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Ez a dokumentumgyűjtemény az alkalmazással
kapcsolatban a lehető legáltalánosabb és legrészletesebb
módon ad tájékoztatást és útmutatást a hűtőközeg
cseréről és a nagy hőmérséklet-csúszású hűtőközegekről.
Mivel ez a téma még jó néhány évig szerepelni fog
a hűtéstechnika és a légkondicionálás napirendjén,
ezt a gyűjteményt a lehető legáltalánosabb módon
szerkesztettük meg. Ebből következően minden bemutatott
példát meghatározatlan példának kell tekinteni, ami csak
a műszaki szempontok tárgyalására szolgál.
A Danfoss átfogó termékportfóliót kínál az alacsony
globális felmelegedési potenciált (GWP) jelentő
hűtőközegekhez. Kérjük, forduljon a legközelebbi
Danfoss képviselőhöz a legfrissebb információkért!
A hűtőközeg csere alatt azokról a meglévő rendszerekről
beszélünk, amelyeket más, alternatív hűtőközegekkel
kell feltölteni. A hűtőközeg cserét az alábbiak miatt kell
megfontolni:
1. A hűtőközeg típus használata már nem engedélyezett
2. A hűtőközeg típus már nem szerezhető be
3. A teljes telepítés cseréje túl költséges
Mindig meg kell fontolni, hogy egy új rendszernek
a világszínvonalú, kis GWP értékű hűtőközeggel
hatékonyabbnak kell lennie, következésképpen kisebb az
üzemeltetési költsége, mint egy régi, felújított rendszeré.

1. Gyors ellenőrzés a hűtőközeg csere előtt (Norbert Blatz)
Egy rendszer hűtőközeg cseréjének megkezdése előtt
meg kell vizsgálni, hogy a rendszerben használható-e
az elérhető hűtőközeg. Előfordulhat, hogy további
módosításokra lesz szükség.
2.Hűtőközeg csere; A komponensek kémiai
kompatibilitása (Rasmus Damgaard Poulsen)
A „Gyors ellenőrzés” kibővítéseként, és bővebben arról,
milyen forgatókönyvek lehetségesek egy rendszer
hűtőközeg cseréjére, és mit jelent ez a komponensekre
és az anyagokra nézve.
3. Hűtőközeg csere eljárás (Norbert Blatz, Thierry Legay)
Útmutatók, amelyek lépésről lépésre bemutatják a
hűtőközeg csere folyamatát. Egy kis rendszert bemutató
példa, amit nagyobb méretben át lehet ültetni
összetettebb rendszerekre is.
4.Hűtőközeg csere hőmérséklet-csúszású
hűtőközegekkel (Norbert Blatz, John Broughton)
A hűtőközeg cseréhez, de új rendszerek tervezésekor
is, a legtöbb felhasznált hűtőközegek olyan hűtőközeg
típusok, amelyek keverékek és viszonylag nagy a
hőmérséklet-csúszásuk.
Azt, hogy mi ez és mit jelent a rendszer és az alkalmazás
számára részletesen ismertetjük, de amennyire csak
lehetséges a gyakorlathoz közeli módon.
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1. Gyors ellenőrzés a hűtőközeg csere előtt
Készítette: Norbert Blatz, globális alkalmazás igazgató

A kompresszor:
• A kompresszor képes üzemelni az új hűtőközeggel?
• Ellenőrizze, mennyire változik meg a hűtőteljesítmény.
• A kompresszor üzeme az alkalmazási tartományon
belül van? Ellenőrizze a hőmérséklet és nyomáshatárokat.
• A legtöbb esetben az olajtöltetet újra kell cserélni.
A kondenzátor:
• Ellenőrizze, hogy a teljesítmény illeszkedni fog-e
az új kompresszor teljesítményéhez. A hőmérsékletcsúszású hűtőközegek nagyobb felületet igényelnek,
az alacsonyabb hőmérséklet-különbség miatt.
Ez megnövelheti a kondenzációs hőmérsékletet.
Az elpárologtató:
• Ellenőrizze, hogy a teljesítmény a páratartalom
tekintetében, továbbra is meg fog-e felelni a
tárolási követelményeknek. A hőmérséklet-csúszású
hűtőközegek nagyobb nedvességelvonást okozhatnak.
A szelepek:
• A mágnesszelepeken és más típusú, gumitömítéses
szelepeken ki kell cserélni a tömítéseket újakra. Ennek
oka az, hogy általában olaj/hűtőközeg jut be az anyagba,
ami duzzadást okoz. Az új olajjal/hűtőközeggel a régi
tartalom kimosódik és a tömítés már nem fog többé
tömíteni, és idővel szivárgás megy végbe a környezetbe.

• A termosztatikus expanziós szelepek vagy az olyan
szelepek, amelyeknek speciális hűtőközeggel töltött
termosztatikus elemük van, nem használhatók minden
további nélkül egy új hűtőközegtípussal. Első lépésben
össze kell hasonlítani a régi és az új hűtőközeg nyomáshőmérséklet jelleggörbéit. Ha a szelep állítható, és a kívánt
rendszerhőmérsékletnél 3 K-nél nem nagyobb az eltérés,
akkor egy korrekció lehetséges lehet az új állapotnak
megfelelően. Ha bármilyen kétsége lenne, kétszer is
ellenőriztesse a Danfoss személyzetével.
• A további szabályozószelepek, például a nyomásszabályozó
szelepek korrekciója is szükséges lehet. Ellenőrizze, hogy
a szelep beállítási tartománya és a rendszer maximális
üzemi nyomása megfelel-e az új hűtőközegnek.
Csővezeték:
• Ellenőrizze a csővezetékek méreteit. Az új hűtőközegnek
más lehet a sűrűsége és az entalpiája (hőszállítása).
Ez eltérő sebességeket és nyomáseséseket eredményez,
ha változatlan marad a csővezeték. Egy kritikus pont
lehet a szívócső és az olaj visszatérő vezeték!
Szabályozó:
• Ellenőrizze, hogy a szabályozót kell-e korrigálni.
A túlhevítés szabályozó beállítását meg kell tartani
az új hűtőközegtípussal is. Előfordulhat, hogy más
hőmérséklet és nyomásbeállításokat is végre kell hajtani.
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2. Hűtőközeg csere; A komponensek kémiai kompatibilitása

Készítette: Rasmus Damgaard Poulsen, szakértő, Global Laboratory Technology, Ph.D. Vegyészet
A hűtőrendszerek hűtőközeg cseréje ebben az
összefüggésben a hűtőközeg és/vagy az olaj cseréjét
jelenti egy jelenleg üzemelő rendszerben. Jól ismert tény,
hogy az implikációk főleg a tömítések kompatibilitása miatt
következnek be, ami a rendszer szivárgásához vagy hibás
működéséhez vezetnek, valamint az egyes rendszerek
beállítása miatt (például az expanziós szelepek és a
rendszerben használt más komponensek névleges mérete).
Ez a cikk az anyagkompatibilitás olyan kérdéseire fókuszál,
amelyek a hűtőrendszerek komponenseinek hűtőközeg
cserélése során előfordulhatnak. A kompresszorhoz
köthető problémák kezelése, az új termodinamikai
adatok vagy funkcionalitás változások miatt bekövetkező
teljesítmény- és hatásfokváltozások, mint például az
expanziós eszközöknél a túlhevítési beállítások, az
elegyíthetőség a nedvességgel nincs kezelve.
A kompatibilitás miatti aggodalom oka az, hogy a vegyi
összetétel változása, amikor átváltunk egyik hűtőközegről/
olajkeverékről egy másikra, jelentős teljesítőképesség
változásokat okozhat a tömítésekben, ami szivárgáshoz,

vagy a Danfoss komponensek alkalmasságának romlásához
vezet. Technikai szempontból a kockázatokat főleg
a térfogatváltozások és az összenyomási problémák
jelentik a normál, nem dinamikus tömítésnél, ahol más
olyan tulajdonságok is aggodalomra adnak okot, egyéb
paraméterek mellett, mint a keménység, tapadási
szilárdság, megnyúlás, működőképesség maximális
és minimális hőmérsékleten.
A kockázatok jól ismertek ezért a tömítésgyártók és a
hűtőközegek gyártói egyaránt azt mondják, hogy minden
tömítést ki kell cserélni a hűtőközeg cseréjekor. Az is
közismert, hogy a hűtőrendszerekben használt tömítések
közül nagyon sok esetében a különféle olajtípusok
különféleképpen változtatják meg a tömítőanyag
tulajdonságait. A hűtőközeg csere során általános
probléma, hogy a változás miatt az olyan részecskék
és lerakódások, amelyek a csere előtt a rendszerben
megtapadtak, az új körülmények között leválhatnak.
Ezek eltömíthetik a korszerűsített rendszert, vagy nem
kívánatos mechanikai problémákat okozhatnak.

A hűtőközeg cserét vizsgálva, három fő esettel találkozunk, 1., 2. és 3. Hűtőközeg csere-típus,
amelyeket a kompatibilitási kérdések alapján kell megvizsgálni:
Hűtőközeg Hűtőközeg- Olaj-típus
csere-típus típus
1
HFC-ről HFC POE-ről POE-re
/ HFO-ra
PVE-ről PVE-re
2
HCFC-ről
MO-ról MO-ra
HFC /
AB-ről AB-ra
HFO-ra
2
HCFC-ről
MO-ról POE /
HFC /
PVE-re
HFO-ra
AB-ről POE /
PVE-re

A tulajdonságok változásának háttere
Kémiai szempontból mindkét hűtőközegnek, a korábbinak és
a korszerűnek hasonló tulajdonságai vannak
Kémiai szempontból a korábbi hűtőközegnek a tulajdonságai
eltérnek a korszerűétől
A tömítések kémiai kompatibilitását tekintve a korábbi
és a korszerű hűtőközegek tulajdonságai eltérőek.
Az olajcsere eltérő tulajdonságokat eredményezhet.

Kockázat
becslés
Igen alacsony
Kisebb

Jelentős

Megjegyzés: A fenti kockázatbecslés csak akkor érvényes, ha megtörtént a teljes tömítéscsere. A részletes becslést a
továbbiakban ismertetjük.
Megjegyzés: Elnevezések: Klórozott-fluorozott szénhidrogén (HCFC); Fluorozott szénhidrogén (HFC); Hidrofluoroolefin (HFO),
Poliolészter (POE); Poliviniléter (PVE); Ásványolaj (MO); Alkil-benzol (AB)
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Hűtőközeg csere; A komponensek kémiai kompatibilitása (Folyt.)
1. Hűtőközeg csere-típus
A hűtőközegek cseréje hasonló kompatibilitási
tulajdonságúakra és az olaj típusa nem változik
• A hűtőközeg cseréje nem változtatja meg a tömítőanyag
tulajdonságait, ami a főbb kockázatok okozója.
• A korszerűsítési típus lehet HFC-ről HFC / HFO típusra,
megtartva a POE olajat. A kockázatok tekintetében
ez kevés aggodalomra ad okot, ha a hőmérséklet és
nyomásadatok hasonlók.
• A tömítések cseréje során a kockázat kicsi, mert az
összes hűtőközeget eltávolítjuk. A rendszerben maradt
olaj hasonlóan reagál, mint az új olaj, hacsak a régi olaj
nem bomlott le vagy károsodott a régi rendszerben.
• A komplikációk kockázata igen alacsony, amit a történeti
adatok is alátámasztanak
2. Hűtőközeg csere-típus
A hűtőközegek cseréje eltérő kompatibilitási
tulajdonságúakra és az olaj típusa nem változik
• A hűtőközeg cseréje gondokat okozhat a korszerűsítés
során a gáztalanítást vagy a túlzott duzzadást illetően.
• A csere típus lehet HCFC-ről HFC / HFO típusra,
megtartva az MO olajtípust. A kockázatok tekintetében
kisebb aggodalomra ad okot, ha a hőmérséklet és
nyomásadatok hasonlók.
• A legnagyobb aggodalomra a jelenlegi tömítések nagy
mennyiségű lágyítókkal való használata ad okot, amit az
eredeti hűtőközeg moshatott ki, vagy fordított helyzetben
a cserekor alkalmazott hűtőközeg. A hibás működés vagy
a szivárgás kockázata mögött az a képesség van, hogy
a cserekor használt hűtőközeg hasonlóan viselkedik-e,
mint a régebbi hűtőközeg, hogy fenn tudja tartani az
egész rendszer kémiáját.
• A tömítések cseréje során a kockázat kicsi, mert az összes
hűtőközeget eltávolítjuk. A rendszerben maradt olaj
hasonlóan reagál, mint az új olaj, hacsak a régi olaj nem
bomlott le vagy károsodott a régi rendszerben.
• A komplikációk kockázata alacsony, amit a történeti
adatok is alátámasztanak.
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3. Hűtőközeg csere-típus
Mindkettő, a hűtőközeg típus és az olajtípus cseréje
megtörténik és ezek tulajdonságai is eltérnek a korábbitól
• A csere megváltoztatja a tömítőanyag tulajdonságait,
ami a főbb kockázatok okozója.
• A korszerűsítés során a típus HCFC-ről HFC / HFO típusra
változhat, az olaj pedig MO-ról POE típusra. A kockázatok
tekintetében ez jelentős aggodalomra ad okot; és még
nagyobbra, ha a hőmérséklet és nyomásadatok nem
hasonlók.
• A tömítések cseréje során a kockázat kicsi, ha csak
a hűtőközeget tekintjük; ha az összes hűtőközeget
eltávolítjuk.
• A problémát az összeférhetetlenség jelenti, amikor
kétféle olaj van jelen a rendszerben és ezek kompatibilitása
eltérő a tömítés tekintetében. Következésképpen, habár
a rendszer kémiáját jóváhagyták HFC / HFO hűtőközeg és
POE olaj használatára, egy MO típus jelenléte olyan más
változásokhoz vezet a tömítőanyag kompatibilitásában,
amely szivárgásokhoz vagy hibás működéshez vezet.
Ebben az esetben az expanziót, valamint a nedvesség
meghatározást és az oldhatóságot sem lehet figyelmen
kívül hagyni, mert az elegyíthetetlen olaj esetleg
módosíthatja a mechanikai és a kémiai tulajdonságokat.
• Ha a tömítéseket és a hűtőközeget a fentiek szerint
kicserélték; a fő kockázati forrás az olajtípus cseréje.
Ha lehetséges egy 100%-os olajcsere, a kockázat épp
olyan alacsony lesz, mint a 2. korszerűsítés-típus esetében.
Azonban, a valóságban legtöbbször nem lehetséges
a teljes olajtöltet cseréje. Az olyan óvintézkedések,
mint például a jobb olajkeringetés csökkenthetik az egész
rendszerben keringő olajkeverék miatt fennálló kockázatot;
azonban ennek a garanciája rendszerspecifikus,
ilyenformán nem ismert.
• Továbbá, egyes hűtőközeg cserekor használt hűtőközegek
tartalmaznak némi szénhidrogént, amelyekkel az MO
elegyíthető. Elméletileg, ennek lehetségessé kellene tennie
az MO típusú olaj szállítását a rendszerben.
• A komplikációk kockázata magas, mert sokféle
forgatókönyv lehetséges, ami a cserélt olajszázalék
valamint a cserekor használt hűtőközeg-típus függvénye.
Történeti adatok nem ismertek. Továbbá, a rendszerspecifikációk módosulása, például a hőmérséklet és
a nyomás, növelheti a kockázatot.
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3. Rendszer hűtőközeg csere eljárás

Készítette: Norbert Blatz és Thierry Legay globális alkalmazás igazgató

1. lépés - Az üzemi paraméterek ellenőrzése

2. lépés - A hűtőközeg töltet eltávolítása
Hűtőközeg visszanyerő berendezést kell használni.

KONDENZÁTOR

ELPÁROLOGTATÓ

Mérés:
1. Szívóoldali nyomás a kompresszornál
2. Nyomóoldali nyomás a kompresszornál
Mérés:
3. Szívóoldali hőmérséklet a kompresszornál
(pl.: teljes túlhevítés)
4. Szívóoldali hőmérséklet az elpárologtató kimenetén
(pl.: elpárologási túlhevítés)
5. Folyadék-hőmérséklet az expanziós szelep bemenetén
(pl.: folyadék utóhűtés)
6. Nyomóoldali hőmérséklet a kompresszornál
Mérés:
7. Tápfeszültség és áram
8. Ellenőrizze a hűtőközeg áramlását az elpárologtatóhoz
az egyes elosztócsövekben (alaposan ellenőrizze
a csöveket, hogy nem tömíti-e el őket szennyeződés
vagy iszap).

• Zárja el a folyadéktartály zárószelepét vagy bármely
olyan komponenst a folyadékvezetékben, amit
leszívatáshoz használnak.
• Hagyja üzemelni a rendszert, amíg az alacsonynyomáskapcsoló le nem kapcsolja a kompresszort.
• Kapcsolja le a hálózati főkapcsolót.
• Válassza le (ha lehetséges) a kompresszor nagynyomású
(HP) oldalát a rendszerről a Rotolock szelep lezárásával.
• Távolítsa el a hűtőközeget a rendszer nagynyomású
oldaláról a folyadékvezetékben elhelyezett bármelyik
csatlakozóponton vagy szelepen keresztül.
• Miután a nagynyomású oldalon a hűtőközeget lefejtették
a visszanyerő palackba, nyissa ki az elzáró szerelvényt az
alacsony nyomású oldalon.
• Jegyezze fel a visszanyert hűtőközeg súlyát (tömegét).

Fontos megjegyzések:
• A tűzveszélyes hűtőközeggel töltött rendszereket (A2, A2L, A3 biztonsági osztály) szervizelését és karbantartását a bevált
hűtőipari gyakorlat szerint kell elvégezni, némi módosítással a szerszámokra, berendezésekre és eljárásokra vonatkozóan.
A tűzveszélyes gázt tartalmazó rendszereken dolgozó mérnököket megfelelő kiképzésben kell részesíteni!
• A szerszámok besorolása feleljenek meg egy 2-es zónába tartozó területnek, vagy legyen ennek megfelelően tesztelve
tűzveszélyes hűtőközegekkel való használatra.
• A munkaterületnek jól szellőzöttnek kell lennie, és a rendszer 3 m-es körzetében nem szabad gyújtóforrásnak lennie.
Egy száraz poroltónak vagy CO2 tűzoltó készüléknek ott kell lennie a közelben.
• A rendszer megnyitása előtt a tűzveszélyes hűtőközeget teljesen el kell távolítani a rendszerből, és a rendszert át kell
öblíteni nitrogénnel.
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Rendszer hűtőközeg csere eljárás (folytatás)
3. lépés - Kompresszorolaj-leeresztés

4. lépés - Kenőolaj: betöltési utasítás

Olajleeresztő csatlakozás

Az alábbi eljárás ismerteti, hogyan juttasson be kenőolajat
egy rendszerbe telepített kompresszorba.

Danfoss Maneurop®
dugattyús kompresszorok

1. Kezdő lépések és a szükséges berendezések

Danfoss scroll
kompresszorok

• Nyissa ki a szívóoldalt, vagy a nézőüveg nyílását (ha van).
• Lassan mozgatva, helyezze a kompresszort vízszintes
helyzetbe és engedje le az olajat a kompresszor
szívóoldalán, vagy az olaj nézőüveg nyílásán.
• Megjegyzés: a scroll kompresszor el van látva
olajleeresztő csatlakozóval, akkor a kenőolajat le lehet
ereszteni függőleges helyzetben is. Ebben az esetben,
helyezze nyomás alá a kompresszor alacsony nyomású
oldalát (használjon száraz nitrogént).
• Vegyen olajmintát elemzés céljából, ha szükséges
(pl. üzemelő rendszernél).
• A kompresszor visszaszerelése vagy a nézőüveg
visszahelyezése előtt, cserélje ki a tömítőgyűrűket újakra
(szívó és nyomóoldali nyílások, nézőüveg tömítés).
Ellenőrizze a régi kenőanyag savtartalmát egy sav teszt
készlettel.
• Helyezzen be egy új szárítószűrőt. Leégés utáni szűrőt,
például „DAS”-t vagy „DCR-DA”-t kell használni, ha a sav
teszt pozitív.
A leégés utáni szűrőt néhány nappal később el kell
távolítani, amikor a rendszer már savmentes.

• Szivassa le a kompresszor alacsony nyomású oldalát
a légnyomással egyenlő értékre. Ügyeljen arra, hogy
ne keletkezzen vákuum, és ne jusson be levegő vagy
nedvesség a kompresszorba a töltési eljárás alatt.
• Használjon egy új, bontatlan kenőolaj kannát és kézi
olajpumpát. A szivattyú tömlője legyen használható ¼”-es
menetes kúpos kötéshez és legyen egy nyomásmentesítő
szelep (depresszor) a végén, ami megnyitja a kompresszor
Schrader szervizszelepét.
• A jóváhagyott kenőolajtípus a kompresszor adatlapjára
van bélyegezve. Ellenőrizze, hogy az olajkannán megadott
referencia és a kompresszor adattábláján látható
kenőolajtípus megfelel-e egymásnak.
2. A pumpa és a tömlő átöblítése

Fontos:
Mivel egy kis olajmennyiség benne marad a rendszerben
(csővezetékek, hőcserélő, stb.) ezt nem lehet eltávolítani
ebben a folyamatban. A régi olaj mennyiségének
csökkentésére, javasoljuk, hogy cseréljen olajat még
egyszer, néhány napos üzemelési idő után.

• A kézi pumpát (az itt láthatóhoz hasonlót) be kell helyezni
az olajtartályba – a pumpának tisztának kell lennie – az
utolsó pillanatban kell felnyitni a tartály fedelét, hogy
a lehető legrövidebb ideig érintkezzen a levegővel
(használjon zárdugó adapter készletet, ha rendelkezésre
áll, hogy ezzel is még rövidebbre csökkentse a kenőolaj
érintkezését a levegővel). A pumpa néhány löketével
nyomjon ki minden levegőt a pumpából és a tömlőből.
6 | DKRCC.PE.000.H2.47
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Rendszer hűtőközeg csere eljárás (folytatás)
• A pumpa átöblítése azért szükséges, hogy a korábbi
használatból benne maradt, nedvességgel telített
kenőanyagot kiöblítse a tömlőből.
• Átöblítés után azonnal csatlakoztassa a tömlőt
a kompresszor Schrader szelepéhez, hogy elkerülje
a nedvesség miatti szennyeződést.
3. A kenőanyag átpumpálása a kompresszorba

5. lépés - Vákuumszivattyú használata és
víztelenítési eljárás
A hűtőközeg csere folyamata során, a rendszer
komponenseinek (pl. szárítószűrő, expanziós szelep, stb.)
cseréje és a kompresszor visszaszerelése után a hűtőkört
alaposan vákuumozni kell.
Ebben a részben közöljük a legjobb gyakorlati szabályokat,
amelyek egy rendszer vákuumozása során alkalmazhatók.
Egy hűtőkör nedvességtartalmát igen nehéz mérni. Ezért
egy üzembe helyezésekor a biztonságos és elfogadható
nedvességszint elérésének legjobb módja ennek az
eljárásnak a követése.

• Pumpálja be a felbecsült mennyiségű kenőanyagot, vagy
annyit, amíg a nézőüvegen keresztül nem látja a helyes szintet.

A nedvesség akadályozza a kompresszor és a hűtőrendszer
megfelelő működését. A levegő és a nedvesség csökkenti
az üzemi élettartamot és növeli a kondenzációs nyomást.
Túlságosan nagy nyomó oldali nyomást és hőmérsékletet
is okoznak, ami megsemmisítheti az olaj kenési
tulajdonságait.
A levegő és a nedvesség a savképződés kockázatát is
megnöveli, és fokozza a rézbevonat és a motorszigetelés
károsodását. A kompresszorban ezek a jelenségek
okozhatnak mechanikai vagy elektromos meghibásodást.
Ezeknek a tényezőknek a kiküszöbölésére ajánlott egy
vákuumozás az alábbiakban ismertetett módon.

Megjegyzés: ha egy olyan kompresszor, amelyen nincs
nézőüveg, és túl sok kenőolajat veszített, az olajszintet nem
lehet mérni vagy látni. Csak egyetlen módon győződhet meg
arról, hogy a megfelelő mennyiség van-e betöltve, hogy leereszti
a kompresszorból a kenőolajat és újjal tölti fel.
Ebben az esetben a kompresszort le kell szerelni a rendszerről.

Eljárás
Amikor csak lehetséges (ha vannak elzáró szerelvények),
a kompresszort le kell választani a rendszerről. Alapvető
fontosságú, hogy a vákuumszivattyút az alacsony és a
magasnyomású oldalhoz is csatlakoztassa, hogy elkerülje
a rendszer zárt végű részeit.
1600
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Nyomás mikronokban

Kiegészítő javaslatok
• Az olaj betöltése után hagyja a kompresszort teljes
terheléssel járni 20 percen át, majd ellenőrizze újra az
olajszintet a nézőüvegen. Ennek a szintnek ¼ és ¾ között
kell lennie.
• Ügyeljen arra, hogy ne töltsön be több olajat a
szükségesnél. Az alábbi kedvezőtlen körülmények
jelentkezhetnek, ha túl sok olaj van jelen:
– Szelepek és hengerek vagy scroll-ok meghibásodása
olajütés miatt
– Túlzott olajátvitel
– Az elpárologtató teljesítményének csökkenése az
olajszint emelkedés miatt a rendszer alacsonyan lévő
részében.
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1. Szivárgásvizsgálatot követően
2. Szívja le a hűtőkört 500 μmHg (0,67 mbar) vákuumra.
3. Az 500 μmHg vákuumszint elérésekor, a kört le kell
választani a szivattyúról.
4. Várjon 30 percig.
5. Ha a nyomás gyorsan növekszik, akkor a kör nem
tömített megfelelően. Keresse meg a szivárgás helyét
és javítsa ki. Kezdje újra az 1. lépéstől.
6. Ha a nyomás lassan növekszik, akkor a kör nedvességet
tartalmaz. Szüntesse meg a vákuumot nitrogén gázzal
és ismételje meg a 2., 3. és 4. lépést.
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Rendszer hűtőközeg csere eljárás (folytatás)
Kompresszor elzárószelepekkel
7. Csatlakoztassa a kompresszort a rendszerhez a szelepek
kinyitásával.
8. Ismételje meg a 2. - 3. - 4. (és az 5. vagy a 6. lépést, ha
szükséges)
9. Szüntesse meg a vákuumot nitrogén gázzal
10. Ismételje meg a 2. - 3. - 4. lépést az egész körben
Kompresszor elzárószelepek nélkül
7. Szüntesse meg a vákuumot nitrogén gázzal
8. Ismételje meg a 2. - 3. - 4. (és az 5. vagy a 6. lépést,
ha szükséges)
El kell érni az 500 μmHg (0,67 mbar) vákuumot és
fenn kell tartani 4 órán keresztül. Ez garantálja, hogy a
rendszer tömítése rendben van és teljesen víztelenített.
Ezt a nyomást a hűtőrendszernél kell mérni, nem a
vákuumszivattyú nyomásmérőjén.
Vákuumszivattyú
Olyan, gázballaszttal ellátott (0,04 mbar nyugvó vákuum)
kétfokozatú vákuumszivattyút kell használni, amelynek
teljesítménye megegyezik a rendszer térfogatával.
Javasoljuk, hogy nagy átmérőjű csatlakozóvezetékeket
használjon, és ezeket csatlakoztassa az elzáró szelepekhez,
nem pedig a kompresszor Schrader csatlakozójához. Így
elkerülhető a túl nagy nyomásesés.

6. lépés - Hűtőközeg csere
Zeotróp és „közel-azeotróp” hűtőközeg keverékek, úgy mint
az R407C és az R404A mindig, feltétlenül folyadékfázisban
legyenek betöltve. A kezdeti töltéshez a kompresszort le kell
állítani és a szervizszelepet el kell zárni.
Amennyire csak lehetséges, annyi hűtőközeget töltsön be,
amennyi a rendszer névleges töltése, mielőtt elindítja a
kompresszort.
Utána lassan adagoljon további, folyadékfázisban lévő
hűtőközeget a kisnyomású oldalon, a lehető legtávolabb
az üzemelő kompresszortól.
Figyelmeztetés
• Ha a folyadékvezetékben mágnesszelepet használnak,
akkor az alacsony nyomású oldalon meg kell szüntetni a
vákuumot, mielőtt feszültséget kapcsolnak a rendszerre.
• A hűtőközeg töltési mennyisége legyen alkalmas téli és
nyári üzemre egyaránt. Lásd a kompresszoralkalmazásútmutató füzetekben a „Folyadék hűtőközeg szabályozás
és töltésmennyiség határértékek” című részt a hűtőközeg
töltésmennyiségek határérték adataira vonatkozóan.

7. lépés - Ellenőrzés indítás után

Nedvességszint
Az üzembe helyezés során a rendszer nedvességtartalma
akár 100 ppm is lehet. Üzem közben, a szárítószűrőnek ezt
le kell csökkentenie 20 és 50 ppm közötti értékre.
Fontos tudnivalók
• A rendszer/kör kezdeti vákuumozása során a nyomás
500 μmHg alá történő csökkentése azzal a kockázattal
jár, hogy a rendszerben jelen lévő nedvesség megfagy
(a kis bemélyedésekben megmaradt folyékony nedvesség
jéggé válik és nem párolog el). Az elért alacsony
vákuum tévesen értelmezhető úgy, hogy a rendszer
nedvességmentes, holott valójában a jég még jelen van.
Az ilyen kockázat jelentőssé válik, ha egy viszonylag nagy
vákuumszivattyút használnak egy kis térfogatú körben.
Egyetlen vákuumszivattyú, amely 0,33 mbar (250 μmHg)
vákuumot hoz létre, nem garantál elegendően alacsony
nedvességszintet.
• A berendezés körüli alacsony környezeti hőmérséklet
akadályozza a nedvesség eltávolítását – ha a környezeti
hőmérséklet 10 °C alatt van.
• Tegyen ellenlépéseket és kapcsolja be a kompresszor
karter fűtését.
• A fenti eljárás alkalmazása még fontosabb a HFC és a
polioészter olaj esetében, mint az hagyományosan volt
a HCFC (R22) vagy a CFC és az ásványolaj esetében.
Figyelmeztetés
Ne használjon mega-ohmmérőt, és ne helyezze áram alá
a kompresszort, amikor az vákuum alatt van. Ez károsíthatja
a motortekercselést. Soha ne üzemeltesse a kompresszort
vákuum alatt, mert ez a kompresszor motorjának leégését
okozhatja.
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Mérje meg és jegyezze fel:
1. Szívóoldali nyomás a kompresszornál
2. Nyomóoldali nyomás a kompresszornál
3. Szívóoldali hőmérséklet a kompresszornál
(pl.: teljes túlhevítés)
4. Szívóoldali hőmérséklet az elpárologtató kimenetén
(pl.: elpárologási túlhevítés)
5. Folyadék-hőmérséklet az expanziós szelep bemenetén
(pl.: folyadék utóhűtés)
6. Nyomóoldali hőmérséklet a kompresszor kimenetén
Ellenőrizze, hogy a mért adatok a várt / elfogadható
tartományon és a rendszerben lévő komponensek
alkalmazási határain belül vannak-e
Van néhány különleges szempont, amelyet figyelembe kell
venni a nagy hőmérséklet-csúszású hűtőközegek esetében.
A hatások és az ezek kezelése a következő fejezet témája:
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4. Rendszerek hűtőközeg cseréje hőmérséklet-csúszású hűtőközegekkel
Készítette: Norbert Blatz, globális alkalmazásk igazgató és
John Broughton, globális alkalmazás-szakértő, Kereskedelmi hűtés

Ezt a hőmérséklet-csúszást, nagyon leegyszerűsítve, az
okozza, hogy a legalacsonyabb elpárolgási hőmérsékletű
hűtőközeg párolog el először, míg a legmagasabb
elpárolgási hőmérsékletű hűtőközeg párolog el utolsóként.
Az elcsúszás szemléltetésre, egy normál száraz expanziós
kört rajzoltunk egy leegyszerűsített log (p) / h diagramra.
A hőmérséklet-különbségnek a hőcserélőnél 10 K-nek kell
lennie, a környezeti és a hideg hűtőházi hőmérséklethez
képest egyaránt.

A hűtőközegek GWP értékének csökkentését célzó
F-gáz szabályozás egyik következményeként számos új
szintetikus hűtőközegtípus van illetve fog megjelenni
a piacon. Ezek legtöbbje zeotróp elegy, jelentős
hőmérséklet-csúszással.
Az azeotróp (nem-csúszó) hűtőközegektől való eltérések
szemléltetésére a log(p) / h diagram és a p / t diagramot
választottuk.
A különféle körülmények között előforduló összes
különféle állapot megtalálható egy log(p) / h diagramon.
Az x tengelyen a fajlagos entalpiát, az y tengelyen a
nyomást ábrázoltuk, általában logaritmikus skálán.
Balról jobbra haladunk a tiszta folyadéktól, áthaladunk
a buborékponton, ahol az elpárolgás kezdődik, majd
átlépünk a telítési területre. A telítési fázisban mindkét
állapot, a folyadék és a gőz egyaránt jelen van. Minél több
energiát közlünk, annál nagyobb lesz az entalpia, annál
több folyadék párolog el egészen a harmatpontig, ahol az
összes folyadék gőz állapotba megy át. A harmatponton
áthaladva a gőz túlhevítetté válik.

Példa nem-csúszó hűtőközegre, azeotróp elegy, R507A:
A kondenzációs és elpárolgási hőmérséklet ugyanaz marad
ugyanolyan nyomáson.
pc = kondenzációs nyomás és
pe = elpárolgási nyomás.
2. diagram

Környezeti hőmérséklet 30 °C

Kamra hőmérséklet 0 °C

A túlhevítettség értékét a harmatponti hőmérséklet
és a túltelített gőz hőmérséklete közötti hőmérsékletkülönbséggel mérjük, pl. egy száraz expanziós
elpárologtató kimenetén. Szemléltetés céljából a Danfoss
„N tartomány” TXV alkalmazási tartományt is hozzáadtuk.

T elpár = -10°C
bemenet = -10 °C
Átlagos hőmérséklet-különbség 10 K

1. diagram

Entalpia [KJ/Kg]
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Gőzfázi

Elpárolgási folyamat
folyadékból gáz

túlhevíte
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3. diagram
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Telítettségi terület
(2-fázis)

Nyomás abs [bar]

Ugyanaz a rendszer, de most az R407F zeotróp hűtőközeggel:
A 10 K hőmérséklet-különbség eléréséhez az elpárolgási
hőmérséklet megváltozik a bemenetnél -12,3 °C-ról -8 °C-os
harmatpontra.

al

on

t

Folyadékfázis

n
vo

Tartomány
N -40 °C és +
10 °C között

Környezeti hőmérséklet 30 °C

Kamra hőmérséklet 0 °C

Entalpia [KJ/Kg]

A telítési területen belül a hőmérséklet közvetlenül
a nyomástól függ. Tiszta hűtőközegek (nem keverék,
pl. R134a) és azeotróp elegyek esetén a hőmérséklet
az egész elpárolgási folyamat során változatlan marad.
A hőmérséklet-csúszású keverékek = zeotróp keverékek
esetén, a hőmérséklet jelentősen változik az elpárolgás
vagy a kondenzálódás folyamata során, a nyomás
azonban állandó marad.
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bemenet = -10 °C

Átlagos hőmérséklet-különbség 10 K

T elpár = -10°C

Entalpia [KJ/Kg]

Az elpárolgási hőmérséklet változását és ennek
következményeit a hőcserélőre és az expanziós
eszközre a következő fejezetben tárgyaljuk.
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Rendszerek hűtőközeg cseréje hőmérséklet-csúszású hűtőközegekkel (folytatás)
A nagy hőmérséklet-csúszású hűtőközeg
használatának hatása az alkalmazásra.
A hőmérséklet-változás miatt a levegő és a hőcserélő
közötti hőmérséklet-különbség is megváltozik, és ezt
figyelembe kell venni a hőcserélő méretezésénél.
A kondenzátor:
A levegő és a kondenzátor közötti átlag hőmérsékletkülönbség kisebb lesz és ez nagyobb kondenzátort igényel.
Hűtőközeg cseréjekor ez megnövelheti a kondenzációs
hőmérsékletet, ha a kompresszor teljesítménye ugyanaz
marad, mint korábban.
Az elpárologtató:
Az átlaghőmérséklet megnövekszik és ez pozitív hatással
lesz a teljesítményre. Azonban van két nagyon fontos
szempont, amit figyelembe kell venni – az expanziós
eszköz és a nedvességelvonási ütem változása.
Először néhány szó a túlhevítés és a hőcserélő
teljesítménye közötti összefüggésről.
A túlhevítés szabályozása:
Egy lamellás elpárologtató teljesítményét a bemenő
levegő hőmérséklete, a DT1 és a túlhevítés értéke alapján
határozzuk meg.
A DT1 meghatározás szerint a bemenő levegő
hőmérséklete és a harmatpont elpárolgási hőmérséklet
közötti hőmérséklet-különbség.
Pl.: bemenő levegő = 0 °C, harmatpont elpárolgási
hőmérséklet = -10 °C → DT1 = 10 K.

A 2. és a 3. diagramon látható elpárologtató túlhevítési
értékeket összehasonlítva különböző értékeket látunk.
Az elpárologtató átlag hőmérséklet-különbsége a 2. és a 3.
ábrán azonos. Azonban az R407F hőmérséklet-csúszása miatt
a 3. diagramon, a szükséges túlhevítés kisebb. Ennek oka az,
hogy a harmatpont elpárolgási hőmérséklet a 8,1 °C esetén
2 K-nel nagyobb, mint az R507A a 2. diagramon. DT1 = 0 °C –
(-8,1 °C) = 8,1 K. Ezért a túlhevítési cél = 8,1 K x 0,65 =5,3 K.

Nagy hőmérséklet-csúszású hűtőközegek
és az expanziós szelepek
Az expanziós eszközök a nyomást és a hőmérsékletet
használják a túlhevítés szintjének szabályozására az
elpárologtató kimenetén.
A túlhevítés szabályozására a harmatpont vonal
(100% elpárologtatva) az egyetlen érvényes referencia.
Az expanziós szelep termosztatikus eleme egy olyan
közeggel van feltöltve, ami közel azonos hőmérsékletkülönbséget biztosít nagy tartományon keresztül
(pl.: Danfoss Range N töltet: -40 °C és +10 °C között).
Ezért a harmatpontot alapul véve a túlhevítés
meghatározható.
A 2. diagramon az R507A esetében például 6,5 K
túlhevítési értékre van szükség az elpárologtató
100%-os kihasználásához. Ennek alapja a 10 K-es
átlag hőmérséklet-különbség.
2. diagram, részlet

4. diagram
Kamra hőmérséklet 0 °C

120%
110%
bemenet = - 10 °C

Rel. teljesítmény

100%

T elpár = - 10 °C

Átlagos hőmérséklet-különbség
10 K

90%
80%
70%
60%
50%
0,1

0,5

0,2

0,3

0,4

0,5

0,65

0,8

1

Túlhevítési arány
A 100%-os elpárologtató teljesítmény eléréséhez, az elérni
kívánt túlhevítést így határozzuk meg: DT1 x túlhevítési
arány: 10 K x 0,65 = 6,5 K.
A szabályozások szempontjából egy 0,65-ös érték közel
optimális és az EN 328 szabvány ezt határozza meg
célértéknek léghűtők számára. A 4. diagram azt ábrázolja,
hogy ennek az értéknek már egy kis növekedése (nagyobb
SH) hatalmas veszteséget okozhat az elpárologtató
felületének használatában.
Másrészről azonban, a túlhevítés csökkenése egy
viszonylag kis teljesítménynövekedést okoz.
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Rendszerek hűtőközeg cseréje hőmérséklet-csúszású hűtőközegekkel (folytatás)
Az R407F-fel való csere esetén az R407C töltet + rugóerő/
nyomás túl nagy túlhevítési értéket okozna. Ezért a
rugóerőt csökkenteni kell: Ez az SH beállítócsavarnak
az óramutató járásával ellentétes irányban történő
elfordításával végezhető el.

Miért kell egy TXV túlhevítését esetleg
korrigálni?
1. A hőmérséklet-csúszás miatt:
3. diagram, az R407F miatti hőmérséklet-csúszás hatására
a harmatpont hőmérséklet -8,1 °C körül van, és ugyanaz
az elpárologtató 5,3 K túlhevítési beállítást igényel,
hogy 100%-os teljesítménye legyen, szintén 10 K-os
átlag hőmérséklet-különbségnél.

7. diagram
R407C vs. R407F
9
8

3. diagram, részlet

Érzékelőnyomás*

Rugónyomás*
R407C

Nyomás abs [bar]

7

Kamra hőmérséklet 0 °C

bemenet = - 12.3 °C Átlagos hőmérséklet-különbség

10 K

T elpár = - 8 °C

Szükséges
rugónyomás az
R407F* esetén

6
5
4
3
2
1
0
-50

2. Hűtőközeg csere ha a TXV-nek a megfelelő töltete
nem áll rendelkezésre:
Itt egy olyan harmatgörbét, ami az 1. diagramon látható,
átalakítottunk egy jól ismert nyomás-hőmérséklet görbévé:

-40

-30

-20
-10
0
Harmatpont hőmérséklet [°C]

10

20

*Egyszerűsítve az alapelv bemutatásához

5. diagram
R407C
7
6

Nyomás abs [bar]

5
4
3
2
1
0
-50

-40

-30

-20
-10
0
Harmatpont hőmérséklet [°C]

10

20

Tartomány N, -40°C

A szelep kinyitásához szükséges buborék-hőmérséklet
(túlhevített) megnövelése érdekében, egy rugót
építettek be, hogy az érzékelőnyomás ellen dolgozzon:
Érzékelőnyomás + Rugó „nyomás” = Túlhevítés
6. diagram
R407C
9
8

Érzékelőnyomás*

Rugónyomás*

Nyomás abs [bar]

7
6
5
4
3
2
1
0
-50

-40

-30

-20
-10
0
Harmatpont hőmérséklet [°C]

10

20

*Egyszerűsítve az alapelv bemutatásához
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Erőhatások egy szelepnél és a statikus
túlhevítés alaphelyzetbe állítása

Figyelem! Ha a korrekció több, mint mondjuk 3 K,
a szabályozás minősége romolhat. Javasoljuk, hogy
válasszon más típusú töltetet, olyat, ami közelebb van
a célértékhez.
Példa:
Statikus túlhevítés SS = 4 K / 7,2 °F (gyári beállítás)
Nyitási túlhevítés OS = 4 K / 7,2 °F
A nyitási túlhevítés 4 K, pl. az a pont, amelytől a szelep
nyitni kezd a névleges teljesítményig. A nyitási túlhevítést
a konstrukció határozza meg és nem módosítható.
Teljes túlhevítés SH = SS+OS
SH = 4+4 = 8 K/14,4 °F
A teljes túlhevítést SH módosítható az SS
megváltoztatásával (egy beállítóorsó használatával)

Az érzékelőnyomás PB, amelynek le kell küzdenie az
Elárolgási nyomás PE + Rugónyomás Ps összegét.
A rugónyomás csökkentése, az SH beállítás módosításával,
hozzáigazíthat egy szelepet egy olyan hűtőközeghez,
amire alapvetően nem is tervezték.

Qnévl.

PB - (PE+PS) = túlhevítés
Érzékelőnyomás

Rugónyomás

12 | DKRCC.PE.000.H2.47
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Az elpárologtató teljesítménye hőmérsékletcsúszásos hűtőközeg használatával és hatása
az alkalmazásra
A hőmérséklet-csúszás miatt, a hőmérséklet az
elpárologtató felületének egyes részein alacsony lesz,
ez pedig potenciálisan növelheti a nedvességelvonási
ütem mértékét.
Tekintsük át a példa kezdőértékeit: (lásd a 2. diagramot)
Hűtőkamra, R507A, a körülmények a hűtőmarában 0 °C,
80% rel.pár.tart., átlag hőmérséklet-különbség 10 K.
A hűtési teljesítmény legyen 10 kW.
Mennyezetre épített típus, 32,7 m2 felület, 2 ventilátor
6280 m3/h teljesítményrel kiválasztva.

Részletes eredmények
R507A

Teljesítmény
10,1 kW
Az elpárologtató: 2 ventilátor /
32,7 m2
Levegő be:
0 °C
Levegő ki:
-3,8 °C
Légáram:
6280 m3/h
Nedvességelvonás 47,75 kg/nap

Δtm
10 K

DT1
10 K

T elpár harm
-10 °C

Wsh
6,5 K

Futási idő
18 h/nap

80%-os rel.pár.
95%-os rel.pár.

Korszerűsítés R407F-fel
Első lépés: A túlhevítés beállítás azonos a korábbival: 6,5 K
A 12 K átlag hőmérséklet-különbség 12,5 kW-re megnövelt teljesítményhez vezet és rövidebb üzemidőt okoz.
Egy hátrányos következmény a jelentősen megnövekedett nedvességelvonási ütem. Ez rossz hatással lehet
a csomagolás nélküli, friss árukra.
R407F

Teljesítmény
12,5 kW
Az elpárologtató: 2 ventilátor /
32,7 m2
Levegő be:
0 °C
Levegő ki:
-4,7 °C
Légáram:
6280 m3/h
Nedvességelvonás 60,96 kg/nap

Δtm
12 K

DT1
10 K

T elpár harm
-10 °C

Wsh
6,5 K

Futási idő
14,3 h/nap

80%-os rel.pár.
95%-os rel.pár.

Második lépés: az expanziós szelep újbóli beállítása 5,3 K túlhevítési értékre.
A túlhevítést 5,3 K-ra csökkentettük, a harmatponti elpárologási hőmérsékletet megnöveltük -8,1 °C-ra, hogy megkapjuk
a 10 K-os hőmérséklet-különbséget. (Lásd a 3. diagramot!)
R407F

Teljesítmény
10,8 kW
Az elpárologtató: 2 ventilátor /
32,7 m2
Levegő be:
0 °C
Levegő ki:
-4,1 °C
Légáram:
6280 m3/h
Nedvességelvonás 53,32 kg/nap
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Δtm
10 K

DT1
8,1 K

T elpár harm
-8,1 °C

Wsh
5,3 K

Futási idő
16,6 h/nap

80%-os rel.pár.
95%-os rel.pár.
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Fontos megjegyzés:
Amint azt az eredmények mutatják, egy olyan alkalmazás, ahol a nedvességelvonás kritikus paraméter, az átlag hőmérsékletkülönbségnek kisebbnek kell lennie, mint az egyetlen folyadékból vagy azeotróp elegyből álló hűtőközegeknél.
Különleges hatások:
Világossá vált, hogy néhány nagyobb, nagy hőmérséklet-csúszású hűtőközeget használó, alacsony hőmérsékletű
alkalmazásban a folyékony hűtőközeg károsítja a kompresszort. A fenti leírással ellentétesen kellett cselekedni.
A túlhevítés beállítását meg kellett növelni a kompresszor megóvása érdekében. Az olyan hűtőközegek, amelyeknek
nincs hőmérséklet-csúszása vagy igen kis mértékű, nem mutatnak ilyen hatást alacsony hőmérsékletű alkalmazásokban.
Összefoglalás:
A nagy hőmérséklet-csúszású hűtőközegekhez a komponenseket az átlag hőmérséklet-különbség alapján kell méretezni
és kiválasztani. A hőmérséklet-csúszás miatt az SH beállítás módosítására is szükség lehet.
Egy hűtőközeg, amely jól használható egy hőmérséklet-szinten, nem szükségszerűen használható ugyanúgy egy másik
hőmérséklet-szinten (pl. légkondicionálás az alacsony hőmérséklettel szemben).
Minden egyes mechanikus expanziós szelep teljesítménye egy bizonyos hűtőközegre van optimalizálva. Egy másik
hűtőközeg használata azt jelenti, hogy a szelep nem pontosan ugyanúgy fog működni, vagy nem ugyanazon a
szabályozási szinten.
Ha szeretné csökkenteni a rendszerproblémák kockázatát és fenntartani a legjobb, stabil rendszerszabályozást, egy adaptált,
új termosztatikus expanziós szelep vagy egy EEV (Elektronikus működtetésű szelep) jó választás lehet erre. Egy EEV nagyobb
rugalmasságot kínál a későbbi tervezésben, ha a túlhevítési szabályozó képes kezelni a kiválasztott hűtőközeget. A Danfoss
mindig korszerűsíti a szabályozóit a rendelkezésre álló legkorszerűbb alacsony GWP értékű hűtőközegekhez.
Megjegyzés:
A jelen dokumentumban bemutatott hűtőközegek és körülmények nem részesítik előnyben egyik vagy másik
hűtőközeget vagy körülményt! A jelen tanulmány célja a fizikai aspektusok tárgyalása és azok hatása a komponensekre
és a rendszerkonstrukcióra részrehajlás nélkül.

Egy Danfoss expanziós szelep alkalmasságát az alább található alacsony GWP eszközzel lehet megállapítani.
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.com/support-center/apps-and-software/low-gwp-tool/
Lásd még:ASERCOM, Refrigerant Glide and Effect on Performances Declaration (http://asercom.org/guides)

DKRCC.PE.000.H1.47

© Danfoss | DCS | 2017.09

