AREAs

Vägledning för hantering
av brännbara köldmedier
TEXT: AREA - THE EUROPEAN ASSOCIATION OF REFRIGERATION, AIR CONDITIONING AND HEAT PUMP CONTRACTORS.
ÖVERSÄTTNING: JOHAN LANDÉ, SVENSKA KYL & VÄRMEPUMPFÖRENINGEN, SVENSK KYLNORM

Framöver kommer vi att få se fler köldmediealternativ på marknaden. Anledningen är så klart den utfasning av HFC-medier
med hög växthuspåverkan som beskrivs i
EU:s F-gasförordning. En grupp vars användning kommer att öka är brandfarligaköldmedier. Med detta följer också krav
på att både köldmedierna och utrustningen
som används för dem hanteras på ett korrekt sätt av utbildad personal.
n Vad gäller kompetenskrav för personal finns bl a AREAs
”Vägledning gällande minimumkrav för utbildning och
certifiering”, publicerad 2014. Den här texten fokuserar istället på förståelsen för vilken utrustning som bör användas
vid service, underhåll och reparation av system innehållandes brandfarliga köldmedier av kategori A2L eller A3 enligt
kategoriseringen i ISO 817:2014.*
Köldmedier i kategori A2L har en lägre brandfarlighet
än A3-köldmedier. Till den förstnämnda kategorin räknas
köldmedier såsom exempelvis R32, R1234yf, R1234ze.
Vad gäller A3-köldmedier kan nämnas R290 (propan),
R1270 (propylen), R600 (butan) och R600a (isobutan).
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Alla dessa köldmedier är vid atmosfärstryck antändningsbara vid +20°C, undantaget R1234ze som inte är antändningsbar under +30°C.
Viktigt att påpeka är att transport av brandfarliga köldmedier bara är tillåtet i begränsad mängd utan särskilt
tillstånd och utbildning, och endast om köldmediet transporteras direkt från godsställe till arbetsställe. Om gaserna
transporteras i ett fordon med slutet lastutrymme, så som en
i en skåpbil, bör man säkerställa att ventilationen är god.
A2L – lätt brandfarliga köldmedier

Kategorin A2L innebär att köldmediet är klassat lätt brandfarligt och brinner med en hastighet understigande 10 cm/
sekund (ASHRAE 34 – ISO5149). Om man följer några få
men viktiga säkerhetsförebyggande åtgärder skiljer sig användningen och hanteringen inte särskilt mycket från traditionella HFC-köldmedier i klass A1.
En av de större riskerna är köldmedieansamling, dvs
läckande köldmedium (tyngre än luft) som ansamlas i en
lågpunkt, sänka eller i ett litet utrymme och skapar en tillfälligt brandfarlig zon. Gnistor i en sådan zon skulle kunna
antända gasen med följden att brand uppstår.
Verktyg och utrustning

En hel del standardverktyg, inklusive manometerställ,
kan användas säkert med brandfarliga köldmedier. Area
rekommenderar dock att man använder vakuumpumpar
godkända för A2L-köldmedier. Äldre vakuumpumpar
med borstmotorer bör inte användas med tanke på
risken för gnistbildning. Moderna vakuumpumpar med borstlösa EC-motorer kan användas
om på-/avstängning kan ske på annat sätt
än med den knapp som finns monterad
på pumpen, t ex med hjälp av extern
strömbrytare.
Dessutom, det brandfarliga
köldmediet släpps vanligtvis
ut av pumpen på ett säkert sätt
och riskerar då inte att bilda en
brandfarlig zon, förutsatt att
pumpen är placerad i ett välventilerat utrymme. (ATEX zon 2
= ett utrymme där en explosive
blandning sannolikt inte uppstår under normal omständig-

Möjlig
läckagepunkt

Fyllning
gasfas

Fyllning
vätskefas

Våg
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heter och om så ändå skulle ske endast under en kortvarig
tid. Avsnittet nedan om evakuering beskriver hur du kan
undvika riskerna med på-/avstängningsknapp.
Tömningsaggregat av standardmodell ska inte alls användas för brandfarliga köldmedier eftersom de inte är
byggda och anpassade för dem. Till skillnad mot vakuumpumpar finns det flera möjliga antändningskällor, ex på-/
avstängningsknapp, reläer, brytare. Som tillägg, ett läckage
skulle resultera i en brandfarlig zon omkring maskinen.
Dessa risker kan inte undvikas helt och därför måste rätt
tömningsaggregat användas för uppgiften.

Vakuumsugning

Läcksökning

Det finns många olika varianter av elektroniska läcksökare att hitta på den europeiska marknaden och långt ifrån
alla är säkra eller känsliga nog för att användas tillsammans med brandfarliga köldmedier. Kontrollera därför
med din leverantör om vad som gäller för just din läcksökare. Det kan vara så att du behöver komplettera med
en läcksökare specifikt framtagen för brandfarliga gaser
alternativt använda läcksökningsspray. Om du inte hittar läckan med någon av dessa metoder (läcksökare eller
spray) så kan man tömma systemet på resterande köldmedium och sedan testa systemets täthet genom att trycksätta det med kvävgas.

R32 är har fått ett stort genomslag hos flera olika aggregattillverkare och om vi närmare jämför detta köldmedium
med R410A kan vi säga bl a följande om den utrustning som
bör användas. För cylindrarna gäller röd märkning (brandfarlig gas) och vänstergängad anslutning, en adapter behövs
för att ansluta manometerstället.
Eftersom R32 har ett arbetstryck som ligger ganska nära
R410A, använder POE-olja samt kan hanteras på samma
sätt med avseende på t ex fukt så kan också samma verktyg i stor utsträckning användas för bägge köldmedierna.
Dock – kontrollera alltid med leverantören av verktyg för
att säkerställa ovanstående, särskilt vad gäller pumpar och
annan utrustning som innehåller elektronik.

Återvinning av köldmedium

A3 – köldmedier med högre brandfarlighet

A2L-köldmedier ska återvinnas med hjälp av lämpligt tömningsaggregat, AREA rekommenderar inte ett tömningsaggregat för HFC-medier. Börja med att evakuera cylindern
för att tömma den på eventuell luft innan du fyller cylindern
med brandfarligt köldmedium. Blanda heller inte brandfarliga köldmedier med andra köldmedier i en returcylinder.
Vidare, fyll inte returcylindern med mer än motsvarande
45% av den säkra HFC-vikt som anges för den. Märk också
cylindern så att det tydligt framgår att den innehåller brandfarligt ämne. Syntetiska A2L-köldmedier, såsom exempelvis HFO:er och R32, ska hanteras som HFC-köldmedier ur
miljösynpunkt och inte släppas ut mot atmosfären.

A3 är köldmedier med en högre brandfarlighet än A2Lköldmedier. Den stora skillnaden är att en ganska liten och
klen gnista kan antända en brandfarlig blandning. Det kan
räcka med statisk elektricitet, skruvmejsel som skrapas mot
ett underlag, dålig elektrisk jordning eller en svets som slås
på. Att undvika gnistor, säkerställa god ventilation och förhindra läckage är nyckelpunkter för att förebygga farliga
situationer. När man hanterar A3-köldmedier, använd alltid en personlig läcksökare och kom ihåg att vakuumpump,
fläktar, vågar, tömningsaggregat, läcksökare och annan
elektrisk utrustning måste vara godkänd för EX-miljö, Zon
2 enlig ATEX.

Om det inte finns en vakuumpump godkänd för A2L-köldmedier att tillgå; kontrollera att på-/avstängningsknappen är den enda gnistkällan i pumpen. Om så är fallet kan
vakuumpumpen användas säkert tillsammans med A2Lköldmedier så länge denna knapp inte används för att starta
eller stoppa pumpen.
Gör så att du ställer knappen i läge ”På” och anslut pumpen i ett uttag utanför 3-meterszonen och styr den här ifrån.
Placera pumpen i ett välventilerat utrymme eller utomhus.

t

Köldmedium R32
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Lämpligt förfarande vid service av utrustning
innehållande brandfarliga köldmedier
• Placera fläkten på golvet och koppla in den
3 meter från arbetsområdet.
• Koppla in tömningsaggregatet 3 meter från
arbetsområdet och tappa av köldmediet.
• När lågtryckslampan tänds, slå över tömnings
aggregatet så att det tvingas gå i ytterligare
två minuter.
• Trycksätt systemet med kvävgas till något över
atmosfärstryck
• Kontrollera med gasdetektor att ingen brand
farlig gas finns i omgivningen innan lödutrust
ningen tänds.
• Löd loss eller skär av anslutningarna, utför
serviceingreppet och löd ihop systemet igen

Vakuumeter

Explosivt område

System
som ska
evakueras

Innan man påbörjar arbetet ska man också säkerställa att
det inte finns några källor till antändning inom ett avstånd
av 3 meter från systemet, t ex kontaktorer eller elanslutningar. Utrymmet ska vara välventilerat och övervakat med en
läckagedetektor för HC-köldmedier.

Utrustning
Manometerställ

R410A

R32

Något annorlunda skala för R32 och R410A,
kontrollera med leverantör om manometerställ kan delas.

Slangar för tömning

Vanlig

Våg

Vanlig

Bockverktyg

Vanlig

Röravskärare

Vanlig

Flänsverktyg

Vanlig

Vakuumpump

Vanlig

Tömningsaggregat

Kontrollera med leverantör om utrustning kan delas.

Elektronisk läcksökare

Kontrollera med leverantör om utrustning kan delas.

Returcylinder

* Not angående klassificering av brandfarliga köldmedier:
Det finns flera olika klassificeringssystem för kemiska ämnen.
Det som gäller i Sverige i termer av lagstiftning är CLP eller mer
exakt EG/1272/2008. Till detta kommer ISO 817 som är standarden för klassificering av köldmedier. ISO 817 har avseende
brännbarhet ingen legal status i Sverige, men innehåller mycket
information. Det är värt att observera att många nya köldmedier
främst rena HFO och blandningar av HFO-HFC nu kommer ut
på marknaden. Vid användning av dessa måste de anpassas till
den nationella svenska lagstiftningen. Brandfarliga köldmedier
tillhör PED grupp 1.
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Cylindrar för brandfarliga köldmedier har vänstergängor
på sina anslutningar. Detta för att särskilja dem från traditionella HFC-cylindrar och på så sätt undvika sammanblandning. Rekommendationer för vakuum, återtagning
och läckagekontroller för A2L-köldmedier gäller även för
A3-köldmedier. 				
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Separat

Separat

Information om egenskaper, klassificering etc för
brandfarligt köldmedium kan även erhållas hos
Kemikalieinspektion med webbadress:
”www.kemi.se”
Transport av brandfarliga medier se Svensk Kylnorm Fakta-blad 4 GWP varierar beroende på
köldmedium se www.alltomfgas.se.

