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Regulacja F-gazowa (UE NR 517/2014) zmienia na rynku UE przyszłość chłodnictwa i
klimatyzacji. Nowe ograniczenia i zaplanowana redukcja emisji gazów fluorowanych powoduje
konieczność stosowania nowych technologii i czynników chłodniczych. Po wyeliminowaniu
czynników niszczących warstwę ozonu, teraz nadszedł czas aby zmniejszyć stosowanie
czynników wpływających na ocieplenie klimatu. Przyjęte w regulacji założenia redukcji są
ambitne i aby je wypełnić nie zostało już wiele czasu. 

  

  

  

      

  

 1 / 5



Co nowego w sprawie F-gazów?
Środa, 27 Kwiecień 2016 21:08

  

 2 / 5



Co nowego w sprawie F-gazów?
Środa, 27 Kwiecień 2016 21:08

  Rynek f-gazów w roku 2015 i założenia na rok 2030      Wśród gazów cieplarnianych swoje miejsce mają również popularne czynniki chłodnicze.Związki będące pochodnymi fluoru, mają swój indywidualny potencjał tworzenia efektucieplarnianego (GWP). Jest to wskaźnik porównujący siłę oddziaływania czynnika na ocieplenieklimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)obliczany jest na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego gazu naocieplenie klimatu w ciągu 100 lat w porównaniu do oddziaływania jednego kilograma CO2.Zastąpienie obecnie używanych czynników chłodniczych nowymi, o znacznie niższympotencjale GWP jest celem prac wielu firm.      

 3 / 5



Co nowego w sprawie F-gazów?
Środa, 27 Kwiecień 2016 21:08

  Wg założeń programu GAPOMETER realizowanego przez EPEE musimy prawie połowęinstalacji supermarketów zmodernizować do końca 2017 roku – co jest bardzo trudnymwyzwaniem      Analizując rynek gazów fluorowanych w UE nasuwa się wniosek, że jedną z największychbranż wykorzystujących te czynniki jest chłodnictwo komercyjne. Najpopularniejsze czynniki wtym segmencie mają najwyższe współczynniki GWP. Trudno zakładać redukcję ilościowegozapotrzebowania branży. Jednak zmiana technologii, nowe rozwiązania i wymiana czynnikówna nowe o niskim GWP, pozwoli na osiągnięcie założonych celów regulacji. Czy redukcjaprzebiegnie zgodnie z przyjętym harmonogramem? – Zależy od tego, kiedy zmiany zostanąwprowadzone masowo. Analiza EPEE wskazuje, że istnieje niebezpieczeństwo kilkuletniegoopóźnienia.      

  Janusz Kałuża, Chemours      Wychodząc naprzeciw, często jeszcze niedocenianej potrzebie rynku, dystrybutor gazów LINDEGAZ Polska wraz producentem gazów CHEMOURS™ International, zorganizowali w dniach17-18 marca seminarium. Tematami wiodącymi były implikacje regulacji F-gazowej na rynek wPolsce oraz nowe czynniki chłodnicze Chemours™ Opteon™.    Około 50 uczestników, reprezentujących firmy działające w chłodnictwie, mogło zapoznać się zproblematyką nowych regulacji, a także dowiedzieć się o zastosowaniach nowych czynników.      
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  Joachim Gerstel, Manager Business Development EMEA Opteon Refrigerants Chemours      Poczynając od stosowanego zamiennika R134a – Opteon™XP10, przez wprowadzony jakostandard w Thermoking – Opteon™XP44, aż po najlepszy zamiennik dla R404A/R507 –Opteon™ XP40. Od paru lat już dostępny Opteon™XP40, poza redukcją o 65% GWP, dajerównież 5÷10% zmniejszenie zużycia energii. Potwierdza to wiele pomiarów dokonanych wsieciach handlowych Europy, po dokonaniu przezbrojenia systemów. Można powiedzieć, żeOpteon™ XP40 może zostać nowym „standardem” w chłodnictwie komercyjnym po wycofaniuR404A/507. Czasu jest coraz mniej.      

  Opteon™ XP40 jest idealnym zamiennikiem dla wielu wycofywanych czynników w chłodnictwie      Dostrzegając potrzebę nowych środków, Linde Gaz Polska wraz z Chemours ogłosili konkurs.Nagrodę zdobędzie firma, która zaprezentuje najciekawszy przykład przezbrojenia na Opteon™XP40. Studium tego projektu zostanie opublikowane w prasie branżowej. Będzie to kolejnydowód, że istnieje funkcjonalne rozwiązanie, spełniające wymogi ochrony środowiska.      Janusz KAŁUŻA – autor jest obecnie niezależnymkonsultantem dla branży chłodniczej, aktualniereprezentującym firmę Chemours wprowadzającą na rynekczynniki chłodnicze o niskim potencjale tworzenia efektucieplarnianego (GWP) z rodziny Opteon™ XP.    Dominik ZASADA – Szef Działu Czynniki ChłodniczeLinde Gaz Polska    
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