

Osoon tekib atmosfääris ultraviolettkiirguse mõjul. Osooni molekuli tekkeprotsess on 
kaheastmeline. Esmalt laguneb hapniku molekul UV-kvandi toimel. Pärast lagunemist liitub üksik 
hapniku aatom hapniku kaheaatomilise molekuliga, moodustades osooni kolmeaatomilise
molekuli.
Osoonikiht kaitseb Maa organisme ultraviolettkiirguse eest. 
Kui osoonikihti ei oleks, oleks elu Maa peal jäänudki ookeanide sügavamatesse kihtidesse.

Tõsiseks ohuks osoonikihile on keemilised ühendid, mille koondnimeks on freoonid. Freoonide
toimel võib moodustuda niinimetatud osooniauk.

Osoonikiht
Osoonikiht (ka osoonikilp, osooniekraan) on 
keskmiselt 15–55 km kõrgusel asuv stratosfääri 
kiht, kus Päikese ultraviolettkiirguse toime tõttu on 
atmosfääri keskmisest suurem osooni 
kontsentratsioon. 
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Millised on valikud? 



Külmaainete ohutusklassid

http://www.klab.ee/f-gaasid/alternatiivid/kulmutusagenside-ohutusklassid/



https://www.bitzer.de/shared_media/docu
mentation/a-501-19.pdf









Külmaaine efekt komponentidele



Külmaaine efekt kompressori juures

Bitzer 4PES-12Y-40P
Evaporating temperature -30 ⁰C (Mean temperature)
Condensing temperature     40 ⁰C (Mean temperature)
Useful superheat 7 K
Total superheat 20 K (R404A and R507A 15 K)
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R448A

R407F



R407F



/ R407F

 Reduced cooling capacity compared to R404A / R507A in LT

 Slightly better COP

 Higher discharge gas temperature – additional cooling required (head 

fan or liquid injection)  

ALTERNATIVES TO R404A / R507AALTERNATIVES TO R404A / R507AALTERNATIVES TO R404A / R507AALTERNATIVES TO R404A / R507A

R404A R407F



Mõju kuumgaasi temperatuurile

Evaporating temperature Lähde: Tecumseh



Külmaaine efekt kompressori juures

Bitzer 4EES-16Y-40S
Evaporating temperature -31 ⁰C (Mean temperature)
Condensing temperature     40 ⁰C (Mean temperature)
Useful superheat 7 K
Total superheat 15 K



Külmaaine efekt paisventiili juures



Külmaaine efekt paisventiili juures

Superheat

Evaporating temperature



Valige õige paisventiil



Valige õige düüs paisventiilile 

Example:

•Qo =  10 kW

•to   = -10⁰C

•tc = 40⁰C

•SH =  8 K

•SC =  2 K



Vali õige solenoidventiil

Servo operated EVR 6 – 22 solenoid valves need at least 0.05 bar 
pressure difference to stay open.



EVR 6 rõhulang

Example: 
Qo =     10 kW
to =    -10 ⁰C
tc =      40 ⁰C
liquid = 38 ⁰C



EVR 

andmeleht



EVR ja T2   R404A



EVR ja T2  R407F



R407F

R404A

R448A

Näide: 
Qo =     2 kW
to =    -10 ⁰C
tc =      40 ⁰C
Alajahutus = 2 K
Vedel = 38 ⁰C

PAISVENTIIL



R404A

R407F

R448A

Näide: 
Qo =     2 kW
to =    -10 ⁰C
tc =      40 ⁰C
Alajahutus = 2 K
Vedel = 38 ⁰C

SOLENOIDVENTIIL



Temperatuuri libisemine ja 
kesktemperatuur (mean temperature)



Temperatuuri libisemine soojusvahetis



Õhkjahutusega kondensaator & 
temperatuuri libisemine

Correction factor compared to R404A

Source: Alfa-Laval



Aurustid & temperatuuri libisemine

Correction factor compared to R404A

Source: Alfa-Laval



Danfoss Low GWP Tool

https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/low-gwp-refrigerant-tool/#tab-overview



T2 R407C => R449A & R452A



T2 R134a => R1234yf & R513A



T2 R404A => R407F& R448A



Bitzer IQBitzer IQBitzer IQBitzer IQ

Kuidas paigaldada IQ
https://www.youtube.com/watch?v=LJfMtE2Kq4w

Seadme omadustele keskenduv
https://www.youtube.com/watch?v=BOfXuesibro



ModernModernModernModerneeee kompressori/süsteemi juhtiminekompressori/süsteemi juhtiminekompressori/süsteemi juhtiminekompressori/süsteemi juhtimine



ModernModernModernModerneeee kompressori/süsteemi juhtiminekompressori/süsteemi juhtiminekompressori/süsteemi juhtiminekompressori/süsteemi juhtimine
/ Järgmine tase kompressori juhtimisel 

& kaitsel

/ Integreeritud kontrollfunktsioon juba 

tootja poolelt 

/ Vähem eksimisvõimalusi OEM, ehitajal

/ Võimalus lihtsamaks garantii 

käsitlemiseks

/ Pikendatud kompressori eluaeg

/ Pikendatud tööaeg, vähem start ja 

stop tsükleid
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Kokkuvõtvalt võib öelda GWP ≥ 2500 gaaside kohta alates 1.1.2020:
•See kogus mis on nimetatud ajahetkel EU olemas, saab kasutada vaid hoolduseks
•Ükski EU tehas alates 1.1.2020 nimetatud GWP arvuga gaase ilmselt ei tooda ja väljastpoolt EU:d enam sisse tuua neid ei tohi 
(Erand: riigikaitse ning paigaldus temperatuurile alla -50C)
•Nimetatud gaasid peavad olema ringlusse võetud enne 1.1.2020 (turule lastud), et neid hoolduses/remondis kasutada
•Kui on oma tarbeks kokku kogutud siis seda kogust võib kasutada remondiks/hoolduseks kuni 1.1.2030
•Taasväärtustatud (puhastatud) gaase võib kasutada hoolduseks/remondiks
•Uusehituste paigaldusi GWP ≥ 2500 teha ei tohi

http://www.klab.ee/f-gaasid/juhendid/kulmutus-kliimaseadmed-soojuspumbad/paiksed-
jahutusseadmed/

KOKKUVÕTE GAASIDESTKOKKUVÕTE GAASIDESTKOKKUVÕTE GAASIDESTKOKKUVÕTE GAASIDEST

Otselink kogu infole





KOKKUVÕTEKOKKUVÕTEKOKKUVÕTEKOKKUVÕTE

- Külmaainetest jäävad täna R404A vahetuse mõttes kasutusse R448A ja R407F
- Kui hakata päris uut laeva ehitama, siis tasub enne külmasüsteemi suhtes laua taga natuke nõu pidada. Honeywelli R455A 

on A2L klass, mis laevadele täna ei sobi oma tuleklassi tõttu. Tasuks muidugi uurida, mida laevregister täna sellest arvab.

Ülal nimetatud gaasidele üleminekul on soovituslik kontrollida üle ja/või vahetada:
- Filter kuivati (vahetada)
- Ventiilide ja kompressori teatud tihendid vahetada
- Arvutada üle paisventiilide võimsused ning vahetada nende düüsid
- Arvutada üle magnetklapi võimsused ning vahetada tihendid. Võib juhtuda, et mõni magnetventiil tuleb siin väiksema 

vastu vahetada.
- Vaadata üle torustikul paiknevad sulgventiilid ning olenevalt nende ehitusest vahetada nende tihendid
- Arvutada üle kondensaatori võimsus ning vajadusel lisada olemasolevale plaate juurde või tervenisti seade välja vahetada
- Bitzer kompressori kaitseks on olemas IQ elektroonikablokk


