Informacje dla pracowników
technicznych i firm
wykorzystujących w pracy
urządzenia zawierające
fluorowane gazy cieplarniane
Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
oraz pompy ciepła
Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie
niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Działania
w dziedzinie
klimatu

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, stacjonarne ur
i stacjonarne pompy ciepła zawierające fluorow

Wprowadzenie

Gazy fluorowane to szkodliwe gazy cieplarniane, które zawierają
powszechnie stosowane w czynnikach chłodniczych fluorowęglowo
dory (HFC). Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 („unijne rozporządzenie
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych”) weszło w życie
w 2015 r. i ma na celu istotne ograniczenie emisji, co stanowi za
sadniczy wkład w unijne starania na rzecz ograniczenia zmian klimatu.

Do kogo adresowana jest niniejsza broszura?
Niniejsza broszura przeznaczona jest dla pracowników technicznych
i firm mających do czynienia z fluorowanymi gazami cieplarnianymi
w chłodnictwie, urządzeniach klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
Zapewnia ona informacje i wskazówki dotyczące najważniejszych
obowiązków, nie ma jednak charakteru prawnego i nie jest wiążąca.
Dla uwzględnienia wpływu fluorowanych gazów cieplarnianych na
zmianę klimatu przy ustalaniu obowiązków oparto się na równo
ważnikach CO2. Dostępne jest narzędzie do konwersji z jednostek
metrycznych (patrz „Dalsze informacje”).

Odpowiednie czynności

Poniższe działania odnoszące się do stacjonarnych urządzeń chłodni
czych, klimatyzacyjnych i pomp cieplnych oraz samochodów ciężaro
wych chłodni i przyczep chłodni mogą być wykonywane jedynie przez
personel i firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.
Uprawniony
personel

Uprawniona
firma

Montaż

✓

✓*

Konserwacja lub serwisowanie

✓

✓*

Kontrola nieszczelności instalacji zawierających
≥ 5 t równoważnika CO2 fluorowanych gazów
cieplarnianych (≥ 10 t równoważnika CO2
w przypadku hermetycznie zamkniętych układów,
które są odpowiednio oznakowane)

✓

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych

✓

Działanie

* Nie jest wymagane w przypadku samochodów ciężarowych chłodni i przyczep
chłodni ani prac, które nie są wykonywane dla stron trzecich.

Odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń klima
tyzacyjnych samochodów osobowych i lekkich samochodów
ciężarowych może być przeprowadzany przez osoby posiadające
zaświadczenie o przebytym szkoleniu. Odzysk fluorowanych ga
zów cieplarnianych z urządzeń klimatyzacyjnych innych pojazdów
drogowych i pojazdów chłodni z wyłączeniem samochodów cięża
rowych i przyczep może być przeprowadzany wyłącznie przez
personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

rządzenia klimatyzacyjne
wane gazy cieplarniane
Montaż oznacza łączenie dwóch lub większej liczby elementów
urządzenia lub obwodów zawierających fluorowane gazy cieplar
niane lub zaprojektowanych tak, aby mogły zawierać takie gazy,
bez względu na to, czy będą nimi napełnione po złożeniu. Obejmu
je ono łączenie przewodów gazowych w celu zamknięcia obiegu,
co ma na celu zmontowanie układu w miejscu jego eksploatacji.
Konserwacja lub serwisowanie oznacza wszelkie czynności, z wy
łączeniem odzysku, wymagające uzyskania dostępu do obwodów
zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub zaprojektowanych
tak, aby mogły zawierać takie gazy. Zalicza się tu w szczególności:
– dostarczenie fluorowanych gazów cieplarnianych do układu,
– usuwanie jednego lub większej liczby elementów obwodu lub
urządzenia,
– ponowny montaż dwóch lub większej liczby elementów obwodu
lub urządzenia,
– naprawa nieszczelności.
Kontrola nieszczelności oznacza sprawdzenie urządzeń pod kątem
wycieków fluorowanych gazów cieplarnianych.
Odzysk oznacza zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów
cieplarnianych z urządzeń podczas konserwacji lub serwisowania
lub przed ich unieszkodliwieniem.
Uwaga: Operator odpowiada za zlecenie przeprowadzenia wyżej wy
mienionych czynności uprawnionemu personelowi. Uprawniony per
sonel (oraz firma) odpowiada za odpowiednie wykonanie czynności.

Jak zdobyć uprawnienia?

Personnel
Istnieją cztery kategorie uprawnień dla personelu:
< 5 t równoważnika
≥ 5 t równoważnika CO2
CO2 (urządzenia
(urządzenia zamknięte hermetycznie
≥ 10 t równoważnika CO2)
zamknięte hermetycznie < 10 t
równoważnika CO2)
dozwolone czynności
Uprawnienie

O

M

K

L1

L2

O

M

K

Kategoria I

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Kategoria II
Kategoria III

Kategoria IV

✓

L1 = kontrola nieszczelności obejmująca otwarcie obwodu
L2 = kontrola nieszczelności bez otwarcia obwodu
O = odzysk
M = montaż
K = konserwacja lub serwisowanie

Aby uzyskać uprawniania, personel musi zdać egzamin
teoretyczny i praktyczny organizowany przez wyznaczoną
jednostkę oceniającą.
Firmy

Aby uzyskać uprawnienia do montażu, konserwacji lub serwi
sowania, firmy muszą spełniać określone wymogi minimalne:
– zatrudniać personel uprawniony do wykonywania
określonych czynności, w liczbie pozwalającej na ich
wykonanie w spodziewanym wymiarze,
– udowodnić istnienie odpowiednich procedur dla personelu
oraz że ma on dostęp do odpowiednich narzędzi.
Uprawnienia wydane w jednym państwie członkowskich
są ważne we wszystkich państwach członkowskich.

Jak przeprowadzać kontrolę szczelności?

Stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy cieplne
zawierające 5 t równoważnika CO2 fluorowanych gazów cieplarnia
nych lub więcej (10 t równoważnika CO2 lub więcej w przypadku
urządzeń zamkniętych hermetycznie) muszą przechodzić regularne
kontrole nieszczelności przeprowadzane przez uprawniony personel.
Ładunek
fluorowanych
 gazów
cieplarnianych

Minimalna
częstotliwość
przeprowadzania
kontroli
nieszczelności

Stacjonarne urządzenia chłodnicze
i klimatyzacyjne

Samochody
ciężarowe
chłodnie
i przyczepy
chłodnie

≥ 500 t
≥ 5 t równorównoważ≥ 5 t równoważnika CO2
nika CO2
ważnika CO2
≥ 50 t
(urządzenia
(urządzenia
(urządzenia
równozamknięte
zamknięte zamknięte herważnika
hermetycznie
hermetycznie metycznie ≥ 10 t
CO2
≥ 10 t równo≥ 10 t rów- równoważnika
ważnika CO2)
noważnika
CO2)
CO2)

Bez należycie
funkcjonującego,
odpowiedniego
systemu wykrywania
nieszczelności

obowiązkowy system
6
wykrywania
12 miesięcy
miesięcy
nieszczelności

12 miesięcy

Z należycie
funkcjonującym,
odpowiednim sys
temem wykrywania
nieszczelności*

24 miesiące

12
6 miesięcy
miesięcy

24 miesiące

* System wykrywania nieszczelności należy sprawdzać co 12 miesięcy, aby
zapewnić jego należyte funkcjonowanie.

Inne urządzenia ruchome, takie jak pojazdy chłodnie (z wyłą
czeniem samochodów ciężarowych i przyczep) lub statki oraz
przenośne urządzenia klimatyzacyjne, nie są objęte obowiązkiem
przeprowadzania kontroli nieszczelności.

Standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności
zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007
1

5
Kolejne kontrole

Sprawdzanie dokumentacji
urządzeń (dziennik)
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PROCEDURY

(w ciągu jednego
miesiąca)
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Aktualizacja
dokumentacji
urządzeń
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Wybór metody
pomiaru

3

Badanie szczelności
metodą pomiarów
bezpośrednich

Badanie szczelności
metodą pomiarów
pośrednich

TAK
Czy wykryto
nieszczelności?

Naprawa
nieszczelności

TAK

Czy podejrzewa się
nieszczelność?
NIE

NIE

6

ZAKOŃCZENIE
Aktualizacja
PROCEDURY dokumentacji urządzeń

1. Sprawdzanie dokumentacji urządzeń (dziennik)

Przed przeprowadzeniem kontroli szczelności uprawniony personel
musi sprawdzić dokumentację urządzeń. Powinna ona zawierać
informacje na temat ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych,
najlepiej z ekwiwalentem CO2. Należy zwrócić uwagę na wszelkie
powtarzające się kwestie lub problemy!

2. Wybór metody pomiaru

Pomiary pośrednie należy stosować wyłącznie, jeśli analiza
parametrów może dostarczyć wiarygodnych informacji na
temat ładunku gazów i prawdopodobieństwa wystąpienia
nieszczelności.
Pomiary bezpośrednie są niezbędne w celu określenia dokładnej
lokalizacji nieszczelności. Można je stosować w każdym przypadku.
Przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody należy uwzględnić
określone cechy instalacji, np. wentylację danego środowiska.

3. Kontrola szczelności przy wykorzystaniu metody
pośredniej i bezpośredniej

Następujące elementy urządzeń muszą być systematycznie
kontrolowane: zawory (wraz z trzpieniami), uszczelki (w tym
uszczelki wymiennych suszarek i filtrów), wszelkie elementy
systemu narażone na wibracje oraz połączenia z urządzeniami
bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi.

Autor fotografii: Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii
i Środowiska (EPEE)

Metody pomiarów pośrednich
–K
 ontrole wzrokowe i ręczne elementów urządzeń, urządzeń
prądu sprężarki, poziomów płynów, objętości uzupełnienia

W razie przypuszczenia, że może wystąpić nieszczelność, prze
prowadza się dodatkowe badania metodą bezpośrednią w celu
określenia dokładnej lokalizacji nieszczelności (zob. rozporządzenie
(WE) nr 1516/2007 art. 7 ust. 3).
Jeżeli wspomniane powyżej elementy urządzeń nie wykazują oznak
nieszczelności, ale przypuszcza się, że może do tego dojść, należy
także sprawdzić pozostałe elementy systemu.

Metody pomiarów bezpośrednich
–K
 ontrole przy wykorzystaniu urządzeń wykrywających gaz lub
–K
 ontrole przy wykorzystaniu specjalnych płynów pieniących
lub mydlin lub

–K
 ontrole przez zastosowanie w układzie fluorescencyjnego
płynu detekcyjnego (lub odpowiedniego barwnika) (pod wa
runkiem że producent urządzenia dopuszcza taką możliwość,
a kontrola wykonywana jest przez personel posiadający
uprawnienia pierwszej kategorii)
Przed dokonaniem kontroli szczelności za pomocą próby ciśnieniowej
z wykorzystaniem odpowiedniego gazu (np. azotu beztlenowego)
personel posiadający odpowiednie uprawnienia musi odzyskać czynnik
chłodniczy z całego systemu.

4. Naprawa nieszczelności

Wykryte nieszczelności należy jak najszybciej naprawić. W razie
potrzeby przed naprawą należy odpompować gazy lub dokonać ich
odzysku, a następnie przeprowadzić próbę szczelności (patrz wyżej).
Należy określić przyczynę nieszczelności w celu uniknięcia jej
powtórzenia.

5. Kolejne kontrole

Po dokonaniu naprawy nieszczelności w ciągu miesiąca przeprowa
dza się kolejną kontrolę zgodnie z powyższymi wymogami. Należy
w szczególności zwrócić uwagę na obszary, w których znaleziono
nieszczelności, oraz wszelkie miejsca, które zostały poddane obciążeniu
podczas naprawy.

6. Aktualizacja dokumentacji urządzeń

Dokumentację urządzeń należy aktualizować po każdej kontroli
nieszczelności.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/
legislation/documentation_en.htm
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bezpieczeństwa i urządzeń sterujących

–A
 naliza następujących parametrów: ciśnienia, temperatury,

