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Společnost  
Linde Gas představila 

novou generaci chladiv
Mgr. Štěpán Stojanov

Úvodem nás přivítal obchodní ředitel Linde Gas 
pan Ing. Petr Partsch, který přivítal účastníky se-
mináře a představil hosty z firmy DuPont, kte-
rá je hlavním partnerem Linde Gas v dodávkách 
chladiv. 

DuPont byl v Praze zastoupen Ing. Januszem 
Kaluzou, který ve svém krátkém příspěvku in-
formoval o restrukturalizaci evropské části fir-
my. Od 1. 7. 2015 se od DuPontu oddělí zhruba 
20% část, která bude nadále fungovat pod jmé-
nem  CHEMOURS. Chemours přebírá i oblast výroby 
chladiv DuPontu. Na výrobcích se začne objevovat 
nové logo, ale názvy všech chladiv zůstanou stejné.

Druhým řečníkem firmy DuPont-Chemours 
byl pan Neil A. Roberts, jehož prezentace byla 

Obr. 1 Seminář Nová generace chladiv od Linde Gas se konal 
v pražské centrále

1. dubna 2015 jsme měli možnost zúčastnit se semináře předního dodavatele technických 
plynů v České republice, firmy Linde Gas. Seminář nesl název „Nová generace chladiv od 
Linde Gas“ a jak už název napovídal, byl věnován žhavým novinkám v nabídce chladiv této 
firmy.

Obr. 2 Ing. Petr Partsch, obchodní ředitel Linde Gas a.s., vítá 
účastníky semináře

v první části věnovaná regulaci F-plynů v EU a je-
jím dopadům na trh s chladivy. Z jeho úst jasně 
zaznělo, že prodej chladiv s vysokým GWP, jako 
např. R404A, skončí kvůli nedostatečným kvó-
tám pro dovoz F-plynů dříve, než se původně 
předpokládalo, a to už v roce 2017!

Druhá část jeho prezentace byla věnova-
ná představení nových chladiv s obchodním 
označením OPTEON, a to konkrétně chladi-
vům  OPTEON YF, OPTEON XP 40, OPTEON XP 44   
a OPTEON XP 10. Tato chladiva byla vyvinuta s je-
diným účelem, a to jako alternativy k omezova-
ným F-plynům, jejichž GWP je podstatně nižší. 

OPTEON YF je obchodní název pro chladivo 
typu HFO – označení dle ASHRAE  R1234yf. S tím-
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je 2141, což není nijak nízké, ale je to pod limit-
ní hranicí 2500, kterou stanovuje Nařízení EU 
517/2014. Ve své prezentaci pan Roberts řekl, že 
toto chladivo bylo zvoleno firmou ThermoKing 
pro standardní výrobu transportních jednotek. 

OPTEON XP10 je chladivo pro středně teplot-
ní zařízení, nebo kaskádové jednotky. Jeho GWP 
je 631 a je zařazeno do bezpečnostní skupiny A1 
(tedy nehořlavé). Má sloužit jako náhrada R134a 
v komerčním a průmyslovém chlazení (chillery, 
kaskády ve spojení s CO

2
). Firma Trane ho použí-

vá do svých nových chillerů třídy Sintesis. 
Odpolední část semináře byla zaměřená na 

prohlídku plnírny chladiv pražské pobočky Lin-
de Gas, kde si účastníci se zájmem prohléd-
li novou plnírnu určenou pro hořlavá a výbuš-
ná chladiva. Po prohlídce plnírny následovalo 
bezpečnostní školení pro zacházení s tlakový-
mi nádobami pro přepravu plynů.  V závěreč-
né prezentaci vedoucí prodeje chladiv společ-
nosti Linde Gas Ing. Pluhař informoval účastníky 
o předpokládaném cenovém vývoji chladiv, 
o souvislostech vyplývajících z regulace F-plynů, 
a o sortimentu tlakových lahví a lahvových ven-
tilů pro chladiva.

Obr. 3 Zástupce firmy DuPont pan Neil A. Roberts

to chladivem se počítá hlavně jako s náhradou za 
R134a zejména do autoklimatizací, ale s perspek-
tivou použití i do klimatizací budov. GWP tohoto 
chladiva má hodnotu 4, bezpečnostní zařazení je 
A2L, tedy mírně hořlavé. 

OPTEON XP40 byl vyvinut jako ekologicky při-
jatelná náhrada chladiv R404A a R507 pro nová 
zařízení i pro retofit. Jeho GWP je 1397, což je 
podstatné snížení ve srovnání s R404A a v provo-
zu poskytuje 8-12% úspory ve spotřebě energie. 
Toto chladivo prošlo testem v holandském super-
marketu, kde byla původní technologie s R507, 
pak byl proveden retrofit na R407F a poté na OP-
TEON XP40. Výsledky ročního testování byly ta-
kové, že při nízkých teplotách okolí byl výkon ve 
srovnání s R407F vesměs stejný. Za vyšší okolní 
teploty byly ale dosaženy úspory energie 11 %. 
Další výhodou je to, že OPTEON XP40 má proti 
R407F výrazně nižší výtlačnou teplotu. Ve srovná-
ní s R404A má OPTEON XP40 nižší přehřátí, a pro-
to se při retrofitu doporučuje přesně nastavit ex-
panzní ventil. V západní Evropě je již v provozu 
zhruba 200 supermarketů s tímto chladivem. 

OPTEON XP44 – je chladivo vyvinuté jako ná-
hrada R404A pro transportní chlazení. Jeho GWP 

Obr. 4 Ing. Zdeněk Kadlec ukazuje novou plnírnu chladiv

více o chladivech OPTEON najdete na 

www.opteon.com
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