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C zy  od zy s k an y  c zy nn i k  

j e s t  od p ad e m ?  

Czasem TAK, czasem NIE.  

Po wejściu w życie nowej 

ustawy o odpadach, 

od połowy stycznia 2013 r. 

wszystkie odzyskane czynniki 

chłodnicze, które są 

zabierane przez firmy 

serwisowe od użytkownika 

instalacji chłodniczej lub 

klimatyzacyjnej muszą być 

traktowane jako odpady 

niebezpieczne o kodzie 

14 06 01*. Dotyczy to 

wszystkich czynników 

chłodniczych, w tym  

CFC, HCFC i HFC. 

Natomiast jeśli po 

zakończeniu naprawy 

lub przeglądu urządzenia, 

odzyskany czynnik jest 

ponownie wpuszczany 

do instalacji tego samego 

operatora, to NIE mamy do 

czynienia z odpadem, bo nie 

doszło do przejścia własności 

odzyskanego czynnika. 

S k ą d  w zi ą ć  c zy s t ą  

b ut lę  d o  o d z y s ku ?  

Czyste butle zapewnia 

Fundacja PROZON.  

Butle można odebrać 

bezpośrednio w siedzibie 

Fundacji w Warszawie, lub 

zamówić e-mailem, z dostawą 

na następny dzień roboczy 

do każdego miejsca w Polsce. 

Butle można także zamówić 

i wypożyczyć w wybranych 

placówkach Fundatorów 

PROZON-u, tj.: Linde Gaz 

Polska, Termo Schiessl 

i Air Products. 

G d z ie  zd ać  od zy s k an y  

c zy n n i k  c hł od n i c z y ?  

Do Fundacji PROZON.  

Przyjmujemy odzyskane 

czynniki bezpośrednio 

w siedzibie Fundacji w 

Warszawie lub organizujemy 

transport z każdego miejsca 

Polski. 

K o s zt o w n a  e m is j a:  

57,70 zł/kg - to ustalona 

przez Rząd wysokość opłaty 

za emisję czynników HCFC  

w 2013 r.! Emisja HFC 

obciążona jest opłatą 

w wysokości 28,85 zł/kg. 

Sprawozdanie za korzystanie 

ze środowiska za cały 2013 r. 

należy złożyć w urzędzie 

marszałkowskim do końca 

marca 2014 r. 

16 września 1987 roku podpisano 

międzynarodową umowę dotyczącą 

ograniczenia emisji do atmosfery 

substancji zubożających warstwę 

ozonową (m.in. freonów i halonów). 

Nazwano ją Protokołem Montrealskim. 

Do chwili obecnej, Protokół ratyfikowało 

197 państw, w tym Polska (w 1990 r.). 

Wówczas umowę tę zaakceptował 

Parlament RP, po czym jej treść 

opublikowano w Dzienniku Ustaw. 

Tym samym Protokół stał się prawem 

wiążącym także w Polsce. 

 

Obserwujemy ekologicznie pozytywne 

efekty Protokołu Montrealskiego. Od 

1995 r. powoli spada emisja związków 

chloru i bromu do atmosfery. Ponieważ 

przenikanie związków emitowanych przy 

powierzchni Ziemi do stratosfery, gdzie 

zachodzą procesy destrukcji ozonu, trwa 

nawet do 5 lat, w stratosferze wciąż 

jeszcze obserwuje się dużą koncentrację 

tych substancji. Jednak naukowcy 

pracujący w ramach Programu Ochrony 

Środowiska Narodów Zjednoczonych 

przewidują odnowę warstwy ozonowej 

w połowie XXI wieku. Ale tylko pod 

warunkiem ścisłego przestrzegania 

zaleceń Protokołu Montrealskiego…  

I tu jest zadanie dla nas wszystkich... 

 

W 1994 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ 

proklamowało 16 września jako 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy 

Ozonowej. Rok później powstała 

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej 

PROZON, która nieprzerwanie do dziś 

jest jedyną organizacją pozarządową 

w praktyce wspierającą i promującą 

ekologiczne postępowanie z zużytymi 

czynnikami chłodniczymi. 

Znaczenie zdrowej warstwy ozonowej 
Warstwa ozonowa znajdująca się w 

górnych warstwach atmosfery chroni 

ludzi i inne organizmy przed szkodliwym 

ultrafioletowym promieniowaniem słońca 

(UV-B). W roku 1970 naukowcy odkryli, 

że niektóre wytwarzane przez człowieka 

chemikalia niszczą warstwę ozonową, 

co prowadzi do zwiększonego poziomu 

promieniowania UV docierającego do 

Ziemi. Za odkrycie to przyznano nawet 

Nagrodę Nobla. 

 

Nadmierna ekspozycja na 

promieniowanie UV generuje szereg 

poważnych zagrożeń dla zdrowia ludzi. 

Powoduje oparzenia słoneczne i 

drastycznie zwiększa ryzyko wystąpienia 

nowotworu skóry oraz katarakty. 

Szczególnie narażeni są ludzie o jasnej 

karnacji skóry oraz dzieci. 

 

Promienie UV-B mogą być równie 

niebezpieczne dla świata roślinnego oraz 

dla zwierząt. Na przykład, podwyższone 

promieniowanie UV-B redukuje ilość 

planktonu w oceanach, a to zmniejsza 

ilość ryb. Analogicznie – nadmierne 

promieniowane UV-B ma negatywny 

wpływ na wzrost roślin, obniżając 

wydajność rolnictwa. I wreszcie – 

bezpośredni negatywny wpływ promieni 

UV-B na gospodarkę przejawia się 

obniżoną żywotnością wielu materiałów, 

w tym w szczególności tworzyw 

sztucznych. 

Chłodnictwo w służbie człowiekowi 
Substancje zubożające warstwę ozonową 

(SZWO, tzw. „freony”) znalazły szerokie 

zastosowanie w gospodarce, w tym w 

szczególności we wszelkich procesach 

przemysłowych, w których niezbędne jest 

odpowiednie sterowanie temperaturą 

i wilgotnością. Główną branżą 

wykorzystującą te gazy na świecie 

był i wciąż jest sektor chłodnictwa 

i klimatyzacji.  

Warto jednak pamiętać, że substancje 

te doskonale sprawdzały się także przy 

gaszeniu pożarów (halony) oraz jako 

materiały pędne aerozoli, rozpuszczalniki 

i przy produkcji pianek izolacyjnych. 

Wpływ na zmiany klimatyczne 
Większość substancji zubożających 

warstwę ozonową jest także bardzo 

„silnymi” gazami cieplarnianymi. 

Niektóre z nich mają współczynnik 

globalnego ocieplenia (GWP) nawet 

14.000 razy większy niż dwutlenek węgla 

(CO2), który jest „podstawowym” gazem 

cieplarnianym. Oznacza to, że emisja 

1 kg takiej substancji jest ekologicznie 

równie szkodliwa jak emisja 14 ton CO2! 

Dlatego wyeliminowanie z użycia 

związków CFC, HCFC i halonów 

jednocześnie przyczynia się 

do przeciwdziałania negatywnym 

zmianom klimatu. 

Unia Europejska na czele 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej 

przodują w ochronie warstwy ozonowej, 

gdyż przyjęte terminy wycofywania SZWO 

z użycia w Europie są znacznie szybsze 

niż te, do których zobowiązuje nas 

harmonogram określony w Protokole 

Montrealskim. Do 2010 r. zredukowano 

w Unii zużycie pierwotnych (tj. wcześniej 

nieużywanych) substancji niszczących 

warstwę ozonową praktycznie do zera.  

Od 2015 r. całkowicie zakazane będzie 

stosowane jakichkolwiek substancji 

HCFC (np. R22) – w tym również 

pochodzących z odzysku i po regeneracji. 
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Ale zadanie nie jest jeszcze dokończone... 

Od chwili podpisania Protokołu Montrealskiego, 

globalne zużycie substancji zubożających 

warstwę ozonową na świecie zmniejszono o 98%. 

W rezultacie, stężenie najbardziej agresywnych 

SZWO w atmosferze systematycznie spada 

i warstwa ozonowa wykazuje pierwsze oznaki 

odradzania się. Tym niemniej, pełnego 

odtworzenia się stratosferycznej warstwy 

ozonowej można się spodziewać nie wcześniej niż 

dopiero w drugiej połowie naszego wieku. 

 

Wciąż wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, aby 

zapewnić dalszą odbudowę warstwy ozonowej 

i aby zniwelować wpływ SZWO na zmiany 

klimatyczne. 

Najważniejsze wyzwania, z którymi musimy się 

jeszcze zmierzyć, to: 

 

• respektowanie oraz odpowiednie wdrażanie 

w życie istniejących ograniczeń i zakazów w 

stosowaniu SZWO oraz F-gazów; 

• promowanie i edukowanie w kwestii 

stosowania bezpiecznych i ekologicznych 

zamienników za SZWO; 

• zapobieganie emisji SZWO i F-gazów; 

• bezemisyjny odzysk i utylizacja SZWO ze 

starych urządzeń; 

• przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi 

SZWO. 
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 POGOTOWIE KLIMATYCZNE 
 ODZYSK I UTYLIZACJA CZYNNIKÓW  
 DZIERŻAWA BUTLI I STACJI DO ODZYSKU 
 LABORATORYJNE ANALIZY CZYNNIKÓW 
 REGENERACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH 
 JEDYNE LEGALNE ŹRÓDŁO R22 W POLSCE 
 SZKOLENIA I AUDYTY ŚRODOWISKOWE 

Nowy sprzęt do odzysku czynników 

dla firm serwisowych 
Fundacja PROZON zakupiła kolejną partię 

kilkuset nowoczesnych stacji do odzysku 

czynników chłodniczych. Zastąpią one wysłużony 

już sprzęt, który PROZON udostępniał firmom 

instalacyjno-serwisowym w ubiegłych latach. 

 

Wybór urządzenia był trudny, poprzedzony 

wnikliwymi testami. Najbardziej uniwersalną 

i odpowiednią dla naszych potrzeb okazała się 

stacja firmy CPS model CR500ECH. 

 

Przy wyborze kierowaliśmy się m.in. wydajnością 

i jakością, popartą oferowanym okresem 

gwarancyjnym. Nowe stacje, które Fundacja 

będzie oferować w dzierżawę – będą mieć aż  

2,5 roku gwarancji, liczonej od dnia wydania 

stacji z magazynu Fundacji! 

Zakładamy, że po 5-6 latach użytkowania, stacje 

te przejdą na własność dzierżawiących je firm. 

Suma opłat dzierżawnych z pewnością będzie też 

sporo niższa niż koszt zakupu takiej samej lub 

analogicznej stacji w sklepie lub hurtowni. 

 

W najbliższym czasie Fundacja opracuje nową 

treść standardowej umowy o współpracę, 

uwzględniającą zmodyfikowane uwarunkowania 

prawne dotyczące klasyfikacji jako odpady 

niebezpieczne większości odzyskanych czynników 

chłodniczych zdawanych do Fundacji. 

 

Dystrybucję nowych stacji będziemy realizować 

już w trzecim kwartale 2013 r. Postaramy się 

połączyć to ze spotkaniem branżowym dla 

współpracujących z Fundacją firm pod koniec 

roku. O szczegółach będziemy informować. 

 Ostrzegamy: fałszywy R134a! 
Na przełomie sierpnia i września 2013 r. do 

Fundacji PROZON trafiła do analizy butla z 

substancją, która miała być nowym czynnikiem 

HFC-134a (R134a). Ponoć był podejrzanie tani… 

 

Badanie w laboratorium PROZON wykazało 

zawartość… „aż” 12,1% R134a! Do tego – 

w stwierdzonej mieszaninie było 19,1% R12 

(CFC-12), 57,1% R22 (HCFC-22) i 11,7% R125 

(HFC-125). 

 

Badana mieszanina zawiera więc substancje 

zubożające warstwę ozonową, których import 

i wprowadzanie do obrotu są zabronione. 

Zastosowanie takiego „koktajlu” zamiast 

prawdziwego czynnika R134a może popsuć 

urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.  

Sprawę przejął Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska oraz Policja. 

 

Obok prezentujemy opakowanie tego fałszywego 

czynnika, sprzedawanego jako R134a. Z pozoru 

wszystko jest OK. Butla jest wyposażona w zawór 

wielokrotnego użycia, jest zapakowana w karton 

– analogiczny, jak kiedyś stosowano dla 

jednorazówek, ma europejską legalizację 

(grecką). Jednak ani na opakowaniu ani na butli 

nie podano nazwy producenta tej substancji. 
 

 


