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Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) czynników chłodniczych, wzrost 

popularności naturalnych czynników, takich jak węglowodory, dwutlenek węgla  

i amoniak czy czynniki syntetyczne o niższym potencjale GWP — to tematy poruszane 

w tym wydaniu Cooling Matters. Zaprezentujemy też oferowane przez firmę Danfoss 

rozwiązania i elementy będące odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którym 

zależy na praktycznych i bezpiecznych instalacjach, ale nie zadowala ich mniejsza 

efektywność energetyczna.

W artykule na stronie 10 przedstawiamy obecnie dostępne czynniki chłodnicze oraz 

sposoby, jakimi firma Danfoss radzi sobie w oferowanych produktach i rozwiązaniach 

z problemami stwarzanymi przez te substancje. Mamy też dobrą wiadomość: firma Danfoss 

zaktualizowała politykę dostaw elementów dla instalacji opartych na węglowodorach.

Wszystkie naturalne czynniki chłodnicze spełniają warunek niskiego potencjału GWP, 

ale trzeba umieć z nimi postępować. Na stronie 6 omawiamy problem wysokiego 

ciśnienia statycznego w układzie opartym na dwutlenku węgla oraz prezentujemy 

produkty, które opracowano w firmie Danfoss, aby sprostać temu wyzwaniu.

Nasz cel to ciągłe rozwijanie oferty energooszczędnych i opłacalnych elementów 

spełniających wymagania branży chłodniczej — dlatego wprowadzamy nowe 

produkty. Zalicza się do nich standardowa gama płytowych wymienników ciepła Micro 

Plate oraz nowa niskotemperaturowa sprężarka spiralna LLZ.

I wreszcie w tym wydaniu rozpoczynamy nową serię artykułów w sekcji „Uwagi dla 

instalatorów” zatytułowaną „Co trzeba wiedzieć o układach chłodniczych”. Artykuły te 

opierają się na kursach eLesson, które są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej 

Danfoss Learning dla wszystkich uczestników. Po rejestracji na stronie www.learning.

danfoss.pl uzyskasz dostęp do ponad 50 bezpłatnych kursów eLesson w języku 

angielskim i 8 kursów w języku polskim z dziedziny chłodnictwa i klimatyzacji.

Oszczędzaj energię i chroń środowisko 
dzięki naszym rozwiązaniom opartym  
na CO2

O
d 

re
da

kc
ji

Informacje	—	Standardowy	zakres	
płytowych	wymienników	ciepła		
Micro	Plate,	Optyma	Plus™	New	
Generation	o	większej	wydajności		 	 3

Pełne	wycofanie	z	użycia	PML/PMLX	 4

Zawory	NRV	i	GBC	do	CO2	 5

Bezpieczeństwo	systemów		
na	CO2	podczas	przestoju	 	 6

Wzierniki	SGP	 	 8

Sprężarka	spiralna	LLZ	 9

Zrównoważone	podejście	do		
czynników	chłodniczych	 10

Co	trzeba	wiedzieć	o	układach	chłodniczych	
—	Komory	Chłodnicze	Część	1	 14Sp
is

 tr
eś

ci

2

Skorzystaj z fachowej wiedzy firmy Danfoss  
w dziedzinie instalacji CO2 w obiektach handlu 
spożywczego oraz w chłodnictwie komercyjnym 
i przemysłowym.

W	ostatnich	latach	dwutlenek	węgla	zyskuje	na	
znaczeniu	 jako	 czynnik	 chłodniczy	 w	 wielu	
zastosowaniach.	Co	najważniejsze,	z	perspek	tywy	
środowiska	 i	 bezpieczeństwa	 CO2	 jest	 jednym		
z	niewielu	czynników	chłodniczych,	które	w	długim	
horyzoncie	 czasowym	 mogą	 być	 używane		
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Uniwersalność wreszcie w zasięgu ręki!
Wystarczy	wiedzieć,	 że	wymiennik	 ciepła	 jest	 dostępny	 zawsze,	
gdy	go	potrzebujesz.	Prosta	procedura	składania	zamówienia;	krótki	
czas	oczekiwania	na	dostawę.	Ideałem	byłby	niezawodny,	uniwersalny	
produkt,	który	jest	od	razu	dostępny	i	gotowy	do	użytku.	

To	właśnie	dlatego	w	firmie	Danfoss	opracowano	standardowy	zakres	
płytowych	wymienników	ciepła	Micro	Plate	—	 linię	produktów,	
które	sprawdzają	się	niemal	we	wszystkich	warunkach.	Urządzenia	
z	naszej	uniwersalnej	serii	D	to	idealny	wybór	dla	profesjonalistów	
budujących	 i	 projektujących	 pompy	 ciepła,	 układy	 klimatyzacji,	
chłodnicze	 czy	 inne	 instalacje	 dostosowane	 do	 indywidualnych	
potrzeb	klienta.

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie budowy wymienników ciepła
Produkty	z	naszej	uniwersalnej	serii	D	są	nie	tylko	proste	w	obsłudze,	
ale	również	najlepsze	na	rynku!	Powstały	z	zastosowaniem	najnowszych	
osiągnięć	 w	 dziedzinie	 budowy	 wymienników	 ciepła,	 dzięki	
czemu	charakteryzują	się	wydajną	wymianą	ciepła,	a	jednocześnie	
nowoczesną	i	oszczędną	pod	względem	ilości	wykorzystanych	materiałów	konstrukcją.

Zawsze	 chcesz	 mieć	 pewność,	 że	 maksymalnie	 ograniczono	 wagę	 i	 zużycie	 czynnika	 chłodniczego.	 Dzięki	 wysokiej	 sprawności	
wymienników	Micro	Plate	możesz	osiągnąć	oba	te	cele.	Lepsza	wymiana	ciepła	oznacza,	że	ten	sam	poziom	wydajności	można	osiągnąć	
przy	użyciu	mniejszego	wymiennika	 ciepła	o	bardziej	 zwartej	budowie.	Co	 za	 tym	 idzie,	 urządzenia	 te	 są	 lżejsze	 i	wymagają	użycia	
mniejszej	ilości	czynnika	chłodniczego.

W	 efekcie	możliwe	 jest	 budowanie	 instalacji	 o	mniejszym	 śladzie	węglowym,	 co	 stanowi	 istotną	 przewagę	 konkurencyjną	w	 dobie	
większej	świadomości	ekologicznej	i	konieczności	płacenia	podatków	związanych	ochroną	środowiska.	Skorzystaj	z	serii	D	firmy	Danfoss,	
aby	budować	oszczędne	i	przyjazne	dla	środowiska	układy!

Wybierz własny wymiennik ciepła — to proste
Znalezienie	najodpowiedniejszego	wymiennika	ciepła	nie	powinno	nigdy	sprawiać	problemów.	Dlatego	zapewniamy	narzędzia	internetowe,	
które	ułatwiają	dokonanie	wyboru.	

Nasze	 oprogramowanie	 służące	 do	 dobrania	 wymiennika	 ciepła	 jest	 bardzo	 proste	 w	 obsłudze:	 od	 prostych	 narzędzi,	 takich	 jak	
wyszukiwarka	 odpowiedników	 starszych	 produktów	 i	 katalog	 produktów,	 po	 wszechstronne	 oprogramowanie	 HeXact.	 Wystarczy	
wprowadzić	kilka	głównych	kryteriów,	a	nasz	system	wspomagania	decyzji	zajmie	się	resztą.	

Możesz	też	w	każdej	chwili	skontaktować	się	z	firmą	Danfoss	w	celu	uzyskania	pomocy	lub	zwrócić	się	do	swojego	lokalnego	przedstawiciela.	
Po	 prostu	 powiesz	 nam,	 czego	 potrzebujesz.	 Dokładamy	wszelkich	 starań,	 aby	 usunąć	 wszelkie	 przeszkody	—	 dzięki	 temu	 szybko	
otrzymasz	odpowiedni	produkt!

w	instalacjach	chłodniczych	supermarketów.	Jednak	CO2	nie	 jest	
prostym	 zamiennikiem	 dla	 wszystkich	 istniejących	 czynników	
chłodniczych,	 a	 jego	 użyteczność	 w	 konkretnym	 zastosowaniu	
trzeba	 oceniać	 pod	 względem	 całkowitego	 wpływu	 na	 efekt	
cieplarniany	 (TEWI	 —	 Total	 Equivalent	 Warming	 Impact)	 oraz	
kosztów	eksploatacji	w	okresie	użytkowania.
Firma	Danfoss	zalicza	CO2	do	najbardziej	przydatnych	czynników	
w	chłodnictwie	przemysłowym	oraz	w	zastosowaniach	związanych	
z	detaliczną	sprzedażą	żywności.	Potwierdza	to	kierunek	rozwoju	
produktów	na	rynku	chłodniczym.

Firma	 Danfoss	 oferuje	 szeroką	 gamę	 produktów	 do	 wszelkich	
zastosowań	 CO2,	 z	 uwzględnieniem	 układów	 podkrytycznych,	
transkrytycznych,	układów	pompowych	i	systemów	hybrydowych.

Aby	uzyskać	dalsze	informacje	o	produktach	i	rozwiązaniach	firmy	
Danfoss	dla	wszystkich	zastosowań	CO2,	skontaktuj	się	z	lokalnym	
przedstawicielem	handlowym	firmy	Danfoss	lub	lokalną	hurtownią	
partnerską	i	poproś	o	egzemplarz	naszej	nowej	broszury	poświęconej	
CO2	(numer	literatury	DKRCI.PB.000.T2.02).

Typoszereg agregatów Optyma Plus™ Nowej Generacji został 
rozszerzony o modele o większych wydajnościach.
Największe	modele	są	już	dostępne	w	nowej	wersji		do	zastosowań	średniotemperaturowych.	Rozszerzony	zakres	agregatów	Optyma	
PlusTM	umożliwia	instalatorom	oferowanie	tego	rozwiązania	do	komór	chłodniczych	,	sklepów	osiedlowych,		stacji	benzynowych	oraz	
mini	 marketów,	 	 które	 wymagają	 od	 0,6	 do	 16,5	 kW	mocy	 chłodniczej	 w	 aplikacjach	 średniotemperaturowych	 i	 od	 0,7	 do	 5,4	 kW		
w	aplikacjach	niskotemperaturowych.	
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„Dzięki	bardzo	energooszczędnym	jednostkom,	 	najcichszym	na	
rynku,	 	 trwałym	 komponentom	 Danfoss	 oraz	 atrakcyjnemu	
wyglądowi	mogą	być	 stosowane	do	pracy	w	obszarach	 zwartej	
zabudowy	mieszkalnej.	Optyma	PlusTM	osiąga	coraz	większe	suk-
cesy	w	Europie.	Umożliwia	osiągnięcie	20%	oszczędności	energii	
w	porównaniu	z	podobnymi	produktami		na	rynku,	zmniejszając	
rachunki	 za	 energię	 elektryczną.	 Taka	 redukcja	 kosztów	 jest		
kluczowym	 czynnikiem	 na	 rynku.	 Rozszerzenie	 zakresu	 agre-
gatów	otwiera	nowe	możliwości	dla	instalatorów	i	hurtowników”	
mówi	Oleg	Dudinkin	kierownik	sprzedaży.

Posiadając	 	 bardziej	 zwartą	 budowę,	 zredukowaną	 wagę	 oraz		
kompletny	 sprzęt	 i	okablowanie	agregat	Optyma	PlusTM	Nowej	
Generacji	umożliwia	szybki	i	bezproblemowy	montaż,	a	obsługa	i	
serwis	należy	do	najprostszych.

Dzięki	unikalnej	konstrukcji	odpornej	na	obciążenie	możliwy	jest	
montaż	 agregatu	 jednego	na	drugim	 co	oznacza	 że	 urządzenia	
mogą	 być	 montowane	 na	 bardzo	 małych	 powierzchniach	 bez	
pogarszania	wydajności	 jednostek	 lub	ograniczania	dostępu	do	
wszystkich	 elementów	 podczas	 serwisowania,	 konserwacji		
i	 napraw.	 Pozwala	 to	 na	 skrócenie	 czasu	 montażu	 i	 przynosi	
oszczędności	 związane	 z	 wykonaniem	 lub	 stosowaniem	 dodat-
kowych	 konstrukcji	 nośnych.	 Nowa	 konstrukcja	 z	 potrójnymi		
drzwiami	 umożliwia	 łatwy	 i	 szybki	 dostęp	 do	 wszystkich	 ele-
mentów	 w	 razie	 potrzeby.	 	 Mikrokanałowe	 wymienniki	 ciepła		
są	łatwiejsze	i	szybsze	do	czyszczenia	niż	wymienniki	lamelowe!
Nowy	 sterownik	 elektroniczny	 Optyma	 PlusTM	 należący	 do		
standardowego	wyposażenia	 agregatu	 posiada	 wszystkie	 para-
metry	 wcześniej	 zaprogramowane	 (R404A),	 należy	 jedynie		
włączyć	zasilanie,	a	proces	chłodzenia	rozpocznie	się	sam.

Agregaty Danfoss OptymaTM oraz Optyma PlusTM są zgodne  
z dyrektywą ErP. 

Od	1	stycznia	2013r.,	wszystkie	agregaty	skraplające	Danfoss	spełniają	
europejskie	 normy	 energetyczne	 i	 są	 zgodne	 z	 dyrektywą	 ErP	
dotyczącą	produktów	istotnych	pod	względem	zużycia	energii.

O	czym	jest	dyrektywa	ErP?

Wydana	 21	 października	 2009r	 dyrektywa	 2009/125/EC	 ustala	
ramy	wymagań	eco-projektów	produktów	urządzeń	związanych	z	
energię	 i	 nazywana	 jest	 dyrektywa	 ErP.	 Urządzeń	 związanych	 z	
energię	 niekoniecznie	wykorzystują	 energię	 ale	mają	wpływ	na	
zużycie	energii	przez	co	też	na	środowisko	naturalne	(bezpośrednie	
lub	pośrednie	np.	okna	czy	 izolacja	 cieplna	 itp.)	 i	mogą	dlatego	
sprzyjać	oszczędności	energii.
	
W	 czerwcu	 2010	 r	 zostały	 zdefiniowane	 nowe	 wymagania	
dotyczące	wentylatorów.	Dotyczy	to	wentylatorów	które	pracują	
oddzielnie	lub	są	częścią	osobnego	system.	Te	wygania	obowiązują	
od	stycznia	2013r.
Dyrektywa	ErP	zostanie	wprowadzona	w	całości	po	2015r	łącznie		
z	wymaganiami	COP.		

Zakończenie produkcji i sprzedaży zaworów grupy PM/PMLX  
od 1 Listopada 2013r.
Klienci zyskają dzięki platformie zaworów ICV Flexline™

Od 2004r Danfoss produkuje najnowsze zawory z typoszeregu 
ICV Flexline™, które w pełni zastępują zawory PM. Z ostatnio 
wprowadzonym dwustopniowym zaworem elektromagnetycz-
nym ICLX grupa zaworów ICV Flexline™ jest kompletna i w pełni 
zamienna z grupą zaworów PM. 

Typoszereg	 	 ICV	Flexline™	 to	bardzo	dobre	zawory	pokrywające	
pełen	zakres	zastosowań.	Składa	się	z	zaworów:	ICS	(serwosterow-
anych),	ICLX	(dwustopniowych,	elektromagnetycznych)	oraz	ICM	
(silnikowych),	platform	ICV	Flexline™	w	pełni	zastąpią	stary	typo-
szereg		zaworów	typu	PM.	W	związku	z	tym	koniec	ery	zaworów	
PM/PMLX	jest	rzeczywisty.	

W	 2011,	 dział	 chłodnictwa	 przemysłowego	 Danfoss	 ogłosił	
zakończenie	produkcji	zaworów	typoszeregu	PM	z	dniem	1	Listo-
pada	2013.	Ponieważ	ta	data	zbliża	się	nieubłaganie,	poświęcamy	
coraz	więcej	uwagi	zmianie	grup	zaworów.	Dlatego	przygotowaliśmy	
broszurę	 ukazującą	 korzyści	 dla	 naszych	 klientów	 dzięki	 grupie	
ICV	Flexline™.	Można	ją	przeczytać	po	kliknięciu	w	link	poniżej.	

Pomimo	że	przestajemy	produkować	kompletne	zawory	PM/PMLX	
z	dniem	1	Listopada	2013r.	nadal	dostępne	będą	części	zamienne	
do	obsługi	serwisowej	zainstalowanych	i	pracujący	już	zaworów.	
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Dzięki automatyce regulacyjnej wprowadzamy elementy armatury, 
dzięki którym układy chłodzenia CO2 stają się odporne na uszkodzenia

Jak	wspomniano	w	ostatnim	wydaniu	Cooling	Matters,	automatyka	
regulacyjna	 jest	 tym	 rozwiązaniem	 rynkowym,	 które	 eliminuje	
niebezpieczeństwo	wystąpienia	przerwy	w	pracy	układu	chłodzenia,	
gdzie	stosuje	się	CO2.	Nowy	zakres	wysokociśnieniowych	zaworów	
kulowych	i	zaworów	zwrotnych	firmy	Danfoss	daje	naszym	klientom	
pełną	ofertę	produktów	dostosowanych	do	CO2,	wysokiego	ciśnienia	
roboczego	 (90	barów	MWP)	 i	 zaprojektowanych	do	 zachowania	
szczelności	w	trudnych	warunkach.	

W	 niniejszym	 artykule	 na	 stronach	 6	 i	 7,	 bardziej	 szczegółowo	
omawiamy	 skutki	 przerwy	 w	 pracy	 systemu	 napełnionego	
dwutlenkiem	węgla.	Opisujemy	też	sposób,	w	jaki	nowe	elementy	
armatury	firmy	Danfoss	 tworzą	w	połączeniu	z	naszym	systemem	
regulacji	 CO2	 bezpieczne,proste	 i	 oszczędne	 rozwiązania,	 które	
zapobiegają	zagrożeniu	wynikających	z	przerw	w	pracy		układów		
z	CO2.

Wypróbowane	i	sprawdzone
Pomimo	że	zawory	PM	są	w	użytku	od	wielu	lat	i	są	sprawdzone	
przez	wielu	naszych	klientów,	rozwój	technologiczny	spowodował	
że	są	one	już	przestarzałe	w	wielu	zastosowaniach.	Zakończenie	
produkcji	zaworów	PM/PMLX	było	planowane	od	2011r,	w	związku	
z	tym	zawory	ICS,	które	są	zamiennikami	PM`ów,	są	dostępne	od	
2004r.	Od	 czasu	wprowadzenia	 ich	 na	 rynek,	 ponad	 90	 000	 za-
worów	ICS	zostało	sprzedanych	i	przynoszą	one	udokumentowane		
korzyści	naszym	klientom.	

Korzyści	dla	naszych	odbiorców:
Zawory	ICS/ICLX/ICM	przynoszą	naszym	klientom	szereg	korzyści,	
którymi	najważniejszymi	są:	

	• Korpusy	 bezpośrednio	 spawane,	 identyczne	 dla	 wszyst-
kich	zaworów	ICS	(serwosterowanych),	ICLX	(elektromag-
netycznych)	i	ICM	(krokowych)	

	• Ciśnienie	robocze	52	bar	w	pełnym	zakresie	temperatur	od	
-60°C	do	+120°C

	• Zrównoważony	projekt	i	zoptymalizowany	przepływ	
	• Obniżone	koszty	obsługi
	• Zwiększona	niezawodność	i	przepustowość
	• O	80	%	zmniejszone	ryzyko	wycieków	dzieki	magnetycz-
nemu	sprzęgłu	i	nowemu	sytemowi		uszczelnień

	• Pełny	typoszereg	produktów
	• Budowa	modułowa
	• Zaawansowana	 elastyczność	 i	 oszczędzająca	 czas	
efektywność.	

Aby	 ułatwić	 Państwu	 dobór	 nowych	 zaworów	 grupy	 ICV,	
stworzyliśmy	listę	zamienników	za	stare	zawory	PM/PMLX.	W	celu	
uzyskania	listy	zamienników	prosimy	o	kontakt	z	lokalnym	przed-
stawicielem	firmy	Danfoss

Dalsze	 informacje	 na	 temat	 	 Danfoss	
Flexline™	 uzyskasz	 na	 naszej	 strone	
internetową:

www.danfoss.com/flexline
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Sztuka zapewnienia bezpieczeństwa podczas przestoju instalacji

Układy chłodnicze R744 CO2 powinny być tak samo odporne na 
uszkodzeniai łatwe w serwisowaniu jak inne komercyjne systemy 
chłodnicze. Jest tak w normalnych warunkach pracy. Jednakże, gdy 
nastąpi utrata zasilania, temperatura rośnie i ciśnienie w układzie 
CO2 może przekroczyć wartości zadane upustowych zaworów bez-
pieczeństwa. Mimo iż nie występuje niebezpieczeń stwo, to jednak 
wyciek czynnika chłodniczego do otoczenia w końcu doprowadzi 
do sytuacji, w której system nie będzie działać bez uzupełnienia 
czynnika. Obecnie firma Danfoss wprowadza na rynek rozwiązanie 
eliminujące niebezpieczeństwo przerw w pracy systemu wynikają-
cych z wysokiego poziomu ciśnienia podczas przestoju.

Układy	 chłodnicze,	w	 których	 czynnikiem	 chłodniczym	 jest	 	 CO2,	
zapewniają	 szereg	 korzyści,	 takich	 jak	 najwyższa	 wydajność,	
wbudowana	funkcja	odzysku	ciepła	oraz	mniejszy	ślad	węglowy.	
W	ostatnich	latach	popularność	zdobyły	układy	zarówno	podkrytyczne		
i	 transkrytyczne,	 szczególnie	 w	 urządzeniach	 chłodniczych	
wykorzystywanych	 w	 obiektach	 handlu	 spożywczego.	 Udział	
nowych	instalacji	i	modernizacji,	w	których	wykorzystuje	się	CO2,	
jest	znaczny	i	wzrasta.	Można	pokusić	się	o	stwierdzenie,	że	w	ciągu	
kilku	 lat	 w	 niektórych	 obszarach	 miejskich	 będą	 zlokalizowane	
wiele	sklepów.	Duże	awarie	sieci	przesyłu	energii	elektrycznej	nie	są	
częste,	 ale	 jednak	 zdarzają	 się	 w	 dłuższym	 okresie.	 Awaria	 stacji	
transforma	torowej	 w	 skrajnych	 warunkach	 pogodowych		
w	sierpniowe	upały	może	spowodować,	że	wielu	techników	będzie	
próbować	ponownie	napełnić	te	układy,	zanim	żywność	przestanie	
nadawać	się	do	konsumpcji.	Pozbywanie	się	produktów	spożywczych,	
których	zakup	był	znacznym	wydatkiem,	to	ponura	perspektywa.

Hipotetyczna lokalizacja chłodni z systemem CO2 w regionie  Londynu.

Niezależnie	od	tego,	czy	nastąpi	awaria	sieci	przesyłu	energii	elektrycznej	
czy	 też	 wyłączenie	 systemu	 podczas	 czynności	 serwisowych,	
świadomość,	że	system	odpowiednio	ustawi	poziom	temperatury	
i	 ciśnienia	przez	 co	 zapewnia	 komfort	 psychiczny.	Dzięki	 nowej	 linii	
podzespołów	 Danfoss	 zaprojektowanej	 w	 celu	 zapewnienia	
bezpieczeństwa	 podczas	 przestoju	 układy	 chłodnicze	 z	 CO2		
zapewniają	 klientom	 spokój.	 Nasze	 rozwiązania	 pozwalają	
uniknąć	 instalacji	 kosztownych	 systemów	 zasilania	 awaryjnego,	
które	zawodzą	właśnie	wtedy,	gdy	są	potrzebne,a	koszt	ich	obsługi	
technicznej	 jest	 wysoki.	 	 Firma	 Danfoss	 określiła,	 że	 optymalny	
poziom	 ciśnienia	 dla	 układów	 z	 funkcją	 działania	 podczas	
przestoju	wynosi	90	barów	(1300	psi).

Schemat typowego transkrytycznego, opartego na CO2 układu „booster”.

Wykres pokazujący wzrost ciśnienia wraz z temperaturą podczas 
przerwy w pracy systemu
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Zalecane wartości ciśnienia obliczeniowego

Odcinek wysokiego ciśnienia, wysokie ciśnienie (120–140 barów)
Odcinek wysokiego ciśnienia, ciśnienie w odbieralniku (60–90 barów)
Odcinek niskiego ciśnienia, ciśnienie ssania, część średniotemperaturowa (35–55 barów)
Odcinek niskiego ciśnienia, ciśnienie ssania, część niskotemperaturowa (25–30 barów)
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Zawory kulowe (GBC) z funkcją działania podczas przestoju  
i zawory zwrotne (NRV)

Przeprowadziliśmy	szeroko	zakrojone	testy	laboratoryjne	i	terenowe,	
aby	upewnić	się,	że	te	pozornie	proste	elementy	spełniają	wymogi	
branży.	Nową	serię	zaworów	poddawaliśmy	testom	praktycznym	
przez	 ponad	 2	 lata,	 aby	 zapewnić	 kompatybilność	 materiału		
i	solidne	działanie.	Zawory	z	funkcją	działania	podczas	przestoju,		
o	 maksymalnym	 ciśnieniu	 roboczym	 90	 barów	 (1300	 psi),	 dają	
możliwość	 łatwego	 dostępu	 na	 potrzeby	 serwisu	 i	 pełnego	
wyłączenia	systemu	bez	utraty	zasilania.	Zawory	zwrotne	można	
stosować	zarówno	w	rurociągach	gorącego	gazu,	jak	i	w	wewnętrznych	
zaworach	nadmiarowych	ciśnieniowych	 (przed	 lub	 za	 zaworem)		
w	rozwiązaniach,	w	których	zastosowano	zawory	kulowe.	Zarówno	
zawory	zwrotne,	 jak	 i	zawory	kulowe	poddano	testom,	aby	przy	
zamkniętych	zaworach	mogły	wytrzymać	różnicę	ciśnień	do	90	barów.	
Wszystkie	zawory	firmy	Danfoss	do	CO2	są	poddawane	testom	na	
zgodność	ze	standardami	określonymi	w	Dyrektywie	ciśnieniowej	
oraz	są	zgodne	z	wymogami	EN 12284,	normy	zharmonizowanej	
Dyrektywy	ciśnieniowej.	

	• Maksymalne	ciśnienie	robocze	90	barów	(1300	psi)	
	• Różnica	ciśnień	do	90	barów	(1300	psi),	gdy	zamknięty	
	• Materiały	uszczelnień	opracowane	specjalnie	na	potrzeby	CO2	

	• Rozmiary	 do	 DN22	 (7/8	 cala)	 dostępne	 z	 przyłączami		
z	miedzi

Pełna linia regulatorów do obiegu transkrytycznego, przysto-
sowanych do wysokiego ciśnienia podczas przestoju 

Zawory	 kulowe	 i	 zwrotne	 to	 jedynie	 uzupełnienie	 nowoczesnej	
serii	produktów	firmy	Danfoss	z	 funkcją	działania	podczas	prze-
stoju	i	do	obiegu	transkrytycznego,	kompatybilnej	z	nagrodzoną	
linią	 regulatorów	 ADAP-KOOL	 firmy	 Danfoss.	 Maksymalne		
ciśnienie	robocze	dla	wszystkich	zaworów	rozprężnych	AKVH,	CCM,	
CCMT	 i	 ICMTS	wynosi	 co	 najmniej	 90	 barów.	 Zawory	 rozprężne	
AKVH	do	regulacji	urządzeń	chłodniczych	stanowią	kolejną	gene-
rację	 zaworów	 rozprężnych	 AKV,	 które	 przez	 ponad		
25	lat	zapewniały	wysoką	jakość	żywności	i	znaczną	oszczędność	
energii.	Stosowane	razem	z	najnowszą	generacją	regulatorów	lad	
chłodniczych	oraz	regulatorów	wydajności	układów	wielosprężarko-
wych	mogą	dać	wiele	korzyści,	które	opisano	poniżej.

Elektroniczny	zawór	rozprężny	AKVH:	

	• optymalizacja	minimalnego	stabilnego	przegrzania	(MSS)	
zapewniające	najlepsze	użycie	parownika;	

	• zmienne	ciśnienie	skraplania	w	celu	uzyskania	optymalnego	
współczynnika	COP;	

	• optymalizacja	 Po	 w	 celu	 uzyskania	 optymalnego		
współczynnika	COP	i	zredukowania	liczby	cykli	odtajania;	

	• długa	żywotność	sprawdzona	w	praktyce;	
	• przydatność	 do	 użytku	 dzięki	 wbudowanemu	 filtrowi		
i	wymiennej	dyszy,	które	zapewniają	dokładną	regulację	po	
modernizacji	pokrywy;	

	• wysoka	 jakość	 żywności	 i	 zmniejszone	 straty	 przez	
zapewnienie	stałej	temperatury	powietrza;	

	• mniejsza	 liczba	 cykli	 odtajania	 umożliwiająca	 obniżenie	
kosztów	eksploatacji	 i	uniknięcie	wysuszenia	zamrożonej	
żywności;	

	• zabezpieczenie	 przed	 uszkodzeniem	 sprężarki	 w	 razie	
awarii	zasilania	dzięki	zaworowi	standardowo	zamykanemu	
i	nieprzepuszczającemu	cieczy;	

	• ciche	i	energooszczędne	uruchamianie	cewką	EEC;	
	• 90	barów	MWP	i	35	barów	MOPD	do	uniwersalnych	zastosowań	

i	podczas	przestoju;	
	• zdalne	 monitorowanie	 i	 wykrywanie	 usterek	 urządzeń	
chłodzących	za	pomocą	sterowników	ADAP-	KOOL.	

Zawór	regulacyjny	do	obiegu	transkrytycznego	ICMTS:	

	• regulacja	dążąca	do	najwyższego	poziomu	COP	z	opaten-
towanym	algorytmem	wysokiego	ciśnienia;	

	• sprawdzony	w	praktyce,	ponad	3000	instalacji	od	2006	r.;	
	• przeznaczony	 do	 obiegu	 transkrytycznego	 140	 barów	
(2030	psig)	MWP	i	90	barów	(1300	psig)	MOPD;	

	• przyłącze	magnetyczne	zapewniające	całkowicie	hermetyczne	
uszczelnienie	siłownika;	

	• możliwe	 sterowanie	 ręczne	 poprzez	 ICAD	 600TS		
lub	urządzenie	wielofunkcyjne;	

	• szeroki	zakres	regulacji,	dostępne	4	różne	rozmiary.

Zawór	regulacyjny	do	obiegu	transkrytycznego	CCMT:	

	• optymalna	regulacja	najwyższego	systemu	COP	z	opaten-
towanym	algorytmem	wysokiego	ciśnienia;	

	• przeznaczony	 do	 obiegu	 transkrytycznego	 140	 barów	
(2030	psig)	MWP	i	90	barów	(1300	psig)	MOPD;	

	• optymalny	 do	 małych	 i	 średnich	 aplikacji,	 dostępny		
w	3	rozmiarach;	

	• Opatentowana	obciążona	konstrukcja	grzybka	z	wbudowa-
nym	filtrem	siatkowym	dla	zapewnienia	niezawodnej	pracy;	

	• przyłącza	 combo	 gwarantujące	 swobodę	 projektowania	
(lutowane	lub	spawane).	

Regulator	wydajności	CCM	i	zawór	rozprężny	cieczy:	

	• dokładne	określenie	położenia	dla	optymalnej	regulacji	ciśnień	
międzystopniowych	w	systemach	z	obiegiem	transkrytycznym	
CO2	lub	dla	wtrysku	cieczy	w	wymiennikach	ciepła;	

	• sprawdzony	w	praktyce,	ponad	1500	instalacji	od	2009	r.;	
	• przyłącza	 combo	 gwarantujące	 swobodę	 projektowania	
(lutowane	lub	spawane).	

	• obudowa	zaworu	wykonana	z	niskotemperaturowej	 stali	
nierdzewnej.

Więcej	informacji	i	materiałów	dotyczących	wszystkich	produktów	
Danfoss	 dostosowanych	 do	 CO2	 z	 uwzględnieniem	 zaworu	
kulowego	 (GBC)	 i	 zaworu	 zwrotnego	 (NRV)	 można	 znaleźć	 na	
stronie	internetowej:

www.danfoss.com/co2

Danfoss	Learning,	nasza	internetowa	platforma	szkoleniowa,	
oferuje	4	dedykowane	szkolenia	eLesson	dotyczące	CO2	do	
zastosowań	w	chłodnictwie.

Subskrypcja	Danfoss	Learning	i	rejestracja	na	wspomniane	4	szkolenia	
elektroniczne	eLesson	oraz	wiele	innych	jest	całkowicie	bezpłatna.	
Już	dziś	zarejestruj	się	w	portalu	Danfoss	Learning!

www.learning.danfoss.pl
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Optymalna widoczność
także w zastosowaniach z wyższym ciśnieniem
Wziernik Danfoss SGP zapewnia optymalną widoczność i za-
projektowano go tak, aby nadawał się również do zastosowań  
z wyższym ciśnieniem — przy maksymalnym ciśnieniu robo-
czym do 52 barów. Oznacza to, że wziernik SGP nadaje się również 
do instalacji z czynnikami R410A, R32 i R744 do układów pod-
krytycznych.

Rozwiązanie	 to,	 wprowadzane	 obecnie	 na	 rynek	 przez	 firmę	
Danfoss,	jest	odpowiedzią	na	potrzeby	naszych	klientów,	dotyczące	
elementów	 do	 instalacji	 z	 wyższym	 ciśnieniem.	 Ta	 niezawodna		
i	dobrze	znana	konstrukcja	została	zaprojektowana	dla	maksymalnego	
ciśnienia	roboczego	wynoszącego	52	bary.	Ponadto	we	wzierniku	
Danfoss	poprawiono	odbijanie	światła,	co	ułatwia	oglądanie	stanu	
czynnika	chłodniczego.	Kluczowe	cechy:

	• maksymalne	ciśnienie	robocze	52	bary;
	• optymalna	 skuteczność	 wskaźnika	 —	 ochrona	 układu		

i	mniejsze	ryzyko	uszkodzenia	sprężarki;
	• pełna	 gama	 rodzajów	 przyłączy:	 śrubunkowe,	 lutowane,	

wkręcane;
	• zakres	temperatury	pracy:	-50°C	do	80°C
	• wysoka	 niezawodność	 dzięki	 minimalnej	 zależności		

od	temperatury;
	• przystosowanie	do	czynników	HFC,	HCFC	i	HC;
	• uszczelnienie	 zoptymalizowane	 pod	 kątem	 czynników	

chłodniczych,	 zapewniające	 maksymalne	 bezpieczeństwo	
układu	i	zapobiegające	wyciekom	przez	wiele	lat;

Przystosowanie	do	czynników	

HFC,	HCFC	i	HC

Uszczelnienie	 zoptymalizowane	 pod	 ką-

tem	 czynników	 chłodniczych,	 zapewnia-

jące	maksymalne	bezpieczeństwo	układu	

i	zapobiegające	wyciekom	przez	wiele	lat

Przyłącza:	

lutowane	 ×	 lutowane	 (na	

ilustracji),	 śrubunek	 ze-

wnętrzny	×	zewnętrzny,	śru-

bunek	 wewnętrzny	 ×	 ze-

wnętrzny	lub	wkręcane

Zakres	 temperatury	

pracy:	-50°C	do	80°CMaks.	ciśnienie	robocze:

do	52	barów

Wskaźnik	wilgoci:

•	zielony	—	suchy

•	żółty	—	wilgotny

Wysoka	 niezawodność	 dzię-

ki	 minimalnej	 zależności	 od	

temperatury

Zawartość	wilgoci	(ppm	—	części	na	milion)

25°C 43°C
Zielony/

suchy

Kolor	

pośredni

Ż ó ł t y /

mokry

Zielony/

suchy

Kolor	

pośredni

Żółty/

mokry

R22 <	30 30–120 >	120 <	50 50–200 >	200

R134	a <	30 30–100 >	100 <	45 45–170 >	170

R404A <	20 20–70 >	70 <	25 25–100 >	100

R407C <	30 30–140 >	140 <	60 60–225 >	225

R507 <	15 15–60 >	60 <	30 30–110 >	110

R410A <	66 66–266 >	266 <	135 135–540 >	540

Wziernik	SGP	N	do	układu	z	czynnikiem	HCFC	i	czynnikami	niepalnymi

Uwaga:	 Aby	 uzyskać	 dane	 dotyczące	 wilgotności	 dla	 innych	
czynników	 chłodniczych,	 takich	 jak	 R32	 i	 R744,	 skontaktuj	 się		
z	firmą	Danfoss.

	• temperatura	otoczenia	od	-50°C	do	+80°C;
	• maksymalne	ciśnienie	robocze	PS/MWP	52	bary.

Wziernik	Danfoss	SGP	nadaje	się	do	pełnej	gamy	rodzajów	przyłączy	
stosowanych	w	całym	układzie:

	• przyłącze	lutowane,
	• przyłącze	śrubunkowe,
	• przyłącze	wkręcane.

Wycofanie modelu SG+
Wraz	ze	wprowadzeniem	modelu	SGP	wersja	SG+	zostanie	wycofana.	
Zostaną	również	wycofane	niektóre	wersje	SG.	
Ostatnie	zamówienia	na	wersję	SG+	będą	przyjmowane	w	trzecim	
kwartale	2013 r.

Łatwa zamiana
Dobranie	zamiennika	SGP	modelu	SG	lub	SG+	nie	jest	kłopotliwe.
Jedyna	różnica	w	numerze	katalogowym	to	zastąpienie	znaku	„-”	
w	kodzie	SG	i	litery	„F”	w	kodzie	SG+	przez	literę	„L”	w	kodzie	SGP.

Przykład:		 SGN	6s	=	014-0181
	 	 SGN+	6s	=	014F0181
	 	 SGP	6sN	=	014L0181
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Zaprojektowany z myślą o wyższej wydajności i niezawodności 
nawet w niskich temperaturach.
Nowa sprężarka spiralna LLZ 
Niezawodność oraz kompaktowa budowa sprawiają że sprężarki 
spiralne LLZ Danfoss są interesującą ofertą na rynku chłodniczym. 

Obecnie	 dostępne	 są	 4	 modele	 sprężarek,	 charakteryzują	 się	
zwartą	 budową	 i	 możliwością	 opcjonalnego	 zastosowania	
wtrysku	pary.	Zakres	wydajności	chłodniczych	od	2,7	do	7kW	przy	
pracy	 standardowej	 oraz	 od	 3,9	 do	 9,9	 kW	 z	 zestawem		
ekonomizera	i	wtryskiem	dla	R404A.	

Sprężarki	 LLZ	 są	 doskonałą	 propozycją	 do	 zastosowania	 w	 ni-
skotemperaturowych	aplikacjach	chłodniczych	takich	jak	mroźnie,	
zamrażarki	 do	 lodów,	 pomieszczeń	 do	 przechowywania	 lodu		
w	 mini	 marketach	 /	 supermarketach,	 restauracjach,	 sklepach		
osiedlowych,	stacjach	benzynowych	itp.
Sprężarka	 ta	 doskonale	 nadaje	 się	 do	 stosowania	w	 agregatach	
skraplających	o	zwartej	budowie	oraz	w	miejscach	o	ograniczonej	
przestrzeni.	Zawory	rotolock	ułatwiają	podłączenie	i	serwis.
Niezawodność	jest	priorytetem	dla	firmy	Danfoss.	Zdajemy	sobie	
sprawę	że	jest	to	kluczowe	przy	spełnianiu	standardów	związanych	
z	 przechowywaniem	 żywności.Opcjonalny	 zestaw	 ekonomizera	
powoduje	 zwiększenie	 efektywności	 i	 wydajności	 sprężarki		
z	 wtryskiem	 pary.	 System	 wykorzystuje	 dochładzacz	 na	 linii		
cieczowej.	Podczas	procesu	cześć	ciekłego	czynnika	odparowuje	
w	 ekonomizerze,	 a	 następnie	 jest	 wtryskiwana	 przez	 króciec	
ciśnienia	międzystopniowego	sprężarki.	Zapewnia	to	dodatkową	
wydajność	chłodniczą	oraz	zwiększa	efektywność	układu.

„Wiemy	 że	 rozszerzenie	 typoszeregu	 sprężarek	 spiralnych	
średniotemperaturowych	MLZ	o	niskotemperaturowe	LLZ	otwor-
zy	nowe	możliwości	dla	firm	z	branży	chłodniczej.	Mając	do	dys-
pozycji	 sprężarki	 LLZ	 i	 MLZ	 możemy	 realizować	 rozbudowane	
układy	wielosprężarkowe.	Z	drugiej	strony	możliwa	jest	budowa	
prostych	 układów	 typu	 tandem.”	 Twierdzi	 Krzysztof	 Stawecki,	
koordynator	 sprzedaży	 Danfoss	 w	 Polsce.	 „Zastosowanie	
sprężarek	spiralnych	w	chłodnictwie	ma	wiele	zalet.		Dzięki	zwartej	
budowie	 łatwo	 je	 zastosować	 w	 agregatach	 skraplających,	 a	
efektywność	 energetyczna	 i	 cicha	 praca	 są	 dzisiaj	 kluczowe	dla	
końcowych	 użytkowników.	 W	 ciągu	 ostatnich	 lat	 osiągnęliśmy	
znaczny	postęp	w	zakresie	chłodnictwa	komercyjnego”,	dodaje.

Oszczędność energii
Efektywności	 energetyczna	 silnika	 oraz	 optymalizowany	 kształt	
spiral	 zapewniają	 najwyższą	 efektywność	 tych	 sprężarek.		
Dodatkowo	opcjonalny	wtrysk	pary	pozwala	zwiększyć	wydajność	
chłodniczą	o	ponad	20%.

Wysoka	 niezawodność	 i	 bezpieczeństwo	 przechowywanej	
żywności	 i	 towarów.Niezawodność	 tego	 typoszeregu	 sprężarek	
zapewniona	jest	przez	wiele	czynników:	konstrukcja	umożliwiająca	
podatność	 spiral,	 specjalnie	 zaprojektowane	 łożyska	 główne,		
uproszczony	proces	produkcyjny	(30%	mniej	części).	Opatentowane	
zabezpieczenie	termiczne	również	przyczynia	się	do	zwiększenia	
niezawodności.	Wszystko	to	wpływa	na	zmniejszenie	kosztów	ser-
wisowych.

Cicha praca
Sprężarki	spiralne	są	wyjątkowo	ciche:	spirale	umożliwiają	płynne,	

stałe	sprężanie,	brak	zaworów	ssących	i	tłocznych	oraz	unikalny	zawór	
zwrotny	płytkowo	pierścieniowy	zapewnia	cichą	pracę	(bez	wibracji).

Kompaktowa budowa
Przestrzeń	zajmowana	przez	sprężarkę	 jest	do	30%	mniejsza	niż	
alternatywnych	rozwiązań	co	obniża	koszty	logistyczne	i	umożliwia	
montaż	w	małych	przestrzeniach.

Podsumowanie
Produkt: Sprężarka	spiralna	LLZ

Zastosow-
anie:

Aplikacje	niskotemperaturowe	w	chłodnictwa	
komercyjnego

Czynnik	
chłodniczy:

R404A	/	R507	/	R407A	/	R22

Modele: LLZ013	–	2.8	/	3.9kW*
LLZ015	–3.5	/	5.1kW*
LLZ018	–	4.1	/	6.0kW*
LLZ024	–	6.9	/	9.9kW*
*	Wydajność	chłodnicza	
przy	zast.	ekonomizera	
warunki	testu	wg.	
EN12900

LLZ013	–12.8	/	20	kBtu/h	*	
LLZ015	–16.1	/	24.5	kBtu/h	*
LLZ018	–18.8	/	28.7	kBtu/h	*
LLZ024	–23.5	/	33.8	kBtu/h*
*	Wydajność	chłodnicza	
przy	zastosowaniu	
ekonomizera	warunki	testu	
wg.	ARI	

Cechy: Kompaktowa	sprężarka	o	niskim	poziomie	hałasu,	
podatność	spiral,	efektywna	konstrukcja
Zestaw	ekonomizera	jako	opcja	z	wtryskiem	pary		
i	zwiększona	wydajność.
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Zrównoważone podejście do czynników chłodniczych
Danfoss zachęca do dalszego rozwoju i używania czynników 
chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP) z myślą o zatrzymaniu — i wreszcie odwróceniu — procesu 
globalnego ocieplenia, a także o zapewnieniu ciągłego dobrobytu 
i rozwoju gospodarczego na świecie oraz dobrej kondycji naszej 
branży w przyszłości. Umożliwimy naszym klientom osiągnięcie 
tych celów w dziedzinie czynników chłodniczych, kontynuując 
jednocześnie podnoszenie efektywności energetycznej urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Danfoss	 będzie	 aktywnie	 rozwijać	 produkty	 przystosowane	 do	
naturalnych	i	syntetycznych	czynników	o	niskim	potencjale	GWP,	
aby	 spełnić	 potrzeby	 klientów,	 którzy	 poszukują	 praktycznych		
i	bezpiecznych	rozwiązań	o	niepogorszonej	efektywności	energe-
tycznej.	 Danfoss	 będzie	 rozpoznawalnym	 liderem	prac	 nad	 roz-
wiązaniami	 opartymi	 na	 naturalnych	 czynnikach	 chłodniczych.		
W	przypadku	węglowodorów,	amoniaku	i	dwutlenku	węgla	będziemy	
skupiać	 się	 z	 jednej	 strony	 na	 usuwaniu	 uciążliwych	 trudności	
związanych	z	łatwopalnością,	toksycznością,	korozyjnością	i	skrajnie	
wysokim	ciśnieniem,	a	z	drugiej	—	na	dostarczaniu	konkurencyj-
nych	pod	względem	kosztów	i	bardzo	energooszczędnych	układów.	
Danfoss	będzie	również	rozwijać	i	wspierać	produkty	przystosowa-
ne	do	syntetycznych	czynników	chłodniczych	o	niskim	potencjale	
GWP,	szczególnie	w	zastosowaniach,	w	których	rozwiązania	opar-
te	na	naturalnych	czynnikach	są	niepraktyczne	lub	nieopłacalne.

Chociaż	w	branży	poważnie	traktuje	się	emisję	czynników	chłodniczych,	
nie	można	jej	całkowicie	uniknąć.	Dlatego	potrzebne	są	czynniki	
chłodnicze	o	ograniczonym	lub	zerowym	wpływie	na	środowisko.
Aby	 zrozumieć	 implikacje	 spowodowane	 zmianą	 stosowanych	
czynników	 chłodniczych,	 trzeba	 uwzględnić	 kwestie	 konstrukcji	
układów	 i	 możliwe	 zagrożenia.	 Chociaż	 z	 punktu	 widzenia	
termodynamiki	 rozsądne	 jest	 stosowanie	 alternatywnych	
czynników,	 nie	 zawsze	 można	 je	 wykorzystać	 w	 istniejących	
układach.
Przy	wyborze	czynników	chłodniczych	przyszłości	trzeba	uwzględnić	
poniższe	kwestie	(ich	kolejność	nie	ma	znaczenia):

	• sprawność	(teoretyczna,	objętościowa,	potencjał	optymalizacji	
technologii);

	• bezpieczeństwo	(w	tym	toksyczność,	zapalność	i	wysokie	
ciśnienie);

	• oddziaływanie	na	środowisko:	czynniki	chłodnicze	powinny	
cechować	 się	 zerowym	potencjałem	degradacji	warstwy	
ozonowej	(ODP)	oraz	niskim	potencjałem	tworzenia	efektu	
cieplarnianego	(GWP);

	• własności	termofizyczne:
	- punkt	krytyczny	i	punkt	potrójny,
	- niski	poziom	ciśnienia,
	- stosunek	ciśnień	czynnika	w	instalacji;

	• własności	chemiczne,	takie	jak	kompatybilność	materiałowa,	
mieszalność	z	olejem,	trwałość	chemiczna	oraz	mieszalność	
z	wodą;

	• uzasadnienie	 ekonomiczne	 (w	 tym	 początkowy	 koszt	
układu	i	koszt	eksploatacji);

	• dostępność	czynnika	chłodniczego.

W	 tym	artykule	przedstawiono	 cztery	główne	grupy	 czynników	
chłodniczych	ze	szczególnym	uwzględnieniem	wyżej	wymienionych	
kwestii.	Są	to	czynniki	naturalne:	węglowodory	(HC),	dwutlenek	węgla	
(CO2)	i	amoniak	(NH3))	oraz	syntetyczne:	wodorofluorowęglowodory	
(HFC)	i	wodorofluoroolefiny	(HFO).		

Węglowodory
Węglowodory	 zaliczają	 się	 do	 grupy	 naturalnych	 czynników	
chłodniczych	oraz	mają	zerowy	potencjał	ODP	i	pomijalny	potencjał	
GWP.	Z	zasady	węglowodory	są	produktem	ubocznym	przemysłu	
petrochemicznego.

Węglowodory	są	łatwopalne	i	trzeba	z	nimi	postępować	ostrożnie.	
Jeśli	używa	się	ich	w	sposób	odpowiedzialny,	nadają	się	do	wielu	
zastosowań	w	chłodnictwie	i	klimatyzacji.	Aby	zapewnić	bezpiec-
zeństwo,	wprowadzono	różne	międzynarodowe,	regionalne	oraz	
krajowe	normy	i	przepisy	w	sprawie	zastosowań	węglowodorów.

W	 roli	 czynników	 chłodniczych	 powszechnie	 wykorzystuje	 się	
następujące	węglowodory:

	• izobutan	(R600a),
	• propan	(R290),
	• propylen	(R1270).

Czynnik	 R600a	 jest	 używany	 przede	 wszystkim	 w	 domowych	
urządzeniach	 chłodniczych,	 w	 przypadku	 których	 szczególnie		
w	Europie	substancja	ta	zastępuje	czynniki	z	rodziny	HFC,	takie	jak	
R134a.	Tendencja	ta	 jest	widoczna	także	na	całym	świecie,	m.in.		
w	 Japonii,	 Stanach	 Zjednoczonych,	 Chinach	 i	 krajach	 Ameryki	
Łacińskiej.

Czynnikiem	 R290	 zwykle	 zastępuje	 się	 substancje	 R22,	 R404A		
i	 R134a	 w	 małych	 urządzeniach	 komercyjnych,	 takich	 jak	
zamrażarki	 do	 lodów,	 chłodziarki	 do	 butelek	 i	 napojów,	 pompy	
ciepła,	osuszacze	itp.

Propylen	 (R1270)	 jest	 używany	 jako	 zamiennik	 czynników	 R22		
i	 R502	 m.in.	 w	 komercyjnych	 i	 przemysłowych	 układach	
chłodniczych,	chłodniach,	małych	klimatyzatorach	oraz	w	większych	
klimatyzatorach	i	agregatach	chłodniczych.



skraplającym	w	czasie	przestoju	albo	konstrukcyjnie	przystosowuje	
się	je	do	wytrzymania	ciśnienia	do	90	barów.

Dwutlenek	 węgla	 jest	 produktem	 ubocznym	 w	 procesach	
przemysłowych,	 więc	 jako	 czynnik	 chłodniczy	 jest	 bardzo	 tani.		
W	miarę	wzrostu	liczby	instalacji	CO2	ich	koszt	zbliża	się	do	kosztu	
porównywalnych	układów	(opartych	na	HFC),	a	możliwe	do	uzyskania	
ograniczenie	zużycia	energii	zmniejsza	koszt	eksploatacji.
Oparte	 na	 CO2	 układy	 pośrednie,	 szczególnie	 w	 chłodnictwie	
przemysłowym,	mogą	być	tańsze	w	budowie	niż	ich	odpowiedniki,	
w	których	stosuje	się	glikol,	więc	cechują	się	mniejszymi	kosztami	
początkowymi	i	eksploatacji.

W	 przeciwieństwie	 do	 większości	 innych	 czynników	 dwutlenek	
węgla	jest	wykorzystywany	w	praktyce	w	trzech	różnych	obiegach	
chłodniczych:

	• podkrytycznym	(układy	kaskadowe),
	• transkrytycznym	(układy	oparte	tylko	na	CO2),
	• wtórnego	 czynnika	 roboczego	 (CO2	 używany	 jako	 czynnik	

pośredniczący).

Wybór	techniki	zależy	od	zastosowania	i	docelowej	lokalizacji	układu.
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Złagodzenie polityki firmy Danfoss w zakresie elementów 
do instalacji z łatwopalnymi czynnikami
Ustosunkowując	 się	 do	 zwiększonego	 użycia	 łatwopalnych	
czynników	chłodniczych,	w	tym	węglowodorów,	firma	Danfoss	
zmieniła	 zasady	 sprzedaży	 produktów	 przystosowanych	 do	
takich	czynników.
Konsekwencją	złagodzenia	polityki	firmy	Danfoss	jest	sprzedaż	
podzespołów	do	większych	układów,	opartych	na	łatwopalnych	
czynnikach,	 na	 całym	 świecie.	 W	 Unii	 Europejskiej	 i	 innych	
wybranych	krajach	Danfoss	nie	będzie	już	wymagać	podpisania	
specjalnej	umowy	dotyczącej	łatwopalnych	czynników.

Zgodnie	z	wcześniejszymi	zasadami	sprzedaż	była	ograniczona	
do	układów	napełnianych	w	ilości	mniejszej	niż	150	g	i	produktów	
z	zakresu	chłodnictwa	przemysłowego.
Firma	Danfoss	jest	przekonana,	że	łatwopalne	czynniki	chłodnicze	
są	bezpieczne	—	niezależnie	od	tego,	w	jakim	miejscu	na	świecie	
są	 stosowane	—	 jeśli	 przestrzega	 się	 norm	 bezpieczeństwa.	
Nowa	norma	bezpieczeństwa	ISO 5149,	która	zostanie	wkrótce	
opublikowana,	wyznacza	międzynarodowy	standard	bezpiec-
zeństwa	 większych	 układów.	 Jest	 to	 główny	 powód,	 dla	
którego	 firma	 Danfoss	 rozpoczyna	 sprzedaż	 elementów	 dla	
większych	układów	na	całym	świecie.

Złagodzenie	 polityki	 polega	 również	 na	 tym,	 że	 Danfoss	 nie	
będzie	już	wymagać	specjalnej	umowy	dotyczącej	łatwopalnych	
czynników	 chłodniczych	 w	 niektórych	 krajach:	 w	 krajach	
członkowskich	Unii	Europejskiej	i	Europejskiego	Stowarzyszenia	
Wolnego	 Handlu,	 Stanach	 Zjednoczonych,	 Kanadzie,	 Nowej	
Zelandii,	 Australii	 i	 Chinach.	 Wcześniej	 takie	 umowy	 były	
wymagane	na	całym	świecie.
Wycofanie	umów	w	wybranych	krajach	wynika	stąd,	że	normy	
bezpieczeństwa	 funkcjonują	 w	 nich	 jako	 integralna	 część	
systemu	prawnego,	więc	konstruktorzy	układów	mają	obowiązek	
przestrzegać	tych	norm.
Należy	zauważyć,	że	w	związku	z	mniejszą	palnością	nowych	
czynników	 HFC	 firma	 Danfoss	 nie	 wymaga	 podpisywania	
specjalnych	 umów	 w	 przypadku	 czynnika	 R32	 i	 obecnie	
dostępnych	czynników	HFO:	R1234yf	i	R1234ze.

Dwutlenek węgla (CO2)
Dwutlenek	węgla	jest	czynnikiem	wysokociśnieniowym.	Ciśnienie	
robocze	CO2	 jest	wysokie,	zwykle	od	20	do	50	barów	po	stronie	
niskiego	ciśnienia	 lub	w	układzie	podkrytycznym	oraz	od	60	do	
130	 barów	 w	 transkrytycznej	 części	 układu	 (zazwyczaj	 między	
sprężarką	a	regulatorem	wysokiego	ciśnienia).	Podczas	przestoju	
tam,	gdzie	jest	obecna	ciecz,	ciśnienie	może	osiągnąć	i	przekroczyć	
wartość	 ciśnienia	 nasycenia	 w	 temperaturze	 otoczenia.	 Z	 tego	
powodu	 zwykle	 projektuje	 się	 układy	 z	 małym	 agregatem	

W	kilku	zastosowaniach	dwutlenek	węgla	może	być	atrakcyjny	i	jest	
już	stosowany	obecnie.	Oto	przykładowe	obszary	zastosowań:

	• chłodnictwo	 przemysłowe	—	dwutlenek	węgla	 jest	 zwykle	
stosowany	w	połączeniu	z	amoniakiem	w	układach	kaskadowych	
albo	jako	czynnik	pośredniczący;

	• sektor	spożywczy/sprzedaży	detalicznej	—	czasem	w	układzie	
kaskadowym	z	czynnikami	HFC,	węglowodorami	lub	amoniakiem;	

	• pompy	ciepła;
	• chłodnictwo	w	transporcie.

Układ kaskadowy

Pompa
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Amoniak (NH3)
Amoniak	(NH3)	to	bardzo	znany	czynnik	chłodniczy.	Jest	szczególnie	
popularny	w	dużych	zakładach	przemysłowych,	w	których	można	
w	pełni	wykorzystać	jego	zalety	bez	zagrożenia	dla	bezpieczeństwa	
osób	 pracujących	 przy	 instalacjach	 chłodniczych.	 Amoniak	 ma	
bardzo	korzystne	własności	termodynamiczne.	W	wielu	zastosowaniach	
okazuje	się	lepszy	od	czynników	syntetycznych,	takich	jak	R22	—	
jeden	z	najbardziej	wydajnych	związków	HCFC.	Ma	też	jednak	kilka	
wad,	 które	wykluczają	 jego	używanie	w	chłodnictwie	 komercyjnym.		
Są	one	związane	z	kompatybilnością	materiałową,	toksycznością	
oraz	palnością.

Amoniak	 jest	naturalnym	czynnikiem	chłodniczym.	Ma	zerowy	po-
tencjał	ODP	i	GWP.	Te	cechy	oraz	jego	wydajność	sprawiają,	że	jest	to	
jeden	z	najbardziej	przyjaznych	dla	środowiska	czynników	chłodniczych.

Amoniak	jest	bardzo	tanią	i	powszechnie	dostępną	substancją.
Instalacje	 amoniaku	 są	 zwykle	 stosunkowo	 drogie,	 ponieważ	
wymagają	użycia	stalowych	rur,	otwartych	sprężarek	oraz	instalacji	
wielu	zabezpieczeń,	takich	jak	detektory	gazu.

Trwają	prace	nad	opracowaniem	układów	napełnianych	małą	ilością	
amoniaku,	pozwalających	wykorzystać	sprzyjające	termodynamiczne	
i	środowiskowe	własności	amoniaku.

Przedmiotem	tych	prac	są	m.in.:
	• projekty	układów	napełnianych	małą	ilością	czynnika	i	powiązanych	

algorytmów	regulacji,
	• próby	optymalizacji	wymienników	ciepła,
	• układy	zasilane	ciśnieniowo,
	• układy	kaskadowe	lub	połączenie	z	układami	wtórnymi	z	CO2	
jako	czynnikiem	pośredniczącym.

Obecnie	amoniak	jest	stosowany	przede	wszystkim	w	chłodnictwie	
przemysłowym:

	• chłodnie	dystrybucyjne;
	• zamrażalnie	tunelowe;
	• browary;
	• zakłady	przetwórstwa	spożywczego	(rzeźnie,	zakłady	produkcji	

lodów	itp.);
	• trawlery	rybackie.

Wodorofluorowęglowodory (HFC) i 
wodorofluoroolefiny (HFO)
Substancje	z	grupy	HFC	są	syntetycznymi	czynnikami	chłodniczymi.	
Grupa	ta	obejmuje	wiele	związków	i	mieszanin.	Głównym	czynnikiem	
opartym	na	jednym	związku	jest	czynnik	R134a,	natomiast	
najważniejsze	mieszaniny	HFC	to	R404A	(R125/R143a/R134a),	
R507	(R125/R143a),	R407C	(R32/R125/R134a)	oraz	R410A	(R32/R125).	
Mieszaniny	związków	HFC	mogą	być	przygotowane	odpowiednio	
do	wszystkich	rodzajów	zastosowań.

Ponieważ	większość	obecnie	znanych	związków	HFC	ma	wysoki	
potencjał	 GWP	 (zwykle	 od	 1300	 do	 4000),	 skupiają	 na	 sobie	
szczególną	 uwagę	 organów	 nadzoru	 i	 ochrony	 środowiska.	
Zgodnie	z	najnowszą	propozycją	Zespołu	ds.	Oceny	Technologicznej	
i	 Ekonomicznej	 (TEAP)	 potencjał	 GWP	 w	 przedziale	 od	 300	 do	
1000	uznaje	się	za	umiarkowany,	od	1000	do	3000	—	wysoki,	a	od	
3000	do	10 000	—	bardzo	wysoki.	Tradycyjne	czynniki	HFC	będą	
nadal	stosowane,	ale	w	mniejszej	liczbie	instalacji	i	ze	szczególną	
dbałością	w	kwestii	nieszczelności	oraz	w	układach	napełnianych	
mniejszą	 ilością	 czynnika	 chłodniczego.	Obecnie	 bierze	 się	 pod	
uwagę	kilka	czynników,	które	mogą	zastąpić	tradycyjne	czynniki	HFC.

Czynniki	R407A	i	R407F	to	mieszanki	związków	HFC,	które	początkowo	
opracowano	jako	zamienniki	czynnika	R22,	ale	ponieważ	ich	potencjał	
GWP	 jest	mniejszy	niż	2000	—	znacznie	mniejszy	niż	w	przypadku	
czynnika	R404	(3900)	—	obecnie	uważa	się,	że	mogą	one	przejściowo	
zastąpić	bez	dodatkowych	modyfikacji	czynniki	R404A	i	R507.

Potencjał	GWP	czynnika	R32	(675)	jest	dużo	mniejszy	niż	w	przypadku	
R22	(1810)	i	R410A	(2100).	W	porównaniu	z	tradycyjnymi	czynnikami	
o	 niskim	 potencjale	 GWP,	 takimi	 jak	 R290	 (3,3),	 czynnik	 R32	ma	
stosunkowo	 wysoki	 potencjał	 GWP,	 ale	 z	 uwagi	 na	 większą	
wydajność,	 bezpieczeństwo	 i	 łatwość	wdrożenia	 stanowi	 bardzo	
opłacalne	przejściowe	 rozwiązanie	w	okresie	obniżania	poziomu	
potencjału	GWP	obecnie	stosowanych	czynników	chłodniczych.

Substancje	 R1234yf	 i	 R1234ze	 to	 dwa	 nienasycone	 związki	 HFC,	
znane	także	jako	związki	HFO.	Czynnik	R1234yf	wybrano	w	przemyśle	
motoryzacyjnym	 jako	 zamiennik	 R134a	 w	 układach	 klimatyzacji		
w	 Europie,	 natomiast	 R1234ze	 to	 obiecujący	 kandydat	 do	
zastąpienia	R134a	w	dużych	agregatach	chłodniczych	ze	sprężarkami	
odśrodkowymi.	 Obie	 te	 substancje	 mogą	 stać	 się	 ważnymi	
składnikami	przyszłych	mieszanek	związków	HFC.

Należy	 zauważyć,	 że	 w	 związku	 z	 mniejszą	 palnością	 tych	
czynników	Danfoss	nie	wymaga	podpisywania	specjalnych	umów	
w	przypadku	czynników	R32,	R1234yf	oraz	R1234ze.

Wkrótce	na	rynku	pojawi	się	jeszcze	kilka	innych	substancji	i	mieszanek.	
Ogółem	związki	HFC	o	niskim	potencjale	GWP	są	umiarkowanie	palne.

Technologie
Nie	ma	idealnego	czynnika	chłodniczego	—	to	oczywiste.	Niektóre	
z	 nich	 negatywnie	 oddziałują	 na	 środowisko,	 a	 inne	 stwarzają	
zagrożenia	dla	bezpieczeństwa.	Czynniki	chłodnicze	muszą	także	
spełniać	 wymagania	 dotyczące	 opłacalności	 i	 efektywności	
energetycznej.	Danfoss	ocenia	różne	czynniki	do	wielu	zastosowań	
i	 rozwija	 technologie	 pozwalające	 złagodzić	 negatywne	 cechy	
najlepszych	propozycji.	Niektóre	z	zaproponowanych	rozwiązań	są	
już	 dostępne	 na	 rynku,	 więc	 już	 teraz	 można	 budować	 układy,	
które	są	bardziej	przyjazne	dla	środowiska.

Regulatory w instalacjach chłodniczych
Regulatory w instalacjach węglowodorów.	Danfoss	oferuje	gamę	
regulatorów	do	komercyjnych	układów	chłodniczych	opartych	na	
węglowodorach,	m.in.	 termostatyczne	zawory	 rozprężne,	zawory	
elektromagnetyczne,	presostaty	i	regulatory	temperatury	oraz	ar-
maturę.	W	przypadkach,	w	których	 jest	 to	możliwe,	Danfoss	będzie	
teraz	konsolidować	ofertę	produktów:	standardowe	produkty	zostaną	
zmodernizowane	pod	kątem	łatwopalnych	czynników	chłodniczych.	
W	efekcie	w	pewnych	przypadkach	znikną	specjalne	numery	kata-
logowe	dla	węglowodorów.	Proces	ten	rozpoczął	się	od	armatury:	
NRV	 (zawory	 zwrotne),	 BML	 (zawory	 odcinające)	 oraz	 SGP	 i	 SG	
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(wzierniki).	 Kolejnym	 produktem		
w	planach	są	filtry	odwadniacze	DCL.

Elementy do spawania i zawory blo-
kowe do przemysłowych układów 
chłodniczych.	 Firma	 Danfoss	 opraco-
wała	 gamę	 zaworów	 regulacyjnych	 i	 zawory	
blokowe	do	spawania		 (typ	ICV	i	 ICF)	do	prze-
mysłowych	 instalacji	 chłodniczych.	 Produkty	
te	zdobyły	w	2005	i	2007	r.	nagrody	za	innowa-
cyjność	 i	 zrewolucjonizowały	 tradycyjnie	 kon-
serwatywne	chłodnictwo	przemysłowe.	Zawory	
pozwalają	 zmniejszyć	 liczbę	 króćców	 kołnie-
rzowych	i	do	spawania	w	układzie,	co	ogrom-
nie	ogranicza	ryzyko	nieszczelności.	Ponadto	elementy	te	są	przy-
stosowane	 do	 wyższego	 ciśnienia,	 więc	 mogą	 być	 stosowane	 w	
podkrytycznych	układach	CO2.

Rozwiązanie firmy Danfoss do instalacji amoniaku z zasilaniem 
ciśnieniowym.	 Łączne	 użycie	 zaworu	 z	 siłownikiem	 (ICM)		
i	regulatora	elektronicznego	(EKC	315A)	wraz	z	czujnikiem	ciśnienia	
i	temperatury	ułatwia	sprostanie	wyzwaniu,	jakim	jest	stosowanie	
amoniaku	w	kompaktowych	agregatach	chłodniczych	z	zasilaniem	
ciśnieniowym.	 Taki	 układ	 cechuje	 się	 bardzo	 krótkim	 czasem	
reakcji	 i	zachowuje	bardzo	stabilny,	niski	poziom	przegrzania	we	
wszystkich	 warunkach	 obciążenia,	 co	 ogranicza	 do	 minimum	
ryzyko	wstecznego	przepływu	cieczy	do	sprężarki	oraz	zapewnia	
maksymalną	efektywność	energetyczną.

Elementy do podkrytycznych instalacji CO2.	Danfoss	oferuje	pełną	
gamę	zaworów	 i	 regulatorów	do	komercyjnych	 i	przemysłowych	
układów	kaskadowych	opartych	na	CO2.	Chociaż	do	komercyjnych	
instalacji	 chłodniczych	 są	przeznaczone	 te	 same	produkty,	 które	
nadają	się	do	pracy	z	czynnikiem	R410A,	przygotowano	odrębną	
gamę	produktów	dla	chłodnictwa	przemysłowego	specjalnie	pod	
kątem	wymagań	wynikających	z	zastosowania	CO2	w	roli	czynnika.	
Jak	widać	na	stronie	5	i	6,	możemy	także	zaoferować	nowy	zawór	
zwrotny	 NRV	 i	 zawory	 kulowe	GBC	 dla	maksymalnego	 ciśnienia	
roboczego	90	barów.	Taki	sam	parametr	mają	także	elektroniczne	
zawory	rozprężne	AKVH.

Elementy do transkrytycznych instalacji CO2.	Transkrytyczne	ukła-
dy	CO2	 stawiają	 przed	projektantami	 jeszcze	
większe	 wyzwania	 niż	 układy	 podkrytyczne,	
ponieważ	 poziom	 wysokiego	 ciśnienia	 jest	
około	 trzykrotnie	wyższy	 niż	w	 przypadku	 ja-
kichkolwiek	 innych	 czynników	 stosowanych	
w	 instalacjach	 komercyjnych.	 Firma	 Danfoss	
już	opracowała	wysokociśnieniowy	zawór	re-
gulowany	 (ICMTS)	 oraz	 wysokociśnieniowy	
zawór	 rozprężny	 (CCMT)	—	maksymalne	 ci-
śnienie	robocze	(MWP)	obu	tych	produktów	wynosi	140	barów.	

Regulatory elektroniczne
Układ regulacji ADAP-KOOL® i przetwornice częstotliwości. 
Firma	 Danfoss	 opracowała	 w	 pełni	 zintegrowane	 elektroniczne	
systemy	sterowania	do	zarządzania,	monitorowania	i	optymalizacji	
wydajności	komercyjnych	układów	chłodniczych	dla	supermarketów	
i/lub	przemysłowych	instalacji	technologicznych	z	chłodzeniem.
W	systemie	ADAP-KOOL®	wykorzystuje	się	specjalnie	zaprojektowane	
regulatory	 chłodzenia	 i	 kombinacje	 zaworów	 oraz	 algorytmy	
adaptacyjnego	 układu	 regulacji	 wtrysku	 cieczy	 do	 parowników,	
natomiast	regulatory	wydajności	sprężarek	i	skraplaczy	zapewniają	
efektywną	strategię	optymalizacji	zużycia	energii	oraz	odpowiadają	

za	całościowe	zarządzanie	układem.
Dodatkowe	funkcje	umożliwiają	ciągłe	monitorowanie	i	generowanie	
raportów	 o	 wykryciu	 ulatniania	 się	 czynnika	 chłodniczego	
(ułatwiające	 zapewnienie	 zgodności	 np.	 z	 przepisami	 o	 gazach	
fluorowanych)	oraz	o	zużyciu	energii	i	efektywności	energetycznej,	
a	 także	 zestawień	 dotyczących	 stanu	 temperatury	 produktów		
w	związku	z	wymaganiami	HACCP.	Za	 ich	pomocą	nadzoruje	 się	
cały	system	i	przeprowadza	jego	konserwację.

Sprężarki
Sprężarki do stosowania z węglowodorami.	Firma	Danfoss	zalicza	
się	 do	 grona	 liderów	 rynku	 lekkich	 sprężarek	 komercyjnych	
przystosowanych	 do	 pracy	 z	 węglowodorami.	 Oprócz	 gamy	
sprężarek	do	użytku	domowego,	pracujących	z	czynnikiem	R600a,	
firma	Danfoss	wprowadziła	do	oferty	sprężarki	do	małych	instalacji	
komercyjnych,	 takich	 jak	 zintegrowane	 skrzynie	 do	 lodów,		
w	których	czynnikiem	chłodniczym	jest	propan.

Sprężarki na czynniki R407A i R407F.	Dział	Danfoss	Commercial	
Compressors	 przygotował	 przewodnik	 na	 temat	 instalacji		
i	modernizacji	sprężarek	MTZ	 i	MLZ	z	czynnikiem	R407A	 i	R407F.	
Oba	te	produkty	w	pełni	nadają	się	do	pracy	z	olejami	POE	i	PVE	do	
tych	 sprężarek,	 jednak	 z	 uwagi	 na	 duży	 poślizg	 temperaturowy	
substancji	 R407A	 i	 R407F	 w	 przypadku	 niektórych	 elementów	
może	być	konieczne	ponowne	badanie	na	zgodność	z	wymaganiami.

Mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE)
Firma	Danfoss	oferuje	gamę	mikrokanałowych	wymienników	cie-
pła	dla	branży	chłodniczej.	Wykonane	z	aluminium	mikrokanałowe	
wymienniki	 ciepła	 są	napełnianne	małą	 ilością	czynnika	chłodni-
czego	 (co	 zmniejsza	 oddziaływanie	 na	
środowisko	 i	 poprawia	 opłacalność).		
W	porównaniu	z	konwencjonalnymi	wy-
miennikami	lamelowymi	konstrukcje	te	
są	bardzo	kompaktowe	i	lekkie.	Techni-
ka	wymienników	MCHE	została	opraco-
wana	w	branży	motoryzacyjnej	w	latach	80.	dwudziestego	wieku.	
Od	 2004	 r.	 są	 one	 coraz	 popularniejsze	w	 układach	 klimatyzacji		
i	 pojawiają	 się	 również	w	branży	 chłodniczej.	Wymienniki	MCHE	
można	stosować	z	konwencjonalnymi	(jak	HFC)	i	naturalnymi	(m.
in.	 amoniak,	węglowodory,	 a	nawet	CO2	w	układach	 transkrytycz-
nych)	czynnikami	chłodniczymi.

Więcej informacji
W	 naszym	 internetowym	 portalu	 szkoleniowo-edukacyjnym	
Danfoss	Learning	dostępnych	jest	kilka	bezpłatnych	szkoleń	eLesson	
na	temat	czynników	chłodniczych,	m.in.	węglowodorów,	amoniaku	
i	CO2	(kilka	modułów)	oraz	wprowadzenie	do	tematyki	syntetycznych	
i	naturalnych	czynników	chłodniczych.

Aby	uzyskać	najnowsze	informacje	na	wszystkie	wyżej	poruszone	
tematy,	 odwiedź	 stronę	 internetową	 firmy	 Danfoss	 poświęconą	
chłodnictwu	 (www.danfoss.pl)	 i	w	menu	po	 lewej	 stronie	wskaż	
odnośnik	„Czynniki chłodnicze”.
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Przeznaczenie komory chłodniczej 
Komora	chłodnicza	jest	to	chłodzone	pomieszczenie	do	przecho-
wywania	 żywności,	 zapobiegająca	 obniżeniu	 się	 jakości	 łatwo	
psujących	się	produktów	spożywczych.	Podstawowym	zadaniem	
komory	chłodniczej	 jest	 chłodzenie	 świeżej,	wstępnie	 schłodzo-
nej	i	zamrożonej	żywności.	W	warunkach	chłodniczych	przecho-
wuje	się	takie	produkty	jak	mięso,	jaja,	produkty	mleczne,	mrożonki,	
ryby,	warzywa,	owoce	 i	napoje.	 Przechowywanie	 tak	 różnych	pro-
duktów	wymaga	uwzględnienia	wielu	czynników.	Takie	produkty	
jak	mięso	są	„martwe”,	tzn.	procesy	psucia	się	produktu	rozpoczy-
nają	 się	 tuż	po	uboju.	 Z	 kolei	 takie	 rodzaje	 żywności	 jak	owoce		
i	warzywa	są	wciąż	„żywe”.	Ich	metabolizm	nie	zatrzymuje	się	po	
zbiorach,	więc	aby	zapobiec	obniżeniu	się	ich	jakości,	należy	utrzy-
mywać	je	w	warunkach	odpowiedniej	wilgotności	i	temperatury.	
Wilgotność	ma	również	duże	znaczenie	dla	mięsa,	chociaż	utraty	
wilgoci	nie	widać	od	razu	po	produkcie	—	jej	konsekwencją	jest	
pewne	zmniejszenie	zysku	ze	sprzedaży	na	podstawie	masy,	a	nie	
wycofanie	 ze	 sprzedaży.	 Niektóre	 przetwory	 i	 napoje	 mleczne	
trzeba	przechowywać	w	temperaturze	niższej	od	pewnej	warto-
ści,	aby	zapobiec	wystąpieniu	reakcji	chemicznych	i	procesów	mi-
krobiologicznych,	 które	 spowodowałyby	 pogorszenie	 jakości	
tych	produktów.

Jakość	żywności	
Co	oznacza	 jakość	 żywności?	Pojęciem	 tym	określa	 się	 zarówno	
własności	 fizyczne,	 jak	 i	 wrażenia	 zmysłowe	 konsumentów.		
Do	czynników	odczuwanych	indywidualnie	zalicza	się	smak,	kolor,	
zapach	 i	 konsystencję.	 Własności	 fizyczne	 obejmują	 rodzaje		
i	poziomy	skażenia	bakteryjnego,	procesy	chemiczne	oraz	rodzaje	
i	ilość	dodanych	środków	konserwujących.	Jakość	żywności	można	
zapewnić	wieloma	różnymi	sposobami.	W	celu	zachowania	jakości	
artykułów	 spożywczych	 stosuje	 się	 różne	 metody	 konserwacji		
i	 przechowywania,	 takie	 jak	 chłodzenie,	 wysuszanie,	 solenie,	
konserwowanie	w	cukrze,	wędzenie,	puszkowanie,	napromienianie	
i	 ochrona	 przed	 światłem.	 W	 tym	 artykule	 przedstawiono	 tylko	
chłodzenie	 artykułów	 spożywczych	 jako	 sposób	 zachowania	 ich	

Co trzeba wiedzieć o układach chłodniczych
Komory chłodnicze (1)
Rozpoczynamy nową serię artykułów zatytułowaną „Co trzeba wiedzieć o układach chłodniczych”. Opierają się one na wielu bez-
płatnych modułach eLearning firmy Danfoss do samodzielnej nauki, przeznaczonych zarówno dla osób początkujących, jak i dla 
fachowców w dziedzinie chłodnictwa.

W pierwszym artykule z serii omówimy jedno z najważniejszych zastosowań chłodnictwa: komorę chłodniczą. Przedstawimy także 
szczególne cechy, sposoby i powody przechowywania produktów w warunkach chłodniczych.

jakości.	Po	bliższym	zbadaniu	okazuje	się,	że	na	jakość	żywności	
przechowywanej	w	chłodni	wpływa	wiele	czynników.	Przykładem	
są	 procesy	 mikrobiologiczne	 w	 składowanych	 produktach,	 m.in	
rozmnażanie	się	mikroorganizmów	na	powierzchni	produktów	i	w	ich	
wnętrzu	 oraz	 rozwój	 bakterii	 na	 ich	 powierzchni.	 Na	 stan	
produktów	 mogą	 także	 wpływać	 procesy	 chemiczne,	 takie	 jak	
utlenianie	 i	 hydroliza.	 W	 wielu	 takich	 procesach	 biorą	 udział	
enzymy	 w	 produktach,	 pełniące	 rolę	 katalizatorów,	 które	
przyspieszają	reakcję.	Przykładem	skutków	procesów	chemicznych	
jest	pogorszenie	 się	 jakości	 tkanki	 łącznej	w	wołowinie.	Na	 stan	
artykułów	spożywczych	wpływają	również	procesy	mechaniczne,	
w	 tym	 pakowanie	 i	 przenoszenie.	 Transport	 i	 przeładunek	
żywności	 to	 typowe	 procesy	 mechaniczne	 wpływające	 na	 jej	
jakość.	 Kolejnym	 czynnikiem	 jest	 wilgoć	 w	 chłodni.	 W	 takich	
pomieszczeniach	 zwykle	 utrzymuje	 się	 wysoki	 poziom	
wilgotności,	 aby	 zapobiec	 wyschnięciu	 chłodzonych	 towarów.	
Jeszcze	 innym	 istotnym	 czynnikiem	 jest	 natężenie	 przepływu	
powietrza.	 Należy	 stosować	 odpowiednią	 średnią	 wartość	 —	
natężenie	 przepływu	 powietrza	 nie	 może	 być	 zbyt	 duże	
(zwiększałoby	 stopień	 wysuszanie)	 ani	 zbyt	 małe	
(powodobywałoby	rozwarstwienie	powietrza,	a	co	za	tym	idzie,	na	
pogorszenie	 procesów	 chłodzenia).	 W	 przypadku	 niektórych	
odmian	owoców,	np.	jabłek	i	gruszek,	modyfikuje	się	nawet	skład	
atmosfery	 w	 chłodni	 w	 celu	 zachowania	 ich	 jakości.	 W	 tym	 celu	
zwiększa	 się	 udział	 dwutlenku	 węgla	 w	 powietrzu,	 co	 spowalnia	
procesy	 oddychania	 i	 gnicia,	 a	 w	 efekcie	 przedłuża	 okres	
przechowywania.	 Dla	 plantatorów	 owoców	 każdy	 dodatkowy	
dzień	 okresu	 przechowywania	ma	 duże	 znaczenie	 ekonomiczne.	
Dla	 specjalistów	 w	 dziedzinie	 chłodnictwa	 najistotniejszym	
aspektem	 chłodni	 jest	 proces	 chłodzenia.	 Instalacja	 chłodnicza	
musi	 utrzymywać	 temperaturę	 na	 żądanym	 poziomie.	 Z	 reguły	
okres	przechowywania	można	przedłużyć,	zmieniając	temperaturę.

Li
cz

ba

Czas	(godziny)
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Wpływ	temperatury	
Temperatura	ma	znaczny	wpływ	na	mikrobiologiczne	 i	chemiczne	
procesy	 zachodzące	w	produktach	 spożywczych.	Niska	 temperatura	
spowalnia	 rozwój	 mikroorganizmów.	 Ogólnie	 rzecz	 biorąc,	
szybkość	ich	rozwoju	zmienia	się	wykładniczo	względem	temperatury,	
co	oznacza,	że	już	podwyższeniu	temperatury	o	kilka	stopni	odpowiada	
wyraźny	wzrost	szybkości	rozwoju.	Dla	wielu	mikrobów	optymalne	
warunki	 rozwoju	zapewnia	temperatura	powyżej	0°C.	Są	 jednak		
i	takie	organizmy,	które	rozmnażają	się	także	w	niższej	temperaturze,	
nawet	–12°C.	Głębokie	mrożenie	produktów	z	reguły	zabija	tylko	
od	10	do	90%	mikroorganizmów.	Innymi	słowy,	nie	jest	możliwa	
sterylizacja	 produktów	 przez	 zamrażanie.	 Mikroorganizmami,	
które	 czasami	 można	 zabić	 przez	 głębokie	 mrożenie,	 są	 pasożyty.		
Do	 tego	 celu	 zwykle	 wystarcza	 kilkudniowe	 przechowywanie	
produktów	w	 temperaturze	–20°C	 (np.	przez	 tydzień).	 Temperatura	
wpływa	także	na	procesy	chemiczne.	Im	niższa	temperatura,	tym	
wolniejszy	 przebieg	 reakcji	 chemicznych,	 przy	 czym	 jednak	
większości	 reakcji	 nie	 można	 całkowicie	 zatrzymać,	 obniżając	
temperaturę.	Takie	procesy	przebiegają	nadal	aż	do	poziomu	zera	
bezwzględnego	 (–273,15°C).	 W	 pewnych	 przypadkach	 (np.	
przechowywanie	 wołowiny)	 określony	 rodzaj	 degradacji	 tkanki	
jest	wręcz	pożądany.	Przy	schładzaniu	świeżej	żywności,	np.	mięsa,	
ważne	jest,	aby	nie	obniżać	temperatury	zbyt	szybko,	ponieważ	
mogłoby	 to	 spowodować	 uszkodzenie	 produktu.	 W	 przypadku	
owoców	 i	warzyw	 temperatura	wpływa	 na	metabolizm,	 a	 co	 za	
tym	idzie,	na	ilość	ciepła	wydzielanego	w	procesach	oddychania.

Wilgotność	i	natężenie	przepływu	powietrza	
Na	 jakość	 żywności	wpływa	 także	wilgotność.	 Zawartość	wilgoci		
w	otaczającym	powietrzu	odgrywa	rolę	w	rozwoju	mikroorganizmów.	
Sprzyja	mu	 także	 zawartość	wilgoci	w	 produktach	 spożywczych.		
W	 atmosferze	 o	 niskiej	 wilgotności	 produkty	 tracą	wilgoć,	więc	
spada	 ich	masa	 i	 jakość.	Wynika	stąd,	 że	aby	zapewnić	świeżość		
i	dłuższy	okres	trwałości	artykułów	spożywczych,	trzeba	utrzymywać	
określony	poziom	wilgotności	w	otaczającym	je	powietrzu.	Ciągłe	
zachowywanie	odpowiedniej	zawartości	wilgoci	wymaga	z	kolei	
utrzymywania	 stałej	 temperatury.	 Oprócz	 zawartości	wilgoci	 dla	

jakości	ważne	 jest	 także	 natężenie	 przepływu	powietrza.	Dobrą	
jakość	 powietrza	 w	 chłodni	 zapewnia	 odpowiednia	 szybkość	
wymiany	powietrza	(zastępowania	obecnego	powietrza	świeżym),	
ale	 natężenie	 jego	 przepływu	 wpływa	 także	 na	 chłodzenie		
i	 wysuszanie	 produktów:	 kiedy	 powietrze	 przemieszcza	 się	
szybciej,	 ciepło	 jest	 szybciej	 odprowadzane	 z	 produktu,	 ale	
jednocześnie	 przyspiesza	 się	 jego	 wysuszanie.	 Szybsze	
odwadnianie	oznacza,	że	z	produktów	zostanie	usunięta	większa	
ilość	 wody,	 więc	 będą	 one	 cechować	 się	 mniejszą	 zawartością	
wilgoci.	 Wniosek:	 w	 chłodni	 należy	 zapewnić	 odpowiednie	
prędkość	przepływu	powietrza.	Współczynnik	produktu	(Product	
Factor,	 PF)	 zależy	 od	 natężenia	 przepływu	 powietrza	 i	 rodzaju	
żywności.	 Z	 reguły	 im	 wyższe	 natężenie	 przepływu	 powietrza,	
tym	 wyższy	 współczynnik	 produktu,	 ale	 jednocześnie	 wyższe	
tempo	 wysuszania.	 Powierzchnia	 niektórych	 produktów	 (np.	
sałaty	 i	 grzybów)	 sprzyja	 odwadnianiu,	 natomiast	 innych	 (np.	
jabłek)	jest	pod	tym	względem	bardziej	odporna.

Podsumowanie	
W	ten	sposób	kończymy	pierwszą	część	prezentacji	poświęconej	
komorom	 chłodniczym	 i	 chłodzonym	 produktom.	 W	 kolejnej	
części	zajmiemy	się	kwestią	budowy	odpowiedniej	chłodni.	Skupimy	
się	 na	 praktycznych	 wyzwaniach	 i	 wymaganiach	 dotyczących	
przygotowania	właściwych	warunków	przechowywania	produktów.
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Produkt Wilgotność (%)

Ziemniaki 90	-	95

Pomidory 90	-	95

Jabłka 90	-	95

Czosnek 65	-	70

Kurczaki 95	-	100

Świeże	ryby 95	-	100

Świeży	pomidor Niska	wilgotność	
(uschnięty	pomidor)

Proces	mikrobiologiczny Procesy	chemiczne Procesy	mechaniczne Wilgotność

Prędkość	powietrza Atmosfera Proces	chłodzenia Czas	przechowywania
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Aktualizacja narzędzia do doboru zamienników  
ssprężarek – Compass
Popularne narzędzie internetowe Compass (COMPressor Alternative Selection Software — oprogramowanie do doboru 
 zamienników sprężarek) zostało już zaktualizowane i zawiera najpełniejszą bazę danych na rynku. 

Baza	danych	stanowi	wyczerpujący	wykaz	sprężarek	różnych	producentów,	umożliwiający	wyszukiwanie	
wśród	ponad	tysiąca	modeli.

Uwzględniono	w	niej	ponad	500	numerów	katalogowych	Danfoss,	dwa	dodatkowe	czynniki	chłodnicze	
(R407A	i	R407F)	oraz	najnowsze	modele	sprężarek	Danfoss.	Zalicza	się	do	nich	seria	Scroll	PSH,	SH	40ton,	
SH295	oraz	WSH.	

Za	pomocą	narzędzia	Compass	można	teraz	znaleźć	najlepiej	dopasowany	zamiennik	Danfoss	dla	wyrobów	
około	26	innych	producentów	z	całego	świata,	a	w	bazie	uwzględniono	ponad	7700	numerów	katalogowych	
i	11	czynników	chłodniczych.	

Danfoss Learning – Twój bezpłatny dostęp do szkoleń  
z zakresu chłodnictwa w każdej chwili z dowolnego miejsca

Firma	 Danfoss	 wprowadziła	 na	 rynek	 nowy	 portal	
szkoleniowy	«Danfoss Learning»	który	dostępny	jest	
w	11	różnych	językach	.	Portal	otwarty	jest	24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku………		
i	jest	dostępny	całkowicie	za	darmo!	
Danfoss Learning	 jest	 platformą	 szkoleń	 online	 od-
powiadającą	 potrzebom	 kształcenia	 zawodowego.	
Program	szkoleń	zapewnia	poznawanie	nowych	oraz	
aktualizowanie	 i	 usystematyzowanie	 już	 nabytych	
kompetencji	 i	 umiejętności	 technicznych	 z	 zakresu	
chłodnictwa.	 Jeżeli	 jesteś	 instalatorem	 lub	 serwisan-
tem	 urządzeń	 chłodniczych,	 jeżeli	 sprzedajesz	 urzą-
dzenia	 chłodnicze,	 jeżeli	 jesteś	 studentem	 chłodnic-
twa	 -	 powinieneś	 jak	 najszybciej	 odwiedzić	 stronę	
www.learning.danfoss.pl	 i	 jak	najszybciej	 się	zareje-
strować.

Na	Danfoss Learning	znajdziecie	Państwo	szeroki	wybór	szkoleń	z	zakresu:	-	podstaw	chłodnictwa	i	technologii	chłodniczych	–	różnych	
aplikacji	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych	(np.	komora	chłodnicza,	pompy	ciepła,	chillery,	instalacje	na	CO2,	schładzalniki	do	mleka	itp.)	–	
zagadnień	serwisowych	(np.	instalacja	i	serwis	TZR,	instalacja	i	serwis	agregatów	skraplających,	instalacja	i	serwis	poszczególnych	sprężarek	
Danfoss:	MTZ,	SZ,	seria	H,	HHP,	SH	itp.)	-	konkretnych	produktów	Danfoss	pokazujące	ich	cechy,	zalety,	korzyści,	działanie	itp.	(np.	zawory	
rozprężne	termostatyczne	i	elektroniczne,	armatura	instalacji	chłodniczych,	sprężarki	i	agregaty	skraplające	Danfoss,	itp.)

Danfoss Learning
Twój bezpłatny dostęp
do	szkoleń	z	zakresu	chłodnictwa	
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