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İçindekiler

Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği
(SOSİAD); 2005 yılında sektörün önde
gelen ithalatçı firmalarının, soğutma
sektörünün kurumsal ve sürdürülebilir
gelişimini sağlama, sektörün sorunlarına
çözüm üretme, üyeler arası dayanışma ve iş
ortamını geliştirme, sektörel gelişmelerden
eşzamanlı olarak bilgilenme, bilgi ve
deneyimleri paylaşmak amacıyla faaliyete
geçen bir sivil toplum kuruluşudur.

SOSİAD Hakkında

•

2018 yılı itibari ile seksen sekiz firmadan toplam doksan altı üyeye sahip
olan SOSİAD etkin bir sektörel dernektir.

•

SOSİAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet
gösteren Türkiye İklimlendirme Meclisi üyesidir.

•

SOSİAD, kuruluş çalışmalarında yer aldığı Türkiye İklimlendirme Sanayii
İhracatçıları Birliği (İSİB) üyesidir.

•

SOSİAD, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı
mütevelli heyeti üyesidir.

SOSİAD Hakkında - Üyelikler

(ISKAV)

SOSİAD, 2016 yılından beri AREA (Air Conditioning and
Refrigeration European Association) üyesidir.
1989 yılında Belçika’da kurulan AREA; ulusal soğutma,
klima ve ısı pompası (RACHP) dernekleri, müteahhitleri ve
teknisyen/mühendislerini temsil eden bir Avrupa
konfederasyonudur. 22 Avrupa ülkesinden toplam 23
milyar Avro’ya yaklaşan yıllık ciroya sahip küçük ve orta
ölçekli 13 bin servis şirketi ve 110 bin çalışanını temsil eden
26 ulusal derneğin sesidir.

SOSİAD ve AREA İlişkileri

AREA; bünyesinde yer alan F-Gaz, EN378/PED, Düşük GWP
Soğutkanlar, UNEP ile İlişkiler, Enerji, Worldskills ve Real
Alternatives (Alternatif Soğutucu Akışkanları konu alan AB
Projesi) çalışma grupları (task force) ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
Her çalışma grubunda SOSİAD’dan en az bir üye yer
almaktadır ve SOSİAD-UMTAG Komisyonu bünyesinde bu
başlıklar altında ayna çalışma grupları oluşturulmuştur.

SOSİAD ve AREA İlişkileri
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• Soğutkan seçimi bütünsel bir yaklaşım gerektirir ve enerji
verimliliği, sistem performansı, kişisel ve toplum sağlığına
olan etkileri, maliyet ile çevreye olan dolaylı ve dolaysız
zararlarını içerir.
• Örneğin, bazı HFO (Hidrofloroolefin)’lar henüz tüm
uygulamalar için test edilmemişlerdir ve GWP değerleri
düşük olmasına karşın bazıları hafif tutuşucudurlar ve
maliyetleri yüksektir.
• İdeal soğutkan yoktur. Doğal soğutkanlar, HFO’lar ve
muhtemel karışımlar kullanılmaya devam edeceklerdir.

Hangi Soğutkan?

GWP!
Bazı sera gazlarının GWP’leri
Soğutkan

Cihazın CO2 eşdeğeri cinsinden şarj miktarının belirlenmesi
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1

Metan

25

Azot Oksit

298

HFC-134a

1,430
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• Kilogram cinsinden şarj miktarı elde edildiğinde, sistemde kullanılan f-gazın
GWP’si ile çarpılarak CO2 eşdeğeri cinsinden şarj değeri bulunur.
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* IPCC 4. değerlendirme raporuna göre
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• F-Gaz şarjını belirlemek için işletmecinin cihazın etiketini, el kitabını veya
teknik özelliklerini incelemesi gerekmektedir. Herhangi bir sorun durumunda
işletmeci, imalatçıya ya da yetkili servis şirketine başvurmalıdır.

Soğutkan
R134a
R32
R404A
R407C
R410A
R422D
R507A

GWP
1430
675
3922
1774
2088
2729
3985

3,50
7,41
1,27
2,82
2,39
1,83
1,25

40
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500
Kg cinsinden şarj miktarı
27,97
34,97
349,65
59,26
74,07
740,74
10,20
12,75
127,49
22,55
28,18
281,85
19,16
23,95
239,46
14,66
18,32
183,22
10,04
12,55
125,47

1000
699,30
1.481,48
254,97
563,70
478,93
366,43
250,94

Tutuşma Sınıfı
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R-32
R-32, hafif yanıcı HFC cinsi bir soğutkandır.
ASHRAE 34’e göre yanıcılık sınıfı A2L’dir. R-410A
karışımı oluşturan soğutkanlardandır. GWP
değeri düşüktür. Yüksek basma basıncı
nedeniyle yağda ve kompresörde muhtemel
problemler nedeniyle, sıvı enjeksiyon benzeri
çözümler uygulanabilir.
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R-717 Amonyak (NH3)
• R-717 Amonyak (NH3), büyük endüstriyel soğutma tesislerinde yaygın
olarak kullanılan bir soğutkandır. ODP ve GWP’si sıfırdır. Zehirli olması
önündeki en büyük engellerden biridir. Büyük amonyaklı sistemlerde
verim, R-22 ile aynıdır.
• Düşük maliyetli bir soğutkan olmasına rağmen, zehirli olması ve
yanıcılığı ticari soğutma sistemlerinde kullanılmasında çekincelere
neden olmaktadır. Birçok ticari soğutma sisteminde bulunmayan özel
emniyet tedbirlerinin alınmasını gerektirmektedir.
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R-744 Karbondioksit
• R-744 Karbondioksit (CO2), yanıcı olmayan, düşük
zehirlilik seviyesine sahip, eldesi kolay ve maliyeti
düşüktür. CO2 çevriminin termodinamik açıdan
performansı HFC’lerden %30-50 daha kötü olmasına
rağmen, ısı transfer karakteristikleri açısından olumlu
özelliklere sahiptir.
• Birçok CO2’li sistem genelde transkritik çevrimde çalışır.
Bu sistemler yüksek dış hava sıcaklıklarında geleneksel
sistemlere nazaran daha düşük enerji verimliliğine sahiptir
ve sistem tasarımı birçok açıdan farklılıklar gösterir.
• Transkritik çevrimde geleneksel bir kondenser yerine
gaz soğutucu (gas cooler) kullanılır. CO2 çevriminde yüksek
basınç tarafındaki basınç 140 bar civarında olup, 240 bar’a
kadar çıkabilmektedir. Bu durum, gerek ısı değiştiriciler ve
gerekse de kompresör açısından büyük zorlukları
beraberinde getirmektedir.
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R-290 Propan
• R-290 Propan, ODP’si sıfır ve direkt GWP’si çok düşük bir
soğutkandır. Temini kolay ve maliyeti düşüktür. Propanlı
soğutma sisteminin çalışma basınçları
R-22’ye yakındır.
Genellikle 150 gramdan daha düşük şarjlı sistemlerde
kullanım yeri bulmaktadır.
• Propanın ve tüm hidrokarbonların dezavantajı yüksek
tutuşuculuklarıdır. Sistem maliyeti gerekli ek emniyet
tedbirleri nedeniyle yüksektir. Yüksek basınç, elektrik
bağlantıları ve yanıcı gaz konsantrasyonunu önlemek üzere
havalandırma önem arz eden konulardır.
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R-1234yf
R-1234yf, hidrofloroolefin (HFO) cinsi saf bir
soğutkan olup, GWP değeri
R-134a’dan çok
düşüktür. Otomobil iklimlendirme sistemlerinde
R-134a’nın yerini alacak gibi görünmektedir.
HFO1234yf’nin sabit ekipmanlarda kullanımına
henüz rastlanmamıştır. Hafif yanıcılık ve zehirlilik
özelliği vardır ve performansı R-134a’ya yakındır.
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Kısa ve Uzun Vadede Soğutkanlar
Komp.
HP

2017
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2019

2022

2030

25
Süpermarketler 400-1500m² & Hipermarketler > 1500m²
Y.hermetik
& Scroll

YASAK 13 >40kW / SNAP dışı

10

Yarı hermetik

CO2 Transkritik
GWP: 1 – A1

R404A R134a R407A/F
GWP: 1430-3922
– A1

R448A/9A - R452A - R450A - R513A - CO2 Sub.
GWP: 600-2000 – A1

R290 - R455A - HFO
GWP <150 – A3/A2L

Mağazalar < 400m²

Scroll &
Pistonlu

YASAK 12 / SNAP dışı

R448A/9A - R452A - R450A - R513A
R404A R134a R407A/F

GWP: 600 - 2000 – A1

R290 - R455A - HFO
GWP <150 – A3/A2L

GWP: 1430-3922 – A1

Gıda Muhafazası
Pistonlu

1

<1

YASAK 11 / SNAP dışı

R290 - R450A - R513A
R404A R507A R134a

GWP: 1430-3922 – A1

GWP: ≈600 – A1
3 – A3

R290 - R600a - HFO
GWP <5 – A3/A2L

Kaynak: Danfoss
24.09.2018

SNAP - Significant New Alternatives Policy

Sonuç
• HFC’lerin ODP değerleri sıfır olmasına rağmen, halen küresel
ısınma potansiyeline sahipler.
• Alternatifler yapılan çalışmalar bir süreç gerektirmektedir. Düşük
GWP’ye sahip HFC’ler, HFO’lar ve bunların karışımları ile doğal
soğutkanlar halen bir değerlendirme sürecindedirler.
• Teknoloji geliştikçe yeni uygulamalar ve sistem tasarımları söz
konusu olacak ve farklı soğutkanlar gündemi meşgul
edebileceklerdir.
• Hiçbir HFC soğutkan uygun muhafaza edildiğinde direkt küresel
ısınmaya sebep olmayacaktır. Kazaen ya da kasıtlı emisyonlar
(kaçaklar) sadece çevreye zarar vermeyecek aynı zamanda sistem
verimini düşürecektir. İklimlendirme soğutma ve diğer ilgili
sektörlerde, soğutkan geri kazanım ve kaçak önleme önümüzdeki
yıllarda üzerine daha fazla vurgu yapılacak konular olacaklardır.
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Florlu Sera Gazları (F-Gaz)

F-Gaz terimiyle, hidroflorokarbonlar
(HFC), perflorokarbonlar (PFC) ve
sülfürhegzaflor (SF6) kastedilmekte
olup, bu maddeler endüstriyel soğutma
uygulamaları, iklimlendirme sistemleri,
yalıtım ürünleri, yangın söndürücüler
gibi değişik uygulamalarda yaygın olarak
kullanılmaktadırlar.
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F-Gazlar 1990’larda CFC ve HCFC’lerin
yerini alan, ozon tabakasına zararlı
olmayan, düşük toksik değerlere sahip
ve çoğu yanıcı olmayan maddeleri
içermektedir. Bununla beraber, küresel
ısınma potansiyelleri (GWP) bağıl olarak
yüksektir.

Düzenlemenin Amacı
Yönetmeliğin amacı, Kyoto Protokolü kapsamındaki
sera gazlarının (HCFC, PFC, PF6) emisyonunu
azaltmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için
yürürlüğe giren alt başlıklar şöyledir:
• F-Gazların azaltılması, geri kazanımı, kullanımı ve imhası
• Etiketleme ve bu gazları içeren ekipmanın uygun tarzda devre
dışı bırakılması
• Bu gazlarla ilgili raporlama sisteminin geliştirilmesi
• Bazı ürünlerin pazara arz edilmesi ile ilgili kısıtlamalar
• Bu sektörde faaliyet gösteren teknik elemanlar ve şirketlerin
eğitim ve sertifikasyonu
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Sera
Gazlarının
Kontrol
Altında
Tutulması

24.09.2018

Bir soğutma, iklimlendirme ya da ısı pompasına sahip tesisin işletmeni
(operatörü), gaz kaçaklarını önlemek üzere gerekli tedbirleri almak ve
mevcut kaçakları en kısa zamanda tamir etmekle mükellef kılınmıştır. Aynı
zamanda, 3 kg’den fazla florlu sera gazı (F-Gaz) kaydının düzenli olarak
tutulması zorunludur.
• 3 kg ve daha fazla sera gazına sahip cihazlar, yılda en az bir kere kaçak
kontrolüne tabi tutulacaklardır. 6 kg’den az sera gazına sahip hermetik
sistemler bu kapsam dışında tutulmuşlardır.
• 30 kg ve daha fazla sera gazına sahip tesisler yılda en az iki kere kaçak
kontrolüne tabi tutulacaklardır.
• 300 kg ve üstü sera gazı içeren tesislere ise yılda en az dört kez kaçak
kontrolü yapılacaktır. Bu tesislerde aynı zamanda kaçak detektörleri
monte etme zorunlu olacak ve detektörler yılda en az bir kere kontrol
edilecektir. Kaçaklar onarıldıktan sonra bir ay içinde tekrar kontrole tabi
olacaklardır. Servis esnasında kullanılan soğutkanların kaydı
tutulacaktır.

Geri Toplama ve Etiketleme
Geri Toplama
• 4 Temmuz 2007 itibarıyla tesisin işletmeni, F-Gazların
sertifikalı eleman tarafından geri toplanabilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır. Yönetmeliğin
ilgili maddesi gereği, florlu sera gazlarının yeniden
doldurulmayan tüplerde pazara arz edilmesi 4 Temmuz
2007 itibarıyla yasaklanmıştır.
Etiketleme (EC 2068/2015)
• EC 517/2014’e göre 1 Ocak 2017’den sonra etikette şarj
miktarının CO2 eşdeğeri ve aynı zamanda f-gazın GWP’si
de yer almak zorundadır. Cihaz pazara ilk girdiğinde söz
konusu etiket üzerinde olmalıdır.
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Minimum Yeterlilikler
• I.Kategori sertifika sahipleri bütün faaliyetleri (kaçak kontrolü, geri kazanım, montaj ve servis) yerine
getirebilirler.
• II.Kategori sertifika sahipleri 3 kg’dan daha az veya eğer etiketinde hermetik (sızdırmaz) olduğu
belirtiliyor ise 6 kg’dan daha az florlu gaz ihtiva eden soğutma, iklimlendirme ve ısı pompaları ile ilgili
olarak geri kazanım, montaj ve servis faaliyetlerini yerine getirebilirler.
• III.Kategori sertifika sahipleri, 3 kg’dan daha az veya eğer etiketinde hermetik (sızdırmaz) olduğu
belirtiliyor ise, 6 kg’dan daha az florlu gaz ihtiva eden soğutma, iklimlendirme ve ısı pompaları ile ilgili
olarak geri kazanım faaliyetlerini yerine getirebilirler.
• IV.Kategori sertifika sahipleri, 3 kg ile daha fazla florlu gaz veya eğer etiketinde hermetik (sızdırmaz)
olduğu belirtiliyor ise, 6 kg veya daha fazla florlu gaz ihtiva eden soğutma, iklimlendirme ve ısı
pompaları ile ilgili olarak devrelere girişimi gerektirmeyen sızdırmazlık kontrolünü yerine
getirebileceklerdir.
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Eğitim ve Belgelendirme
• Kurulum, servis ve bakım hizmeti veren firma ve teknik personelin ayrıca geri
kazanım, geri dönüşüm, yeniden işleme ve bertaraf işlemlerini gerçekleştiren
teknik personel için teorik ve pratik eğitim ve belgelendirme sistemlerinin
kurulması zorunludur.
• Belgeler ilgili personelin:
• Gerekli niteliklere,
• İlgili mevzuat ve standartlar hakkında bilgiye,
• Emisyonların önlenmesi ve gazların geri kazanımı ayrıca ilgili tip ve
büyüklükteki ekipmanın kullanımı konusunda yeterliliğe,
sahip olduğunu gösterir.
• Gerekli belgelere sahip olmayan personel ve şirketlerin mevzuat kapsamında
kalan faaliyetleri yapması yasaktır. Ancak, ilgili belgeyi almak için eğitim gören
teknik personel 2 yıl boyunca yanında belge sahibi bir diğer teknik personel ile bu
faaliyetleri yürütebilir.
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Raporlama
• Florlu Sera Gazlarını üretenler, ithal eden veya ihraç
edenler her yıl bir önceki yıla ait verileri raporlamakla
yükümlüdür.
• Üreticiler - tahmin edilen ana kullanım alanları ile birlikte
üretim miktarlarını, satış miktarlarını ve geri dönüştürülen,
yeniden işlenen ve imha edilen gaz miktarlarını,
• İthalatçılar - tahmin edilen ana kullanım alanları ile birlikte
ithal edilen gaz miktarını, geri dönüştürme, yeniden işleme
ve imha edilmek için ithal edilen gaz miktarını,
• İhracatçılar - ihraç edilen gaz miktarını, geri dönüştürme,
yeniden işleme ve imha edilmek için ihraç edilen gaz
miktarını, raporlarlar.
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AB ile
Montreal
Protokolü
Terkediş Takvimi
Arasındaki Farklar
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YENİ F-GAZ YÖNETMELİĞİ (EC - 517/2014)
(EC) 842/2006 sayılı Yönetmeliğe kıyasla başlıca değişiklikler nelerdir?

• Evsel buzdolapları ve dondurucular  150 ve üzeri GWP’si olan HFC’ler içeren –
1 Ocak 2015’ten itibaren
• Perakende ve gıda hizmetinde ürünlerin depolanması, sergilenmesi veya
dağıtımı (“ticari kullanım”) için buzdolapları ve dondurucular hermetik olarak
sızdırmazlığı sağlanmış sistemler  2500 ve üzeri GWP’si olan HFCler içeren – 1
Ocak 2017 ve 150 ve üzeri GWP’si olan HFC’ler içeren –
1 Ocak 2020
• Taşınabilir oda tipi klima aletleri (son kullaınıc tarafından farklı odalara
taşınabilen, hermetik olarak sızdırmaz cihazlar)  150 ve üzeri GWP’si olan
HFC’ler içeren – 1 Ocak 2020
24.09.2018

4 Ocak 2018
F-Gaz
Yönetmeliği
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Florlu Gazlar Pratik Sınav
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Florlu Gazlar Pratik
Sınav
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Florlu Gazlar
Pratik Sınav
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Amacı, düşük GWP’ye sahip soğutkanlar için karma öğrenme platformu oluşturmak olan ve AB Komisyonu
tarafından desteklenen Real Alternatives projesinin ikinci safhasında SOSİAD sosyal ortak olarak aktif rol
alacaktır.
REAL Alternatives for LIFE” başlığı ile lansmanı yapılan projede, mevcut eğitim
içerikleri güncellenecek, emniyetli çalışma standartları ile ilgili yeni eğitim
materyalleri geliştirilecek ve pratik uygulamalar ile değerlendirme metodolojisi
belirlenecektir. Aynı zamanda, eğitimcilerin eğitimi ile ilgili tüm sosyal ortakların
bulunduğu ülkelerde seminerler düzenlenecektir.
Bu eğitimlerin ilgili alandaki işverenler, tedarikçiler, üreticiler, son kullanıcılar ve politika
belirleyiciler tarafından tanınması için geniş çapta yürütülecek faaliyetler de proje
kapsamı içindedir. Sonuç olarak, bu yeni soğutkan uygulamaları konusunda güven artırıcı
bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin sonunda tüm Avrupa’da yaklaşık 220
bin teknisyene proje tarafından akreditasyonu sağlanmış eğitmenler tarafından bu
eğitimlerin ulaştırılması hedeflenmektedir.
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13 ülkeden enstitüler ile eğitim ve sektörel kuruluşlar, Haziran 2017’de başlayıp üç yıl
sürecek bu önemli uluslararası projede birlikte çalışacaklardır. Türkiye (SOSİAD),
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
İspanya, Romanya, Danimarka ve Portekiz gibi 13 farklı ülkeden 15 sosyal ortağın yer
aldığı projenin sonuçları 13 farklı dilde yayımlanacaktır.
Proje yönetimi; İngiltere’den IOR (The Institute of Refrigeration) ve London South Bank
University, Belçika’dan University College Limburg, Almanya’dan IKKE, İtalya’dan ATF,
Fransa’dan PROZON ve International Institute of Refrigeration ve SOSİAD’ın da tam üye
olduğu merkezi Belçika’da bulunan AREA (Air Conditioning and Refrigeration European
Association) tarafından gerçekleştirilmektedir.

24.09.2018

REAL Alternatives 4 LIFE AB projesi; düşük GWP’li doğal ve alternatif soğutkanlarla ilgili iyi uygulamaları amaç
edinen eğitimlerin tüm Avrupa’da yaygınlaştırılmasını amaç edinmektedir.
Türkiye’den (SOSİAD), Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya, Romanya ve Portekiz gibi farklı ülkelerden
paydaşların yer aldığı projenin bu aşamasının üç yıl sürmesi planlanmaktadır.
Proje; düşük GWP'li soğutucu akışkanlara geçiş konusunda Avrupa'daki bilgi, farkındalık ve teknik beceri
konularındaki eksiklikleri, güvenilir/güncel eğitim materyalleri ve Avrupa’da belirlenen eğitim merkezlerinde
doğal/alternatif soğutkanlar konusundaki eğitim programları ile gidermeyi amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, SOSİAD üyesi firmalardan belirlenen beş mühendis Kasım-Aralık 2018’de AB’deki değişik eğitim
merkezlerinde teorik/uygulamalı eğitim alacaklardır. Eğitim materyalleri Türkçe dâhil 14 farklı dilde hazırlanarak
e-öğrenme platformunda http://www.realalternatives4LIFE.eu adresinde kullanıma sunulmuştur.
Proje kapsamında ülkemizde ve dört paydaş ülkede seçilen eğitim merkezlerinde CO2 ve HC soğutkanlar
konusunda uygulamalı "Eğitimcilerin Eğitimi" faaliyetleri 2019 yılında gerçekleştirilmeye başlanacaktır.
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