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35 års erfarenhet inom kylteknik.
25 års erfarenhet av brandfarliga köldmedier i 
Sverige och Storbritannien.
Medlem i gruppen som arbetat fram Svensk 
Kylnorm, Brandfarliga Köldmedier.



It’s Green to be COOL

Lagar och regler
Följande lagar (I Sverige) styr vårt användande av köldmedier:

• EU Förordning 417/2014 
(F-Gas Förordningen).

• Svensk Förordning SFS2016:18
(Förordning om fluorerade växthusgaser).

• EU-Förordning 1272/2008 (CLP-Förordningen) 
(Classification, Labeling, Packaging).

• MSBFS 2013:3
(Hantering av brandfarliga gaser och vätskor)

• ATEX-direktivet
2014/34/EU och 1999/92/EG 



It’s Green to be COOL

Svensk Kylnorm
• Hösten 2014 påbörjades en revison av Svensk 

Kylnorm med avseende på brandfarliga 
köldmedier.

• Den har varit ute på remiss under vinter/våren 
2016/2017.

• Beräknas vara tillgänglig Q3/Q4 2017.



It’s Green to be COOL

Svensk Kylnorm
• Gäller enbart stationära aggregat med 

brandfarliga köldmedier.
• Behandlar:

– Klassificering.
– Konstruktion.
– Riskutredning.
– Installation.
– Service och Reparation.
– Användning.
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Svensk Kylnorm: Generella regler
• Generellt gäller samma regler för brandfarliga 

köldmedier som för traditionella köldmedier med 
avseende på konstruktion, kontroll och 
besiktning.

• För tryckkärl gäller delvis andra regler.
• Enligt PED skall Hel-Hermetiska kompressorer 

betraktas som tryck-kärl 
• För installation av icke undertrycksventilerade 

aggregat samt platsbyggda aggregat skall ATEX 
konsulteras. 
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Svensk Kylnorm
• Aggregat och installationer skall CE-märkas på 

samma sätt som traditionella installationer.
• I vissa lägen gäller ATEX

2014/34/EU och 1999/92/EG.

– SRVFS 2004:7
– ATEX finns i två versioner:

• Utrustning: 2014/34/EU: ELSÄK-FS 1995:6, AFS2016:4
• Arbetsmiljö: 1999/92/EG: AFS 2003:3 
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Klassning och Zoner
• Man indelar installationen i olika Zoner, beroende på brandrisk.
• Användaren skall upprätta en klassningsplan där  dessa zoner är inritade.
• Följande zoner är definerade:

– Zon 0: Ett område där Explosiv gasblandning ständigt eller långvarigt eller ofta 
förekommer.

– Zon 1: Ett område där explosiv gasblandning förväntas förekomma tillfälligt vid 
normal drift.

– Zon 2: Ett område där explosiv gasblandning inte förväntas förekomma vid 
normal drift, och om den ändå förekommer, i så fall endast kortvarigt.

• En kylmaskin faller normalt sett under Zon 2, då den förväntas vara tät och 
ej läcka.

• OBSERVERA ATEX hanterar enbart normal drift, och ett läckande system är 
ej normal drift.

• Vid servicearbete kan Zon 1 uppstå i maskinrum/uppställningsplats
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Klassning och Zoner
• Utloppen från säkerhetsventiler och ventilation 

skall klassas.
• Normalt sett så är det ZON 1 i en sfär om 3m från 

utloppen samt ZON 2 i en sfär 4m.
• Zonerna uppmärks på ritning med:

– Zon 0 : Cirklar.
– Zon 1 : Korstreckad i 45 graders vinkel.
– Zon 2 : Streckad i 45 graders vinkel.

• Området/Zonen kring utloppen skall skyltas med 
EX-Skylt.
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Exempel på Klassningsplan
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Köldmedier
• Alla Kemiska ämnen, inklusive köldmedier 

klassificeras i enlighet med CLP-Förordningen.
• Det finns bara två klasser av köldmedier

– Icke Brandfarliga
– Brandfarliga

• Det innebär att A2L och liknande klassificeringar inte
är applicerbara i Sverige eller inom övriga EU.

• Klassningarna enligt EN378 är dock relevanta vid 
riskbedömningen.
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Köldmedier
• Alla brandfarliga köldmedier inklusive de s.k. A2L 

köldmedierna skall följaktligen behandlas på samma 
sätt, d.v.s. Brandfarliga

• Bl.a. gäller maximal fyllnadsmängd i ett system eller 
sammankopplade system om 30kg.

• Vid fyllnadsmängder över detta skall tillstånd sökas.
• Begränsningar av fyllnadsmängder i publika 

områden.
• En riskanalys skall alltid göras
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Köldmedier
• Eftersom även A2L köldmedier är klassificerade 

som mycket brandfarliga, gäller även reglerna för 
utrustning i Explosiv atmosfär (ATEX) för dessa.

• SEK Handbok 426 ger information avseende bl.a. 
Zon-indelning samt elinstallation inom EX-zoner.

• För icke undertrycksventilerade aggregat samt 
DX-aggregat gäller EX-Zon 2 i apparatrummet 
eller uppställningsplatsen.
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Köldmedier
• De R290 och R1270 beter sig som vilket annat köldmedium som helst, med 

följande fördelar:
– Rent Köldmedia, Ingen köldmediablandning, dvs ingen glide.
– Kompatibel med alla normalt i kylsystem förekommande komponenter.
– Alla vanliga verktyg kan användas, med undantag av läcksökare.
– Mineralolja eller ännu hellre PAO-olja.

Konsultera alltid kompressortillverkaren. 
– Relativt lågt kondenseringstryck.
– Relativt högt förångningstryck.
– Relativt låg hetgastemperatur.

• Brännbara köldmedier såsom R290 och R1270 fungerar ypperligt i alla typer av 
anläggningar, såsom Lågtemperatur/Frys, Mediumtemperatur/Kyl, 
Högtemperatur/Komfort, samt även Värmepumpsapplikationer.

• Vissa kompressortillverkare kan ha restriktioner gällande min/max 
förångningstemperatur och kondenseringstemperatur.

• Ofta vill man ha en relativt hög suggasöverhettning, 20-25K.
• Med HC-mediernas egenskaper är det fördelaktigt att använda suggasväxlare.
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Installation och projektering
• Samma regler gäller för samtliga anläggningar med brännbara 

köldmedier, även för de s.k. A2L-medierna.
• Maskinrumskrav:

– För typer av maskiner, vilka inte har undertrycksventilerade höljen 
gäller:

• Minst ATEX-Zon2, all utrustning skall vara IP54 eller bättre, dessutom gäller 
krav för gnistbildning och yttemperatur mm.

– Vid Undertrycksventilerade höljen: Inga speciella krav.
– Indirekta system, avluftare, säkerhetsventiler mm drages till 

undertrycksventilation, Alla avluftare skall finnas i nmaskinrum.
– Tänk på att Förångare/Kondensorer/Rörledningar mm även innefattas 

(främst när det gäller R32 och aggregat med HFO).
– Utloppsledningen för köldmediakretsarnas säkerhetsventiler beräknas 

enligt gängse regler, samt skall vara i metall
– Utloppsledningen skall vara skild från utloppsledning från icke 

brandfarliga köldmedier. 
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Installation och projektering
• Vid Platsbyggda eller Öppna aggregat är det 

lämpligt med gasvarningssystem.
– Gasvarningssystemen reagerar på alla typer av 

brännbara gaser, Till exempel:
• Etanol.
• Truckladdning
• Kontaktlim (typ Armaflexlim) 

• Tänk på att Hel-hermetiska kompressorer är 
tryckkärl, och att PED gäller för dessa.

• Semihermetiska kompressorer är ej tryckkärl.
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Installation och projektering
• Välj Undertrycksventilerade aggregat.
• Fullständigt indirekta system är att föredra.
• Koppla utloppen från avluftare och säkerhetsventiler till 

påfyllnadskärlet.
• Anslut påfyllnadskärlet till undertrycksventilation.
• Ventilationen skall kunna hålla 20 Pa  undertryck i 

aggregatets hölje (samt i eventuellt påfyllningskärl).
• Ventilationssystemet är att betrakta som EX-klass 1.
• Fläkten skall vara EX-klassad.
• Fläkten monteras så nära utloppet som möjligt.
• Fläktkanalen skall vara utförd i metall.
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Installation och projektering
• Beräkning av ventilationen:

– 𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 16,67 ∗ 𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑝𝑝25

𝑙𝑙/𝑠𝑠

– Där:
qmin= erforderlig luftmängd i l/s
mk = aggregatets köldmediefyllning i kg
ρ25 = köldmediegasens densitet vid atmosfärstryck vid 25 °C i kg/m3

• Förenklad metod:

– 𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50 ∗ 𝑚𝑚𝑘𝑘
2
3

• För R290 gäller då ca 9l/s och kg fyllnadsmängd
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Installation och projektering
• Samma dokumentationskrav som för traditionella 

anläggningar gäller.
• Riskanalys innan installation för själva anläggningen 

skall alltid utföras.
• Riskanalys avseende själva installationen skall alltid 

utföras, speciellt viktig om det är en platsbyggd 
anläggning. 

• Riskanalys avseende service skall alltid utföras.
• För maskinrum gäller samma grundläggande krav som 

för traditionella anläggningar, dvs krav på ventilation, 
belysning, utrymnings-möjligheter etc.
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Exempel på installationer

150 kW Butikskylanläggning med ENRAD Kompressormoduler 3 x 4Kg R290
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Exempel på installationer

ENRAD CH100CC Placerad vid lastintag, 2 x 1,3 Kg R290
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Service
• I princip kan all normal serviceutrustning användas, med 

vissa undantag.
• Läcksökare, specifik läcksökare för HC skall användas, den 

vanliga fungerar inte.
• Manometerställ, Vanligt elektroniskt ställ med HC-Media 

inprogrammerat.
• Vakuumpump vanlig 2-steg IP54, med möjlighet att ansluta 

utloppet till slang.
• Tömningsaggregat erfordras normalt inte, dock skall vara 

EX/IP54.
• Det kan vara lämpligt att jorda köldmediaflaskor, 

tillsammans med aggregatet och eventuellt 
tömningsaggregat, samt vakuumpump.
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Service
• Återtagen gas får INTE returneras till 

köldmedialeverantör.
• Var göra av återtaget HC-köldmedia:

– Släpp ut gasen i det fria på ett kontrollerat sätt.
– Fackla av den (i gasolgrillen eller liknande)

• Sunt förnuft gäller, tänk efter före.
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Förslag på arbetsgång
Förberedelse

• Innan arbetet påbörjas, försäkra dig om att ingen 
utläckt gas kan finnas inom arbetsutrymmet.

• Propan R290 samt Isobutan R600 är fullständigt luktfri.
• Propen(Propylen) R1270 har en svag sötaktig lukt.
• Sök av arbetsområdet med din läcksökare, gaserna är 

tunga och samlas vid golvet.
• Tillse att inga antändningsanordningar finnes inom 

riskområdet.
• Tillse att samtlig ventilation fungerar och är i drift.
• Tillse att utrymningsvägar och ryggningsavstånd är 

tillfredställande
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Förslag på arbetsgång
Tömning

• Töm aggregatet genom manometerstället, 
antingen genom:
– Befintlig Undertrycksventilation.
– Direkt ut på ett kontrollerat sätt, dvs inga 

antändningsanordningar inom riskområdet för 
utsläpps-slangen, övervaka vid behov.

– Återvinningsaggregat till speciell icke-returnerbar 
flaska, regler om fyllnadsgrad gäller på samma sätt 
som traditionella F-Gaser.

• Ha läcksökare eller specifik gasvarnare i drift 
inom arbetsplatsen och dess riskområde.
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Förslag på arbetsgång
Tömning

• När aggregatet är tömt, fyll på med nitrogen och upprepa.
• Koppla in vacuumpump, vacuumpumpa aggregatet (ej 

nödvändigt till slutvacuum).
Vacuumpumpens utlopp skall vara förbundet via slang med 
ventilation eller utomhus.

• Fyll på med Nitrogen, vacuumpumpa på nytt.
• Upprepa minst 2 gånger.
• Då oljan löser upp mycket köldmedia är det nödvändigt att 

skölja ett flertal gånger med nitrogen.
Om möjligt låt Vevhusvärmen vara i drift.

• Innan arbete sedan påbörjas är det viktigt att systemet är 
fyllt med nitrogen.

• Vid lödning skall nitrogen användas.
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OBS och VARNING
Sug aldrig någonsin hem köldmediet med kompressorn.

Om det finns läckage i systemet finns det en risk för 
självantändning inuti kompressorn, med påföljande 
explosion.

Töm och skölj alltid aggregatet innan arbete.
Efter avslutat arbete: 
Skölj återvinningsaggregat / vakuumpump med nitrogen.
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Service
• Använd alltid i möjligaste mån 

originalreservdelar, om ej möjligt, se till att 
ersättningsdelarna är kompatibla med 
köldmediet.

• Kontrollera alltid kompabiliteten med 
tillverkaren av aggregatet

• Undvik att montera manometerställ, använd 
de inbyggda tryckmätarna i möjligaste mån.
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Service
Driftspunkter

• Vid normal drift vill man ha en hög 
suggasöverhettning, 20K eller mer.

• Hetgastemperaturer bör ligga ca 20K över 
kondenseringstemperatur.

• Oljevärmare skall alltid finnas, i vissa driftsfall kan den 
vara i kontinuerlig drift.

• Eftersom oljan löser ut stora mängder köldmedia så bör 
man vara försiktig vid till exempel ett kompressorbyte, 
då det kan finnas relativt stora mängder av 
kvarvarande köldmedia i oljan.
Kompressorena och olja skall därför vara tätade, olja 
förvaras i lämpliga kärl.
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Utbildning
• IUC håller kurser i Brännbara köldmedier

Kursinnehåll:
– Brännbarhetsgränser
– Antändningsenergier
– Förbränningsenergier
– Egenskaper för Propan, Isobutan
– Bedömning av risker
– Skyddsåtgärder
– Myndighetskrav
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Bra länkar
• www.alltomfgas.se
• www.msb.se/Sok/?query=brandfarlig+vara
• www.msb.se/farligtgods
• www.echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database
• www.av.se
• www.elstandard.se
• www.skvp.se
• www.naturvardsverket.se
• www.eur-lex.europa.eu/homepage.html

It’s Green to be COOL

http://www.alltomfgas.se/
http://www.msb.se/Sok/?query=brandfarlig+vara
http://www.msb.se/farligtgods
http://www.echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.av.se/
http://www.elstandard.se/
http://www.skvp.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Tack för mig


	Lysbildenummer 1
	Om Mig
	Lagar och regler
	Svensk Kylnorm
	Svensk Kylnorm
	Svensk Kylnorm: Generella regler
	Svensk Kylnorm
	Klassning och Zoner
	Klassning och Zoner
	Exempel på Klassningsplan
	Köldmedier
	Köldmedier
	Köldmedier
	Köldmedier
	Installation och projektering
	Installation och projektering
	Installation och projektering
	Installation och projektering
	Installation och projektering
	Exempel på installationer
	Exempel på installationer
	Service
	Service
	Förslag på arbetsgång�Förberedelse
	Förslag på arbetsgång�Tömning
	Förslag på arbetsgång�Tömning
	OBS och VARNING
	Service
	Service�Driftspunkter
	Utbildning
	Bra länkar
	Tack för mig

