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Oprzyrz dowanie do nowego czynnika ch odniczego R1234yf
Wprowadzenie nowego czynnika ch odniczego spowoduje konieczno
doposa enia
serwisów samochodowych w nowe urz dzenia oraz przeszkolenie personelu. Liczne
kontrowersje w ród producentów samochodów odno nie bezpiecze stwa stosowania R1234yf
wp yn y na nowe wymagania wzgl dem urz dze obs ugowych oraz technologii
prowadzenia obs ugiwa i napraw klimatyzatorów samochodowych.
Jest pewne, e opanowanie nowej kategorii us ug b dzie wi za o si w poniesieniem
znacz cych kosztów. Inwestor nara ony jest na oddzia ywania dostawców sprz tu,
przewidywanych przysz ych regulacji prawnych oraz zalece ró nych organizacji
normalizacyjnych.
Jak zminimalizowa ilo
b dów przy kompletowaniu wyposa enia? Jak stworzy
bezpieczne stanowisko pracy? – to typowe problemy, z którymi si borykamy
niejednokrotnie.
Czynniki ryzyka przy stosowaniu R1234yf
W roku 2009 zako czy sie projekt badawczy zorganizowany przez SAE International
(Society of Automotive Engineers - Stowarzyszenie In ynierów Motoryzacji) pod nazw
Cooperative Research Project 1234-3 (CRP1234-3). Zespó badawczy zrzeszaj cy wi kszo
producentów samochodów stwierdzi , e R-1234yf jest bezpieczn i dopuszczaln
alternatyw dla mobilnych systemów klimatyzacyjnych, które mo na wykorzysta do
stworzenia nowych standardów ochrony rodowiska.
Jednak e w mi dzyczasie indywidualnie prowadzone do wiadczenia wystraszy y takich
potentatów jak Daimler AG czy AUDI, BMW i Volkswagen.
Aby ostatecznie zweryfikowa zagro enia badania kontynuuje od ubieg ego roku nieco
pomniejszony zespó CRP1234-4, który wyda ostateczn opini do ko ca czerwca b.r.
Ju obecnie wiadomo jest, bo wykazano to na podstawie licznych testów, e nie wyst puje
szczególny wzrost zagro . Zapalenie si R1234yf w trakcie kolizji drogowej jest ma o
prawdopodobne. Do zap onu potrzebne s bardzo wyidealizowane warunki niewyst puj ce w
rzeczywisto ci [1].
Czynnik ch odniczy R1234yf uzyska ju odpowiednie certyfikaty i zosta dopuszczony do
sprzeda y i stosowania w Europie i USA

Fot. Rok 1940 - PACKARD - pierwszy samochód
z klimatyzatorem “wspó czesnym”, w roku 1941
Cadillac wyprodukowa 300 samochodów
z klimatyzacj [Internet]

Fot. Rok 2013 - Cadillac XTS – pierwszy
ameryka ski samochód z R1234yf[Internet]

Do czynników ryzyka zwi zanych z prac z R1234yf zalicza si :
1) lekk palno ,
2) tworzenie truj cego gazu w czasie spalania
Zalecenia przy pracy z R1234yf s zatem nast puj ce:
- intensywnie wentylowa stanowiska pracy
- zachowa szczególn ostro no
gdy stanowiska pracy wyposa one s w kana y
przegl dowe, gaz jest ci szy od powietrza i mo e gromadzi si w zag bieniach
- zakaza u ywania otwartego ognia i palenia tytoniu
- nie naprawia elementów instalacji klimatyzacji przez spawanie czy lutowanie
- zachowa szczególn uwag aby nie przepe nia uk adów klimatyzacji
- zakaza czyszczenia elementów instalacji i sprawdzania szczelno ci za pomoc spr onego
powietrza
- zakaza wykonywanie retrofitu – nie wolno przezbraja starych instalacji na nowy czynnik
Powy sze zalecenia nie s niczym nowym i podobne rodki ostro no ci powinny dotyczy
R134a. Niepalno gazu R134a nie oznacza, e w podwy szonych temperaturach gaz ten nie
rozpada si i nie tworzy substancji truj cych. W czasach gdy stosowano R12 mówiono o
wywi zywaniu si gazu bojowego fosgenu przy jego podgrzaniu – a pó niej badania
wykaza y, e w wyniku reakcji uwalnia si truj cy chlor.
Zasad przy pracach przy instalacjach klimatyzacyjnych jest zakaz palenia papierosów oraz
zakaz spawania i lutowania.
Rys. Wzór tabliczki opracowanej przez
SAE dla czynnika R1234yf [2]

Fot. Stacja obs ugowa do czynnika R1234yf
produkowana przez Werther [Werther Polska]

Zalecenia przy pracach z R1234yf
Nale y bra pod uwag , e wyst pi znacz ce
ró nice w odniesieniu do dotychczasowych prac z
R134a. Pojawi y si
nowe zalecenia i
ograniczenia, poni ej wa niejsze z nich:
- zwraca uwag na rodzaj oleju ch odniczego w
klimatyzatorze, uk ady b
nape niane innym
olejem ch odniczym, trzeba b dzie posiada
gam ró nych olejów,
- zabezpieczy przed zanieczyszczeniem czy
zmieszaniem ró nych czynników ch odniczych
co mo e wywo ywa nieprawid owe dzia anie lub
uszkodzenia instalacji. Zmieszanie czynnika
R134a i R1234yf w stosunku 50:50 spowoduje
podwy szenie ci nie w uk adzie o ok. 8%.
Nienormalne warto ci ci nie mog zmyli
nadzoruj cy uk ad steruj cy i diagnostyczny
- nie dopuszcza do przepe nienia uk adu
czynnikiem, w adnym wypadku nie stosowa
metody dope niania czynnikiem wg wskaza manometrów serwisowych

- stosowa certyfikowane i nowe fabrycznie
cz ci zamienne. Przewody sztywne i parowniki
musz by specjalnie dostosowane do R1234yf,
nie wolno ich naprawia ani te u ywa cz ci
pochodz cych z demonta u
- nie wystawia
zbiorników czynnika
ch odniczego i stacji obs ugowych na dzia anie
wietlenia s onecznego. Temperatura zbiornika
czynnika nie mo e przekracza 52 oC,
- czynno ci obs ugowe wykonywa starannie,
nie dopuszcza do dozowania nadmiernej ilo ci
Fot. Identyfikator czynnika ch odniczego,
zabudowane czujniki: R1234yf oraz opcjonalnie
R134a, R401A, R404A, R407C, R32, R410A,
R12, R22, propan-butan [DEGA]

oleju i rodka barwi cego. Nadmierne warstwy
olej-barwnik na ciankach wymienników
ciep a znacznie silniej obni aj skuteczno
klimatyzacji w porównaniu z instalacjami
R134a.

Charakterystyka wyposa enia obs ugowo- naprawczego
Zalecenia funkcjonalne dla producentów urz dze warsztatowych wydaje SAE w postaci
norm. Zalecenia SAE zazwyczaj przejmuj producenci samochodów i rekomenduj
autoryzowanym sieciom serwisowym. Dobrowolnie tworzonym normom poddaj si równie
europejscy producenci urz dze .
Oto nowo ci w stacjach obs ugowych do R1234yf, wykonuj cych odzysk-oczyszczenienape nienie:
- zastosowanie komponentów redukuj cych mo liwo
iskrzenia – czyli hermetyczne
przeka niki i w czniki, specjalne silniki, wysokiej jako ci z czki elektryczne,
- dodatkowy wentylator w obudowie
- specjalne szybkoz czki serwisowe
- zbiornik czynnika w kolorze bia ym z
czerwonym paskiem
- dwustopniowe zabezpieczenie przed
nape nieniem nieszczelnego uk adu:
wytworzenie podci nienia i sprawdzenie
czy ci nienie nie wzrasta – czu
0.3
g/rok;
nape nienie uk adu w 10% wymaganej
ilo ci czynnika i monitorowanie
ci nienia. W przeci gu 5 minut
ci nienie nie mo e obni
si wi cej Fot. Panel czo owy urz dzenia obs ugowego;
manometry dostosowane do R1234yf, oznakowane
ni 10%
czynniki ryzyka, komputer wspomagaj cy proces
Negatywny wynik jednego z powy szych
obs ugowy [Werther Polska]
testów szczelno ci zatrzymuje cykl obs ugowy.

Zgodne z zaleceniami SAE J2843 stacje obs ugowe powinny by wyposa one w wbudowany
identyfikator rodzaju czynnika b
wyposa one w z cze
USB, do którego mo na wys
sygna z r cznego
identyfikatora co pozwoli na rozpocz cie odzysku. W praktyce
wskazuje si , e lepszy b dzie próbnik zewn trzny gdy
uniknie si zanieczyszczania uk adu gdyby przypadkiem
instalacja zawiera a R134a lub inny gaz.Ponadto posiadanie
identyfikatora zewn trznego jest bardzo istotne z punktu
widzenia unikni cia kosztów powstaj cych przy ewentualnym
przeciekach, które mo na wtedy wykry i zlokalizowa .
Fot. Z cze USB stacji
Poniewa
R1234yf jest obecnie ok. 10 razy dro szy od R134a
obs ugowej [Werther Polska]
dobry identyfikator b dzie po ytecznym wyposa eniem.

Fot. Stacja obs ugowa do R1234yf; cz
steruj ca
i elektroniczna w oddzielnej obudowie górnej, dodatkowy wentylator [Werther Polska]

Fot. Stacja do p ukania metod dynamiczn ; pozwala na przywrócenie fabrycznej czysto ci
wewn trz instalacji klimatyzatora [Werther

Dozowniki oleju i barwnika
Spr arki elektryczne samochodów hybrydowych Hyundai i Kia wymagaj olejów PVE (na
bazie eteru poliwinylowego) a nie POE (estrowego). Mercedes Europejski oraz BMW
zastosowa y nowy rodzaj oleju PAG (na bazie polialkiloglikoli). Instalacje R1234yf to
zapewne kolejne odmiany olejów PAG. Czy do ka dego oleju ten sam rodzaj barwnika
kontrastowego – mo e okaza si , e nie.
Zwi kszenie ilo ci rodzajów oleju i barwników – komplikuje konstrukcje urz dze
obs ugowych. Wymagania dla przy obs udze samochodów hybrydowych mówi o
dopuszczalnym maksymalnym zanieczyszczeniem oleju nie wi kszym ni 0,1%.
W praktyce warsztatowej godna polecenia jest metoda przechowywania poszczególnych
olejów w hermetycznych pojemnikach i stosowanie ich indywidualnych dozowników.
Metoda ta polega na uzupe nieniu ilo ci oleju dopiero po nape nieniu instalacji czynnikiem.
Dok adnie t ilo
oleju, która wydosta a si z instalacji, dozuje si aplikatorem z

szybkoz aczk . Uzyskanie prawie 100% braku domieszek do
ciwego oleju jest nietrudne w tym wypadku.
Ilo oleju w instalacji z R1234yf
W nowych instalacjach b dzie mniej oleju w spr arce i tak e
czynnika z olejem mniej b dzie kr
w uk adzie. Czy
zastanawia
si kiedy , dlaczego za du o oleju zmniejsza
ch odzenie? To dlatego, e nadmiernej grubo ci warstwa oleju
pokrywa wewn trzne powierzchnie parownika i skraplacza,
izoluje je i zmniejsza wymian ciep a. R1234yf jest mniej
wydajny w transporcie energii cieplnej ni R134a, wi c
mniejsze ilo ci oleju b
mog y przep ywa przez system.
Fot. Dozownik oleju i
Wymagania wzgl dem ilo ci i w ciwo ci oleju b
jeszcze barwnika [Werther
bardziej krytyczne. Co to oznacza dla technologii obs ugi z Polska]
nowym R1234yf? – otó wymagania wzgl dem staranno ci,
czysto ci, wiedzy, stosowania zalece indywidualnych producentów zwi ksz si . B dy w
wykonaniu us ugi mog objawia si natychmiastowo i skutkowa stratami finansowymi.
e, wieloletnie przyzwyczajenia polegaj ce na dodawaniu przy ka dej okazji 20 ml oleju
(uniwersalnego) oraz kilku ml barwnika b dzie niedopuszczalne. Jak instalacja R134a mog a
przyj kilka – kilkana cie takich operacji a stopniowe obni anie sprawno ci ch odzenia nie
pozwala o na kojarzenie pogorszenia stanu technicznego z konkretnym warsztatem
samochodowym tak nowe instalacje b
wra liwsze na b dy obs ugowe

Fot. Detektor nieszczelno ci je li wykrywa R1234yf ma odwo anie do normy SAE J2913

Jakie niezb dne zakupy aby rozpocz

prac z R1234yf?

ciciel serwisu samochodowego powinien posiada :
1) Stacj obs ugow , wykonuj
odzysk i nape nianie, przystosowan do R1234yf.
Stacje dwuczynnikowe R134a/R1234yf sprawdz si w warsztatach, gdzie us uga
nape nienia klimatyzacji b dzie sporadyczn , warsztaty w których w sezonie
wiosennym ustawiaj si kolejki samochodów lepiej jak b
posiada y dwie
oddzielne stacje na R134a i R1234yf, gdy w tym samych czasie mog by
obs ugiwane dwa samochody równocze nie
2) Identyfikator czynnika ch odniczego. Jest to do
drogie urz dzenie ale
nieobowi zkowe. Czy zakupi tak opcj do swojej stacji obs ugowej, czy posiada
urz dzenie zewn trzne przeno ne, czy wstrzyma si z zakupem do lepszych czasów
ka dy decyduje we w asnym zakresie. Zalecenia dla serwisów autoryzowanych mówi
aby kupi .
3) Detektor nieszczelno ci elektroniczny. Wyposa enie nieobowi zkowe ale przydatne.
Uwaga, prosz sprawdza przy zakupie czy urz dzenie wykrywa równie nowy gaz

4) Zestaw do lokalizacji nieszczelno ci UV, równie z oznaczeniami informuj cymi o
zastosowaniu z R1234yf
5) Stacja do p ukania instalacji z przeznaczeniem do nowego i starego czynnika. B dzie
przydatna gdy przyjedzie samochód z mieszanin gazów i/lub zbyt du ilo ci oleju.
Ponadto nale y przeszkoli personel w do wiadczonej w tym zakresie firmie, dokupi drobne
narz dzia specjalne, sprawdzi wentylacj stanowiska pracy i b dziemy gotowi na nowy
zakres us ug
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