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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

1987 
Montreáli jegyzőkönyvMontreáli jegyzőkönyv

megállapodás az ózonkárosító anyagok, így a 
háztartási hűtőtechnikában egyeduralkodónak 
számító R12 (diklór-diflór metán) gyártásának 
folyamatos csökkentéséről, majd 
megszüntetéséről, a gyártók megkezdik új g gy g j
hűtőközegek kifejlesztését 
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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

1994 
Az  R134a – immár klórmentes, tehát nem 
ózonkárosító gáz bevezetése a 
sorozatgyártásba (LEHEL). 
Hátrányai: 
– szervizproblémák (sok dugulás), 
– melegházhatást előidéző tényező számottevő, 
– hatásfok limitált 

további kutatások egy teljesen környezetbarát, 
jó hatásfokú hűtőközeg irányába
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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

19941994
Az R600a megjelenése a német piacon

100 %-ban környezetbarát, 
jó hatásfok,
csendes 
Hátrány: gyúlékony(!)
– új konstrukciós megoldások, 
– új szerviztechnológia (Lokring)
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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

1995 
Magyarországon is elkezdik az R600a hűtők gy g
gyártását a német piacra, 
AEG és Electrolux modellek hazai értékesítése 
(kis darabszámban) szintén izobutánnal
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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

1995 május
szerviztréning az AEG-nél R600a javításról, g j
első Lokring szervizkészlet beszerzése
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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

1996 január
az első helyszíni javítás y j
Magyarországon   
(Bp, Tököli út)
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Hogyan is jutottunk el idáig?Hogyan is jutottunk el idáig?

1997 ősz
R600a Zanussi készülék (ZD22/6RD) a LEHEL-től ( )
nagy darabszámban megjelenik a magyar piacon, 
40 szervizpartnerünk vásárol R600a javítókészletet és p j
vesz részt az Electrolux oktatásán  

ELKEZDŐDIK AZ IZOBUTÁNOS HŰTŐKÉSZÜLÉKEK 
JAVÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

8



Mi is az az izobután?Mi is az az izobután?

R600a (Izobután)R600a (Izobután)
tiszta szénhidrogén, így nincs hatása az ózonrétegre, sem a globális 
felmelegedésre. 
Megnevezés 2-methylpropán (Isobután)
Képlet CH(CH3)3         (i-C4H10)
Molekulasúly 58,123 g/mol
F á (1013 hP ) 11 61 CForráspont (1013 hPa) - 11,61 oC
Elpárolgási hő 366,7 kJ/ kg
Folyadék szine színtelen
Ill t hé éd kéIllat enyhén édeskés 
Gyúlékonyság
– gyulladási hőmérséklet: 460 °C

lobbanáspont: - 80 °C– lobbanáspont: - 80 C
Robbanási hat.ek Robbanásveszélyes 1,8…8,5 térf% között
Toxicitás nem mérgező; enyhén narkotikus ; max. 
1000ppm
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Mi is az az izobután?Mi is az az izobután?

Környezetkárosító hatásKörnyezetkárosító hatás
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Mi is az az izobután?Mi is az az izobután?

Hűtőközegek nyomásaHűtőközegek nyomása
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tehát miért is jó az R600a?…tehát miért is jó az R600a?

Nagy párolgáshő kevesebb hűtőközegNagy párolgáshő-kevesebb hűtőközeg 
Alacsony kondenzációs nyomás –y y
alacsonyabb energiafogyasztás

Alacsony kondenzációs nyomás –
l j i t ( 2 3 dB/A)alacsony zajszint (-2…3 dB/A)

Teljesen környezetbarátTeljesen környezetbarát
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Folyamatos térnyeréseFolyamatos térnyerése

AEG 100% 1995-től

Electrolux 100% 1999-tőlElectrolux 100% 1999 től

Zanussi 100% 2004-től

2004-ben új Energia Osztály szabályozás az EU-ban 

200 TŐL MÁR CSAK R600A KÉSZÜLÉKET2005-TŐL MÁR CSAK R600A KÉSZÜLÉKET 

FORGALMAZUNK
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Az eltelt időszak tapasztalataiAz eltelt időszak tapasztalatai

alkalmazhatóság fagyasztókészülékekben 

feltölthető – e R600a kompresszor R134a-val?p

feltölthető – e R134a kompresszor R600a-val?

forrasztható e az R600a hűtőkör?forrasztható-e az R600a hűtőkör?

áramlási zaj 
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Napjaink trendjeiNapjaink trendjei

alumínium szívócső és kapilláriscső

termékek várható élettartama - „eldobható 
hűtőszekrény”?

európai kompresszorgyártás jövőjeeurópai kompresszorgyártás jövője

fogyasztói elvárások változása 

1 k– 1 kompresszor, 

– No-Frost, 

– elektronika, 

– inox,
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inox,

Árverseny - szolgáltatásverseny



Napjaink trendjeiNapjaink trendjei

R600a és R290 
kiskereskedelmi 
beépített aggregátos 
gépeknél

Max. töltetmennyiség 
150 gr
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ZárszóZárszó

Azt nem tudom hogy az európai háztartási hűtőkészülék 
gyártásnak mit hoz a jövő, de az izobutánnak egyenlőre 

semmiféle alternatíváját vagy konkurrenciáját nem 
látom.

EGYÉRTELMŰ, HOGY A HÁZTARTÁSI 
HŰTŐKÉSZÜLÉKEK HŰTŐKÖZEGE NAPJAINKBAN AZ 
IZOBUTÁN ÉS ELŐRELÁTHATÓLAG A JÖVŐBEN IS AZ 

MARAD – megkerülhetetlen minden hűtőgépszerelőMARAD megkerülhetetlen minden hűtőgépszerelő 
számára.

17



ZárszóZárszó

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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Ali LászlóAli László
Electrolux Lehel Kft – HKVSZ

Keszthely  2010 11 04Keszthely, 2010.11.04



R12 betiltás 1994
R134a megjelenés 1994 (műsz. problémák)
R6  R600a 1995 
Teljes átállás 2004 (en fogyasztás)Teljes átállás 2004 (en.fogyasztás)



‐R22 felhasználásának betiltása új 
ké ülék kbkészülékekben
‐R134a melegházhatás szempontjából nem ‐R134a melegházhatás szempontjából nem 
megfelelő
‐Energiafogyasztás csökkentés igénye

MEGOLDÁS: R290 (propán)MEGOLDÁS: R290 (propán)



,



,



Robbanásveszély!y

Max. hűtőközeg menny.: 150 gr 
(beép. aggregátos modelleknél)



BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK:

??????
MÉG NEM TISZTÁZOTTAKMÉG NEM TISZTÁZOTTAK

LEGYÜNK KÖRÜLTEKINTŐEK!
(tűzbiztonsági szakvizsga)(tűzbiztonsági szakvizsga)


