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LYHENTEET JA TERMIT

COP

Lyhenne englannin kielisistä sanoista Coefficient Of Performance. Tarkoittaa hyötysuhdetta. Esimerkiksi merkintä COP
4 tarkoittaa, että 1 kW: n sähköteholla saadaan siirrettyä 4
kW:N lämpöeteho.

Drop-in

Drop-in kylmäaineet ovat uusia kylmäaineita, jotka sopivat
vanhoihin järjestelmiin ilman suuria muutoksia laitteistoihin.

EU

Euroopan unioni

GWP

Lyhenne englannin kielisistä sanoista Global Warming Potential. Ilmoittaa kylmäaineen haitallisuuden ilmastolle.

kWh

Kilowattitunti. Esimerkiksi sähkön kulutusta mitataan usein
kilowattitunteita.

ODP

Lyhenne englannin kielisistä sanoista Ozone Depletion Potential. ODP-arvo ilmoittaa kylmäaineen haitallisuuden otsonikerrokselle.

SCOP

Lyhenne englannin kielisistä sanoista Seasonal Coefficient of
Performance. SCOP kertoo koko lämmityskauden hyötysuhteen, eli vuosihyötysuhteen. SCOP-luku kertoo tarkemmin,
mikä on laitteen oikea hyötysuhde markkina-alueella.
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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua kylmäaineiden ympäristövaikutuksiin, ja
niistä johtuvaan lainsäädännön kiristymiseen. Opinnäytetyössä tutkitaan nykyisin yleisesti käytössä olevia laitteistoja ja niiden käyttämiä kylmäaineita. Opinnäytetyössä tutkitaan pääasiassa Euroopan Unionin F-kaasuasetuksen vaikutuksia. Opinnäytetyössä käsitellään myös vuonna 1989 voimaan astunutta Montrealin pöytäkirjaa, jonka tavoitteena
on suojella maapallon otsonikerrosta. Montrealin pöytäkirjassa CFC-kylmäaineet kiellettiin ja ovat ne ovat häviämästä käytöstä sovitussa aikataulussa.
Opinnäytetyössä tarkoituksena on tutkia LVI-tekniikassa käytettyjä kylmäaineita, niiden
ominaisuuksia ja vaikutuksia, sekä mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja eri lämmitysja jäähdytyssovelluksiin. Asioiden tarkastelua tehdään Euroopan näkökulmasta, sillä
EU:n F-kaasuasetus koskettaa, jokaista Euroopan Unionin jäsenvaltiota.
Opinnäytetyössä pohditaan erilaisia ratkaisuja kiellettävien kylmäaineiden tilalle ja mitä
haasteita korvaavat kylmäaineet asettavat kylmälaitteille. Työssä tutkitaan myös mitä
hyötyjä uudet kylmäaineet tarjoavat laitteistoille, ympäristölle ja käyttäjälle. Opinnäytetyössä vertaillaan uusien vaihtoehtojen kustannuksia, helposti korvattavuutta, saatavuutta, tehoa ja ympäristöystävällisyyttä nykyisin käytössä olevien kylmäaineiden
kanssa.
Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan suurimpien kylmäaine- ja kylmälaite/lämpöpumppuvalmistajien uutisia ja ilmoituksia kehityksessä olevista kylmäaineista pohditaan alan
mahdollisia tulevaisuuden näkymiä.
Lähteinä käytettiin pääasiassa internetistä löytyviä alaan liittyviä sivuja ja julkaisuja, sillä
ala kehittyy nopeasti jatkuvalla tahdilla, jolloin internetistä löytyvät lähteet tarjoavat todennäköisesti ajantasaisimman tiedon. Lisäksi kirjoittaja osallistui Lämpöpumppu 2018seminaariin ja vieraili Oilonin tehtaalla.
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2.1

KYLMÄAINE JA KYLMÄPROSESSI

Kylmäprosessi

Kiertoprosessissa siirretään lämpöä prosessin tekemän työn avulla. Kylmälaitteeseen
kuuluu neljä pääkomponenttia: höyrystin, kompressori, lauhdutin ja paisuntaventtiili
(Kuva 1).

KUVA 1. Kylmäkierto prosessin periaatekuva (Jäähdytys ja kylmätekniikan luentomateriaali. Tampereen ammattikorkeakoulu)
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Höyrystimessä matalapaineinen ja matalalämpöinen kylmäaine sitoo
itseensä lämpöenergiaa ympäristöstä, jolloin kylmäaine höyrystyy. Höyrystynyt kylmä
aine menee kompressoriin, jossa sen paine ja lämpötila kasvavat. Kompressorista tule
va höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se luovuttaa lämpöenergiaa ympäristöön ja
tiivistyy nesteeksi. Neste johdetaan vielä paisuntaventtiiliin, jossa nesteen paine alenee ja
myös sen lämpötila laskee. Kylmä neste palaa höyrystimeen, jolloin kierto voi alkaa uudelleen. (Motiva n.d. Ilmalämpöpumput) Suomessa rakennusten lämmittämiseen tarkoitettu lämpöpumppu toimii kyseisellä periaatteella. Höyrystimessä kylmäaine sitoo itseensä lämpöenergiaa, joka vapautuu lauhduttimessa talon sisällä. Jääkaappi toimii samalla periaatteella, mutta lauhdutin sijaitsee jääkaapin ulkopuolella, kun taas höyrystin
jääkaapin sisäpuolella. (Danfoss n.d. The frifge how it works)

2.2

Kylmäaineet ja niiden luokittelu

Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään väliaineina lämmön siirtämiseen
kylmäkoneistoissa. Kylmäaineiden käyttö kylmäkoneistoissa perustuu niiden kykyyn
muuttaa olomuotoa nestemäisestä kaasumaiseksi ottaessaan vastaan lämpöä ympäristöstään, tai kaasumaisesta nestemäiseksi luovuttaessaan lämpöä ympäristöönsä. Tätä olomuodon muutosta hyväksikäyttäen saadaan suuriakin lämpökuormia siirrettyä suhteellisen pienellä kylmäaineen massavirralla. Kylmäaineen ominaisuudet riippuvat suuresti
siihen kulloinkin vaikuttavasta paineesta ja lämpötilasta. (Suomen kylmäaineyhdistys ry
2017)
Lainsäädännöllisesti kylmäaineet jaotellaan halogeenimolekyylien perusteella. Halogeenihiilivedyt voidaan jakaa halogeenimolekyylien perusteella
seuraaviin ryhmiin: CFC, HCFC, HFC, PFC, HFO. Edellä esitettyjen ryhmien lisäksi on
olemassa vielä ryhmä kylmäaineita, jotka eivät sisällä lainkaan halogeenimolekyylejä.
Näitä kylmäaineita kutsutaan ns. luonnonmukaisiksi kylmäaineiksi. (Darment 2019)
Kylmäaineita voidaan luokitella myös perustuen niiden turvallisuuteen, kuten syttyvyyteen tai myrkyllisyyteen. Kylmäaineita voidaan lajitella perustuen niiden ympäristövaikutuksiin. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
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2.2.1

Eri kylmäainetyypit

CFC:
Täysin halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät klooria, fluoria ja hiiltä, muttei lainkaan
vetyä (eng. Chloro-Fluoro-Carbon). Suuren otsoni- ja merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
HCFC:
Osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät klooria, fluoria, hiiltä ja vetyä (eng.
Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon). Pienen otsoni- ja merkittävän kasvihuonehaitallisuuden
omaavia kylmäaineita. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
HFC:
Osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät fluoria, hiiltä ja vetyä (eng.
Hydro-Fluoro- Carbon). Otsonihaitattomia, mutta merkittävän
kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
HFO:
Osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät fluoria, hiiltä ja vetyä (eng.
Hydro-Fluoro- Olefin). Otsonihaitattomia ja alhaisen kasvihuonehaitallisuuden
omaavia kylmäaineita. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
Luonnolliset kylmäaineet:
Eivät sisällä halogeeni molekyylejä. Nämä ns. luonnonmukaiset kylmäaineet (eng: natural refrigerants) jaetaan kahteen ryhmään: HC-kylmäaineet ja epäorgaaniset kylmäaineet.
HC-kylmäaineita ovat puhtaat hiilivedyt (en: Hydro-Carbon), kuten esimerkiksi kylmäaine R290 eli propaani ja kylmäaine R600 eli butaani. Epäorgaanisia kylmäaineita ovat
puhtaat epäorgaaniset yhdisteet (en: Inorganic Compounds), kuten esimerkiksi kylmäaine
R717 eli ammoniakki ja kylmäaine R744 eli hiilidioksidi. (Darment 2019.Kylmaaineinfo), (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
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2.2.2

Turvallisuus

Kylmäaineet jaetaan kahteen ryhmään niiden myrkyllisyyden mukaan. Ryhmä A kuuluvat kylmäaineet, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo ≥ 400 ppm, kun taas ryhmä B
kuuluvat kylmäaineet, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on alle 400 ppm.
Kylmäaineet jaetaan nykyisin neljään ryhmään perustuen niiden alemman syttymisrajan
(LFL), ja palamislämmön mukaan. Alempi syttymisraja on kylmäaineen minimipitoisuus, joka aiheuttaa liekin syttymisen kylmäaineen ja ilman homogeenisessa seoksessa.
TAULUKKO 1. Syttyvyys ilmakehän paineessa (101,3 kPa) ja 60 °C lämpötilassa. Palamisnopeus ilmakehän paineessa (101,3 kPa) ja 23 °C. (Chemours 2017. The future of
refrigerants hvac excellance), (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)

LUOKKA

SYTTYVYYS

PALAMIS- PALAMIS-

SYTTYMIS-

NOPEUS

LÄMPÖ

RAJA

1

Ei syttyvyyttä

-

-

-

2L

Alhaisempi syt-

≤ 10 cm/s

< 19 MJ/kg

>

tyvyys
2

3,5

tila-

vuus-%

Syttyvä

> 10 cm/s

< 19 MJ/kg

>

3,5

tila-

vuus-%
3

Korkea

sytty-

> 10 cm/s

vyys

≥ 19 MJ/kg

≤

3,5

tila-

vuus-%

Luokka 3 luokitukseen riittää, joko palamislämmön tai syttymisraja ehdon täyttäminen.
Molempien ehtojen ei tarvitse täyttyä.
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Suurin osa nykyisin käytössä olevista kylmäaineista kuuluu syttymisen puolesta luokkaan
1. Uudet ympäristöystävälliset kylmäainevaihtoehdot kuitenkin sijoittuvat monesti luokkaan 2L, joka vaatii laitevalmistajalta ratkaisuja turvallisuuden takaamiseksi.
(Chemours 2017. The future of refrigerants hvac excellance)

TAULUKKO 2. Kylmäaineiden turvallisuusluokitus. (Suomen Kylmäaineyhdistys ry
2017)
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2.3

Kylmäaineiden historia

Kylmäaineiden historia alkaa 1800-luvulta. Ensimmäiset laitteistot toimivat luonnollisilla
kylmäaineilla, kuten hiilidioksidilla tai ammoniakilla, kuten kuvasta 2 nähdään. Luonnolliset kylmäaineet ovat ympäristöystävällisiä, mutta monet niistä ovat helposti syttyviä ja
myrkyllisiä. Ajan tekniikalla syttyvyyttä ja myrkyllisyyttä ei voitu hallita. Talon sisälle
sijoitettu jääkaappi aiheutti suuren syttymisriskin talolle.

KUVA 2. Kylmäaineiden kehityksen historia. (Chemours 2017. The future of refrigerants
hvac excellance)

Vuonna 1928 turvallisuusongelmat saatiin ratkaistua, kun R12 kylmäaine kehitettiin. R12
kuuluu CFC-kylmäaineisiin. Se ei ole myrkyllinen, eikä syttyvä toisin, kun aiemmin käytössä olleet kylmäaineet. CFC-kylmäaineet ovat hyvin haitallisia ympäristölle, mutta
1930-luvulla ympäristövaikutuksista ei ollut mitään tietoa.
1950-luvulle tultaessa länsimaissa jääkaapit ja pakastimet olivat yleistyneet. Kylmäaineita oli myös kehitelty lisää, kuten R22. R22 kuuluu HCFC-kylmäaineisiin. R22 on pidetty ominaisuuksiltaan yhdestä kaikista parhaimmista kylmäaineista. Se sopi melkein
jokaiseen jäähdytyssovelluksen hyvällä hyötysuhteella.
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Käytössä olleiden kylmäaineiden haitallisuutta maan otsonikerrokselle alettiin epäilemään 1970-luvulla ja vuonna 1985 pystyttiin todistamaan haitallisuus otsonikerrokselle.
Tämän jälkeen aloitettiin siirtyminen HFC-kylmäaineisiin, jotka eivät aiheuta otsonikatoa. Monet näistä HFC-kylmäaineista on edelleen käytössä, mutta osasta niistä on tarkoitus pyrkiä myös eroon, sillä ne aiheuttavat ympäristön lämpenemistä. (Kylmämuseo n.d.
Kylmäaineiden kehitys)
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3

KYLMÄAINEIDEN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

3.1

Ympäristövaikutukset

ODP
The ozone depletion potential on luku, joka ilmoittaa kylmäaineen suhteellisen otsonihaitallisuuden. Referenssilukuna käytetään kylmäaineen R11 arvoa, jolle on annettu arvo
1,0. Asteikko on 0…1,0. Nykyisten kylmäaineiden ODP-arvo on 0.
GWP
Global Warming Potential on arvo, joka ilmoittaa kylmäaineen kasvihuonehaitallisuuden.
Vertailulukuna käytetään hiilidioksidin (CO₂) haitallisuuslukua, jonka arvo on 1,0.
TEWI
Total Equivalent Warming Impact on luku, joka ilmoittaa kylmäjärjestelmän elinkaaren
aikana tuotetun kasvihuonehaitallisuuden kg:na CO₂:ta. TEWI:ssä huomioidaan sekä suorat kylmäainepäästöt että laitteen energiankulutuksesta johtuvat CO₂-päästöt. Asteikko on
0:sta ylöspäin.
(United States Environmental Protection Agency n.d.)
(Suomen Kylmäaineyhdistys ry 2017)

3.1.1

Otsonikato

Otsonikerros sijaitsee yläilmakehässä ja se suojelee maapalloa auringon haitallisilta UV
säteilyltä. Otsonikatoon herättiin 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin huomattiin, että Antarktiksen alueelle on muodostunut valtava otsonikato. Tuolloin käytössä olleet kylmäaineet
olivat yksi otsonikatoa aiheuttaneista tekijöistä. Otsonikadon pysäyttämiseksi ryhdyttiin
tehokkaisiin toimiin ja vuonna 1987 allekirjoitettiin Montrealin pöytäkirja. (Ympäristö.fi
verkkopalvelu 2019. Otsonikerros)
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3.1.2

Ilmaston lämpeneminen

F-kaasuilla on korvattu otsonikerrosta heikentäviä aineita, joiden käytöstä on luovuttu
otsonikerroksen suojelusopimuksen Montrealin pöytäkirjan myötä. Fluoratut kasvihuonekaasut eivät tuhoa otsonikerrosta, mutta toimivat ilmakehässä jopa tuhansia kertoja hiilidioksidia voimakkaampina kasvihuonekaasuina. GWP-arvo kertoo kuinka paljon aine
lämmittää ilmastoa hiilidioksidiin verrattuna. (Ympäristö.fi verkkopalvelu 2018. f-kaasut)

3.2
3.2.1

Lainsäädäntö ja ympäristösopimukset
Montrealin pöytäkirja

Vuonna 1985 löydetty Etelämantereen yläpuolinen otsoniaukko herätti suuren huolen otsonikerroksen ohenemisesta ja sen aiheuttamasta uhasta maapallolle.
Otsoniaukon aiheuttajaksi paljastuivat tuolloin yleisesti käytössä olleet CFC-kaasut – eli
pääasiassa jäähdytyslaitteiden freonit – sekä sammutuslaitteistoissa käytetyt halonit. 16.
syyskuuta 1987 allekirjoitetussa pöytäkirjassa sovittiin näiden kaasujen tuotannon ja käytön lopettamisesta.
Otsonikerrosta tuhoavien klooriyhdisteiden päästöt lähtivät seurantatutkimusten perusteella laskuun pian pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen. Otsonikerroksen toipuminen on
kuitenkin hidasta, koska otsonia tuhoavat aineet ovat ilmakehässä pitkäikäisiä.
CFC- ja HCFC-kylmäaineiden määrää ollaan saatu laskettua tehokkaasti ja niiden käytön
tulisi loppua täysin ensi vuosikymmenellä, kuten taulukosta 2 nähdään. (Ympäristöministeriö 2017. Montrealin pöytäkirja)

17
TAULUKKO 2. Aikataulu HCFC- ja CFC-kylmäaineiden käytön lopettamisesta. (UN
Environment. 2016)
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3.2.2

EU:n F-kaasuasetus

Asetuksen tavoitteena on suojella ilmastoa kylmäaineista johtuvalta ilmaston lämpenemiseltä. Uusin F-kaasuasetus tuli voimaan vuoden 2015 alusta. F-kaasuasetuksen keskeinen ohjauskeino on F-kaasujen ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen
vertailuvuosien arvoon nähden. Tavoitteeseen pyritään kielloin, rajoituksin sekä kiintiöjärjestelmän avulla, myös siirtymällä kaasuihin, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus
on nykyisiä aineita pienempi. F-kaasuasetus määrää myös kiristyksiä vuotojen tutkimiseen ja estämiseen. Lisäksi määrätään, että F-kaasuja saa jatkossa myydä vain ammattilaisille. Rajoituksia ja kieltoja käsitellään tarkemmin kappaleessa 4 kunkin eri laitteiston
kohdalla. (Linde gas n.d. EU fgas regulation)
Kiintiöjärjestelmä koskee HFC-yhdisteiden määriä, jotka ylittävät 100 t CO2-ekvivalenttia vuodessa. Esim. R134a:n kohdalla tämä on n. 70 kg. HFC-yhdisteen määrä muutetaan
CO2-ekvivalenteiksi kertomalla se GWP-arvolla, eli lämmitysvaikutuksella. Esim. 500
kg R134a-kylmäainetta (GWP 1430) vastaa 715 t CO2-ekv.
HFC-kylmäaineita sisältävien laitteiden on täytynyt olla 1.1.2017 jälkeen mukana kiintiöjärjestelmässä. Asetuksella kielletään 1.1.2020 alkaen korkean lämmitysvaikutuksen
(GWP ≥ 2500) F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin
kylmälaitteiden huollossa (Taulukko 3). Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa kuitenkin käyttää 31.12.2029 asti.
Yleisimmistä käytössä olevista aineista huoltokielto koskee R404a:ta. Huoltokiellosta
sallitaan poikkeus aineille, joiden käyttötarkoituksena on maanpuolustus, ja laitteille, joiden tarkoitus on jäähdyttää tuotteet alle -50 °C lämpötilaan. (Ympäristö.fi verkkopalvelu
2018. Fluoratut kasvihuonekaasut yritystoiminnassa)
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TAULUKKO 3. Kylmäaineet, joiden GWP-arvo on yli 2500. (Suomen Kylmäaineyhdistys ry 2017)

3.2.3

Kigalin lisäpöytäkirja Montrealin sopimukseen

15.10.2016 Montrealin pöytäkirjan osapuolet pääsivät sopimukseen Kigalissa toimista Fkaasujen määrän vähentämiseksi. Sovitussa lisäpöytäkirjassa maat jaetaan neljään eri ryhmään ja jokaiselle ryhmällä on määrätty omat aikataulut ja määrät F-kaasujen vähentämiseksi. Kuvaajasta 1 selviää HFC-kylmäaineiden käytön vähentämisen sovittu aikataulu
ryhmittäin ja kuvasta 3 nähdään maiden ryhmäjako. EU:n osalta sopimus toteutetaan noudattamalla F-kaasuasetusta. Muita ohjelmia, millä tavoitetta lähdetään saavuttamaan ovat
Significant New Alternative Policy (SNAP) Program Yhdysvalloissa. Japanilla ja Kiinalla on myös omat suunnitelmat HFC-kylmäaineiden vähentämiseksi.
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KUVAAJA 1. HFC-kylmäaineiden vähentämisen aikataulu ryhmittäin (Danfoss 2017.
Refrigerant options now and in the future_white paper)

KUVA 3. Kartta sopimusmaista. (UN Environment. 2017)
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4

4.1

NYKYISIN KÄYTÖSSÄ OLEVAT YLEISIMMÄT KYLMÄAINEET

Lämpöpumput

Lämpöpumppuihin kuuluvat ilmalämpö-, ilma-vesilämpö-, maalämpö- ja poisotilmalämpöpumput. Lämpöpumpputyypin mukaan lämpöenergiaa otetaan ulkoilmasta, talon ilmanvaihtoputkiston poistoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta. Lämpöpumput ovat erittäin suosittuja pientaloissa. Lämpöpumppujen suosiota on kasvattanut matalat korot ja
huoli ilmastonmuutoksesta. (Motiva 2018. Lämpöpumput)
Lämpöpumppuja on saatavilla myös suuriin kiinteistöihin. Lämpöpumppujen avulla voidaan hoitaa koko kiinteistön lämmitys, lämminkäyttövesi ja kesäisin myös viilennys.
Maalämpöjärjestelmä mahdollistaa myös tehokkaan vapaaviilennyksen. Lämpöpumput
sopivat myös hyvin osaksi hybridijärjestelmiä. (Tero Linden. Hybridilämmitys)
Nykyiset markkinoilla olevat lämpöpumput käyttävät yleisesti seuraavia kylmäaineita:
R134a, R407c, R410a. F-kaasuasetuksessa ”jäähdytyslaitteet”-sana ei kata ilmastoinnin
jäähdytystä eikä lämpöpumppuja. Näin ollen F-kaasuasetus ei erikseen aseta kieltoja lämpöpumpuille lukuun ottamatta ”single split” järjestelmien poikkeusta. “Single split” ilmalämpöpumppu on lämpöpumppu, joka koostuu vain yhdestä ulko- ja sisäyksiköstä. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)
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4.2

Liikuteltavat ilmastointilaitteet ja autojen ilmastointi

Kaikki uudet autot on pääsääntöisesti varustettu ilmastoinnilla. Järjestelmä toimii samalla
periaatteella kuin jääkaappi tai huoneen ilmalämpöpumppu. MAC-direktiivi määrää, että
vuodesta 2017 alkaen EU:n alueella myytävissä autoissa ei ole saanut käyttää yli 150
GWP-arvon ylittäviä kylmäaineita. Autojen ilmastoinnissa ennen yleisesti käytetty
R134a-yklmäainettta, jonka GWP-arvo on 1430 kiellettiin MAC-direktiivin myötä. Autojen valmistajat ovat siirtyneet käyttämään pääasiassa R1234yf-kylmäainetta.
F-kaasuasetuksessa tullaan rajoittamaan liikuteltavia huoneilmastointilaitteita, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP-arvo on vähintään 150, kielto astuu voimaan
1.1.2020. (Linde gas n.d. Eu MAC directive)

4.3

Kaupan alan kylmälaitteet

F-kaasuasetus määrää erilaisia rajoituksia kaupan alan kylmälaitteille. Kauppojen kylmälaitteissa on käytetty muun muassa R134a- ja R404-kylmäaineita. Vuodesta 2022 eteenpäin kauppojen kylmälaitteet eivät saa käyttää kylmäaineita, joiden GWP-arvo ylittää
150. Valtaosa laitteistoista on kuitenkin jo nyt siirtynyt käyttämään luonnollisia kylmäaineita. F-kaasuasetus asettaa rajoituksia myös kotitalouksien kylmälaitteille. Jääkaappien
ja pakastimien ylin sallittu GWP-arvo on ollut vuodesta 2015 lähtien 150. (Linde gas n.d.
Product and equipment bans)
Suurissa pakkaslaitoksissa F-kaasuasetus on jättänyt oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoiksi
hiilidioksidin sekä ammoniakin, jotka molemmat ovat luonnollisia kylmäaineita. (Pasi
Kolehmainen. Teollisuuslämpöpumppu- ja jäähdytysseminaari)
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4.4

Nykyisin käytössä olevien yleisempien kylmäaineiden ominaisuudet

4.4.1

R404a

Pääasiassa kaupan alan kylmäkoneistoissa käytetty kylmäaine. Kostuu monesta eri kylmäaineen yhdistelmästä (R125, R143a, R134a (44 / 52 / 4 %)) ja on luokittelultaan HFCsekoitus. Kylmäaineen GWP-arvo on 3920 ja ODP-arvo on 0. On käytetty aikoinaan korvaamaan R502-kylmäaine. F-kaasuasetus asettaa rajoituksia kylmäaineelle ja sen käytöstä ollaan luopumassa. R404a kuuluu turvallisuusluokaltaan A1-luokaan ja näin ollen
se ei ole myrkyllinen eikä syttyvä. (Suomen kylmäaineyhdistys ry. 2017)

R404a mahdollisena korvaajana on pidetty seuraavia kylmäaineita: Hiilidioksidi, ammoniakki, R449a, R448a, R452a, R454a, R454c, R455a (Climalife 2017. Replacements for
R404a and R507)

TAULUKKO 3. Tietoa R404a-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R404a

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Sekoitus

ODP

0

GWP

3920

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Ei syttyvä

Turvallisuusluokka

A1

Korvaavat vaihtoedot

R449a,R448a,R452a,R454a,
R454c, R455a, R744, R717
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4.4.2

R407c

R407c-kylmäaine on käytössä lämpöpumpuissa (esimerkiksi maalämpöpumput) sekä ilmastoinnin jäähdyttämisessä. Käytetty R22-kylmäaineen korvaajana samanlaisten ominaisuuksien ansioista. ODP-arvo kylmäaineella on 0. F-kaasuasetus ei aseta ilmastoinnille, eikä lämpöpumpuille rajoituksia. R407c GWP-arvon ollessa alle 2500 siihen ei kohdistu myöskään huoltokäytön rajoituksia. (Honeywell n.d. R407c) EU:n pienenevät kylmäainekiintiöt kuitenkin vaikeuttavat kylmäaineen saatavuutta ja nostavat sen hintaan.
Suhteellisen korkean GWP-arvon (1174) takia R407c on tutkittu myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta ei yhtä paljon kuin muille kylmäaineille. Esimerkkinä R444b, joka on huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto pienemmän GWP-arvon takia. (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 2016. Test report 61)
TAULUKKO 4. Tietoa R407c-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R407c

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Sekoitus

ODP

0

GWP

1174

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Ei syttyvä

Turvallisuusluokka

A1

Korvaavat vaihtoedot

R444b, R32
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4.4.3

R410a

R410a-kylmäainetta käytetään pääasiassa lämpöpumpuissa ja ilmastoinnissa. Pienissä
sekä suurissa kiinteistöissä. Esimerkiksi ilmalämpöpumpuissa R410a on ollut pitkään
yleisin vaihtoehto. R410a-kylmäaineen GWP-arvo on 2088 ja ODP-arvo on 0. Turvallisuusluokitus R410a-kylmäaineelle on A1. Suorituskyvyiltään Emersonin teettämän tutkimuksen mukaan R410a ja R407c on hyvin lähellä toisiaan. (Emerson n.d.)
F-kaasuasetus ei aseta kieltoja R410a käytölle. Eu:n pienenevät kylmäainekiintiöt kuitenkin vaikeuttavat kylmäaineen saatavuutta ja nostavat sen hintaan. Poikkeuksena on alle
3kg ilmalämpöpumpuille asetettu rajoitus, joka tulee voimaan vuonna 2025. Tämän jälkeen R410a ei voi käyttää kyseisissä laitteissa. Ilmalämpöpumppuvalmistajat ovat heränneet hyvin tähän ja R32 kylmäaineella toimivia laitteita löytyy jo kiitettävästi markkinoilta. Toinen varteenotettava vaihtoehto korvaajaksi on R454b. Lämpöpumppuvalmistajat ovat kuitenkin selvästi suosineet R32 tuotekehityksessä ja kyseisellä kylmäaineelle
olevia laitteita alkaa olemaan jo hyvin markkinoilla. (Suomen kylmäaineyhdistys ry
2017), (Linde gas n.d. R410a)
TAULUKKO 5. Tietoa R410a-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R410a

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Sekoitus

ODP

0

GWP

2088

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Ei syttyvä

Turvallisuusluokka

A1

Korvaavat vaihtoedot

R32, R454b
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4.4.4

R134a

R-134a kylmäaine on monikäyttöinen, sitä on käytetty kodin kylmälaitteissa, kaupallisissa kylmälaitteissa, ilmastoinnin jäähdytyksessä sekä autojen ilmastoinneissa. R134a
kylmäaineen GWP-arvo on 1430 ja ODP-arvo on 0. Turvallisuusluokitus kylmäaineelle
on A1. F-kaasuasetus on rajoittanut R134a käyttöä melkein kaikissa käyttökohteissa. Ainoastaan ilmastointi on jäänyt rajoitusten ulkopuolelle. Autojen ilmastoinnin osalta rajoituksia asettaa MAC-direktiivi. Vaihtoehtona R134a tilalle on kehitetty R1234yf,
R1234ze, R450, R513a, R1234ze. Kaupalliset kylmälaitteet ja kodinkylmälaitteet käyttävät nykyisin usein isobutaania, hiilidioksidia tai propaania. ( Linde gas n.d. commercial
refrigeration), (Darment n.d. R134a)
TAULUKKO 6. Tietoa R134a-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R134a

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Puhdas

ODP

0

GWP

1430

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Ei syttyvä

Turvallisuusluokka

A1

Korvaavat vaihtoedot

R1234yf, R1234ze, R450, R513A,
R1234ze, R600a, R290, R744
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5

5.1

TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT

Vaihtoehtoiset ympäristöystävälliset kylmäaineet

Kylmäala on tuonut markkinoille tai on parhaillaan kehittämässä paljon erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin teknisiin sovelluksiin. Kylmäalalla toimivan Danfossin näkemys uusista
vaihtoehdoista löytyy kuvasta 4. Kylmäainevalistajat muun muassa Honeywell ja Chemours kehittävät jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. Tässä opinnäytetyössä on tutustuttu muutamaan parhaiten tunnettuun ympäristöystävälliseen vaihtoehtoon. Monet uusista vaihtoehdoista eivät sovi sellaisenaan ”drop-in” korvaajiksi, jo olemassa oleville laitteille vaan
ne on kehitelty pelkästään uusille laitteille. (Honeywell 2016. Refrigerants Roadmap),
(Pavkovic 2013. Rehva Journal)

KUVA 4. Danfossin näkemys vaihtoehtoisista kylmäaineista. (Danfoss n.d. Refrigerants
for lowering the gwp)

28
5.1.1

R455a

R455a on suunniteltu R404a korvaajaksi. Käytössä pääasiassa kauppojen kylmälaitteissa,
sekä kylmävarastoinnissa. R455a on hieman tehokkaampi COP perusteella, minkä lisäksi
R455-kylmäaineen GWP-arvo on vain 145. Turvallisuusluokitukseltaan R455a kuuluu
A2L-luokkaan ja näin ollen syttyminen on mahdollista. Koostumukseltaan yhdistelmä
seuraavia kylmäaineita R1234yf 75,5%, R-32 21,5%, R-744 3%. (Honeywell 2016.
Refrigerants Roadmap), (Aga n.d. R455a)

TAULUKKO 7. Tietoa R455a-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R455a

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Seos

ODP

0

GWP

145

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Syttyminen mahdollinen

Turvallisuusluokka

A2L

Käyttökohteet

Kaupan kylmälaitteet ja kylmävarastointi
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5.1.2

R444b

R444b on kehitetty ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi R407c käyttäviin laitteisiin. Näitä laitteita ovat lämpöpumput ja ilmanvaihdon jäähdytys. R444b on tyypiltään
seos, joka koostuu seuraavasti kylmäaineista ( 48,5% R1234ze, 41,5% R32, 10% R152a).
R444b GWP-arvo on 295. Turvallisuusluokitukseltaan kylmäaine kuuluu, kuten moni
muukin matalan GWP-arvon omaava kylmäaine A2L-turvaluokkaan. Kylmäaine on
vielä kehitysvaiheessa. (Emerson n.d)
Muilta ominaisuuksiltaan R444b on hyvin lähellä R407c. Danfoss testasi R444b Tanskassa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa vuonna 2015. Testilaitteena toimi 16 kW ilmavesilämpöpumppu. Testissä huomattiin, että R444b-kylmäaineeen COP oli parhaimmillaan ilman lämpötilan olleessa korkea. Ilman lämpötilan laskiessa R444b COP huononee
nopeammin kuin R407c. R444b hävitessä hiukan tehossa on se erittäin alhaisin GWParvon kanssa silti varteenotettava vaihtoehto R407c laitteisiin. (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 2016. Test report 61)

TAULUKKO 8. Tietoa R444b-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R444b

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Seos

ODP

0

GWP

295

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Syttyminen mahdollinen

Turvallisuusluokka

A2L

Käyttökohteet

Lämpöpumput

ja

ilmastoinnin

jäähdytys. Suunniteltu R407c korvaajaksi. Ei kaupallisessa käytössä
vielä.
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5.1.3

R32

R32 on puhdas kylmäaine, jonka GWP-arvo on 675. Näin ollen se soveltuu hyvin ympäristöystävälliseksi vaihtoehdoksi pääasiassa R410a käyttäville sovelluksille, kuten ilmalämpöpumput. Suuria ilmastoinnin jäähdytysratkaisuja on nykyään myös saatavilla R32kylmäaineelta esimerkiksi Daikinilta. Huonona puolena on sen herkempi syttyvyys verrattuna R410a-kylmäaineeseen. R32 turvallisuusluokitus on A2L. Tämä aiheuttaa haasteita laitteiston asentajien pätevyyksille, sekä laitteiston sijoittelulle kiinteistössä. Lisäksi
R410a-kylmäaineella varustettuja laitteita on vielä huomattavasti enemmän markkinoilla.
(Danfoss n.d. R32)
Taulukosta 9 nähdään ideaalisen kylmäprosessin COP molemmille kylmäaineille. R32
vie tehokkuudessa lievästi voiton R410a-kylmäaineesta. Syitä mistä aineiden erot tehokkuudessa johtuvat ovat seuraavat ominaisuudet: kriittinen lämpötila, höyrystymisen latentti lämpötila, volumetrinen jäähdytys kapasiteetti (VCC) sekä kylmäaineiden tiheydet.
(Danfoss n.d. R32)
R32-kylmäaineella on korkeampi kriittinen lämpötila, jonka ansiosta COP on suurempi.
R32 höyrystymiseen vaadittava lämpö on suurempi kuin R410a, näin ollen massavirta on
pienempi ja COP suurempi. R32 tiheys on myös pienempi kuin R410a, joten laitteistoon
tarvittava kylmäaineen määrä on pienempi. Pienemmän GWP-arvon lisäksi pienempi
täyttömäärä tekee R32 entistä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon. (Danfoss n.d.
R32)
TAULUKKO 9. R410a- ja R32-kylmäaineiden teknisten ominaisuuksien vertailu. ( Purdue university. 2014), (National refrigerants inc. 2018)
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TAULUKKO 10. Tietoa R32-kylmäaineesta.

ASHRAE tunnus

R32

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Puhdas

ODP

0

GWP

675

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Syttyminen mahdollinen
pitoisuuksilla 14%-31%

Turvallisuusluokka

A2L

Käyttökohteet

Lämpöpumput

ja

ilmastoinnin

jäähdytys. Suunniteltu R410a korvaajaksi, etenkin ilmalämpöpumpuissa.
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5.1.4

R1234yf & R1234ze

R1234yf on autojen ilmastoinnissa käytetyn R134a tilalle kehitetty uuden sukupolven
HFO-kylmäaine. Euroopan Unionin alueella MAC-direktiivi on kieltänyt uusissa ajoneuvoissa yli 150 GWP-arvon omaavat kylmäaineet. Ajoneuvojen valmistajat ovat pitkälti
siirtyneet juuri R1234yf käyttämiseen. R1234yf GWP-arvo on 4 ja näin ollen huomattavasti pienempi kuin R134a GWP-arvon (1430). Tehokkuudeltaan R-1234yf on hyvin lähellä R134a. Turvallisuusluokitukseltaan R1234yf kuuluu A2L-luokkaan ja näin ollen
sen syttyminen on mahdollista. Syttyvyys ilman ulkopuolista liekkiä on kuitenkin mahdollista vasta yli 405 asteen lämpötilassa. Syttyvyyden mahdollisuuden takia R1234yf ei
voi sellaisenaan käyttää vanhoissa järjestelmissä vaan ainoastaan R1234yf suunnitelluille
laitteille. (Darment n.d. R1234yf)
R1234ze on myös R134a tilalle kehitetty kylmäaine HFO-kylmäaine, jonka GWP-arvo
on vain 7. Tehokkuudeltaan (COP) se on R134a kaltainen ja soveltuu ilmastoinnin jäähdytykseen, suuriin lämpöpumppuihin, sekä kaupan kylmälaitteistoihin. Turvallisuusluokaltaan R1234ze kuuluu A2L-luokkaan, kuten monet muutkin matalan GWP-arvon
omaavat kylmäaineet. Näin ollen syttyminen on mahdollinen. Ei sovellu vanhoihin R134a
käyttäviin laitteisiin vaan vaatii uuden kyseiselle kylmäaineelle suunnittelun laitteen.
Suomalaisella lämpöpumppuvalmistajalla Oilonilla on suuri tehoisia lämpöpumppuja
saatavilla jo R1234ze kylmäaineella perinteisen R134a sijasta. Ulkomaisista valmistajista
ainakin Daikinilla on myös R1234ze kylmäaineella toimiva laitteita. ( Oilon n.d. Chill
heat), (Daikin 2018. New chiller ranges R1234ze)
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TAULUKKO 11. Tietoa R1234yf-kylmäaineesta

ASHRAE tunnus

R1234yf

Kylmäainetyyppi

HFO

Seoksen tyyppi

Puhdas

ODP

0

GWP

4

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Syttyminen mahdollinen

Turvallisuusluokka

A2L

Käyttökohteet

Ajoneuvojen ilmastointi

TAULUKKO 12. Tietoa R1234ze-kylmäaineesta

ASHRAE tunnus

R1234ze

Kylmäainetyyppi

HFO

Seoksen tyyppi

Puhdas

ODP

0

GWP

7

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Syttyminen mahdollinen

Turvallisuusluokka

A2L

Käyttökohteet

Suuret lämpöpumput, ilmastoinnin
jäähdytys sekä kaupan kylmälaitteistot. Suunniteltu R134a korvaajaksi.
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5.1.5

R450a

R134a korvaajaksi esitetty kylmäaine. R450a tyypiltään seos (R1234ze (58%), R134a
(42%)) ja sen GWP-arvo on 605. Käyttökohteina ovat yleensä suuret lämpöpumput, ilmastoinnin jäähdytys sekä kaupan kylmälaitteet. R450a ei sovellu matalan lämpötilan
kylmäprosesseihin. R450a hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös pieni lämpöliukuma, sekä
POE öljyn käyttö kompressorissa. (Honeywell 2015. R450a)
R450a sijoittuu turvallisuusluokitukseltaan parhaimpaan A1-luokkaan monista muista
pienen GWP-arvon omaavista kylmäaineista poiketen. Teknisiltä ominaisuuksiltaan, kuten tehokkuudeltaan (COP) R450a on lähes samanlainen kuin R134a-kylmäaine. R450a
käyttäviä laitteita ei ole vielä toistaiseksi massatuotannossa. (Emerson 2017)
TAULUKKO 13. Tietoa R450a-kylmäaineesta

ASHRAE tunnus

R450a

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Seos

ODP

0

GWP

605

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Ei syttyvä

Turvallisuusluokka

A1

Käyttökohteet

Suuret lämpöpumput, ilmastoinnin
jäähdytys sekä kaupan kylmälaitteistot. Suunniteltu R134a korvaajaksi.
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5.1.6

R513a

R513a on suunniteltu korvaavaksi vaihtoehdoksi R134a kylmäaineelle. Soveltuu keskija korkealämpöisiin prosesseihin. Pääasiassa teollisuuden ja kaupan kylmälaitteissa.
Ominaisuuksiltaan hyvin lähellä R134-kylmäainetta. R513a tarjoaa ”drop-in” vaihtoehdon R134a-kylmäainetta käyttäville laitteille. R513a on koostumukseltaan 1234yf/R134a yhdistelmän seos (56%/44%). Tarjoaa kuitenkin huomattavasti ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon, sillä R513a GWP-arvo on vain 631. Hyvinä ominaisuuksina on
myös turvallisuus, sillä R513a kuuluu A1-turvaluokkaan ja näin ollen ei ole myrkyllinen
eikä syttyvä. Lisäksi R513a-kylmäaineella ei ole lämpöliukumaa ollenkaan. (Darment
n.d. R513a), (Chemours 2018. Opteon XP10 prodinfo)
TAULUKKO 14. Tietoa R513a-kylmäaineesta

ASHRAE tunnus

R513a

Kylmäainetyyppi

HFC

Seoksen tyyppi

Seos

ODP

0

GWP

631

Myrkyllisyys

Ei myrkyllinen

Syttyvyys

Ei syttyvä

Turvallisuusluokka

A1

Käyttökohteet

Suuret lämpöpumput, ilmastoinnin
jäähdytys sekä kaupan kylmälaitteistot. Suunniteltu R134a korvaajaksi.
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5.1.7

Luonnolliset kylmäaineet

Hiilidioksidi (R744) on luonnollinen kylmäaine. Sen GWP-arvo on 1, sillä hiilidioksidia
käytetään vertailuarvona muille kylmäaineille. Hiilidioksidi kuuluu A1-luokkaan ja ei ole
syttyvä. Suurina määrinä hiilidioksidi on ihmiselle haitallinen, joten kylmälaitteiston
suunnittelussa vuodonilmaisimet ovat tärkeitä. Hiilidioksidi on todella monikäyttöinen
kylmäaine. Hiilidioksidia käytetään kaupan kylmälaitteissa, kylmävarastoinnissa, teollisuuden kylmälaitteissa ja suorahöyrysteisissä jäähdytysjärjestelmissä. Hiilidioksidi ei
kuitenkaan sovi vanhoihin HFC-järjestelmiin, sillä hiilidioksidilla on korkea paine ja matala kriittinen lämpötila. Hiilidioksidin hyötysuhde on paras ulkolämpötilan ollessa matala. Ulkolämpötilan noustessa hyötysuhde romahtaa. Tämän takia hiilidioksidia käytetään myös ammoniakin kanssa yhdessä kaskadijärjestelmissä. Ammoniakilla hoidetaan
jäähdytys ulkolämpötilasta ensin noin -10 asteeseen, josta loppu hoidetaan hiilidioksidijärjestelmällä. Kaskadijärjestelmän toimintaperiaate selitetty kuvassa 5. (Pasi Kolehmainen. Teollisuuslämpöpumppu- ja jäähdytysseminaari 2018.), (Linde gas n.d. R744)

Ammoniakki (R717) on luonnollinen kylmäaine, jonka GWP-arvo on 0. Ammoniakkia
käytetään pääasiassa teollisuuden kylmäjärjestelmissä. Ammoniakin haittapuoliin kuuluu
sen myrkyllisyys sekä syttyvyys. Ammoniakki kuuluu turvaluokkaan B2L. Ammoniakkijärjestelmän sijoittamisessa pitää olla huolellinen aineen myrkyllisyyden sekä syttyvyyden takia. Ammoniakki tarjoaa paremman hyötysuhteen kuin hiilidioksidin laajemmalle
lämpötila alueelle. (Pasi Kolehmainen. Teollisuuslämpöpumppu- ja jäähdytysseminaari
2018.), (Linde gas n.d. R717)
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KUVA 5. Yhdistelmä pakkaslaitos. (Pasi Kolehmainen. Teollisuuslämpöpumppu- ja
jäähdytysseminaari 2018.)
Propaani (R290) on luonnollinen kylmäaine, jonka GWP-arvo on 4. Propaania käytetään
kaupan kylmälaitteissa, teollisuuden jäähdytysjärjestelmissä, sekä ilmastoinnin jäähdytyksessä. Propaanin turvaluokitus on A3 ja näin ollen se ei ole myrkyllistä, mutta on erittäin helposti syttyvää. Koja on tuonut markkinoille propaanilla toimivan vedenjäähdyttimen ilmastoinnin jäähdyttämistä varten. Laitetta löytyy 40-350 kW teholuokan malleina.
(Linde gas n.d. R290), (Koja n.d. R290 esite)
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5.2

Yhteenveto uusien vaihtoehtojen mahdollisuuksista ja haasteista

Haasteena on ympäristöystävällisten kylmäaineiden löytäminen, jotka ovat samalla turvallisia, tekniseltään ominaisuuksiltaan vanhojen kylmäaineiden kaltaisia. Uusia vaihtoehtoja kehittäessä olisi tärkeää, että seuraavat ominaisuudet täyttyisivät: ei syttyviä, ei
myrkyllinen, pysyviä mutta eivät liian pysyviä, jotta eivät kerry luonnonkiertokulussa
sekä höyrystyvät sopivassa lämpötilassa. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2018. Kylmäaineet)
Uusia kylmäaineita käyttäviä laitteita on edelleen vähän markkinoilla ja kehitystyötä tarvitaan reilusti lisää. Kaupan ja teollisuuden kylmälaitteiden siirtyminen pääasiassa luonnollisiin kylmäaineisiin, R32 lämpöpumppujen yleistyminen sekä autojen ilmastoinnissa
luopuminen R134a kylmäaineesta nähdään, että ympäristöystävällisemmät ratkaisut ovat
kuitenkin mahdollista saavuttaa. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2018. Kylmäaineet)
F-kaasuasetuksen aiheuttama paine HFC-kylmäaineiden markkinoille saattamisen vähentämiseksi erittäin tiukassa aikataulussa nostaa kylmäaineiden hintoja ja vaikeuttaa saatavuutta. Kuvaajan 2 taulukosta, nähdään kuinka 2030 tavoitteena oleva 21% lähtötilanteesta tarkoittaisi käytännössä pelkästään alle 500 GWP-arvon, jotta kylmäainekiintiössä
pysytään. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2018. Kylmäaineet)
F-kaasuasetus on aiheuttanut myös kylmäaineiden erittäin voimakasta hinnan nousua
etenkin suuren GWP-arvon omaavien aineiden kanssa. Suurien täyttömäärien laitteissa
huolto- ja hankintakustannuksissa kylmäaineiden reipas hinnan nousu tuntuu selvästi
myös kokonaiskustannuksissa, kuten kuvaajasta 2 selviää. (Suomen kylmäaineyhdistys
ry 2018. Kylmäaineet)
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TAULUKKO 15. Yhteenveto vaihtoehtoisten kylmäaineiden mahdollisuuksista ja haasteista.
Mahdollisuudet

Haasteet

Ympäristöystävällinen

Suurin osa kuuluu A2L-turvaluokkaan.
Aiheuttaa mm rajoituksia laitteiden sijoittamisen suhteen.

Ei lainsäädännöllisiä rajoitteita

Teknisiltä ominaisuuksiltaan eroja nykyisten

kylmäaineiden

ja

laitteiden

kanssa. Ei tarjolla ”drop-in” vaihtoehtoja.
Hallitumpi hintakehitys

Sopivien teknisten ominaisuuksien omaavien vaihtoehtojen löytämisen vaikeus

Laitteiden jatkuva tuotekehitys

Suurin osa markkinoilla olevista laitteista
tällä hetkellä vielä perinteisillä kylmäaineilla.

KUVAAJA 2. Kylmäaineiden hinnan kehitys Suomessa. (Suomen kylmäaineyhdistys ry
2018. Kylmäaineet)
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6.1

R32 VAI R410a ILMALÄMPÖPUMPPU

Lähtötiedot

Esimerkkitapaus on hyvin yksinkertaistettu lasku tyypillisillä lähtöarvoilla. Esimerkkilaskelman tarkoitus on tuoda esiin R32 ja R410a käyttävien ilmalämpöpumppujen valintaan vaikuttavia asioita.
Kuvitteellisessa tilanteessa asiakas etsii ilmalämpöpumppua asuntoonsa. Asunnossa on
lämmintä tilaa noin 100m2 ja vuosittainen lämmitysenergian tarve on noin 15 MW/h.
Hänellä on harkinnassa joko R410a- käyttävä tai R32 kylmäainetta käyttävä laitteisto.
Laitteen valintaan vaikuttavat elinkaarikustannukset, lainsäädäntö ja ympäristöystävällisyys, sekä turvallisuus.
Hintavertailuun valittiin kahdelta eri toimittajalta R410a- ja R32-kylmäainetta käyttävät
ilmalämpöpumput. Tuotteet sisältävät myös asennuksen. Tuotteiksi valittiin Mitsubishi
Electric ilmalämpöpumput, sillä ne olivat pärjänneet loistavasti VTT:n tekemässä testissä
jättäen muut mallit valmistajat selvästi taakseen. (VTT 2018. Ilmalämpöpumppuvertailu)
1. Mitsubishi Electric MSZ-LN25 ilmalämpöpumppu (R32) 2160€ tai 2095€
2. Mitsubishi Electric FH25 (R410a) 1830€, 1895€
Hinnat seuraavilta toimittajilta: Innoair.fi ja Lämpöpumppuhuolto.com

41
6.2

Laskelma

Kuten nähdään, eri myyjillä on suunnilleen samat hinnat tuotteille sekä asennukselle. Valitaan laskujen lähtötiedoiksi halvemmat vaihtoehdot. Elinkaaren aikana kokonaiskustannuksiin vaikuttaa hankintakustannuksen lisäksi käyttökustannukset. Käyttökustannuksiin
vaikuttaa ilmalämpöpumpun käyttämä sähkö, sekä mahdolliset huoltokustannukset.
Huoltokustannuksiin voivat kuulua kompressorin uusiminen tai kylmäaineen täyttäminen. Esimerkkilaskelmassa elinkaarena on 10-vuotta, jonka ajan laitteen odotetaan kestävän ilman suurempia huoltotoimenpiteitä.

Esimerkkilaskun lähtötiedot:
Rakennuksen lämmitysenergian kulutus vuosittain: 15 000 kW/h
Sähkön hinta+ sähkön siirtohinta: 0,15€/kWh
Sähkön hinnan arvioitu eskalaatio: 3%
R32 ilmalämpöpumpun hankintahinta: 2095€
R410a ilmalämpöpumpun hankintahinta: 1830€
R410a-kylmäaineella varustettu ilmalämpöpumppu on hankinta kustannuksiltaan 2095€1830€= 265€ edullisempi kuin R32-kylmäaineella varustettu ilmalämpöpumppu.
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TAULUKKO 16. Laitteiden vuosittaiset käyttö kustannukset
Sarake1
Malli
Kylmäaine
SCOP

Vuosi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sarake2
Mitsubishi Electric
MSZ-LN25

Sarake3
Mitsubishi Electric
FH25

R32
5,2

R4100a
4,9

Vuosittainen
ilmalämpöpumpun
käyttämä sähkön
hinta
433
446
460
473
487
502
517
549
565
582

Vuosittainen
ilmalämpöpumpun käyttämä sähkön hinta
460
473
488
502
517
533
549
582
600
618

Sarake4

Sarake5

Säästö
27
27
28
29
30
31
32
33
35
36
308

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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6.3

Tuloksien pohdinta

Tuloksista nähdään, että R32 tehokkaamman kylmäprosessin ansiosta on edullisempi
vuotuisiltaan käyttökustannuksilta, vaikka onkin hankintahinnaltaan kalliimpi. Tämän
ansioista elinkaaren aikana elinkaarikustannukset tulevat hieman halvemmaksi. Laitteiden hyötysuhteiden taulukot löytyvät liitteestä 2.
Turvallisuusnäkökulmaa pohdittaessa R410a käyttävä vie voiton, sillä se on luokitukseltaan A1, kun taas R32 sijoittuu luokkaan A2L. Molempiin laitepaketteihin kuului asennuspalvelu, jolloin ammattitaitoinen kylmälaiteasentaja suorittaa asennuksen, jolloin voidaan vakuuttua R32 käyttävän laitteen olevan myös turvallinen käyttää. (Suomen kylmäaineyhdistys ry 2017)

Ympäristö, sekä lainsäädäntöä miettiessä, R32 ilmalämpöpumppu on selvästi parempi
vaihtoehto. GWP-arvoja vertaillessa (675, 2088) nähdään, että R32 on huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin R410a. Lisäksi aineiden erilaisten tiheyksien vuoksi R32 laitteiden täyttömäärät ovat pienempiä. Pienemmät täyttömäärät mahdollistavat myös pienemmän laitekoon ulkomitoilta ja näin ollen ulkonäöllisesti nätimmät ratkaisut.
(Mitsubishielectric 2017. Why change to R32)
F-kaasuasetus kieltää yli 750 GWP-arvon omaavien uusien ”single split” ilmalämpöpumppujen myynnin EU:n alueella vuonna 2025. Valitsemalla R32-kylmäaineella toimiva laitteisto varmistutaan siitä, että laite täyttää vaatimukset myös vuoden 2025 jälkeen.
R410a-kylmäainetta käyttävät laitteistot ovat vielä selvästi yleisempiä kuin uuden sukupolven R32-ilmalämpöpumput, joita on kuitenkin alkanut tulla markkinoille kiihtyvään
tahtiin. Lähestyvä F-kaasuasetuksen kielto on saanut laitevalmistajat keskittämään entistä
enemmän kehitystyötä R32 käyttävien laitteiden pariin. (Suomen kylmäaineyhdistys ry
2017)
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TAULUKKO 17. R32- ja R410a-kylmäainetta käyttävien ilmalämpöpumppujen hyvät ja
huonot puolet. (Mitsubishielectric 2017. Why change to R32)
R32

R410a

+Tehokkaampi

+ Halvempi hankintakustannus

+ Pienempi täyttömäärä

+ Turvaluokitukseltaan A1

+ Ei lainsäädännöllisiä rajoitteita

-Uudet ilmalämpöpumput kielletty vuodesta 2025 eteenpäin

-A2L turvallisuusluokka
-Kalliimpi hankintakustannus

-Huonompi hyötysuhde
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POHDINTA

Työssä lähdettiin liikkeelle kylmäaineiden historiasta 1800-luvun lopulta tähän päivään.
Työssä huomattiin kuinka 1900-luvun alkupuoliskon ajatusmallin, jossa painotettiin turvallisuutta ja kylmäprosessin tehokkuutta on korvautunut ympäristönäkökulman tieltä.
Nykyinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset on laadittu ympäristön suojelemista
silmällä pitäen. Sopimuksista esimerkkeinä Montrealin pöytäkirja ja EU:n F-kaasuasetus.
Työssä pohdittiinkin nykyisin käytössä olevien kylmäaineiden vaikutuksia ympäristölle.
Monet ison GWP-arvon (alle 2500) luvun omaavat kylmäaineet ovat sallittu vielä tulevaisuudessakin ilmanvaihdon jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Pääasiallinen paino
HFC-kylmäaineiden vähentämisessä näyttää tällä hetkellä olevan kaupan ja teollisuuden
kylmälaitteissa. Kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästäkseen HFC-kylmäaineiden vähentymiseksi ovat kylmäainevalmistajat ja kylmälaitevalmistajat aloittaneet kiihtyvän
tuotekehittelyn. Haasteena on kuitenkin uusien aineiden rajallinen määrä, joista eri kylmäaineyhdisteitä voidaan kehittää, sekä monen matalan GWP-arvon omaavan kylmäaineen syttymisherkkyys, sekä teknisten ominaisuuksien kuten höyrystymislämpötilan tai
COP-arvon eroaminen nykyisin käytössä olevista kylmäaineista.
Monella lämpöpumpulla pyörii kylmäaineena vielä tuttu R407c tai R410a. F-kaasuasetus
edellyttää vain yksittäisiltä lämpöpumpuilta vuoteen 2025 mennessä alle 750 GWP-arvoa, mutta esimerkiksi ilmanvaihdon jäähdyttämiseen tarkoitettu lämpöpumppu voi käyttää edelleen tämän ylittävää arvoa. Kylmäaineiden valmistajat ja lämpöpumppuvalmistajat ovat hyvässä vauhdissa kehitystyön kanssa, mutta silti harvalle kylmäaineelle on löydetty varteenotettava vaihtoehto, joka on samalla ympäristölle ystävällinen, tehokas,
mutta myös turvallinen. Kaupan, teollisuuden ja liikenteen kylmäjärjestelmiin taas moneen on tarjolla varteenotettava matalan GWP-arvon omaava kylmäaine.
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LIITTEET
Liite 1. Laskelmassa käytettyjen lämpöpumppujen tekniset tiedot
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Liite 2. Laskelmassa käytettyjen lämpöpumppujen COP-kuvaajat.

R32-kylmäainetta käyttävän laitteen COP-kuvaaja VTT tekemässä lämpöpumppuvertailussa:

R410a-kylmäainetta käyttävän laitteen COP-kuvaaja VTT tekemässä lämpöpumppuvertailussa:

