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Prohlášení společnosti Danfoss

Retrofit s chladivy s vysokým 
teplotním skluzem 

Technický dokument

Tento dokument obsahuje obecné i detailní informace 
o retrofitu s chladivy s vysokým teplotním skluzem pro 
různé oblasti použití.
Protože toto téma bude v odvětví chlazení a klimatizace 
zcela jistě několik let aktuální, snahou tohoto dokumentu je 
pokrýt co nejširší oblast využití. Všechny příklady uvedené 
v tomto dokumentu by proto měly být považovány 
za ilustrativní, sloužící pouze k popisu jednotlivých 
technických aspektů.

Společnost Danfoss nabízí pestrou škálu produktů pro 
chladiva s nízkým potenciálem globálního oteplování 
(GWP). Aktuální informace vám sdělí váš obchodní 
zástupce ze společnosti Danfoss.

Hovoříme-li o retrofitu, máme na mysli pouze stávající 
systémy, které by měly být vybaveny alternativním 
chladivem. Důvody, proč uvažovat o retrofitu, jsou 
následující:
1. Daný typ chladiva již není povolen;
2. Daný typ chladiva již není dostupný;
3. Výměna celé instalace je příliš nákladná.

Vždy byste si měli uvědomit, že zcela nový systém 
s moderním chladivem s nízkým GWP bude účinnější než 
zmodernizovaný starší systém, díky čemuž nabídne nižší 
provozní náklady.

1. Rychlá kontrola před retrofitem systému (Norbert Blatz) 
Než začnete modernizovat jakýkoli systém, musíte se 
ujistit, že k tomuto účelu můžete použít konkrétní typ 
chladiva. Možná bude třeba provést také další změny.

2. Retrofit chladiv; Chemická kompatibilita komponent 
(Rasmus Damgaard Poulsen) 
Rozšíření „Rychlé kontroly“, podrobnější informace 
o scénářích, které mohou při retrofitu systému nastat, 
a návaznosti na komponenty a materiály.

3. Postup retrofitu systému (Norbert Blatz, Thierry Legay) 
Modernizace systému krok za krokem. Příklad malého 
systému, který lze aplikovat také na větší a složitější systémy.

4. Retrofit systému chladivy s teplotním skluzem 
(Norbert Blatz, John Broughton) 
Většina chladiv používaných při modernizaci nebo 
navrhování nových systémů jsou směsi, které se 
vyznačují poměrně vysokým teplotním skluzem. 
V této části je podrobně popsáno, o co se jedná a jaký má 
tento efekt vliv na systém a konkrétní použití. Současně 
se budeme snažit o co možná nejužší propojení s praxí.

Autoři: Norbert Blatz, Global Application Excellence Manager,
John Broughton, Global Application Expert, Commercial Refrigeration,
Rasmus Damgaard Poulsen, Specialist, Global Laboratory Technology, Ph.D. v oboru chemie,
Thierry Legay, Application Excellence Manager.
Danfoss Cooling, září 2016
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Kompresor:
• Bude kompresor s novým chladivem fungovat?
• Podívejte se, nakolik se změní chladicí výkon.
• Bude stále vyhovovat dané oblasti použití? Zkontrolujte 
limity teploty a tlaku.
• Ve většině případů je třeba vyměnit olejovou náplň 
za novou.

Kondenzátor:
• Zkontrolujte, zda bude výkon vyhovovat výkonu nového 
kompresoru. Chladiva s teplotním skluzem vyžadují větší 
plochu kvůli menšímu střednímu rozdílu teplot. V důsledku 
toho může dojít k nárůstu teploty kondenzace.

Výparník:
• Zkontrolujte, zda výkon bude vyhovovat požadavkům 
na skladování, pokud jde o vlhkost. Chladiva s teplotním 
skluzem mohou zapříčinit rychlejší odvlhčování.

Ventily:
• Elektromagnetické ventily a další typy ventilů s pryžovým 
těsněním je třeba opatřit novým těsněním. Důvodem je, 
že olej/chladivo může proniknout do materiálu a způsobit 
jeho bobtnání. S novým olejem/chladivem dojde 
k vypláchnutí původního obsahu a těsnění přestane těsnit. 
Po nějaké době pak může dojít k únikům chladiva do 
okolního prostředí.

• Termostatické expanzní ventily nebo ventily 
s termostatickým prvkem optimalizovaným pro konkrétní 
chladivo nelze libovolně použít s novým typem chladiva. 
Nejprve je třeba porovnat teplotní a tlakové křivky starého 
a nového chladiva. Jestliže lze ventil nastavit a rozdíl 
požadované teploty systému se neliší o více než 3 K, 
pravděpodobně bude možné ventil přizpůsobit novým 
podmínkám. Pokud si nejste jisti, raději kontaktujte 
společnost Danfoss.
• Další regulační ventily, jako například ventily pro regulaci 
tlaku, mohou vyžadovat opětovné nastavení. Zkontrolujte, 
zda rozsah nastavení ventilu a maximální provozní tlak 
systému odpovídají novému chladivu.

Potrubí:
• Zkontrolujte rozměry potrubí. Nové chladivo může 
mít jinou hustotu a tepelnou kapacitu (entalpii). To se 
při použití stávajícího potrubí projeví změnou rychlosti 
a poklesem tlaku. Kritickým bodem může být sání a zpětný 
přívod oleje!

Regulátor:
• Zkontrolujte, zda regulátor potřebuje nastavit. Nastavení 
regulátorů přehřátí je třeba přizpůsobit novému typu 
chladiva. Může se stát, že bude třeba přizpůsobit také další 
nastavení, např. teploty či tlaku.

1. Rychlá kontrola před retrofitem systému
Autor: Norbert Blatz, Global Application Excellence Manager
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Retrofit chladicích systémů se v této souvislosti definuje 
jako změna chladiva a/nebo oleje při zachování 
stávajícího systému. Je dobře známo, že důsledky 
se týkají zejména kompatibility těsnění, neboť může 
docházet k únikům nebo chybnému fungování systému, 
či nastavení jednotlivých systémů (například expanzní 
zařízení a další dimenzované komponenty systému). 
Tento článek pojednává o problémech s kompatibilitou 
materiálů, ke které může dojít během retrofitu komponent 
chladicího systému. Zahrnuty jsou problémy související 
s kompresorem, změnou výkonu a účinnosti v důsledku 
nových termodynamických vlastností nebo změn funkcí, 
jako je upravení přehřátí expanzních zařízení. Vliv vlhkosti 
v systému není uvažován.

Hlavní obavy týkající se kompatibility se týkají změny 
chemického složení při přechodu z jedné směsi chladiva 
nebo oleje na jinou, čímž může dojít k výrazným změnám 
v účinnosti těsnění. To by mohlo vést k netěsnostem 

nebo chybné funkci komponent Danfoss. Z technického 
hlediska se riziko týká zejména změny objemu a problémů 
s kompresí při použití běžných nedynamických těsnění. 
Současně velmi záleží na dalších vlastnostech, jako jsou 
tvrdost, přilnavost, roztažnost či maximální a minimální 
provozní teploty. 

Toto riziko je dobře známé a výrobci těsnění i výrobci 
chladiv se shodují na tom, že při retrofitu systému by se 
měla vyměnit všechna těsnění. Stejně tak je dobře známo, 
že na řadu těsnění používaných v chladicích systémech 
mohou mít různé typy olejů rozmanitý vliv, zejména 
pokud jde o změnu vlastností těsnicího materiálu. Hlavní 
obavou při retrofitu je, že po výměně těsnění může dojít 
k uvolnění částeček a usazenin v systému. Ty pak mohou 
zmodernizovaný systém v krajním případě ucpat nebo 
způsobit nežádoucí mechanické problémy.

2. Retrofit chladiv; Chemická kompatibilita komponent
Autor: Rasmus Damgaard Poulsen, Specialist, Global Laboratory Technology, Ph.D. v oboru chemie

Typ 
retrofitu

Druh 
chladiva

Typ oleje Informace ke změně vlastností Hodnocení 
rizik

1 HFC na HFC/
HFO

POE na POE
PVE na PVE

Původní i nové chladivo mají podobné vlastnosti s ohledem na 
chemickou kompatibilitu s těsněním.

Velmi nízké

2 HCFC na 
HFC/HFO

MO na MO
AB na AB

Původní a nové chladivo mají rozdílné vlastnosti s ohledem na 
chemickou kompatibilitu s těsněním.

Mírné

2 HCFC na 
HFC/HFO

MO na POE/PVE
AB na POE/PVE

Původní a nové chladivo mají rozdílné vlastnosti s ohledem na 
chemickou kompatibilitu s těsněním. Změnou oleje může dojít ke 
změně vlastností.

Vysoké

V souvislosti s retrofitem rozlišujeme s ohledem na problémy s kompatibilitou tři případy:

Poznámka: Hodnocení rizik uvedené výše platí pouze za předpokladu, že došlo k výměně všech těsnění. Detailní posouzení je uvedeno 
dále v tomto dokumentu.
Poznámka: Významy zkratek: hydrochlorofluorouhlovodík (HCFC); hydrochlorofluorovodík (HFC); hydrofluoroolefin (HFO), polyolester 
(POE); polyvinylether (PVE); minerální olej (MO); alkylbenzen (AB)
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Retrofit chladiv: Chemická kompatibilita komponent (pokračování)
Retrofit typ 1
Výměna chladiv s podobnými vlastnostmi a ponechání 
stejného typu oleje
• Výměna chladiva neovlivní vlastnosti těsnicího materiálu 
a nepovede k vážným rizikům.
• Typ retrofitu může být HFC na HFC/HFO při ponechání 
oleje POE. Pokud zůstanou zachovány podobné specifikace 
týkající se tlaku a teploty, touto změnou nevzniká téměř 
žádné riziko.
• Po výměně těsnění je riziko velmi nízké, protože 
veškeré chladivo se odstraní. Veškeré zbytky starého 
oleje v systému se navážou na nový olej, pokud nedošlo 
ke znehodnocení nebo zničení starého oleje ve starém 
systému. 
• Riziko komplikací je velmi nízké, což vyplývá rovněž 
z historických dat.

Retrofit typ 2
Výměna chladiv s různými vlastnostmi a ponechání 
stejného typu oleje
• Výměna chladiva může způsobit problémy s odplyněním 
(zkřehnutí) nebo přílišné bobtnání po retrofitu. 
• Typ retrofitu může být HCFC na HFC/HFO při ponechání 
oleje MO. Pokud zůstanou zachovány podobné specifikace 
týkající se tlaku a teploty, touto změnou vzniká jen 
mírné riziko.
• Největší nebezpečí představuje použití těsnění s vysokým 
obsahem změkčovacích látek, které mohou být smyty 
původním nebo novým chladivem. Riziko nesprávné 
funkce nebo netěsnosti závisí na schopnosti nového 
chladiva fungovat podobným způsobem jako původní 
chladivo a zachovat celkové chemické složení systému.
• Po výměně těsnění je riziko velmi nízké, protože 
veškeré chladivo se odstraní. Veškeré zbytky starého 
oleje v systému se navážou na nový olej, pokud 
nedošlo ke znehodnocení nebo zničení starého oleje ve 
starém systému. 
• Riziko komplikací je mírné, což vyplývá rovněž 
z historických dat.

Retrofit typ 3
Výměna chladiva i oleje s odlišnými vlastnostmi 
oproti původním
• Výměna ovlivní vlastnosti těsnicího materiálu a povede 
k vážným rizikům.
• Typ retrofitu může být HCFC na HFC/HFO se změnou 
oleje z MO na POE. Pokud nezůstanou zachovány podobné 
specifikace týkající se tlaku a teploty, touto změnou vzniká 
velmi vysoké riziko. 
• Po výměně těsnění je za předpokladu odstranění 
veškerého chladiva riziko související pouze s 
chladivem nízké. 
• Obavy souvisejí s nekompatibilitou v případě, kdy jsou 
v systému použity dva typy oleje s různou kompatibilitou 
vůči těsnicím materiálům. Následně, i přesto, že chemické 
složení systému může být schváleno pro použití chladiva 
HFC/HFO a oleje POE, přítomnost oleje MO může vést 
k dalším změnám v kompatibilitě s materiálem těsnění, 
které mohou mít za následek netěsnosti nebo chybnou 
funkci systému. V tomto případě je třeba zaměřit se 
také na TXV expanzní ventil a indikátor a odstraňovač 
vlhkosti, protože nemísitelný olej může způsobit změnu 
mechanických a chemických vlastností systému.
• Pokud budou chladivo a těsnění vyměněny, jak bylo 
popsáno výše, největším rizikem je změna typu oleje. 
Jestliže bude možné vyměnit veškerý olej, riziko bude 
stejné jako u retrofitu typu 2. V praxi však většinou vyměnit 
kompletní olejovou náplň možné není. Určitá opatření, 
jako například lepší zpětný přívod oleje, mohou snížit 
riziko smíchání oleje obíhajícího celým systémem. Způsob 
zajištění však závisí na konkrétním systému, proto jej 
zde neuvádíme. 
• Některá nová chladiva obsahují uhlovodíky, které se 
vážou s minerálním olejem (MO). Teoreticky by následně 
měl být možný přenos minerálního oleje systémem.
• V praxi však hrozí značné riziko možných komplikací 
týkajících se rozsahu výměny oleje a typu nového chladiva. 
Konkrétní data nejsou k dispozici. Riziko mohou dále zvýšit 
změny specifikací systému, jako jsou teplota a tlak.
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3. Postup retrofitu systému
Autoři: Norbert Blatz a Thierry Legay, Global Application Excellence Manager

Změřte: 
1. Tlak na sání kompresoru 
2. Tlak na výtlaku z kompresoru 

Změřte: 
3. Teplotu na sání kompresoru (tj. celkové přehřátí) 
4. Teplotu sání na výstupu z výparníku  

(tj. přehřátí výparníku) 
5. Teplotu kapaliny na vstupu expanzního ventilu 

(tj. podchlazení kapaliny) 
6. Výtlačnou teplotu kompresoru 

Změřte: 
7. Napájecí napětí a proud 
8. Kontrolujte proudění chladiva do výparníku v každé 

rozvodné trubce (pečlivě zkontrolujte, zda některá 
z trubek není ucpaná nečistotami a kalem).

• Zavřete uzavírací ventil sběrače kapaliny nebo 
kteroukoli komponentu kapalinového potrubí sloužící 
k odčerpání náplně. 
• Nechte systém běžet, dokud nízkotlaký spínač 
neodpoj kompresor. 
• Vypněte hlavní jistič. 
• Pokud je to možné, izolujte vysokotlakou stranu 
kompresoru od systému uzavřením rotalock ventilu 
na výtlaku. 
• Vypusťte chladivo z vysokotlaké strany systému pomocí 
libovolného spoje nebo ventilu na kapalinovém potrubí. 
• Po vypuštění chladiva z vysokotlaké strany do vhodné 
nádoby otevřete izolační zařízení na nízkotlaké straně. 
• Poznamenejte si hmotnost vypuštěného chladiva.

Krok 1 – Kontrola provozních parametrů Krok 2 – Odsátí náplně chladiva
Je třeba použít zařízení pro rekuperaci chladiva. 

Důležité poznámky:
•  Servis a údržba systémů naplněných hořlavými chladivy (třídy bezpečnosti A2, A2L, A3) by měly probíhat v souladu 

s osvědčenou praxí v chladírenském průmyslu, s určitými změnami týkajícími se nástrojů, vybavení a postupů. 
Technici pracující se systémy obsahujícími hořlavé plyny musí být řádně proškoleni!

• Nástroje musí být určeny k použití v zóně 2 nebo mít atestaci k použití s hořlavými chladivy. 
•  Pracovní oblast musí být dobře odvětrávaná a v okruhu 3 metrů od systému se nesmí nacházet žádné zdroje vzplanutí. 

Na místě musí být k dispozici hasicí přístroj práškový nebo CO2.
•  Před otevřením systému je nezbytné z něj zcela vypustit hořlavé chladivo a celý systém vypláchnout dusíkem. 

VÝPARNÍK

KONDENZÁTOR
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Postup retrofitu systému (pokračování)

• Otevřete otvor pro sací potrubí nebo otvor v průhledítku 
(pokud je součástí zařízení). 
• Pomalu přesuňte kompresor do horizontální polohy 
a přes otvor pro sací potrubí nebo otvor v průhledítku pro 
kontrolu oleje z kompresoru odčerpejte olej. 
• Poznámka: Velké spirálové kompresory jsou vybaveny 
výpustí oleje, díky čemuž z nich lze mazivo vypustit i ve 
vertikální poloze. V tom případě natlakujte nízkotlakou 
stranu kompresoru (suchým dusíkem). 
• V případě potřeby odeberte vzorek oleje na analýzu 
(tj. ze stávající funkční instalace). 
• Před opětovnou instalací kompresoru nebo nasazením 
průhledítka vyměňte těsnění za nová (otvory pro sací 
a vypouštěcí potrubí, těsnění průhledítka). Pomocí 
testovací sady pro kontrolu pH zkontrolujte, zda starý olej 
neobsahuje kyselé příměsi. 
• Nainstalujte nový filtrdehydrátor. Pokud je test kyselosti 
pozitivní, je třeba použít spalinové filtrdehydrátory, jako 
jsou DAS nebo DCR-DA. 
Po několika dnech, jakmile bude systém bez obsahu 
kyselých složek, je třeba spalinový filtrdehydrátor odstranit.

Důležité:
Protože v systému (trubkách, tepelném výměníku apod.) 
může zůstat menší množství oleje, není možné ho 
odstranit tímto postupem. Abyste snížili množství starého 
oleje, doporučujeme po několika dnech provozu znovu 
vyměnit olejovou náplň.

Krok 3 – Vypuštění oleje kompresoru
V následující části je popsán postup, jak přidat mazivo do 
kompresorů instalovaných v systému. 

1. První kroky a potřebné vybavení 

• Odsajte nízkotlakou stranu kompresoru na atmosférický 
tlak. Dbejte na to, abyste nevytvořili podtlak, jinak by 
do kompresoru během plnění mohl prostoupit vzduch 
a vlhkost. 
• Použijte novou neotevřenou plechovku s mazivem a ruční 
olejovou pumpičku. Hadice pumpičky by měla mít rozměr 
vhodný pro ¼" spojku s rozšířením a na konci obsahovat 
stlačovač ventilu, který otevře servisní Schrader ventil 
na kompresoru. 
• Informace o schváleném mazivu jsou vyraženy na 
typovém štítku kompresoru. Ujistěte se, že údaje na 
plechovce s mazivem souhlasí s typem maziva uvedeným 
na typovém štítku kompresoru. Ujistěte se, že údaje na 
plechovce s mazivem souhlasí s typem maziva uvedeným 
na typovém štítku kompresoru.

2. Čištění hadice a pumpy 

• Zkontrolujte, že je ruční pumpa (podobná jako na 
obrázku) čistá, a poté ji zasuňte do nádoby s olejem. Učiňte 
tak rychle, aby nádoba zůstala otevřená co nejkratší dobu. 
Pokud máte k dispozici sadu přípojných adaptérů, použijte 
ji, abyste omezili vystavení maziva atmosféře.

Krok 4 – Mazivo: pokyny k plnění

Pístové kompresory 
Danfoss Maneurop®

Velké spirálové  
kompresory Danfoss
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• Několikrát zapumpujte, abyste z pumpy i hadice odsáli 
všechen vzduch. Čištění pumpy je nezbytné k tomu, aby 
se z hadice dostalo mazivo s navázanou vlhkostí, které v ní 
zůstalo po předchozím použití. 
• Ihned po vyčištění připojte hadici k Schrader ventilu na 
kompresoru, abyste předešli kontaminaci vlhkostí.

3. Plnění maziva do kompresoru 

• Naplňte do kompresoru mazivo v množství dle odhadu, 
nebo dokud nebude vidět správná úroveň v průhledítku. 
 
Poznámka:  Pokud se z kompresoru nevybaveného 
průhledítkem ztratilo velké množství maziva, hladinu oleje nebude 
možné ověřit měřením ani pohledem. Jediným způsobem, jak 
zajistit správnou hladinu maziva, je kompresor zcela vypustit 
a poté naplnit novým mazivem. 
V takovém případě je třeba kompresor vyjmout z instalace.

Další doporučení
• Po doplnění oleje nechte kompresor 20 minut běžet 
na plný výkon a poté průhledítkem znovu zkontrolujte 
hladinu oleje. Měla by dosahovat ¼ až ¾. 
• Dbejte na to, abyste nedoplnili více oleje, než je nutné. 
Při překročení hladiny oleje může docházet k následujícím 
nežádoucím jevům:
– Selhání ventilů a pístů nebo deformace spirály 
v důsledku nahromadění oleje. 
– Přenos příliš velkého množství oleje.
– Pokles výkonu výparníku kvůli vysoké hladině oleje na 
nízkotlaké straně systému.

Krok 5 – Vakuování a odstranění vlhkosti

Při provádění retrofitu po výměně komponent systému 
(např. filtrdehydrátoru, expanzního ventilu apod.) 
a opětovné instalaci kompresoru je třeba chladicí okruh 
zcela vyprázdnit. 
 
V této části jsou uvedeny osvědčené postupy pro 
odstranění vlhkosti ze systému vakuováním. Úroveň 
vlhkosti v chladicím okruhu se poměrně těžko měří. 
Následující postup je tedy nejlepším řešením, jak 
dosáhnout bezpečné a přijatelné úrovně vlhkosti před 
zahájením instalace.

Vlhkost brání správnému fungování kompresoru 
a chladicího systému. Vzduch a vlhkost snižují životnost 
a zvyšují kondenzační tlak. Rovněž způsobují příliš vysoký 
tlak a výtlačnou teplotu, které mohou narušit mazací 
schopnosti oleje. 
Vzduch a vlhkost zvyšují riziko vzniku kyselého prostředí, 
které má neblahý vliv na měděné komponenty a může 
poškodit izolaci motoru. Všechny tyto situace mohou 
zapříčinit mechanické a elektrické selhání kompresoru. 
Abyste jim předešli, doporučujeme odsát vlhkost 
vakuováním dle postupu níže.

Postup 
Jestliže je to možné (pokud jsou k dispozici uzavírací 
ventily), kompresor musí být izolován od systému. 
Je nezbytné připojit vývěvu k nízkotlaké straně (LP) 
i vysokotlaké straně (HP), aby byly všechny části systému 
průchodné.

1. Při zjištění netěsnosti: 
2. Vakuujte chladicí okruh na hodnotu vakua 500 μm Hg 

(0,67 mbar). 
3. Jakmile dosáhnete hodnoty vakua 500 μm Hg, je třeba 

odpojit vývěvu od okruhu. 
4. Vyčkejte 30 minut. 
5. Pokud tlak rapidně vzroste, okruh není těsný. Lokalizujte 

a opravte netěsnosti. Začněte znovu od kroku 1. 
6. Pokud se tlak pozvolna zvyšuje, okruh obsahuje vlhkost. 

Naplňte vakuovaný systém dusíkem a opakujte  
kroky 2, 3 a 4.

Postup retrofitu systému (pokračování)
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Kompresor vybavený uzavíracími ventily 
7. Otevřením ventilů připojte kompresor k systému. 
8. Opakujte kroky 2, 3 a 4 (v případě potřeby pak 5 a 6).
9. Naplňte vakuovaný systém dusíkem.
10. Opakujte kroky 2, 3 a 4 v rámci celého okruhu.

Kompresor bez uzavíracích ventilů 
7. Naplňte vakuovaný systém dusíkem. 
8. Opakujte kroky 2, 3 a 4 (v případě potřeby pak 5 a 6).

Měli byste dosáhnout vakua o hodnotě 500 μm Hg 
(0,67 mbar), které by mělo vydržet 4 hodiny. Tím se zaručí, 
že okruh je těsný a zcela odvlhčený. Tlak byste měli měřit 
v chladicím systému, nikoli na manometru vývěvy.

Vývěva
Měli byste použít dvoustupnovou vývěvu s gas balast 
ventilem (stabilní vakuum 0,04 mbar) s výkonem 
odpovídající objemu systému. Doporučujeme použít 
přípojná vedení s velkým průměrem a připojit je 
k uzavíracím ventilům, nikoli k Schrader ventilu na 
kompresoru. Předejdete tak výraznému poklesu tlaku. 
 
Úroveň vlhkosti
Ve chvíli zprovoznění může systém obsahovat až 0,01 % 
vlhkosti. Během provozu musí filtrdehydrátor snížit tuto 
hodnotu na úroveň mezi 0,002 % až 0,005 %.

Na co pamatovat
• Pokud při prvním vypuštění systému/okruhu poklesne 
tlak pod 500 μm Hg, hrozí nebezpečí zamrznutí vlhkosti 
přítomné v systému (kapalná vlhkost zachycená v malých 
záhybech se změní v led a neodpaří se). Dosažená 
hluboká úroveň vakua může být mylně pochopena tak, 
že v systému již není žádná vlhkost, stále v něm však může 
být přítomen led. Toto riziko hrozí zejména v případě, 
kdy se použije relativně velká vývěva na okruh s malým 
objemem. Jednorázové vakuování na hodnotu 0,33 mbar 
(250 μm Hg) nezaručí dostatečně nízkou úroveň vlhkosti. 
• V případě, že teplota okolí poklesne pod 10 °C, nebude 
možné pomocí tohoto vybavení vlhkost odstranit. 
• V takovém případě zapněte ohřev klikové 
skříně kompresoru. 
• Tento postup je ještě důležitější při použití HFC 
a POE oleje než při použití HCFC (R22) nebo CFC 
a minerálního oleje. 
 
Varování 
Když je systém ve stavu vakua, nepoužívejte megaohmetr 
ani nenapájejte kompresor. Mohlo by dojít k poškození 
vinutí motoru. Nikdy nezapínejte kompresor ve stavu 
vakua, protože by mohlo dojít ke spálení motoru.

Krok 6 – Plnění chladiva
Zeotropní a „téměř azeotropní“ směsi chladiva, jako jsou 
například R407C a R404A, se musí vždy plnit v kapalné fázi. 
Při prvním plnění musí být kompresor zastavený a servisní 
ventily uzavřené. 
Před zapnutím kompresoru se pokuste naplnit chladivo 
co nejblíže k nominální úrovni náplně systému. 
Poté pomalu přidávejte chladivo v kapalné fázi na 
nízkotlaké straně co nejdále od běžícího kompresoru. 

Varování 
• Pokud na kapalinovém potrubí používáte 
elektromagnetický ventil, vakuum na nízkotlaké straně 
musí být před připojením napájení k systému přerušeno. 
• Množství náplně chladiva musí být vhodné pro provoz 
v letním i zimním období. Další informace o limitech náplně 
chladiva najdete v části „Limity plnění a kontrola kapalného 
chladiva“ v brožurách s pokyny k použití kompresoru. 

Krok 7 – Kontrola po spuštění

Změřte a poznačte si: 
1. Tlak na sání kompresoru 
2. Tlak na výtlaku z kompresoru 
3. Teplotu na sání kompresoru (tj. celkové přehřátí) 
4. Teplotu sání na výstupu z výparníku (tj. 

přehřátí výparníku) 
5. Teplotu kapaliny na vstupu expanzního ventilu 

(tj. podchlazení kapaliny) 
6. Výtlačnou teplotu na výstupu z kompresoru

Zkontrolujte, zda naměřená data spadají do očekávaného/
přípustného rozsahu a odpovídají oblasti použití 
komponent systému.

Při použití chladiv s vysokým teplotním skluzem je třeba 
zvážit další aspekty. Jaký má takové použití vliv a jak se 
s ním vypořádat, to je tématem následující kapitoly.

Postup retrofitu systému (pokračování)

VÝPARNÍK

KONDENZÁTOR
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4. Retrofit systému chladivy s teplotním skluzem 
Autoři: Norbert Blatz, Global Application Excellence Manager a 
John Broughton, Global Application Expert, Commercial Refrigeration

V důsledku přijetí nařízení o fluorovaných skleníkových 
plynech za účelem snížení GWP v chladivech se na 
trhu objevilo a ještě objeví řada nových syntetických 
chladiv. Většina z nich jsou zeotropní směsi s výrazným 
teplotním skluzem.

K vizualizaci rozdílů oproti azeotropním chladivům (bez 
teplotního skluzu) jsme zvolili diagramy log(p) / h a p / t.

Všechny ostatní stavy za různých podmínek lze vyvodit 
z diagramu log(p) / h. Na ose X je uvedena specifická 
tepelná kapacita (entalpie) a na ose Y tlak. Měřítko je 
zpravidla logaritmické.
Zleva doprava skupenství přechází z čistě kapalného přes 
bod tvoření par (bublin), kdy začíná proces odpařování, 
až do oblasti nasycení. V oblasti nasycení lze pozorovat oba 
stavy – tedy jak kapalný, tak plynný. Čím více energie je 
dodáno, tím větší je entalpie a tím více kapaliny se vypaří, 
než bude dosaženo rosného bodu, kdy veškerá kapalina 
změní své skupenství na plynné. Po překročení rosného 
bodu bude pára přehřátá.

Teplota přehřátí se měří jako rozdíl teploty rosného bodu 
a teploty přehřáté páry při stejném tlaku, např. na výstupu 
ze suchého výparníku. Jako příklad jsme doplnili rozsah 
použití TXV s náplní „Rozsah N“ od společnosti Danfoss.

Diagram 1

V oblasti nasycení teplota závisí přímo úměrně na tlaku. 
U čistých chladiv (bez příměsí, např. R134a) a azeotropních 
směsí bude teplota konstantní během celého procesu 
odpařování. U směsí s teplotním skluzem, tj. zeotropních 
směsí, se teplota během odpařování nebo kondenzace 
bude výrazně měnit, tlak ale zůstane konstantní. 
Tento teplotní skluz je – velmi zjednodušeně řečeno – 
způsoben tím, že chladivo s nejnižší teplotou odpařování 

Diagram 2

se odpaří jako první, zatímco chladivo s nejvyšší teplotou 
odpařování se odpaří jako poslední.
K vizualizaci efektu skluzu se používá zjednodušený 
diagram log (p) / h standardního suchého expanzního 
okruhu. Rozdíly teploty v tepelném výměníku by měly 
být 10 K jak vůči okolnímu prostředí, tak chladírně.

Příklad pro chladivo bez teplotního skluzu, azeotropní 
směs, R507A:
Teploty kondenzace a odpařování zůstávají při 
konstantním tlaku stejné. 
pc = kondenzační tlak a  
pe = tlak odpařování.

Stejný systém, ale nyní se zeotropním chladivem R407F:
Rozdíl teploty 10 K vzniká tehdy, když se teplota 
vypařování změní z -12,3 °C na vstupu na -8 °C odpovídající 
rosnému bodu. 

Změna teploty vypařování a její vliv na výměník tepla 
a expanzní zařízení budou tématem následující kapitoly.

Diagram 3
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Retrofit systému chladivy s teplotním skluzem (pokračování)

Vliv na aplikace využívající chladivo 
s vysokým teplotním skluzem.
Vlivem změny teploty se změní rovněž teplotní rozdíl mezi 
vzduchem a výměníkem tepla. Tato skutečnost by měla být 
brána v potaz při dimenzování výměníku tepla. 

Kondenzátor: 
Střední rozdíl teplot mezi vzduchem a kondenzátorem 
bude menší a bude vyžadovat větší kondenzátor.
Při retrofitu může dojít k nárůstu kondenzační teploty, 
pokud kompresor bude mít stejný výkon jako dříve.

Výparník: 
Střední teplota se zvýší a bude mít pozitivní vliv na výkon. 
Existují však dva kritické aspekty, na které je třeba brát 
ohled – expanzní zařízení a změna rychlosti odvlhčování. 

Nejprve si řekněme něco o vztahu mezi přehřátím 
a výkonem výměníku tepla.

Regulace přehřátí:
Výkon žebrového a trubkového výparníku se definuje 
na základě teploty vzduchu na vstupu, DT1 a hodnoty 
přehřátí.
DT1 je specifikováno jako teplotní rozdíl mezi vzduchem na 
vstupu výparníku a teplotou rosného bodu při odpařování. 
Např. teplota na vstupu = 0 °C,  
teplota rosného bodu = -10 °C → DT1 = 10 K.

Abyste získali 100 % výkonu výparníku, cílové přehřátí je 
definováno jako DT1 × koeficient přehřátí: 10 K × 0,65 = 6,5 K.
Z pohledu regulace je hodnota 0,65 téměř optimální 
a je specifikována normou EN 328 jako cílová hodnota 
pro chladiče vzduchu. Diagram 4 znázorňuje, že i mírný 
nárůst (vyšší SH) této hodnoty působí významné zmenšení 
využité plochy výparníku. 

Re
l. 

Vý
ko

n

Koeficient přehřátí

Chladiva s vysokým teplotním skluzem 
a expanzní ventily
Expanzní zařízení využívají tlak a teplotu ke kontrole 
úrovně přehřátí na výstupu z výparníku. 
Pro regulaci přehřátí je jedinou platnou referencí linie 
rosného bodu (100 % odpařeno).
Termostatický element expanzního ventilu je naplněn 
médiem, které zaručuje prakticky stejný teplotní rozdíl 
v širokém rozsahu 
(např. náplň Danfoss Rozsah N: -40 °C až +10 °C).
Podle rosného bodu lze určit přehřátí.

Diagram 2: R507A například vyžaduje hodnotu přehřátí 
6,5 K, aby byl výparník využit na 100 %. Vyplývá to ze 
středního rozdílu teplot 10 K.

Diagram 2, detail

Diagram 4

Na druhou stranu snížení přehřátí způsobí relativně malé 
zvýšení výkonu.
Když srovnáme hodnoty přehřátí v diagramech 2 a 3, 
získáme různé hodnoty. Střední rozdíl teplot výparníku 
v diagramech 2 a 3 je stejný. Vzhledem ale ke skluzu při 
použití R407F v diagramu 3 je vyžadovaná teplota přehřátí 
nižší. Důvodem je, že teplota rosného bodu -8,1 °C je o 
2 K vyšší než u R507A v diagramu 2. DT1 = 0 °C – (-8,1 °C) = 
8,1 K. Proto cílové přehřátí = 8,1 K × 0,65 = 5,3 K. 

0,1 0,5 0,2 0,3 0,5 0,65 0,8 10,4

Teplota místnosti 0 °C
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Retrofit systému chladivy s teplotním skluzem (pokračování)

Diagram 3, detail

Proč by mělo být přehřátí TXV přenastaveno?
1. Kvůli teplotnímu skluzu:
Diagram 3: Vzhledem k teplotnímu skluzu R407F je teplota 
rosného bodu přibližně -8,1 °C a stejný výparník vyžaduje, 
aby přehřátí bylo nastaveno na 5,3 K, aby využil 100 % 
svého výkonu také při středním rozdílu teplot 10 K.

2. Při retrofitu nemusí být k dispozici TXV se 
správnou náplní:
Zde můžeme vidět křivku rosného bodu jako v diagramu 1, 
ale převedenou na hodnotu tlaku při různých teplotách:

Abyste zvýšili teplotu tykavky na hodnotu potřebnou k 
otevření ventilu, je přidána pružina působící proti tlaku 
senzoru: Tlak senzoru + Tlak pružiny = Přehřátí

Retrofit s chladivem R407F a náplní tykavky R407C + síla 
pružiny způsobí příliš velkou úroveň přehřátí. Proto je třeba 
snížit napětí pružiny: To učiníte otočením nastavovacího 
šroubu přehřátí doleva.

Diagram 5

Teplota rosného bodu [°C]

Rozsah N, -40 °C
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Diagram 7

Teplota rosného bodu [°C]

* Zjednodušené schéma pro ilustraci principu
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Tlak senzoru*
Tlak pružiny* 
R407C

Požadovaný tlak 
pružiny k použití 
R407F*

Diagram 6

Teplota rosného bodu [°C]
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Pozor! Pokud je korekce více než cca 3 K, kvalita regulace 
se může zhoršit. V takovém případě doporučujeme použít 
jiný typ náplně, který více odpovídá cílovým hodnotám. 

Příklad: 
Statické přehřátí SS = 4 K / 7,2 °F (tovární nastavení)
Otevírací přehřátí OS = 4 K / 7,2 °F
Otevírací přehřátí je 4 K, tzn. že od tohoto bodu se ventil 
začíná otevírat až po dosažení nominálního výkonu. 
Otevírací přehřátí je dáno konstrukcí a nelze ho změnit.
Celkové přehřátí SH = SS + OS
                  SH = 4 + 4 = 8 K / 14,4 °F
Celkové přehřátí SH lze upravit změnou SS (pomocí 
nastavovacího vřetene)

Tlak senzoru PB musí překonat tlakovou ztrátu výparníku 
PE + tlak pružiny PS. 
Snížením tlaku pružiny změnou nastavení přehřátí lze 
ventil přizpůsobit chladivu, pro které není v zásadě určen. 

Síly působící na ventil a jak odstranit 
statické přehřátí

PB - (PE+PS) = Přehřátí
Tlak senzoru

Tlak 
pružiny

Tlak 
výparníku

Min. 20 %
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R507A Výkon Δtm DT1 Tvypař.ros. Wsh Doba provozu
10,1 kW 10 K 10 K -10 °C 6,5 K 18 h/d

Výparník: 2 ventilátory / 
32,7 m2

Vstup vzduchu: 0 °C 80% rel. vlhkost
Výstup vzduchu: -3,8 °C 95% rel. vlhkost
Průtok vzduchu: 6280 m3/h
Odvlhčování 47,75 kg/d

R407F Výkon Δtm DT1 Tvypař.ros. Wsh Doba provozu
12,5 kW 12 K 10 K -10 °C 6,5 K 14,3 h/d

Výparník: 2 ventilátory / 
32,7 m2

Vstup vzduchu: 0 °C 80% rel. vlhkost
Výstup vzduchu: -4,7 °C 95% rel. vlhkost
Průtok vzduchu: 6280 m3/h
Odvlhčování 60,96 kg/d

R407F Výkon Δtm DT1 Tvypař.ros. Wsh Doba provozu
10,8 kW 10 K 8,1 K -8,1 °C 5,3 K 16,6 h/d

Výparník: 2 ventilátory / 
32,7 m2

Vstup vzduchu: 0 °C 80% rel. vlhkost
Výstup vzduchu: -4,1 °C 95% rel. vlhkost
Průtok vzduchu: 6280 m3/h
Odvlhčování 53,32 kg/d

Detailní výsledky

Retrofit s R407F
První krok: Nastavení přehřátí bude stejné jako v předchozím případě: 6,5 K
Střední rozdíl teplot 12 K povede ke zvýšení výkonu o 12,5 kW a způsobí kratší dobu provozu. Negativem je výrazně vyšší 
rychlost odvlhčování. Ta může být nežádoucí u nebalených čerstvých potravin.

Druhý krok: Znovu nastavte expanzní ventil na hodnotu přehřátí 5,3 K.
Přehřátí se snížilo na 5,3 K a teplota rosného bodu se zvýšila na -8,1 °C s cílem získat teplotní rozdíl 10 K (viz také Diagram 3).

Výkon výparníku využívajícího chladiva 
s teplotním skluzem a vliv na použití
Vzhledem k teplotnímu skluzu mohou mít některé části 
povrchu výparníku nízkou teplotu a případně zvýšit 
rychlost odvlhčování.

Podívejme se na hodnoty z prvního příkladu: 
(viz Diagram 2)
Chladírna, R507A, teplota místnosti 0 °C, 80% rel. vlhkost, 
střední rozdíl teplot 10 K. 
Chladicí výkon může být 10 kW. 
Montáž na strop, plocha 32,7 m2, 2 ventilátory s průtokem 
6280 m3/h.
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Důležitý poznatek:
Jak vyplývá z těchto výsledků, u aplikací, kde je odvlhčení kritickým parametrem, by měl být střední rozdíl teplot nižší než 
u jednosložkových chladiv či azeotropních směsí.

Zvláštní poznatky:
V některých větších nízkoteplotních aplikacích využívajících chladiva s vysokým teplotním skluzem bylo zjištěno poškození 
kompresoru kapalným chladivem. V takových případech bylo třeba postupovat přesně opačně. Bylo třeba zvýšit nastavení 
přehřátí, aby se ochránil kompresor. Chladiva s nízkým teplotním skluzem nebo bez teplotního skluzu tento efekt 
v nízkoteplotních aplikacích nevykazují. 

Shrnutí:
Komponenty pro chladiva s vysokým teplotním skluzem je třeba dimenzovat a volit na základě teplotního rozdílu. 
S ohledem na teplotní skluz může být nutné změnit nastavení přehřátí. 
Použití chladiva, které funguje při jedné úrovni teploty, nutně nezaručuje správnou funkčnost při jiné úrovni teploty 
(například klimatizace vs. nízkoteplotní aplikace).
Každý mechanický expanzní ventil má výkon optimalizovaný pro konkrétní chladivo. Při použití jiného chladiva ventil 
nemusí fungovat stejným způsobem a nemusí umožňovat stejnou úroveň kontroly.
Chcete-li snížit riziko problémů se systémem a zachovat jeho co možná nejstabilnější provoz, zvažte použití nového již 
přizpůsobeného termostatického expanzního ventilu případně elektronického expanzního ventilu. EEV nabízí také větší 
flexibilitu návrhu pro různá chladiva, pokud regulátor přehřátí dokáže pracovat se zvoleným chladivem. Společnost 
Danfoss vždy vylepšuje své regulátory pro možnost použití s nejlepšími dostupnými chladivy s nízkým potenciálem 
globálního oteplování (GWP).

Poznámka:
Chladiva a podmínky uvedené v tomto dokumentu nejsou důvodem k upřednostnění toho kterého chladiva či podmínek! 
Účelem tohoto dokumentu je nestranně pojednat o fyzikálních aspektech a vlivech na komponenty a návrh systému.

Vhodný expanzní ventil Danfoss můžete vyhledat pomocí nástroje Low GWP tool, viz. níže.
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.com/support-center/apps-and-software/low-gwp-tool/ 
Viz také: ASERCOM, Teplotní skluz chladiva a jeho vliv na prohlášení o výkonnosti (http://asercom.org/guides)

DKRCC.PE.000.H1.48


