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Czynnik chłodzący nowej ery
FREEZIUM



BUDUJEMY
TRWAŁE ZWIĄZKI
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Czym jest Freezium?

Freezium to wtórny czynnik chłodzący firmy 
Kemira, jednej z największych europejskich firm 
chemicz-nych. Freezium został stworzony do 
zastosowania w pośrednich systemach chłodzących 
oraz chłodzących pompach ciepła starego typu. 
Zastosowanie tradycyjnych czynników np. glikoli 
w tego typu systemach powodowało wyraźny 

spadek wydajności oraz zmniejszenie bezpie-
czeństwa użytkowania. Natomiast zastosowanie 
Freezium w systemach przynosi same korzyści, 
czynnik nie jest toksyczny, jest niepalny oraz 
szybko ulega biodegradacji w przypadku 
uwolnienia do środowiska.

Łatwość z jaką Freezium cyrkuluje w systemie jest 
szczególnie widoczna w porównaniu z glikolami, 
podczas pracy w bardzo niskich temperaturach. 

Freezium pozostaje płynne nawet wówczas, gdy 
instalacja jest całkowicie zamrożona.

Niska lepkość

Freezium chłodzi i ogrzewa w bardzo szybkim 
tempie. Zdolność do przenoszenia ciepła jest tak 
wysoka, iż możliwe jest zastosowanie znacznie 
mniejszych wymienników ciepła – co znacząco 

obniża koszty systemu. Dzięki wyższej tempera-
turze na parowniku, koszty sprężania są również 
niższe.

Wysokie przewodnictwo cieplne



Wymagania materiałowe

Materiały
Freezium jest w pełni kompatybilny z powszechnie 
stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi, takimi 
jak: miedź, stal nierdzewna i węglowa oraz 
tworzywa sztuczne. Należy unikać stosowania 
aluminium, cynku oraz stali ocynkowanej, nato-
miast zastosowanie odlewnego żelaza należy 
ograniczyć do chłodniejszych elementów systemu.

Projektowanie
Właściwe zaprojektowanie oraz użycie dobrej 
jakości materiałów zawsze niesie ze sobą wzrost 
trwałości systemu i zapewnia długą, bezawaryjną 
pracę. Podczas procesu projektowania należy 
pamiętać o właściwościach oraz możliwych 
zastosowaniach czynnika chłodzącego.

Połączenia
Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do 
stosowania złączek w systemach napełnionych 
Freezium: spawanie, złączki zaciskowe, klejenie 
lub lutowanie bezcynkowe. Freezium posiada 
niską lepkość, a więc łatwiej wycieka przez nawet 
małe nieszczelności systemu. Aby zapewnić pełną 
szczelność połączeń gwintowanych zalecane jest 
zastosowanie taśmy teflonowej jednocześnie 
z klejem.

Wyposażenie
Wyposażenie powinno być dobranie tak, aby było 
zgodne z zastosowaniem wybranego systemu. 
Pompy powinny być umieszczone nad tackami ze 
stali nierdzewnej, podłączonymi za pośrednictwem 
rurek do spustu podłogowego.

Separatory
Freezium pracuje maksymalnie wydajnie do 
czasu, kiedy zachowana jest pełna integralność 
systemu. W przypadku gdy czynnik zostanie 
zanieczyszczony lub rozcieńczony, jego wymagane 
właściwości pogarszają się. Dlatego zalecane jest 
wbudowanie w system separatorów zanieczyszczeń 
oraz powietrza.

Przewodnik uruchamiania systemu na bazie 
Freezium
Modyfikacja istniejącej instalacji do stosowania 
Freezium znacząco poprawi jej wydajność. 
Freezium może zastąpić każdy inny czynnik chło-
dzący. Nowe systemy powinny być projektowane 
w sposób umożliwiający wykorzystanie wszystkich 
termofizycznych zalet produktu.

Biodegradowalność
Centrum Badawcze Grupy Kemira w Oulu 
(północna Finlandia) opracowuje produkty 
z pełną świadomością ich wpływu na środowisko. 
Freezium jest najbardziej przyjaznym dla środo-
wiska czynnikiem chłodzącym, bezpiecznym przez 
cały okres użytkowania w systemie. 

Aby zmodyfikować obecnie istniejący system 
należy dokładnie sprawdzić wszystkie materiały 
użyte do jego budowy pod kątem kompatybilności  
z Freezium. W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości, prosimy o kontakt, aby uzyskać pomoc 
i porady w tym zakresie. Mieszanie Freezium 
z glikolami nie jest niebezpieczne, lecz nie jest 
zalecane.

Bezpieczeństwo
Freezium nie jest toksyczne, jest niepalne oraz 
ulega biodegradacji 10 razy szybciej niż glikole. 
Freezium nie wymaga szczególnych zabezpieczeń 
przed jego wpływem na środowisko i w przypadku 
jego uwolnienia nie wpłynie negatywnie na 
warstwę ozonową. Produkt został sklasyfikowany 
jako bezpieczny w transporcie.

Przypadkowy wyciek?
W celu opróżnienia instalacji z Freezium, należy 
po prostu odprowadzić produkt do kanalizacji 
wraz z dużą ilością wody, tak aby uległ on szybkiej 
biodegradacji przy niskim stężeniu. W przypadku 
kontaktu Freezium ze skórą lub oczami, podobnie 
jak każda sól, może powodować podrażnienia, 
należy umyć miejsce dużą ilością wody (zalecane 
jest stosowanie rękawic oraz okularów 
ochronnych).
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Czyszczenie, napełnianie i odpowietrzanie

 • instalacja przed napełnieniem Freezium 
powinna być wyczyszczona wewnątrz oraz na 
zewnątrz, wypłukana oraz dokładnie opróżniona            
z czynnika myjącego

 • przed zalaniem instalacji Freezium należy 
dokładnie sprawdzić jej szczelność (zwiększyć 
ciśnienie wewnątrz oraz dokładnie obserwować 
czy nie pojawiają się wycieki)

 • zalecamy użycie specjalnych chemicznych 
środków trawiących, aby dokładnie wyczyścić 
całą instalację (operacja ta powinna być 
przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę)

 • należy upewnić się czy instalacja została 
dokładnie opróżniona z czynnika myjącego; 
ostateczne płukanie może być przeprowadzone 
przy użyciu niewielkiej ilości czystego Freezium

 • większość systemów podczas eksploatacji 
tworzy osady (szlamy), dlatego zalecane jest 
stosowanie filtrów zapobiegających temu zjawisku

 • zalecana porowatość filtra to 0,1mm (aby 
ułatwić jego czyszczenie, należy umieścić go  
w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej 
bezpośrednio za pompą)

 • napełnianie systemu należy przeprowadzać 
powoli, najlepiej od dołu do góry systemu, co 
zabezpiecza instalację przed powstaniem kieszeni 
powietrznych)

 • po napełnieniu należy odpowietrzyć układ 
(prosimy sprawdzić czy odpowietrznik znajduje 
się w najwyższym punkcie instalacji).

Proces odpowietrzania może spowodować wyciek 
kilku kropli Freezium przez odpowietrznik, dla-
tego też zaleca się nałożenie na jego końcówkę 
elastycznego węża, drugi jego koniec należy 
umieścić w butelce/ wiaderku lub poprowadzić  
bezpośrednio do studzienki zlewowej. Uchroni 
to zewnętrzne elementy systemu przed zalaniem 
czynnikiem chłodzącym.
Ważne jest, aby całkowicie usunąć powietrze  
z systemu, oraz aby instalacja była odporna na 
jego przedostanie się z powrotem do układu. 
Powietrze w układzie negatywnie wpływa na 
wydajność.

Po uruchomieniu systemu należy jeszcze raz 
dokładnie sprawdzić czy nie ma wycieków.
Schładzanie powoduje kurczenie się niektórych 
elementów systemu, co może spowodować 
nieszczelności (Freezium ma znacznie mniejszą 
lepkość, więc wszelkie nieszczelności szybko się 
ujawniają).



Korzyści stosowania

Pośrednie systemy chłodzące wymagają niewielkiej 
ilości czynnika chłodzącego. Wymagania pierwot-
nego systemu są minimalne, system wtórny               
o niskim ciśnieniu jest wypełniony specjalnym 
czynnikiem chłodzącym – takim jak np. Freezium, 
aby transportować niską temperaturę gdzie jest to 
potrzebne. Freezium jest idealnym rozwiązaniem 
wszędzie tam, gdzie stosowane są wtórne systemy 
chłodzące.

Najbardziej skomplikowane instalacje chłodzące 
znajdują się w supermarketach, gdzie chłód 
musi być efektywnie, tanio i co najważniejsze 
bezpiecznie dostarczony do różnych stanowisk 
zawierających świeże oraz zamrożone produkty.
Zarządzanie supermarketami skoncentrowane 
jest głównie na ekonomicznym aspekcie, dlatego  
szczególną uwagę zwrócono na korzyści płynące 
z zastosowania Freezium, tj. wyższych standardów 
środowiskowych oraz niższego zużycia energii.

Cały system może być precyzyjnie kontrolowany, 
dzięki czemu straty są minimalne. Systemy te 
wymagają mniej obsługi/ konserwacji,  zastosowa-
nia mniejszych systemów pierwotnych, mniej 

obowiązkowych kontroli oraz testów technicznych. 
Szacuje się, iż obniżają one koszty serwisu o około 
1/3. Rozmrażanie jest szybkie i łatwe.

Oszczędność kosztów

W systemie pierwotnym można zastosować 
standardowe tanie czynniki chłodzące. System 
wtórny może być zakupiony jako wstępnie złożone 
komponenty  i ostatecznie zmontowany przez 

instalatora. System wtórny jest znacznie bardziej 
„elastyczny” i łatwiej można go dopasować do 
zmieniających się wymagań warunków pracy. 

Prostota systemu
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Ograniczenie zastosowania bezpośredniego 
czynnika chłodzącego do systemu pierwotnego 
powoduje, iż pośrednie systemy chłodzące są 

znacznie bardziej przyjazne i efektywne 
w porównaniu z powodującymi duże  
zagrożenie halowęglowodorowcami.

Korzyści dla środowiska
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Uwaga!
Skład plastiku oraz 
elastomerów może 

różnić się w zależności 
od jego dostawcy. 
Zalecamy poprosić 

dostawcę materiału 
o dopuszczenie 

i specyfikację tego 
materiału.

Zależność zakresu temperatury od materiałów zastosowanych do budowy instalacji
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CHEMIA
POD KONTROLĄ
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Olsztyn

Gdynia

Toruń

Jankowice k/Poznania

Nowa Wieś
Wrocławska

Rzeszów

Lublin

Zgierz

Biała
k/Płocka

Kędzierzyn-Koźle

Góra Kalwaria

Warszawa

Gliwice

Oświęcim

Bydgoszcz

Żabno

Kraków

Grudziądz

Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77 472 15 00
fax: 77 472 16 00
biuro@brenntag.pl

Jarosław Misiaszek  
Dyrektor Oddziału  
Środków Smarowych, 
Paliw i Przemysłu Metalowego

tel.:     12 254 52 14
kom.:  605 368 106 
jaroslaw.misiaszek@brenntag.pl

Agata Paszkowska  
Specjalista ds. Zakupów

tel.:     12 254 52 32
agata.paszkowska@brenntag.pl


