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Agenda

• Köldmedietrend Världen och Europa
• I stället för R410A och R404A?
• Nya köldmedium & ASHRAE Standard 34
• Återvinning
• AHRI Standard 700
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Köldmedium under 186 år
Viktiga årtal
• 1834 Perkins använder eter 

som köldmedium 
• 1867 Carré använder R717, 

ammoniak
• 1930 DuPont inför ”freon” 

som kallas 
säkerhetsköldmedium

• 1974 Molina/Rowland 
varnar för ”Ozonhålet”

• 1987 Montreal Protokollet
• 1990-talet Begränsningar 

och förbud mot CFC/HCFC
• 1997 Kyoto Protokollet
• 2010-talet Begränsningar 

och förbud mot HFC inom 
EU

• 2014 F-gasförordningen 
innebär HFC utfasning

• 2020-talet Vi använder 
mer naturliga köldmedium 
igen

Danfoss: Refrigerant options now and in the future DKRCC.PB.000.B1.22
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Köldmedietrender i världen

http://refrigerants.danfoss.com/overview-of-refrigerant-trends/
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Köldmedietrend i Europa

Kommersiell kyla Komfortkyla/Air condition Värmepumpar

Applikations-
område

Hushåll
Kyl & frys

Lätt kommersiell
Kiosk, bensinmack, 

Närabutiken

Kommersiell
Butiker, 

Supermarket, lager

Industri Bostäder Kommersiella 
lokaler som 

butiker och kontor

Bostäder och 
kommersiella 

lokaler

Industriella 
värmepumpar

Kyleffekt 50-300 Watt 150-5 000 Watt > 5 kW > 1 000 kW 1 -20 kW >20 kW

Köldmedium 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025

R744 - tryck

R717 - toxiskt

HC - brännbart

HFC - GWP

HFC & HFO – lätt 
brännbart (A2L)

Huvudsakligt köldmedium
Kan användas
Begränsad eller olämplig användning
Inte användbar eller inte utredd

Källa  http://refrigerants.danfoss.com/overview-of-refrigerant-trends/
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ASHRAE Standard 34, köldmedienomenklatur
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ASHRAE Standard 34, köldmedienomenklatur

• R400-serien
• Zeotrop köldmedieblandning med ”glide”

– Lika nummer, samma komponenter med olika procenttal 
indikeras med stor bokstav t. ex. R407C och R407F

• R500-serien
• Azeotrop köldmedieblandning utan ”glide”

– Lika nummer, samma komponenter med olika procenttal 
indikeras med stor bokstav t.ex. R513A och 513B

• R700-serien
– ”Naturliga” köldmedium som efter siffran sju har molekylvikt, 

R744, CO2 ger C=12 och O=16, 12+2x16=44
R717, NH3 ger N=14 och H=1, 14+3x1=17
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EN 378
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EN 378



Återvinning
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Förbud med GWP > 2 500 d.v.s. R404A

• Service- (påfyllnads) förbud från och med  
2020-01-01
– För aggregat med mer än 40 ton CO2e (ca 10 kg 

R404A)
– Regenererad R404A får användas till och med 

2030

• Installationsförbud från och med 2020-01-01
– Stationära frysanläggningar med GWP > 2500, ej för < -50ºC
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Ur F-gasförordningen artikel 13
• 3. Från och med den 1 januari 2020 ska användning av fluorerade växthusgaser med en 

faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 500 vid service eller underhåll av 
kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer vara 
förbjuden. 

• Denna punkt ska inte gälla militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla 
produkter till temperaturer under – 50 °C. 

• Det förbud som avses i första stycket ska inte gälla följande kategorier av fluorerade 
växthusgaser till och med den 1 januari 2030: 

• a) Regenererade fluorerade växthusgaser med en faktor för global 
uppvärmningspotential på minst 2 500 som används för underhåll eller service av befintlig 
kylutrustning, förutsatt att de har märkts i enlighet med artikel 12.6. 

• b) Återanvända fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential 
på minst 2 500 som används för underhåll eller service av befintlig kylutrustning, förutsatt 
att de har återvunnits från sådan utrustning. Sådana återanvända gaser får endast 
användas av det företag som utförde återvinningen som ett led i underhåll eller 
service eller av det företag för vilket återvinningen utfördes som ett led i 
underhåll eller service. 

• Förbudet som avses i första stycket ska inte gälla kylutrustning för vilken ett undantag har beviljats i enlighet med artikel
11.3.SV 20.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 150/209
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Ur F-gasförordningen artikel 2

• 14. återvinning: insamling och lagring av fluorerade växthusgaser 
från produkter, inbegriper behållare, och utrustning under 
underhåll eller service eller innan produkterna, eller utrustningen. 

• 15. återanvändning: förnyad användning av en återvunnen 
fluorerad växthusgas efter en grundläggande reningsprocess. 

• 16. regenerering: beredning av en återvunnen fluorerad 
växthusgas för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat 
ämne, med beaktande av dess avsedda användningsområde. 

• 17. destruktion: ett förfarande genom vilket hela eller större delen 
av en fluorerad växthusgas permanent omvandlas eller uppdelas i 
ett eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade växthusgaser. 
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SS-EN 378-4 Drift, underhåll, reparation och återtagning

Återtaget köldmedium 
som använts i samma 

system 
6.1.2

Tung förorening 
från motor-

brand

Ingen speciell behandling
av köldmediet

Återvinning
6.2.4

Rening
6.2.5

Destruktion
6.5

Genomgått
syratest

Reningsbar
(Analyser)

Användning i samma 
system
6.2.3.1

Användning i samma 
system eller liknande i 

funktion och komponenter.
Service av återvinnaren

6.2.3.2

Inga restriktioner för 
användning

Köldmediesystem

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej
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Fortsättning ur ”AREA Teknisk Vägledning”
• Återvinning av köldmedium för återanvändning kräver följande 

arbetsgång:
• Kontrollera att flaskan som ska användas för återvinningen inte är förorenad med olja eller 

innehåller annat köldmedium.
• Returcylindrar ska inte användas;
• Rena köldmediet genom att låta det passera genom ett torkfilter, så att eventuell fukt och 

föroreningar avlägsnas;
• Avlägsna eventuell förorenad olja - exempelvis via en oljeavskiljare;
• Kontrollera köldmediets sammansättning - särskilt om det är en zeotrop blandning - genom att 

noggrant mäta tryck och temperatur och jämföra detta med data för köldmediet. 
• Märk flaskan som återvunnet köldmedium för återanvändning. 

• Detta kan utgöra ett användbart lager av köldmedium för eventuella reparationsarbeten i framtiden. 
Återvunnet och regenererat köldmedium med en GWP över 2.500, såsom R404A, kan 
fortfarande användas i ytterligare 10 år efter serviceförbudet 2020 träder i kraft

• Genom att återvinna köldmedium på ett korrekt sätt från stora anläggningar kan du 
återanvända köldmedier till dina kunder i ytterligare 10 år efter att serviceförbudet 
förnytillverkat köldmedium slår in. Det skulle avlasta de begränsade kvoträtterna och 
underlätta den snabba nedfasningen som f-gasförordningen innebär.

?
?
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Enthalpy [kJ/kg]
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DTU, Department of Energy Engineering
s in [kJ/(kg K)]. v in [m^3/kg]. T in [ºC]

M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen. 00-12-28

R407C Ref :DuPont SUVA AC9000

Vilken temperatur motsvarar 9,4 bar?
16 eller 22 ºC!

? ?
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Regenerering av köldmedium
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Återvinning av köldmedium
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Sammanfattning

• Antalet köldmedium, framför allt s.k. Blends, ökar
• Låga GWP-tal innebär att köldmediet blir brännbart
• Svårt att hitta ersättare för R410A
• R404A (R507) är förbjudet att installera från 2020-01-01
• Det går att använda återvunnet eller regenererat 

köldmedium, R404A, i befintliga system
• Skilj på regenererat och återvunnet köldmedium… i fråga 

om möjlighet till användning och renhet
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Tack för uppmärksamheten!

• Certifieringsingenjör: Mats Blomkvist
• Telefon: 08-480 022 04
• E-post: mats.blomkvist@incert.se

• Hemsida: http://www.incert.se
• Serviceportal: https://www.incertonline.se

mailto:mats.blomkvist@incert.se
http://www.incert.se/
https://www.incertonline.se/
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