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Vonsild ConsultingIntroduktion af Asbjørn

Eksterne roller:
• Formand (convenor) for WG16 der arbejder med reglerne for A2 og A3 kølemidler (kulbrinter og lignende) for IEC 60335-2-40. 

• Medlem af IEC/TC61D/SC61D, styregruppen for IEC 60335-2-40.

• Medlem af CEN/TC182/WG6 og CEN/TC182, arbejdsgruppen og styregruppen for EN 378.

• Medlem af ISO/TC86/SC1/WG1 og ISO/TC86/SC1, arbejdsgruppen og styregruppen for ISO 5149.

• Formand for den danske spejlkomite for standarder til store kølesystemer (s251).

• Medlem af den danske spejlkomite for standarder til elektrisk apparater herunder mindre kølesystemer (s561).

• Medlem af den danske spejlkomite for standarder til kølecontainer (s170).

• Medlem af RTOC (Refrigerant Technical Options  Committee), teknisk rådgivningsgruppe for Montreal Protokollen, og 
hovedforfatter på kapitlet om kølemiddelegenskaber.

Asbjørn Vonsild
Vonsild Consulting ApS
E-mail: Vonsild@Vonsild-consulting.com
Telefon: +45 2372 5559

Speciale:
• Standarder og lovgivning

indenfor køle-, klima- og 
varmepumpeanlæg.

• Brandbare kølemidler.

mailto:Vonsild@Vonsild-consulting.com


Vonsild ConsultingGlobalopvarmning fra HFC

• Tilbage i 2009 kom den mest kendte  
artikel om HFC’s påvirkning af klimaet.

• Det blev estimeret at HFC i 2050 kunne 
bidrage med global opvarmning i samme 
størrelsesorden som CO2.

• Det kunne politikerne ikke overhøre!

PS: I dag mener man at 2009 artiklen var 
alt for optimistisk mht. CO2 udledningerne.
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Global nedfasning af HFC
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GWP = Pris ?!?

Noget er mærkeligt 
ved kølemiddel-
priserne!

404A dumping? 
Smugling? 
Investorer der 
sælger ud?
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Vonsild ConsultingAverage GWP for new systems
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EU F-gas forordning - overblik

2025

2015

2020

2030

Nedfasning starter med 100%

Nedfasning til 93%

Nedfasning til 63%

Nedfasning til 45%

Nedfasning til 31%

Nedfasning til 24%

Nedfasning til 21%

Pre-charged udstyr inkluderet i nedfasning

Husholdningskøleskabe og -frysere, forbud GWP 
< 150 (alle gamle HFC)

Forbud mod at servicerer med GWP >2500 
(R404A) undtagen for evap. 

<-50C eller fyldning < 40 tCO2eq

Forbud mod at servicerer med nyt kølemiddel
med GWP >2500 (R404A) undtagen for evap. 

<-50C eller fyldning < 40 tCO2eq

Stationære køleanlæg eller stationært 
køleudstyr med GWP >2500 (R404A) undtagen

evap. <-50C

Hermetic flytbare klimaanlæg, 
forbud GWP >150

Hermetiske Køleskabe og frysere til kommerciel 
brug, forbud GWP >2500 (R404A) 

Hermetiske Køleskabe og frysere til kommerciel 
brug, forbud GWP >150

Centralkølesystemer med multikompressor 
(parallelanlæg) med  >40kW kapacitet, forbud

GWP >150 (GWP < 1500 tilladt for kaskade)

Split Luftkonditioneringsanlæg med >3kg 
kølemiddel, forbud GWP >750
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Priserne steg i forventning om 
kølemiddelmangel i 2018

Priserne steg og er blevet
ustabile efter ~ ⅓ af kvoterne
er forsvundet
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EU F-gas forordning - overblik

2025

2015

2020

2030

Nedfasning starter med 100%

Nedfasning til 93%

Nedfasning til 63%

Nedfasning til 45%

Nedfasning til 31%

Nedfasning til 24%

Nedfasning til 21%

Pre-charged udstyr inkluderet i nedfasning

Husholdningskøleskabe og -frysere, forbud GWP 
< 150 (alle gamle HFC)

Forbud mod at servicerer med GWP >2500 
(R404A) undtagen for evap. 

<-50C eller fyldning < 40 tCO2eq

Forbud mod at servicerer med nyt kølemiddel
med GWP >2500 (R404A) undtagen for evap. 

<-50C eller fyldning < 40 tCO2eq

Stationære køleanlæg eller stationært 
køleudstyr med GWP >2500 (R404A) undtagen

evap. <-50C

Hermetic flytbare klimaanlæg, 
forbud GWP >150

Hermetiske køleskabe og frysere til kommerciel 
brug, forbud GWP >2500 (R404A) 

Hermetiske Køleskabe og frysere til kommerciel 
brug, forbud GWP >150

Centralkølesystemer med multikompressor 
(parallelanlæg) med  >40kW kapacitet, forbud

GWP >150 (GWP < 1500 tilladt for kaskade)

Split Luftkonditioneringsanlæg med >3kg 
kølemiddel, forbud GWP >750
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Gamle anlæg med >10 kg 404A 
må ikke serviceres med nye
404A… kræver dispensation for 
at retrofitte til 448A/449A

2018 vil gentage sig!
Men nu er det de ikke-
brandbare erstatnings-
kølemidler til 404A (og 410A?) 
der skal udfases.

Ikke mere salg af nye 404A 
anlæg

Små affugtere skal under GWP 
150

2018 vil gentage sig!
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EU F-gas forordning - overblik

2025
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2020

2030

Nedfasning starter med 100%

Nedfasning til 93%

Nedfasning til 63%

Nedfasning til 45%

Nedfasning til 31%

Nedfasning til 24%

Nedfasning til 21%
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(R404A) undtagen for evap. 

<-50C eller fyldning < 40 tCO2eq

Forbud mod at servicerer med nyt kølemiddel
med GWP >2500 (R404A) undtagen for evap. 

<-50C eller fyldning < 40 tCO2eq

Stationære køleanlæg eller stationært 
køleudstyr med GWP >2500 (R404A) undtagen

evap. <-50C

Hermetic flytbare klimaanlæg, 
forbud GWP >150

Hermetiske køleskabe og frysere til kommerciel 
brug, forbud GWP >2500 (R404A) 

Hermetiske Køleskabe og frysere til kommerciel 
brug, forbud GWP >150

Centralkølesystemer med multikompressor 
(parallelanlæg) med  >40kW kapacitet, forbud
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Planlagt service check af F-gas 
reguleringen I 2021.

Officielt er formålet at evaluere
loven og undersøge om man 
kan lave flere forbud mod 
anvendelsen af HFC

Nye forbud skal nok have et 
par år før de træder i kraft.



Vonsild ConsultingMærkning af produkter – reminder:

Køle, fryse, varmepumpe, air-conditionerings og organic Ranking cycle systemer med HFC skal 
mærkes med:

• Information om at systemet indeholder eller er afhængig af HFC’ere.

• Kølemiddel type.

• Kølemiddel mængde både i vægt og CO2 ækvivalenter.

• GWP af kølemidlet.

• Hvis systemet er hermetisk forseglet skal det også fremgå.

Informationen skal også være i instruktionsmanualer og i beskrivelser brugt til markedsføring
(reklamer).

Beholdere/flasker med HFC skal mærkes som ovenstående, men det skal også fremgå hvis indholdet 
er forbeholdt til:

• Reclaimed (genbrug), destruktion, militær brug eller eksport.
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Vonsild ConsultingIkke brandbare kølemidler siden 2010

• 134a erstatninger er omkring 
GWP 600, og har 3-5K glide

• 404A erstatninger er omkring 
GWP 1400, og har 6-7K glide

• Lav GWP erstatning til 410A 
eksisterer endnu ikke! 

• To endnu ikke offentliggjorte 
forslag til 410A erstatning:
• R463A (gwp 1479) Glide?
• R466A  (gwp 733) ODP?
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Vonsild ConsultingA2L brandbare kølemidler siden 2010

Samme mønster men 
lavere GWP:

• 134a erstatninger 
under GWP 150

• 404A erstatninger GWP 
250-600 glide 5-7K

• 410A erstatniner ned 
til GWP 500-750 
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De sidste hvide felter på kortet:

• Gasser med lav kapacitet of højt kogepunkt

• Kølemidler med meget CO2 indhold (højt glide)

• Kølemidler med høj giftighed

• Syntetiske kølemidler med højere brandbarhed 
end A2L (f.eks. R-1132a og R-161)

• CF3I? Giftighed? Ozonnedbrydning?

Kommer der flere muligheder
• Thomas Midgly identificerede 8 grundstoffer som 

er lette nok til at blive brugt i køling (1937):

• McLinden og kollegaer har lavet et kæmpe studie 
hvor de har undersøgt samtlige mulige 
kombinationer, og de fandt kun kølemidler vi 
allerede kender!

• Jod er også blevet foreslået… men giver som regel 
problemer med ODP, giftighed, og lav kapacitet. 

• CF3I er fornyligt blevet nævnt som en mulighed!



Vonsild ConsultingCF3I, det nye gamle molekyle fra Honeywell

• Honeywell har foreslået A1 kølemidlet R466A som ikke brandbar 
erstatning for 410A med GWP på 733. 

• Den indeholder et stof der er nyt i kølesammenhæng

• Det nye molekyle er CF3I, også kendt som IFC-13I1, eller R-13I1 (eller 
Freon 13I1), et stof der bruges til brandslukning i fly.

• Brug af CF3I i blandinger giver lavere GWP uden at give højere 
brandbarhed

• Hvis en 410A erstatning kan have GWP 733, så kan 404A erstatninger 
måske laves ikke brandbare ned til GWP 200!



Vonsild ConsultingDet lydder fantastisk!

Men… CF3I er ikke ukendt:

• CF3I har været overvejet før og blev 
valgt fra.

• CF3I er kendt for at være ustabil, og 
nedbrydningsprodukterne er 
ætsende og meget giftige.

• GWP for 466A er stadigt for højt på 
langt sigt, men hvem ved med mht. 
404A erstatninger?

• CF3I er ikke officielt godkendt som 
kølemiddel endnu.

• CF3I nedbryder ozonlaget, men er 
ikke forbudt.

• CF3I er et A1 kølemiddel, men 
derfor kan det stadigt være giftigt!

H280 Indeholder gas under tryk, kan
eksplodere ved opvarmning. 
H341 Mistænkt for at forårsage genetiske
defekter. 
H420 Skader folkesundheden og miljøet ved
at ødelægge ozon i den øvre atmosfære. 



Vonsild ConsultingOzon nedbrydningspotientialle for CF3I

ODP er angivet til 0,008 i WMO 2014 raporten, men der er meget store regionale forskelle 
pga. ekstremt korte levetid i atmosfæren:

• Til sammenligning er R22 (ODP 0,034) forbudt pga. ozonnedbrydningspotientiale. 
Ozonnedbrydningen fra CF3I er 10% af R22 i Europa, men 276% i Indien.

• Vi har et kølemiddel der måske er OK i Europa men ikke i Indien?!? Er det politisk 
acceptabelt?

• 1233zd(E) har ODP = 0,00034 (1% af R22), og ses generelt som acceptabelt.

• Er CF3I ”bare” et hul i loven?!? 

• Er det derfor Honeywell kun har søgt om at få den godkendt i Nord Amerika?

Gennemsnitlig Nordamerika Europa Østasien Indien
ODP 0,008 0,0068 0,0034 0,012 0,094
% af R22 ODP 24% 20% 10% 35% 276%
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Vonsild ConsultingSikkerhedsstandarder i EU - udvikling

Standard Sektor
Nuværende 

version
Kommentar

Vertikal
standard

EN 60335-2-11 Varmepumpe tørretumblere 2016
Grænser for brændbare kølemidler er 150g. 
Indnu ingen forslag til at ændre dette.

EN 60335-2-24 Husholdningskøle- og fryseskabe 2010
Grænser for brændbare kølemidler er 150g. 
Indnu ingen forslag til at ændre dette

EN 60335-2-40 Klima og varmepumpe systemer 2013

IEC har øget grænsen for A2L i 2018. 
IEC arbejder på at øge grænsen for HC kølemidler i små rum, maks. 1 kg. 
Forventet IEC publikation tidligt 2021. 
Kopiering fra IEC til EN har hidtil været langsommelig.

EN 60335-2-89 Kommercielle køle- og fryseskabe 2017

Grænser for brændbare kølemidler er 150g. 
IEC forslag til at øge fyldningsgrænserne for HC til 500 g og A2L til 1,2 kg. 
Forventet IEC publikation sidst 2019 (hvis afstemningen går godt). 
Kopiering fra IEC til EN har hidtil været langsommelig.

ISO 13043 Bil-klimaanlæg 2011

ISO 20854 Kølecontainere None Under udarbejdelse

Horisontal
standard

EN 378 Køle- og varmepumpesystemer 2016
Flere forslag til at øge fyldningsgrænserne for brandbare kølemidler. 
Publikationen kan blive sidst i 2020. 
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• En kort status



Vonsild ConsultingForslag fra AKB til ændring af 10 kg regel

Forslag:

• For GWP >2500: max 20 tCO2eq

• For GWP <2500: max 30 tCO2eq

Argumenter:

• F-gas forordningens grænser er også i tCO2eq.

• Det gælder om at komme hurtigere ned i GWP, og specielt væk fra R404A.

• Det er mere logisk med en CO2-ækvivalents-grænse end en kg-grænse.

• Der er en del importerede fabriksbyggede systemer med under 5 kg 404A, og det danske marked 
er for lille til at få producenterne til at ændre dette.

• R410A chillere med flere kredse er den billigste løsning med 10 kg reglen. Hvis man skifter til 
f.eks. 30 tCO2eq kan man i stedet bruge en kreds, evt. med R32 eller DR-9, og få et billigere og 
bedre system.
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Miljøstyrrelsen har startet et projekt der regner på varianter af AKBs 
forslag!

AKB er blandt projektdetagerne!
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• HFC nedfasningen er startet, og hele verden vil følje med
• F-gas regulativet skal kikkes igennem i 2021, og det vil sandsynligvis byde 

på yderligere skærpelser
• Priserne på kølemiddel opføre sig ikke logisk (smugling?)
• GWP for nye systemer vil komme ned under 500 de kommende år, hvilket i 

praksis betyder brandbare kølemidler
• Blandinger baseret på CF3I er en joker i spillet, men ozonnedbrydningen 

kan blive en stopklods (den ”sikreste” løsning er stadigt de naturlige 
kølemidler)

• Sikkerhedsstandarderne er under opdatering.
• AKB’s forslag om at erstatte 10 kg reglen med en CO2 ækvivalent grænse 

bliver regnet på af Miljøstyrrelsen
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