SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK

(19)

PREKLAD EURÓPSKEHO
PATENTOVÉHO SPISU
(97)

ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EP 2 814 897 B1

(96)

Číslo a dátum podania európskej patentovej
prihlášky: EP13748803.7, 11. 2. 2013

(97)

Dátum vydania európskeho patentového
spisu: 11. 4. 2018

(31)

Číslo prioritnej prihlášky: 201261598056 P,
201313762550

(32)

Dátum podania prioritnej prihlášky: 13. 2. 2012,
8. 2. 2013

(33)

Krajina alebo regionálna organizácia priority: US,
US

(45)

Dátum sprístupnenia prekladu európskeho
patentového spisu verejnosti: 1. 10. 2018

(11)

Číslo dokumentu:

E 27627
(13)

Druh dokumentu:

(51)

Int. Cl. (2018.01):

T3

C09K 5/00

Vestník ÚPV SR č.: 10/2018
(62)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky:

(86)

Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
PCT/US2013/025509

(87)

Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
WO 2013/122854

Majiteľ:

Honeywell International Inc., Morris Plains, NJ, US;

(72)

Pôvodca:

YANA MOTTA Samuel F., Morristown, New Jersey, US;
SPATZ Mark W., Morristown, New Jersey, US;
VOGL Ronald P., Morristown, New Jersey, US;
VERA BECERRA Elizabet del CARMEN, Morristown, New Jersey, US;

(74)

Zástupca:

inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Bratislava, SK;

(54)

Názov:

Kompozície a spôsoby na prenos tepla

)

0)

Poznámka: V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý
podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne
a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho
patentového dohovoru).

10)

(10)

SK
SK
SK
SK
SK
SK
K

E 27627
E 27627
E 27627
E 27627
E 27627
E 27627
E 27627
E 27627
E 27627
27627
27627
7627
627
27
7

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
3

(73)

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

1

Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
Tento vynález sa týka kompozícií, spôsobov a systémov, ktoré sú užitočné v chladiacich
aplikáciách, so zvláštnym prínosom na stredne- a nízkoteplotné chladiace aplikácie, a najmä
aspektov chladiacich kompozícií na výmenu chladiva HFC-404A na ohrievacie a chladiace
aplikácie a na modernizáciu stredno- a nízkoteplotných chladiacich systémov vrátane
systémov navrhnutých na použitie s HFC-404A.
POZADIE VYNÁLEZU
Mechanické chladiace systémy a súvisiace zariadenia na prenos tepla, ako sú tepelné
čerpadlá a klimatizačné zariadenia, používajúce chladiace kvapaliny, sú v odbore dobre
známe na priemyselné, komerčné a domáce použitie. Použitie kvapalín na báze fluorouhlíka
sa rozšírilo do mnohých domácich, komerčných a priemyselných aplikácií, ako pracovná
kvapalina v systémoch ako sú klimatizácie, tepelné čerpadlá a chladiace systémy. Kvôli istým
podozreniam na problémy so životným prostredím, vrátane pomerne vysokého potenciálu
globálneho otepľovania spojeného s použitím niektorých kompozícií, ktoré sa doteraz
používali v týchto aplikáciách, bolo stále viac žiaduce používať kvapaliny, ako sú fluorované
uhľovodíky ("HFC") s nízkou alebo dokonca nulovou depléciou ozónu a potenciálom
globálneho otepľovania. Rad vlád, napríklad, podpísal Kjótsky protokol na ochranu
globálneho životného prostredia a stanovil zníženie emisií CO2 (globálne otepľovanie).
Existuje teda potreba málo horľavej alebo nehorľavej, netoxickej alternatívy, ktorá by
nahradila niektoré HFC s vysokým potenciálom globálneho otepľovania.
Jedným dôležitým typom chladiaceho systému je "nízkoteplotný chladiaci systém". Také
systémy sú obzvlášť dôležité pre potravinársky, distribučný a maloobchodný priemysel,
pretože hrajú zásadnú úlohu pri zaisťovaní toho, aby potraviny, ktoré sa dostanú k
spotrebiteľovi, boli čerstvé a vhodné na jedenie. V takých nízkoteplotných chladiacich
systémoch sa bežne používa chladiaca kvapalina HFC-404A (kombinácia HFC-125: HFC143a: HFC134a v hmotnostnom pomere približne 44:52:4 v odbore označovaná ako HFC404A alebo R-404A). R-404A má odhadovaný vysoký potenciál globálneho otepľovania/Global Warming Potential (GWP) s hodnotou 3922.
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Existuje teda rastúca potreba nových fluorouhlíkových a fluorovaných uhľovodíkových
zlúčenín a kompozícií, ktoré sú atraktívnymi alternatívami ku kompozíciám doteraz
používaným v týchto a iných aplikáciách. Napríklad je žiaduce modernizovať chladiace
systémy obsahujúce chlór nahradením chladiva obsahujúceho chlór chladiacimi zlúčeninami,
ktoré neobsahujú chlór, ktoré nebudú poškodzovať ozónovú vrstvu, ako sú fluorované
uhľovodíky (HFC). Priemysel všeobecne a najmä odvetvia v oblasti prenosu tepla neustále
hľadajú nové zmesi na báze fluorovaných uhľovodíkov, ktoré ponúkajú alternatívy a
považujú sa za ekologicky bezpečnejšie náhrady CFC a HCFC. Všeobecne sa však považuje
za dôležité, prinajmenšom pokiaľ ide o teplonosné kvapaliny, že akákoľvek potenciálna
náhrada musí mať tiež vlastnosti prítomné v mnohých najčastejšie používaných kvapalinách,
ako sú okrem iného vynikajúce teplonosné vlastnosti, chemická stabilita, nízka alebo žiadna
toxicita, nehorľavosť a/alebo kompatibilita s mazivom.
Pokiaľ ide o účinnosť pri používaní, je dôležité poznamenať, že strata termodynamického
výkonu alebo energetickej účinnosti chladiva môže mať sekundárne dopady na životné
prostredie vďaka zvýšenej spotrebe fosílnych palív v dôsledku zvýšeného dopytu po
elektrickej energii.
Ďalej sa všeobecne považuje za žiaduce, aby boli náhrady za CFC chladivá účinné bez
zásadných technických zmien konvenčnej technológie kompresie pár, ktorá sa v súčasnej
dobe používa s CFC chladivami.
Horľavosť je ďalšou dôležitou vlastnosťou pre mnoho aplikácií. To znamená, že v
mnohých aplikáciách, najmä v aplikáciách pre prenos tepla, sa považuje za dôležité alebo
nevyhnutné použiť kompozície, ktoré sú nehorľavé. Preto je často výhodné v takých
kompozíciách použiť zlúčeniny, ktoré sú nehorľavé. Termín "nehorľavý", ako sa tu používa,
sa týka zlúčenín alebo kompozícií, ktoré boli stanovené ako nehorľavé, v súlade s normou
ASTM E-681 z roku 2002. Bohužiaľ mnoho HFC, ktoré by bolo inak vhodné použiť v
chladiacich kompozíciách, nie sú "nehorľavé". Napríklad difluóretán (HFC-152a) a fluóralkén
1,1,1-trifluórpropén (HFO-1243zf) sú obidva horľavé a preto nevhodné na použitie v
mnohých aplikáciách.
WO 2010/129920 opisuje kompozíciu obsahujúcu HFC-32, HFC-125, HFC-134a a HFO1234ze a/alebo HFO-1234yf a ich použitie v chladiacich spôsoboch a systémoch.
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Žiadatelia o patent si preto uvedomujú potrebu kompozícií, a zvlášť kompozícií na
prenos tepla, ktoré sú veľmi výhodné v ohrievacích a chladiacich systémoch a spôsoboch,
zvlášť v ohrievacích a chladiacich systémoch na kompresiu pary a konkrétnejšie v
nízkoteplotných chladiacich systémoch, vrátane systémov, používaných a/alebo navrhnutých
na použitie s HFC-404A.
ZHRNUTIE VYNÁLEZU
Žiadatelia o patent zistili, že sa skôr uvedené potreby a ďalšie potreby môžu uspokojiť
kompozíciami, spôsobmi a systémami, ktoré obsahujú alebo využívajú viaczložkovú zmes,
zahŕňajúcu: (a) 26 hmotn. %. HFC-32; (b) 26 hmotn. %. HFC-125; (c) 21 hmotn. %. HFC134a; (d) 20 hmotn. %. HFO-1234yf a (e) 7 hmotn. %. HFO-1234ze, pričom hmotnostné
percento sa uvádza na základe celkového počtu zložiek (a)-(e) v kompozícii.
Predložený vynález tiež poskytuje spôsoby a systémy, ktoré využívajú kompozície podľa
predloženého vynálezu, vrátane spôsobov a systémov na prenos tepla a na modernizáciu
existujúcich systémov na prenos tepla. Určité výhodné aspekty spôsobu podľa predloženého
vynálezu sa týkajú spôsobov chladenia pri relatívne nízkych teplotách, napríklad v
nízkoteplotných chladiacich systémoch. Ďalšie výhodné aspekty spôsobu podľa predloženého
vynálezu poskytujú spôsoby modernizácie existujúceho chladiaceho systému, výhodne
nízkoteplotných chladiacich systémov, navrhnutých tak, že obsahujú alebo majú obsahovať
chladivo R-404A, zahŕňajúce zavedenie kompozície podľa predloženého vynálezu do
systému bez zásadných technických zmien uvedeného existujúceho chladiaceho systému.
Termín HFO-1234ze sa tu používa všeobecne na označenie 1,1,1,3-tetrafluórpropénu,
nezávisle od toho, či ide o cis- alebo trans-formu. Pojmy "cisHFO-1234ze" a "transHFO1234ze" sa tu používajú na opis cis- a trans-foriem 1,1,1,3-tetrafluórpropénu. Termín "HFO1234ze" preto zahŕňa vo svojom rozsahu cisHFO-1234ze, transHFO-1234ze a všetky ich
kombinácie a zmesi.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
Nízkoteplotné chladiace systémy sú dôležité v mnohých aplikáciách, napríklad v
potravinárskom, distribučnom a maloobchodnom priemysle. Také systémy hrajú zásadnú
úlohu pri zaisťovaní toho, aby potraviny, ktoré sa dostanú k spotrebiteľovi, boli čerstvé a
vhodné na konzumáciu. V takých nízkoteplotných chladiacich systémoch bola jednou z bežne
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používaných chladiacich kvapalín HFC-404A, ktorá má odhadovaný vysoký potenciál
globálneho otepľovania/Global Warming Potential (GWP) s hodnotou 3922. Žiadatelia o
patent zistili, že kompozícia podľa predloženého vynálezu spĺňa výnimočným a
neočakávaným spôsobom potrebu alternatív a/alebo náhrad chladív pre také aplikácie, zvlášť
a výhodne HFC-404A, ktoré majú naraz nižšie hodnoty GWP a poskytujú v podstate
nehorľavé, netoxické kvapaliny, ktoré majú tesné zhody s chladiacou kapacitou a/alebo
účinnosťou HFC-404A v takých systémoch.
Predložený vynález môže tiež zahŕňať strednoteplotné chladiace kompozície, systémy a
spôsoby chladenia. Podľa určitých výhodných uskutočnení sa do súčasných spôsobov a
systémov zahŕňajú teploty výparníka vyššie ako -15 °C až asi 5 °C. Príkladom takého
strednoteplotného systému a spôsobu je chladenia v priestore pre čerstvé potraviny v domácej
chladničke.
KOMPOZÍCIA NA PRENOS TEPLA
Kompozícia podľa predloženého vynálezu je všeobecne adaptabilná na použitie v
aplikáciách pre prenos tepla, to znamená, ako ohrievacie a/alebo chladiace médium, ale je
obzvlášť dobre prispôsobená na použitie, ako sa spomína skôr, v stredne- a nízkoteplotných
chladiacich systémoch, a v nízkoteplotných systémoch, ktoré na tento účel používajú HFC404A a/alebo systémoch, ktoré na tento účel používajú R-22.
Žiadatelia o patent zistili, že použitie zložiek kompozície podľa predloženého vynálezu v
konkrétnych množstvách opísaných v tomto dokumente, je dôležité na dosiahnutie
výhodných, ale problematicky dosiahnuteľných kombinácií vlastností, ktoré vykazuje
kompozícia podľa predloženého vynálezu, najmä vo výhodných systémoch a spôsoboch, a že
použitie týchto rovnakých zložiek, ale v podstate mimo určené množstvo, môže mať škodlivý
účinok na jednu alebo viacero dôležitých vlastností kompozície, systémov alebo spôsobov
podľa predloženého vynálezu.
Kompozícia podľa predloženého vynálezu obsahuje: (a) 26 hmotn. %. HFC-32; (b) 26
hmotn. %. HFC-125; (c) 21 hmotn. %. HFC-134a; (d) 20 hmotn. %. HFO-1234yf a (e) 7
hmotn. %. HFO-1234ze, pričom hmotnostné percento sa uvádza na základe celkového počtu
zložiek (a)-(e) v kompozícii.
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Aj keď sa predpokladá, že je možné použiť ktorýkoľvek z izomérov HFO-1234ze,
žiadatelia o patent zistili, že v niektorých uskutočneniach je výhodné, aby HFO-1234ze
obsahoval transHFO-1234ze a výhodne obsahoval transHFO-1234ze v podstatnom pomere a
v istých uskutočneniach pozostával v podstate z transHFO-1234ze.
Ako sa uvádza skôr, žiadatelia o patent zistili, že kompozícia podľa predloženého
vynálezu má schopnosť dosiahnuť problematicky dosiahnuteľnú kombináciu vlastností,
vrátane najmä nízkeho GWP. Ako neobmedzujúci príklad ukazuje nasledujúca tabuľka A
podstatné zlepšenie GWP, ktoré vykazujú kompozície podľa predloženého vynálezu (A5) v
porovnaní s HFC-404A, ktorý má hodnotu GWP 3922. Referenčná kompozícia A1 až A4 sa
tiež uvádza v tabuľke A.
TABUĽKA A
Kompozícia podľa predloženého vynálezu (hmotnostný
podiel založený na identifikovaných zložkách)
R125/R134a/R143a (0,44/0,04/0,52)

Názov

GWP

GWP ako
percento
R404A GWP

R404A 3922

R32/R125/R134a/1234ze/1234yf (0,25/0,25/0,21/0,20/0,09) A1

1344

34 %

R32/R125/R134a/1234yf (0,25/0,25/0,2/0,3)

A2

1330

34 %

R32/R125/R134a/1234ze/1234yf (0,26/0,26/0,21/0,17/0,1)

A3

1386

35 %

R32/R125/R134a/1234ze (0,26/0,26/0,21/0,27)

A4

1386

35 %

R32/R125/R134a/1234ze/1234yf (0,26/0,26/0,21/0,07/0,20) A5

1386

35 %

Kompozícia podľa predloženého vynálezu môže obsahovať ďalšie zložky za účelom zvýšenia
alebo poskytnutia určitej funkčnosti kompozície alebo v niektorých prípadoch zníženia
nákladov na kompozíciu. Napríklad, chladiace kompozície podľa predloženého vynálezu,
najmä tie, ktoré sa používajú v systémoch na kompresiu pary, obsahujú lubrikant, obvykle v
množstve od asi 30 hmotn. % do asi 50 hmotn. % kompozície a v niektorých prípadoch
potenciálne v množstve väčšom ako asi 50 % a v ďalších prípadoch v množstve tak nízkom
ako je približne 5 %. Okrem toho môžu kompozície podľa predloženého vynálezu obsahovať
tiež kompatibilizátor, ako je propán, za účelom podpory kompatibility a/alebo rozpustnosti
lubrikantu. Také kompatibilizátory, vrátane propánu, butánov a pentánov, sa výhodne
nachádzajú v množstve od približne 0,5 do približne 5 hmotn. % kompozície. Kombinácie
povrchovo aktívnych činidiel a solubilizačných činidiel sa môžu tiež pridávať ku
kompozíciám podľa predloženého vynálezu, za účelom zvýšenia rozpustnosti oleja, ako sa
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opisuje v US patente č. 6516837. Bežne používané chladiace mazivá, ako sú polyolové estery
(POE) a polyalkylénglykoly (PAG), oleje PAG, silikónový olej, minerálny olej, alkylbenzény
(AB) a poly-alfa-olefín (PAO), ktoré sa používajú v chladiacich strojoch s chladivom
obsahujúcim fluorované uhľovodíky (HFC), sa môžu použiť s chladiacou kompozíciou podľa
predloženého vynálezu. Komerčne dostupné minerálne oleje zahŕňajú Witco LP 250
(registrovaná ochranná známka) od spoločnosti Witco, Zerol 300 (registrovaná ochranná
známka) od spoločnosti Shrieve Chemical, Sunisco 3GS od spoločnosti Witco a Calumet
R015 od spoločnosti Calumet. Komerčne dostupné alkylbenzénové mazivá zahŕňajú Zerol
150 (registrovaná ochranná známka). Komerčne dostupné estery zahŕňajú neopentyl glykol
dipelargonát, dostupný ako Emery 2917 (registrovaná ochranná známka) a Hatcol 2370
(registrovaná ochranná známka). Ďalšie užitočné estery zahŕňajú fosfátové estery, estery
dibázickej kyseliny a fluoroestery. V niektorých prípadoch majú oleje na báze uhľovodíkov
dostatočnú rozpustnosť s chladivom, ktoré sa skladá z jodovodíka, kombinácie jodovodíka a
uhľovodíkového oleja môže byť stabilnejšia ako iné typy maziva. Taká kombinácia môže byť
preto

výhodná.

Medzi

výhodné

lubrikanty

patria

polyalkylénglykoly

a

estery.

Polyalkylénglykoly sú vysoko výhodné v niektorých uskutočneniach, pretože sa v súčasnej
dobe používajú v konkrétnych aplikáciách, ako je mobilná klimatizácia. Samozrejme sa môžu
použiť rôzne zmesi rôznych typov mazív.
SPÔSOBY A SYSTÉMY NA PRENOS TEPLA
Spôsoby, systémy a kompozície podľa predloženého vynálezu sú veľmi adaptabilné na
použitie so širokou škálou systémov na prenos tepla všeobecne a najmä s chladiacimi
systémami, ako sú klimatizačné systémy (vrátane stacionárnych aj mobilných klimatizačných
systémov), chladenie, systémy čerpadiel a podobne. V určitých výhodných uskutočneniach sa
kompozícia podľa predloženého vynálezu používa v chladiacich systémoch pôvodne
určených na použitie s chladivom HFC, ako je napríklad R-404. Kompozícia podľa
predloženého vynálezu má tendenciu vykazovať mnoho žiaducich vlastností chladiva R404A, ktoré má ale hodnotu GWP, podstatne nižšiu ako u chladiva R-404A, pričom má
súčasne kapacitu a/alebo účinnosť, ktorá je v podstate podobná alebo je v podstate rovnaká a
je výhodne vysoká alebo vyššia ako u chladiva R-404A. Žiadatelia o patent si najmä
uvedomujú, že určité výhodné uskutočnenia kompozícií podľa predloženého vynálezu majú
tendenciu vykazovať pomerne nízke potenciály globálneho otepľovania ("GWP"), výhodne
menej ako približne 2500, výhodnejšie menej ako približne 2400 a ešte výhodnejšie nie viac
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ako približne 2300. V niektorých uskutočneniach majú kompozície podľa predloženého
vynálezu hodnotu GWP asi 1500 alebo menej a ešte výhodnejšie menej ako asi 1000.
V niektorých ďalších výhodných uskutočneniach sa kompozície podľa predloženého
vynálezu používajú v chladiacich systémoch, ktoré obsahovali a/alebo sa pôvodne navrhovali
na použitie s chladivom R-404A. Kompozícia podľa predloženého vynálezu sa môže použiť v
chladiacich systémoch obsahujúcich mazivo, ktoré sa bežne používa s chladivom R-404A,
ako sú minerálne oleje, polyalkylbenzén, polyalkylénglykolové oleje a podobne, alebo sa
môžu použiť s inými mazivami, ktoré sa tradične používajú s chladivami HFC. Termín
"chladiaci systém", ako sa tu používa, sa všeobecne vzťahuje na akýkoľvek systém alebo
zariadenie alebo akýkoľvek diel alebo akúkoľvek časť takého systému alebo zariadenia, ktoré
využívajú chladivo na chladenie. Také chladiace systémy zahŕňajú napríklad klimatizačné
zariadenie, elektrické chladničky, chladiče (vrátane chladičov využívajúcich odstredivé
kompresory) a podobne.
Ako sa uvádza skôr, predložený vynález dosahuje mimoriadne prednosti v spojení so
systémami známymi ako nízkoteplotné chladiace systémy. Termín "nízkoteplotný chladiaci
systém", ako sa tu používa, sa týka chladiacich systémov s kompresnými parami, ktoré
využívajú jeden alebo viacero kompresorov a teplotu kondenzátora v rozsahu od asi 35 °C do
asi 45 °C. Vo výhodných uskutočneniach takých systémov majú systémy teplotu výparníka v
rozsahu od asi -40 °C do menej ako asi -15 °C, výhodnejšie v rozsahu od asi -35 °C do asi 25 °C, s teplotou výparníka výhodne asi -32 °C. Okrem toho, vo výhodných uskutočneniach
takých systémov majú systémy stupeň prehriatia na výstupe výparníka od asi 0 °C do asi
10 °C, so stupňom prehriatia na výstupe výparníka výhodne v rozsahu od asi 4 °C do asi 6 °C.
Okrem toho, vo výhodných uskutočneniach takých systémov majú systémy stupeň prehriatia
v sacom potrubí v rozsahu od asi 15 °C do asi 25 °C, pričom stupeň prehriatia v sacom
potrubí je výhodne v rozsahu od asi 20 °C do približne 25 °C.
V jednom neobmedzujúcom uskutočnení sa môže kompozícia na prenos tepla podľa
predloženého vynálezu použiť na modernizáciu existujúceho chladiaceho systému s potrebou
alebo bez potreby podstatnej úpravy systému a s potrebou alebo bez potreby úplného
vypustenia existujúceho chladiva. V jednom aspekte sa zo sústavy vypustí časť náplne
chladiva, čo môže znamenať viac ako 5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 % alebo podobne.
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Odstránená náplň chladiva sa potom nahradí nehorľavým chladivom s nízkou hodnotou
GWP, opísaným skôr.
V alternatívnych uskutočneniach sa skôr ako čiastočné vypustenie existujúceho systému,
preferuje „doplnenie“ existujúceho systému chladivom podľa predloženého vynálezu po
čiastočnom úniku chladiva. Mnoho komerčných systémov má napríklad pomerne vysokú
mieru úniku chladiva, preto vyžadujú rutinné dopĺňanie chladiva po dobu životnosti systému.
V jednom spôsobe predloženého patentu obsahuje chladiaci systém menej chladiva, ako je
uvedené na štítku systému v dôsledku úniku chladiva zo systému, a chladiaci prostriedok
podľa predloženého vynálezu sa používa na doplnenie systému, najlepšie počas bežnej
údržby. Pokiaľ zo systému napríklad uniká chladivo R404A, môže sa systém doplniť jednou z
tu uvedených zmesí alebo ich kombináciou. Spôsoby podľa predloženého vynálezu toto
všetko umožňujú, pričom sa v podstate zachováva kapacita systému, zachováva sa alebo sa
zvyšuje energetická účinnosť (nižšia spotreba elektriny, ktorá sa rovná nižším prevádzkovým
nákladom pre užívateľa) a znižuje sa hodnota GWP chladiva obsiahnutého v systéme
(zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie). Taký spôsob sa môže uskutočňovať bez
ohľadu na to, aké množstvo chladiva uniklo, najlepšie bez kalkulácie zmesi, a poskytuje
jednoduchý (a nízkonákladový) spôsob, ako znížiť negatívny dopad na životné prostredie
spojený s doplnením existujúceho systému, bez toho, aby sa nejako narušil bežný plán údržby
systému.
V súlade so skôr uvedeným, žiadatelia o patent zistili, že dokonca aj relatívne veľké
množstvo chladiva R404A použitého v kombinácii so zmesami podľa predloženého opisu, či
už vo forme neúmyselnej kontaminujúcej látky ako zámerne pridanej zložky alebo ako
zostávajúce chladivo po výmene alebo doplnení systému, nemá v podstate škodlivý vplyv na
účinnosť chladív a/alebo chladiacich systémov podľa predloženého opisu. Naopak, žiadatelia
o patent taktiež prišli na to, že relatívne veľké množstvo zmesí podľa predloženého opisu v
chladive R404A, či už vo forme neúmyselnej kontaminujúcej látky alebo ako zámerne
pridaná zložka, nemá v podstate škodlivý vplyv na účinnosť chladiva. Z toho dôvodu, zatiaľ
čo v iných prípadoch by prítomnosť takej kontaminujúcej látky mohla znemožniť použitie
chladiva s kontaminantmi, žiadatelia o patent prišli na to, že použitie takých zmesí chladív je
všeobecne prijateľné na zamýšľaný účel. Preto je jednou z výhod spôsobov a kompozícií
podľa predloženého vynálezu to, že z hľadiska spracovateľnosti všeobecne nie je veľká
motivácia zaistiť, aby R404A celkom chýbalo v chladivách s nízkou hodnotou GWP a naopak
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a za týchto okolností je zvýšená pravdepodobnosť, že pri absencii spôsobov podľa
predloženého vynálezu by pri prevádzkovaní mnohých existujúcich automatických systémov
čistenia vznikli značné a vážne problémy. Spôsoby podľa predloženého vynálezu však tieto
problémy prekonávajú a zvyšujú spoľahlivosť, bezpečnosť a účinnosť systémov.
PRÍKLADY
PRÍKLAD 1: Výkonnostné parametre – nízkoteplotný systém
Koeficient výkonu (COP) je všeobecne uznávaným meradlom výkonu chladiva, ktorý je
užitočný najmä na znázornenie relatívnej termodynamickej výkonnosti chladiva v
konkrétnom cykle ohrevu alebo chladenia, ktorý zahŕňa odparovanie alebo kondenzáciu
chladiva. V chladiarenstve tento termín vyjadruje pomer užitočného chladenia k energii
aplikovanej kompresorom pri stlačení pary. Kapacita chladiva predstavuje množstvo
chladenia alebo ohrievania, ktoré poskytuje, a poskytuje určitú mieru schopnosti kompresora
čerpať množstvo tepla pre daný objemový prietok chladiva. Inými slovami, vzhľadom na
určitý kompresor, chladivo s vyšším výkonom docieli väčšiu silu chladenia alebo ohrevu.
Jeden spôsob odhadu COP chladiva pri špecifických prevádzkových podmienkach je založený
na termodynamických vlastnostiach chladiva za použitia štandardných techník analýzy
chladiaceho cyklu (pozri napr. R.C. Downing, FLUOROCARBON REFRIGERANTS
HANDBOOK, kapitola 3, Prentice-Hall, 1988).
Poskytuje sa nízkoteplotný chladiaci systém. V prípade systému znázorneného v tomto
príklade je teplota kondenzátora nastavená na 40,55 °C, čo všeobecne zodpovedá vonkajšej
teplote približne 35 °C. Stupeň podchladenia na vstupe do expanzného zariadenia je
nastavený na 5,55 °C. Teplota odparovania je nastavená na -31,6 °C, čo zodpovedá teplote
boxu asi -26 °C. Stupeň prehriatia na výstupe výparníka je nastavený na 5,55 °C. Stupeň
prehriatia v sacom potrubí je nastavený na 13,88 °C a účinnosť kompresora je nastavená na
65 %. Tlaková strata a prenos tepla v spojovacích potrubiach (sacie a kvapalinové vedenie) sa
považujú za zanedbateľné a únik tepla cez kompresorový obal je ignorovaný. Pre kompozície
A1 - A5 uvedené v Tabuľke A sa určilo niekoľko prevádzkových parametrov a tieto
prevádzkové parametre sa uvádzajú v Tabuľke 1 ďalej, zakladajú sa na HFC-404A s
hodnotou COP 100 %, kapacite s hodnotou 100 % a výstupnej teplote s hodnotou 97,6 °C
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TABUĽKA 1
Názov

GWP

Výparník
(°C)

Kapacita
(%)

COP
(%)

R404A

3922

0,5

100 %

100 %

A1*

1344

4,9

96 %

110 %

A2*

1330

3,5

103 %

108 %

A3*

1386

4,7

99 %

109 %

A4*

1386

5,4

95 %

110 %

A5

1386

3,9

102 %

109 %

* Referenčná kompozícia
Ako je zrejmé zo skôr uvedenej Tabuľky 1, žiadatelia o patent zistili, že kompozícia
podľa predloženého vynálezu má schopnosť okamžite dosiahnuť mnoho dôležitých výkonnostných parametrov chladiaceho systému, ktoré sú blízke parametrom pre chladivo R-404A
a najmä dostatočne blízko k tomu, aby bola táto kompozícia povolená na použitie ako plniace
náhrady za R-404A v nízkoteplotných chladiacich systémoch a/alebo aby bola povolená na
použitie v takých existujúcich systémoch s len malou modifikáciou systému. Napríklad
kompozície A1 až A5 vykazujú schopnosti v tomto nízkoteplotnom chladiacom systéme
okolo asi 8 % a ešte výhodnejšie okolo asi 5 % tých, čo vykazuje chladivo R404A.
Výkonnosť všetkých týchto zmesí (COP) je vyššia ako u R404A až o 10 %, čo je veľmi
žiaduce. Zvlášť vzhľadom na zlepšenie hodnoty GWP u kompozície A5 je táto kompozícia
podľa predloženého vynálezu vynikajúcim kandidátom na použitie ako náhrada pri doplnení
nízkoteplotných chladiacich systémov, ktoré pôvodne obsahovali a/alebo sa navrhovali tak,
aby obsahovali chladivo R-404A.
Vzhľadom na to, že sa rad existujúcich nízkoteplotných chladiacich systémov navrhoval
pre chladivo R-404A alebo pre iné chladivá s vlastnosťami podobnými chladivu R-404A,
odborníci v odbore ocenia značné prednosti chladiva s nízkou hodnotou GWP a vynikajúcou
účinnosťou, ktoré sa môže použiť ako náhrada za R-404A alebo podobné chladivo s relatívne
minimálnymi úpravami systému. Ďalej odborníci v odbore ocenia, že kompozícia podľa
predloženého vynálezu má schopnosť poskytnúť značnú prednosť pre použitie v nových alebo
novo navrhnutých chladiacich systémoch, vrátane výhodne, v nízkoteplotných chladiacich
systémoch.
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PRÍKLAD 2: Parametre modernizácie – nízkoteplotný systém
Predpokladá sa, že v niektorých uskutočneniach poskytuje predložený vynález spôsoby
modernizácie, ktoré zahŕňajú odstránenie aspoň časti existujúceho chladiva zo systému a
nahradenie aspoň časti odobratého chladiva kompozíciou podľa predloženého vynálezu,
výhodne bez výrazných úprav systému, a ešte výhodnejšie bez zmien hlavných systémových
komponentov, ako sú kompresory, kondenzátory, výparníky a expanzné ventily. Vzhľadom
na určité vlastnosti nízkoteplotných chladiacich systémov, vrátane najmä nízkoteplotných
chladiacich systémov obsahujúcich alebo navrhnutých pre chladivo R404A, je v určitých
uskutočneniach dôležité, že majú také systémy schopnosť vykazovať spoľahlivé prevádzkové
parametre s doplnenými chladivami. Tieto prevádzkové parametre zahŕňajú:


Tlak výstupnej strany, ktorý je približne 105 %, a ešte výhodnejšie približne 103 %
systému tlaku výstupnej strany s použitím R404A. Tento parameter je dôležitý v
takých uskutočneniach, pretože umožňuje použitie existujúcich tlakových komponentov.



Výstupná teplota, ktorá je výhodne nižšia ako približne 130 °C, a ešte výhodnejšie
nižšia ako približne 125 °C. Výhodou takej vlastnosti je to, že umožňuje použitie
existujúceho zariadenia bez aktivácie aspektov tepelnej ochrany systému, ktoré sa
výhodne navrhujú tak, aby ochránili súčasti kompresora. Tento parameter je výhodný
v tom, že sa vyhýba použitiu drahých ovládacích prvkov, ako je vstrekovanie
kvapaliny, na zníženie výstupnej teploty.



Nižšie sacie tlaky sú prijateľné, pokiaľ pri nízkych teplotách odparovania nespôsobia,
že v systéme dôjde k poklesu tlaku na tlak nižší, ako je atmosférický tlak. Tento
pozitívny tlak je potrebný na zaistenie toho, že má systém vždy pozitívny tlak, aby sa
zabránilo kontaminácii vlhkým vzduchom v prípade úniku. Na vyhodnotenie tejto
požiadavky by sme použili vlastnosť nazvanú "Normal Boiling Temperature" (NBT:
teplota varu pri atmosférickom tlaku) dotyčnej kvapaliny. Táto NBT by mala byť čo
najbližšie NBT jednej z nahradených kvapalín (R404A) a aspoň nižšia ako najnižšia
teplota vyparovania zistená v typických komerčných systémoch (príklad: -40 °C).

Skôr uvedené a ďalšie prevádzkové parametre sa stanovujú pre kompozície A1 - A5
uvedené v tabuľke A a tieto prevádzkové parametre sa uvádzajú v tabuľke 2 ďalej:
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TABUĽKA 2

Názov

Výstupný
tlak
(%)

Výstupná
teplota
(%)

Sací tlak
(%)

Normálna teplota
varu
(°C)

R404A 100 %

91,9

100 %

-46,2

A1*

96 %

117,7

78 %

-44,9

A2*

103 %

113,4

87 %

-46,1

A3*

99 %

118,3

80 %

-45,3

A4*

95 %

120,4

76 %

-44,8

A5

97 %

116

85 %

-45,9

* Referenčná kompozícia
V určitých výhodných uskutočneniach je krok nahradenia krokom priameho doplnenia
v tom zmysle, že sa nepožaduje žiadne výrazné prekonfigurovanie alebo úprava systému a nie
je potrebné vymeniť žiadnu dôležitú časť vybavenia za účelom prispôsobenia systému
chladivu podľa predloženého vynálezu. To je prípad kompozície A5, ktorá sa môže
všeobecne použiť vo väčšine modernizácií, bez toho, aby došlo k zmene hlavných
komponentov. U kompozície A5 je výstupný tlak a teplota nižšia ako medzná hodnota a
teplota varu pri atmosférickom tlaku je podobná teplote varu pri atmosférickom tlaku chladiva
R404A, a preto sa môže použiť vo väčšine existujúcich chladiacich systémov.
PRÍKLAD 3: Výkonnostné parametre
Poskytuje sa strednoteplotný chladiaci systém. V prípade systému znázorneného v tomto
príklade bola teplota kondenzátora nastavená na 40,55 °C, čo všeobecne zodpovedá vonkajšej
teplote približne 35 °C. Stupeň podchladenia na vstupe do expanzného zariadenia bol
nastavený na 5,55 °C. Teplota odparovania bola nastavená na -3,88 °C, čo zodpovedá teplote
v boxe asi 1,66 °C. Stupeň prehriatia na výstupe výparníka bol nastavený na 5,55 °C. Stupeň
prehriatia v sacom potrubí bol nastavený na 13,88 °C a účinnosť kompresora bola nastavená
na 65 %. Tlaková strata a prenos tepla v spájacích potrubiach (sacie a kvapalinové vedenie) sa
považujú za zanedbateľné a únik tepla cez kompresorový obal bol ignorovaný. Pre
kompozície A1 - A5 uvedené v Tabuľke A sa určilo niekoľko prevádzkových parametrov
a tieto prevádzkové parametre sa uvádzajú v Tabuľke 3 ďalej, zakladajú sa na HFC-404A s
hodnotou COP 100 %, kapacitne s hodnotou 100 % a výstupnou teplotou 76 °C.
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TABUĽKA 3
Názov GWP Výparník (°C) Kapacita (%) COP (%)
R404A 3922 0,5

100 %

100 %

A1*

1344 5,4

99 %

106 %

A2*

1330 3,9

104 %

105 %

A3*

1386 5,1

101 %

106 %

A4*

1386 5,9

98 %

107 %

A5

1386 4,4

103 %

105 %

* Referenčná kompozícia
Ako je zrejmé zo skôr uvedenej Tabuľky 3, žiadatelia o patent zistili, že kompozícia podľa
predloženého vynálezu má schopnosť okamžite dosiahnuť mnoho dôležitých výkonnostných
parametrov chladiaceho systému, ktoré sú blízke parametrom pre chladivo R-404A a najmä
dostatočne blízko k tomu, aby bola táto kompozícia povolená na použitie ako plniaca náhrada
za R-404A vo vysokoteplotných chladiacich systémoch a/alebo aby bola povolená na použitie
v takých existujúcich systémoch s len malou modifikáciou systému. Kompozície A1 až A5
vykazujú schopnosti v tomto strednoteplotnom chladiacom systéme okolo asi 8 % a ešte
výhodnejšie okolo asi 5 % hodnoty, ktoré vykazuje chladivo R404A. Výkonnosť všetkých
týchto zmesí (COP) je vyššia ako u R404A až o 7 %, čo je veľmi žiaduce. Zvlášť vzhľadom
na zlepšenie hodnoty GWP u kompozície A5 je táto kompozícia podľa predloženého
vynálezu vynikajúcim kandidátom na použitie ako náhrada pri doplnení strednoteplotných
chladiacich systémov, ktoré pôvodne obsahovali a/alebo sa navrhovali tak, aby obsahovali
R-404A.
Vzhľadom na to, že sa rad existujúcich strednoteplotných chladiacich systémov navrhoval pre
chladivo R-404a, alebo pre iné chladivá s vlastnosťami podobnými chladivu R-404a,
odborníci v odbore ocenia značné prednosti chladiva s nízkou hodnotou GWP a vynikajúcou
účinnosťou, ktorá sa môže použiť ako náhrada za R-404A alebo podobné chladivo s relatívne
minimálnymi úpravami systému. Ďalej odborníci v odbore ocenia, že kompozícia podľa
predloženého vynálezu má schopnosť poskytnúť značnú prednosť na použitie v nových alebo
novo navrhnutých chladiacich systémoch, vrátane výhodne strednoteplotných chladiacich
systémoch.
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PRÍKLAD 4: Parametre modernizácie
Predpokladá sa, že v niektorých uskutočneniach poskytuje predložený vynález spôsoby
modernizácie, ktoré zahŕňajú odstránenie aspoň časti existujúceho chladiva zo systému a
nahradenie aspoň časti odobratého chladiva kompozíciou podľa predloženého vynálezu,
výhodne bez výrazných úprav systému a ešte výhodnejšie bez zmien hlavných systémových
komponentov, ako sú kompresory, kondenzátory, výparníky a expanzné ventily. Vzhľadom
na určité vlastnosti strednoteplotných chladiacich systémov, vrátane najmä strednoteplotných
chladiacich systémov obsahujúcich alebo navrhnutých pre chladivo R404A, je v určitých
uskutočneniach dôležité, že sú také systémy schopné vykazovať spoľahlivé prevádzkové
parametre s doplnenými chladivami. Tieto prevádzkové parametre zahŕňajú:


Tlak výstupnej strany, ktorý je približne 105 %, a ešte výhodnejšie približne 103 %
systému tlaku výstupnej strany s použitím R404A. Tento parameter je dôležitý v
takých uskutočneniach, pretože umožňuje použitie existujúcich tlakových komponentov.



Výstupná teplota, ktorá je výhodne nižšia ako približne 130 °C a ešte výhodnejšie
nižšia ako približne 125 °C. Výhodou takej vlastnosti je to, že umožňuje použitie
existujúceho zariadenia bez aktivácie aspektov tepelnej ochrany systému, ktoré sa
výhodne navrhujú tak, aby ochránili súčasti kompresora. Tento parameter je výhodný
v tom, že sa vyhýba použitiu drahých ovládacích prvkov, ako je vstrekovanie
kvapaliny, na zníženie výstupnej teploty.



Nižšie sacie tlaky sú prijateľné, pokiaľ pri nízkych teplotách odparovanie nespôsobí,
že v systéme dôjde k poklesu tlaku na tlak nižší, ako je atmosférický tlak. Tento
pozitívny tlak je potrebný na zaistenie toho, že má systém vždy pozitívny tlak, aby sa
zabránilo kontaminácii vlhkým vzduchom v prípade úniku. Na vyhodnotenie tejto
požiadavky by sme použili vlastnosť nazvanú "Normal Boiling Temperature" (NBT:
teplota varu pri atmosférickom tlaku) dotyčnej kvapaliny. Táto NBT by mala byť čo
najbližšie NBT jednej z nahradených kvapalín (R404A) a aspoň nižšia ako najnižšia
teplota vyparovania zistená v typických komerčných systémoch (príklad: -40 °C).

Skôr uvedené a ďalšie prevádzkové parametre sa stanovujú pre kompozície A1 - A5 uvedené
v tabuľke A a tieto prevádzkové parametre sa uvádzajú v tabuľke 4 ďalej:
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TABUĽKA 4
Výstupný
Normálna
Výstupná teplota
Názov
tlak
Sací tlak (%) teplota varu
(%)
(%)
(°C)
R404A 100 %

91,9

100 %

-46,2

A1*

92 %

90,8

84 %

-44,9

A2*

97 %

88,4

92 %

-46,1

A3*

94 %

91,1

87 %

-45,3

A4*

91 %

92,4

83 %

-44,8

A5

97 %

89,9

91 %

-45,9

* Referenčné zloženie
V určitých výhodných uskutočneniach je krok nahradenia krokom priameho doplnenia
v tom zmysle, že sa nepožaduje žiadne výrazné prekonfigurovanie alebo úprava systému a nie
je potrebné vymeniť žiadnu dôležitú časť vybavenia za účelom prispôsobenia systému
chladivu podľa predloženého vynálezu. To je prípad kompozície A5, ktorá sa môže
všeobecne použiť vo väčšine modernizácií, bez toho, aby došlo k zmene hlavných komponentov. U kompozície A5 je výstupný tlak a teplota nižšia ako medzná hodnota a teplota varu
pri atmosférickom tlaku je podobná teplote varu pri atmosférickom tlaku chladiva R404A, a
preto sa môže použiť vo väčšine existujúcich chladiacich systémov.
V určitých výhodných uskutočneniach je krok nahradenia krokom priameho doplnenia
v tom zmysle, že sa nepožaduje žiadne výrazné prekonfigurovanie alebo úprava systému a nie
je potrebné vymeniť žiadnu dôležitú časť vybavenia za účelom prispôsobenia systému
chladivu podľa predloženého vynálezu. To je prípad kompozície A5, ktorá sa môže
všeobecne použiť vo väčšine modernizácií, bez toho, aby došlo k zmene hlavných komponentov. U kompozície A5 je výstupný tlak a teplota nižšia ako medzná hodnota a teplota varu
pri atmosférickom tlaku je podobná teplote varu pri atmosférickom tlaku chladiva R404A, a
preto sa môže použiť vo väčšine existujúcich chladiacich systémov.
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Patentové nároky
1.

Kompozícia: (a) 26 hmotn. % HFC-32; (b) 26 hmotn. % HFC-125; (c) 21 hmotn. %
HFC-134a; (d) 20 hmotn. % HFO-1234yf a (e) 7 hmotn. % HFO-1234ze, pričom
hmotnostné percento sa uvádza na základe celkového počtu zložiek (a)-(e) v
kompozícii.

2.

Kompozícia podľa nároku 1, kde uvedený HFO-1234ze obsahuje trans-HFO-1234ze.

3.

Kompozícia podľa nároku 1, kde uvedený HFO-1234ze pozostáva v podstate z transHFO-1234ze.

4.

Chladiaci systém obsahujúci kompozíciu podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3.

5.

Chladiaci systém podľa nároku 4, kde chladiaci systém je nízkoteplotný chladiaci
systém.

6.

Chladiaci systém podľa nároku 5, obsahujúci kompresor, kondenzátor a výparník,
pričom uvedený systém má teplotu výparníka v rozsahu od -40 °C do menej ako
-15 °C, výhodne v rozsahu od -35 °C do -25 °C.

7.

Chladiaci systém podľa nároku 4, kde je uvedený chladiaci systém strednoteplotný
chladiaci systém.

8.

Chladiaci systém podľa nároku 7, obsahujúci výparník, pričom uvedený systém má
teplotu výparníka vyššiu ako -15 °C až +5 °C.

9.

Chladiaci systém podľa nároku 4, kde sa uvedený chladiaci systém vyberá zo skupiny
pozostávajúcej z klimatizačných zariadení, elektrických chladničiek a chladiacich
zariadení.

10.

Chladiaci systém podľa nároku 4 alebo 8, kde chladiaci systém je chladič s odstredivým kompresorom.

11.

Spôsob nahradenia existujúcej kvapaliny na prenos tepla obsiahnutej v stredno- alebo
nízkoteplotnom chladiacom systéme zahŕňajúci odstránenie aspoň časti uvedenej
kvapaliny na prenos tepla z uvedeného systému, pričom uvedená kvapalina na prenos
tepla je R404A alebo R22 a nahradenie aspoň časti uvedenej kvapaliny na prenos tepla
tým, že sa do uvedeného systému zavedie kompozícia obsahujúca (a) 26 hmotn. %
HFC-32, (b) 26 hmotn. % HFC-125, (c) 21 hmotn. % HFC- 134a, (d) 20 hmotn. %
HFO-1234yf a (e) 7 hmotn. % HFO-1234ze, pričom hmotnostné percento sa uvádza
na základe celkového počtu zložiek (a)-(e) v kompozícii.

12.

Spôsob podľa nároku 11, kde existujúca kvapalina na prenos tepla je R404A.
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13.

Spôsob podľa nároku 11 alebo 12, kde uvedený HFO-1234ze obsahuje trans-HFO1234ze.

14.

Spôsob podľa nároku 11 alebo 12, kde uvedený HFO-1234ze pozostáva v podstate z
trans-HFO-1234ze.

15.

Spôsob podľa nárokov 11 až 14, kde chladiaci systém ďalej obsahuje mazivo.

16.

Spôsob podľa nároku 15, kde sa mazivo vyberá z polyol esterov (POE), polyalkylénglykolov (PAG), olejov PAG, silikónového oleja, minerálneho oleja, alkylbenzénov (ABS) a poly (alfa-olefínov) PAO.

17.

Použitie kompozície podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3 ako náhrady za R404A
a/alebo R22 v stredno- alebo nízkoteplotnom chladiacom systéme.

