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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија

РЕЗИМЕ
Заради далекусежните последици, најголемите предизвици на денешницата се
осиромашувањето на озонската обвивка и глобалното затоплување.
Факторите кои влијаат врз атмосферата можат да бидат природни и
антропогени. Природните влијанија може да бидат внатрешни и надворешни,
додека антропогените се предизвикани од човечките активности.
Глобалното затоплување, меѓудругото, е поврзано и со ладилните средства
кои се користат многу години наназад. Еден дел од природните ладилни
средства коишто се користеле во минатото се стакленички гасови, исто
како CFC и HCFC средствата, кои веќе се забранети и се во процес на
отстранување.
Заради отстранувањето на штетните хемиски соединенија кои ја
осиромашуваат озонската обвивка, кои воедно се и стакленички гасови (по
научното потврдување на нивните штетни дејствија во седумдесеттите
години од минатиот век), одржани се бројни меѓународни активности кои
довеле до потпишување на разни договори и протоколи. Монтреалскиот
протокол бил донесен со цел да се зачува озонската обвивка и овозможи
нејзино обновување. Самитот во Рио Де Жанеиро бил наречен и Самит за
планетата Земја, а од него произлегле неколку важни договори. Справувањето
со последиците како и намалувањето на глобалното затоплување довеле до
донесување на Кјото протоколот.
Битно е добро да се осознаат термодинамичките поими и проблематиката
поврзана со ладилната техника за да се овозможи разликување на ладилните
циклуси и нивната поделба.
Отстранувањето на HCFC-супстанците во Република Македонија е добро
организирано, проследено со законска регулатива која опфаќа и временска
динамика за изведување на сите активности.
За да се изведе успешно отстранување на HCFC-супстанците како и да се
спречи загадувањето на животната средина потребно е да се познаваат
добрите сервисни практики. За да се намалат потребите од нови количини на
HCFC-супстанци, за постоечката разладна технологија, неопходно е
извлекување и рециклирање на истите, со што се придонесува и за
намалување на загадувањето на животната средина.
Како прифатливи алтернативни ладилни средства се сметаат оние кои
имаат подобри или исти работни карактеристики како постоечките, но
имаат ODP = 0, се компатибилни со постоечката технологија, не се скапи и
имаат GWP помал од постоечките актуелните или GWP = 0. Пример за едно
такво ладилно средство е амонијакот.
Алтернативните технологии опфатени во студијата се различни од парнокомпресорските и најчесто користат средства со ODP = GWP = 0. Еден дел се
нови и сеуште во фаза на развој, додека други се веќе добро познати, и
целосно разработени. Во студијата направена е пресметковно теоретска
анализа со цел споредбено да се докажи дека има ладилни средства со
ODP = GWP = 0, кои со мали измени можат да се применат во парнокомпресорските циклуси, а би постигнале поголем ладилен ефект од
постоечките ладилни средства.
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ABSTRACT
Keywords: Ozone depletion, global warming, The Montreal protocol, cooling
substances, CFC-substances, HCFC-substances, energy efficiency, alternative
technologies and alternative refrigerants.
Because of the far-reaching consequences, the depletion of the ozone layer and the
global warming are the biggest challenges of the present time. Factors influencing the
atmosphere can be natural and anthropogenic. Natural influences can be internal and
external, whereas anthropogenic are caused by human activities.
Besides, global warming is associated to refrigerants that have been used for a long
time. Part of the refrigerants used in the past were greenhouse gases, such as CFC
and HCFC media which have already been banned and are in the process of removal.
Because of the removal of harmful chemical compounds which deplete the ozone
layer, which at the same time are greenhouse gases (following the scientific
confirmation of their harmful effects in the seventies of the last centurie) numerous
international activities have been carried out which led to signing of various
agreements and protocols. The Montreal protocol was passed to preserve the ozone
layer and enable its renewal. The Rio de Janeiro summit was also named A Summit for
the Planet Earth, with several important agreements resulting from it. Coping with the
consequences as well as reducing the global warming led to passing the Kyoto
protocol.
It is significant to perceive the thermodynamic terms and the problems connected to
the refrigeration technique in order to enable distinguishing of refrigeration cycles and
their classification.
The removal of HCFC-s in the Republic of Macedonia is well organized, followed by
legislative also comprising time dynamics to carry out all activities.
To carry out a successful removal of HCFC-s and to prevent environmental pollution,
good servicing practices should be known. To reduce the needs for new quantities of
HCFC-s, for the existing refrigeration technology, extracting and recycling of these
substances is obligatory, which also contributes towards the reduction of environmental
pollution.
As acceptable alternative coolants may be considered those that have better or equal
working characteristics as the existing ones, but have ODP=0, are compatible to the
existing technology, are not expensive and have GWP lower than the existing current
or GWP=0. An example of such a coolant is ammonia.
The alternative technologies comprised in the study are different from the steamcompression and commonly use media with ODP=GWP=0. Some of them are new and
still in the development phase, whereas others are already well-known and completely
tried and tested. The study offers a calculating theoretical analysis in order to
comparatively prove the existence of coolants with ODP=GWP=0, which, with minor
adjustments, can be applied in steam-compression cycles and which can accomplish a
bigger refrigerating effect than the existing coolants.
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МЕТОДОЛОГИЈА НА СТУДИЈАТА
За да се започне и оформи една научна комплетност на студијата, низ која ќе се
опфаќа проблемот и крајно извлече заклучок, најсоодветна е методата на генеза.
Таа придонесува за осознавање на проблематиката, а потоа со метода на
анализа и крајно со метода на компарација се споредуваат добиените резултати
од анализата и се дава можност да се согледа оправданоста на студијата.
Проблематиката поврзана со заштита на озонската обвивка е тесно поврзана со
глобалното затоплување. Со генезата ќе се осознаат факторите кои влијаат врз
климатските промени. Оваа метода ќе овозможи запознавање со природните
фактори (надворешни и внатрешни) и антропогените фактори (разладните
средства - преку нивните реакции во атмосферата) кои влијаат врз климатските
услови.
Анализата опфаќа како меѓународни така и домашни активности, преземени за
отстранување на супстанци со ODР и GWP. Во предвид се земени обврските и
должностите кои произлегуваат од Монтреалскиот протокол, Кјото протоколот и
неколку тематско поврзани договори за заштита на животната средина.
Анализирани се добрата сервисна практика како метод за онемозвожување на
испуштање на ладилни средства во атмосферата, а исто така и извлекување и
рециклирање за намалување на потребите од нови количини на разладни
средства.
Компаративната метода ќе се примени по запознавањето со ладилната техника и
парно-компресорските ладилни циклуси, а се споредуваат и неколку
алтернативни ладилни технологии. Алтернативните ладилни технологии се
споредени преку: можноста за примена, предности, препреки и клучни двигатели,
неопходното истражување и развојот, и потенцијалот да ги заменат HCFCсупстанциите.
Преку поставување на теоретски идеален парно-компресорски ладилен циклус со
придушување, користејќи пресметковен метод анализирани се добиените
вредности за ладилниот ефект. Споредбата е меѓу применетите R-22 и R-134a, и
останатите избрани ладилни средства R-170, R-290, R-717, R-744 и R-1270, преку
анализа на добиените пресметковни вредности за сооднос на притисоците,
работата на компресорот и ладилниот ефект.
Во заклучокот прво е направена споредба на карактеристиките и можностите од
алтернативните технологии на разладување, со парно-компресорскиот ладилен
циклус.
Добивањето на подобри или приближно исти вредности за ладилниот ефект на
алтернативните ладилни средствата (R-170, R-290, R-717, R-744 и R-1270), кои се
споредуваат со актуелните (R-22 и R-134a), во заклучокот треба да се даде
одговор на однапред поставеното прашање за оправданоста на студијата. Со
промена на ладилниот медиум и со минимални измени на парно-компресорскиот
ладилен циклус, се задоволуваат критериумите, поставени од Монтреалскиот
протокол ODP = 0 и од Кјото протоколот GWP = 0.
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ВОВЕД
Забрзаната индустријализација и технолошкиот развој во минатиот век ги
предизвикале двата најголеми проблеми со кои денес се соочува човештвото,
кои се закануваат со негативни промени на нашата животна околина.
Осиромашувањето на озонската обвивка и климатските промени штетно влијаат
врз животната средина и тоа подеднакво врз растителниот и врз животинскиот
свет. Оваа теорија е меѓународно прифатена, заземени се ставови и се дават
препораки за предвидени чекори во насока на намалување на емисиите на
штетни хемиски соединенија со цел да се намалат негативните ефекти на
глобално ниво. Дел од овие активности се склучените протоколи, договорите за
отстранување на штетните хемиски супстанци, законската легислатива и
различните проекти.
Осиромашувањето на озонската обвивка во стратосферата каде озонот е
најприсутен, најмногу се должи на соединенијата коишто содржат хлор и бром, a
имаат долг животен век во атмосферата. Една молекула од хлор или бром може
да разгради и до 100000 озонски молекули. Затоа соединенијата кои содржат
хлор и бром се забрануваат и во најголем дел веќе се ограничени или отстранети
од употреба.
Податоците кои се однесуваат на осиромашувањето на озонот, со кои
располагаат меѓународните организации и Република Македонија, се алармантни
и потребно е да се преземат чекори за намалување и отстранување на
супстанциите - причинители. Затоа во Република Македонија од 1990 година, во
рамките на СФРЈ, со Виенската конвенција за заштита на озонската обвивка (во
„Службен весник на СФРЈ“ бр.1/90) бил донесен закон со кој се отпочнало со
заштита на озонската обвивка - подоцна повеќепати изменуван согласно
одредбите кои произлегуваат од Монтреалскиот протокол.
Предмет на овој магистерски труд е осознавањето на условите коишто влијаат
врз климатските промени, разгледувањето на придонесот на ладилните средства
за глобалното затоплување, озонската обвивка и нејзиното разградување,
меѓународните активности и искуствата на РМ, отстранувањето на
разградувачите на озон и правилното ракување со нив, алтернативните ладилни
средства и технологии.
Целта на овој труд е осознавањето на можностите и карактеристиките на некои
алтернативни технологии и теоретски пресметковно да се анализираат неколку
ладилни медиуми кои може да се применат, а кои немаат никакво штетно
влијание врз животната средина (ODP = GWP = 0), со што ќе се докаже дека
постои алтернативно решение за моменталната состојба.
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1. УСЛОВИ КОИ ВЛИЈААТ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
Временските услови, односно климата, се дефинирани како долгорочен
временски режим над некое географско подрачје. Тоа е, всушност, вредносен
опис на средната големина на одредени променливи како што се сончево
зрачење, температура на воздухот, врнежи, атмосферски притисок, кои со
заедничко име се нарекуваат климатски услови. Должината на временските
периоди кои се разгледуваат и се забележуваат може да биде од неколку месеци
до неколку милиони години.
Светската метеоролошка организација (World Metrological Organizacion, WMO) го
дефинира временскиот период од 30 години како класичен период. На
располагање се достапни точни податоци за временските параметри од околу
160 години, а преку користење различни методи може да се дојде до податоци за
временски услови од минатото. Археолошките наоди може делумно да ја опишат
климата за одредени подрачја во минатото.
Современите истражувања, благодарение на остатоците од поленов прав
зачуван во подлабоките слоеви, даваат податоци за доминантниот растителен
свет во тоа подрачје. Испитувањата на пештерскиот накит даваат информации за
десетици илјади години наназад. Анализата на слоевите мраз на Арктикот и
Антарктикот дава опис за климатските услови во подолг временски период до
450000 години наназад. Геолошките и палеонтолошките наоди ја опишуваат
климата на Земјата од пред стотици милиони години. Сите тие податоци
укажуваат на климатски промени, посочуваат одредени периоди кога
температурата била повисока или пониска за неколку степени и тоа во временски
периоди од неколку декади, па до неколку десетици илјади години.
Заклучокот кој произлегува од претходно изложеното е дека планетата Земја
нема постојани, т.е. стабилни климатски услови, но, сепак, од периодот на
стабилизирање на атмосферата се до денес, климата овозможувала постоење на
трите агрегатни состојби на водата, го поддржувала постоењето на
фотосинтезата што е, всушност, поддржување на животот во најразличен облик.
Доколку се набљудува подолг временски период, климатските промени укажуваат
на постоењето на одредени правилности, што е знак за поврзаност на климата со
нејзината околина и со некои природни појави.
Причинителите на климатските промени се истражуваат подолг период, што
помогнува при изработка на теоретски модели на состојбите на климатските
услови кои владееле со нашата планета претходно. Сепак, тие се премногу
комплексни за да може да се даде конкретна вредност за определен временски
период или прецизно да се предвиди тоа што треба да се случи. Условите што
влијаат на климата се групираат во надворешни и внатрешни влијанија.

1.1. Надворешни влијанија
Сончевата енергија што ја осветлува нашата планета е надворешно климатско
влијание од најголема важност. Сончевата енергија е основен придвижувач на
сите физички и хемиски процеси на површината на Земјата, а не е постојана и
зависи од активностите на Сонцето, пропустливоста на меѓупланетарниот
простор и положбата на Земјата во однос на Сонцето. Овие влијанија се
предизвикувачи за подолги и за пократки циклуси на климата.
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Со астрономските истражувања на Сонцето се докажало дека сончевата
активност има повторливи промени (циклуси). Најпознат е најкраткиот циклус со
траење од 11 години. Директните мерења на сончевата енергија не може да го
објаснат влијанието на сончевата активност врз глобалната клима, бидејќи тука
влијае и магнетното поле на Сонцето.

Сл.1.1: Површински промени на Сонцето
со периода од 11 години

Сл.1.2: Движења на магнетното поле

Кога активноста е помала, магнетното поле е послабо и не ја штити Земјата од
космичките зрачења што доаѓаат од длабоката вселена. Доколку тие зрачења
навлезат во Земјината атмосфера, во високите слоеви прават реакција со
аеросолите и создаваат јадра за формирање водени капки. Така се поттикнува
облачноста и се намалува средната температура на планетата.
Пропустливоста на меѓупланетарниот простор е фактор кој може да има
значителна улога од аспект на енергијата која се емитира од Сонцето. На својот
пат околу центарот на нашата галаксија, Сончевиот систем може да навлезе во
зони со повисока концентрација на меѓуѕвездена материја што придонесува за
намалување на сончевата енергија, со што би се променила климата. Поради
спиралната структура на нашата галаксија, овие појави би можеле да се
случуваат циклично, со што се објаснуваат ледените периоди од минатото.

Сл.1.3: Сончеви ветрови

Положбата на Земјата во Сончевиот систем е зависна од нејзините движења,
како што се ротацијата околу сопствената оска и револуцијата околу Сонцето.
Овие движења се добро познати како што се добро познати и нивното влијание
врз температурата и временските услови (дневно и сезонски). Покрај овие
движења, влијаат и ексцентрицитетот на орбитата и други потешко забележливи
движења во просторот, кои се со значителен придонес на климатските услови за
подолг временски период, а за кои се претпоставува дека се предизвикувачи на
студените временски периоди.

1.2. Внатрешни влијанија
Ваквите влијанија врз глобалната клима се делат во две групи - природни и
антропогени влијанија.
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Природни влијанија се поврзани со составот на атмосферата, распоредот на
континенталните плочи, вулкански активности, морските струи.
Атмосферата е гасовитата обвивка на планетата која постои благодарение на
гравитационата сила на планетата и заедно со неа ротира во просторот околу
Сонцето. Атмосферата овозможува постојаност на сите биолошки процеси на
живата материја, притоа заштитува од штетното ултравиолетово зрачење на
Сонцето и ги намалува температурните разлики во текот на денот и ноќта.
Улогата на атмосферата станува јасна доколку ги разгледаме состојбите на
другите небесни тела во Сончевиот систем. Месечината која е единствен Земјин
сателит нема атмосфера, со што нејзината површина е директно изложена на
влијанијата на вселената. Се карактеризира со големи температурни разлики од
–223°С во некои кратери, до 123°С на екватoрот. Просечната температура на
Месечината е –50°С. Венера, која е планета со приближна големина на Земјата и
која е поблиску до Сонцето, има екстремно високи температури дење и ноќе од
околу 460°С, кои можат да се објаснат со нејзината атмосфера, која е погуста и е
составена претежно од јагленород двооксид. Овој гас е одговорен за појавата на
процесите на стаклена градина кои не дозволуваат на планетата и атмосферата
да се оладат, така што се формира рамнотежа на повисоко ниво.
Во првата милијарда години од формирањето, Земјата имала многу висока
температура и неоформена цврста површина, а била обвиена со атмосфера
составена од хелиум и водород. Ваквата атмосфера брзо изчезнала под влијание
на сончевите ветрови и топлината на планетата.
Пред 3,5 милијарди години, Земјата доволно се изладила и се оформила цврста
кора на површината, а постоеле голем број вулкани кои постојано преку ерупции
емитирале големи количества водена пареа, јагленород двооксид и амонијак.
Овие гасови заедно, но без учество на кислородот, ја формирале втората
атмосфера. Во следните стотици милиони години просечната температура се
намалила, со што водената пареа од атмосферата се кондензирала и преку
врнежи дошло до формирање на океаните. Со текот на времето, течната вода од
океаните апсорбирала 50 % од тогашните количества на јагленород двооксид.
Од истражувањата се смета дека првите цијанобактерии на Земјината површина
се појавиле пред околу 3,3 милијарди години, што всушност се и првите
евулуциони фототропни организми кои преку својот метаболизам произведуваат
кислород. Подоцна се развиле и растенија коишто во процесот фотосинтеза го
претворале јаглеродниот двооксид во кислород.
Истовремено со ладењето на планетата, големи количества јагленород и
јагленороден двооксид биле заробени во седиментините карпи, фосилните
горива и органските материи, што резултирало со зголемување на количеството
на кислород и со намалување на количините на јагленороден двооксид. Ова
резултирало со формирање озонска обвивка којашто го заштитила еволуирањето
на живите организми на Земјината површина.
Денешната атмосфера не е хомогена гасовита обвивка, туку според разни
параметри таа има своја структура. Густината на морското ниво е околу 1,2 kg/m3,
но со порастот на висината, густината, температурата, притисокот и составот на
атмосферата значително се менуваат. Денешната наука разликува неколку
слоеви во атмосферата.
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Тропосфера е најдолниот и најгуст дел на атмосферата кој се простира од 7
17 km над Земјината површина. Во овој слој се наоѓаат сите количества
водена пареа и се случуваат сите климатски промени. Карактеристично
тропосферата е што со порастот на висината се намалува температурата, а
наредниот слој е одвоена со тропопауза, што е слој од воздух со дебелина и
неколку километри.

до
на
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од
до

Стратосферата како слој се простира 17 до 50 km, односно веднаш по
тропосферата. Во долните слоеви температурата има постојана вредност, но со
зголемување на висината се зголемува и температурата. Се карактеризира со
брзи струења на воздухот чија брзина достигнува и неколку стотини километри на
час. Во овој слој е концентрирана 90 % од озонската обвивка. Од следниот слој
на атмосферата е одвоена со т.н. стратопауза.
Мезосферата се простира од 50 до 85 km, а се карактеризира со намалување на
густината, притисокот и со драстично намалување на температурата. Од
следниот слој на атмосфера е одвоена со мезопауза.
Термосферата е слој кој се наоѓа на висина од 85 до 400 km, се карактеризира со
разреден воздух и голем број јони поради што често се нарекува и јоносфера. Во
овој слој температурата повторно се зголемува.
Со егзосфера се означени слоевите на висина над 400 km, коишто имаат многу
мала густина и, всушност, се во контакт со вакуумот, односно со
меѓупланетарниот простор.
Континенталните плочи и нивниот распоред се во постојано движење, односно се
менуваат. Геолошките истражувања докажале дека изминатите стотина милиони
години тектонските плочи неколку пати се спојувале во еден голем супер
континент и се разделувале на помали, со што делувале на климата, односно
порамномерниот распоред на континентите. Тоа се карактеризира со
поурамнотежени температури, притисок и влажност на воздухот. Сето ова се
карактеризира со постабилна атмосфера без големи екстреми и осцилации на
временските услови. Концентрацијата на копнените маси во еден суперконтинент
би била проследена со чести појави на силни ветрови, врнежи, долготрајни суши
и слично.
Вулканската активност е еден од главните фактори кои влијаат врз атмосферата
на Земјата преку составот на гасовите во атмосферата и количествата фина прав
во нејзините повисоки слоеви. Од историјата се познати такви примери кои
резултирале со промени на климата на глобално ниво преку зголемување на
концентрацијата на стакленичките гасови или со фината прав во повисоките
слоеви на стратосферата, кои ја попречуваат светлината да допре до
површината, што придонесува за заладување на климата. Геолошките остатоци
од повеќе локации откриваат постоење на неколку супер вулкани, кои во
периодот кога биле најактивни имале катастрофален учинок врз атмосферата, а
со тоа и на климатските услови.
Морските струи се движења на водените маси во океаните и се еден од главните
фактори на распределување на топлината на површината на нашата планета.
Топлите и студените морски струи ја оформуваат климата во повеќе региони.
Голфската струја која тече од Саргаското Море кон бреговите на Скандинавскиот
Полуостров ја диктира климата во цела Централна и Западна Европа и ја прави
поумерена и повлажна. Нејзиното отсуство би предизвикало сибирска клима.
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Промената во движењата на морските струи во Јужниот Пацифик кон средината
на деведесеттите години од минатиот век, познати како „Ел Нињо“, резултира со
промена на климата во земјите на Јужна Америка, но последици се чувствуваат
на целата планета. Познато е дека океаните се акумулатори на топлина и
промените што се случуваат во водените маси од аспект на зголемувањето на
количините вода и од аспект на способноста да апсорбираат јагленород
двооксид. Постудената вода поефикасно го апсорбира овој гас, но со нејзиното
затоплување тој се враќа во атмосферата.

Сл.1.4: Распоред на
континенталните
плочи во минатото

Сл.1.5: Движења на морските струи
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2. ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ И ПРИДОНЕС НА ЛАДИЛНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НЕГОВИОТ ИНТЕНЗИТЕТ
Човекот ја приспособува околината кон своите потреби во обем колку што му е
неопходно, а со овој предуслов тој и ја населил целата планета. Со појавувањето
на организираните човекови заедници и со развојот на првите култури, човекот
придонел за промена на екосистемите во многу области во светот, со што дошло
до подем и пропаѓање на некои стари цивилизации. Најголема штета направена е
со претворањето на шумите во обработлива површина и пасишта.

Сл.2.1: Емитување на штетни гасови во атмосферата

Индустријализацијата и технолошкиот развој, односно зголемувањето на
популацијата особено во последните столетија, имаат придонес за денешниот
изглед на планетата. Интензивното земјоделство и сточарство, дрвната
индустрија се фактори кои предизвикуваат уништување на шумите. Индустријата
ја загадува животната средина, а како последица на тоа се уништуваат многу
растителни и животински видови. Безмилосното искористување на природните
ресурси довело до значителни промени во составот, состојбите и процесите во
атмосферата на локално и регионално ниво.
Зголемувањето на средната годишна температура на површината на Земјата и
атмосферата, забележана од средината на минатиот век, претставува општа
дефиниција за глобалното затоплување. Според теоретски пресметаните
модели, врз основа на геолошката активност на Земјата, растојанието од
Сонцето, наклонетоста на оската на ротација на Земјата и сончевата активност,
просечната температура на планетата денес треба да биде 5°С, но таа е 15°С,
што ја прави нашата планета погодна за живот. Релативно високата средна
температура е резултат на атмосферата и ефектот на стаклена градина, како и
на постоењето на мориња и океани кои апсорбираат големи количества топлина
која морските струи ја распространуваат низ целата планета. Од тие причини
ефектот на стаклена градена е корисен феномен без кој животот на планетата
Земја би бил невозможен.
Проблемот на глобално затоплување се создава со несразмерниот прираст на
стакленичките гасови со кои се нарушува рамнотежата. Мерењата покажуваат
дека во последните 60 години, средната годишна температура расте на секои 10
години. Проекциите изработени од страна на Меѓувладиниот панел за климатски
промени (Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC), предвидуваат дека
овој тренд ќе продолжи и во 21 век. Предвидувањата направени од IPCC
прогнозираат дека до крајот на 21 век температурата ќе порасне од 1,1 до 6,4°С,
што е, всушност, црна проекција бидејќи со такви температурни промени ќе дојде
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до екстремни промени во локалната клима. Овие промени веќе предизвикуваат
последици врз климата на нашата планета. Порастот на средната годишна
температура во иднина ќе предизвика драстични промени во временските
услови, што може да го загрози постоењето на цивилизацијата и животот на
Земјата воопшто. Оваа теорија е меѓународно прифатена, заземени се ставови и
се дават препораки за предвидените чекори во намалувањето на емисиите на
штетни гасови за намалување на негативните ефекти на глобално ниво. Сепак,
сите се согласни дека се потребни итни превентивни мерки за да се намалат
штетните влијанија од индустрискиот развој врз глобалните климатски услови.
Тоа би се остварило преку принципите на одржлив развој, што подразбира
ограничување на емисиите на стакленичките гасови, но и зголемување на
капацитетот на самоодржливост на планетата со засадување шуми и со заштита
на океаните од загадување.
Научниците се согласуваат дека глобалното затоплување се случува, но има
дилеми околу предизвикувачите на климатските промени. Доминира убедувањето
дека затоплувањето е последица на стакленичките гасови и неконтролираниот
развој. Годишно 7 милијарди тони СО2 се ослободуваат во атмосферата, така
што денес концентрацијата на СО2 е 20 % поголема споредена со прединдустрискиот период. Измерена е концентрација од 330 ppm3, односно на секој милион
молекули 330 се од СО2, додека во 1880 година биле измерени 280 ppm3.
Со интензивирање на сточарството од 1750 година до денес, зголемена е
емисијата на метан во атмосферата за 150 %. Поголемото количество СО2 треба
да резултира со зголемување на зелените површини, што не се случува поради
зголеменото уништување на шумите, со што се намалуваат можностите Земјата
преку природните компензаторни механизми да ја одржи климата со одредена
стабилност. Со глобалното затоплување во пораст се и екстремите во
временските услови, честите и поинтензивни елементарни непогоди.
Порастот на морското ниво се предвидува да биде од неколку сантиметри до
неколку метри, а како последица на тоа ќе се поплават крајбрежните градови
каде што живее најголемиот дел од светското население, што би резултирало со
миграции. Екстремните услови ќе предизвикаат и намалување на производството
на храна, што би предизвикало социјални немири. Глобалното затоплување во
најекстремните ситуации би ослободило екстремни количества СО2 од океаните и
метан кој сега е заробен во мочуриштата и во замрзнатата почва во Сибир. Овој
процес драматично би ја зголемил температурата на нашата планета, со што
неповратно би започнале хемиските реакции за ослободување на СО2 кој е
заробен во површината на Земјата како калциум карбонат (ефект на стаклена
градина како на Венера). Овие факти побаруваат преземање на соодветни
превентивни активности. Од друга страна, постојат толкувања кои глобалното
затоплување го објаснуваат како последица на природни процеси, пред сè, на
зголемената активност на Сонцето, каде со зголемување на температурата доаѓа
до зголемување на концентрацијата на СО2 кој се ослободува од океаните.
Сепак, сите се согласни дека се потребни итни мерки за да се намалат штетните
влијанија од индустрискиот развој врз глобалните климатски услови.
Зголемената експлоатација и согорувањето на фосилните горива довеле до
ослободување на поголеми количества CO2, сулфурни соединенија и пепел кои
во далечното минато на нашата планета биле заробени во нејзината утроба, а
сега повторно се ослободуваат во атмосферата. Покачувањето на средната
температура денес е резултат на индустрискиот развој и на емисиите на
стакленички гасови. Концентрацијата на CO2 се мери од 1958 година, а мерењата
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покажуваат постојан пораст на средната годишна вредност. Испитувањето
примероци од слоевите мраз кои во себе содржат меурчиња од составот на
некогашната атмосфера, укажува на директната поврзаност на CO2 со средната
годишна температура.
Ефектот на стаклена градина е карактеристика на некои гасови кои ја пропуштаат
видливата светлина, но не го пропуштаат и топлинското зрачење. Тие гасови се
нарекуваат стакленички гасови. Нивното присуство во атмосферата дозволува
видливата светлина од Сонцето да се пробие до површината на планетата. Таа
ја загрева нејзината површина, која потоа како секое загреано тело зрачи со
топлински инфрацрвени зраци. Но, тие поради присуството на стакленичките
гасови не може слободно да се вратат во вселената и дел од нив остануваат
заробени на самата планета. На овој начин се зголемува температурата на
површината и на ниските слоеви на атмосферата на планетата. Колкав ќе биде
делот на заробената топлина зависи од процентуалниот удел на стакленички
гасови во атмосферата. Кај планетата Венера 96 % од атмосферата се состои од
СО2, така што преовладува ефектот на стаклена градина и високите температури.
Во Земјината атмосфера процентот на стакленички гасови е многу помал, но,
сепак, тие придонесуваат за зголемување на температурата. Ефектот на
стаклена градина има позитивно својство, односно доколку не би постоел според
некои истражувања температурата би се намалила. За ефектот на стаклена
градина најмногу придонесуваат следните гасови: водената пареа учествува со
30 до 70 %, јагленородниот двооксид учествува со 9 до 26 %, метанот учествува
со 4 до 9 % и озонот учествува со 3 до 7 %.
Според одреденото влијание на потенцијалот за глобално затоплување (Global
Warming Potential, GWP) се среќаваат: сулфур хексофлуорид, хидрофлуоројаглероди, перфлуоројаглероди и други. GWP е мерка за тоа колкаво е
количеството на стакленички гасови кои придонесуваат за глобалното
затоплување. Поради различниот период на полуживот на различни гасови во
атмосферата, неспоредливи се ефектите на гасовите во различно време. GWP се
определува во текот на специфичен временски интервал кој мора да се наведе
кога се изразува дадениот потенцијал за глобално затоплување, во спротивно
изразената вредност е бесмислена.
Човештвото може да ја уништи, но и да ја зачува планетата за идните генерации
со примена на одржлив развој. Климата на Земјата е чувствителен механизам кој
е изложен на многу влијанија. Глобалното затоплување довело до видливи
промени во климатските услови на локално и на глобално ниво.
Порастот на температурата во океаните доведува до промени на животот во нив,
повисоката температура го намалува количество на кислород со што се намалува
количината на зелени алги. Тоа влијае на целиот синџир на исхрана, со што се
намалува количеството на биомаса.
Порастот на температурата придонесува за намалување на поларните капи со
што се зголемува нивото на водата. Исто така, со порастот на температурата се
зголемува и волуменот на водата, со што дополнително расте нејзиното ниво. Со
топењето на мразот се менува и соленоста на водите и придонесува за промени
во движењето на морските струи, коешто пак влијае на промената на климатските
услови.
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Потоплите океани им предаваат енергија на ветровите и тие се засилуваат, што
значи појавување на урагани и тајфуни, а нивната разорна моќ се зголемува со
секоја измината година. Променетите струења ќе придонесат за пообилни врнежи
и поголем број поплави. Во други региони ќе се намалат врнежите, што ќе
резултира со суши, т.е. зголемување на пустинските предели.
Научно е докажано дека човекот преку емитирање на хлорофлуоројагленородите
во атмосферата при крајот на претходниот век значително ја осиромашил
озонската обвивка и предизвикал појава на озонска дупка над Антарктикот. Исто
така, штетна за атмосферата е индустриската емисија на смог, којашто ја
загадува и животната средина околу индустриските зони.
Во последно време се поставува прашањето за поврзаноста на глобалното
затоплување со осиромашувањето на озонската обвивка, што на прв поглед се
два неповрзани процеси. Првиот процес целосно се одвива во тропосферата
благодарение на абсорпцијата на инфрацрвеното зрачење од страна на
стакленичките гасови, а вториот процес се одвива во стратосферата како
резултат на хемиските и фотохемиските реакции на супстанциите кои содржат
хлор и бром со молекулите на озон.
Неколку меѓусебно поврзани влијанија на двата процеса се :
• озонот е стакленички гас и со намалување на озонот се предизвикува
оладување на планетата, иако минимално,
• гасови кои придонесуваат за намалување на озонот како CFC-11 и CFC-12
имаат својства на стакленички гасови и придонесуваат во процесот на
глобалното затоплување за 13 %,
• се јавуваат како последица од процеси на човечки активности и прекумерни
емисии на штетни гасови кои предизвикуваат ефект на глобално затоплување
и осиромашување на озонската обвивка,
• овој век се очекува пораст на последиците од глобалното затоплување преку
промена на циркулациите во атмосферата и оладување на атмосферата,
зголемен интензитет на поларните стратосферски облаци, осиромашување на
озонската обвивка и
• обата процеси, глобално затоплување и осиромашување на озонската
обвивка, здружено го загрозуваат опстојувањето не само на човекот, но и на
целиот жив свет на планетата Земја.
Табела 2.1: GWP
за некои стакленички
гасови

Сл.2.2: Извори на
стратосферските хлорини

Стакленички
гасови
R-14
R-22
R-23
R-50
R-125
R-134a
R-717
R-744
R-1270

GWP за
100 год.
6500
1700
11700
22
2800
1300
0
1
1,14

При споредување на податоците од табела 2.2 може да се заклучи дека
Република Македонија со спроведувањето на Монтреалскиот протокол од 1998
до 2008 година има отстрането супстанци кои го разградуваат озонот со вкупен
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потенцијал од 540 тони на годишно ниво, а преостануваат уште хлорофлуоројаглеводородите со 4,752 тони годишно.
Со алтернативните супстанции кои го разградуваат озонот дополнително се
намалува вкупниот потенцијал на глобално затоплување, со што резултатите се
воочливи на двете полиња.
Табела 2.2: Употребувани ладилни средства во Република Македонија
Супстанција

ALT
(год)
45
100
85
170
16
65
26
12
9,3
0,7
14

ODP
(мон.про.)
1
1
0,8
0,6
3
10
1,1
0,055
0,11
0,6
0
0
0
0
0
0
0
0

GWP
(SROC)
4680
10720
6030

ODP
тон/год
434
52,7
0,016
2,532
3,87
30,8
0,66
3,19
1,562
16,08

GWP
тон/год
2 061 500
573 903
122
31 101
2 438
21 991
828
104 980
10 295
134
63 635
216 494
13 837
18 792
47 023
7 600
400*

1

Период на
елиминација
1998
2006
2001
2005
2002
2002
2006
2030
2030
2001

R-11
R-12
R-113
R-115
Халон 1211
1860
Халон 1301
7030
R-10
1380
R-22
1780
R-141b
713
MeBr
5
R-134a
1430
R-404A
3922
R-407C
1774
R-410A
2088
R-507
3985
R-200
3800
R-744
>50
1
/
R-717
0,01
0
/
ALT – атмосферски животен век;
SROC – специјален извештај на Mеѓувладиниот панел за климатски промени (2005)

1

[28] Ценев Ѓ., Стојковски В., & Кочов М., Осиромашување на озонската обвивка и климатските промени,
Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје 2010.
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3. ОЗОНСКА ОБВИВКА И РЕАКЦИЈА СО HCFC ФЛУИДИ ВО

АТМОСФЕРАТА
Озонот (грчки „το όζον“, да мириса) е бледо син, високо отровен гас со силен
мирис. Озонот се смета за загадувач на земјино ниво, но озонската обвивка во
горните делови на атмосферата го заштитува животот на Земјата од штетното
ултравиолетово сончево зрачење. Намалувањето на количеството на озон во
обвивката е феномен со кој се соочуваме во последните децении.
Озонот е молекула на кислородот составена од три кислородни атоми (О3).
Озонот е нестабилен и брзо стапува во хемиски реакции со другите атоми и
молекули. Поголеми концентрации на озон се наоѓаат во стратосферата каде
ефикасно го спречуваат штетното ултравиолетовото зрачење да продре до
Земјината површина. Електричните искри и ултравиолетовото зрачење можат да
предизвикаат обичниот кислород да се претвори во озон. Присуството на озон
понекогаш предизвикува непријатен мирис (во близина на електричните
празнења). Постоењето на озонот и на неговата карактеристична концентрација
во атмосферата од аспект на појавата и одржувањето на животот е една од
најзначајните природни карактеристики на атмосферата.
Животот на озоновата молекула на висина од 30 km е околу половина час. Без
антропогените влијанија, процесите на формирање и разградување на
молекулите на озон во стратосферата се во природна рамнотежа.
Озонот најчесто се формира во горните слоеви на стратосферата под дејство на
сончевата ултравиолетова светлина со бранова должина пократка од 240 nm,
молекулата на атмосферскиот кислород (О2) се распаѓа на два слободни атоми
на кислород. Тие брзо стапуваат во реакција со другите молекули на кислород и
формираат О3. Од тие причини, процесите на распаѓање на озонските молекули
во стратосферата значат и абсорпција на високо енергетско ултравиолетово
зрачење кое е штетно за биолошкиот свет.

Сл.3.1: Процеси на
создавање на озон

Под влијание на сончевата светлина, озонската молекула е релативно стабилна
и не се распаѓа кога е изложена на светлина со бранова должина подолга од 320
nm. Истражувањата покажуваат дека озонот, главно, го апсорбира ултравиолетовото зрачење со бранова должина 200 до 320 nm.
Сл.3.2: Кислороден
атом, молекула на
кислород и молекула на
озон
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Озонот е една од трите форми коишто се наречени алотропи на елементот
кислород. Мерењата покажуваат дека само 7 % од сончевата енергија е во
областа на ултравиолетово зрачење со бранова должина 200 до 400 nm, додека
41 % од енергијата е во видливиот дел на спектарот со бранова должина 400 до
760 nm, а останатите 52 % енергија се од инфрацрвениот дел на спектарот.
Во науката, ултравиолетовото зрачење според брановата должина се дели на:
• UV-A зраци со 315 до 400 nm бранова должина, коишто непречено
пристигнуваат на површината на земјата.
• UV-B зраци со 280 до 315 nm бранова должина, кои се доста штетни.
• UV-C зраци со најкратка бранова должина помала од 280 nm коишто
носат најмногу енергија и би претставувале најголема опасност
доколку не се целосно апсорбирани во стратосферата.
Под влијание на високоенергетските UV-С зраци молекулите на кислородот во
стратосферата се разградуваат на слободни атоми на кислород коишто веднаш
реагираат со другите молекули на кислородот градејќи молекули на озон.
Озонската молекула под дејство на UV-B зраците се распаѓа на една молекула и
еден слободен атом на кислород коишто понатаму учествуваат во синџир на
реакции.

Сл.3.3: Формирање на озонска молекула во стратосферата

Сл.3.4: Разградување на озонот - Чепменов циклус

Ова е т.н. Чепменов циклус на создавање и разградување на озонот во
стратосферата, преку него се определуваат вкупните количини озон во
стратосферата. Но, мерењата на многу помали количини озон во стратосферата
од пресметаните, укажуваат дека постојат некои други фактори коишто имаат
каталитичко или забрзувачко дејство во процесот на разградување на озонот.
Професорот Гордон Добсон во 1930 година конструирал спектрометар за мерење
на количествата на озон во Земјината атмосфера. Принципот на мерење е со
мерење на интензитетот на ултравиолетова светлина со бранова должина од
305 nm која се апсорбира од молекулите во озонот, а потоа се мери светлината
со бранова должина од 325 nm која не се апсорбира од озонот. Соодносот на
двата интензитети ја дава мерката за степенот на абсорпција на
ултравиолетовата светлина која доаѓа од Сонцето до Земјината површина. Во
чест на професорот, се изразува со Добсонови единици (DU). Во нормални
услови процесите на создавање и разградување на озонот се балансирани околу
300 Добсонови единици во вертикален столб. Една Добсонова единица одговара
на слој од 0,01 mm, а 300 DU одговараат на 3 mm. Количествата озон во
вертикалниот столб на Земјината атмосфера не се рамномерно распределени.
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Со мерењата се утврдило дека 90 % од озонот се концентрирани во
стратосферата, односно најголемата концентрација се наоѓа на висина 16 до 48
km надморска височина. Овој слој е познат како озонска обвивка на планетата
Земја којшто има улога на заштитен филтер од штетните ултравиолетови
зрачења. Останатите 10 % озон се наоѓаат во тропосферата и за разлика од
стратосферата, во тропосферата присуството на озон не е посакувано бидејќи
озонот има токсични влијанија врз живиот свет на површината. Тој е учесник во
фотохемискиот смог, штетен е за респираторните органи на децата и постарите
лица, а исто така предизвикува и оштетувања кај растенијата.
Хемиските соединенија коишто се способни да го уништат озонот преку
фотохемиски реакции во стратосферата станале познати во текот на последните
педесетина години. Од 1970 година, секоја декада, количеството на озон во
атмосферата се намалува за 4 %. Овој процес е познат како осиромашување на
озонската обвивка.
Доколку количеството на озон се намали за 1 %, интензитетот на UV-B ќе се
зголеми за 2 %. Во природните услови коишто со милиони години биле без
човеково влијание, озонската обвивка успевала речиси целосно да ги апсорбира
штетните ултравиолетови зрачења од Сонцето (UV-C, UV-B) пред тие да допрат
до површината и да им наштетат на човекот и на останатите форми на живот.
Атмосферата е динамичен систем, затоа последователното намалување на
озонот не е насекаде рамномерно. Со мерења е утврдено дека најголемото
осиромашување на озонската обвивка е над Антарктикот.

Сл.3.5: Шематски приказ
на појава на вртлог над
Антарктикот

Сончевата светлина за време на долгата поларна ноќ не доаѓа во регионите
околу северниот пол. Тие месеци, во средните и горните делови на стратосферата се формираат силни циркумполарни ветрови познати под името поларен
вортекс. Во својата средина вортексот формира изолирани количини на гасови.
Бидејќи нема сончева светлина, температурата може да се спушти под -80°С, со
што се создаваат услови за формирање посебни поларни стратосферски облаци,
коишто се оформени од водена пареа и водени капки, што пак има главна улога
во осиромашувањето на озонот.
Големата озонската дупка во Земјината заштитна озонска обвивка над Арктикот е
најголемата досега забележана во северната хемисфера. Осиромашувањето на
озонската обвивка било многу помало до март 2011 година, кога комбинацијата
на силни ветрови и интензивни ниски температури формирале соодветни услови
за тоа што следувало, односно овозможиле хемикалиите што содржат хлор и
бром да ја осиромашат озонската обвивка. Благодарение на податоците од
мерните опсерватории, добиени се сознанија дека осиромашувањето на
озонската обвивка над Арктикот во почетокот на 2011 година за прв пат од
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започнувањето на следењето на состојбите е споредливо со осиромашувањето
на озонската обвивка над Антарктикот.
Состојбата над Арктикот не е проследена со големи промени во озонската
обвивка. Но, во зимата 2010/11 година, воздушните движења на поголеми висини
предизвикале поларен вортекс со голема јачина, по што следело опаѓање на
температурата во стратосферата со траење од неколку месеци. Ова довело до
создавање услови за намалување на озонот од хлорините за подолг период.
Хемиските соединенија од типот на хлорофлуоројаглеродите и халоните коишто
денес се сметаат за главни причинители на уништувањето на озонската обвивка,
се наоѓаат заробени во поларните стратосферски облаци, но не се активни
поради недостатокот на светлина.
Сончевата светлина придонесува да се ослободат големи количини слободни
атоми на хром и бром коишто играат улога на катализатор во хемиските процеси
на разградување на озонот. Во овие релативно едноставни хемиски процеси,
атомот на хлорот одзема еден кислороден атом при што се добиваат
хлоромоноксид и молекула на кислород. Потоа хлоромоноксидот реагира со
слободен атом на кислород, при што повторно се добиваат слободен атом на
хлор и молекула на кислород. Со мерење е утврдено дека еден атом хлор или
бром може да разгради до 100000 озонски молекули, па затоа се сметаат за
најодговорни за осиромашувањето и за појавата на озонска дупка над
Антарктикот.

Сл.3.6: Процеси на разградување на озонските молекули од соединенија на хлор и бром

Најголемите количини на озон се формираат во стратосферата над тропските
области, но со помош на стратосферските ветрови тие се дислоцираат кон
поларните области каде што се во најголема концентрација. Соединенијата како
хлорофлуоројагленородите и останатите соединенија кои делуваат деструктивно
врз озонот во обвивката при пониски температури, формираат облаци коишто
масовно придонесуваат за пораст на фотохемиските реакции со озонот, при што
неговите молекули се разградуваат.

Сл.3.7: Процеси на разградување на озонските молекули од CFC-супстанции
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3.1. Мерење на ултравиолетовото зрачење и UV-индекс
Откривањето на ултравиолетовите зраци се прави од мерни пунктови (метеоролошки станици) каде се мери јачината на зрачењето во текот на денот, а потоа се
информира јавноста. Но, детектирањето на ултравиолетовото зрачење од
вселената е отежнато од атмосферата на Земјата. Од тие причини, во Земјината
орбита се лансирани повеќе вештачки сателити (ултравиолетови опсерватории).
Прв таков вештачки сателит е орбиталната сончева опсерваторија, лансирана во
1962 година, после која во 1978 година бил лансиран и Меѓународниот ултравиолетов истражувач. Исто така, и вселенскиот шатл со програмата „Астро–1“ го
истражувал ултравиолетовото зрачење. Лансирани се и специјални вештачки
сателити коишто ја следат состојбата на озонската обвивка.
Неопходноста за информирање на јавноста со едноставни и разбирливи
податоци за ултравиолетовото зрачење и последиците, довело научниците да
определат гранични вредности (параметари) како индикатор за изложеноста на
ултравиолетовите зраци. Параметарот е наречен глобален сончев UV–индекс.
Тој е одреден со ефективното дејство на ултравиолетовите зраци врз човековата
кожа, а неговите вредности се стандардизирани и препорачани од Светската
здравствена организација, програмата на Обединетите нации за животната
средина (United Nation Enviromental Programme, UNEP) и Меѓународната комисија
за нејонизирачко зрачење.
UV–индексот е мерка за одредување на количеството ултравиолетово зрачење
коешто одговара на неговото дејство врз човечката кожа и се дефинира како
ефективно зрачење добиено со интегрирање на спектрите на зрачење на
брановите должини од 290 до 400 nm. UV–индексoт се изразува бројно како
сооднос на временски определеното средно по вредност дејство на зрачењето
(W/m2) помножено со 40.
Вредностите на UV–индексот се делат во неколку групи, и тоа:
• Низок UV–индекс (0, 1 и 2), којшто е со најмала опасност од UV–зраците,
луѓето може да останат на сонце и повеќе од еден час. Препорачливо е
користење на очила за сонце. Луѓето со чувствителна кожа и доенчињата
треба да се заштитат при подолго изложување на сонце и да употребуваат
заштитен крем.
• Среден UV–индекс (3, 4 и 5), којшто е со мала опасност за повеќето луѓе.
Препорачливо е користење на капи со поширока стреа, очила за сонце и
заштитни кремови. Чувствителните луѓе да користат облека со долги ракави,
бидејќи може да се здобијат со изгореници за 20 минути.
• Висок UV–индекс (6 и 7), којшто е со посериозна опасност. За повеќето луѓе
препорачлива е употреба на шапки, очила за сонце, заштитни кремови и
облека со долги ракави. Не е препорачливо за изложување на сонце за
доенчиња од 10 до 16 часот.
• Многу висок UV–индекс (8, 9 и 10), којшто е со голема опасност при
изложување на сонце за сите луѓе и изложувањето на UV–зраците треба да
се ограничи од 10 до 16 часот. Препорачливо е користење на сите видови
заштитни средства. Почувствителните луѓе може да се здобијат со изгореници
за помалку од 10 минути.
• Екстремно висок UV–индекс (11 и повеќе), којшто е со најголема опасност од
последиците од UV–зраците. Препорачливо е минимално изложување на
сонце од 10 до 16 часот и задолжително користење на заштитни мерки.
Новороденчината и чувствителната популација не смее да се изложува на
сонце, бидејќи може да се здобијат со изгореници за помалку од 5 минути.
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3.2. Последици врз здравјето на луѓето и животната средина
Последица на UV-B зрачењето се два вида карцином на кожата (немеланом и
малиген меланом), како и оштетување на очите (катаракта – причина за појава на
слепило) и нарушување на имунолошкиот систем (оштетувања на DNA), што е
проследено со зголемен број инфективни заболувања.
Испитувајќи повеќе од 20000 пациенти лекувани од кожен карцином, научниците
дошле до податоци дека меланомот, како најопасен облик на кожен карцином,
има двојно поголем ризик за обновување како втор секундарен карцином. Но, кај
помалку опасните форми на кожен карцином, ризикот е помал во споредба со
меланомот. Малигниот меланом е малигно буење на меланоцитите, односно на
клетките коишто го произведуваат пигментот на кожата, што е најмалиген облик
на кожен карцином, а често е проследен со смртоносни последици. Немеланомските карциноми на кожата се за десет пати почести од меланомските. Научно е
докажано дека луѓето со дијагноза карцином на кожа имаат зголемен ризик во
иднина да развијат друг, втор вид, особено еден од другите видови на кожен
карцином или карциноми кои се поврзани со пушењето.
Изложувањето на сончевите зраци претставува ризик за сите типови карцином на
кожата, па пациентите кои веќе имаат еден тип, лесно може да здобијат и друг
тип кожен карцином. Ракот на кожата е во постојан пораст. Тој се јавува како
последица на осиромашувањето на атмосферската заштита (озонска обвивка), со
што доаѓа до пропуштање на поголеми и посилни количини сончева светлина, а
со тоа ризикот од појава на кожен карцином е се поголем.
Неприродните извори на ултравиолетови зраци, како што се ламбите за сончање
и солариумите, можат да предизвикаат појава на кожен карцином. Затоа
лекарите препорачуваат кожата да се заштити од директна изложеност на
сонцето со користење заштитна облека, како што се капи, кошули со долги
ракави, долги панталони или здолништа, а кога степенот на зрачење е најголем,
да се избегнува директно изложување на сонце, употреба на квалитетни
средства за заштита од сонце со најмал заштитен фактор 15. Важно е да се
нагласи дека околу 2/3 од меланомските и 90 % од немеланомските кожни
карциноми се последица од прекумерна изложеност на ултравиолетово зрачење.
Кај растенијата, ултравиолетовото зрачење предизвикува промена во анатомската структура. Негативни последици има врз земјоделските култури и шумите.
Преку испитувања се покажало дека најподложни на влијание на UV-B зрачењето
кај растенијата се дињите и зелката. Кај некои растенија како што се доматите,
компирите, репката и сојата, влијае и врз квалитетот на растението. Со помош на
испитувања се докажало дека семето на иглолисните растенија може да биде
оштетено како последица на зрачењето.
Оштетувањето кај водните организми е најизразено кај планктоните, водните
растенија, ларвите на рибите и ракчињата, а сите тие се витален дел од синџирот
на исхрана во морските и слатките води.
Градежните материјали (боите, гумите, дрвото и пластиките) се деградираат кога
се изложени на UV-B зрачење. Кога станува збор за отворен простор, изразено е
влијанието на гумата и пластиката, а во тропските предели под влијание на
зголемените температури и зрачењето штетите се уште поголеми.
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Под директно влијание на UV-B зрачењето се зголемуваат концентрациите на
смог кога емисиите од автомобилите и индустријата предизвикуваат фотохемиски
реакции. Смогот има негативно влијание врз здравјето на луѓето и животната
средина. Алармантно е што доколку не се продолжи со преземање драстични
мерки за заштита на озонската обвивка, ќе се зголемат површините кои ќе бидат
изложени на штетни ултравиолетови зрачења, а тие површини, главно, се
населени со милионско население.

3.3. Озонска дупка и употреба на ODS
Осиромашувањето на озонот на годишно ниво е најинтензивно во почетокот на
пролетта на јужната хемисфера (опфатени се површини кои се мерат со милиони
километри). Притоа, количествата озон значително се намалуваат, што во
науката се нарекува појава на озонска дупка во озонската обвивка. Секако, тоа не
е класична дупка, тоа се површини каде количествата на озон се помали од 220
DU. Просечната температура на озонската обвивка во зимскиот период над
Антарктикот е за десетина степени пониска од соодветната температура на
Арктикот, па се создадени услови за формирање на облаци со високи
концентрации на хемиски соединенија штетни за озонот, што од своја страна е
причина за појава на озонската дупка.
Табела 3.1: Просечни вредности на озонската дупка 2000 до 2010

Год.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Просек

Површина на
озонската дупка
2
(милиони km )
Дневен максумум
Дата
Вредност
9 Септември
29,9
17 Септември
26,5
19 Септември
21,9
24 Септември
28,4
21 Септември
22,7
11 Септември
26,9
24 Септември
29,3
13 Септември
24,8
12 Септември
26,5
17 Септември
24
25 Септември
22,2
25,7

2

Минимална количина
на озон
DU
Дневен максумум
Дата
Вредност
29 Септември
89
22 Септември
91
20 Септември
131
26 Септември
91
30 Септември
116
19 Септември
102
8 Октомври
82
24 Септември
104
4 Октомври
100
26 Септември
94
1 Октомври
118
101

Во 2010 година била измерена втората најмала големина во последната декада
(22,2 милиони km2), но алармантните резултати од мерењата во 2011 и 2012
година поттикнале нови чекори за отстранување на супстанци кои го
разградуваат озонот и барање периодот за отстранување да се намали за 10
години.
Реакциите на молекулите на озонот со CFC и HCFC средства може да ја наруши
рамнотежата, односно доколку разложувањето е побрзо од формирањето на
молекулите на озонот, ќе се наруши рамнотежата и концентрацијата на молекули
ќе опадне.
Супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка се, во основа, хлорирани
и бромирани јагленоводороди, а во нив спаѓаат:
2

[4] Кочов М., Стојановски Н., & Благоевски Ј., Елиминација на HCFCs– Прирачник, Министерство за животна
средина и просторно планирање, Скопје 2011.
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•

•

•

•

•

•

Хлорофлуоројагленороди (CFC), коишто се потешки и за да се издигнат во
повисоките слоеви на стратосферата им требаат повеќе години, а од тие
причини и нивното присуство и ефектите се подоцна потврдени. Тие се
хемиски инертни и се задржуваат во стратосферата од 40 до 150 години. Под
влијание на ултравиолетовото зрачење, се изложени на фотохемиско
разложување, при што ослободуваат халогени радикали коишто стапуваат во
реакција со молекулите на озон и предизвикуваат уништување на озонот.
Хлорофлоројагленоводороди (HCFC), всушност, се незаситени јагленоводороди кои содржат атоми на хлор и флуор. Тие во својата молекула ги немаат
заменето сите водородни атоми со атоми на халоген елемент и како такви се
разложуваат уште во тропосферата каде што имаат помало штетно влијание
врз озонската обвивка. Како такви, се користат како преодни замени за CFC.
Халони, бромофлуоројагленоводороди (HBFC) се заситени ациклични
јагленоводороди што содржат атоми на бром и флуор. Во својата молекула,
покрај хлорните атоми, содржат и бромни атоми, што ги прави особено опасни
за уништувањето на озонската обвивка. Индустриски, главно, се среќаваат
како придушувачи при експлозии и средства за гаснење на пожари.
Метилхлороформ (C2H3Cl3) е незаситен јагленоводород што содржи атоми на
хлор. Се користи како растворувач во индустријата со повеќе намени за
замена на јаглерод тетрахлорид. Бидејќи поседува докажани канцерогени
способности, забранет е во повеќе земји.
Јагленород тетрахлорид, R-10 (CCl4) e супстанција која претходно се
употребувала во апарати за гаснење на пожар, растворувач во индустријата,
земјоделството, преработувачка на нафта и фармацијата. Неговото
користење денес е со помал интензитет поради неговата токсичност и
канцерогеност.
Метилбромид (CH3Br) e незаситен јагленоводород што содржи бром. Се
користи во земјоделството за заштита од болести на земјоделските култури,
инсекти и плевел. Високите концентрации на оваа супстанција предизвикуваат оштетување на нервниот и респираторниот систем кај човекот.

Способноста на овие супстанции за осиромашување на озонот се нарекува
потенцијал на осиромашување на озонската обвивка (Ozone Depleting Potencial,
ОDP). ODP се одредува во однос на потенцијалот на R-11, дефиниран е како 1.
CFC-средствата се веќе постепено заменети со супстанции кои помалку ја
осиромашуваат озонската обвивка. HCFC се средства со помал ODP од оној на
CFC. Голем број ладилници од домаќинствата сe уште содржат R-12.
Комерцијалните системи за ладење што се употребуваат за изложување и
складирање свежа и замрзната храна може да користат R-12, R-502 или R-22
како средство за ладење.
Ладилните средства за ладилниците и климатизерите во копнениот, железничкиот и водениот транспорт може да содржат: R-11, R-12, R-114, R-22 или
мешавини кои содржат CFC, R-500 и R-502.
Вообичаено средство за експандирање на пена во производството на полиуретан, полиефин и полиестер (користени кај голем број производи и за изолација)
порано бил R-11 којшто постепено е заменет со R-141b или алтернативи кои не
содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, но главно се
стакленички гасови.
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Средства од типот R-22, R-11, R-12 или R-114 се користат за системи за
климатизација и топлински пумпи инсталирани во згради или други објекти, каде
се користат големи количини за ладење, а од 2012 година е забранет нивниот
увоз. Старите автомобили користат CFC-супстанци. Во најголем дел замените за
R-12 кај ладилните средства се темелат на смеси кои содржат HCFC-средства,
коишто веќе се заменуваат со нови алтернативни решенија.
За стерилизација во медицински цели најчесто се користат смесите на
етиленоксид и R-12 (12/88 – процентуален состав), каде HCFC-супстанците го
намалуваат ризикот од запаливост и експлозивност кои се карактеристични за
етиленоксидот. Етиленоксидот се употребува за стерилизација на предмети
коишто се чувствителни на топлина и влага како што се катетрите и
медицинската опрема што содржи оптички влакна.
R-113 се користи како растворувач за чистење при производство на електронска
опрема и при одмастување, а исто така се користи и во хемиското чистење за
отстранување дамки. Други растворувачи кои ја осиромашуваат озонската
обвивка се метилхлороформ и јаглерод тетрахлорид.
Како распрскувачи на аеросоли, поради незапаливост, неексплозивност и
нетоксичност, често се употребувале R-11 и R-12, а може да се сретнат и како
компоненти на деодоранси, пени за бричење, лакови, парфеми, средства за
чистење прозорци, инсектициди, бои, лепила, масла за подмачкување,
фармацевтски и ветеринарни производи. Како пропелент во производите што
содржат алкохол се користел R-114, R-113 кој се употребувал во аеросолите за
чистење. Сите овие супстанции може да се произведат со голема чистота и се
добри растворувачи.
Како средства за гаснење пожари се употребувале халоните и HBrFC коишто се
заменети со пени и јагленород двооксид. Најпознат фумигант е метилбромидот
којшто нашол широка употреба како пестицид за дезинфекција на почвата за
превенција на растенијата и спречување на појавата на штетници.
Како суровини во хемиски синтези често се употребувале HCFC-супстанци и
R-10. Кога се користат како суровини, најчесто не учествуваат во осиромашувањето на озонската обвивка поради тоа што не се ослободуваат во
атмосферата. Кога ќе се ослободат, овие супстанци се шират и може да дојдат во
стратосферата преку воздушни струења, термодинамички ефекти и дифузија.
Најголем дел од супстанциите коишто ја осиромашуваат озонската обвивка
стигнуваат до стратосферата, бидејќи имаат долг животен век.
Конференцијата посветена на заштитата на озонската обвивка што се одржала
во Монтреал 2011 година, резултирала со договор за забрзување на процесот на
исфрлање од употреба на супстанциите што штетно влијаат и ја разградуваат
озонската обвивка. Некои детали од договорот се прецизирани во наредните
конференции посветени на Монтреалскиот протокол. Развиените држави и
државите во развој се согласиле за забрзување на активностите за целосното
исфрлање од употреба на HCFC-средствата, како мерка за спречување на
натамошното разградување на озонската обвивка и за борба против глобалното
затоплување.
Конференцијата на којашто учествувале претставници од 191 држава,
потписнички на Протоколот од Монтреал, почнала со една единствена точка побрзо исфрлање од употреба на HCFC-супстанци за да се придонесе и во
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борбата против глобалното затоплување, затоа што тие супстаниции се и гасови
што предизвикуваат т.н. ефект на стаклена градина.
Осиромашувањето на озонската обвивка е
стабилизирано, а до средината на овој век
можно е целосно да се обнови. Ова се
наодите на научниците од Обединетите нации,
кои го потврдиле успехот на меѓународната
акција за спас на озонскиот слој.

Сл.3.8: Влијание на UV зрачењето

Во извештајот на UNEP и WMO при
Обединетите нации пишува дека до 2048
година, озонската обвивка над поларните
региони ќе се врати во својата состојба од
периодот пред 1980 година. Отстранувањето
на речиси стотици штетни состојки од производите коишто се употребувале кај фрижидерите
и деодорансите, помогнало во спречувањето
на појава на десетици милиони случаи на
кожен карцином ширум светот. Ова е првото
детално ажурирање во последните четири
години на Виенската конвенција за заштита на
озонската обвивка и на Монтреалскиот
протокол за исфрлање од употреба на
хемикалии што ги забрзуваат климатските
промени
и
уништувањето
на
озонот.
Благодарение на Монтреалскиот протокол, во
2010 година намалувањето на штетните
состојки било за цели пет пати поголемо од
оние предвидени со Протоколот од Кјото.
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4. МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ И ИСКУСТВА НА МАКЕДОНИЈА
4.1. Меѓународни активности
4.1.1. Монтреалски Протокол
Намалувањето на хемиските соединенија кои предизвикуваат осиромашување на
озонската обвивка се разликува од сите останати проблеми поврзани со
екологијата. Меѓународната соработка за санирање на проблемот со
осиромашувањето на озонската обвивка постигната е многу брзо и тоа пред да
биде целосно научно докажан овој глобален проблем. Како последица на тоа,
уште во седумдесеттите години на минатиот век било забрането производството
на CFC-средствата во САД и во скандинавските земји.
Проблематиката поврзана со животната средина започнала да се актуелизира во
седумдесеттите години на дваесеттиот век. Тоа резултирало во 1972 година во
Стокхолм да се одржи конференцијата на Обединетите нации за човековата
животна средина (United Nations Conference on the Human Environment). Од оваа
конференција произлегла UNEP. Стокхолмската декларација претставува прв
меѓународен став за поврзување на човековите активности со екологијата.
Во 1974 година вниманието на светската јавност било привлечено со научните
откритија на Ф.С. Роланд и Молина М.Ј. (F.S. Rowland & Molina М.Ј.) објавени во
списанието
Пририда
(Nature),
под
наслов
„Stratospheric
sink
for
chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalyzed destruction of ozone“, за штетните
влијанија на овие соединенија врз озонската обвивка. Роланд и Молина за своето
откритие добиле Нобелова награда за хемија во 1995 година. Овие настани
довеле до формирање на Програма за истражување на озонот (Ozone Researh
Programme, ORP) во 1975 година. Научните истражувања од областа на
произведените супстанции коишто влијаат врз озонската обвивка, довеле во 1981
година да се одржат меѓународни преговори за создавање на Виенската
конвенција. Виенската конвенција се одржала во 1985 година. На истата
конвенција за прв пат британските научници го потврдиле постоењето на
озонската дупка на Антарктикот, со што научно ја потврдиле потребата од итни
меѓународни активности. Со Виенската конвенција започнува и борбата за
заштита на озонската обвивка.
Во 1987 година бил потпишан Монтреалскиот протокол за супстанции кои ја
осиромашуваат озонската обвивка (Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozonе Layer), кој стапил на сила од 01.01.1989 година. Протоколот содржи
листа на контролирани супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка, и
тоа: пет CFC-супстанци (Анекс А, група I: R–11; R–12; R–113; R–114; R–115); и
три халони (Анекс А, група II: халон–1211; халон–1301 и халон–2402). Покрај тоа,
ги дефинира и контролните мерки за намалување на производството и
употребата на овие супстанции кои го разградуваат озонот. Смесите што ги
содржат овие супстанции како R-500 и R-502 се опфатени со Протоколот.
Карактеристично за Монтреалскиот протокол е што и дава одреден период на
индустријата да ги планира алтернативните замени. Двете основни обврски од
Монтреалскиот протокол се: усогласување на распоредот за стопирање и
спречување на користењето на супстанци кои ја осиромашуваат озонската
обвивка и забрана за промет со земји што не се потписнички на Протоколот. Член
4 на Монтреалскиот договор се однесува на контролата на прометот со земји што
не се потписнички на Протоколот (земји чии влади не го ратификувале, одобриле
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или не пристапиле кон Монтреалскиот протокол или неговите амандмани кои се
однесуваат на нови контролирани супстанции).
Со Монтреалскиот протокол се појаснуваат разликите на развиените земји и
земјите во развој во поглед на нивните обврски и можности за спроведување на
одредбите што произлегуваат од него. Обврските на земјите опфатени со член 5
од Протоколот, се насочени кон земјите во развој и економија во транзиција,
коишто обично немаат пристап кон алтернативните технологии и капитални
инвестиции. Овие земји од тие причини добиваат грејс период од 10 години за да
им се овозможи исполнување на обврските што произлегуваат од Протоколот. Во
следните конференции коишто се произлезени од Монтреалскиот протокол,
донесени се измени што се произлезени како резултат на внимателното следење
на ситуацијата за заштита на озонската обвивка. Потписничките на
Монтреалскиот протокол донеле бројни ограничувањa преку примена на политики
и законска регулатива за намалување на употребата на супстанции што се
осиромашувачи на озонската обвивка.
Политиките вклучуваат:
• означување на производите,
• договори со индустријата за отстранување на увозот на контролираните
супстанции,
• воведување лиценци за извршување на промет со супстанции што ја
осиромашуваат озонската обвивка,
• поевтинување на царинските давачки за алтернативните замени на
супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка и алтернативните
технологии кои не користат вакви супстанции,
• донесување даночни обврски за супстанциите кои ја осиромашуваат
озонската обвивка,
• намалување на количеството на осиромашувачите на озонот и забрана за
увоз и
• целосна забрана на увоз на производи и технологии што содржат супстанции
кои ја осиромашуваат озонската обвивка.
4.1.2. Самитот во Рио де Жанеиро
Во 1992 година во Рио де Жанеиро од 3 до 14 јуни 1992 година под
покровителство на Обединетите нации се одржала конференција посветена на
животната средина и одржливиот развој. Конференцијата за животна средина и
развој (United Nations Conference on Environment & Development, UNCED) позната
е уште како и Самит за планетата Земја.
Од UNCED произлегле три главни договори:
• Агенда 21.
• Изјава за принципи за одржливо управување со шумите.
• Декларацијата од самитот во Рио де Жанеиро за животна средина и развој, во
која се опфатени 27 начела кои ги одредуваат правата и обврските на
државите во нивните настојувања за развој и благосостојба на човекот.
За потпишување биле отворени Рамковната конвенција за климатски промени на
Обединетите нации и Конвенцијата за биолошка разновидност, а започнале
преговори за Конвенцијата за борба против опустинувањето. Било одлучено да
се воспостави Комисија за одржлив развој при Обединетите нации. Овој самит е
завртување на нова страница од аспект на заштитата на животната средина,
одржливиот развој и глобалните демократски процеси. На самитот во Рио де
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Жанеиро учествувале претставници на 179 влади, стотина претставници на
Обединетите нации, локални власти, деловни, научни, невладини и други
организации. На овој самит за прв пат се согледала важноста за вклучување на
целокупната јавност при одлучувањето и решавањето прашањата поврзани со
животната средина и одржливиот развој.
Со декларацијата бил донесен и Принципот 10 со којшто се дефинира правото на
јавноста за пристап до информации поврзани со животната средина, правото за
учество на јавноста при донесување одлуки поврзани со животната средина и
правото за пристап до правда. Принципот 10, односно Партнерството за
принципот 10, е основа за донесување на Архуската конвенција од 1998 година
на четвртата министерска „Животна средина за Европа“, одржана во Архус,
Данска, под закрила на Економската комисија за Европа при Обединетите нации.

Агенда 21
Агендата 21 била усвоена на самитот во Рио де Жанеиро во 1992 година и ги
разгледува прашањата за одржлив развој на глобално, национално, регионално и
локално ниво. Агенда 21 опфаќа четири секции:
1 Социјални и економски димензии, која во себе ги вклучува борбата со
сиромаштијата, промена на потрошувачките навики, демографската динамика, промовирање на здравјето, промовирање на одржливи човекови населби и
вклучување на животната средина и развојно донесување на одлуките.
2 Штедење и раководење со ресурсите, дефинирање на одржливото раководење со почвата, одржливо земјоделство и рурален развој, оневозможување на
процесот на изумирање на шумите, одржлив развој на планините, ракување
со разни видови на отпад, заштита на водите, зачувување на биолошката
разновидност, спречување на опустинувањето, ракување со биотехнологијата.
3 Јакнење на улогата на социјалните групи, вклучувајќи ја улогата на
невладините организации, бизнис секторот, локалните власти, работниците
децата, младите и жените.
4 Можности за имплементација, вклучувајќи ја науката, развивање на технологии, образование, меѓународни институции и механизми и механизмите за
финансирање.
Планот за целосна имплементација на Агенда 21 е содржан во Планот за
имплементација од Јоханесбург, донесен за време на светскиот самит за
одржлив развој во 2002 година во Јоханесбург.

Рамковната Конвенција за климатски промени
Конвенцијата е влезена во сила на 21 март 1994 година. Во Република
Македонија е ратификувана со Закон за ратификација на 4 декември 1997 година
(„Сл. весник на РМ“ бр. 61/97). Конвенцијата дава сеопфатна рамка за напорите
коишто владите во светот треба да ги вложат за намалување на причините што
ги предизвикуваат климатските промени, односно стабилизирање на гасовите кои
го предизвикуваат ефектот на стаклена градина. Конвенцијата е ратификувана од
191 земја во светот. Според Конвенцијата, владите потписнички се обврзуваат:
• да прибираат и споделуваат информации за емисиите на стакленички гасови,
национални политики и планови за имплементирање на конвенцијата,
• да воспоставуваат национални стратегии за намалување на емисиите на
гасовите на стаклена градина и за прилагодување кон очекуваните влијанија,
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•

вклучувајќи го и давањето финансиска и технолошка поддршка на земјите во
развој и
да обезбедуваат поддршка во подготовките за прилагодување кон влијанијата
од климатските промени.
4.1.3. Кјото Протокол

Кон Конвенцијата за климатски промени, донесен е Протоколот од Кјото на
11.10.1997 година во Кјото, Јапонија. Република Македонија го ратификувала
Протоколот од Кјото на 18.10.2004 година, а на сила стапил на 16.02.2005 година.
Земјите коишто го имаат ратификувано Протоколот се обврзуваат да ги намалат
емисиите на CO2 и на останатите пет гасови, коишто предизвикуваат ефект на
стаклена градина (метан, азот диоксид, хидрофлуоројагленоводородите,
перфлуоројагленоводородите и сулфур хексафлуоридот).
Според Протоколот, земјите потписнички се поделени во две категории:
 Анекс I – земји што треба да го намалат испуштањето на стакленички гасови процентуално различно за секоја земја.
 Земји што не припаѓаат во Анекс I, односно коишто не се обврзани на
намалување на емисиите, но преку механизмот на чист развој се поттикнуваат
за воведување чисти технологии коишто испуштаат помали количества
стакленички гасови и придонесуваат за одржливиот развој на овие земји.
Република Македонија е земја која не припаѓа во земјите од Анекс I. Покрај
механизмот за чист развој, во Протоколот од Кјото се опфатени и механизмот за
заедничка имплементација и трговијата со емисии, но кон овие механизми
пристап имаат само земјите од Анекс I.
Промената на климата е предизвикана од антропогеното влијание и нема
сомнение дека човекот е главниот причинител. IPCC се формирала во 1988
година од страна на WМO и UNEP. На секои неколку години оваа група изготвува
нов извештај за состојбите со климатските промени, врз основа на веќе
постоечките податоци од научните, техничките и социоекономските аспекти на
климатските промени.
Најголемо зголемување на емисиите на стакленичките гасови доаѓа од
енергетскиот сектор, снабдување и искористување на енергијата, вклучувајќи го и
транспортот. Според IPCC, постои голема можност за намалување на
климатските промени преку употребата на чисти технологии и енергетска
ефикасност кај крајните корисници. Навременото преземање мерки е поевтина
опција од справувањето со последиците. Владите на повеќето земји тоа го
прават преку законодавството и стандардизацијата, преку такси, субвенции,
финансиски поволности, како и истражувачки и развојни програми и разни
инструменти за информирање. Овие мерки можат да резултираат со повеќе
придобивки, како што се технолошките иновации, реформа во даночниот систем,
зголемено вработување, подобрена енергетска стабилност и добросостојба по
здравјето на луѓето заради намаленото загадување.
Најевтините начини за намалување на емисиите е штедење на енергијата во
домовите и штедење на горивото во возилата, користење на јавен транспорт и
транспорт кој не користи гориво, како и преминувањето кон енергетски извори кои
емитираат помали количества на CO2, како што се природниот гас и обновливите
видови на енергија. Најголем потенцијал за намалување на емисиите од
индустријата имаат челичната и цементната индустрија.
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4.2. Европска Унија и Република Македонија
Стратегијата на Република Македонија е постепено усогласување на сопствената
економијата со економијата на Европската Унија. За Европската Унија се
карактеристични строгата законска регулатива што се однесува на ODS и на сите
алтернативни ладилни средства, како и на GWP на HFC-супстанции и други
сигурносни прашања поврзани со алтернативите супстанции (запаливост,
токсичност или висок притисок). Потрошувачката на HCFC-средствата во
Европската Унија е блиска до нула. До 31.12.2014 година ќе се дозволуваат само
рециклирани HCFC-супстанции за користење (со одредени рестрикции) во
опремата за ладење и климатизација. Воведувањето на европските стандарди и
стратегијата за отстранување на HCFC-средствата е со цел хармонизација на
легислативата со Европската Унија. Отстранувањето на супстанциите кои го
разградуваат озонот во Европската Унија е завршено и новите цели се
отстранување на HFC-флуидите заради нивниот GWP.

4.3 Активности на Република Македонија
4.3.1 Активности на Република Македонија за заштита на озонската
обвивка
Легислативата за заштита на озонската обвивка во Република Македонија во
склоп на СФРЈ првично е опфатена со Виенската конвенција за заштита на
озонската обвивка („Службен весник на СФРЈ“ бр.1/90) и Монтреалскиот протокол
за супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен весник на
СФРЈ“ бр.16/90).
Монтреалскиот протокол го пропишува отстранувањето на супстанциите што
вршат разградување на О3, тоа се, главно, продукти на јагленоводородите кај кои
некои од водородните атоми се заменети со хлор или бром. Основна особина на
овие супстанции е разградување на озонот ODP. Тоа, всушност, е број кој го
покажува потенцијалот на разградување на озонот во однос на референтна
супстанција.
Научните анализи покажуваат дека повеќе супстанци кои го разградуваат озонот
имаат особини на познатите стакленички гасови, односно имаат голема вредност
на GWP. За соодветно спроведување на Монтреалскиот протокол кај нас се
направени голем број измени, во националното законодавство подготвени се акти
коишто обезбедуваат законска основа за намалување и отстранување на
супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка.
Прв чекор во поглед на контрола на прометот со супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка е следење на увозот/извозот и потрошувачката на
супстанции од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање.
Во временски период од две години (1997-1998) воспоставен е систем за
претходно издавање дозволи при секој влез на хемикалија или користена опрема
што ги содржи хемикалиите коишто го разградуваат озонот (Дозволи за увоз на
ODS од 01.03.1997 година и Дозволи за увоз на употребувана опрема 12.06.1998
година коишто ги издава Министерството за животна средина и просторно
планирање).
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Подоцна во 2008 година, оваа шема е применета при увоз и извоз на нова
опрема што содржи супстанции од Анексите на Монтреалскиот протокол, преку
издавање на Дозволи за увоз на нова опрема од 01.01.2008 година, коишто ги
издава Министерството за животна средина и просторно планирање.
Изготвени се: инструкции за услови коишто треба да се исполнат за добивање на
стоки увоз/извоз под Д-4; сертификати за бесцарински; инструкции за специјални
податоци коишто треба да се поднесат за добивање дозвола за увоз/извоз на
стоки кои подлежат на Д-4 дозвола, а коишто произлегуваат како обврска од
Законот за организација и работа на административните програми („Службен
весник на РМ“ бр. 58/00) и Одлуката за процедура при увоз/извоз на стоки
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/04).
Истовремено со создавањето на Националната правна рамка, Министерството за
животна средина и просторно планирање започнало со ратификација на сите
постојани измени и дополнувања од Монтреалскиот протокол. Во периодот од
1998 до 2002 година усвоени се закони за спроведување на сите амандмани на
Протоколот, а со тоа се преземени сите обврски што произлегуваат од него. Тоа
се обврските што се произлезени од: Лондонскиот и Копенхагенскиот амандман
кон Монтреалскиот протокол („Службен весник на РМ“ бр. 25/98); Монтреалскиот
амандман кон Монтреалскиот протокол („Службен весник на РМ“ бр. 51/99); и
Пекиншкиот амандман кон Монтреалскиот протокол („Службен весник на РМ“ бр.
13/02). Исто така, со надоместоците вградени во Законот за животна средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05 и 81/05) воведена е корисна алатка за
дестимулација на увозот на овие супстанции во Република Македонија.
Во 2006 година од страна на министерот за животна средина и просторно
планирање донесена е наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери,
замрзнувачи и други уреди за ладење („Службен весник на РМ“ бр. 87/06) и оваа
забрана стапила на сила од 01.01.2007 година (ODS од Анекс А, група I, кои со
Монтреалскиот протокол се забранети од 01.01.2009 година).
Министерството за животна средина и просторно планирање, со заокружување
на Националната правна рамка за контрола на супстанциите што ја
осиромашуваат озонската обвивка во 2010 година изготви ново законодавство со
кое крајно се уредува делот за производство и промет на супстанции.
Така, во 01.06.2010 година донесени се четири наредби во областа отстранување
на супстанции коишто ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен весник на
РМ“ бр. 92/10):
• Наредба за ограничување на увозот на HCFC-супстанци коишто ја
осиромашуваат озонската обвивка од 5 % на годишно ниво, отпочнувајќи од
01.01.2013 до 31.12.2020 година, при што вкупното намалување ќе изнесува
40 % во однос на просечните количини на увоз за 2009/2010 година.
• Наредба за ограничување на увозот на 20000 уреди за климатизација што
содржат HCFC-супстанции, за период од 01.01.2013 до 31.12.2020 година.
• Наредба за забрана на увоз и извоз на производи што содржат HCFCсупстанции, од 01.01.2012 година.
• Наредба за забрана на производство и промет на производи што содржат
супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка.
Од големиот број вакви хемикалии, произведени од човекот, кај нас нашле
примена само десетина. Од 1996 година, кога е изготвена Националната
програма на Република Македонија, се спроведуваат обврските што произлегу-
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ваат од Монтреалскиот протокол и неговите амандмани, во поглед на отстранување на супстанциите кои го разградуваат озонот. Главна улога во спроведувањето на проектите и координацијата на активностите има Канцеларијата за
заштита на озонската обвивка при Министерството за животна средина и
просторно планирање, формирана во февруари 1997 година.
Во досегашниот период од употреба се отстранети осум од десетте супстанции
користени во Република Македонија.
Алтернативни супстанции коишто се користат се HFC-супстанци или средства со
природно потекло како што се R-744, R-717, R-50 и т.н.
Во Република Македонија отстранувањето е направено со замена на R-11 со
R-717 и во мал дел со R-141b. Кај производството на изолациони полиуретански
пени направена е замена на CFC со HFC средства. Кај производителите на
опрема за ладење и климатизациона опрема, извршена е замена на халоните со
HFC средства на инсталациите за гаснење пожар.
Потрошувачката на R-11 кај производството на изолациони пени престанала во
1998 година, халоните престанале да се увезуваат од 2002 година, а потребата
од увоз на R-12 средства за ладење престанала во 2006 година. Производството
и увоз на HCFC средствата престанало заклучно со 31.12.2012 година.
Алтернативните супстанции од типот на HFC немаат потенцијал за разградување
на озонот но тие се стакленички гасови.
Програмата за отстранување на HCFC-супстанци довела до замрзнување на
потрошувачката во 2013 година на ниво на просекот од 2009/2010 година и
постепено отстранување до 2030 година. Во насока на остварувањето на овие
цели донесени се соодветни законски прописи. Министерството за животна
средина и просторно планирање и Канцеларијата за заштита на озонската
обвивка имаат создадено правна рамка заради обезбедување непречена
имплементација на обврските кон Монтреалскиот протокол.
Основа на прописите од оваа област е Законот за животна средина („Службен
весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и 124/10). Планот за
отстранување донесен 2010 година предвидува подготвување адекватна
регулатива за успешна имплементација.
Врз основа на предвидените активности од Канцеларијата за заштита на
озонската обвивка, произлезени од обврските кон Монтреалскиот протокол,
министерот за животна средина и просторно планирање на 02.02.2011 година
има донесено Нацрт за изготвување:
• Правилник за начин на постапување со супстанции што ја осиромашуваат
озонската обвивка.
• Постапување со производи што содржат супстанции што ја осиромашуваат
озонската обвивка во количина поголема од 3 kg.
• Евиденција за производи што содржат супстанции што ја осиромашуваат
озонската обвивка со повеќе од 3 kg, којашто треба да ја воведе Канцеларијата за заштита на озонската обвивка, а ќе се состои од евиденција за
правното лице и инсталираниот уред и задолжителна сервисна книшка за
правното лице и за инсталацијата.
Сите се веќе изготвени и се применуваат.
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Канцеларијата за заштита на озонската обвивка како одговорна за активностите
коишто произлегуваат од Монтреалскиот протокол, има преземено низа
активности, а некои од нив се и проекти за обуки на вклучените во програмата за
отстранување на HCFC-супстанции кај:
 Сервисерите и корисниците за технологии коишто не употребуваат HCFC
супстанции, за рециклирање и извлекување на HCFC-супстанции, за
сведување на минимални потреби од нови ладилни средства, воведување на
задолжителни сервисни книшки за HCFC-средства за уредите со поголеми
количини од 3 kg.
 Царинските службеници за спроведување на законската легислатива
поврзана со HCFC-флуиди, мониторинг, контрола и детекција, односно
целосна контрола врз HCFC-средствата.
4.3.2. Активности на Република Македонија кои произлегуваат од
климатските промени
Активностите за намалување на глобалното затоплување се неопходни бидејќи
глобалното затоплување има силни влијанија врз екосистемите, водните ресурси
и крајбрежјата. Доколку не се преземат активности за намалување на количините
на стакленичките гасови, глобалните средни температури ќе пораснат за 1,8 до
4°С во овој век. Според извештајот на Штерн од 2006 година за економијата на
климатските промени, ако не се преземат навремени активности, трошоците ќе
бидат енормни и тоа не само на економски, туку и на социјален и еколошки план.
Европската Унија планира глобалното затоплување да го ограничи на помалку од
2°С односно 1,2°С над денешната температура. За остварување на оваа цел до
2050 година се планира да се намалат стакленичките гасови за најмалку 50 %
преку инвестиции во насока на постигнување на т.н. ниска јагленородна
економија.
Вториот извештај за климатски промени до 2100 година покажува дека во
Република Македонија просечната температура ќе се зголеми до 3,8°С, а
врнежите ќе се намалат за 13 % во споредба со периодот 1961 до 1990 година.
За најранливи се сметаат:
- Земјоделството, каде ќе се намалат приносите од пченица, домати, луцерка,
грозје и други продукти, ќе предизвикаат негативни ефекти врз почвата,
нејзина деградација и ерозија.
- Биолошката разновидност и природните екосистеми поради поместувањето
на вегетациските појаси, проблемите во режимот на исхрана на одредени
’рбетници и слично.
- Водните ресурси преку промена на врнежите, намалување на карактеристичните текови и нивоа на реките, зголемување на потребата за вода во
услови на потопла клима.
- Човековото здравје со зголемен ризик од болести што се пренесуваат преку
вода за пиење, зголемен топлински стрес, пораст на заболувањата
предизвикани од салмонела, зголемување на смртноста предизвикана од
кардиоваскуларни и малигни заболувања.
Вториот Национален извештај за климатски промени, којшто е изготвен 1999 до
2002 година, ги опфаќа шесте директни стакленички гасови: CO2, CH4, N2O, HFC,
PFC и SF6, како и индиректните стакленички гасови: CO, NOx, SOx, NMVOC.
Главните извори на CO2 се наоѓаат во енергетскиот сектор со околу 65 %, каде
клучни се енергетските трансформации од електраните на лигнит. Потоа
следуваат патниот сообраќај, земјоделството, а со помалку од 10 % учествуваат
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и одложувањето на цврстиот отпад, земјоделските почви, производство на
цемент, производните индустрии и градежништвото.
Намалувањето на емисиите на стакленичките гасови е на глобално и национално
ниво. На национално ниво, главен предизвикувач е енергетиката, па се преземаат интервенции со замена на горивото, промоција на когенеративните постројки, искористување на природниот гас, енергетска ефикасност, промовирање на
чисти технологии со помала потрошувачка, заштеда на енергија и употреба на
обновливи извори на енергија. Со употреба на овие мерки до 2020 година
апсолутниот порастот на емисиите се намалува од 55 % на 9 %, односно
годишната стапка на пораст се намалува од 3,6 % на 1,4 %.
Република Македонија го ратификува Протоколот од Кјото во 2004 година.
Министерството за животна средина и просторно планирање е номинирано за
Назначен национален орган (DNA) при Механизмот за чист развој (CDM). CDM е
единствениот флексибилен механизам според Протоколот од Кјото кој засега
Република Македонија може да го спроведува. Ние сме прва земја во регионот
којашто именувала DNA и вовела член за CDM во Законот за животна средина.
Потпишани се три меморандуми на разбирање за карбон-кредити. CDM е
потврден како финансиски механизам во неколку стратешки документи на
национално ниво (Национална стратегија за одржлив развој, Национална
стратегија за инвестирање во заштитата на животната средина, Национална
стратегија за комплексен развој на енергетиката). Се разбира дека степенот на
искористеност на овој механизам не зависи само од волјата на државата, туку
зависи и од интересот на заинтересираните инвеститори и, се разбира, од
потенцијалот за редукција на стакленичките гасови на конкретниот проект кој би
ги оправдал трошоците за регистрација на проектот како CDM. Во согласност со
првичните анализи, потенцијалот за редукција е пресметан на 4Mt СО2 годишно, што
преведено во потенцијал за карбон-кредити (со просечна цена 6 до 9 евра/тон
редуциран СО2 изнесува помеѓу 24 и 36 милиони евра/годишно). Употребата на
обновливите извори на енергија се дел од потенцијалните проекти според
Механизмот за чист развој на Протоколот од Кјото.

4.4. Информирање на јавноста, институционална структура
Партнерски принцип 10 (Partnership Principle 10, PP10) е усвоен на UNCED. Тој
дава транспарентен, сеопфатен и оправдан метод за донесување одлуки на
национално ниво. Организација којашто раководи со TAI истражувањето за
Република Македонија е НВО „Флороозон“ од Скопје, а партнерски соработници
се „Македонскиот зелен центар“ од Скопје и „Биосфера“ од Битола.
Од клучно значење е засегнатите страни добро да се упатени заради подобро
спроведување на планот за отстранување на HCFC-средствата. Информациите
треба да го опфатат законодавството, плановите за отстранување на ладилното
средство, придобивките од негово отстранување и замената со алтернативно
ладилно средство и алтернативни технологии. Канцеларијата за заштита на
озонската обвивка во соработка со соработниците од TAI ја информираат
јавноста за активностите коишто се преземаат за заштита на озонската обвивка.
За подигнување на јавната свест потребно е следново:
- Брошури за програмата за отстранување на HCFC-средствата според Планот
за отстранување и претстојната легислатива.
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-

Семинари и работилници за претставување на планираните активности и
проекти.
Информирање на јавноста преку: печат, телевизија, радио, интернет,
дистрибуција на летоци, постери и презентациски филмови.

Со воведувањето на „Националната програма за отстранување на ODP во
Република Македонија“ воспоставена е структурата на институцијата. За спроведување на обврските што произлегуваат од Монтреалскиот протокол од страна
на Министерството за животната средина и просторно планирање, оформена е и
задолжена Канцеларијата за заштита на озонската обвивка.
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5. ЛАДИЛНА ТЕХНИКА
5.1. Историја на ладилната техника
Во минатото, единствениот начин за ладење на храната (подолго време) било
ладењето со мраз и снег коишто се донесувале од планините, се покривале со
слама и штици и се оставале во складишта ископани во земјата за таа намена.
Но, од средината на деветнаесеттиот и почетокот на дваесеттиот век, со
пронаоѓањето на механичките и топлинските ладилни системи изнајдени се нови
начини за ладење.
Александар К. Твининг (Alexander C. Twinning, SAD) во 1856 година за прв пат го
вовел ладењето во комерцијалните ладилници. Додека Џемс Харисон (James
Harrison, Аustralia), употребил компресорска ладилна машина во пивската
индустрија и индустријата за пакување на месо. Фердинанд Каре (Ferdinand
Carre, France) во 1859 година усовршил топлинска апсорбциона ладилна машина
која користела амонијак. Џон Кори (John Corrie, SAD) во 1984 година, со намера
да ги разлади болничките соби, го иновирал првиот практичен механички
ладилен систем со воздушни ладилни циклуси.
Сепак, ладилните уреди од тој период биле доста сложени и габаритни, што
оневозможувало нивна секојдневна употреба во домаќинствата, па затоа се
користеле блокови од мраз коишто се произведувале во фабрики
специјализирани за таа намена. Од сето претходно наведено, може да се заклучи
дека главната функција на ладилните уреди е да ги олади материјалите,
производите и другите средства на пониска температура од температурата на
околниот воздух.

5.2. Термодинамички поими во ладилната техника
Топлината секогаш се движи од потоплото тело/средина кон постуденото
тело/средина, односно атомите кои се движат побрзо ја пренесуваат енергијата
на атомите кои се движат побавно, за нивните движења да станат приближно
исти, т.е. да се дојде до рамнотежна состојба. Зголеменото доведување на
толинска енергија, кај некои супстанци предизвикува промена на агрегатната
состојба во течна или гасовита. Од друга страна, студот е недостаток на топлина,
односно ладилниците произведуваат студ со одведување на топлината во друга
средина.
Постојат три методи на пренос на топлината и тоа:
• Кондукција или спроведување на топлината што е молекуларно
распространување на топлината во телата или меѓу нив, а се јавува како
резултат на постоење на температурни разлики во медиумот.
• Конвекција е пренос на топлина заради движење на одредено количество на
гас или течност од една локација во друга со различни температурни
вредности, а топлината се пренесува преку самото струење.
• Зрачењето е распространување на топлината со помош на електромагнетни
бранови и директно зависи од температурата и оптичките својства на
емитерот каде внатрешната енергија се трансформира во зрачна.
Азетропи се мешавини каде при специфична температура течната и парната
фаза имат ист состав. Смеси се мешавини кои се блиску до азетропните и се
зеотропни. Солен раствор е раствор којшто се употребува за топлински пренос,
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вклучувајќи и мешавина со готварска сол и воден раствор со точка на
замрзнување помала од онаа на чистата вода.
Ладилен ефект е вредност на топлина одведена од разладувачот поделена со
вложената работа и е всушност ефикасност на разладниот систем.
Покрај овие термодинамички поими во ладилната техника се применуваат:
енталпија, топлинска енергија, топлински капацитет, латентна или сензибилна
топлина, коефициент на топлински пренос, апсолутна и релативна влажност,
притисок на кондензација, притисок на испарување, сублимација и многу други.

5.3. Компресорски ладилни циклуси
Компресорските ладилни циклуси се состојат од четири основни процеси и тоа:
испарување, компресија, кондензација и експанзија/придушување.
При испарување, топлината неопходна за фазна промена на ладилниот медиум
се апсорбира од локалниот воздух, или друг медиум кој се лади, а ладилниот
медиум (во состојба на пареа) се всисува во компресорот каде му се зголемува
притисокот и температурата со збивање. Потоа, ладилниот медиум (во прегреана
состојба) со зголемен притисок влегува во кондензаторот каде најнапред се лади,
а потоа преминува во течна состојба, при што топлината на кондензација се
одведува со околниот воздух, со вода или комбинирано. Преку експанзиониот
вентил, кој го намалува притисокот, дел од течноста испарува со што се лади, а
преостанатата течност со намалена температура оди во испарувачот и циклусот
се повторува.

5.4. Видови ладилни медиуми
Кај компресорските ладилни циклуси, ладилниот медиум претставува супстанција
во гасовита или течна состојба којашто се користи за пренесување на топлина од
една до друга локација,. Ладилниот медиум ја менува агрегатната состојба од
течна во парна со преземање на топлина од околината. Поголем број на хемиски
супстанции имаат можност за промена на агрегатната состојба, а само некои од
нив се добри како ладилни средства. Како први ладилни средства кај клипните
компресори употребени се етил (1856 година) и метилен (1864 година).
Карактеристично за овие супстанции е што покрај добрите карактеристики на
ладилно средство и двете се лесно запаливи и токсични.
Технолошкиот развој придонесол за употреба на нови ладилни медиуми како:
• амонијак R-717 (NH3) (прв пат употребен 1874 година),
• сулфур двооксид R-764 (SO2) (прв пат употребен 1874 година),
• метил хлорид R-40 (C2H3Cl) (прв пат употребен 1878 година) и
• јагленороден двооксид R-744 (СО2) (прв пат употребен 1881 година).
Бидејќи тие се првите сустанции кои се користеле како ладилни медиуми, се
нарекуваат класични ладилни средства.
Пониските температури до -110ºС побарувале други ладилни медиуми, а тоа се:
метан R-50 (CH4), етилен R-1150 (С2Н4), етан R-170 (С2Н6), бутан R-600 (С4Н10),
пропан R-290 (С3Н8) и пропилен R-1270 (С3Н6).
Овие супстанци се карактеризираат со тоа што се запаливи при допир со воздух
и формираат експлозивни мешавини. На крајот од триесеттите години на
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минатиот век, со халогенизирање на втечнети јагленоводороди со флуор и хлор
добиени се фреоните (CFC). Сите втечнети јагленоводороди CmHn може да
создадат CFC. Најновите алтернативни технологии употребуваат “идеални“
гасови или други алтернативи каде GWP = ODPs = 0.

5.5. Поделба на ладилниците според примената
Вообичаено, домашните ладилници се мали уреди со моќност од 35 до 375 W, и
најчесто се изведуваат со херметички компресор. Најчесто користат CFC-флуиди,
кои треба да се отстранат од употреба поради несаканото дејство врз
стратосферскиот озон. Затоа новите ладилници користат алтернативни ладилни
супстанции, односно R-134a, R-600а, R-728 или други супстанци. Со нив, не
можат да се користат минералните масла заради разликите во хемискиот состав,
со што нивното заменување може да биде доста скапо, а често и невозможно, па
подобро е да се заменат старите ладилници со нови.
Комерцијалните ладилници се применуваат за ресторани, хотели, магацини,
продавници, витрини и слично. Имаат моќност од 1 kW па до неколку стотина kW.
Најчесто се изработуваат фабрички со можност да работат самостојно или
поврзани повеќе ладилници како систем (цевки и електрични кабли).
Индустриските ладилници се користат во индустријата и се со поголема моќност
од останатите.
Транспортни, камионски и бродски ладилници се употребуваат при транспорт на
храна. Храната се сместува во изолирана комора, а од надворешна страна се
наоѓа компресорско-кондензаторска единица. Се разликуваат според погонот, и
можат да бидат: директно поврзани со погонот за превозот, комбинирани со
посебен извор или напојувани од одвоен извор.
Климатизацијата на просторот за живеење и работа се изведува преку системи за
комфорна климатизација. Тие може да бидат компактни или раздвоени (“сплит“)
според начинот на изведба.
Во компактни спаѓаат:
− Прозорските, односно ѕидни кои се инсталираат на прозор или отвор на
ѕидот, каде кондензаторот е во кутија која е надвор од објектот. Ги има во
неколку изведби и тоа: првата е со ладење и филтрирање на воздухот како и
дотур на свеж воздух, втората е со електричен греач за загревање на
просторот, и третата изведба е со топлинска пумпа која овозможува употреба
на ладилниот уред за ладење и греење.
− Клима ормари каде целиот систем е монтиран во ормарот. Се карактеризира
со капацитет од 6 до 30 kW, а наменет е за мали деловни објекти, ресторани,
продавници, банки и слично. Може да се изведени со водено или воздушно
ладен кондензатор.
Раздвоените системи ги има во две изведби и тоа:
− Сплит климатизерите се состојат од внатрешна и надворешна единица кои
меѓусебно се поврзани со бакарни изолирани цевки и се карактеризираат со
воздушно ладена надворешна кондензаторска единица. Надворешната
единица се состои од: херметички затворен компресор, воздушно ладен
кондензатор, филтер–сушач, вентили, мотор и вентилатор. Внатрешната
единица се состои од: испарувач, термоекспанзионен уред, филтер за воздух,
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−

мотори и вентилатори, а можна е изведба како: подна, ѕидна, таванска, со
канали и др.
Кај централниот систем за климатизација испарувачот се наоѓа подалеку од
локацијата која се климатизира. Растворот за ладење или вода кружи во
изменувачите на топлина на различни локации кои се климатизираат.
Машините кои ладат вода и се употребуват во индустриските процеси или
централни системи за климатизација, а се нарекуваат чилери. Тие може да
бидат компресорски (центрифугални, завојни, клипни) или апсорбциони.

5.6. Мобилни климатизери
Кај возилата, за климатизација се користи ладилен систем директно погонуван од
моторот на возилото. При работа на климатизерот во возилото, се намалува
влажноста на воздухот, а се појавува кондензат на површината на испарувачот,
потоа кондензатот заедно со прашината и останатите нечистотии се исфрла со
негово испуштање од долната страна на возилото. Компресорот кај патничките
возила поставен е на моторот и се придвижува со ременест пренос.
Кондензаторот е поставен пред радијаторот на возилото. Ладилниот медиум се
движи од кондензаторот во приемникот за течност (се суши и филтрира), потоа
преку експанзиониот уред оди во испарувачот (испарувајќи ја апсорбира
топлината), а испарениот ладилен медиум оди назад преку всисниот дел на
компресорот. Спојувањето на деловите на климатизерот од возилото е со помош
на флексибилни црева заштитени со плетенка, а се спојуваат со навојни врски,
цевни, зглобни врски или О-прстени. Исклучувањето на компресорот од моторот
е со помош на електрично управувана спојка.
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6. ОТСТРАНУВАЊЕ НА HCFC-ФЛУИДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Република Македонија не е производител на ODS, и нивната состојба се следи
преку увозот и извозот на тие супстанции. Тоа се прави преку издавање на
дозволи за увоз/извоз на ODS, со што се олеснува процедурата за нивно
следење. Сепак најголемо внимание се посветува на подигнувањето на јавната
свест и тоа од најрана возраст во градинките, па до професионалците кои
ракуваат со ODP. Сите се вклучени преку националната акција за заштита на
озонската обвивка.
Координатор за остварување на Националната програма е Канцеларијата за озон
којашто е отворена на 01.02.1997 година. Изминатите години, реализирани се
бројни проекти за отстранување на ODS кои се наоѓаат во примена (табела 6.1).
Преку проекти за отстранување во соработка со UNIDO, биле опфатени сите
инсталации во индустријата кои употребуваат CFC-средства и технологии и
заменети се со не-CFC алтернативи (ладилните системи, производството на пени
и земјоделството).
Табела 6.1: Список на тековни и завршени активности под мониторинг на
3
Канцеларијата за заштита на озон
Отстранети
Состојба на
Име на проектот
супстанции
проектот
(МТ)
Подготовка на националниот програм за отстранување
/
Завршен
на ODS
Канцеларија за заштита на озонската обвивка Фаза I
/
Завршен
Oтстранување на R-11/12 во фабриката за фрижидери
104
Завршен
„Фринко“ Битола (замена со HFC)
Отстранување на R-11 во производство на меки пени во
76
Завршен
„Силекс“ Кратово (замена со R-717)
Отстранување на CFC-11 во производство на цврсти ПУ
280
Завршен
сендвич панели во „Силекс“ Кратово (замена со R-141b)
Канцеларија за заштита на озонската обвивка Фаза II
/
Завршен
План за управување и ракување со ладилните средства
45
Завршен
и уреди (RMP)
Демонстрационен проект за алтернативната употреба
/
Завршен
на метилбромидот во земјоделието
Канцеларија за заштита на озонската обвивка Фаза III
/
Завршен
Проект за замена на метилбромидот во земјоделието
454
Завршен
План за управување и ракување со халоните (НМР)
/
Завршен
Канцеларија за заштита на озонската обвивка Фаза IV
/
Завршен
План за крајно отстранување на CFCs (ТРМР)
43,31
Завршен
Демонстрационен проект за замена на CFC
1,3
Завршен
центрифугални чилери
Канцеларија за заштита на озонската обвивка Фаза V
/
Во тек

Најголемо внимание посветено е на рециклирањето на ладилните средства,
вклучувајќи ги и HCFC-средствата. Во Република Македонија, оформени се три
поголеми центри за рециклирање, а некои сервиси имаат добиено и бесплатни
уреди за собирање и рециклирање. Ова резултирало со 40 тони рециклирани
ладилни средства во периодот од 2001 до 2008 година (табела 6.2).
Во глобални светски рамки HCFC-супстанции се користат повеќе од 80 години, а
R-141b, R-142b и R-22 се присутни во 99 % од целокупната употреба. Најчесто се
3

[17] http://www.ozoneunit.gov.mk; HPMP_Final_Report_en
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употребуваат за производство на пени (32,5 %), ладилна техника (66,2 %),
аеросоли (0,2 %), гасење на пожари (0,1 %) и растворувачи (1 %). Целокупната
потрошувачка во 2006 на HCFC-супстанции во земјите во развој била 396000
(МТ) т.е. 28000 ОDP-тони.
4

Година
05.2001 до
12.2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Вкупно

Табела 6.2: Извлечени и рециклирани количини
Извлечени (kg)
Рецикли.
*
(kg)
CFC
R-22
HFC
Смеши
Вкупно

Отпад
(kg)

1546,5

1203,4

512

22

3283,9

2810,9

463

1188,1
1946
1775,7
1823,8
1873
1341,4
11494,5

1183
2598,4
2741,5
1698,6
2226
4495,8
16146,7

173
2542,5
2863
777,6
1745
2110,4
10723,5

22
238,5
254,5
1400,3
2332
2847
7116,3

2566,1
7325,4
7634,7
5700,3
8176
10794,6
45481

2446,1
7,101,6
7191,5
5452,8
8089
10407,8
43529,7

100
223,8
443,2
247,5
87
386,8
1951,3

*

Смесите по излекување повторно се употребени во ладилните средства без променет состав

6.1. Применети HCFC-средствата во Република Македонија
Најголемата примена на HCFC-средствата е во сервисирање на ладилни и клима
уреди, која е во пораст заедно со економскиот раст, односно за замрзнување на
храна, климатизација на простор и т.н. Но, најголем придонес има глобалното
затоплување, топли лета и поблаги зими, што како последица повлекува
затоплувањето на просториите да се изведува со клима уреди. Според
статистички податоци 80 % од опремата (сплит/блок) која се користи во домовите,
деловните простории, јавните згради и трговски дуќани, наполнета е со R-22.
Пресметката на количините ладилно средство во употреба, направена е на
следниот начин:
− полнење од приближно 1 kg = 0,001 Mt ладилно средство по еден климатизер
– сплит или блок систем,
− полнење од приближно 0,6 kg = 0,0006 Mt ладилно средство по единица во
ладилната опрема во рестораните,
− полнење од приближно 30 kg = 0,03 Mt ладилно средство по единица во
ладилни комори и
− полнење од приближно 0,5 kg = 0,0005 Мt на ладилно средство по единица кај
витрините.
Во индустриското ладење, како прехрамбената индустрија и поголемите
ладилници, се користат помали количини на R-22.
Количините на HCFC-супстанци употребени во транспортот се 0,7 Мt, исклучиво
во старите возила за превоз на храна, со учество во годишните потреби за
сервисирање од 0,14 %.
Во Република Македонија 2004/2005 година, било направено согледување на
состојбата на разладувачите со ладилен капацитет поголем од 100 kW. Опрема
од овој вид се употребува во системите за ладење на технолошки процеси во
индустријата како и системите за централно греење. R-22 во овој сектор
учествува со 2,4 Мt, со предвидено истекување од 25 %, со што годишните
потреби за сервисирање би биле 0,6 Мt. Најнеопходна е замената на старите
4
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ладилници со нова опрема (застареност од 20 до 30 години), поради големите
трошоци за експлоатација и одржување, како и штетното влијание врз животната
средина.
Табела 6.3: Годишни потреби и HCFC-супстанции
Област
Домаќинства
Трговија на
мало и големо
Хотели и
ресторани
Финансиско
посредување
Агенции за
недвижности
Јавна
администрација
Здравство и
социјала
Други-локални,
културни ....
Меѓузбир
Трговија на
мало и големо
1.Комори
2.Витрини
Меѓузбир
Чилери (климаинсталации во
индустријата)
Транспортни
ладилници
Вкупно

5

Број на
единици

R-22
Инсталирано (МТ)

Истекување %

225718

0,001х225718=225,7

10

Годишни
потреби за
сервис
22,57

93805

0,001х93805=93,8

10

9,38

15787

0,001х15787=15,79

10

1,58

689

0,001х689=0,69

10

0,07

7891

0,001х7891=7,98

10

0,79

1678

0,001х1678=1,68

10

0,17

1923

0,001х1923=1,92

10

0,19

8054

0,001х8054=8,05

10

0,8

355545
355,52
10
Комерцијални ладилници (витрини, комори, ...)

39085
39085

% на
R-22

35,54

60,6

17,95
2,93
22,30

38

0,03х39085=117,25
0,0005х39085=19,54
148,63

15
15

2,4

25

0,6

1

0,7

30

0,21

0,4

58,6

100

507,25

Комерцијалниот сектор е втор по големина и опфаќа 38 % од потрошувачката на
R-22, со количина на ладилно средство од 148,63 Мt и годишно истекување од
22,3 Мt. Тука се опфатени помали ладилни комори и поголеми ладилни витрини
во продавници и ресторани. Со отстранување на R-12, R-22 ја најде својата
употреба во комерцијалниот сектор. Претходно, опремата која била користена, се
увезувала од европските земји, но новите ладилни витрини се воглавно без ODS.
Климатизацијата кај нас доминантно користи HCFC-супстанци и тоа најмногу во
сплит-блок системите кои се среќаваат во: домовите, деловните простории,
јавните згради и трговските објекти.
Статистичките податоци укажуваат на тоа дека 80 % од опремата е полнета со
R-22. Според официјалните податоци за Република Македонија R-22 во сплит и
моноблоковите имаат учество со 355,42 Мt годишно и истекување од 35,54 Мt,
што е 60 % од целокупната потрошувачка. Увезувањето на R-22 опремата од
2008 година е под контрола преку издавање на дозволи од Министерството за
животна средина и просторно планирање. Со животен век од 8 до 10 години
единиците кои се моментално инсталирани ќе придонесат за зголемување на
потребата на R-22 ладилни средства (после 2013 година).

5

[17] http://www.ozoneunit.gov.mk; HPMP_Final_Report_en

44

Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија

6.2. Предвидени потребни количини на HCFC-средства во Република
Македонија според Канцеларијата за заштита на озонската обвивка
Прогнозите направени од Канцеларијата за заштита на озонската обвивка за
периодот од 2008 до 2012 година, се покажале точни, бидејќи не се надминати
предвидувањата порастот да биде до 5 % годишно. Напротив, потребата од R-22
се намалува и единствени побарувачи за ова ладилно средство се производите
кои потекнуваат од Азија кои се најмногу продавани поради нивните пониски
цени. Сепак се воведени и доста алтернативни ладилни средства. Во 2013
година спроведено е замрзнување на HCFC-супстанциите.

6.3. Стратегија и план за управување со HCFC-средствата
Стратегијата на Канцеларија за озон при Министерството за животна средина и
просторно планирање, е во согласност со обврските на земјите потписнички на
Монтреалскиот протокол (А5) и опфаќа:
− 10 % намалување до 2015 година,
− 35 % намалување до 2020 година,
− 67,5 % намалување до 2025 година,
− 100 % намалување до 2030 година.
Вториот степен на Планот за отстранување на HCFC-супстанции го опфаќа
периодот од 2016 до 2040 година, а според последните измени до 2030 година.
6.3.1. Алатки на политиката за управување со количините на HCFCсупстанциите
Забранетиот увоз на R-22 го спречил приливот на нови ладилни единици кои
употребуваат вакви супстанции и овозможил замрзнување во 2013 година, а
потоа и нивно целосно отстранување. Со овие чекори Република Македонија ја
стабилизира потрошувачката на HCFC-средства според планираната програма.
Програмата за отстранување на HCFC-супстанции, се реализирала преку систем
на ограничувања. Со тоа се олеснило достигнувањето на нивото на замрзнување,
без несакани ефекти од сервисирањето. Ограничувањето на дозволената
годишна потрошувачка ќе продолжи и после 2015.
120%
100%
80%

Сл.6.1: Дозволена годишна
потрошувачка на HCFCсупстанции во MT

60%
40%
20%
0%
2013

2014

2015

2020

2025

2030

R-141б се употребува како експандирачко средство за производство на пени и не
спаѓа во забранети супстанции со Монтреалскиот протокол, но сепак е предвидено негово отстранување преку замена на технологиите со средства кои не се
ODP.
Забрани:
 Увозот на контејнери за еднократна употреба ќе се забрани од 1 јануари 2015.
 Употребата на HCFC-супстанци целосно ќе се забрани од 1 јануари 2030.
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7. ДОБРИ СЕРВИСНИ ПРАКТИКИ
7.1. Видови на истекувања од ладилните системи и причини за нивна
појава
Заштитата на животната средина условува примена на добра сервисна практика
со цел да се обезбеди заштита од емисии на ODS и без ODР, како и намалување
на трошоците на одржување на ладилните системи. Со намалување на загубите
на ладилните средства се намалува и нивната потрошувачката, со што се
намалуваат и трошоците за набавка на нови количини. Со намалување на
испуштените материи т.е. емисии на ладилни медиуми во атмосферата,
сопствениците на ладилните постројки во голема мерка ги намалуваат трошоците
за одржување и работа. Покрај добриот и навремен сервис, и поевтиното
ладилно рециклирано или преработено ладилно средство за нивната постројка,
ќе се осигура подобра работа на ладилниот систем. Секој добар сервисер треба
да биде совесен во однос на заштитата на животната средина и правилно да
ракува со опремата, со што ќе се спречуваат хаварии и испуштање на ODP, а
покрај тоа се заштедува ладилното средство во системите.
Истекувањата на ладилно средство од системите може да се поделат во три
групи: случајни, хавариски и сервисни. Редовното превентивно сервисирање е
неопходно за спречување на несакани последици. Секое истекување треба
веднаш да се спречи, а содржината (ладилното средство) да се префрли во
сервисен контејнер за ладилно средство. Намалувањето на емисиите на ODP
условува ладилниот медиум и маслото да се променуваат со минимални загуби.
Добрата сервисна практика не смее да дозволи:
 користење на ладилните средства како растворувачи за чистење,
 отворање на системот со ладилно средство ако тоа не е неопходно,
 користење на ладилно средство за откривање на истекувањето,
 користење на опрема која истекува,
 испуштање на „празните“ резервоари од било кое ладилно средство,
 контаминирање на извлечените ладилни средства,
 испуштање на пареата на ладилните средства од системот по извлекувањето
на течната фаза на ладилното средство,
 пречекорување на препорачаните притисоци од производителот при
тестирање на непропустливоста,
 замена со алтернативни ладилни средства од стари системи без дозвола на
производителот на опремата и
 повторно полнење на боца за еднократна употреба.
Ладилниот систем мора да содржи само ладилно средство во течна или парна
состојба, вклучувајќи и суво масло. Сите други пареи, гасови или течности треба
да се извлечат со приклучување на системот на вакуум-пумпа која треба да
работи се додека не се постигне длабок вакуум. Понекогаш е неопходно да се
загреат деловите од системот до 49˚С додека трае високиот вакуум, со цел да се
извлече несаканата влага, при тоа користејќи топол воздух, лампи за греење или
вода, но никогаш пламеник. Количината на ладилниот медиум во системот не се
намалува, а доколку има загуба, неопходно е да се утврди од каде има
истекување, да се поправи и надополни со ладилен медиум. Доколку не се
спречи и отстрани причината на истекувањето, од економски и еколошки аспект
неразумно е да се дополнува со нов ладилен медиум. Појавувањето на масло
околу споевите на цевките, бара проверка со детектор за истекување.
Истекувањето на ладилното средство е последица од оштетување на
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материјалите, а се јавува од неколку фактори, и тоа: вибрации, промени на
притисокот и температурата, абење од триење, применети несоодветни
материјали, неправилна контрола на квалитетот и механичките врски.
Секогаш е неопходно да се вакумира системот кога:
• се заменува компресор, кондензатор, филтер-сушач или испарувач,
• системот нема ладилно средство,
• ладилното средство е контаминирано и
• се менува масло за подмачкување.
Ако притисокот (вакуумот) останува константен извесен период, системот е
исправно вакумиран и исушен, без пропуштања. По извршеното вакумирање
системот може да се полни со ладилно средство.

7.2. Откривање на истекувањата од ладилните системи
Истекувањето бара задолжителна проверка на целиот ладилен систем за
означување на местата на истекување и нивна поправка. Начинот на нивно
откривање е со електронски сензори за мерење на хлор и флуор.

Сл.7.1: Електронски детектор за
истекувања од сите ладилни супстанции
кои содржат хлор

Сл.7.2: Електронски детектор
за откривање на HC
истекување

Тие се лесни за користење и можат да откријат многу мали истекувања на
средства полнети со CFC, HCFC или HFC ладилни средства. Заради нивната
исклучителна осетливост препорачливо е да се употребуваат само во средини
кои не се загадени со пареи и чадови од разни супстанции, за да не дојде до
погрешна детекција.
Ултразвучниот детектор употребува прецизни сензори за препознавање на
високофрекфентните звуци кои се јавуваат доколку има истекување на гас. За
нивна детекција неопходно е ниско ниво на бучава и искуство на ракувачот за
препознавање и точно отчитување на податоците.

Сл.7.3: Ултразвучен детектор на
истекување

Сл.7.4: Ултравиолетов флуоресцентен
детектор

Доколку има истекување, истото може да се лоцира со примена на ултравилетова
светилка, при што во ладилниот медиум се внесува мала количина
флуоресцентна боја, која се распространува низ системот со негова работа,
Мониторите за ладилен медиум кои откриваат многу мали концентрации, го
откриваат присуството на ладилниот медиум во просторијата, но не и местото на
истекување. Се употребуваат за сигнализација и обезбедување и најчесто се
поставуваат во простории каде има присуство на луѓе.
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Сапуницата може да се употребува само ако
има поголеми протекувања на ладилен
медиум, бидејќи на помалите не се појавуваат
меурчиња.

Сл.7.5: Метод со меурчиња од
сапун

Халонските лампи, го детектираат присуството
на хлор кој го обојува пламенот и не можат да
детектираат присуство на HFC како HFC-134a.

Присуството на маслени дамки, исто така може да биде показател за место на
истекување, бидејќи со истекување на ладилниот медиум истекува и маслото за
подмачкување. Опремата за спречување и детекција е евтина ако се земат во
предвид загубите на ладилно средство кои може да настанат, како и
загадувањето кое може да го предизвикаат. Секогаш е битен изборот на достапен
и точен начин за детекција на истекувањето.

7.3. Нечистотии во ладилниот систем
Главен проблем од аспект на нечистотии на ладилниот систем се смета
присуството на влага и нечистотии во системот.
Влагата е предизвикувач на проблемите кај парно-компресорските ладилни
системи и може да е видлива (висока концентрација) и невидлива (пареа).
Влагата лесно се вовлекува во системот, но тешко се извлекува. Кога е во
системот се движи заедно со ладилниот медиум, а кога ќе навлезе во течната
линија блиску до експанзиониот уред замрзнува, со што или го намалува
протокот или целосно го сопира. Со затоплување на вентилот, мразот се топи и
системот проработува, додека влагата повторно не стигне во експанзиониот
вентил. Покрај ова, таа предизвикува и корозија, а кога е во контакт со ладилно
средство како што е R-12, се соединува со хлорот содржан во супстанцијата и
оформува хлороводородна киселина. Така дополнително се зголемува степенот
на корозија. Зголемувањето на топлината го зголемува и степенот на корозија,
бидејќи киселините на поголема температура имаат забрзани реакции.
Кај полиестерските масла за подмачкување на системите за ладење доаѓа и
мешање на маслото и водата, поради високиот хигроскопен афинитет
маслото. При овој процес доаѓа до формирање на емулзија и оформување
ситно топчести честички. Оваа појава се нарекува „појава на тиња“, со што
намалува способноста за подмачкување.
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Најефикасно отстранување на влага од ладилниот систем е со употреба на пумпа
за висок вакуум. Препорачливо ниво на вакумираност е 1 mbar или 100 Ра, за да
дојде до отстранување на влагата, а ова ниво треба да се одржи во времетраење
од 10 минути без употреба на вакуум пумпата. Покрај овој начин, може да се
заменат и филтерските сушачи. Влажноста може да предизвика и прегорување
на херметичкиот компресор. Најголеми извори за појава на влажност во системот
се истекување во околината, или поправки и сервисирање (замена на филтри и
масло).
Прочистување и отстранување на пареата, нечистотиите, влагата и несаканиот
воздух се постигнува со пропуштање на неутрален гас како што е азотот, со
намера да ги истисне надвор. Освен ладилниот медиум, сите други гасови во
системот се загадувачи, а се формираат поради: непотполно отстранување при
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изработката, под дејство на зголемени температури на материјалите, преку
пропуштање од ниско притисната страна, со хемиски реакции помеѓу ладилните
средства, маслата и останати учесници во текот на работењето. Реактивните
хемиски гасови стапуваат во хемиска реакција со компоненти од ладилниот
систем. Додека инертните хемиски гасови кои не можат да се втечнат во
кондензаторот ја намалуват ефикасноста на ладилниот систем, а проследено е
со зголемени притисоци и температури на излез од компресорот.

7.4. Масла за подмачкување на ладилните компресори
Неопходно е да се спречи мешање на маслата со различни ознаки, односно
моторни и регенерирани масла не се употребуваат во ладилни системи со R-12
или R-22. Употребените масла ја впиваат влажноста од воздухот. Кога се
дополнува треба да се користи ист тип на масло. Маслата се складираат во суви
простории и затворени садови, за да не доаѓаат во допир со влага.
Маслото за подмачкување кај херметичките системи треба да има висока
термичка стабилност и да е прилагодливо кон користените материјали, бидејќи
има и непосреден допир со намотките на електромоторот. Во најголем дел,
маслото останува кај пумпата од компресорот, но еден дел кружи со ладилниот
медиум низ системот.
Доброто масло треба да ги поседува следните карактеристики:
 мали количини на парафин, кој може да предизвика затнување на
експанзиониот уред,
 термичка и хемиска стабилност,
 ниска точка на згуснување, течна фаза при најниски температури и
 мала вискозност, подмачкување на високи температури.

7.5. Мерки на безбедност при ракување со ладилните системи
Опасноста за ракувачот со опремата е релативно мала, доколку правилно ракува.
Клучот не смее да се турка, туку треба да се влече за да не дојде до заоблување
на аглите на навртките и завртките. Тоа може да предизвика лизгање и повреда
на рацете. При ракување со сите тежини кои се поголеми од 13 kg, задолжителна
е употреба на дигалка. При подигнување на товарот, да се користат мускулите од
нозете, а не грбните. Кога се работи со ладилен медиум, употребата на заштитни
средства, поготово заштитни очила, е задолжителна. При работа со електрична
инсталација исто така задолжително е исклучување на снабдувањето со
електрична енергија. Кога се работи во работна сала, пожелно е вентилацијата
да работи, а на подот да нема остатоци од масло или други средства кои може да
предизвикаат лизгање.
Пред пуштање во погон на компресорот, задолжителна е целосна проверка
ладилниот систем. Oтворените ладилни системи, бараат проверка
затегнатоста на ремениците и поставеност на штитникот. Најчесто деловите
ладилните системи и опрема се нежни, и треба правилно и внимателно да
ракува со нив.
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Точноста, грижата за инсталацијата и дотерувањето на компонентите на
системот ја определуваат сигурноста во просторот кој се лади. Покрај тоа е
потребно и постојано следење на работните температури.
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8. ИЗВЛЕКУВАЊЕ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛАДИЛНИ СРЕДСТВА
Извлечено ладилно средство е она ладилно средство кое по извлекувањето е со
намена да се сочува, рециклира, или хемиски да се преработи до состојба на
ново (репроцесирање).
Извлекување на ладилното средство во било која состојба од ладилен систем и
чување во надворешен контејнер, без негово дополнително тестирање или
процесирање на било кој начин е само извлекување на ладилното средство.
Рециклирање или пречистување на веќе користеното ладилно средство е
одделување на маслото, некондензирачките гасови и преку филтер-сушач
намалување на влагата, киселините и тврдите честички. Репроцесирањето на
употребувано ладилно средство до ниво на спецификација од ново средство, е
процес при кој може да се вклучи и дестилација, со задолжителна хемиска
анализа за утврдување дека производот одговара на спецификациите.
Идентификацијата на ладилното средство е задолжителна, а тоа се утврдува со
хемиска анализа на истото, што е специфицирано во националните или
интернационални стандарди за спецификации на нови производи. Не смее да се
употреби друго ладилно средство. Репроцесирање, производителите прифаќаат
само кај неизмешани ладилни средства, а измешаните се уништуваат за да се
оневозможи нивното ослободување во атмосферата. Како пример на таква
мешавина е R-502, но тоа средство може да се прочисти со употреба на
опремата за репроцесирање.
Начинот на препознавање на ладилниот медиум е:
видот на ладилно средство кој е отпечатен на натписната плочката на уредот,
термостатскиот експанзионен вентил кој е различен за специфични ладилни
системи и
 притисокот.




Со прибор за тестирање, ладилните средства можат да се проверат за присуство
на нечистотии како вода, масло и киселини. Употребата на алтернативните
ладилни средства, бара употреба на нови видови на масла. Некондензирани
гасови (O2, N и растворувачи) се гасови кои не преминуваат во течна состојба при
работна температура и притисок на ладилното средство.
Кај „Retrofit“ е неопходно извлекување на минералните масла и замена со
естерски масла. Треба да се провери маслото на ладилниот систем дали содржи
киселини. Киселините во маслото означуваат прегорување или започнат процес
на горење и постоење на влажност која може да е иницијатор за прегорување на
маслото. За овој тест се зема масло од компресорот без да се испушти ладилен
медиум. Маслото се става во шише, се протресува шишето и ако маслото остане
пурпурно е добро, ако стане жолото тоа е кисело.
За безбедно ракување со ладилните средства неопходно е следење на
пропишаните сигурносни регулативи и препораки. Секое ладилно средство
побарува податоци од листата за општа безбедност и состав на супстанции (нив
ги доставува производителот), како и генерални забелешки од асоцијацијата на
хемиската индустрија.

50

Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија

Барања кои мора да се почитуваат се :
следење на упатството од производителот и примена на пропишаните методи
и прописи,
 употреба на заштитна облека (очила, чевли, ракавици, капа/шлем, долги
пантолони и блузи со долги ракави) и користење на ракавици и кошули со
долги ракави за спречување на директен контакт со цел да се оневозможи
предизвикување на смрзнатини,
 пареата на ладилните средства е штетна доколку се вдишува, затоа се
избегнува инхалација и задолжително се применува вентилација,
 максималниот капацитет на било кој цилиндер е 80 % од неговата вкупна
запремнина,
 употреба на високо квалитетни црева и задолжителна проверка на
прицврстувањето,
 при преместување на цилиндерот задолжителна е употреба на транспорт со
тркала т.е. да не се тракалаат со вртење (легнат цилиндер),
 задолжително да се исклучи ладилниот уред од било каков извор на енергија
посебно електричен,
 прописно обележување на контејнерите и цилиндрите, и
 најмногу треба да се внимава при појава на маслени капки од пари на
ладилното средство, да не дојдат во контакт со површината на кожата и
облеката кога се сервисира контаминирана опрема.


Сервисните цилиндри се изработени од челик, со капацитет од 5 до 11 литри (за
CFC, HCFC или HFC ладилно средство), посебни вентили за течна и гасна фаза
како и сигурносен испустен вентил. При префрлување на ладилните средства
треба да се користи методот пропишан од производителот на ладилното
средство.
Средствата за ладење се пакувани во преносливи и повратни цилиндри.
Преносливите цилиндри се со капацитет од 0,5 до 25 kg, тоа се садови под
притисок и во најголем број земји се опфатени со законска регулатива. Лоша
пракса кај овие цилиндри е што по употребата се испразнуваат, па доста ладилно
средство се ослободува во атмосферата, а нивната повторна употреба е
непрепорачлива. Доколку се со намена за гасови под притисок треба да се
означени за течни ладилни средства.

Сл.8.1: Цилиндер за
извлекување

Цилиндрите кои содржат НС ладилни средства имаат ознака „запаливо“ и се
опремени со вентили кои се затвораат на лево. Секој цилиндар за ладилно
средство треба да е означен како и другите транспортни контејнери со
спецификации од производителот. Спецификациите треба да содржат: хемиско
име (молекуларна структура на супстанцијата, хемиски формули кој означуваат
хемиско име и бројчано учество на атомите), трговско име (индустриски имиња
како Freon-11, Generon-11, Algofren-11 и слично), тежина на контејнерот и
производот во него.
Најголема примена US стандардите наоѓаат за означување на контејнерите и
ладилните средства. Кај ARI Стандард 700 означувањето е со бои. Тие детално
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се опишани во Водич N, кој се содржи во истиот. Овој стандард придонесува за
брзо распознавање. Класите се поделени на четири групи (I, II, III, IV) и тоа ниско
притисни, средно притисни, високо притисни и запаливи ладилни средства.
ASHARE (American Society of Heating Refrigerating & Air-conditioning Engineers) пак
пропишува класификација според запаливост и токсичност. Стандардот
дефинира 6 сигурносни групации: A1, A2, A3, B1, B2, и B3 каде „А“ е ниска
токсичност, а „В“ висока токсичност, „1“ незапалив, „2“ мала запаливост и „3“
висок степен на запаливост.

Сл.8.2: Пресек на
сревисен цилиндер

Задолжително е да се обрне внимание на:
 да не се преполнува цилиндарот,
 да не се мешаат типовите на ладилни средства или пак да се стави еден тип
на ладилно средство во несоодветно обележан цилиндер,
 проверка пред употреба дали цилиндерот е реатестиран на притисок и
 цилиндерот за извлекување да има специфична ознака и различно е
обележан зависно од државата за да се избегне забуна со цилиндерот во кој
се испорачува ладилното средство.
Постојат три видови на уреди за извлекување и тоа :
1. Независни - поседуваат сопствен компресор за пумпање на ладилното
средство надвор од системот.
2. Зависни - опремата за извлекување е зависна од системот, односно
при извлекување зависи од системскиот компресор и/или од притисокот на
ладилното средство (се користи оладен резервоар за извлекување).
3. Пасивни - извлекувањето се прави преку вдлабнато сито на еден
канистер со активен јаглен, кој се користи за чување на мали количини на
ладилно средство блиску или нешто над атмосферскиот притисок (0,1 bar).

Сл.8.3: Апарати за
извлекување и
рециклирање

Постојат три методи на извлекување на ладилно средство :
1. Извлекувањето на ладилно средство во состојба на пареа е најчесто
применуван метод. Кај поголемите ладилни системи оваа постапка трае подолго
во споредба со извлекувањето на течен медиум. Спојните црева меѓу апаратот за
извлекување, системот и цилиндерот треба да се пократки и со помал пречник.
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Сл.8.4: Извлекување
на ладилен флуид во
состојба на пареа

2. Методот „туркај-влечи“ (Push-Рull) се користи за извлекување на течен ладилен
медиум. Апаратот за извлекување врши извлекување на ладилната супстанција
од каде се извлекува кога ќе се намали притисокот во цилиндерот за
извлекување, а пареата од цилиндерот за извлекување ќе турка назад кон
апаратот кој извлекува. Овој начин на извлекување е наменет за системи полнети
со повеќе од 4,5 kg ладилно средство.

Сл.8.5: Извлекување
со „Туркај-влечи“
метода

3. Извлекувањето на ладилното средство во течна состојба се прави со
користење на два цилиндри за извлекување и апарат за извлекување.
Цилиндрите мора да се опремени со два влезни вентили, од кои едниот вентил
за приклучување на течност, а другиот за приклучување на пареа. Едниот влез на
цилиндерот за течност треба да се приклучи директно на ладилниот систем, на
местото каде треба да се извлекува, а влезот за пареа на влезот во ладилниот
уред со што течниот медиум ќе тече во цилиндерот. Додека вториот цилиндер го
собира ладилното средство со помош на апаратот за извлекување, откако тоа
влегло во првиот цилиндер. Поставување на показно стакло на линијата на
извлекување е доста корисно.
Рециклирањето отсекогаш било дел од ладилната сервисна практика при што се
употребуваат различни методи на пумпање на ладилното средство во ресиверот
заради намалување на загубите. На пазарот постојат два типа на опрема и тоа за
системи со еден премин и со повеќекратно филтрирање.
1. Рециклирањето со еден премин се врши преку филтер сушачи и/или со
дестилација, при што ладилното средство поминува само еднаш низ машината, а
потоа оди во цилиндерот за складирање.

Сл.8.6:
Рециклирање
во еден
премин
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2. При повеќекратно рециклирање, извлеченото ладилно средство преку филтерсушачите се рециркулира повеќе пати, а по одреден број на циклуси се префрлува во цилиндарот за складирање. За оваа намена неопходно е машината да го
задоволува ARI 700-73 стандардот, а потоа со повеќе хемиски анализи да се
потврди степенот на чистота.

Сл.8.7:
Рециклирање во
повеќе премини

Сите репроцесирања и рециклирања се изведуваат за да се намали присуството
на нечистотии и да се отстрани:
− водата која предизвикувa корозија, создава киселини и замрзнува,
− киселината која ја забрзува корозијата и го деградира ладилното средство,
− честичките кои предизвикуваат абење и затнување на мали отвори,
− хлоридите кои означуваат присуство на киселини,
− другите ладилни средства кои предизвикуваат промена на работните
карактеристики на системот,
− некондензирачки гасови кои влијаат на притисоците во системот и општите
работни карактеристики на системот и
− остатоците од високата точка на вриење (масло) кои оневозможуваат
топлинско предавање и ги затнуваат испарувачите.
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9. АЛТЕРНАТИВНИ ЛАДИЛНИ СРЕДСТВА
Стапувањето на сила на Монтреалскиот протокол условил престанок на употреба
и производство на сите CFC и HCFC-средства, односно сите ODЅ. Хемиската
индустрија веќе десеттина години пронаоѓа замени за овие ладилни средства и
алтернативни технологии. Алтернативните ладилни средства бараат нови
технологии со посебни работни услови. Сепак најчесто основниот ладилен циклус
останува, а алтернативните ладилни средства бараат дополнителни сервисни
практики кои е неопходно да се спроведат.
HCFC-супстанците се масовно употребувани како ладилни средства и како
експандирачки средства при производство на тврди и меки пени. Покрај R-22 се
применуваат и други, како: R-123 кај чилерите, R-124 и R-142b за замена на R-12
и т.н. Пред да започне било какво масовно производство и употреба на некое
ладилно средство, неопходно е да му се испита токсичноста и прифатливоста од
животната средина.
Решенијата кон кои во денешно време се стреми целиот свет, претставуваат
решенија за вкупно еквивалентно топлинско влијание, кое го зема предвид GWP
на ладилната супстанција и последиците од потрошената енергија. Испитувањата се прават во различни области со цел да се развијат нови алтернативи со
мал степен на GWP. Замената со алтернативните супстанци на HCFCсредствата, доколку се промени во нов систем, е поевтин избор од пре-намената
на стариот постоечки систем. Во Европската Унија: R-22 претежно се заменува со
HFC-флуиди (R-407C и R-410A) кај блок и сплит системи, со R-134а/R-404А/R-507
кај комерцијалните ладилници и транспорт, кај индустриски ладилници со R-717 и
R-404А, и кај централна климатизација со R-134a/R-407C/R-410A и R-717.
HFC-супстанциите се од синтетичко потекло, а се алтернатива на HCFC-средствата, со слични карактеристики, ODP = 0 и достапни се за сите примени. Тие
имаат висок GWP кој го ограничува нивниот избор како алтернативно ладилно
средство. Средствата кои имаат понизок GWP или GWP = 0 се средствата: R-170,
R-290, R-717, R-718, R-729, R-740, R-744, R-1270, наречени „природни ладилни
средства“. HFC-средствата задолжително се комбинираат со полиолестерски
масла, бидејќи останатите не се хемиски компатибилни. Овие масла се
компатибилни со R-12, R-22 и R-502, а растворливоста со R-134a е добра. Сепак
полиестерските масла се големи апсорбенти на вода, што пак побарува
внимателно ракување со нив, а исто така и поставување на поголеми филтерсушачи кои треба почесто да се проверуваат. Најдобро е секогаш при избор на
маслото да се следат препораките од производителот.
HC-средствата се слични со HFC-супстанциите, но се запаливи и треба да се
користат сигурносни мерки при изработка, монтажа, демонтажа и сервисирање на
опремата која ги користи. HC-средствата (изобутан и пропан) се гасови со добро
познати термодинамички карактеристики, а нивна единствена негативна
карактеристика е запаливоста. За нив постојат посебни сервисни процедури,
безбедносни мерки и алати. Се користат кај комерцијални и домашни ладилници,
витрини и т.н. Во нив спаѓаат изобутан R-600a (C4H10) и пропан R-290 (C3H8).
Средствата за експандирање/распенување претрпеле доста промени за да
одговараат на строгите еколошки побарувања, но средствата кои се користат во
една индустрија може да бидат целосно неупотребливи за останатите. Пр: R-11,
R-22 и R-134а, одговараат за производство на меки пени, но се непожелни кај
пените за распрскување. Денес, на пазарот има достапни течности со повеќе
ограничувања, водата при директна замена предизвикува контракција, потребен
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е полиол со мала вискозност, што пак ја нарушува топлинската спроводливост на
изолацијата.
Веќе долго време амонијакот R-717 (NH3) се користи како ладилно средство во
големите ладилници за индустриски намени. Во денешно време се употребува и
кај магацинските ладилници, а се очекува дека ќе биде конкурентен и во иднина.
Иако се избегнува неговата употреба поради неговата токсичност и запаливост,
тој има ОDP = GWP = 0.
Сл.9.1: Опрема
за полнење на
НС

Во постоечки ладилен систем замена на ладилните средства се прави со
примена на методите:
 „Drop-in“ – промена на постоечкото со ново ладилно средство без
дополнителни измени освен на филтер-сушачот. Замената со ладилно
средство со исти особини е скоро невозможно, а доколку се изведе,
неопходно е да се заменат: сушачот, експанзиониот вентил, замена на
маслото за подмачување со компатибилна варијанта и да се прилагоди
влезната моќност со работниот волумен на компресорот.
 „Retrofit“ – промена на постоечкото со ново ладилно средство, откако ќе се
извршат промени како: нов тип на масло за подмачкување, промена на
брзината на работа на компресорот или др.
 „Non-retrofittable fluid“ – течности не компатабилни со постоечката опрема и по
било кој вид на модификација заради разлики во работни притисоци и
несоодветни материјали.

R-718

HC

HCFC

Табела 9.1: Алтернативи за R-141b (производството на цврсти пени)

Апарати за домаќинство
Бојлери
Транспортни контејнери
Сендвич панели
Цевки
Спреј (распрскувач)
Моделирани панели
Во продажба
Се испитува
Се испитува/во продажба
Не е во примена

За секоја апликација има неколку листи на ладилни средства:
• Традиционални ладилни средства, кои се употребувале пред Монтреалскиот
протокол.
• „Retrofit“/„Drop-in“/„Non-retrofittable fluid“ ладилни средства, замена за
традиционалните ладилни средства како:
o НС-средства кои се растворливи со постоечките минерални масла и
o Алтернативни технологии кој применуваат ладилни средства со GWP =
ODP = 0 (најчесто “идеални“ гасови).
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Ладилните средства се поделени во категории, и тоа на :
• преодни HCFC-супстанци контролирани со Монтреалскиот протокол како
краткорочна замена во системите кои претходно употребувале CFC-средства,
• долгорочни кои не се ODS и нивната употреба не е ограничена и
• за нови системи кои не се ограничени од Монтреалскиот протокол и се
очекува нивната употреба да е долгорочна, бидејќи немаат никакви негативни
влијанија врз животната средина.
Табела 9.2: Ладилни средства и нивни замени
Примена

Традиционални
ладилни средства

Retrofit/Drop-in
ладилни срества
Преодни
Долгорочни

R-22, R-502

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A

R-22, R-502

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A

Ладилни
комори

R-502, R-22, R-717

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A

Ладење во
индустриски
процеси

R-22, R-502, R-717
R-290/1270

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A

Ладење во
транспорт

R-502, R-22

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A

Сплит,
прозорски и
каналски
системи

R-22

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

R-22

R-408A, R-411A,
R-411B, R-412A,
R-415A, R-418A

Витрини

Големи
системи
во супер
маркети

Топлински
пумпи и
чилери

R-123

R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A
R-290*, R-417A,
R-419A, R-422B,
R-422D, R-424A,
R-431A, R-438A

не

не

6

Ладилни средства за
нови системи
R-290*, R-404A,
R-407A/B/D/E,
R-421A, R-421B,
R-427A, R-433A/B/C,
R-507A, R-744
R-404A, R-407A/B/D/E,
R-421A, R-421B,
R-427A, R-433A/B/C,
R-507A, R-744,
индир.системи
(користат R-290*,
R-1270*, R-717*)
R-404A, R-407A/B/D/E,
R-421A, R-421B,
R-427A, R-433A/B/C,
R-507A, R-744,
индир.системи
(користат R-290*,
R-1270*), R-717*
R-404A, R-407A/B/D/E,
R-421A, R-421B,
R-427A, R-433A/B/C,
R-507A, R-744,
индир.системи
(користат R-290*,
R-1270*), R-717*
R-404A, R-407A/B/D/E,
R-421A, R-421B,
R-427A, R-433A/B/C,
R-507A, R-744,
R-290*, R-1270*
R-407A/B/D/E,
R-421A, R-427A,
R-433A/B/C, R-290*
R-1270*, R-410A
R-407A/B/D/E,
R-421A, R-427A,
R-433A/B/C, R-744,
R-290* R-1270*, R-410A

R-236ea, R-236fa,
R-245fa

*Запаливи ладилни средства со кои треба да се ракува правилно.

Потрошувачката на алтернативните ладилни средства во Република Македонија
се зголемува со секоја измината година, со што нашата земја несебично го дава

6

[4] Кочов М., Стојановски Н., & Благоевски Ј., Елиминација на HCFCs– Прирачник, Министерство за животна
средина и просторно планирање, Скопје 2011.
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својот придонес во борбата за заштита на озонската обвивка и за спречување на
глобалното затоплување.
Постојат количества на R-141b индирекно увезени како полиол, а потенцијалот на
разградување на озонот кај ова средство е два пати поголем од оној на R-22 што
условува потреба да се промени технологијата во три компании во Република
Македонија и тоа:
 „Златна рака“ Скопје, произведувач на делови на изолирани врати, каде со
промена на R-141b во технологија која користи R-744 би се отстраниле 1 Мt
годишно.
 „Копер“ Неготино, со производствен капацитет од 48000 комерцијални
ладилници полнети со R-134a и маса на тврдата пена од 250 Мt годишно,
каде во околу 10 % како средство за експандирање се користи R-141b. Ако се
отстрани, односно промени технологијата ќе се намали масата за 25 Mt т.е.
ODP за 2,75 тони годишно. Треба да се замени со технологија која не
употребува јаглеводороди како експандирачко средство и
 „Силекс“ Кратово, со промена на технологијата која користи R-11, отстранети
се 76 тони R-141b.
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10. АЛТЕРНАТИВНИ ЛАДИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
10.1. Термозвучно ладење
Термозвучните ефекти, кои го трансформираат звукот во топлинска енергија,
познати повеќе од 100 години. Термозвучното ладење е ефикасен метод
добивање на ладилен ефект од чист, едноставен, евтин и компактен извор
енергија. Toa е звучна енергија, која може да се примени преку користење
принципите на термодинамиката, механиката на флуиди и законите
распростирање на звукот.

се
за
на
на
на

Звучните бранови се бранови на притисок. Тие се пренесуваат низ воздухот (или
гасот) преку молекуларните судири. Молекуларните судири предизвикуваат
пореметувања во воздухот (или гасот), кои пак создаваат конструктивни и
деструктивни врски. Конструктивната активност предизвикува молекуларна
компресија, додека деструктивната активност предизвикува распростирање на
молекулите. Овој принцип е основа на термозвучните ладилни системи. Впрочем,
ладилниот процес применува два главни термодинамички закони. Температурата
на флуидите се зголемува доколку се компримираат, а се намалува кога тие се
прошируваат. Второ, кога две материи се наоѓаат во директен контакт, топлината
протекува од потоплата кон постудената супстанција.
Конвенционалните ладилни уреди користат “топлински пумпи“ за пренос на
топлина, термозвучните разладувачи се потпираат на звукот со кој се генерираат
бранови на притисок кои наизменично компримираат и опуштаат (експандираат)
делови од гасот. Конструктивно, термозвучните системи не бараат фазна
промена на средствата за ладење, користат инертни гасови како и нивните
работни течности, што е добра алтернатива од аспект за заштита на животна
средина. Принципиелно, термозвучните уреди се состојат од резонатори
(цилиндри) кои содржат високо-амплитудно линиски или аголно-движечки
бранови. Тие зависат од интеракцијата на високата амплитуда од звучните
бранови во внатрешноста на цилиндерот (во магацинот) и служат за транспорт
или извлекување на топлина. Линискиот термозвучен уред е звучен резонатор
(цилиндер) исполнет со гас. Во резонаторот се наоѓа магацин и два разменувачи
на топлина соодветно поставени. Во цилиндарот, разменувачите на топлина се
користат за одржување на температурниот градиент во целиот магацин. Топлиот
топлински разменувач снабдува топлина на топлиот крај на цилиндерот, додека
(ладилниот) топлински разменувач извлекува топлина од ладниот крај на
цилиндерот. Магацинот е срцето на моторот, каде се генерираат термозвучните
циклуси. Тој се состои од голем број на рамни плочи. Тие се паралелно
распоредени една во однос на друга, а се линиски распределени по должината
на резонантната цевка.
Според начинот на движење на брановите продуцирани од страна на
термозвучните ладилни системи, уредите може да се категоризираат во два
вида: линиски брановни мотори и аголно обликувани брановни мотори. Линиските
работат преку термална експанзија и контракција на гас помеѓу топлинскиот и
ладилниот извор. Како резултат на тоа се јавува мотор кој нема клип, а се
придвижува со променлив звук во системот. Тој се состои од звучник, цилиндер и
магацин помеѓу топлинските разменувачи. Термозвучните брановни ладилници
се уреди кои имаат добра иднина за разни апликации, благодарание на нивната
едноставна структура, голем степен на безбедност и мала цена на чинење.
Аголно обликуваните брановни ладилници се со голема ефикасност поради
повратната природа на термалниот процес кој се користи. Најчесто се потребни
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термозвучни машини со големи димензии, но кај сателитските ладилници тие
треба да бидат мали и лесни.

Сл.10.1: Термозвучен ладилник

Радикално модифицираниот звучник на електричен погон, има линиски звучен
бран насочен кон инертниот гас кој се наоѓа во резонаторската цевка. Звучниот
бран доаѓа во контакт со низа на паралелно поставени плочи наречени магацин.
Ладилниот ефект може да се објасни доколку се следи мал дел на гасот кој се
наоѓа помеѓу паралелните плочи во магацинот. Резултат на осцилирањето на
гасот напред-назад кај рамниот звучен бран е промена на температурната
вредност. Најголемата промена на температурата доаѓа како последица на
компресијата и проширувањето на гасот под директно влијание на звучниот
притисок, а остатокот е последица на размената на топлина помеѓу гасот и
магацинот. Како што е прикажано погоре на сликата должината на куќиштето од
моторот е ¼ од должината на звукот кој е продуциран, па гасните елементи се
загреваат при нивното придвижување кон десно (компресија), а се ладат кога се
придвижуваат кон лево (експанзија). Секој гасен елемент е подложен на
термодинамички циклус каде се компримира и експандира, т.е. ја отфрла
топлината на десната страна при што му се намалува притисокот и почнува да се
се шири и оладува, а топлина презема од левата страна. Како последица на ова
секој елемент на гасот придвижува малку топлина од лево кон десно со секој
циклус кој се јавува како резултат на движењето на звучните бранови.
За правилно функционирање битно е растојанието помеѓу плочите во магацинот:
• доколку растојанието меѓу плочите од магацинот е мало, добриот топлински
контакт помеѓу гасот и магацинот ќе го одржува гасот на приближно иста
температура како таа на магацинот и
• доколку растојанието меѓу плочите е поголемо, гасот има мал топлински
контакт па топлината не се доведува и одведува ефективно.
Термозвучните ладилни системи користат звучни бранови и не-запалива
мешавина на инертен гас (хелиум, аргон и т.н.) или мешавина од гасови во
резонатор за да се произведат ладилен ефект. Воглавно се изведуваат со
"израмнет-бран" или "подвижен-бран".
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Звучните бранови се наоѓаат во запечатени шуплини што придонесува за тивка
работа на ладилните машини кои работат со овој вид на мотор. Термозвучната
пумпа има дополнителни предности од аспект на елегантност, едноставност и
економичност. Развојот на термозвучните ладилници е во пораст. Тоа довело од
1992 година да се употребуваат термозвучни ладилници кај вселенскиот шатл
„Discovery“, а од 1993 почнал да се применува како ладилник и кај новите
подморници во САД. При одлевање на ладилното средство од ладилниот систем
нема опасности по животната средина.

Сл.10.2:
Звучен
компресор

Звучниот компресор нема подвижни делови, затоа нема лизгачки површини и
масло за подмачкување, па се очекува дека со нивната примена ладилниците ќе
се здобијат со поголема ефикасност. Тој работи на електрична енергија и со
ползување на звучни бранови со висока амплитуда, конвенционалните ладилни
средства во парна состојба се компримираат на повисок притисок.
Моделот прикажан на сликата може да го замени клипниот компресор кај
конвенционалните ладилни системи како кај ладилниците за домаќинства.
Обликот на празнината е така проектиран да спречи формирање на ударни
бранови, додека два еднонасочни вентили се отвораат и затвораат под влијание
на притисокот и всисуваат пареа со низок притисок, а истиснуваат пареа
компримирана на висок притисок.
Термозвучната топлинска пумпа користи линиски звучни бранови за ползување
на течност (гас) за време на термодинамичкиот циклус. Тие се засноваат на
загревањето и разладувањето кое го проследува збивањето и ширењето на гасот
со помош на звучните бранови. Звучното нивото произведува мали ефекти на
загревање и ладење. Само многу големите звучни бранови предизвикуваат
ефекти на загревање и ладење, доволно големи за да бидат корисни.
Обичните топлински пумпи употребуваат коленесто вратило (поврзани клипови)
или ротациони клипови, а термозвучните топлински пумпи немаат подвижни
делови или имаат само еден флексибилен-еластичен дел (звучникот) и немаат
никакви лизгачки површини.
Кај аголно обликуваните брановни уреди, притисокот се создава со движење на
клипот и претворање на звучната моќност во топлина која се јавува во
регенераторот наместо во магацинот. Регенераторот се состои од матрица на
канали кои се многу помали отколку оние во магацинот и се базира на добар
топлински контакт меѓу гасот и матрицата. Гасот се движи кон топлиот
разменувач на топлина кога притисокот е висок и кон студениот разменувач на
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топлина кога притисокот е низок, со што се добива пренос на топлината помеѓу
двете страни.
Еден пример на аголно обликуван брановен термозвучен уред е комората за
сладолед на Бен и Џери (Ben & Jerry), конструирана 2005 и која од нејзините
конструктори често била користена како показен пример.
10.1.1. Придобивки од употреба на термозвучните уреди
•
•

•

•

•

•

Инертен работен медиум. Хелиумот е инертен гас и не може да учествува
во хемиски реакции, а оттаму нема токсичност, запаливост, или негативни
ефекти врз животната средина (ODP = GWP = 0).
Нема лизгачки површини или подмачкување. Поради високата оперативна
фреквенција, голема моќ може да се постигне со мали поместувања, нема
потреба од лизгачки површини или лизгачки лежишта. Ова исто така значи
дека нема потреба од прецизни машински делови со што се намалуваат
производствените трошоци.
Неколку едноставни компоненти. Електрично управуван систем кој
побарува само еден подвижен дел, а термално управуваните системи немаат
подвижни делови. Магацинот може да биде изработен од пластични делови
кои се доста евтини.
Голем спектар на работни температури. Во зависност од положбата и
должина на магацинот во звучното брановно поле, можат да се намалат
температурната разлика и топлинскиот пренос. Не се потребни различни
работни медиуми за различни температурни полиња.
Поволно за пропорционална контрола. Исто како што е возможно да се
контролира интензитетот на стерео системот, електрично управуваниот
термозвучнен ладилник има постојано променлива ладилна моќ. Тоа
дозволува подобрување на целокупната ефикасност со брзо ладење при
помал ладилен ефект, а потоа одржување на топлинските загуби со поголем
ладилен ефект. Ова совпаѓање на оптоварувањето исто така може да ја
намали ефикасноста на размената на топлина со намалување на
температурните разлики во работниот медиум и разменувачите на топлина.
Неусовршеност. Термозвучниот циклус е „најмлад“ во споредба со
останатите топлински циклуси. Според тоа најголема е веројатноста дека ќе
има битни откритија токму кај нив и тие ќе придонесат за подобрување на
нивните карактеристики. За разлика од веќе истражуваните и постари
технологии, тука ќе се очекуваат битни конструктивни подобрувања.
10.1.2. Потенцијални употреби на термозвучните уреди

Термозвучните ладилници имаат потенцијал да покријат цел спектар на ладење
вклучувајќи и ладење на многу ниски температури. Пазарните карактеристики за
апликациите кои се однесуваат на прехранбени продукти неопходно е да бидат
со мал габарит односно за опрема за домаќински ладилни апарати, комерцијални
ладилници, замрзнувачи и комори.
10.1.3. Пречки за навлегување на технологијата
Главните пречки за навлегувањето на термозвучната технологија се:
• при сегашно ниво на развој (во облик на прототипови) имаат ладилен ефект
помал од оној на парните компресорски системи и
• системите кои функционираат на термозвучен принцип сеуште не се во
комерцијална употреба поради што имаат висока цена на чинење.
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10.1.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Како главни двигатели за поттикнување и примена на термозвучната технологија
се:
• заштита на животната средина преку законска регулатива која би ги
ограничила и забранила употребите на штетни супстанции, а би наложила
употреба на одржливи технологии на ладење,
• ограничувања преку наметнување на гранични вредности за количеството на
запаливи средства кои се користат како ладилен медиум и
• развој на системи кои нудат економичност и ефикасност како предност во
поглед на парно-компресорските системи.
10.1.5. Истражување и потреба за развој
За подобрување на ефикасноста и намалување на трошоците, неопходен е
развој кај конструктивното решение на магацините, куќиштата и соодветни
разменувачи на топлина за променлив проток. Исто така, неопходно е
истражување за развој на проток низ отворени системи се што ќе се намали или
отстрани употребата на топлинските разменувачи, а со тоа дополнително ќе се
намали сложеноста и трошоците.
10.1.6. Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Термозвучните ладилни системи најчесто користат хелиум како работен медиум
и имаат ограничен потенцијал за да ги заменат конвенционалните компресорски
системи кои работат со HCFC-супстанци кај домашните ладилници, вселенските
и автомобилските климатизациони уреди.
Индустриските произведувачи на ладилна опрема пројавиле значителен интерес
за развој на апликации со звучна технологија што довело до значителни
подобрувања и развој на оваа технологија во последната декада, а се очекува и
нејзино забрзување во годините кои претстојат.

10.2. Магнетно ладење
Магнетнокалоричниот ефект најнапред бил истражуван од страна на германскиот
физичар Емил Варбург (Emil Warburg) во 1880 година кај железните легури.
Основниот принцип на магнетнокалоричниот ефект е предложен од Пете Дебие
(Peter Debye) во 1926 година и Жакуе (W. F. Giauque) во 1927 година. Подоцна, во
1933 година оваа техника општо позната како адијабатска демагнетизација, прво
била експериментално прикажана од Жакуе и неговиот колега Мекдугал (D. P.
MacDougall) кои постигнале најниска температура 0,25К. Тоа е најниската температура постигната во тоа време. Претходно најниската постигната температура
од 0.8K била од страна на Хеике (Heike Kamerlingh-Onnes) во 1910 година, со
одземање на пареа и нејзино испумпување од течен хелиум, со што се
предизвикува нејзино испарување при снижен притисок.
Технологијата на магнетно ладење може да се смета како алтернатива на
технологијата со конвенционално компримирање и експанзија на гасовите.
Причината за ова се новите современи ладилници (базирани на технологијата на
компресија на гасовите) кои најчесто не употребуваат ODS. Тие се сеуште
стакленички гасови коишто предизвикуваат загревање на планетата. Покрај тоа
за работa на компресорите се користи електрична енергија која има висока цена
на чинење и нејзиното добивање има негативно влијание врз животната средина.
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Магнетното ладење е ефективна, револуционерна и ефикасна ладилна
технологија која не е штетна по животната средина. Магнетното ладење се
заснова врз магнетно калоричниот ефект, како реакција на тврд материјал при
појавата на магнетно поле (предизвикано од постојан магнет), со промена на
температурата. Кога такви цврсти материјали се поставуваат во магнетно поле се
добива магнетна фаза. Нивната температура се зголемува со што тие
ослободуваат топлина во околната средина.

Сл.10.3: Гадолиниумови
7
кристали

Сл.10.4: Илустрација на
магнетнокалоричен ефект

Кога материјалите ќе се отстранат од магнетното поле тие се ладат
(демагнетизирање). Сепак температурната разлика добиена од циклусот на
магнетизација и демагнетизација е ограничен на само неколку степени (2 К/Тesla
за гадолиниум).

Сл.10.5: Циклус на
магнетизација и
демагнетизација (фазно)

Решението за ограничувањата од 2 К/Тesla е посебен циклус на магнетно ладење
наречено активно магнетно регенеративно ладење, што доведува до поголем
температурен распон. Тоа е ладилен концепт кој користи магнетно калоричен
ефект кај лежиштата на ладилниот систем и термалниот бран како и размената
на течност која минува преку тврдото лежиште.
Активното магнетно регенеративно ладење се состои од четири чекори:
1. Магнетизирање на лежиштето, загревање на магнетниот материјал и течноста
околу постелката со магнетно калоричен ефект.
2. Ладна кон топла промена на протокот на течноста преку лежиштето,
дислокација на топлината кон крајот на лежиштето.
3. Демагнетизација на лежиштето, ладење на магнетниот материјал и размена
на течноста.
4. Топло кон студено протекување преку целото лежиште, апсорбирање на
топлината на спротивниот крај од лежиштето.
Подолу е претставен постојан ротирачки магнет. Статорот на оваа машина се
состои од цилиндрична обвивка и два пара на лежишта (b1, b2, b3 и b4) исполнети
7

[24] http://www.ameslab.gov/files/MagFridge_Foundation.pdf
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со магнетно калоричен материјал (гадолиниум). Лежиштата се сместени околу
ротирачки магнет (ротор).
Обвивката има две битни улоги: првата е да го канализира магнетниот флукс (да
го ограничи магнетниот флукс само на ладилните лежишта) и втората е да ги
стабилизира елементите.

Сл.10.6: Конфигурација и
работен принцип на ЕМ ладилна
машина

Ротацијата на постојаниот магнет произведува циклуси на различни магнетни
полиња помеѓу Bhigh и Blow. Лежиштата се подложни на активно магнетен
регенеративен ладилен циклус и функционираат во пар, од две по две во
спротивен правец, т.е кога b1 и b3 се магнетизирани b2 и b4 се демагнетизирани и
по обратен редослед. Магнетно калоричниот ефект се добива со изложување на
магнетно калоричен материјал на различни магнетни полиња помеѓу високо и
ниско ниво односно ниво како што е прикажано на погорната слика ∆B=Bhigh - Blow.
Регенераторот може да биде изведен во форма на плочки, или лежишта од
магнетно калоричен материјал. Карактеристиките на ладилниот систем зависат
од повеќе параметри како што се димензиите на формите, местоположбата и
димензиите на плочите или лежиштето.
Првиот докажан концепт на магнетно ладење е од страна на компанијата
Астронаутик од САД и Амес лабораторијата од Универзитетот во САД. Биле
употребени две лежишта со содржина на прашина од Gd кој е искористен како
магнетен ладилник, а за пренос на топлина била употребена вода.

Сл.10.7: Ротирачки
магнетен ладилник развиен
од Astronautics Американска
корпорација во соработка со
8
лабораторијата Ames

Магнетно калоричниот ефект е делумно изразен при промена на температурата и
полињата на промена на магнетните фази. Големината на овој ефект е многу
зависна од редоследноста на магнетниот процес. Тој е мал за вртливи леќи и
антиферомагнети, а умерен и висок за феромагнети. Помеѓу феромагнетните
материјали, најголеми вредности има кај материјали кои покажуваат прв ред на
магнетна фазна транзиција во споредба со тие кои покажуваат втор ред на фазна
транзиција.
Воглавно, во повеќето прототипови на магнетни ладилни системи, применет е Gd
кој е подложен од парамагнетен на феромагнетен фазен премин на ≈ 19°С. Исто
8
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така, доста применувани се и неговите легури заради нивниот голем магнетно
калоричен ефект. Gd е редок метал кој често бил употребуван во почетните
проекти на магнетни ладилни системи, но примената на чист гадолиниум како
ладилен материјал создава проблеми, бидејќи не покажува изразен магнетно
калоричен ефект на собна температура. Во последната декада било откриено
дека легурите на гадолиниум со силикон и германиум на собни температури се
поефикасни.
10.2.1. Придобивки од употреба на магнетните ладилни системи
Ефикасноста на магнетното ладење може да достигне 30 % до 60 % од
Карнотовиот циклус, што е многу повеќе отколку што може да постигне
конвенционалниот парно-компресорски ладилен циклус, кој воглавно достигнува
само 5 % до 10 % од Карнотовиот циклус. Магнетното ладење нема никакви
негативни последици кон животната средина, не користи супстанци кои ја
уништуваат озонската обвивка, стакленички гасови и опасни хемикалии, нема
потреба од компресор при работата со што заштедува електрична енергија.
Покрај тоа, се избегнуваат трошоците за конвенционален гасен компресор и
електрична енергија.
10.2.2. Потенцијална употреба на магнетното ладење
Mагнетно калоричниот материјал пред да најде примена во магнетните ладилни
системи на приближно собна температура, треба да ги задоволи следните
критериуми:
 мала специфична топлина и голем коефициент на топлинска спроводливост,
 широк оперативен температурен распон и
 занемарлива топлинска и поларна промена.
Магнетното ладење може да најде широка примена за постигнување на најниски
температури.
10.2.3. Пречки за навлегувањето на технологијата
Главните пречки за навлегувањето на технологијата со магнетно ладење се:
 степенот на ефикасност, изнаоѓање на материјали со подобар магнетно
калоричен ефект,
 недоволно ефективни методи на пренос на топлината помеѓу ладилникот и
течноста за разладување односно управување и контрола на топлината и
 системите кој функционираат на магнетен принцип сеуште не се во
комерцијална употреба поради што имаат висока цена на чинење.
10.2.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Како главни двигатели за поттикнување на примената на оваа технологија се:
 заштита на животната средина преку законска регулатива која би го
ограничила и забранила употребувањето на штетни супстанци и стакленички
гасови, а би наложила употреба на одржливи технологии на ладење,
 субвенции за наметнување на алтернативни технологии кои имаат поголема
ефикасност при ладење и
 развој на системи кои нудат економичност и ефикасност како предност во
поглед на парно-компресорските системи, бидејќи магнетното ладење е со
далеку поголема ефикасност.
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10.2.5. Истражување и потреба за развој
Модерната технологија на магнетното ладење има добар почеток бидејќи се
изградени голем број на прототипови кои биле тестирани ширум светот. Најголем
дел од истражувањата до сега се насочени кон пронаоѓање на материјали со
голем магнетно калоричен ефект и со поголем температурен распон, што ќе
обезбеди успех на магнетното ладење како прифатлива алтернатива за заштеда
на енергија и еколошки безбедна технологија во иднината.
10.2.6. Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Воглавно се изработуваат со мал капацитет и не се со конкурентна цена во однос
на парно-компресорските ладилни системи. Постојат доста предизвици, но
најважно е пронаоѓање на материјали (легури) со голем магнетнокалоричен
ефект за да се произведе магнетно поле на високо ниво со употреба на постојани
магнети. Тоа треба да се постигне пред магнетното ладење да се впушти во трка
со конвенционалните технологии базирани на пареа, за да се постигне
конкурентност.
Во последно време се вложуваат доста напори и средства од повеќе компании во
истражувања и развој на големи магнетни пумпи и воглавно се фукусирани на:
 намалување на цената на чинење на магнетнокалоричните материјали, со
цел да се намалат капиталните инвестиции за да станат комерцијално
достапни и
 зголемување на ефикасноста преку изнаоѓање на нови магнетнокалорични
материјали со помала цена на чинење.

10.3. Термоелектрично ладење
Напредокот постигнат последните години во термоелектричната технологија
довел до различни можности за употреба на оваа технологија и тоа во
телекумуникационите апарати, домашни апликации, фотоника, ладилна
технологија и др. Термоелектричните (ТЕ) уреди немаат подвижни делови што
овозможува тивка работа и зголемена сигурност. ТЕ уреди или модули се
трансформирачи на топлинската енергија во електрична (познато како Сибеков
(Seeback) - обратен ефект), или на електричната енергија во топлинска (познато
како Пелтиеров (Peltier) ефект).
ТЕ феномен може се класифицира во три групи: Сибеков (1821 година),
Пелтиеров (1834 година), и Томсонов (Tomson, лорд Келвин) ефект (1854
година). Во литературата можат да се сретнат повеќе примени на ТЕ апарати.
Најчеста примена кај термопаровите има Сибековиот ефект. Пелтиеровиот ефект
е застапен при производство на електрична енергија и во уредите за ладење.
Пелтиеровиот и Томсоновиот ефект зависат од насоката на проток на струја низ
колото. Трите термоелектрични појави се поврзани со т.н. Келвинови односи кои
важат за сите ТЕ материјали. Топлинскиот и ладилниот ефект може да се
промени во поглед на вкрстувањата со промена на правецот на струјата. Битно е
да се напомене дека процесот на загревање значително се разликува од
Џуловото (Joule) електроотпорно загревање. Доколку постои температурна
разлика помеѓу било кој две точки на постоечкиот спроводник тогаш
температурата или расте или е апсорбирана зависно од материјалот кој се
користи, според Томсоновиот ефект. Насоката на пренос на топлината може да
се промени со промена на правецот на струјата.
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Конвенционалните механички ладилни системи со моќност помала од 25 W не
можат да се споредат со ТЕ модули. Но, за големи ладилни капацитети ТЕ
модули не можат да се споредат со парно-компресорските системи кои се
поефикасни.
Техниките кои се користат за инсталирање на ТЕ уреди во ладилен систем се од
исклучителна важност, а непридржувањето кон некои основни принципи може да
резултира со незадоволителна работа и сигурност.
Некои од факторите кои треба да се земат предвид при проектирањето на
системот и инсталацијата на уредот се:
• ТЕ уредите поседуваат голема издржливост при компресија, но не и на
смолкнување.
• Сите поврзувања помеѓу системските компоненти треба да бидат рамни,
паралелни и чисти за да не се намали термалната отпорност.
• Ладните и топлите страни од стандардните ТЕ модули може да се препознаат
од позиција на жицата со која се поврзани. Жиците се поврзани со топлата
страна на модулот која е поврзана со топлинскиот одвод. За модулите со
изолирани доводни жици, кога црвената и црната доводна жица се поврзани
со позитивната и негативната страна од DC изворот, топлината ќе биде
транспортирана од ладната страна низ модулот кон топлинскиот одвод.
Доколку ТЕ модули не се поврзани со изолирана жица, односно се голи,
позитивната врска е од десната, а негативната од левата страна кога жиците
се кон набљудувачот.
• Објектот кој се лади треба да се изолира за да се намали загубата на топлина
кон околниот воздух. Вентилаторите не треба да го оддувуваат воздухот во
ладениот објект. Загубите од спроводливоста исто така може да се намалат
со ограничување на директен контакт помеѓу ладениот објект и надворешните
конструктивни елементи.
• Кога оладувањето е под точката на роса, влагата и мразот имаат тенденција
да навлезат преку изложените страни на ладената површина. За да се спречи
навлегувањето на влагата во ТЕ модул со што ќе ги намали топлинските
карактеристики, треба да биде поставена соодветна заштита од влага. Овој
заштитник треба да се постави помеѓу топлинскиот одвод и ладениот објект
околу ТЕ модул. Релативно лесно се нанесува флексибилна изолациона пена
или слој на материјал или силиконска гума, кои се ефикасни заштитници од
влага.
Интересно е дека најефективните термоелектрични модули работат во вакуум.
На сликата (сл.10.8: а)) двете вкрстувања А и В поврзани се со два различни
спроводници (Ма и Mb) на кои се одржува различна температура. Еден дел се
лади додека другиот се загрева. Тоа произведува електричен потенцијал помеѓу
точките C и D, познат како обратен ефект. Обратен процес се добива кога двете
вкрстувања А и В се доведат на иста температура, а потоа, помеѓу точките С и D
се иницира електричен потенцијал со помош на батерија. Тогаш, во едниот дел
се добива ефект на ладење, а во другиот дел температурата се зголемува познато како Пелтиеров ефект.
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Сл.10.8: Термоелектричен
уред: а) Електричен циклус
и
б) Едноставен ТЕ ладилен
систем

На сликата (сл.10.8: б)), електричниот потенцијал се иницира на двете
вкрстувања, со што доаѓа до појава на температурна разлика помеѓу топлиот и
ладниот дел. ТЕ ладилен систем се изработува со составување на неколку ТЕ
модули, зависно од моќноста која е потребно да се добие. Топлинското
оптоварување за еднофазен ТЕ модул може да се движи од неколку миливати
(mW) до стотина вати (W), зависно од оперативната температура.
ТЕ ладилен систем се нарекува и ТЕ модул или ТЕ уред. ТЕ модул е еден
полупроводник-основна електронска компонента која работи како мала топлинска
пумпа, со употреба на ниско-напонски еднонасочен (DC) извор на електрична
енергија. Топлината се пренесува низ целиот модул од едната на другата страна,
едната страна на модулот се оладува додека истовремено другата страна се
загрева. Овој феномен е целосно повратен со промена на поларитетот
(плус/минус), со што настанува преселување на топлината во спротивна насока.
Ова укажува дека ТЕ уреди може да се користат за ладење и греење, а за тоа
неопходна е прецизна контрола.
Како пример за можностите на ТЕ модулот може да се земе едностепен ТЕ модул
кој е изложен на топлински извор на собна температура, поврзан со соодветна
батерија или друг извор на еднонасочна електрична енергија. Во овој момент
модулот речиси не создава топлина и достигнува максимална вредност на
температурната разлика. Доколку постепено се додава топлина од ладната
страна на модулот, температурата од ладната страна прогресивно ќе се зголеми
се додека не се изедначи со изгубената топлина. Во тој момент ТЕ модул ќе го
постигне максималниот капацитет на топлински пренос. ТЕ модули и
компресорските ладилници се водат според истите закони на термодинамиката,
односно иако се различни по облик функционираат според исти принципи.
Кај компресорскиот ладилен систем компресорот го зголемува притисокот на
ладилниот медиум, при што ладилниот медиум се прегрева и е принуден да
кружи низ системот. Компримирајќи го гасот додека премине во течна фаза и
принудувајќи го да кружи низ системот. Во испарувачот ладилниот медиум врие и
преминува во пареа, при што ја апсорбира топлината од оладуваниот простор и
предивикува снижување на температурата во него. Апсорбираната топлина од
просторот кој се оладува се носи во кондензаторот каде се ослободува кон
околниот воздух.
Кај ТЕ ладилен систем поставениот полупроводнички материјал го презема
местото на ладилен медиум, кондензаторите се заменети со топлински одвод, а
компресорот е заменет со еднонасочен извор на електрична енергија. Тоа кај ТЕ
уред предизвикува електроните да се движат низ полупроводничкиот материјал.
На ладната страна од полупроводничкиот материјал топлината е апсорбирана од
движењето на електроните транспортирана низ материјалот и ослободена на
топлата страна. Бидејќи топлата страна е физички поврзана со топлинскиот
одвод, топлината се пренесува од материјалот на топлинскиот одвод, а потоа во
околниот воздух.
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ТЕ ладилни модули се состојат од два или повеќе елементи на полупроводнички
материјали меѓусебно поврзани електрично, сериски и термално во паралела.
Термоелектричните елементи и нивните електрични поврзувања обично се
монтирани помеѓу две ќерамички подлоги. Подлогите се физички неопходни за
одржување на целокупната структура во целина и за изолација на електричните
елементи поединечно, како и од надворешната површина. Со составување на
елементите во модули може да се конструираат ТЕ уреди со големини од 2,5 до
50 mm2.
Во ТЕ ладилни системи се употребуваат N–тип и Р–тип бизмут телурид ТЕ
материјали. Тоа предизвикува топлината да се движи низ модулот во една
насока, додека електричната струја се движи назад и напред, наизменично
помеѓу горната и долната подлога низ секој N и P елемент. N–тип материјалот
има вишок на електрони (повеќе електрони неопходни за формирање совршена
молекуларна кристална решетка), а додека P–тип материјалот има недостаток на
електрони (помалку електрони неопходни за формирање совршена молекуларна
кристална решетка). Вишокот на електрони во N-материјалот и празнината од
електрони во Р-материјалот се услов за движењето на топлинската енергија низ
ТЕ материјали.

Сл.10.9: Шема од
типичен ТЕ модул

На сликата прикажан е типичен ТЕ ладилен систем каде што топлината се движи
како резултат на применетата струја. Повеќето ТЕ ладилни модули се изработени
со еднаков број на N–тип и Р–тип елементи, каде еден N и Р елемент формираат
ТЕ пар. Модулот прикажан на горната слика има два пара N–тип и Р–тип
елементи и се нарекува дво-парен модул. Топлинскиот флукс (активна топлина
пренесена низ ТЕ модул) е пропорционален на големината на применетата
еднонасочна електрична енергија.

Сл.10.10: Видови на ТЕ модули и физички изглед

ТЕ уреди работат со директно полнење од еднонасочен снабдувач со електрична
енергија и соодветни извори кои може да потекнуваат од батерии, со едноставно
регулирано еднонасочно напојување, до екстремно софистициран затворен
циклус за контрола на температурата во системот. Кога има потреба од прецизна
температура се употребува систем на затворен циклус, каде најчесто на влезот
на струјата се прави автоматска контрола.
Наместо да биде апсорбер на топлина кој ја конзумира целата пристигната
топлина, ТЕ ладилник е топлинска пумпа која пренесува топлина од една
локација на друга. Со тоа ја намалува температурата на ладната страна од ТЕ
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уред, а ја зголемува на топлата. За да се комплетира топлинскиот систем топлата
страна мора да е поврзана со топлински одвод кој треба да ја отстрани топлината
транспортирана од модулот, заедно со Џуловата топлината создадена од
електричната енергија соопштена на модулот.
10.3.1. Придобивки од употреба на ТЕ модули
За разлика од парно-компресорскиот ладилен систем, ТЕ модули се без
подвижни делови и вклучуваат полупроводничка технологија и електронски
техники на составување. Нивна предност е во сигурноста.
Значајни позитивни карактеристики на ТЕ уреди се:
 мала големина и тежина,
 ладење под околната температура на воздухот,
 ладење и загревање со истиот уред,
 прецизно управување со температурата,
 голем број на работни сати повеќе од 200000 работни часа,
 бесшумно работење,
 погодни за напојување,
 едноставна инсталација,
 не употребуваат било какви ладилни течности и
 еколошки се безбедни бидејќи не употребува разни супстанци кои се штетни
за животната средина.
10.3.2. Примена на ТЕ модули
ТЕ модули и системи се широко употребувани во разни области и тоа со моќност
од неколку mW до неколку kW со температурни разлики од 0 до 100°С.
Постоечките примени вклучуваат: хотелски мини-бар ладилници; ладилници за
подвижни домови (камп приколки), кај камиони и рекреативни возила; ладилници
за вино, лименки и вода за пиење; кај војската се применуваат во уредите за
ноќно гледање; во медицината се применуваат за анализи на крв и складирање
на примероци од ткиво заради добрата регулација на температура; а најмногу
станале познати со нивната употреба кај вселенското летало Voyger за негово
напојување со електрична енергија.
10.3.3. Пречки за навлегување на технологијата
Главните недостатоци (пречки) за навлегување на TE ладење се:
• Мал степен на ладилен ефект во споредба со парно-компресорските
технологии.
• TE ладилни модули се комерцијално достапни, но TE системи за ладење како
комплет сеуште се тешко достапни.
• При работа ТЕ модул може да се оштети доколку постојано работи со високи
температури.
• Прашања поврзани со животната средина од аспект на влага и механички
напрегања.
• Проблеми при инсталација.
10.3.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Главни двигатели за поттикнување на напредокот на ладилната технологија од
овој вид се:
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 законодавство кое значително би ги ограничило и забранило средствата кои
го разградуваат озонот и стакленичките гасови,
 ограничување на средствата кои се запалливи или се тешки и штетни за
ракување и
 зголемување на ладилниот ефект на ТЕ модули.
10.3.5. Истражување и потреба за развој
Поставувањето на повеќе модули овозможува да се зголеми способноста за
топлински транспорт. Големите ТЕ системи се градат за специјализирани
примени, како ладење кај подморници и железнички возила, но системи од овој
ранг се ретко застапени.
Примената на ТЕ ладилна технологија во сите сектори побарува подобрување на
ладилниот ефект, за да се приближи до тој на парно-компресорските системи. За
тоа да се постигне неопходен е развој на материјали со подобри ТЕ својства од
оние кои се моментално на располагање. Неопходни се истражувања за
зголемување на ефикасноста при толинската размена помеѓу ладната и топлата
страна со цел да се намали температурната разлика во модулот.
10.3.6. Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Потенцијалот на ТЕ уреди да ги заменат технологиите кои употребуваат HCFC супстанци е доста мал заради малиот ладилен ефект во споредба со парнокомпресорските системи.
ТЕ уреди си го заземаат своето место, односно значително се применети онаму
каде е неопходно прецизно регулирање на потребното загревање и оладување.
Наоѓаат примена во различни сектори како што се медицината, воената
индустрија, информатичко компјутерските технологии, разни големини на
ладилници со различна намена, а применти се и во најнапредните технологии кои
се користат кај леталата за истражување во вселената.

10.4. Воздушен ладилен циклус
R-729, воздух е сосема друга алтернатива како работен медиум за индустриските
ладилни системи. Тој не е еколошки штетен, безбеден е за употреба и го има во
неограничени количини. Употребата на R-729 за ладење не е нов концепт.
Воздушниот ладилен циклус или повратен Брајтонoв циклус (Brayton) бил
развиен во деветнаесетиот век и бил честопати применуван.
R-729 може да се употреби за гасни ладилни циклуси, т.н. воздушни ладилни
циклуси. Ладењето со воздушен циклус не е новина, во минатиот век се
применувало за ладење кај карго бродовите низ целиот свет, додека не било
заменето со поефикасните парно-компресорски ладилни системи. Сеуште е
незаменлив кај авионските ладилни системи и кабини поради својата сигурност,
малите потреби за одржување и малата тежина. Во последно време најде
примена и кај брзите возови.
Потрагата по алтернативни решенија за намалување на штетните влијанија врз
животната средина, довела ладилните воздушни системи да се применуваат и кај
зградите каде придобивката е двојна бидејќи ослободената топлина се користи за
загревање на простор и санитарна вода. Потрошувачка на енергија е пониска,
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нема штетни емисии, за разлика од парно-компресорските и парните-котелски
системи.

Сл.10.11: Повратен-Џулов воздушен циклус: а) Основен воздушен затворен ладилен
9
циклус и б) Воздушен ладилен циклус претставен во дијаграм притисок-енталпија

Едноставниот циклус прикажан погоре се состои од:
• процес 1-2: компресија на воздухот која предизвикува пораст на температурата и притисокот (адијабатска компресија),
• процес 2-3: воздухот се лади со ослободување на топлината кон околината
(изобарна размена на топлина),
• процес 3-4: воздухот се шири - експандира, при што неговата температура се
снижува (адијабатска експанзија), и
• процес 4-1: добиениот ладен воздух се загрева со апсорбција на топлина од
просторот кој се оладува (изобарна размена на топлина).
Ладилните машини кои работат со R-729 можат да бидат конструирани на
различни начини. На претходната слика претставен е затворен систем. Кај
системите со отворен циклус, компресорот зема воздух од просторот или друго
место, го разладува и го испушта директно во ладениот простор. Воздушниот
ладилен циклус произведува ниски температури.
Витална компонента кај некои од воздушните циклуси каде има греење и ладење
е рекуператорот. Тој транспортира топлина од топлата страна на системот пред
влезот на медиумот во компресорот, со што овозможува компресорот да постигне
повисока температура со помалку вложена енергија и да постигнува греење на
вода и до 80°С, без зголемување на притисокот. Додека за возврат, R-729 со
висок притисок во рекуператорот се лади до најниската можна температура пред
влезот во експанзионата турбина. Добиениот ладен R-729 се употребува за да се
овозможи ладење.
Воздушните циклуси се
полуотворени/затворени.

класифицираат

како

затворени,

отворени

или

Затворени односно херметички, се циклуси каде не постои директен контакт меѓу
работниот медиум и просторот којшто се лади. Во споредба со отворени и
полуотворени/затворени циклуси, потребен е дополнителен разменувач на
топлина за транспорт на топлината од ладениот објект (со неопходна
температурна разлика).

9
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Отворениот циклус може да биде отворен или од страната на нискиот притисок
или од страната на високиот притисок во циклусот. Ладниот воздух, напуштајќи го
системот, минува низ разладуваниот простор и доаѓа во директен контакт со
продуктот кој се лади.
Полуотворениот/затворен циклус е исто така отворен кон ладениот простор, каде
ладениот воздух доаѓа во директен контакт со продуктот кој се лади, но R-729
потоа се повлекува назад преку страната со низок притисок на регенераторот кон
компресорот.

Сл.10.12: Шема на систем со воздушен циклус кој овозможува греење и ладење кај
10
згради

10.4.1. Придобивки од употреба на воздушните циклуси
Воздушниот циклус е добро воспоставена технологија. Работните карактеристики
на постројката се познати и прашањата од областа на кондензација и
замрзнување се добро разработени и развиени се решенија за справување со
нив.
Системите со воздушен циклус имаат многу предности: висок степен на
сигурност, едноставни се за одржување и нема проблеми поврзани со
потенцијалните идни закони за ограничување на употреба штетни супстанции.
Протекувањето исто така не е проблем со системите со воздушен циклус, бидејќи
тие не предизвикуваат штетни емисии по животната средина и нивното влијание
на карактеристиките на системот може да се минимизираат со вградување на
автоматски воздушни дополнувачи.
10.4.2. Примена на воздушните циклуси
Воздушниот ладилен циклус може да постигне температури на воздухот кои се
доста ниски и претставува економски-ефикасна алтернатива (цена на чинење) за
добивање на ниски температури.
Сектори каде е применлива оваа технологија се процеси каде е неопходно:
• брзо ладење или замрзнување,
• ладилен транспорт,
10
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•

интегрирано ладење и греење кај згради и др.
10.4.3. Пречки за навлегување на технологијата

Главни пречки за навлегување на технологијата со воздушен циклус се:
• неопходен е голем напредок во проектниот концепт на системите со воздушен
циклус,
• потенцијалната работа кај парно-компресорските циклуси од експанзијата е
премногу мала за да се оправда нејзината експлоатација, но кај воздушните
циклуси е еднаква на поголемиот дел од работа за компресија и треба да
биде ефикасно регенерирана и
• ефикасноста на воздушните циклуси е определена од процесите на
компресија и експанзија, за разлика од нив парно-компресорските циклуси се
помалку зависни од изентропската ефикасност на компресорот.
10.4.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Главни двигатели за поттикнување на напредокот на оваа технологијата се:
• успешно прикажување на придобивките од технологијата за определени
надежни апликации, како што е комбинираното греење и ладење,
• системите од овој вид не се засегнати од престоечките чекори за
отстранување на супстанциите со штетни емисии кон животната средина,
• нема штетни истекувања и скапи дополнувања на системите со ладилен
медиум,
• постигнување на ниски температури за пократко време, односно побрзо што
замрзнување на прехранбените продукти, кое пак оневозможува создавање
на влага и го подобрува квалитетот на храната,
• намалување на трошоците за енергија со намалување на потрошувачката на
енергија во поглед на добиената работа и
• технолошките придобивки носат деловни придобивки, т.е. профит.
10.4.5. Истражување и потреба за развој
За зголемување на ефикасноста и економичноста на ладилните системи со
воздушен циклус, потребни се истражувања и развој пред се за:
• зголемена ефикасност и достапност, со мали турбо-машини,
• подобрување на ефикасноста со намалување на трошоците за компактни
разменувачи на топлина,
• намалување на големината на компонентите, интегрирање и контролна
стратегија за специфични примени со зголемување на ефикасноста на
системот, сето тоа за разумни цени и
• соодветен придушувач на звук или изолатор.
Друг можен иден развој е поврзување на системот со воздушен циклус со гасна
турбина и употреба на компримиран испуст на воздух.
Предноста од употребата на природен гас за примарно гориво е намалувањето
на нивото СО2 емисии, во споредба со употребата на електрична енергија од друг
извор. Системот би можел исто така да работи од локални резервоари на
складиран гас, што би било предност од аспект на намалување на штетните
емисии.
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10.4.6. Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Воздушниот ладилен циклус вклучува пренос на топлина без фазна промена,
затоа има помал ладилен ефект отколку парно-компресорските системи, но има
потреба од континуиран топлински транспорт. Информациите за ладилниот
ефект за ладилните системи со воздушен циклус се ретко расположиви.
Покрај тоа, во последните години, кај ладилниците за домаќинства направени се
значителни подобрувања и веќе се незаменливи заради позитивните предности
кои ги имаат во споредба со ладилниците кои користат HCFC-супстанци. Од сите
досега познати алтернативни технологии во најголема мерка ги заменуваат
технологиите кои употребуваат HCFC-супстанци, а нивната застапеност односно
доминантност на пазарот треба да се очекува во идниот период.

10.5. Ладење со испарување
Ладилните системи со испарување обезбедуваат ладен воздух, принудувајќи го
топлиот сув воздух да минува низ порозен влажен ѕид. Водата во порозниот ѕид
испарува, ја отстранува топлината и го навлажнува воздухот. Иако овој концепт
се употребува за ладење веќе неколку децении, технолошкиот напредок во
последните децении допринел за негова конвенционална примена за
разладување на комерцијални, станбени и други простории.
Има повеќе видови на ладење со испарување, кои нудат поголема ладилна
ефикасност со што се проширува и географската местоположба каде може да се
користи овој вид на ладење. Постојат многу различни начини на ладење со
испарување, најчесто конструкцијата зависи од достапните материјали и
побарувањата на корисникот.
Ладилниот ефект кај овој вид на ладење се чуствува кога испарувањето доаѓа во
допир со човечката кожата. Употребата на електричен вентилатор за ладење на
воздухот со користење на вода како ладилен медиум кој се распрскува е најчест
начин кај современите директни ладилни испарувачи.
Ладењето со испарување вклучува топлински пренос и пренос на маса. Овој
пренос е функција од разликите во температурните и парцијалните притисоци
помеѓу воздухот и водата. Топлинскиот и масениот пренос се вршат во
разладувачот кога настанува испарување, бидејќи се врши пренос на топлината
од воздухот на водата која испарува, а испарувањето на таа вода во воздухот
претставува пренос на маса.
Преминот на топлина може да се опише како латентна топлина (топлина на
фазна промена) или разменета топлина. Кој термин ќе се употреби зависи од
ефектот. Доколку ефектот е само зголемување или намалување на
температурата станува збор за разменета топлина. Латентната топлина
предизвикува промена на состојбата, односно: замрзнување, топење,
кондензирање или испарување. Ладењето со испарување е размената на
топлина која од воздухот се пренесува на водата, и преминува од разменета во
латентна топлина со испарувањето на водата. Водената пареа станува
интегриран дел од воздухот и ја носи латентната топлина со неа. На сувиот топол
воздух температурата му се намалува бидејќи оддава топлина, но темпертурата
на влажниот воздух не се променува поради апсорбцијата на латентната топлина
од водената пареа бидејќи станува составен дел од влажниот воздух.
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Теоретски, влезниот воздух и вода во ладилниот систем со испарување може да
се сметаат за изолиран систем, бидејќи не се додава или отстранува топлина од
системот, а процесот на промена од разменета во латентна топлина е
адијабатски. Па затоа може да се рече дека карактеристиките на ладилниот
испарувач се базирани на концептот на адијабатски процес.
Водата која се употребува кај ладењето со испарување честопати содржи
растворени цврсти материи како натриум и калиум, кои комбинирани со сулфурот
од горивото се предизвикувачи на корозија. Од овие причини квалитетот на
водата и нејзината содржина е од суштинско значење кај ладењето со
испарување. Спречувањето на несаканите дејствија, кои може да ги има водата
се постигнува преку внимателно и правилно проектирање на ладилните системи
со испарување, како и правилна инсталација на системот. Барањата за квалитет
на вода зависат од количината на вода која се користи и варира од дејонизирана
вода, до вода со значителна концентрација на натриум и калиум.
Водата содржи доста минерали зависно од нејзиниот хемискиот состав кои при
испарувањето се таложат. Овие минерали треба да се отстранат, бидејќи се
наталожуваат по испарувањето на водата. Една можност е да се инсталираат
пропусни системи кои би пренасочувале еден мал дел од таа употребена вода со
што би се разредила концентрацијата на минералите. Колкава би била
количината на водата која би се променувала зависи од тврдоста на водата и би
можела да се движи од 5 % до 100 %, а водата би можело да се употреби како
техничка вода. Кога целата вода се испушта, се спречуваат несакани ефекти кои
настануваат со таложењето. Додека во зависност од хемискиот состав на водата
во некои географски области е потребно претходна преработка на водата, која би
вклучила: електромагнетни, електростатички, каталитички, механички и други
механизми за прочистување.
Директното ладење со испарување кое најчесто се применува кај системи за разладување на станбени простории, го лади воздухот со испарување на вода и ја
зголемува влажноста на воздухот. Ваков стандарден систем за ладење користи,
испарувачки медиум врз порозен (со отвори) материјал со дебелина до 5 cm.

Сл.10.13: Директен
испарувачки ладилен
систем

Понапредните системи користат цврст медуим со 20 до 30 cm. Директните
системи за испарувачко ладење се погодни за топли и суви климатски подрачја,
каде може да се постигне значително намалување на температрурата. Кај
другите климатски подрачја поголемата влажност не дозволува голем степен на
ладење заради влажноста на воздухот.
Индиректното испарување користи воздух-воздух разменувач на топлина за
отстранување на топлина од почетниот воздушен проток без додавање на влага.
Во една конфигурација топлиот сув надворешен воздух поминува низ серија од
хоризонтални цевки кои се прскаат со вода однадвор. Вториот проток на воздух
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дува од надвор на цевките и ја одведува топлината (влажниот топол воздух го
одведува надвор). Воздухот се лади без додавање на влага при неговото
поминување низ цевководот.
Друг вид на систем кој се користи кај лесните комерцијални станбени примени
користи Маисетсенко циклус, кој користи вкрстен-канален разменувач на топлина
кој го лади воздухот постепено во текот на неколку фази. Поголемото
преминување на воздухот го намалува притисокот со што се намалува потребата
од поголема моќност на вентилаторот.
Двофазен систем се добива кога индиректното ладење е поврзано со секундарна
директна фаза на испарувачки ладилната фаза, како што е образложено подолу.
За ладење на дотурот на воздух, дополнително му се додава влага. Ваквите
двофазни системи може да се применат за ладење кај згради во суви или
полусуви клими. Овие системи обезбедуваат снабдување на разладен воздух со
помала релативна влажност за разлика од директните испарувачки ладилни
системи. Првата индиректна фаза го лади воздухот без да му ја зголеми
релативната влажност. Бидејќи воздухот е разладен му го намалува капацитетот
за апсорбција на влага. Тогаш воздухот минува низ директната фаза, каде што
дополнително се лади при што му се зголемува влажноста. Овие системи често
се комбинираат со конвенционална ладилна фаза со директна експанзија за да
се задоволат барањата при топли и влажни надворешни услови. Системите од
овој вид користат само надворешен воздух за ладење, и може да бидат
комбинирани со топлински повратен вод, за да ја намалат загубата на енергија
кај испустот, а со тоа и вентилаторското ладилно оптоварување.
Испарувачкото предладење го намалува оптоварувањето на климатизерот
ладејќи го воздухот околу неговиот кондензатор. Изладениот воздух минува низ
кондензаторските цевки и ја подобрува ефикасноста на топлиноразменувањето,
со што на системот му се овозможува да работи ефикасно и при повисоки
надворешни температури. Исто така, бидејќи е зголемен ладилниот капацитет,
можно е да се намалат димензиите на опремата. Предладењето се употребува
воглавно кај топлите и суви климатски подрачја каде се употребуваат поголеми
ладилни единици за постигнување на поголем ладилен ефект.

Сл.10.14: Индиректно
– директен испарувач

Испарувачки ладените кондензатори овозможуваат топлината да биде исфрлена
на доста пониска температура, што пак овозможува системите да работат со
поголема ефикасност при максмално оптоварување. Максималната потрошувачка на енергија може да се намали за 40 % во споредба со системите каде има
директна експанзија. Иако овие системи се доста застапени кај ладењето во
индустријата, сеуште се слабо достапни за станбени и помали индустриски
примени.
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10.5.1. Придобивки од употреба на ладење со испарување
Ладилните испарувачки системи имаат бројни придобивки. Прва и најбитна е
дека тие користат само еден дел од енергијата која ја употребуваат парнокомпресорските разладни системи. Високо ефикасен испарувачки ладилен
систем може да ја намали потрошувачката на енергија дури за 70 % (зависно од
географските климатски услови), бидејќи употребува 100 % надворешен воздух
за ладење, а правилниот избор на ладење со испарување може да обезбеди
добар квалитет на внатрешниот воздух.
Директниот испарувачки ладилен систем за станбени простории е доста поевтин
во споредба со конвенционалните сплит клима уреди. Од друга страна,
двофазните системи може да чинат колку конвенционалните ладилни системи
или повеќе бидејќи се изработуваат по нарачка. Со пумпата за вода и
вентилаторот како компоненти од системот, испарувачките ладилни системи
имаат мали трошоци за одржување.
Други придобивки од употребата на овој вид на ладење се:
 кога се употребува во работни хали ја зголемува продуктивноста со тоа што ја
прави работната средина поудобна за работа,
 помага при создавање на покомфорна клима на состаноци или настани, каде
другите видови на климатизацијата се неефективни,
 може да се употребува и како подвижен систем за ладење кога стандардните
системи за ладење се неефикасни и
 ја лади механизацијата и производите кој се оштетуваат или уништуваат
доколку дојде до прегревање.
10.5.2. Примена на ладењето со испарување
Најголем дел од производите (овошје и зеленчук) се расипуваат заради
недостаток на соодветен магацински простор за складирање.
Ладилните магацини се најдобар начин за зачувување на квалитетот на
земјоделските производи, но тие се скапи за изградба и ракување. Од тука
произлегува интересот за едноставни и евтини решенија од кои најчест избор се
системи кои ладат со испарување, заради нивните карактеристики.
Примена може да најдат и кај одгледувањето на стока во затворени или полузатворени простории и кај оранжериско градинарство, каде со зголемување на
влажноста би се зголемило производството и квалитетот на производите.
Ладењето со испарување е често, се применува за станбени објекти и мали
комерцијални маркети во ЕУ.
Директното ладење со испарување најчесто се користи во многу топли и суви
региони. Индиректно-директно ладење со испарување може да се примени
насекаде зависно од побарувањата.
10.5.3. Пречки за навлегување технологија
Најчесто пречки за навлегување на оваа технологија на нашиот пазар е
непознавањето на придобивките од нејзина употреба и достапноста на пазарот
како готов производ.

79

Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија

Цената на чинење при инсталирање во поголеми индустриски објекти е поголема,
бидејќи повлекува изработка според посебни спецификации заради
прилагодување кон карактеристиките на објектот.
10.5.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Клучни двигатели за овој вид на технологија се:
 работи каде што традиционалните воздушни климатизери се недостапни,
непрактични или со висока цена,
 ја намалува амбиенталната температура,
 троши малку вода како работен медиум во текот на денот, а создава многу
подобар амбиент,
 овозможува дистрибуција на поладен воздух со зголемена влажност,
 лесни се за ракување, чистење и одржување и
 претставува ефективно, високо квалитетно ладење со исклучително ниски
трошоци.
10.5.5. Истражување и потреба за развој
Вградувањето на сушител во испарувачки ладилен систем нуди привлечен
потенцијален метод за справување со поголем дел на влажноста, зголемен
степен на комфор и поширока примена на ладењето со испарување.
Понатаму, доколку се постигне одделување на медиумот од вентилаторот, тоа
може да доведе до поедноставување на ладилниот концепт.
Инсталација со воздушни канали вградени во таванскиот дел на највисокиот кат
од една куќа, со примена на испарувачки ладилен систем може да постигне
добра дистрибуција на ладениот воздух без никаква дополнителна потреба за
отворање на прозорци.
Ладилен систем со испарување кој се снабдува со проток на воздух од
оддалечена локација т.е целата куќа може да се сведе на снабдување со
прозорен вентилатор. Тој би вклучил концепт со еден влез на постоечкиот
ладилен систем со испарување кој би користел високо ефикасен медиум.
Надворешниот воздух ќе влегува само од една страна, а разладуваниот воздух ќе
излегува од друга. Таква единица би била мала бидејќи нема потреба од голем
вентилатор и дополнителен мотор. Би можела да биде сместена во отвор за
прозорец или во отвор на ѕидот со димензии 1 х 2 m, со мал одвод, пумпа,
механизам за влажнење и контроли вградени во ѕидот или прозорецот.
Паметните електронски контролери стануваат стандардна опрема кај повеќето
високо ефикасни системи за ладење со испарување, но во иднина, пожелни се и
дополнителни подобрувања. Додавањето на неколку евтини сензори би
овозможило следење на ефективноста на ладилниот медиум, како и можност за
подобрување. Модерните термостати употребуваат микро контролери кои не
влијаат значително на зголемувањето на цената на ладилните системи, но
осигуруваат ефикасна работа, подолг век на употреба и одржување на
производот во ефикасен режим на работа.
10.5.6 Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Ладењето со испарување е добро позната и достапна технологија на пазарот, со
ограничен потенцијал да ја замени парно-компресорската опрема која користи
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CFC и HCFC ладилни медиуми, а заради определени побарувања за оладен
воздух со ниска влажност.
Потребна е суштинска промена на постојната технологија, за да се постигне
поширока примена во однос на климатските локации и заради ладилниот ефект и
ефикасност кој можат да се постигнат во споредба со компресорските системи.

10.6. Абсорпционо ладење
Ладењето со абсорпција е за прв пат е применето од францускиот научник
Фердинанд Каре (Ferdinand Carré) во 1858 година. Оргиналниот концепт користи
вода и сулфурна киселина. Во 1922 година Балтазар В.П. (Baltzar von Platen) и
Карл Мунтерс (Carl Munters) додека сеуште биле студенти на кралскиот институт
на технологија во Стокхолм го подобриле принципот со конструкција од три
течности. Овој проект на Платен-Мунтерс (Platen-Munters) работел без пумпа.
Комерцијалното производство започнало во 1923 година, од страна на новоформираната компанија АБ Арктик (AB Arctic), која била преземена од Електролукс
(Electrolux) во 1925 година.
Во 1926 година Алберт Ајнштајн (Albert Einstein) и неговиот поранешен студент
Лео Зилард (Leó Szilárd) претставиле алтернативен концепт познат како
Ајнштајнов ладилник. Во 2007 година Адам Гросер (Adam Grosser) го
презентирал неговото истражување на многу мал (intermittent absorption,
наизменична абсорпција) ладилен систем за употреба во земјите од третиот свет.
Ладилникот е многу мала единица која прво се поставува на камперски оган, а
потоа може да се употреби за ладење на 13,6 литри (3 галони) вода скоро до
температурата на замрзнување во период од 24 часа при надворешна
температура од 30°С.
Абсорпциониот ладилен систем користи топлински извор (сончева енергија,
природен гас и слично) за да обезбеди енергија неопходна за работа на
ладилниот систем, при тоа се произведуваат повеќе видови на енергија
(тригенерација). Абсорпционите и компресорските ладилни системи користат
ладилен медиум со ниска точка на вриење, а кога ладилниот медиум испарува
(врие) ја одведува топлина со него и овозможува ладилен ефект.
Прва разлика помеѓу овие два вида на ладилни технологии е што ладилниот
медиум ја менува својата состојба од гасна во течна и циклусот може да се
повтори (кај компресорските ладилни системи). Абсорпциониот ладилен медиум
исто така ја менува состојбата од гас во течност користејќи начин на кој му треба
само топлина и нема подвижни делови, а користи за тоа секундарен флуид,
односно апсорбент.
Друга разлика е во ладилниот медиум. Компресорските ладилни уреди користат
HCFC-супстанци или HFC-супстанци, додека абсорпционите ладилни системи
користат дестилирана вода во комбинација со амонијак или литиум бромид. Овие
течности односно ладилниот медиум и апсорберот се мешаат во различни
концентрации. Исто така постои разлика и во компонентите, кај абсорпциониот
ладилен систем, пумпата, апсорберот и генераторот претставуваат замена за
компресорот во компресорскиот ладилен систем. Стандардите за абсорпциони
ладилни системи може да се најдат во ANSI/AHRI стандард 560-2000.
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Постојат различни видови на раствори и тоа: разреден раствор кој содржи големо
количество на ладилен медиум и мало количество на апсорбент; концентриран
раствор кој содржи мало количество ладилен медиум, а повеќе апсорбент; и
просечен односно среден раствор кој е помеѓу разредениот и концентрираниот
раствор.
Основни компоненти на абсорпциониот ладилен циклус се генераторот и
кондензаторот на високо притисната страна и испарувачот и апсорберот на ниско
притисната страна. Притисокот на високо притисната страна на системот е во
просек околу десет пати поголем од оној на ниско притисната страна.

Сл.10.15: Фази на абсорпциониот процес

Абсорпциониот ладилен циклус може да се опише во три фази:
• Испарување, каде што течниот ладилен медиум испарува во средина под
делумно низок притисок, при што извлекува топлина од околната средина која
се лади.
• Абсорпција, настанува кога ладилниот медиум во гасна состојба се апсорбира
од страна на течниот апсорбент, со што се намалува неговиот парцијален
притисок во испарувачот и се овозможува да испари повеќе течност.
• Регенерација, која се одвива кога смесата ладилен медиум и апсорбент се
загрева, со што се предизвикува испарување, а потоа низ разменувачот на
топлина кондензира со цел да се оддели од апсорбентот и добие потребниот
течен ладилен медиум во испарувачот, а циклусот да се повтори.
Наједноставниот абсорпционен ладилен систем, често се среќава кај големите
комерцијални постројки кои користат раствор од литиум бромид и вода. Водата
под низок притисок испарува од калемите кои се ладат, а потоа се апсорбира од
литиум бромидот и формира воден раствор (смеса). Водата се одделува од
формираниот раствор со употреба на топлина.
Ладилниот фактор на абсорпциониот ладилен систем се определува според:

ε=

ладилен капацитет на испарувачот
топлинскa моќност на генераторот + капацитет нa пумпата

Внесената електрична енергија за работа на пумпата е занемарлива во споредба
со топлината внесена во генераторот, па работата на пумпата често се
занемарува при проценката на ладилниот фактор.
Покрај растворот амонјак-вода, се користи и раствор литиум бромид-вода каде
водата е ладилен медиум, а литиум бромидот е течниот апсорбент. Во ваков
случај водата во состојба на вриење се апсорбира во солениот раствор.
10.6.1. Придобивки од употреба на ладењето со абсорпција
Придобивките од употребата на абсорпционото ладење се:
 неопходен е минимален влез на работа,
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 за работа може да се искористи отпадна топлина од друг процес и
 може да се користи таму каде нема достапна електрична енергија, непостојан
извор на електрична енергија, бесшумно работење и друго.
Абсорпционите ладилни системи, таму каде има на располагање отпадна
топлина, се добра замена за постоечките парно-компресорски ладилни системи.
10.6.2. Примена на ладење со абсорпција
Абсорпционите ладилни системи нашле поголема примена кај: ладилни единици
за зголемување на удобноста во ладење на просторот каде се користат
температури од 7°С до 10°С, преносни ладилници како кај камп-приколки и кај
абсорпционите гасни ладилни системи.
Се применуваат на места каде што електричната енергија е скапа, недостапна
или не може да се смета на постојано снабдување со електрична енергија, каде
бучавата од компресорот е проблематична и т.н. На пример, абсорпционите
ладилни системи погонувани со топлина од согорување на некое гориво, често се
употребуваат кај фрижидерите за складирање на ограничени количини на храна и
пијалоци во возилата наменети за туризам и рекреација.
Овој вид на ладење исто може да се употреби за климатизација на згради со
искористување на отпадна топлина од гасна турбина, котел за греење на вода
или наменски сончеви панели. Ова е доста ефикасен начин на употреба, бидејќи
се произведуваат повеќе видови на енергија - тригенерација.
10.6.3. Пречки за навлегување технологијата
Препреки за навлегување на технологијата на абсорпционите системи како
алтернативна технологија не постојат. Напротив, иако има помал ладилен фактор
има многу повеќе придобивки кои ги нуди во споредба со парно-компресорскиот
ладилен циклус, како и голем број на други алтернативни технологии бидејќи
измените кои се неопходни се многу мали, а придобивките многу поголеми.
Препреките кои го забавуваат или го ограничуваат употребувањето на абсорпционите чилери произлегуваат од низа на економски фактори, како: цената на
чинење на природниот гас и електричната енергија, ефикасноста на секој дел од
опремата, и владините енергетски политики.
Подобрувањето на ефикасноста и намалувањето на цената на чинење можат
значително да влијаат на зголемувањето на примената на оваа алтернативна
технологија.
10.6.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Потрошувачката на електрична енергија, а со тоа и трошоците за неа, како и
трошоците за одржување се доста пониски во споредба со другите ладилни
системи.
Абсорпциониот ладилен систем може да содржи и електрична вакуум пумпа, со
која се зголемува степенот на ефикасност. Пумпата работи околу 20 минути на
почетокот при стартување на системот.
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10.6.5. Истражување и потреба за развој
Истражувањата треба да ја зголемат можноста за користење на отпадната
топлина, зголемување на степенот на ефикасност, намалување на цената на
чинење со користење на обновливи извори на енергија (сончева) и друго.
Абсорпционен ладилен систем напојуван со сончева енергија би можел да се
употреби за складирање на медицински препарати на соодветна температура
(ладење), чување на храна, но најмногу од се би се намалиле трошоците за
потрошувачка на електрична енергија. Примената вакво решение би овозможило
целосна независност од снабдувањето со електрична енергија.
Потенцијалот за употреба на оваа технологија (пред се за складирање на храна)
во глобални рамки е голем. Постојат многу географски подрачја во светски рамки
каде електричната енергија е недостапна или ја има со прекини.
10.6.6. Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Електричните компресорски и гасните абсорпциони ладилни системи се
комерцијално достапни, и во голем степен веќе добро познати технологии.
Абсорпционото ладење е се повеќе застапено заради заштеда на електрична
енергија и можноста за користење на отпадна енергија од термалните процеси.
Абсорпционото ладење овозможува конструктивен начин да се искористат евтини
топлински извори на енергија со температурен распон од 100°С до 200°С.

10.7. Стирлингов ладилен систем
Уредите наречени воздушни мотори за прв пат биле истражувани во 1699 година
во периодот, кога се поставени првите закони за гасови. Познато е дека
англискиот пронаоѓач Џорџ Кали (George Caley) го конструирал првиот воздушен
мотор во 1807 година.
Во 1816 година, пронајдокот на шкотскиот инжинер и теолог Роберт Стирлинг
(Robert Stirling's) бил патентиран како воздушен мотор со надворешно
согорување. Неговиот најзначаен пронајдок е економајзерот (регенератор).
Регенераторот служи да задржи дел од топлината во топлиот дел од моторот,
како што воздухот поминува кон ладниот дел и обратно со предавање на топлина
кога гасот се движи од ладната кон топлата страна, со што ја подобрува
ефикасноста. Во неговата понатамошна работа и развој на (Стирлинговите)
моторите му помагал неговиот брат инжинер Џејмс Стирлинг (James Stirling's).
Во 1873 е утврдено дека со употреба на соодветна течност за ладење може да се
апсорбира топлината од компресијата, а потоа таа да се отстрани со помош на
топлински разменувач од комората (цилиндерот). Конструкторите на Стирлинг
моторот во времето кога бил конструиран се обиделе да конструираат
побезбедна алтернатива од парните мотори, кои честопати експлодирале под
влијание на високиот притисок на пареата и несоодветните материјали.
Стирлинговиот ладилен циклус, веќе делумно запоставен, станува повторно
актуелен, поради можностите кои ги нуди. Системите кои работат со помош на
Стирлинг ладилните циклуси имаат ефикасност иста како и Карнотовите, немаат
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потреба од ладилни медиуми кои се разградувачи на озонот или стакленички
гасови ODP = GWP = 0.
Холандската компанија Филипс Електроникс (Philips Electronics) со цел да ја
прошири својата продажба на делови во светот каде нема сигурна електрична
инфраструктура, меѓу 1930 и 1970 година многу вложила во развојни и истражувачки проекти. Тоа довело до конструирање на повратниот Стирлингов мотор
(ладилен систем со Стирлингов циклус). Кокумс (Kockums), шведски бродоградител, во осумдесеттите години од минатиот век конструирал најмалку 10
комерцијално успешни подморници напојувани со Стирлинг мотор. Во август 2005
година американската компанија Едисон (Еdison) набавила 20000 Стирлингови
мотори (инсталирани на 19 km2) за сончева електрична централа и производство
на 500 MWh електрична енергија, и истата работи со полн капацитет.
Изворот на топлина кај овие мотори може да биде од: процес на согорување,
сончев, геотермален или нуклеарен. Исто така, се користи „студен извор“ со
температура помала од околната како изворна температурна разлика, а студен
извор може да биде течност со ниска температура или студена (замрзната) вода.
Малата температурна разлика побарува голем масен проток, практично загубите
при транспорт на топли или студени течности ја зголемуваат или намалуваат
ефикасноста на циклусот. Топлинскиот разменувач ги одвојува топлината и гасот
од топлинскиот извор. Кај некои конструкции помошниот клип (преместувачот) е
регенератор. Овој регенератор придонесува за зголемување на ефикасноста на
Стирлинговиот циклус.
Употребливи се горива со разни карактеристики, а моторот е прилагодлив да
работи и со отпадна топлина од некој друг процес, бидејќи согорувачките
продукти не се во директен допир со внатрешните подвижни делови од моторот.
Стирлинговите мотори можат да работат на депониски гас кој содржи деривати
од силикати, без да акумулира силикати кои би го оштетиле моторот со
внатрешно согорување. Постојаноста на маслото за подмачкување е со подолг
век на траење во споредба со моторите со внатрешно согорување.

Сл.10.16: Топлински
мотор со Карнотов
11
циклус

По развојот на моторот со Карнотов циклус, истиот во повеќето книги е претставен како единствен вид на повратен топлински мотор. Карнотовиот циклус
содржи секвенци од изотермални и адијабатски промени во моторот како што е
прикажано на сликата погоре.
Во сите ладилни циклуси како и кај повратниот Стирлингов циклус, влезната
работа треба да биде во согласност со вториот закон на термодинамиката. Тоа
се постигнува со движење на гасот напред и назад во системот, помеѓу топлиот и
ладниот крај.

11

[26] http://www.ohio.edu/mechanical/thermo/urieli_asee_2010.pdf
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Сл.10.17: Топлински мотор со
12
Стирлингов идеален циклус

Температурата при компресија е повисока отколку во текот на експанзија, и како
резултат на тоа работата внесена за време на компресијата е поголема од
добиената работа при експанзија. Топлиот и ладниот крај на гасниот простор се
познати како компресорски и експанзионен простор. Понатаму, за да работи како
ладилник, топлината мора да се отстрани со помош на топлински разменувач на
топлата страна и топлината мора да се апсорбира од просторот кој треба да се
лади со топлински разменувач од ладната страна.
Постојат разни конфигурации на Стирлингови мотори, кои се класифицирани во
три видови:
• Алфа конфигурација - има два одделни клипови во одделни цилиндри, еден
„топол“ и еден „ладен“ клип. Топлиот клипен цилиндер е сместен во високо
температурен топлински разменувач, а ладниот клипен цилиндер е сместен
во ниско температурен топлински разменувач. Овој вид на мотори има голема
моќност, но при многу високи температури се јавуваат одредени технички
проблеми кај клипот и заптивањето.
• Бета конфигурација - има работен клип сместен во цилиндер на иста оска
како и принудниот клип. Тој е слободен и не користи енергија од гасот и служи
само да го насочи работниот гас од топлиот кон ладниот топлински
разменувач. Кога работниот гас е притиснат кон топлиот крај на цилиндерот,
тој експандира и го турка работниот клип. Кога е турнат кон ладниот крај од
цилиндерот го постигнува максимумот на машината, обично потпомогнат од
замаец кој го турка работниот клип кон другата страна за да го компримира
гасот. За разлика од алфа видот, бета ги избегнува техничките проблеми кои
настануваат заради топлите подвижни заптивања.
• Гама конфигурација - работниот клип е монтиран во посебен цилиндер
паралелно со помошниот клипен цилиндер, но сеуште поврзани со ист
замаец. Гасот од двата цилиндри може да протекува и помеѓу нив со што
претставуваат еден состав. Оваа конфигурација произведува помал степен на
компресија, но механички е поедноставна и често се користи кај повеќето
Стирлинг мотори.
Претходното претставување на Стирлинговиот ладилен циклус укажува на
потребата од два клипа, работен и принуден кои мора да се движат по патека со
предвиден редослед за да се отствари ладилниот циклус.
За контрола на движењето кај клиповите се користат различни техники.
Конфигурацијата со слободен клип е придвижена од пневматска сила, која се
соопштува надворешно.
За да се постигне флексибилност, можат да се применат различни концепти кои
вклучуваат: „двоен систем“ со две Стирлингови машини - една употребена како
мотор, а друга како ладилник поврзани во состав, или Стирлингов мотор/
Топлинска пумпа со Ранкинов циклус.
12

[26] http://www.ohio.edu/mechanical/thermo/urieli_asee_2010.pdf
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Идеалниот циклус на Стилинговиот мотор се карактеризира со иста теоретска
ефикасност како и Карнотовиот топлински мотор, за иста влезна и излезна
температура. Термодинамичката ефикасност му е поголема во споредба со
парно-компресорските системи (дури и од некои современи дизел мотори со
внатрешно согорување кои се карактеризираат со голема ефикасност). Исто така,
Стирлинговите мотори можат да работат и во обратна насока, кога се соопштува
движење на вратилото, помеѓу краевите на резервоарот се јавува температурна
разлика.

Сл.10.18: Движења на клипот при Стирлинг циклус и p-v дијаграм на циклусот

Машините со слободен-клип (Free-piston machines, FPSC) се технологија која
релативно неодамна е развиена. Карактеристично кај нив е дека, принудниот и
работниот клип не се меѓусебно механички поврзани со коленесто вратило, но се
поврзани преку механички или гасни пружини, а преносот на работа на клипот се
постигнува со активирање на подвижен магнетен праволиниски (линеарен) мотор.
FPSC уредот е компактен, исполнет со хелиум R-704 (20 до 30 atm), херметички
затворен Стирлингов ладилен уред.
На сликата дел од работниот гасен медиум е транспортиран напред-назад помеѓу
ладниот и топлиот крај. Работниот клип произведува работа на моторот која се
соопштува од надворешен извор (електричен мотор или друг извор) за работа на
моторот. При работно стартување на моторот, работата може да се употреби за
осовина или компресор кај топлински пумпи кои работат со Стирлингов циклус.
10.7.1. Придобивки од ладењето со Стирлингов систем
Двојната Стирлингова машина со слободен-клип нема потреба од меѓусебно
херметичко поврзување на клиповите. Зглобовите се поврзани со лежишта и
заптивки. Малиот број на подвижни делови придонесува за долготрајна
сигурност.
Бучавата произведена од Стирлинговите ладилни системи е мала бидејќи нема
систем за согорување и вентили. Сепак, треба да се посвети внимание на
вибрациите кои можат да бидат значителни кај FPSC ладилните машини.
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Повеќето видови Стирлингови ладилни системи имаат лежишта и заптивки на
ладната страна, со мали потреби од подмачкување и значително поголем
временско распон помеѓу ремонтите, споредено со останатите клипни мотори.
Нискиот работен притисок овозможува употреба на помали цилиндри, а со тоа се
намалува тежината.
Веројатно, најголемата придобивка од истражувањата и развојот на системите со
Стирлингов циклус е поврзана со линискиот мотор (компресор). Овој компресор
(без масло) може да се употреби во бројни Стирлингови концепти како и кај
Ранкиновиот циклус како замена за конвенционалната компресорска технологија.
Уште при првите тестови се покажало дека за 15 % ја подобрува ладилната
ефикасност. Подобрувањата кај линискиот компресор ќе доведе до подобрување
на ефикасноста кај Стирлинговите ладилни системи. Стирлинговите циклуси се
успешни за примени каде е потребно да се постигнат ниски температури, а тука
се поефикасни од Ранкиновиот ладилен циклус. Исто така, споредени со
Ранкиновиот ладилен циклус, покажале подобар успех и кај оладувањето на
простории.
10.7.2. Примена на ладење со Стирлингов систем
Стирлинговиот ладилен циклус припаѓа во група на затворени циклуси кои нашле
примена кај топлинските машини со регенерација. Стирлинг моторите се исто
така познати како топли воздушни мотори, т.е топлински мотори со надворешно
согорување каде се овозможува речиси идеална ефикасност при конверзија на
топлината во механичко движење според Карнот.
Производите базирани на FPSC технологии, вклучуваат ладилници за
складирање на прехранбени продукти, домашни апликации, преносливи
ладилници, фрижидери и слично. Една од нивните современи примени е
употребата во ладење за екстермно ниски температури.
Првиот Стирлингов циклус за криогеника бил развиен во 50-тите години од
минатиот век и бил комерцијализиран за погони каде се произведува течен азот.
Денес се развиени широк спектар од помали во големина вакви ладилници за
комерцијална употреба како што е ладење на сензори и слично.
Пазарот во прехрамбениот сектор може да биде кај домашните апарати, односно
мобилни ладилници, ладилници, автоматите за продажба и други рекламни
разладувачи.
10.7.3. Пречки за навлегување на технологијата
Стирлинговите ладилни системи користат разменувач на топлина на влез и на
излез, кои треба да се справат со притисокот на работната течност и да се
отпорни на корозија, која се јавува заради изворот на топлина. Тоа ја зголемува
нивната цена на чинење, поготово ако се конструирани да постигнуваат поголема
ефикасност која е неизбежна заради минимална потрошувачка на гориво.
Високата цена на чинење останува пречка која ќе мора да се надмине за некои
Стирлингови ладилни системи.
Стирлинговите мотори, особено тие кои работат со мали температурни разлики,
се прилично издашни во поглед на произведената енергија, која се јавува како
последица на големите разменувачи на топлина. Испуштањето на отпадната
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топлина е исклучително сложено бидејќи ладилната топлина се чува на најниско
можно ниво за да се максимализира термалната ефикасност. Ова влијае на
големината на радијаторите кои тешко се вградуваат (пакуваат).
Стирлинговите мотори бидејќи е потребно да се загреат, не можат моментално
да се стартуваат без дополнителни уреди. Тоа важи за сите мотори со
надворешно согорување, но времето за стартување може значително да се
намали.
Излезната моќност кај Стирлинговите мотори е константна и тешко се променува
од едно ниво на друго. Воглавно промените при различни поместувања на
моторот, најчесто се постигнуваат со коленестото вратило или со промена на
масата на работниот медиум (хелиум или хидроген).
Малата молекуларна маса го прави водородот најдобар работен гас за
Стирлинговите мотори, но тешко се задржува во внатрешноста на моторот и
неопходни се дополнителни системи за одржување на потребната количина. Тие
системи може да бидат едноставни (резервоар за гас) или сложени (гасен
генератор). Сепак тоа ја зголемува масата, ја зголемува цената на чинење и
предизвикува непотребни проблеми.
10.7.4. Клучни двигатели за поттикнување на напредокот
Законодавство со кое значително се ограничува и забранува користењето на
штетни ладилни средства во мали количини, кај затворени ладилни системи.
Субвенции кои би послужиле за намалување на големите трошоци кои се
јавуваат кога се воведуваат нови технологии.
Ограничување на употребата на запаливи ладилни медиуми кои може да се
употребат кај затворени ладилни системи.
10.7.5. Истражување и потреба за развој
Стирлинговите мотори, се испитуваат за производство на електрична енергија,
заради високиот степен на ефикасност и замена на капацитетите кои користат
фосилни горива и имаат негативен учинок врз целокупната животна средина.
Заптивките се траен проблем на Стирлинговите мотори. Ова е помал проблем кај
Стирлинговите мотори со слободен-клип кои користат масло за подмачкување.
Сепак, заптивањето е неопходно за да се спречи контактот на надворешната
средина со внатрешноста на цилиндерот кое може да предизвика затнување на
премините на регенераторот.
Постојат сериозни прашања поврзани со лежиштата кај Стирлинговите мотори со
слободен клип. Хидрауличните лежишта имаат предност во нивната
едноставност, тие се самоактивирачки и не побаруваат надворешна подршка. Се
користат различни машински техники за да се одржи соодветна чистота и
толеранција помеѓу клипот и цилиндерот. Флексибилните лежишта овозможуваат
клиповите да се движат аксијално, но не и радијално. Долготрајноста на овие
механички компоненти е прашање на кое треба да му се посвети внимание.
Економијата на конструкцијата на Стирлингов ладилен систем со слободен-клип е
уште актуелна во поглед на поголема толеранција и зголемена чистота,
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неопходна за гасните лежишта и заптивање, како и потреба од регенератори и
воздушни предгревачи со долг век на траење во работниот систем.
Стирлинговите мотори многу ветуваат како авионски мотори, потивки се, нема
загадување, поголема е ефикасноста на поголема височина, посигурни се поради
помалиот број на делови и непостоење на систем за палење, имаат мали
вибрации, безбедни се и не користат експлозивно гориво.
Алтернатива на механичките Стирлингови мотори е пумпата со течност, која
употребува Стирлингов циклус преку хидрауличен клип. Во најосновниот облик би
содржела работен гас, течност и два неповратни вентили за подвижните делови.
Произведената работа се користи за транспортирање (пумпање) на течност.
10.7.6. Потенцијал да ги заменат технологиите со HCFC-супстанции
Стирлинговите мотори за својата работа користат надворешен извор на топлина,
што ги прави идеален избор. Честопати Стирлинговиот ладилен циклус се
споменува како замена на парно-компресорските ладилни системи кои
употребуват CFC и HCFC средства. Стирлинговите циклуси користат R-704 како
работен медиум и немаат штетно влијание врз животната средина како парнокомпресорските ладилни системи (последица на загуби на ладилен медиум).
Постоечките ограничувања се низок ладилен капацитет, низок реален ладилен
фактор и висока цена во споредба компресорските ладилни системи. Како такви
не можат да придонесат за намалување на цената. Теоретски, за климатизер со
Стирлингов циклус ладилниот фактор е 8, но ефикасноста кај вистинската опрема
е многу пониска. Вистинската вредност на ладилниот фактор за климатизер со
Стирлингов циклус е 1,3 до 1,7 што е 70 % до 90 % од ефикасноста на парнокомпресорскиот ладилен систем.
Исто така, успешно се применуваат во услови на ниска гравитација при што
нивните карактеристики не трпат промени.
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11. АНАЛИЗА НА ЛАДИЛНИОТ ФАКТОР И СООДНОСОТ НА
ПРИТИСОЦИТЕ ЗА НЕКОИ ЛАДИЛНИ МЕДИУМИ
1.1. Поставување на основните параметри на анализата
Со оваа анализа направена е споредба преку ладилниот фактор на ладилните
медиуми: хлордифлуорометан (R-22), тетрафлуоретан (R-134a), етан (R-170),
пропан (R-290), јаглерод двооксид (R-744), амонијак (R-717) и пропен/пропилен
(R-1270), со едностепен идеален парно-компресорски ладилен циклус со
придушување.
Теоретско математичката анализа е направена со споредување на добиените
пресметковни вредности од: работа на компресорот (lk), ладилен фактор (ε),
ладилен капацитет на циклусот (q0), и соодносот на притисоците (Р) од
кондензација (рk) и испарување (р0).

Сл.11.1: Притисок-енаталпија дијаграм за идеален парно
компресорски ладилен систем со придушување

Кај анализираниот теоретски парно-компресорски циклус, ладилниот медиум
влегува во компресорот со мал притисок и температура во заситена парна
состојба. Од состојба 1 во состојба 2, ладилниот медиум се компримира во
компресорот и се испушта со висок притисок и температура во прегреана
состојба. Со состојбата 2 влегува во кондензаторот каде ја ослободува топлината
во околината и го напушта кондензаторот со состојба 3 во заситена течна
состојба. Во експанзиониот вентил или капиларната цевка, му се намалува
притисокот од кондензаторски на испарувачки од каде излегува со состојба 4.
Потоа, влегува во испарувачот каде апсорбира топлина од оладуваната
просторија и го напушта испарувачот со мал притисок и температура со состојба
1 – заситена пареа.
Во овој теоретски циклус нема прегревање во всисната линија, подладување во
течната линија, падови на притисокот во циклусот. Низ сите составни елементи
на овој идеален парно-компресорски ладилен циклус има постојана состојба и
исти проточни услови, со занемарливи промени во кинетичките и потенцијалните
енергии и загуби на топлина од компресорот.
Ладилниот систем шематски е претставен на сл.11.2 подолу. Тој се состои од:
испарувач, компресор, кондензатор и капиларна цевка кај ладилниците за
домаќинства или експанзионен вентил за поголеми ладилни системи во
индустриски ладилни капацитети.
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Сл.11.2: Шема на ладилен систем: а) Со капиларна цевка и б) Со експанзионен вентил

За претходно претставениот теоретски ладилен циклус се усвојува температура
на кондензација tk = 30°C, а температура на испарување (t0) е во распон од -20°C
до 10°C. Променливите вредности на температурата на испарување, се основа
од кои се пресметуваат претходно бараните lk, ε, q0, Р, рk и р0 со чекор од 2,5°C, за
да се направи споредба на работните карактеристики на анализираните ладилни
медиуми.
Користените изрази за добивање на ладилниот фактор, добиената топлина на
испарување, работа и сооднос на притисоци дадени се подолу.
Сооднос на притисоците:
P = pk / p0
каде:
pk - притисок на кондензација [bar] и
p0 - притисок на испарување [bar].
Специфична работа на компресорот:
lk = i2 - i1
[kJ/kg]
каде:
i1 - специфична енталпија на ладилниот медиум на влез во компресорот [kJ/kg] и
i2 - специфична енталпија на излез од компресорот [kJ/kg].
Ладилен капацитет на циклусот или (q0):
q0 = i1 - i4
каде:
i3 - специфична енталпија на излез од испарувачот [kJ/kg] и
i4 - специфична енталпија на влез во испарувачот [kJ/kg].

[kJ/kg]

i3 = i4 – заради придушување во капиларната цевка (експанзиониот вентил).
Ладилен фактор (ε):
ε = q0 / lk.

Во табелите 11.1 и 11.2 претставени се некои од физичко-хемиските својства на
ладилните медиуми R-22, R-134a, R-170, R-290, R-717, R-744 и R-1270 кои се
предмет на оваа анализа.
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Tабела 11.1: Податоци за анализираните ладилни медиуми
ладилно
средство

хемиска
формула

R-22

CHClF2

R-134a

CH2FCF3

R-170
R-290
R-717

CH3CH3
CH3CH2CH3
NH3

R-744

CO2

R-1270

CH3CH=CH2

име

молекуларна
маса
g
/mol

хлор
дифлуор
метан
тетра
флуор
етан
етан
пропан
амонијак
јаглерод
двооксид
(пропен)
пропилен

точка на
вриење
°С
°F

безбедносна
група по
ASHARE

ODP

GWP

86,5

-40,8

-41

А1

0,07

1700

102

-26,1

-15

А1

0

1300

30,7
44,1
17,03

-89
-42,1
-33

-128
-44
-28

A3
А3
B2

0
0
0

3
1
0

44

-78

-109

A1

0

1

42.08

-47,8

-54

А3

0,1

1,14

Tабела 11.2: Податоци за анализираните ладилни медиуми
ладилно
средство

критична
температура

критичен
притисок

R-22
R-134a
R-170
R-290
R-717
R-744
R-1270

96,15°С
10,1°С
32,3°С
96,7°С
132,4°С
31,1°С
92,42°С

49,1 bar
48,5 bar
42,5 bar
112,8 bar
73,7 bar
4,4 bar

атмосферски
живот
(години)
12,1
14,6
час
<1
<2

температура на
самозапаливост
630°С
740°С
472°С
465°С
650°С
454,85÷459,85°С

11.2. Резултати и дискусија
Вредностите за енталпијата и притисоците кои се наоѓаат во табелите од 11.3 до
11.9 отчитани се од дијаграмите притисок-енталпија за соодветно анализираните
ладилни медиуми кои се наоѓаат во прилогот, додека останатите вредности
добиени се со пресметки.
Анализираните ладилни средства во овој труд можат да бидат алтернатива врз
основа на показателите добиени од пресметката (теоретска). Од табелата може
да се види дека R-22 има добар сооднос на притисоците, кој со намалување на
температурата на испарување се зголемува, додека со зголемување на
разликата во притисоците pk и po расте lk, односно се зголемува работата која се
вложува во компресорот, со што се намалува ладилниот фактор.
Табела 11.3: Вредности за хлоурдифлоурметан R-22 (CHClF2)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
396,470
398,117
399,410
400,000
401,058
402,000
402,705
403,764
404,470
405,111
406,117
406,823
407,882

i2
437,294
436,117
434,882
433,294
432,235
430,941
429,647
428,117
426,823
425,176
423,764
422,941
422,235

i3 = i4
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470
236,470

p0
2,450
2,660
2,875
3,160
3,650
3,924
4,230
4,640
5,000
5,450
5,850
6,220
6,800

pk
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677
12,677

P
5,174
4,765
4,409
4,011
3,473
3,230
2,996
2,732
2,535
2,326
2,167
2,038
1,864

lk
40 ,824
38,000
35 ,472
33,294
31 ,177
2 8,941
26, 942
2 4,353
22,7 12
20 ,065
17,6 47
16 ,118
14, 353

q0
160,000
161,647
162,940
163,530
164,588
165,530
166,235
167,294
168,000
168,641
169,647
170,353
171,412

ε
3,919
4,253
4,593
4,911
5,279
5,719
6,170
6,869
7,396
8,404
9,613
10,0569
12,942
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Во табела 11.3 дадени се отчитаните и пресметаните вредности за R-22. Ова
ладилно средство е забрането со Монтреалскиот протокол заради неговите ODP
и GWP вредности и треба целосно да биде отстрането од употреба до 2030
година. R-22 има одлични термални карактеристики. Според стандардите
ASHARE означено е како незапаливо со мала токсичност (А1). Моментално е
најзастапено во споредба со сите останати ладилни средства.
Табела 11.4: Вредности за тетрафлуоретан R-134а (CF3CH2F)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
386,72
387,08
388,88
390,08
391,88
393,44
395,24
396,50
398,36
399,80
401,24
403,16
404,24

i2
428,00
426,80
425,60
424,40
423,20
422,12
421,52
420,08
419,96
419,00
418,52
417,44
416,60

i3 = i4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4
242,4

р0
1,454
1,590
1,770
1,900
2,000
2,261
2,516
2,770
2,978
3,300
3,600
3,880
4,180

рk
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

P
5,362
4,900
4,400
4,100
3,900
3,448
3,100
2,815
2,620
2,360
2,160
2,010
1,866

lk
41,28
39,72
36,72
34,32
33,12
28,68
26,28
23,52
21,60
19,20
17,28
14,28
12,36

q0
144 ,32
1 44,68
146 ,48
1 47,68
149 ,48
15 1,04
152, 84
15 4,16
155,9 6
157 ,40
158,8 4
160 ,76
161, 84

ε
3,496
3,642
3,989
4,303
4,513
5,266
5,815
6,554
7,220
8,197
9,192
11,257
13,093

R-134a веќе се користи како замена за R-22. ASHARE стандардот за безбедност
го класифицира како малку токсичен и незапаллив (А1). Поседува добри
термални карактеристики и добра топлинска спроводливост. Применет е во
автомобилската индустрија како алтернатива за забранетите ладилни медиуми
со Монтреалскиот протокол. Ова ладилно средство се наоѓа во неповолна
состојба помеѓу Монтреалскиот и Кјото протоколот, бидејќи првиот ги одобрува
оние ладилни медиуми со ОDP = 0, но GWP му е доста висок, што пак се
забранува со вториот.
R-134a е едно од најдобрите можни привремени решенија поради што и сите од
т.н. чилери од втора генерација со завојни и центрифугални компресори се
проектирани за ова ладилно средство.
Од табелата 11.4 може да се види дека соодносот на притисоците е малку
поголем од R-22, со околу ⅓ помал притисок на испарување и кондензација, со
што е подобар како ладилен медиум.
Ладилниот фактор е помал за температури на испарување помали од 7,5°C но
поголем за над 7,5°C. Добиените вредности го прават подобар избор од R-22 кај
уредите за климатизација, заради поголемиот ладилен фактор и помала
потрошувачка на работа кај компресорот.
R-170 или етан, иако има помал сооднос на притисоците, има поголема енталпија
со што има поголеми вредности на pk и p0, со намалување на температурата на
испарување побарува поголема работа на компресорот. Тоа резултира со
намалување на вредноста на ладилниот фактор. Потребната работа на
компресорот се зголемува двојно во споредба со R-22, а вредноста на ладилниот
фактор двојно се намалува. Според претходно добиените вредности, нискиот
критичен притисок и температура, како и класификацијата според ASHARE
стандардите за безбедност (А3) е средство со висока запаливост. R-22 е
нелогичен избор за алтернативна замена, освен од аспект на ODP = 0 и GWP = 3.
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Табела 11.5: Вредности за етан R-170 (C2H6)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
491,12
493,20
493,70
494,00
494,56
495,71
495,55
494,80
493,60
493,10
491,40
489,50
488,00

i2
562,062
556,056
553,196
549,764
546,332
542,614
539,182
533,748
528,886
524,882
520,878
517,446
513,300

i3 = i4
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892
334,892

р0
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,300
23,166
25,000
26,111
27,550
29,000
30,000

рk
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5

P
3,160
2,960
2,790
2,630
2,500
2,375
2,230
2,050
1,900
1,820
1,724
1,634
1,583

lk
70,9 42
62 ,856
59,4 96
55 ,764
51,7 72
46, 904
43,36 2
38, 948
35,286
31,7 82
29,478
27,9 46
25,30 0

q0
156,228
158,308
158,808
159,108
159,668
160,818
160,658
159,908
158,708
158,208
156,508
154,608
153,108

ε
2,202
2,518
2,669
2,853
3,084
3,428
3,682
4,105
4,497
4,977
5,309
5,532
6,050

q0
272,778
275,555
278,333
281,111
283,889
286,666
289,444
292,222
295,278
298,055
301,111
303,889
306,944

ε
3,719
3,983
4,282
4,600
5,000
5,403
5,920
6,493
7,230
8,079
9,055
10,419
12,142

Табела 11.6: Вредности за пропан R-290 (C3H8)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
555,000
552,777
555,555
558,333
561,111
563,888
566,666
569,444
572,500
575,277
578,333
581,111
584,166

i2
623,333
621,944
620,555
619,444
617,777
616,944
615,555
614,444
613,333
612,222
611,583
610,277
609,444

i3 = i4
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222
272,222

р0
2,500
2,665
2,875
3,100
3,500
3,700
4,000
4,300
4,700
5,100
5,400
5,850
6,350

рk
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15
11,15

P
4,460
4,183
3,878
3,596
3,185
3,013
2,787
2,593
2,372
2,186
2,064
1,905
1,755

lk
73, 333
6 9,167
65, 000
6 1,111
56, 666
53 ,056
48,8 89
45 ,000
40,88 3
36, 889
33,25 0
29, 166
25,2 78

R-290 според ASHARE стандардите за безбедност е означен со (А3) - голема
запаливост (самозапалување на 465°C), но со мала токсичност, има добри
топлински карактеристики, нема ODP и GWP = 1. Во ЕУ доста често се користи
како ладилно средство. Има слични вредности за р0 со R-22 што се гледа од
табела 11.6, помали вредности на рk, со што соодносот на притисоците е помал,
а тоа го прави подобар избор. Поголемите вредности на енталпија побаруваат
поголема работа на компресорот за постигнување на слични вредности на
ладилниот фактор. Има слични вредности на ладилниот фактор со R-22 и R-134a.
Од аспект на ODP и GWP, значително е подобар избор од R-22 и R-134a, a со
употреба на центрифугални, завојни и други компресори, каде може да се
постигне поголем степен на компресија, значително би се зголемил и ладилниот
фактор добиен за сметка на помалата вложена работа.
Табела 11.7: Вредности за амонијак R-717 (NH3)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
1437,22
1440,00
1442,77
1455,55
1448,33
1451,11
1453,88
1456,66
1459,44
1462,22
1467,22
1470,55
1473,33

i2
1701,66
1683,33
1665,55
1652,77
1638,88
1627,77
1619,44
16,12,22
1601,00
1590,00
1575,55
1560,00
1543,88

i3 = i4
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342

p0
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,30
3,70
4,00
4,40
4,70
5,20
5,70
6,40

pk
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4

P
6,200
5,510
4,960
4,509
4,133
3,757
3,351
3,100
2,818
2,638
2,384
2,175
1,937

lk
264,44
243,33
222,78
197,22
190,55
176,66
165,56
155,56
141,56
127,78
108,33
89,45
70,55

q0
10 95,22
1098,00
11 00,77
1113,44
11 06,33
1 109,11
111 1,88
1114,66
1117 ,44
11 20,22
1125 ,22
112 8,55
1131 ,33

ε
4,141
4,512
4,941
5,645
5,806
6,278
6,715
7,165
7,893
8,766
10,386
12,616
16,040
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R-717 од ASHARE стандардот за безбедност е категоризиран со (В2) низок
степен на запаливост. Предност пред останатите анализирани ладилни медиуми
е дека ODP = GWP = 0, има одлични термални карактеристики, голема латентна
топлина, голема густина на пареата и одлични карактеристики за пренос на
топлина. Покрај ова има високи критични температури и притисок, со што може
да се оствари ефикасен циклус со висока температура на кондензација. Од
останатите анализирани ладилни средства, R-717 има најголема вредност на
енталпијата, ниски p0 и pk во споредба со R-22, а поголеми од R-134a. Работата
на компресорот е поголема во споредба со останатите анализирани ладилни
медиуми, но има најголем ладилен фактор.
Табела 11.8: Вредности за јагленороден двооксид R-744 (CO2)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
437,500
436,600
435,400
435,000
434,600
433,600
433,100
432,300
430,400
428,500
427,500
424,875
422,250

i2
493,750
488,500
483,750
479,800
476,125
471,750
466,500
462,750
458,000
454,000
448,800
443,750
439,000

i3 = i4
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307

p0
20
21,6
23,26
25,1
26,84
28,53
30,53
32,66
35,06
37,33
39,6
42,58
45,17

pk
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353
72,353

P
3,617
3,349
3,110
2,882
2,695
2,536
2,369
2,215
2,063
1,938
1,827
1,699
1,601

lk
56,250
51,90 0
48,350
44,80 0
41,525
38,15 0
33,400
30,45 0
27,600
25,500
21,800
18,875
16,750

q0
13 0,500
129,600
128,400
128,000
127,600
126,600
126,100
125,300
1 23,400
121,500
12 0,500
117,875
115,250

ε
2,320
2,497
2,655
2,857
3,072
3,318
3,775
4,115
4,471
4,764
5,527
6,245
6,880

R-744 од ASHARE безбедносниот стандард е категоризиран (А1) како незапалив,
ODP = 0, GWP = 1, и е стандардна големина според која се одредува GWP за
останатите ладилни медиуми во период од 1 година. Сепак има ниска критична
точка, и слаби карактеристики кај типичните комерцијално користени ладилни
системи. Исто така работи при многу висок работен притисок од околу 73,7 [bar]
што го прави применлив кај каскадните ладилни системи, заради малата
ефикасност. Од табелата 11.8 може да се види дека има висок притисок на
испарување и кондензација, иако соодносот на притисоците е најмал во споредба
со сите останати разгледувани ладилни средства. Поголем ладилен фактор има
само од R-170, но помала ефикасност и економичност.
Табела 11.9: Вредности за пропилен R-1270 (C3H6)
to
-20°C
-17,5°C
-15°C
-12,5°C
-10°C
-7,5°C
-5°C
-2,5°C
0°C
2,5°C
5°C
7,5°C
10°C

i1
557,500
560,555
563,611
566,666
568,888
571,111
574,166
576,388
578,888
581,111
583,611
586,111
588,888

i2
635,833
634,444
632,500
630,833
628,611
626,388
624,444
622,500
620,277
618,611
616,944
615,277
612,778

i3 = i4
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944
276,944

p0
3,100
3,335
3,720
3,910
4,420
4,760
5,000
5,500
5,900
6,300
6,800
7,400
7,800

pk
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

P
4,516
4,179
3,763
3,580
3,160
2,941
2,800
2,545
2,372
2,222
2,058
1,891
1,794

lk
78,333
73,8 89
68,889
64,1 67
59,723
55,27 7
50,278
46,11 2
41,389
37,500
35,833
29,166
23,890

q0
280,500
283,550
286,611
289,666
291,888
294,111
297,166
299,388
3 01,888
304,111
3 06,611
309,111
311,888

ε
3,580
3,837
4,160
4,514
4,887
5,320
5,910
6,492
7,290
8,109
8,556
10,598
13,055

R-1270 е често користено име за пропен/пропилен (C3H6). R-1270 има голема
чистота, погоден е за употреба при ладење и климатизација. Познат е и како
CARE® 45. Најчесто се сретнува во продажба со мали нечистотии кои содржат
влага и јагленохидрати. Познат е уште од минатите два века како ладилно
средство заедно со останатите природни ладилни средства. Неговата употреба
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била поголема после 90-тите години од минатиот век, така што сега е веќе
вообичаена алтернатива во бројни апликации. R-1270 е со ODP = 0, и GWP = 1,14,
има одлични термодинамички својства и голема енергетска ефикасност.
Недостаток според ASHARE безбедносните стандарди (А3) е високата
запаливост, со температура на самозапалување од 454,85 до 459,85°С со што
бара посебен начин на ракување и безбедност. Чистотата е битна, бидејќи може
да влијае врз парниот притисок на гасот, а со тоа и врз ефикасноста на системот.
R-1270, според вредностите добиени во табелата 11.9, p0 и pk се поголеми од
R-22, R-134a, R-290 и R-717, а помали од R-170 и R-744. Соодносот на
притисоците е помал од R-22, R-134a и R-717. Работата на компресорот lk е
слична со онаа на R-170, R-290, а повисока од на R-717. Ладилниот фактор е
приближно ист со R-22, R-134a, R-290, значително помал од R-717, а поголем од
R-170 и R-744. Според добиените вредности е релативно добра алтернатива за
постоечките ладилни средства.
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Сл.11.3: Графички приказ на притисокот на испарување на ладилните медиуми
R-22, R-134a, R-170, R-290, R-717, R-747 и R-1270 во однос на температурата на
испарување (t0)

На сл.11.3 графички се прикажани притисоците на испарување на анализираните
ладилни средства во однос на температурата на испарување. Најмала вредност
на притисокот на испарување има R-134a, а со многу слични вредности се R-22,
R-290, R-717 и R-1270. R-170 и R-744 се со значително поголеми вредности.
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Сл.11.4: Графички приказ на соодносот на притисоците на ладилните медиуми
R-22, R-134a, R-170, R-290, R-717, R-747 и R-1270 во однос на температурата на
испарување (t0)
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На сл.11.4 соодносот на притисоците е најголем при пониски температури на
испарување за R-717, веднаш по него со помала вредност се R-134a и R-22, средна вредност има R-290, а со најмал сооднос на притисоците се R-744 и R-170.
Додека за повисоки температури т.е. 10°С сите имаат слична вредност.
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Сл.11.5: Графички приказ на ладилниот фактор на ладилните медиуми
R-22, R-134a, R-170, R-290, R-717, R-747 и R-1270 во однос на
температурата на испарување (t0)

На сл.11.5 погоре, може да се види дека најголем ладилен фактор има R-717, а
најмал R-744 и R-170. Приближно исти ладилни фактори имаат R-134a, R-1270,
R-290 и R-22. Сепак, R-717 има многу поголема разлика помеѓу pk и po, споредено
со останатите ладилни средства. Има поголеми вредности за работата вложена
во компресорот lk, и ладилниот капацитет на циклусот q0, што го прави малку
потежок за ракување бидејќи работи со големи притисоци.
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ЗАКЛУЧОЦИ
Постојат голем број на показатели дека ладилните медиуми значително ја
осиромашиле озонската обвивка и имаат голем придонес во глобалното
затоплување. Тоа се должи на индустријализација и технолошкиот развој.
Осиромашувањето на озонската обвивка и глобалното затоплување штетно
влијаат врз животната средина. Тоа е меѓународно прифатено и се преземаат
конкретни мерки преку договори за отстранување на штетните хемиски
супстанци, законски ограничувања и забрани за употреба. Се користат техники за
правилно ракување со ладилните системи и безбедносни мерки за да се спречи
нивно истекување. Намалувањето на потребите од нови количини на ладилни
средства, кои се штетни и во процес на отстранување, се прави со извлекување
од системите и рециклирање до степен на чистота неопходен за работа на
системите и остварување на потребниот ладилен фактор.
Алтернативните ладилни технологии можат да понудат можности за подобар
избор на ладилни системи кој користат ладилни медиуми без никакви штетни
влијанија кон животната средина и целосна заштита на корисниците од идните
законски регулативи.
Термозвучното ладење има инертен работен медиум R-704 (хелиум). R-704 не
учествува во хемиски реакции и ODP = GWP = 0, нема лизгачки површини или
подмачкување, има едноставни компоненти кои може да се изработуваат од
евтини материјали, голем спектар на работни температури (должина на
магацинот), и прецизна регулција на температурата. Единствен недостаток е што
е сеуште нова технологија и е слабо достапна на пазарот со висока цена на
чинење.
Магнетното ладење е исто така нова технологија, но може да достигне
ефикасност од 30 % до 60 % од Карнотовиот ладилен циклус што во споредба со
парно-компресорските ладилни системи е многу повеќе (бидејќи тие имаат само
5 % до 10 % од ефикасноста по Карнотов циклус). Магнетното ладење исто така
користи ладилни средства со ODP = GWP = 0 односно R-718 (вода), нема
компресор и има мала потрошувачка на електрична енергија. Недостаток е што
сеуште е слабо достапно на пазарот и со висока цена на чинење.
Термоелектричното ладење споредено со парно-компресорските ладилни
системи се разликува бидејќи нема подвижни делови, има прецизно регулирање
на топлината, голем број на работни саати, работат бесшумно и не користат
ладилни средства и едноставни се за инсталација. Сепак имаат мал ладилен
фактор и се како ладилни системи слабо застапени на пазарот.
Воздушниот ладилен циклус е веќе добро позната технологија со добро развиени
решенија од аспект на кондензација и замрзнување. Се карактеризира со голема
безбедност и едноставност и користи воздух (R-729) како работен медиум.
Единствен недостаток им е нискиот ладилен фактор.
Ладењето со испарување користи само дел од енергијата на парнокомпресорските ладилни системи. Кај високо ефективните системи се намалува
потрошувачката на енергија и до 70 % за сметка на добиениот ладилен фактор.
Овие системи на ладење користат R-729 и R-718 и немаат негативни страни.
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Абсорпционите ладилни системи се оптимално решение за замена на парнокомпресорските ладилни системи, бидејќи за работа можат да користат отпадна
топлина од други топлински извори. Имаат потреба од минимален влез на
работна топлина. Најчесто се користат во места каде нема достапна електрична
енергија, комбинирани со сончеви топлински колектори. Цената на чинење е
помала во споредба со останатите ладилни системи, дури и со вклучена пумпа за
создавање на вакуум.
Стирлинговите ладилни машини како работен медиум користат R-704 (хелиум) со
ODP = GWP = 0, но имаат мал ладилен капацитет и мал ладилен фактор
споредено со парно-компресорските ладилни системи. Теоретскиот ладилен
фактор е 8, но практично е 1,3 до 1,7 или околу 80 % од ефикасноста на парнокомпресорските ладилни системи.
Според пресметковната анализа за R-22, R-134a, R-170, R-290, R-717, R-747 и
R-1270 во графиконот за притисок на испарување може да се види дека
јагленород двооксидот има највисок притисок, а веднаш после него е етанот.
Останатите ладилни средства R-134a, R-22, R-717, R-290 и R-1270 имаат слични
вредности на притисокот на испарување. Соодносот на притисоците е сличен при
температура на испарување од 10°С. Со намалувањето на температурата
амонијакот е со најголеми вредности, потоа се редоследно R-134a, R-22, R-290,
R-1270, R-170 и R-747. Кај графиконот за вредности на ладилниот фактор
амонијакот има најголеми вредности, по него се R-134a, R-22, R-290, R-1270.
Сепак, треба да се напомене дека амонијакот (R-717) има високи работни
притисоци што е доста неповолно од аспект на потрошувачката на работа во
компресорот. Поголемите вредности на специфичната енталпија повлекуваат
поголема работа на компресорот и поголем ладилен капацитет, а со тоа и
поголем ладилен фактор. При реален парно-компресорски ладилен циклус,
големата разлика помеѓу притисоците и високиот притисок би претставувале
сериозен проблем, бидејќи како што е напоменато не се земени во предвид
падовите на притисоците во циклусот.
Иако со зголемена безбедност поради токсичноста, R-717 има висока
температура на самозапаливост од 650°С, ODP = GWP = 0, има високи критични
температура и притисок, мала молекуларна маса и висока латентна топлина од
1370,25 kJ/kg.
Неговиот непријатен мирис, овозможува брзо откривање при евентуално
истекување од системот, пред да се постигнат високи концентрации. Амонијакот е
со релативно ниска цена на чинење. Негативни страни му се што е: токсичен за
кожата, очите и белите дробови и не е компатибилен со бакарот. Ако се сумира
претходно изнесеното може да се заклучи дека за претпоставен теоретски
ладилен циклус R-717, е со најдобри вредности на ладилниот фактор, има ODP =
GWP = 0, и повеќе можности од веќе користените ладилни средства, со што
преставката се потврдува.
Иднина на ладилната техника се алтернативните технологии, коишто поради
своите можности се далеку подобра опција. Најприменета и најпозната е
абсорпционата технологија со далеку поголеми можности за примена, иако има
помал степен на искористеност од парно-компресорската. Споменатата
технологија нуди и можности за искористување на отпадна топлина од постоечки
системи, вклучувајќи искористување на природни извори на топлина, како
геотермална, соларна и слично.
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ПРИЛОЗИ
Прилог А: Дефиниции

Прилагодувања

Амандман

Супстанции од
Прилог А
Супстанции од
Прилог В

Супстанции од
Прилог С

Производи од
Прилог D

ARI ознаки со бои

Земји
класифицирани
согласно со член 5
од Монтреалскиот
протокол

ASHARE

Азеотропна
мешавина

Пекиншки
амандман

Јаглеродтетрахлорид (CTC)

Прилагодувањата се промени во одредбите на Монтреалскиот
протокол од аспект на распоредот за намалување и отстранување
на постоечките контролирани супстанции, врз основа на добиените
резултати од истражувањата. Промените се задолжителни за
земјите кои го ратификувале протоколот или одредениот амандман
кој ја воведува контролираната супстанција. Прилагодувањата може
да го изменат текстот на протоколот. Земјите членки може да
донесат одлуки кои го објаснуваат, а не го менуваат текстот.
Амандманите се други поважни промени на протокол, како
додавање на нови супстанции и обврски. Државите, членки, ќе имаат
обврска за спроведување само ако го ратификувале амандманот.
Амандманите е неопходно да се ратификуваат хронолошки како што
се донесувани.
Група I: R-11, R-12, R-113, R-114 и R-115.
Група II: халони 1211, 1301, 2402.
Група I: десет други CFCs (повеќето од нив не наоѓаат
комерцијална примена).
Група II: јаглеродтетрахлорид (R-10).
Група III: трихлоретан (метилхлороформ).
Група I: 40 HCFC (5 до 10 од нив наоѓаат комерцијална примена).
Група II: 33 HBFC (повеќето од нив не наоѓаат комерцијална
примена).
Група III: бромохлорометан (супстанција додадена со Пекиншкиот
Амандман од 1999 година).
Листа на производи кои може да бидат контролирани супстанции
специфицирани од Анекс А, кои не можат да бидат увезени од земји
кои не се членки на протоколот.
ARI водич N е доброволен водич изготвен од САД за еднозначно
маркирање со боја на контејнерите кои се употребуваат за нови или
прочистени средства за ладење, а се во пресрет на ARI Standard 700
за класифицирање на степенот на чистина.
Земјите во развој кои се членки на Монтреалскиот протокол со
пресметано годишно ниво на потрошувачка помало од 0,3 kg по
жител на контролираните супстанции од Анекс А, и помалку од 0,2
kg по жител на контролираните супстации од Анекс В. На овие земји
им е одобрен грејс период за најголем дел од контролираните
супстанции во споредба со распоредот на отстранување за
развиените земји.
ASHARE бројот се применува на средствата за ладење, и
дефиниран е со ASHARE стандардот 34-1997 за “Одредување на
броеви и класи по безбедност на средствата за ладење“, кои
содржат халогенирани јаглеводороди и чисти јаглеводороди. Тоа е
систематски и дозволува одредување на хемискиот состав на
соединенијата од бројот на ладилното средство.
Мешавина со постојана точка на вриење. Се состои од две или три
хемикалии кои се дестилираат на константна температура со
постојан состав при одреден притисок, а се однесува како чиста
течност.
Донесен е на единаесеттиот состанок на државите членки, а со него
се воведуваат контролни мерки за производството на HCFC,
бромохлорометанот и известија за употребата со изземања за
метилбромидот при карантин и предтовар.
R-10 т.е халогенираниот јаглеводород со ODP ≈ 1,1 е ставен под
контрола со Монтреалскиот протокол. Токсичен е, предизвикувач на
канцер и неговата употреба е строго регулирана во повеќе земји, се
користи за добивање на други хемикалии.
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CAS број

Катаракта

Хлуорофлуоројаглероди (CFC)

Копенхагенски
амандман

Есенцијални
употреби

Суровина

Глобално
затоплување
Потенцијал на
глобално затоплување (GWP)
Стакленички гас
Тропосферски
озон

Стратосферски
озон

Халон

Од службата за хемиски аперакти на САД е дефиниран за
идентификација на хемикалиите. Тој е различен за секоја хемикалија
и смеса. Се состои од 9 ознаки поделени во три групи пример: број
за R-12 е 75-71-8.
Оштетување на очите каде доаѓа до целосно или делумно
замаглување на очите, што резултира со намалување на видот или
предизвикува слепило.
Група на органски соединенија (заситени халогенирани супстанции)
кои во молекулата содржат атоми на хлор, флуор и јаглерод. Се
употребуваат во ладилната техника, експандирање на пени,
распрскување на аеросоли, стериланти, растворувачи за чистење и
друго. Се карактеризираат со голем степен на разложување на
озонските молекули во стратосферата и осиромашување на
озонската обвивката.
Ги опфаќа амандманите донесени на четвртиот состанок на земјитечленки на Монтреалскиот протокол, а е одржан во Копенхаген 1992
година. Амандманите воведуваат контролни мерки за супстанциите
од Анекс С и Е, а се дефинирани и построги мерки за супстанциите
од Анекс А и В.
Се однесуваат на иземувања од обврските кон Монтреалскиот
протокол кога ODS се потребни за здравствени и безбедносни цели,
непречено функционирање на заедницата или кога нема
прифатлива алтернатива. Ова го одобруваат на состанок државите
членки при што количините се дозволуваат за задоволување на
виталните потреби и не се земаат во предвид при пресметка на
потрошувачката на земјата.
Контролирана супстанција која се употребува за добивање на други
хемикалии при што целосно се трансформира (јаглеродтетрахлоридот се употребува за добивање на CFC). Овие количини се
изземени од контрола, а треба да се известува за потрошуваните
количини.
Климатските промени и глобалното затоплување се добиени како
последица на зголеменото количество на стакленички гасови, кои ја
заробуваат ослободената топлина од Земјата предизвикувајќи
зголемување на температурата. Стакленичките гасови се CO2, CH3,
CFC, HCFC, HFC, халоните и други.
Потенцијалот на глобално затоплување е релативниот придонес на
CO2, чии што потенцијал е единица. Оваа вредност обично се
однесува на временски распон од 100 години (GWP 100).
Гас која ја заробува топлината во атмосферата над Земјата, со што
придонесува во глобалното затоплување.
Фотохемиска полуција, емисиите од автомобилите и индустријата
прават основа за фотохемиска реакција. Се карактеризира со
негативни последици и ефекти врз здравјето на луѓето и животната
средина.
Претставува заштита на земјата од ултравиолетовото зрачење кое
има помала бранова должина, а поголема разорна моќ. Го штити
животинскиот и растителниот свет и овозможува негово постоење во
оној обем како што ние го познаваме.
Бромирани јаглеводороди со висок потенцијал на осиромашување
на озонската обвивка употребувани во апаратите за гаснење на
пожари.

Хидробромо
флуоро-Јаглероди
(HBFC)

Група на незаситени јаглеводороди слични со халоните, но со
понизок потенцијал на осиромашување на озонската обвивка.

Јаглеводород (НС)

Се состои од еден или повеќе јаглеродни атоми опкружен само во
водородните атоми. Во нив спаѓаат: пропан (C3H8, R-209), пропилен
(C3H6, R-1270) и бутан (C4H10, R-600). Се употребуваат како замена
за CFCs, ODP = 0. Поради тоа што се испарливи и запаливи
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Незаситени
хлорофлуоројагле
-роди (HFC)

Лондонски
амандман

Манифест
(Декларација)
Метилбромид
(MeBr)
Метилхлороформ
(MCF)
Монтреалски
амандман
Монтреалски
протокол
Осиромашување
на озонската
обвивка
Супстанции кои ја
осиромашуваат
озонската обвивка
(ODS)
Опрема/производ
кој содржи ODS
Потенцијал на
осиромашување
на озонската
обвивка (ODP)
Прочистување
(Reclaim)
Извлечено
ладилно средство
(Recovery)
Замена
(Retrofiting)
Ултравиолетово
зрачење
UN број

органски соединенија нивната употреба е ограничена или забранета
во некои подрачја, а ограничена му е и употребата во смеси.
Фамилија на хемикалии слични со CFCs, кои го содржат водородот,
флуор и јаглерод, но не и хлор, поради што не поседува потенцијал
на осиромашување на озонската обвивка.
Се однесува на амандмани кои се усвоени на вториот состанок на
државите членки. Со овие амандмани се воведени контролни мерки
за супстанциите од Анекс В. Дефинирани се построги мерки за
супстанциите од Анекс А и е оформен мултиратералниот фонд за
помош на државите во развој во исполнување на обврските кон
Монтреалскиот протокол.
Пишан документ кој го обезбедува трговецот, а има податоци за
количината на содржината, вредност, оргинален транспортер и
дестинација до која се пренесува или складира стоката.
Во својот состав оваа хемикалија содржи јаглерод, бром и водород,
се употребува како пестицид и фумигант во земјоделието. Има висок
потенцијал на разградување на озонот.
Трихлоретан се состои од јаглерод водород и бром, се користи како
растворувач и агенс за експандирање, а има 10 пати помал ODP од
R-11.
Донесен е на деветиот состанок, а со него е воведен систем за
лиценцирање на увозот и извозот.
Потпишан 1987 година, ратификуван 1989 година се однесува на
преземање на конкретни мерки кон заштитата на озонската обвивка.
Процес на разградување на молекулите на озон од хемикалии
создадени од човечките активности.
Во ODЅ спаѓаат
(CFC, HCFC,
R-10,
метилхлороформ,
хидрофлуоробромометан и метилбромид) супстанциите кои ја
осиромашуваат озонската обвивка во стратосферата и се
контролирани од Монтреалскиот протокол и неговите амандмани и
прилагодувања.
Опрема или производ кој содржи ODS, вклучувајќи ја опремата чија
функционалност зависи од употребата на ODS.
Претставува способноста на супстанцијата да го разложува
стратосферскиот озон, се темели врз основа на нејзинот животен
век во атмосферата, стабилноста, реактивноста и елементи кои го
напаѓаат озонот како хлор и бром. ODP се базира на основната
мерка од единица за R-11.
Повторно процесирање т.е. репроцесирање на користено средство
за ладење во производ кој има карактеристики на нов. Неопходни се
хемиски анализи како потврда за карактеристиките.
Ладилното средство кое е извлечено од еден ладилен систем со
намена да се сочува, рециклира, хемиски преработи до состојба на
ново (репроцесира) или за транспорт.
Замена на контролирана супстанција со нова која не ја уништува
озонската обвивка. Оваа постапка обично бара модификации, како
што е замена на маслото, на експанзиониот вентил или
компресорот. “Drop-in“ – замените не бараат големи модификации.
Зрачење кое стигнува од Сонцето со бранова должина меѓу
видливата светлина и Х-зраците.
Идентификационен број на супстанциите на Обединетите Нации (US
SIN или UN број) се состои од четири стандардни бројки кои
идентификуваат одредена хемикалија или група на хемикалии како
на пример UN бројот за CFC-12 е 1028.
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Прилог В: Мешавини со содржина на ODS и нивен состав
ЗЕОТРОПНИ МЕШАВИНИ
Трговско име
R-401a (MP39)
R-401b (MP66)
R-401c (MP52)
R-402a (HP 80)
R-402b (HP 81)
R-403a (69 S)
R-403b (69 S)
R-405a (G2015)
R-406a(GHG-12)
R-408a (FX 55)
R-409a (FX 56)
R-409b (FX 57)
R-411a (G2018A)
R-411b (G2018B)
R-412a (TP5R)
R-414b (hotshot)

Состојка 1
R-22
53%
R-22
61%
R-22
33%
R125
60%
R-125
38%
R-290
5%
R-290
5%
R-22
45%
R-22
55%
R-125
7%
R-22
60%
R-22
65%
R-1270
2%
R-1270
3%
R-22
70%
R-22
50%

Состојка 2
R-152a
13%
R-152a
11%
R-152a
15%
R-290
2%
R-290
2%
R-22
75%
R-22
56%
R-152a
7%
R-600a
4%
R-143a
46%
R-124
25%
R-124
25%
R-22
88%
R-22
94%
R-218
5%
R-124
39%

Состојка 3
R-124
34%
R-124
28%
R-124
52%
R-22
38%
R-22
60%
R-218
20%
R-218
39%
R-142b
42,5%
R-142b
41%
R-22
47%
R-142b
15%
R-142b
10%
R-152a
10%
R-152a
3%
R-142b
25%
R-142b
9,5%

Состојка 4

C318

5,5%

R-600a

1,5%

АЗЕОТРОПНИ МЕШАВИНИ
Број на средството
Состојка 1
Состојка 2
за ладење
R-500
R-12
74% R-152
26%
R-501
R-22
75% R-12
25%
R-502
R-22
49% R-115
51%
R-503
R-23
40% R-13
60%
R-504
R-32
48% R-115
52%
R-505
R-12
78% R-31
22%
R-506
R-31
55% R-114
45%
R-507
R-124
50% R-143a
50%
R-509
R-22
44% R-218
56%

Трговско име
FX20
FX10
NAF-P-III
FRIGC
Free Zone
GHG-HP
GHG-X5
NARM-502
NAF-S-III

НЕИМЕНУВАНИ МЕШАВИНИ
Состојка 1
Состојка 2
Состојка 3
R-125
45% R-22
55%
R-22
60% R-142a
40%
HCF-134a
10% R-123
55%
R-124
32%
R-124
39% R-134a
59%
R-600a
2%
подмачкувач
R-142b
19% R-134a
79%
2%
R-22
65% R-142b
31%
R-600a
4%
R-22
41% R-142b
15%
R-227ca
40%
R-22
90% R-152a
5%
R-23
5%
R-22
82% R-123
4,75% R-124
9,5%

Состојка 4

HC

4

R-600a

4%

C10H16

3,75%
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Прилог C: ARI ознаки на средствата за ладење подредени по ASHARE број

ASHARE
број
R-11
R-12
R-13
R-13B1
R-14
R-21
R-23
R-32
R-50
R-113
R-114
R-115
R-116
R-123
R-124
R-125
R-134а
R-141b
R-142b
R-143a
R-152a
R-170
R-218
R-225
R-236fa
R-245fa
R-290
R-401a
R-401b
R-401c
R-402a

PMS
број
021
2975
177
124
352
428
*
F
*
F
266
302

R-402b

385

R-403a
R-403b
R-404a
R-405a
R-406a
R-407a

*

*

424
428
335
4656
2975
*

*

F
*
F
*
F
*
F
*
*
*
*
*

F
177
124
3268
461

*

021
*

*

F
368

Одредена боја
(ARI водич N)

Портокалова
Бела
Светло сина
Црвеникава (корал)
Жолто-кафеава
Светло зелена
Светло сино-зелена
Без одредена боја
Без одредена боја
Виолетова
Темно сина (морнарска)
Без одредена боја
Темно сива
Светло сино-зелена
Темно зелена
Средно кафеава
Светло сина (небесно)
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Црвеникава (корал)
Жолто-кафеава
Сино-зелена (аqua)
Светло кафеава (песок)
Зелено кафеава
(маслинеста)
Без одредена боја
Без одредена боја
Портокалова
Без одредена боја
Без одредена боја
Лимон зелена

ASHARE
број
R-407b
R-407
R-407e
R-408a
R-409a
R-409b
R-410a
R-410b
R-411a
R-411b
R-412а
R-413а
R-414а
R-414б
R-416а
R-500
R-501
R-502
R-503
R-504
R-505
R-506
R-507а
R-507b
R-508a
R-508b
R-509
R-509a
R-600
R-600a
R-717

PMS
број
156
471
*

248
465
*

507
194
226F
326F
*
F
*
F
*

2995
381
109
*

251
3268
*
*
*

326
*
*

302
*
*
*

F
F
*
F
*

Одредена боја
(ARI водич N)

Кремаста
Средно зелена
Без одредена боја
Средно розева
Средно кафеава
Без одредена боја
Розева
Костенлива
Темно розева (виолетова)
Сино-зелена
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Средно сина
Жолто-зелена (лимон)
Жолта
Без одредена боја
Светло розова (лавандер)
Сино-зелена (aqua)
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Сино-зелена
Без одредена боја
Без одредена боја
Темно сина (морнарска)
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја
Без одредена боја

R-1140

*

Без одредена боја

R-1150
R-1270

*

Без одредена боја
Без одредена боја

F
F
F

*

Забелешки:
Овие средства за ладење се произведуваат во количини за кои не е потребно
дефинирање на одредена боја или производителот не побарал одредување на боја.
Боците со овие средства се означени со PMS#414 (светло зелена – сива).
*

F – овие ладилни средства се запаливи. Боците на запаливите ладилни средства
треба да се обоени со црвена трака околу вратот на цилиндерот или на капата.
ASHARE – The American Society of Heating, Refrigerating & Air Conditioning Engineers,
Atlanta, GA.
®

PMS – ознака со бои кои го следат Pantone Matching System.
Bold – супстанции кои се ODS.
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Прилог D: ARI ознаки со бои на контејнерот во кој е складирано ладилното
средство по PМS број

PMS
број
Нема
Црна С
021
109
124
156
177
185
194
248
251
266
302
326
335
352
368
381
385
413
424
428
450
461
465
468
471
507
2975
2995
3268

Одредена боја
Бела
Црна (печатарска)
Портокалова
Жолта
Жолто-кафеава
Кремаста
Црвеникава (корал)
Црвена
Костенлива
Средно розева
Светло розева (лавандер)
Темно розева (виолетова)
Темно сина (морнарска)
Сино-зелена
Темно зелена
Светло зелена
Лимон зелена
Жолто-зелена (лимон)
Зелено-кафеава (маслина)
Светло зелена-сива
Темно сива
Светло сино-сива
Темно кафеава (чоколада)
Светло кафеава (песок)
Средно кафеава
Светло кафеавкаста
Средно кафеава (кафеава)
Розева
Светло сина (небеско)
Средно сина (сина)
Сино-зелена (аqua)

Класа I

Класа II

Класа III

Класа IV

R-12
R-11

R-404а
R-500
401b
R-401a

R-14
R-407b
R-13B1
Забелешка 1

R-410b
R-408a
R-502
R-113

R-411a
R-114

R-508b
R-507a
R-124

R-411b

R-22
R-407a
R-416a
R-402b
Забелешка 2

Забелешка 2

Забелешка 2

R-409a

R-116
R-23
R-407d
R-402a
R-125

R-123

Забелешка 2

Резервирано

R-134a
R-414b
R-401c

R-407c
R-410a
R-13
R-503

Забелешки:
1. Резервирано за обележување со црвена трака на контејнери за запаливи

ладилни средства. Контејнерите се запаливи ладилни средства (Класа IV)
покрај ова треба да се обоени со трака околу вратот на боцата и капачката.
2. Резервирано за ладилни средства кои засега не се маркирани со боја.

Bold/црвено – супстанции кои се ODS
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Прилог E: Меѓународни картони за хемиска безбедност
Анекс E1: ТРИХЛУОРОФЛУРОМЕТАН R-11
Вид на
опасност
(изложување)
Пожар

Експлозија

Акутна опасност
(симптоми)

Заштита

Не е запалив. При пожар
се појавуваат иритирачки
или токсични испарувања
(гасови).
Постои
опасност
од
пожар и експлозија (види
хемиска опасност).

Прва помош – заштита од
пожар
При пожар во околината:
сите против пожарни
реагенси.

Вдишување

Конфузија, дремливост,
недостаток на воздух,
несвестици.

Проветрување, локално
отсисување или заштита
при вдишување.

Кожа

При допир со течност:
смрзнатини.

Ракавици со изолација.

Очи

Црвенило, болка.

Заштитни очила.

При пожар во околината:
лади ги бурината прскајќи
ги со вода.
Свеж
воздух,
одмор.
Вештачко
дишење
доколку е неопходно да
се упати на лекар.
При
смрзнатини:
плакнење со протечна
вода, да не се вади
облеката. Да се упати на
лекар.
Прво да се измијат очите
со проточна вода неколку
минути (да се извадат
контактните леки ако е
лесно изведливо), после
тоа да се оди на лекар.

Отстранување по истурање:
Проветрување. Ако е во течна форма, да се остави да испари.
Никако да не се фрла вода директно во течноста.
Складирање: Одделен од метали (види хемиска опасност). Лади. Проветрувај го подот.
Физички карактеристики:
Појави: Безбоен гас или лесно испарлива течност, со карактеристичен мирис.
Физичка опасност:
Гасот е потежок од воздухот. Парата е потешка од воздухот и може да се акумулира во долните
слоеви на просториите, предизвикувајќи недостаток на кислород.
Хемиска опасност:
При контакт со врели површини или пламен, оваа супстанца се декомпонира создавајќи отровни и
многу корозивни испарувања (хлороводород ICSС#0163, фозген ICSС#0007, хлор ICSС#0126,
флуороводород ICSС#0283). Бурно реагира со метали и прашкасти метали како што се алуминиум,
бариум, калциум, магнезиум и натриум.
Патишта на изложеност: Супстанцата може да се апсорбира во телото со дишење.
Ризик при вдишување:
Не е затворена, оваа течност испарува многу брзо предизвикувајќи презаситување на воздухот со
ризик од задушување, доколку се работи во затворени простории.
Ефекти при краткотрајно изложување:
Течноста може да предизвика смрзнатини.
Изложувањето може да предизвика срцева аритмија и помодрување.
Ефекти при долготрајна или повторувачка изложеност:
Честа изложеност или продолжен контакт со кожата може да предизвика дерматитис (воспаление
на кожата).
Физички својства:
Притисок на парата 89 kPa на 20ºС. Релативна густина на парата 4,7.
Релативна густина на пара/воздух-мешавина 4,4 на 20ºС.
Еколошки податоци: Оваа супстанција може да е штетна кон околината, посебно внимание да се
обрне на штетното влијание врз озонската обвивка.
Забелешки:
За лекарите: адреналинските агенси се контраиндицирани. Високи концентрации во воздухот
предизвикуваат недостаток на кислород со ризик на губење на свест или смрт. Проверка дали има
кислород пред да се влезе во просторијата. Мирисот предупредува дека е надмината границата на
изложувањето. Не треба да се ракува во близина на пламен или загрени површини или при
заварување. Задолжително превртување на боцата која истекува, за да истече само во парна
состојба. Фреон 11, Халон 11 се трговски имиња.
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Прилог E2: ДИХЛОРОФЛУОРОМЕТАН R-12
Вид на
опасност
(изложување)
Пожар

Експлозија

Акутна опасност
(симптоми)

Заштита

Не е запалив. При пожар
се појавуваат иритирачки
или токсични испарувања
(гасови).
Постои
опасност
од
пожар и експлозија (види
хемиска опасност).

Прва помош – заштита од
пожар
При пожар во околината:
сите против пожарни
реагенси.

Вдишување

Конфузија, дремливост,
недостаток на воздух,
несвестици.

Проветрување, локално
отсисување или заштита
при вдишување.

Кожа

При допир со течност:
смрзнатини.

Ракавици со изолација.

Очи

Црвенило, болка.

Заштитни очила.

При пожар во околината:
лади
го
цилиндерот
прскајќи го вода.
Свеж
воздух,
одмор.
Вештачко
дишење
доколку е неопходно да
се упати на лекар.
При
смрзнатини:
плакнење со протечна
вода, да не се вади
облеката. Да се упати на
лекар.
Прво да се измијат очите
со проточна вода неколку
минути (да се извадат
контактните леќи ако е
лесно изведливо), после
тоа да се оди на лекар.

Отстранување по истурање:
Проветрување.
Никако да не се фрла вода директно во течноста.
Складирање:
Одделен од метали (види хемиска опасност). Лади. Проветрувај го подот.
Физички карактеристики:
Појави: Безбоен компримиран и втечнет гас со карактеристичен мирис.
Физичка опасност:
Гасот е потежок од воздухот. Парата е потешка од воздухот и може да се акумулира во долните
слоеви на ниски простории, предизвикувајќи недостаток на кислород.
Хемиска опасност:
При контакт со врели површини или пламен, оваа супстанца се декомпонира создавајќи отровни и
многу корозивни испарувања (хлороводород, ICSС#0163, фозген ICSС#0007, хлор ICSС#0126,
флуороводород ICSС#0283). Бурно реагира со метали како што се прашкаст алуминиум, цинк,
калиум, калциум, магнезиум и натриум.
Патишта на изложеност:
Супстанцата може да се апсорбира во телото со дишење.
Ризик при вдишување:
Незатворен, овој гас предизвикува задушување со намалување на содржината на кислородот во
воздухот, ако станува збор за затворени простории.
Ефекти при краткотрајно изложување:
Течноста може да предизвика смрзнатини.
Изложувањето може да предизвика срцева аритмија и помодрување.
Физички својства:
Притисок на парата 568 kPa на 20ºС.
Релативна густина на парата 4,2.
Еколошки податоци:
Оваа супстанција може да е штетна кон околината, посебно внимание да се обрне на штетното
влијание врз озонската обвивка.
Забелешки:
За лекарите: адреналинските агенси се контраиндицирани. Високи концентрации во воздухот
предизвикуваат недостаток на кислород со ризик на губење на свест или смрт. Проверка дали има
кислород пред да се влезе во просторијата. Мирисот предупредува дека е надмината границата на
изложувањето. Не треба да се ракува во близина на пламен или загрени површини или при
заварување. Задолжително превртување на боцата која истекува, за да истече само во парна
состојба. Фреон 12, Фриген 12, Халон 12 се трговски имиња.
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Прилог E3: ХЛОРОТРИФЛУРОМЕТАН R-13
Вид на
опасност
(изложување)

Акутна опасност
(симптоми)

Заштита

Пожар

Не е запалив. Загревањето ќе предизвика зголемување на притисокот со
ризик од експлозија.

Да нема допир со топли
површини.

Експлозија

Вдишување

Конфузија, вртоглавици,
главоболки.

Проветрување, локално
отсисување или заштита
при вдишување.

Кожа

При допир со течност:
смрзнатини.

Ракавици со изолација.

Види кожа.

Заштитни очила, маска за
лице или заштита за очи
во
комбинација
со
заштита
на
дишни
патишта.

Очи

Прва помош – заштита од
пожар

Во случај на пожар: лади
го цилиндерот прскајќи го
со вода.
Свеж
воздух,
одмор.
Вештачко
дишење
доколку е неопходно да
се упати на лекар.
При
смрзнатини:
плакнење со протечна
вода, да не се вади
облеката. Да се упати на
лекар.
Прво да се измијат очите
со проточна вода неколку
минути (да се извадат
контактните леќи ако е
лесно изведливо), после
тоа да се оди на лекар.

Отстранување по истурање:
Проветрување.
Никако да не се фрла вода директно во течноста.
Во случаеви на поголемо истурање треба персоналот да се опреми со апарати и боци со кислород.
Складирање:
Во згради, со заштита од пожар.
Пакување и означување:
Специјален цилиндер. UN Ризична класа 2.2.
Физички карактеристики:
Појави: Безбоен втечнет гас со карактеристичен мирис.
Физичка опасност: Гасот е потежок од воздухот и може да се акумулира во долните слоеви на
ниски простории, предизвикувајќи недостаток на кислород.
Хемиска опасност:
Оваа супстанција се декомпримира при горење или при контакт со врели површини и продуцира
отровни и корозивни испарувања вклучувајќи хлороводород, флуороводород и фозген. Не е
компатибилен со одредени прашкасти метали (алуминиум, цинк, берилиум).
Патишта на изложеност:
Супстанцата може да се апсорбира во телото со дишење.
Ризик при вдишување:
Незатворен, овој гас предизвикува презаситување на воздухот и ризик од задушување, ако станува
збор за затворени простории.
Ефекти при краткотрајно изложување:
Течноста може да предизвика смрзнатини.
Изложувањето може да предизвика срцева аритмија и помодрување.
Физички својства:
Релативна густина на парата 3,6.
Еколошки податоци:
Оваа супстанција може да е штетна кон околината, посебно внимание да се обрне на штетното
влијание врз озонската обвивка.
Забелешки:
Високи концентрации во воздухот предизвикуваат недостаток на кислород со ризик на губење на
свест или смрт. Проверка дали има кислород пред да се влезе во просторијата. Лекарите треба
посебно да внимаваат на лековите при третманот, поради ефектот на супстанцијата врз срцевиот
ритам. Не треба да се ракува во близина на пламен или загрени површини или при заварување.
Задолжително превртување на боцата која истекува, за да истече само во парна состојба. Арктон
13, FCC 13, Фреон 13, Фриген 13, Генетрон 13 се трговски имиња.
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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија
Прилог E4: ХЛОРОДИФЛУРОМЕТАН , Монохлородифлуорометан R-22 Цилиндер
Вид на
опасност
(изложување)
Пожар

Експлозија

Акутна опасност
(симптоми)

Заштита

Не е запалив. При пожар
се појавуваат иритирачки
или токсични испарувања
(гасови).
Постои
опасност
од
пожар и експлозија (види
хемиска опасност).

Прва помош – заштита од
пожар
При пожар во околината:
сите против пожарни
реагенси.

Вдишување

Конфузија, дремливост,
несвестици.

Проветрување, локално
отсисување или заштита
при вдишување.

Кожа

При допир со течност:
смрзнатини.

Ракавици со изолација.

Очи

Црвенило, болка.

Заштитни очила.

Во случај на пожар: лади
го цилиндерот прскајќи го
со вода.
Свеж
воздух,
одмор.
Вештачко
дишење,
а
доколку е неопходно да
се упати на лекар.
При
смрзнатини:
плакнење со протечна
вода, да не се вади
облеката.
Прво да се измијат очите
со проточна вода неколку
минути (да се извадат
контактните леќи ако е
лесно изведливо), после
тоа да се оди на лекар.

Отстранување по истурање:
Проветрување.
Никако да не се фрла вода директно во течноста.
Складирање:
Одделен од прашкасти метали како алуминиум и цинк. Лади. Проветрувај го подот.
Физички карактеристики:
Појави: Безбоен втечнет гас со карактеристичен мирис.
Физичка опасност:
Гасот е потежок од воздухот и може да се акумулира во долните слоеви на ниски простории,
предизвикувајќи недостаток на кислород.
Хемиска опасност:
При контакт со врели површини или пламен, оваа супстанца се декомпонира создавајќи отровни и
многу корозивни испарувања (хлороводород ICSС#0163, фозген ICSС#0007, хлор ICSС#0126,
флуороводород ICSС#0283). Бурно реагира со разни прашкасти метали како што се алуминиум и
цинк предизвикувајќи опасност од експлозија. Го напаѓа магнезиумот и неговите легури.
Патишта на изложеност:
Супстанцата може да се абсорбира во телото со дишење.
Ризик при вдишување:
Не е затворена, овој гас предизвикува задушување со намалување на содржината на кислородот во
воздухот, доколку се работи во затворени простории.
Ефекти при краткотрајно изложување:
Течноста може да предизвика смрзнатини.
Изложувањето може да предизвика срцева аритмија и помодрување.
Физички својства:
Притисок на парата 908 kPa на 20ºС.
Релативна густина на парата 3,0.
Еколошки податоци:
Оваа супстанција може да е штетна кон околината, посебно внимание да се обрне на штетното
влијание врз озонската обвивка.
Забелешки:
За лекарите: адреналинските агенси се контраиндицирани. Високи концентрации во воздухот
предизвикуваат недостаток на кислород со ризик на губење на свест или смрт. Проверка дали има
кислород пред да се влезе во просторијата. Мирисот предупредува дека е надмината границата на
изложувањето. Не треба да се ракува во близина на пламен или загрени површини или при
заварување. Задолжително превртување на боцата која истекува, за да истече само во парна
состојба. Фреон 22, Халон 22 се трговски имиња.
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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија
Прилог E5: 1,1,2-ТРИХЛУОРО-1,2,2-ТРИФЛУРОЕТАН; Трихлоротрифлуороетан: R-113
Вид на
опасност
(изложување)

Пожар

Експлозија

Вдишување

Кожа

Акутна опасност
(симптоми)
Не е запалив. При
пожар се појавуваат
иритирачки
или
токсични
испарувања
(гасови).
Постои опасност од
пожар и експлозија
(види
хемиска
опасност).
Конфузија,
дремливост,
несвестици.

кашлица,

Црвенило, болка.

Уста

Очи

Заштита

Црвенило, болка.

Прва помош – заштита од
пожар
При пожар во околината:
сите
против
пожарни
реагенси.
Во случај на пожар: лади го
цилиндерот прскајќи го со
вода.

Проветрување, локално
отсисување или заштита
при вдишување.

Заштитни ракавици.

Свеж воздух, одмор. Вештачко дишење доколку е неопходно да се упати на
лекар.
Да се извади контаминираната облека. Да се измие
со проточна вода или истушира. Да се упати на лекар.

Да не се јаде, пие или
пуши за време на
работата.

Да се испери устата. Да се
упати на лекар.

Заштитни очила.

Прво да се измијат очите со
проточна вода неколку минути (да се извадат контактните леќи ако е лесно
изведливо), после тоа да се
оди на лекар.

Отстранување по истурање:
Да се собере истечената или истурената течност во затворен сад колку е можно повеќе. Да се
апсорбира преостанатата течност во песок или инертен апсорбент и потоа да се однесе на сигурно
место (потребен е поброен персонал, апарати со боци кислород).
Складирање: Одделен од прашкасти метали и легури (види хемиска опасност). Лади.
Физички карактеристики:
Појави: Безбојна испарлива течност, со карактеристичен мирис.
Физичка опасност: Гасот е потежок од воздухот и може да се акумулира во долните слоеви на
ниски просториите, предизвикувајќи недостаток на кислород.
Хемиска опасност:
При контакт со врели површини или пламен, оваа супстанца се декомпонира создавајќи отровни и
многу корозивни испарувања (хлороводород ICSС#0163, фозген ICSС#0007, хлор ICSС#0126,
флуороводород ICSС#0283). Бурно реагира со метали и прашкасти метали како што се алуминиум,
берилиум, цинк и магнезиум, предизвикувајќи опасност од експлозија. Ги напаѓа легурите кои
содржат повеќе од 2 % магнезиум.
Патишта на изложеност: Супстанцијата може да се апсорбира во телото со дишење.
Ризик при вдишување: Незатворен, овој гас предизвикува задушување со намалување на
содржината на кислородот во воздухот, доколку се работи во затворени простории.
Ефекти при краткотрајно изложување:
Супстанцијата ги надразнува очите и дишните патишта. Супстанцијата во високи концентрации
дејствува врз централниот нервен систем, што води кон намалување на свеста. Изложувањето
може да предизвика срцева аритмија и помодрување.
Ефекти при долготрајна или повторувачка изложеност:
Честа изложеност или продолжен контакт со кожата може да предизвика дерматитис.
Физички својства: Притисок на парата 36 kPa на 20ºС. Релативна густина на парата 6,5.
Релативна густина на пара/воздух-мешавина 3,0 на 20ºС.
Еколошки податоци:
Оваа супстанција може да е штетна кон околината, посебно внимание да се обрне на водата.
Забелешки:
За лекарите: адреналинските агенси се контраиндицирани. Високи концентрации во воздухот
предизвикуваат недостаток на кислород со ризик на губење на свест или смрт. Мирисот
предупредува дека е надмината границата на изложувањето. Не треба да се ракува во близина на
пламен или загреани површини или при заварување. Задолжително превртување на боцата која
истекува, за да истече само во парна состојба. Фреон 113, Фриген 113, Халон 113 се трговски
имиња.
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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија
Прилог E6: ХЛОРОПЕНТАФЛУОРОЕТАН; 1-Хлоро-1,1,2,2,2-пентафлуороетан: R-115
Вид на
опасност
(изложување)

Акутна опасност
(симптоми)

Пожар

Не е запалив. Загревањето предизвикува зголемување на притисокот со
ризик од експлозија. При
пожар се појавуваат надразливи или отровни
испарувања (гасови).

Прва помош – заштита од
пожар

Заштита

При пожар во околината: сите
против пожарни реагенси.

Експлозија
Вдишување

Кожа

Очи

Помодрување
забелешки).

(види

ги

Проветрување
просторот.

на

Во контакт со течност:
смрзнатини.

Заштитни
ракавици.

Види кожа.

Заштитни
очила
или заштита за очи
во комбинација со
заштита на дишни
патишта.

Во случај на пожар: лади го
цилиндерот прскајќи го со вода.
Свеж воздух, одмор. Доколку е
потребно вештачко дишење и
упатување на лекар.
Да се извади контаминираната
облека. Да се измие со
проточна вода или истушира.
Да се упати на лекар.
Прво да се измијат очите со
проточна вода неколку минути
(да се извадат контактните леќи
ако е лесно изведливо), после
тоа да се оди на лекар.

Отстранување по истурање:
Проветрување. Никогаш да не се фрла вода директно во течноста.
Во случаеви на поголемо истурање треба поброен персонал и да се опреми со боци со кислород.
Складирање:
Одделен од прашкасти метали и легури (види хемиска опасност). Лади.
Пакување и означување:
Специјален цилиндер. UN Ризична класа 2.2
Физички карактеристики:
Појави: Без мирис и боја, компримиран втечнет гас.
Физичка опасност:
Пареата е потешка од воздухот и може да се акумулира во долните слоеви на ниски просториите,
предизвикувајќи недостаток на кислород.
Хемиска опасност:
Оваа супстанца се декомпонира при горење или при контакт со загреани површини, при што
продуцира отровни испарувања вклучувајќи хлороводород и флуороводород.
Патишта на изложеност:
Супстанцата може да се апсорбира во телото со дишење.
Ризик при вдишување:
Штетните концентрации на овој гас во воздухот ќе се појават веднаш по испуштањето.
Ефекти при краткотрајно изложување:
Брзото испарување на течноста може да предизвика смрзнатини.
Физички својства:
Притисок на пареата 797 kPa на 20ºС.
Релативна густина на пареата 5,3.
Еколошки податоци:
Оваа супстанција може да е штетна кон околината, посебно внимание да се обрне на штетното
влијание врз озонската обвивка.
Забелешки:
Високи концентрации во воздухот предизвикуваат недостаток на кислород со ризик на губење на
свест или смрт. Проверка дали има кислород пред да се влезе во просторијата. Задолжително
превртување на боцата која истекува, за да истече само во парна состојба. Фреон 115, Фриген 115,
Генетрон 115, Калтрон 115, Разладувач 115 се трговски имиња.
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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија

Прилог F: Максимално дозволено ниво на нечистотии на некои ладилни средства
ARI Стандард 700-93
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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
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Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија

Прилог G: Рокови за отстранување на ODS за развиените и земјите во развој
договорени со Монтреалскиот протокол
Табела 1. Отстранување на ODS во развиените и земјите во развој
Монтереалски
Контролирани
Обврски на земјите во
Обврски на развиените
Протокол
супстанци
развој (член 5)
земји (член 2)
(ODS)
Анекс / Група
AI

R–11
R–12
R–113
R–114
R–115

A II

Халон–1211
Халон–1301
Халон–2402

BI

R–13
R–112
R–113
R–211
R–212
R–213
R–214
R–215
R–216
R–217

B II

Јаглерод
тетрахлорид

B III

1, 1, 1, –
трихлоретан
(метил
хлороформ)

CI

HCFC

C II

HBFC
Бромохлорометан

C III

EI

Метилбромид

База: просечна потрошувачка
1995 до 1997
Замрзнување: 1 Јули 1999
50 % редукција: 1 Јануари 2005
85 % редукција: 1 Јануари 2007
100 % редукција: 1 Јануари 2010
База: просечна потрошувачка
1995 до 1997
Замрзнување: 1 Јануари 2002
50 % редукција: 1 Јануари 2005
100 % редукција: 1 Јануари 2010
База: просечна потрошувачка
1998 до 2000
20 % редукција: 1 Јануари 2003
85 % редукција: 1 Јануари 2007
100 % редукција: 1 Јануари 2010
База: просечна потрошувачка
1998 до 2000
85 % редукција: 1 Јануари 2005
100 % редукција: 1 Јануари 2010
База: просечна потрошувачка
1998 до 2000
Замрзнување: 1 Јануари 2003
30 % редукција: 1 Јануари 2005
70 % редукција: 1 Јануари 2010
100 % редукција: 1 Јануари 2015

База: 1986
Замрзнување: 1 Јули 1989
75 % редукција: 1 Јануари 1994
100 % редукција: 1 Јануари 1996
База: 1986
20 % редукција: 1 Јануари 1992
100 % редукција: 1 Јануари 1994

База: 1989
20 % редукција: 1Јануари 1993
75 % редукција: 1 Јануари 1994
100 % редукција: 1 Јануари 1996

База: 1989
85 % редукција: 1 Јануари 1995
100 % редукција: 1 Јануари 1996
База: 1989
Замрзнување: 1 Јануари 1993
50 % редукција: 1 Јануари 1994
100 % редукција: 1 Јануари 1996

100 % редукција: 1 Јануари 2002

База: потрошувачка на HCFCs
во
1989
до
2,8 %
од
потрошувачката на CFC во 1998
Замрзнување: 1996
35 % редукција: 1 Јануари 2004
65 % редукција: 1 Јануари 2010
90 % редукција: 1 Јануари 2015
99,5% редукција: 1 Јануари 2020
100 % редукција: 1 Јануари 2030
100% редукција: 1 Јануари 1996

100 % редукција: 1 Јануари 2002

100 % редукција: 1 Јануари 2002

База: просечна потрошувачка
1998 до 2000
Замрзнување: 1 Јануари 2002
20 % редукција: 1 Јануари 2005
100 % редукција: 1 Јануари 2015

База: 1991
Замрзнување: 1 Јануари 1995
25 % редукција: 1 Јануари 1999
50 % редукција: 1 Јануари 2001
70 % редукција: 1 Јануари 2003
100 % редукција: 1 Јануари 2005

База: 2015
Замрзнување: 1 Јануари 2016
100 % редукција: 1 Јануари 2030
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Прилог H: Ладилни средства и класи на сигурност

Црвено
Зелено
Сино
Жолто
Бело

ODS предвидени за отстранување
Алтернативи со незначително влијание врз околината (може да бидат
запаливи и токсични)
Супстанции со нула ODP кои денес се чести алтернативи за употреба во
ладењето и климатизацијата
Таканаречени смеши за сервисирање, наменети за користење во
постоечките ладилни системи, без или со замена на масло
не-ODS кои воглавно се користат како компоненти во смеши, а кои денес се
со ограничен пристап на пазарот

Чисти супстанции и азетропни смеси (смеси без температурно „лизгање“)
Број на
ладилното
средство
R-22

Група

Хемиско име

HCFC

R-124

HCFC

R-32
R-125
R-134a
R-141b
R-142b
R-143a
R-152a

HFC
HFC
HFC
HCFC
HCFC
HCF
HFC

хлородифлуорометан
2-хлоро1,1,1,2
тетрафлуороетан
дихлородифлуорометан
пентафлуороетан
1,1,1,2-тетрафлуороетан
1,1-дихлоро-1-флуороетан
1-хлоро-1,1-дифлуороетан
1,1,1-трифлуороетан
1,1-дифлуороетан

R-507A

HFC

R125 / R143a (50 % / 50 %)

Хемиска
формула

ODP

GWP/100
години

CHClF2

0,055

1700

Класа на
сигурност
ASHARE
A1

CHClFCF3

0,022

620

A1

CH2F2
CHF2CF3
CH2FCF3
CH3CCl2F
CH3CClF2
CH3CF3
CH3CHF2
CHF2CF3/
CH3CF3

0
0
0
0,110
0,065
0
0

550
3400
1300
700
2400
4300
120

A2
A1
A1
A2
A2
A2
A2

0

3850

A1/A2

Природни ладилни средства со мал - GWP
Број на ладилното
средство

Група

Хемиско
име

Хемиска
формула

Серија на етани
R-170
HC
етан
CH3CH3
Серија пропани
R-290
HC
пропан
CH3CH2CH3
Не кондензирачко органско соединение во пропан серијата
пропан
R1-270
HC
CH3CH=CH2
(пропилен)
Серија бутани
R-600
HC
н-бутан
CH3CH2CH2CH3
R-600a
HC
изобутан
(CH3)2CH2CH3
Неоргански соединенија
R-717
амонијак
NH3
амонијак/
R-723
деметил
NH3/DME
етер *
Јаглерод
R-744
CO2
двооксид

ODP

GWP/100
god

Класа на
сигурност
ASHARE

0

3

A3

0

3

A3

0

0

A3

0
0

3
3

A3
A3

0

0

B2

0

8

0

1

A1

*) мешавина на неорганско и органско соединение
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Не-азеотропни смеши (смеси со температурно „лизгање“)
Број на
ладилното
средство
R-401A
R-401B
R-401C
R-402A
R-402B
R-403A
R-403B
R-404A
R-406A
R-407A
R-407B
R-407C
R-407D
R-407E
R-408A
R-409A
R-409B
R-410A
R-410B
R-411A
R-411B
R-412A
R-413A
R-414A
R-414B
R-415A
R-416A
R-417A
R-418A
R-422A
R-422D

Група

Состав

%

ODP

HCFC/HFC/HC
HCFC/HFC/HC
HCFC/HFC
HCFC/HFC/HC
HCFC/HFC/HC
HCFC/PFC/HC
HCFC/PFC/HC
HFC
HCFC/HFC/HC
HFC
HFC
HFC
HFC
HFC
HCFC/HFC
HCFC
HCFC
HFC
HFC
HCFC/HFC/HC
HCFC/HFC/HC
HCFC/PFC
HFC/PFC/HC
HCFC/HC
HCFC/HC
HCFC/HFC
HCFC/HC
HFC/HC
HCFC/HFC/HC
HFC/HC
HFC/HC

(53/13/34)
(61/11/28)
(33/15/52)
(60/2/38)
(38/2/60)
(5/75/20)
(5/56/39)
(44/52/4)
(55/4/41)
(20/40/40)
(10/70/20)
(23/55/22)
(15/15/70)
(25/15/60)
(7/46/47)
(60/25/15)
(65/25/10)
(50/50)
(1,5/87,5/11)
(3/94/3)

0,037
0,040
0,030
0,021
0,033
0,041
0,031
0
0,057
0
0
0
0
0
0,026
0,048
0,048
0
0
0,078
0,052
0,055
0
0,045
0,042
0,041
0,008
0
0,048
0
0

R-424A

HFC/HC

0

2440

R-427A

HFC

0

2010

R-428A

HFC/HC

(77,5/20/0,6/1,9)

0

3600

R-434A

HFC/HC

(63,2/18/16/2,8)

0

3238

R-438A

HFC/HC

R-22/152a/124
R-22/152a/124
R-22/152a/124
R-125/290/22
R-125/290/22
R-290/22/218
R-290/22/218
R-125/143a/134a
R-22/600a/142b
R-32/125/134a
R-32/125/134a
R-32/125/134a
R-32/125/134a
R-32/125/134a
R-125/143a/22
R-22/124/142b
R-22/124/142b
R-32/125
R-32/125(45/55)
R-1270/22/152a
R-1270/22/152a
R-22/218/142b
R-218/134a/600a
R-22/124/600a/142b
R-22/124/600a/142b
R-22/152a
R-134a/124/600
R-125/134a/600
R-290/22/152a
R-134a/125/600a
R-125/134a/600a
R-124/134a/600a
/600/601
R-32/125/143a/134a
R125/143a/290/600a
R-125/143a
/134a/600a
R-32/125/134a/nбутан/i-пентан

GWP/
100
год.*
1130
1220
830
2690
2310
2680
4310
3780
1760
1990
2700
1650
1420
1360
3820
1540
1430
1980
1835
1503
1602
2040
1920
1200
1100
550
950
2240
1740
3040
2620

(8,5/45/44,2
/1,7/0,6)

0

2100

(70/5/25)
(9/88/3)
(51/28,5/4/16,5)
(50/39/1,5/9,5)
(82/18)
(59/39,5/1,5)
(46,6/50/3,4)
(1,5/96/2,5)
(11,5/85,1/3,4)
(61,5/31,5/3,4)
(50,5/47/0,9
/1/0,6)
(15/25/10/50)

Класа на
сигурност
ASHARE
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A2
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1

*) податоците за GWP можат малку да се разликуваат, зависно од изворот бидејќи
пресметките се базираат на различни интеграции и периоди
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Прилог I: Дијаграми притисок-енталпија користени за анализа на ладилни
медиуми
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Прилог J: Потенцијал за осиромашување на озонската обвивка на хемиските
супстанции ODP
Табела 1: Хлорофлуоројаглероди
Хемиска
формула

Име

Ознака

CFCl3
CF2Cl2
C2F3Cl3
C2F4Cl2
C2F5Cl

трихлорофлуорометан
двоохлородвоофлуорометан
трихлоротрифлуороетан
двохлоротетрафлуороетан
хлоропоентафлуороетан

R-11
R-12
R-113
R-114
R-115

Потенцијал за
осиромашување
на озонот ODP
1.0
1.0
0.8
1.0
0.6

Табела 2: Халони
Хемиска
формула

Име

Ознака

CF2BrCl
CF3Br
C2F4Br2

бромохлородифлуорометан
бромотрифлуорметан
двообромотетрафлуороетан

Нalon-1211
Нalon-1301
Нalon-2402

Потенцијал на
осиромашување
ODP
3.0
10.0
6.0

Табела 3: Други потполно халогенирани хлорофлуоројаглероди
Потенцијал за
Хемиска
Име
Ознака осиромашување
формула
на озонот ODP
CF3Cl
хлоротрифлуорометан
R-13
1.0
C2FCl5
пентахлорофлуороетан
R-111
1.0
C2F2Cl4
тетрахлуородифлуороетан
R-112
1.0
C3FCl7
хептахлорофлуоропропан
R-211
1.0
C3F2Cl6
хексахлородифлуоропропан
R-212
1.0
C3F3Cl5
пентахлоротрифлуоропропан
R-213
1.0
C3F4Cl4
тетрахлоротетрафлуоропропан
R-214
1.0
C3F5Cl3
трихлоропентафлуоропропан
R-215
1.0
C3F6Cl2
двоохлорохексафлуоропропан
R-216
1.0
C3F7Cl
хлорохептафлуоропропан
R-217
1.0
Табела 4: Јаглеродтетрахлорид и трихлороетан
Потенцијал за
Хемиска формула
Име
осиромашување
Ознака
на озонот ODP
CCl4
тетрахлорометан
R-10
1.1
јаглерод тетрахлорид
C2H3Cl3*
1,1,1 трихлороетан
0.1
(метилхлороформ)

Хемиска
формула
CH2BrCl

Хемиска
формула
CH3Br

Табела 5: Бромохлорометан
Потенцијал за
Име
осиромашување
на озонот ODP
бромохлорометан
0.12
Табела 6: Метилбромид
Потенцијал на
Име
осиромашување
ODP
метилбромид (MeBr)
0.7

126

Ладилните средства и озонската обвивка, можности за намалување и избегнување на
нивните штетни влијанија, со осврт на состојбите и активностите во Македонија
Табела 7: Хидрохлорофлуоројаглероди
Хемиска
формула
CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
CHCl2CF3
C2HF4Cl
CHFClCF3
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
CH3CFCl2
C2H3F2Cl
CH3CF2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
CF3CF2CHCl2
CF2ClCF2CHClF
C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl
C3H5FCl2
C3H5F2Cl
C3H6FCl

Име

Ознака

двоохлорофлуорометан
хлородвоофлуорометан
хлорофлуорометан
тетрахлорофлуороетан
трихлородвоофлуороетан
двохлоротрифлуороетан
1,1,-двоохлоро2,2,2трифлуороетан
хлоротетрафлуороетан
1-хлоро-1,2,2,2-тетрафлуороетан
трихлорофлуороетан
двоохлородвоофлуороетан
хлоротрифлуороетан
двоохлорофлуороетан
2,2-двоохлоро-2-флуороетан
хлородвоофлуороетан
2-хлоро-2,2-флуороетан
хлорофлуороетан
хексахлорофлуороетан
пентахлородвоофлуоропропан
тетрахлоротрифлуоропропан
трихлоротетрафлуоропропан
двохлоропентафлуоропропан
3,3-двохлоро-1,1,1,2,2пентафлуоропропан
1,3-двохлоро-1,1,2,2,3пентафлуоропропан
хлорохексафлуоропропан
пентахлорофлуоропропан
тетрахлородвоофлуоропропан
трихлоротрифлуоропропан
двоохлоротетрафлуоропропан
Chloropentafluoropropane
тетрахлорофлуоропропан
тетрахлородвоофлуоропропан
двоохлоротрифлуоропропан
хлоротетрафлуоропропан
трихлорофлуоропропан
двоохлородвоофлуоропропан
хлоротрифлуоропропан
двоохлорофлуоропропан
хлородвоофлуоропропан
хлорофлуоропропан

R-21
R-22
R-31
R-121
R-122
R-123

Потенцијал за
осиромашување
на озонот ODP
0.04
0.055
0.02
0.01 ÷ 0.04
0.02 ÷ 0.08
0.02 ÷ 0.06

R-123**

0.02

R-124
R-124**
R-131
R-132
R-133
R-141
R-141b
R-142
R-142b
R-151
R-221
R-222
R-223
R-224
R-225

0.02 ÷ 0.04
0.022
0.007 ÷ 0.05
0.008 ÷ 0.05
0.02 ÷ 0.06
0.005 ÷ 0.07
0.11
0.008 ÷ 0.07
0.065
0.003 ÷ 0.005
0.015 ÷ 0.07
0.01 ÷ 0.09
0.01 ÷ 0.08
0.01 ÷ 0.09
0.02 ÷ 0.07

R-225ca

0.025

R-225cb

0.033

R-226
R-231
R-232
R-233
R-234
R-235
R-241
R-242
R-243
R-244
R-251
R-252
R-253
R-261
R-262
R-271

0.02 ÷ 0.10
0.05 ÷ 0.09
0.008 ÷ 0.10
0.007 ÷ 0.23
0.01 ÷ 0.28
0.03 ÷ 0.52
0.004 ÷ 0.09
0.005 ÷ 0.13
0.007 ÷ 0.12
0.009 ÷ 0.14
0.001 ÷ 0.01
0.005 ÷ 0.04
0.003 ÷ 0.03
0.002 ÷ 0.02
0.002 ÷ 0.02
0.001 ÷ 0.03
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Табела 8: Хидробромофлуоројаглероди
Хемиска
формула
CHFBr2
CHF2Br
CH2FBr
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
C2HF4Br
C2H2FBr3
C2H2F2Br2
C2H2F3Br
C2H3FBr2
C2H3F2Br
C2H4FBr
C3HFBr6
C3HF2Br5
C3HF3Br4
C3HF4Br3
C3HF5Br2
C3HF6Br
C3H2FBr5
C3H2F2Br4
C3H2F3Br3
C3H2F4Br2
C3H2F5Br
C3H3FBr4
C3H3F2Br3
C3H3F3Br2
C3H3F4Br
C3H4FBr3
C3H4F2Br2
C3H4F3Br
C3H5FBr2
C3H5F2Br
C3H6FBr

Име
двообромофлуорометан
бромодвоофлуорометан
бромофлуорометан
тетрабромофлуороетан
трибромодвоофлуороетан
двообромотрифлуороетан
бромотетрафлуороетан
трибромофлуороетан
двообромодвоофлуороетан
бромотрифлуороетан
двообромофлуороетан
бромодвоофлуороетан
бромофлуороетан
хексабромофлуоропропан
пентабромодвоофлуоропропан
тетрафлуоротрифлуоропропан
трибромотетрафлуоропропан
двообромопентафлуоропропан
бормохексафлуоропропан
пентабромофлуоропропан
тетрабромодвоофлуоропропан
трибромотрифлуоропропан
двообромотетрафлуоропропан
бромопентафлуоропропан
тетрабромофлуоропропан
тетрабромодвоофлуоропропан
двообромотрифлуоропропан
бромотетрафлуоропропан
трибромофлуоропропан
двообромофлуоропропан
бромотрифлуоропропан
двообромофлуоропропан
бромодвоофлуоропропан
бромофлуоропропан

Потенцијал на
осиромашување на
озонската обвивка
ODP
1.00
0.74
0.73
0.3 ÷ 0.8
0.5 ÷ 1.8
0.4 ÷ 1.6
0.7 ÷ 1.2
0.1 ÷ 1.1
0.2 ÷ 1.5
0.7 ÷ 1.6
0.1 ÷ 1.7
0.2 ÷ 1.1
0.07 ÷ 0.1
0.3 ÷ 1.5
0.2 ÷ 1.9
0.3 ÷ 1.8
0.5 ÷ 2.2
0.9 ÷ 2.0
0.7 ÷ 3.3
0.1 ÷ 1.9
0.2 ÷ 2.1
0.2 ÷ 5.6
0.3 ÷ 7.5
0.9 ÷ 1.4
0.08 ÷ 1.9
0.1 ÷ 3.1
0.1 ÷ 2.5
0.3 ÷ 4.4
0.03 ÷ 0.3
0.1 ÷ 1.0
0.07 ÷ 0.8
0.04 ÷ 0.4
0.07 ÷ 0.8
0.02 ÷ 0.7
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Прилог К: ASHARE STD 34 - стандард за безбедност на ладилните медиуми
„ Refrigerant Safety Classification“ (Класификација на ладилните средства според нивната
безбедност)

Запаливост

Класификација

Токсичност
Група А
Група В
Мала токсичност
Голема токсичност

незапалив

A1

В1

мала запалливост

A2

В2

голема запалливост

A3

В3



Група „А“ ладилни средства каде токсичност не е регистрирана при концентрација
помала или еднаква на 400 ppm од единица волумен, врз основа на податоци
употребени за одредување на прагот на граничната вредност - просечно мерено
време или соодветни показатели.



Класа „В“ ладилни средства за кои има докази за токсичност при концентрации под
400 ppm од единица волумен, врз основа на податоци за одредување на прагот на
граничната вредност - просечно мерено време или соодветни показатели.



Класа „1“ ладилни средства кои не покажуваат запалливост при тестирање на воздух
со 1 bar и 21,7°C



Класа „2“ ладилни средства со мала граница на запалување поголема или еднаква на
3
0,1 kg/m при 1 bar и 21,7°C и топлина на согорување помала од 19012,724 kJ/kg.



Класа „3“ ладилни средства со голема запаливост. Со граница на запаливост помала
3
од 0,1 kg/m при 1 bar и 21,7°C и топлина на согорување поголема или еднаква на
19012,724 kJ/kg.
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СПИСОК НА СЛИКИ, ТАБЕЛИ, ГРАФИКОНИ И ДИЈАГРАМИ
Список на слики и шеми
Сл.1.1
Сл.1.2
Сл.1.3
Сл.1.4
Сл.1.5
Сл.2.1
Сл.3.1
Сл.3.2
Сл.3.3
Сл.3.4
Сл.3.5
Сл.3.6
Сл.3.7
Сл.3.8
Сл.6.1
Сл.7.1
Сл.7.2
Сл.7.3
Сл.7.4
Сл.7.5
Сл.8.1
Сл.8.2
Сл.8.3
Сл.8.4
Сл.8.5
Сл.8.6
Сл.8.7
Сл.9.1
Сл.10.1
Сл.10.2
Сл.10.3
Сл.10.4
Сл.10.5
Сл.10.6
Сл.10.7
Сл.10.8
Сл.10.9
Сл.10.10
Сл.10.11
Сл.10.12
Сл.10.13
Сл.10.14
Сл.10.15
Сл.10.16
Сл.10.17
Сл.10.18
Сл.11.2

Промени на површината на Сонцето со периода од 11 години
Движења на магнетното поле
Сончеви ветрови
Распоред на континенталните плочи во минатото
Движења на морските струи
Емитување на штетни гасови во атмосферата
Процеси на создавање на озон
Кислороден атом, молекула на кислород и молекула на озон
Формирање на озонска молекула во стратосферата
Разградување на озонот - Чепменов циклус
Шематски приказ на појавата на вртлог над Антарктикот
Процеси на разградување на озонските молекули од соединенија на
хлор и бром
Процеси на разградување на озонските молекули од CFC
Влијание на UV - зрачењето
Дозволена годишна потрошувачка на HCFC-супстанции во МТ
Електронски детектор за истекувања од сите ладилни супстанции
кои содржат хлор
Електронски детектор за откривање на HC истекување
Ултразвучен детектор на истекување
Ултравиолетов флуоресцентен детектор
Метод со меурчиња од сапун
Цилиндер за извлекување
Пресек на сервисен цилиндер
Апарати за извлекување и рециклирање
Извлекување на парен ладилен флуид
Извлекување со метода „туркај-влечи“
Рециклирање во еден премин
Рециклирање во повеќе премини
Опрема за полнење на НС
Термозвучен ладилник
Звучен компресор
Гадолиниумови кристали
Илустрација на магнетнокалоричен ефект
Циклус на магнетизација и демагнетизација (фазно)
Конфигурација и работен принцип на ЕМ ладилна машина
Ротирачки магнетен ладилник развиен од Astronautics Американска
корпорација во соработка со лабораторијата Ames
Термоелектричен уред: а) Електричен циклус и б) Едноставен ТЕ
ладилен систем
Шема на типичен ТЕ ладилник
Видови на ТЕ модули и физички изглед
ов
Повратен-Joule воздушен циклус: а) Основен воздушен затворен
ладилен циклус и б) Дијаграм притисок-енталпија
Шема на систем со воздушен циклус за греење и ладење на згради
Директен испарувачки ладилен систем
Индиректно – директен испарувач
Фази на абсорпциониот процес
Топлински мотор со Карнотов циклус
Топлински мотор со Стирлинг идеален циклус
Движења на клипот при Стирлинг циклус и p-v дијаграм на циклусот
Шема на ладилен систем: а) Со капиларна цевка и б) Со експанзионен
вентил

9
9
9
12
12
13
18
18
19
19
20
21
21
27
45
47
47
47
47
48
51
52
52
53
53
53
54
56
60
61
64
64
64
65
65
69
70
70
73
74
77
78
82
85
86
87
92
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Табела 11.8
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Употребувани ладилни средства во Република Македонија
Просечни вредности на озонската дупка 2000 до 2010
Список на тековни и завршени активности под мониторинг на
Канцеларијата за заштита на озон
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Податоци за анализираните ладилни медиуми
Податоци за анализираните ладилни медиуми
Вредности за хлоурдифлоурметан R-22 (CHClF2)
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16
17
24
42
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44
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61
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