Metody pomiaru pośredniego
– Wzrokowe i ręczne kontrole elementów urządzeń, urządzeń bezpieczeństwa i urządzeń sterujących.
– Analiza co najmniej jednego z następujących parametrów: ciśnienie, temperatura, prąd sprężarki, poziomy płynów, objętości do uzupełnień.
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Standardowe kontrole szczelności zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1516/2007

Sytuacje będące podstawą do przypuszczeń, że wystąpiła nieszczelność,
zostały wyszczególnione w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1516/2007.
W przypadku gdy istnieją podstawy do przypuszczeń, że wystąpiła nieszczelność, należy zastosować metodę pomiaru bezpośredniego w celu dodatkowego zbadania i wykrycia lokalizacji nieszczelności.
Metody pomiaru bezpośredniego
– Kontrole z użyciem przyrządów wykrywających gaz (dostosowanych do
wykrywania czynnika chłodniczego z czułością przynajmniej 5 g na rok*)
– Kontrole z użyciem specjalnych płynów pieniących / mydlin
– Kontrole z zastosowaniem w obiegu fluorescencyjnego płynu detekcyjnego (lub odpowiedniego barwnika) (tylko w przypadku gdy został
zatwierdzony przez producenta urządzenia). To działanie wiąże się z
dostaniem się do obiegu czynnika chłodniczego, dlatego może być
podejmowane wyłącznie przez personel mający certyfikat kategorii I.
* Przenośne przyrządy wykrywające gaz powinny być poddawane kontroli co 12 miesięcy.

Należy zawsze wykonywać czynności określone w punktach od 1 do 3. Jeżeli
nie ma podejrzenia nieszczelności (metoda pomiaru pośredniego) lub
nieszczelności nie zostały wykryte (metoda pomiaru bezpośredniego),
należy zakończyć procedurę, aktualizując dokumentację urządzeń (Kartę
urządzenia) (punkt 6).
Jeśli wykryto nieszczelności, należy możliwie jak najszybciej dokonać
naprawy oraz ponownie przeprowadzić pełną kontrolę w ciągu jednego
miesiąca od daty dokonania naprawy.

1 Kontrola dokumentacji urządzenia (Karty urządzenia)
Przed przeprowadzeniem kontroli szczelności uprawniony personel
sprawdza dokumentację urządzenia. W dokumentacji powinny znajdować
się informacje na temat ładunku F-gazu.
Szczególną uwagę należy poświęcić stosownym informacjom dotyczącym
powtarzających się kwestii lub problemów.

2 Wybór metody pomiaru
O wyborze najodpowiedniejszej metody pomiaru (pośredniej lub
bezpośredniej) decyduje uprawniony personel.
Metody pomiaru pośredniego powinny być stosowane tylko wówczas,
gdy na podstawie przeanalizowanych parametrów można oczekiwać wiarygodnych informacji na temat wielkości napełnienia czynnikiem chłodniczym oraz prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczelności.
Metody pomiaru bezpośredniego są niezbędne do określenia dokładnej
lokalizacji nieszczelności i można je stosować w każdej sytuacji. W przypadku wyboru najodpowiedniejszej metody pomiaru bezpośredniego
należy jednak brać pod uwagę szczegółowe właściwości instalacji, np.
wentylację otoczenia.

3 Kontrola szczelności z zastosowaniem metody pomiaru
pośredniego lub bezpośredniego
Należy regularnie kontrolować następujące elementy urządzeń: złącza, zawory (wraz z trzpieniami), uszczelki (w tym uszczelki wymiennych osuszaczy
i filtrów), elementy systemu narażone na wibracje oraz połączenia z
urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi.

Jeśli wymienione wyżej elementy urządzenia nie wykazują oznak nieszczelności, ale istnieje podejrzenie wycieku, należy poddać kontroli również inne
elementy układu.
Przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej z zastosowaniem odpowiedniego
gazu kontrolnego (np. azotu beztlenowego) personel mający odpowiedni certyfikat dokonuje odzysku czynnika chłodniczego z całego systemu.

Informacje
dla
personelu technicznego i
przedsiębiorstw, związanych z
obsługą urządzeń zawierających
fluorowane gazy cieplarniane
Stacjonarne urządzenia chłodnicze,
klimatyzacyjne oraz
pompy ciepła

4 Naprawa nieszczelności
Wykryte nieszczelności należy możliwie jak najszybciej naprawić. W razie
konieczności przed naprawą należy odpompować lub odzyskać gazy, a następnie przeprowadzić próbę szczelności z użyciem azotu beztlenowego lub innego gazu suchego odpowiedniego do tego celu, opróżnienie, ponowne
napełnienie i próbę szczelności.
Po dokonaniu naprawy należy uaktualnić dokumentację urządzenia za pomocą odpowiednich informacji. W miarę możliwości należy określić p5yny
nieszczelności w celu uniknięcia jej powtórzenia.

5 Kolejna kontrola
Po naprawieniu nieszczelności należy przeprowadzić kolejną kontrolę w ciągu
jednego miesiąca. Należy zwrócić szczególną uwagę na obszary wykrytych i
naprawionych nieszczelności oraz obszary przyległe, które podczas naprawy
zostały poddane naprężeniom. Kolejna kontrola musi być przeprowadzona
zgodnie z wymogami standardowej kontroli szczelności.

6 Aktualizacja dokumentacji urządzenia
Po każdej kontroli szczelności należy dokonać aktualizacji dokumentacji urządzenia.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor
Fotografie: Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska, EPEE)

 Wspólnoty Europejskie, 2009
Powielanie materiałów jest dozwolone, pod warunkiem że zostanie podane ich źródło.

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006
w sprawie niektórych fluorowanych gazów
cieplarnianych oraz akty wykonawcze

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy
ciepła zawierające fluorowane gazy cieplarniane
Wprowadzenie
Na podstawie Protokołu z Kioto Unia Europejska zobowiązała się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–2012 o 8% w odniesieniu do roku bazowego 1990. Gazy cieplarniane uwzględnione w Protokole z
Kioto obejmują m.in. trzy grupy fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. Fgazów): wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6). Większość z tych F-gazów ma wysoki współczynnik
ocieplenia globalnego (GWP).
Wykorzystywane są w wielu zastosowaniach, m.in. jako czynniki chłodnicze w
stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych weszło w życie w 2006 r. Rozporządzenie ma spowodować ograniczenie emisji tych gazów oraz przyczynić
się do realizacji celu związanego z ograniczeniem emisji w ramach Protokołu
z Kioto przez Unię Europejską oraz państwa członkowskie.
Rozporządzenie, uzupełnione 10 rozporządzeniami Komisji (aktami wykonawczymi), ustanawia określone wymagania w odniesieniu do poszczególnych
etapów cyklu eksploatacji — od produkcji do wycofania — fluorowanych
gazów cieplarnianych. W związku z tym rozporządzenie ma wpływ na wiele
podmiotów.

Instalacja (instalowanie) oznacza łączenie dwóch lub większej liczby elementów lub obiegów, zawierających lub mających zawierać czynnik chłodniczy w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego, w celu zmontowania
układu w miejscu jego eksploatacji, w tym łączenie przewodów czynnika
chłodniczego układu w celu zamknięcia obiegu czynnika chłodniczego,
niezależnie od konieczności napełnienia układu po zakończeniu montażu.
Konserwacja lub serwisowanie obejmuje wszystkie czynności, z wyłączeniem odzysku i kontroli szczelności, związane z dostaniem się do obiegów
zawierających lub mających zawierać fluorowane gazy cieplarniane. Należą
do nich w szczególności:
– wypełnianie systemu fluorowanymi gazami cieplarnianymi;
– usuwanie jednego lub większej liczby elementów obiegu lub urządzenia;
– ponowny montaż dwóch lub większej liczby elementów obiegu lub
urządzenia;
– naprawy nieszczelności.
Kontrola szczelności oznacza sprawdzenie urządzenia pod względem
wycieków czynnika chłodniczego w postaci fluorowanego gazu cieplarnianego.
Odzysk oznacza zbiórkę i magazynowanie czynników chłodniczych w postaci
fluorowanych gazów cieplarnianych pochodzących z urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Do kogo skierowana jest niniejsza ulotka?
Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla personelu technicznego i przedsiębiorstw, związanych z obsługą stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła objętych zakresem rozporządzenia w
sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Celem niniejszego dokumentu
jest dostarczenie informacji i wskazówek dotyczących odpowiednich
przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz aktów wykonawczych do
tego rozporządzenia; nie ma on charakteru wiążącego. Informacje dla operatorów wymienionych wyżej urządzeń dostępne są w osobnej publikacji.

Które czynności są istotne?
Następujące czynności związane ze stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi,
klimatyzacyjnymi i pompami ciepła powinny być wykonywane wyłącznie przez
personel i przedsiębiorstwa z odpowiednimi certyfikatami zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 303/2008, chyba że podejmowane są w obiektach producenta podczas produkcji lub naprawy.
Czynność
Instalacja (instalowanie)
Konserwacja lub serwisowanie

Uprawniony
personel (*)




Uprawnione
przedsiębiorstwa




Ważne: Operator ma obowiązek zapewnić, że opisane wyżej czynności będą
wykonane przez uprawniony personel, a uprawniony personel (i przedsiębiorstwo) odpowiada za prawidłowe wykonanie tych czynności.

Jak uzyskać certyfikat
Personel
W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 303/2008 zdefiniowano cztery możliwe kategorie certyfikatów dla personelu.
Wielkość napełnienia
<3kg
≥3kg
urządzenia (hermetyczne <6kg)
(hermetyczne ≥6kg)
F-gazem
Dozwolone czynności
Certyfikat
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Kategoria II
Kategoria III
Kategoria IV

Kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości
≥3kg (≥6kg w przypadku hermetycznego
zamknięcia i odpowiedniego oznakowania)



Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych



(*) W wyjątkowych sytuacjach (określonych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
303/2008) określony personel jest zwolniony z wymogów certyfikacji



S1 = kontrola szczelności obejmująca dostanie się do obiegu czynnika chłodniczego
S2 = kontrola szczelności obejmująca dostanie się do obiegu czynnika chłodniczego
O= odzysk I = instalacja (instalowanie K = konserwacja lub serwisowanie

W celu uzyskania certyfikatu personel musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, zorganizowany przez wyznaczoną jednostkę oceniającą. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 303/2008 ustalono minimalne wymagania
dotyczące umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej, którymi
należy się wykazać podczas egzaminu, dla poszczególnych kategorii certyfikatów. Certyfikaty są wydawane przez jednostki certyfikujące wyznaczone
przez państwa członkowskie.
Przedsiębiorstwa
W celu uzyskania certyfikatu umożliwiającego wykonywanie czynności
związanych z instalacją oraz konserwacją lub serwisowaniem przedsiębiorstwa muszą spełniać określone wymagania. Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 303/2008 określa dla przedsiębiorstw następujące warunki minimalne:
– zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników uprawnionych do
wykonywania danych czynności w spodziewanym wymiarze, a także
– przedstawienie dowodu potwierdzającego udostępnienie koniecznych
narzędzi i procedur personelowi wykonującemu te czynności.
Certyfikaty są wydawane przez jednostki certyfikujące wyznaczone przez
państwa członkowskie.
Wzajemne uznawanie
Certyfikaty wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane we
wszystkich państwach członkowskich, jednak państwa członkowskie mogą
wymagać przetłumaczenia certyfikatu.
Certyfikaty tymczasowe
W niektórych państwach członkowskich w okresie przejściowym, najpóźniej
do dnia 4 lipca 2011 r., stosowane będą systemy certyfikacji tymczasowej. W
celu uzyskania dalszych informacji personel i przedsiębiorstwa muszą skontaktować się z właściwymi organami w danym państwie członkowskim. Uznawanie na obszarze całej Unii Europejskiej nie dotyczy certyfikatów
tymczasowych.

Jak dokonywać kontroli szczelności
Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła zawierające 3kg lub większą ilość czynnika chłodniczego w postaci F-gazu (6kg
lub więcej w przypadku hermetycznego zamknięcia i odpowiedniego oznakowania) muszą być regularnie poddawane kontroli pod względem
wycieków czynnika chłodniczego przez uprawniony personel.
Wielkość napełnienia
≥3kg;
F-gazem
(hermetyczne:
Minimalna
≥6kg) i <30kg
częstotliwość
kontroli szczelności

≥30kg i
<300kg

≥300kg

W przypadku braku odpowiedniego poprawnie działającego
systemu wykrywania wycieków

co 12
miesięcy

co 6
miesięcy

co 3
miesiące (*)

W przypadku zainstalowania
odpowiedniego poprawnie działającego systemu wykrywania
wycieków

co 12
miesięcy

co 12
miesięcy

co 6
miesięcy

(*) System wykrywania wycieków, alarmujący operatora w razie ich wykrycia, jest
obowiązkowy w przypadku urządzeń zawierających 300 kg lub więcej fluorowanych
gazów cieplarnianych.

