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Spis treści
Zarządzanie temperaturą ma na celu zapewnienie optymalnej temperatury silnika we wszystkich 
warunkach pracy oraz ogrzewanie i chłodzenie wnętrza pojazdu. Nowoczesny system zarządzania 
temperaturą składa się zatem z komponentów układu chłodzenia silnika oraz klimatyzacji. 

Komponenty tych dwóch zespołów, które oddziałują na siebie nawzajem, często tworzą jedną całość. 
W tym podręczniku prezentujemy nowoczesne systemy chłodzenia oraz ich schematy techniczne. 
Omawiamy również zasadę działania, przyczyny awarii, cechy szczególne i możliwości diagnostyczne.

Czym jest  
zarządzanie temperaturą?

Czy wiesz, że MAHLE to jeden z globalnych, wiodących producentów oryginalnego 
wyposażenia w segmencie układów chłodzenia silnika i klimatyzacji samochodowej?
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Przegląd klimatyzacji  
i serwis klimatyzacji

Podstawowe informacje o układzie klimatyzacji

Przegląd klimatyzacji i serwis klimatyzacji można opisać jako mniejszą i większą inspekcję pojazdu.

Układ klimatyzacji i układ chłodzenia jako całość

Chociaż układ klimatyzacji i układ chłodzenia silnika to dwa  

oddzielne systemy, oddziałują jednak na siebie nawzajem. Eks-

ploatacja układu klimatyzacji oznacza dodatkowe obciążenie 

dla układu chłodzenia silnika, ponieważ zwiększa temperaturę 

chłodziwa.

Dodatki zawarte w chłodziwie chronią nie tylko przed zamar- 

zaniem medium, ale również przed przegrzaniem silnika.  

Odpowiedni skład chłodziwa podnosi temperaturę jego wrzenia 

do ponad 120°C – oznacza to ogromną rezerwę mocy. Jest to 

szczególnie ważne w  lecie, kiedy klimatyzacja i  układ chłodze-

nia są mocno obciążone przez temperaturę otoczenia i długie 

podróże. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc sprawdzanie 

chłodziwa w ramach serwisu klimatyzacji.

Przegląd i serwis naprzemiennie

Co i kiedy wykonać?

Co? Przegląd klimatyzacji 

Kiedy? Samochody osobowe: co 12 miesięcy

Dlaczego? Filtr kabinowy usuwa kurz, pyłki i cząsteczki brudu z powietrza, tak aby do kabiny pasażerskiej płynęło 

czyste i schłodzone powietrze. Podobnie jak w przypadku każdego filtra jego zdolność absorpcji  

zanieczyszczeń jest ograniczona. W każdym układzie klimatyzacji znajduje się parownik. Na jego  

blaszkach osiada kondensat, a z czasem zagnieżdżają się bakterie, grzyby i mikroorganizmy.  

Z tego powodu parownik wymaga regularnej dezynfekcji.

Co trzeba zrobić?  n Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów 

 n Test działania i wydajności

 n Wymiana filtra kabinowego 

 n Dezynfekcja parownika (w razie potrzeby)

Co i kiedy wykonać?

Co? Serwis klimatyzacji 

Kiedy? Samochody osobowe: co 2 lata

Dlaczego? Nawet w przypadku nowej instalacji klimatyzacyjnej w ciągu roku może uchodzić z niej do 10% czynnika 

chłodniczego. Jest to normalny proces, ale jego skutkiem jest zmniejszenie wydajności chłodzenia  

i możliwość uszkodzenia kompresora klimatyzacji. Filtr-osuszacz usuwa wilgoć i zanieczyszczenia  

z czynnika chłodniczego.

Co trzeba zrobić?  n Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów

 n Test działania i wydajności 

 n Wymiana filtra-osuszacza

 n Dezynfekcja parownika (w razie potrzeby)

 n Wymiana czynnika chłodniczego

 n Kontrola szczelności

 n Wymiana filtra kabinowego

MAHLE zaleca następujące okresy dla samochodów osobowych: 
przegląd klimatyzacji co 12 miesięcy i serwis klimatyzacji co 2 lata

Układ klimatyzacji  
i układ chłodzenia
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Zasada działania układu klimatyzacji  
z zaworem rozprężnym

Zarówno obieg czynnika chłodniczego, jak i obieg układu chło-

dzenia są niezbędne do regulacji temperatury wewnątrz pojazdu. 

Mieszanka zimnego i ciepłego powietrza pozwala na stworzenie 

pożądanych parametrów klimatycznych – całkowicie niezależnie 

od warunków zewnętrznych. Z  tej przyczyny układ klimatyza-

cji jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo 

i komfort jazdy.

Poszczególne elementy obiegu czynnika chłodniczego połączo-

ne są przewodami elastycznymi (wężami) i/lub aluminiowymi, 

tworząc zamknięty system. Czynnik chłodniczy i olej do kompre-

sora krążą w układzie, napędzane przez kompresor klimatyzacji. 

Obieg składa się z dwóch obwodów:

 n Obwód znajdujący się między kompresorem klimatyzacji 

a zaworem rozprężnym jest nazywany stroną wysokiego 

ciśnienia (kolor żółty/czerwony)

 n Obwód między zaworem rozprężnym a kompresorem  

to strona niskiego ciśnienia (kolor niebieski)

Kompresor klimatyzacji spręża gazowy czynnik chłodniczy (powo-

dując jego silne rozgrzanie) i  tłoczy go pod wysokim ciśnieniem 

przez skraplacz. Tutaj czynnik chłodniczy oddaje ciepło, w wyniku 

czego zaczyna się skraplać i zmienia stan skupienia z gazowego 

na ciekły.

Teraz ciekły czynnik chłodniczy przepływa do filtra-osuszacza, 

który oddziela od niego zanieczyszczenia i pęcherzyki powietrza 

oraz usuwa z niego wilgoć. W ten sposób zachowana zostaje 

wydajność układu, a elementy są chronione przed uszkodzenia-

mi spowodowanymi przez zanieczyszczenia.

Następnie medium przechodzi z filtra-osuszacza do zaworu roz-

prężnego. Zawór ten działa podobnie do jazu. W części dopro-

wadzającej utrzymuje stałe ciśnienie, natomiast za zaworem,  

ze względu na wzrost objętości, ciśnienie ulega zmniejszeniu. 

Ponieważ zawór rozprężny znajduje się bezpośrednio przed 

parownikiem, rozprężanie czynnika chłodniczego następuje 

w parowniku. Podczas odparowywania, tzn. gdy stan skupienia 

zmienia się z ciekłego na gazowy, zachodzi proces chłodzenia 

wyparnego. Uzyskiwane zimno jest wdmuchiwane przez system 

wentylacyjny do wnętrza pojazdu, gdzie zapewnia pasażerom 

komfortowe warunki jazdy. Po stronie niskiego ciśnienia czynnik 

chłodniczy, który jest teraz w stanie gazowym, powraca do kom-

presora klimatyzacji, gdzie cykl zaczyna się od nowa.

Obieg układu klimatyzacji Komponenty układu klimatyzacji

Podstawowe informacje o układzie klimatyzacji
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Kompresory  
klimatyzacji

Kompresor układu klimatyzacji jest zazwy-

czaj napędzany przez silnik za pomocą 

paska klinowego lub wielorowkowego. 

Urządzenie to służy do sprężania i pom-

powania czynnika chłodniczego w  ukła-

dzie. Kompresory klimatyzacji są dostępne  

w różnych wersjach.

Czynnik chłodniczy jest zasysany z  pa-

rownika w stanie gazowym w niskiej tem-

peraturze, a  następnie sprężany. Teraz, 

medium w postaci gazowej, w  warun-

kach wysokiej temperatury i pod wysokim 

ciśnieniem jest przekazywane do skrapla-

cza klimatyzacji.

W zależności od wielkości systemu na-

leży dopasować wymiary kompresora 

klimatyzacji. Kompresor klimatyzacji jest 

wypełniony specjalnym olejem. Część 

oleju cyrkuluje wraz z czynnikiem chłod-

niczym w układzie klimatyzacji.

Kompresory klimatyzacji zostały 

szczegółowo opisane na stronie 20 

i kolejnych.

Obieg czynnika chłodniczego z zaworem rozprężnym

Niedostateczne smarowanie 
spowodowane nieszczelnością 
oraz wynikającą z tej przyczyny 
utratą czynnika chłodniczego 
i oleju, jak również brak konser-
wacji, mogą prowadzić do awarii 
kompresora klimatyzacji (wad-
liwe uszczelnienie wału, wadliwe 
uszczelnienie obudowy, uszko-
dzenie łożysk, zatarcie tłoka itp.).
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Ze względu na specjalne miejsce 
montażu mogą wystąpić awarie 
spowodowane przez czynniki 
zewnętrzne (zanieczyszczenia lub 
uderzenie kamieniami). Szczegól-
nie często zdarzają się uszkodze-
nia będące wynikiem zderzenia 
czołowego pojazdów.

Z reguły filtr-osuszacz w samochodach 
osobowych należy wymieniać co 2 lata 
lub przy każdym otwarciu obiegu czynnika 
chłodniczego. Przekroczenie czasu eksplo-
atacji filtra-osuszacza może prowadzić do 
znacznych uszkodzeń układu klimatyzacji. 
Filtry-osuszacze mogą być zintegrowane 
ze skraplaczem klimatyzacji. W niektórych 
przypadkach nie ma możliwości indywidu-
alnej wymiany filtra-osuszacza.

Skraplacze  
klimatyzacji

Skraplacz klimatyzacji jest potrzebny do 

chłodzenia czynnika chłodniczego roz-

grzanego wskutek sprężania w kompre-

sorze. Gorący gazowy czynnik chłodniczy 

wpływa do skraplacza i oddaje ciepło do 

otoczenia przez przewód rurowy i blaszki 

(lamele). W wyniku schłodzenia stan sku-

pienia czynnika chłodniczego zmienia się 

z gazowego na ciekły.

Zasada działania

Gorący czynnik chłodniczy w formie ga-

zowej wpływa do skraplacza i oddaje cie-

pło do otoczenia przez przewód rurowy 

i blaszki (lamele). W wyniku schłodzenia 

czynnik chłodniczy opuszcza skraplacz 

klimatyzacji na dolnym przyłączu w sta-

nie ciekłym.

Skutki awarii

Możliwe objawy uszkodzenia  

skraplacza klimatyzacji:

 n Niska wydajność chłodzenia

 n Awaria układu klimatyzacji

 n Stała praca wentylatora skraplacza 

klimatyzacji 

Możliwe przyczyny występujących 

usterek:

 n Nieszczelności na przyłączach lub 

w wyniku uszkodzenia

 n Brak wymiany ciepła z powodu 

zanieczyszczenia

Wyszukiwanie usterek

Czynności kontrolne w celu usunięcia 

usterki:

 n Sprawdzić skraplacz klimatyzacji pod 

kątem zanieczyszczeń

 n Kontrola szczelności

 n Próba ciśnieniowa po stronie wyso-

kiego i niskiego ciśnienia

Filtr-osuszacz

W zależności od typu układu klimatyzacji 

zastosowany w nim element filtrujący na-

zywa się filtrem-osuszaczem lub zasob-

nikiem. Zadaniem filtra-osuszacza jest 

usuwanie ciał obcych i wilgoci z czynnika 

chłodniczego.

Zasada działania

Ciekły czynnik chłodniczy dostaje się do 

filtra-osuszacza, przepływa przez higro-

skopijny czynnik osuszający i  wypływa 

z komponentu (również w  stanie cie-

kłym). Górna część filtra-osuszacza służy 

również jako komora kompensacyjna, 

a dolna – jako zbiornik czynnika chłodni-

czego do wyrównywania wahań ciśnienia 

w instalacji.

Ze względu na swoją konstrukcję filtr-

-osuszacz może usunąć tylko określoną 

ilość wilgoci – następnie medium suszące 

zostanie nasycone i nie będzie już wiązać 

dalszej wilgoci.

Skutki awarii 

Możliwe objawy uszkodzenia  

filtra-osuszacza:

 n Niska wydajność chłodzenia

 n Awaria układu klimatyzacji

Możliwe przyczyny awarii  

filtra-osuszacza:

 n Przestarzała konstrukcja

 n Uszkodzony wkład filtracyjny  

wewnątrz komponentu

 n Nieszczelności na przyłączach  

lub w wyniku uszkodzenia

Wyszukiwanie usterek

Podczas wyszukiwania usterek należy 

uwzględnić następujące czynności:

 n Sprawdzić częstotliwość przeglądów 

(dla samochodów osobowych:  

co 2 lata)

 n Kontrola szczelności/prawidłowego 

dopasowania przyłączy/ewentualnych 

uszkodzeń

 n Próba ciśnieniowa po stronie wyso-

kiego i niskiego ciśnienia
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Zawór rozprężny/
dławiący

Zawór rozprężny jest punktem oddziela-

jącym obszary wysokiego i niskiego ciś-

nienia w  obiegu czynnika chłodniczego. 

Jest on montowany przed parownikiem. 

Aby osiągnąć optymalną wydajność 

chłodzenia w parowniku, przepływ czyn-

nika chłodniczego jest regulowany przez 

zawór rozprężny w  zależności od tem-

peratury. Zapewnia to całkowite odpa-

rowanie ciekłego czynnika chłodniczego, 

dzięki czemu do kompresora klimatyzacji 

dociera wyłącznie gazowy czynnik chłod-

niczy. Zawory rozprężne mogą różnić się 

od siebie konstrukcją.

Zasada działania

Płynny czynnik chłodniczy wypływający  

ze skraplacza klimatyzacji przez filtr-

-osuszacz przepływa przez zawór roz-

prężny i jest wtryskiwany do parownika. 

W efekcie odparowania czynnika chłod-

niczego zachodzi zjawisko chłodzenia 

wyparnego. Powoduje to spadek tempe-

ratury. Aby osiągnąć optymalną wydaj-

ność chłodzenia w parowniku, przepływ 

czynnika chłodniczego jest regulowany 

przez zawór rozprężny w  zależności 

od temperatury. Na końcu parownika 

czynnik chłodniczy jest przepuszczany 

przez zawór rozprężny do kompresora 

klimatyzacji. Jeśli temperatura czynnika 

chłodniczego na końcu parownika wzra-

sta, następuje jego rozprężenie w zawo-

rze rozprężnym. Zwiększa to przepływ 

czynnika chłodniczego (wtryskiwaną 

ilość) do parownika. Jeśli temperatura 

czynnika chłodniczego na końcu pa-

rownika obniża się, objętość w zaworze 

rozprężnym zmniejsza się. W rezulta-

cie zawór rozprężny redukuje przepływ 

czynnika chłodniczego do parownika.

Skutki awarii

Możliwe objawy uszkodzenia  

zaworu rozprężnego:

 n Niska wydajność chłodzenia

 n Awaria układu klimatyzacji

Możliwe przyczyny awarii:

 n Problemy z temperaturą spowodo- 

wane przegrzaniem lub oblodzeniem

 n Zanieczyszczenia w układzie

 n Nieszczelności w komponencie lub 

w przewodach przyłączeniowych

Wyszukiwanie usterek

Czynności kontrolne w razie  

nieprawidłowego działania:

 n Kontrola wzrokowa

 n Kontrola słuchowa

 n Sprawdzić, czy przewody przyłą-

czeniowe są prawidłowo i solidnie 

osadzone

 n Sprawdzić szczelność komponentu 

i przyłączy

 n Pomiar temperatury na instalacji 

rurowej

 n Pomiar ciśnienia przy włączonym 

kompresorze klimatyzacji i pracują-

cym silniku

Parownik

Parownik służy do wymiany ciepła pomię-

dzy otaczającym powietrzem a  czynni-

kiem chłodniczym układu klimatyzacji.

Zasada działania

Płynny czynnik chłodniczy pod wysokim 

ciśnieniem jest wtryskiwany do parowni-

ka przez zawór rozprężny lub dławiący. 

Tutaj czynnik chłodniczy rozpręża się. 

Chłodzenie uzyskane w procesie parowa-

nia jest uwalniane do środowiska poprzez 

dużą powierzchnię parownika, a następ-

nie doprowadzane przez wentylator bez-

pośrednio do wnętrza pojazdu.

Skutki awarii

Możliwe objawy uszkodzenia  

parownika:

 n Niewystarczająca wydajność 

chłodzenia

 n Awaria układu klimatyzacji

 n Niska wydajność dmuchawy

Możliwe przyczyny awarii parownika:

 n Zatkane przewody rurowe 

w parowniku

 n Nieszczelność parownika (na przyłą-

czach, z powodu uszkodzenia)

 n Zanieczyszczony parownik (zakłócony 

przepływ powietrza)

Wyszukiwanie usterek

W celu zidentyfikowania problemu 

należy wykonać następujące kroki:

 n Sprawdzić parownik pod kątem 

zanieczyszczeń

 n Sprawdzić parownik pod kątem 

uszkodzeń

 n Sprawdzić, czy przewody przyłącze-

niowe są prawidłowo osadzone

 n Kontrola szczelności

 n Pomiar ciśnienia przy włączonym 

kompresorze klimatyzacji  

i pracującym silniku

 n Pomiar temperatury na przewodzie 

wejściowym i wyjściowym

Wilgoć i zanieczyszczenia 
w układzie klimatyzacji mogą 
w znacznym stopniu zakłócić 
działanie zaworów rozprężnych/
dławiących i doprowadzić do 
awarii. Regularna konserwacja 
jest bardzo ważna!

Problemy z temperaturą, zabru-
dzenia, wilgoć i brak konserwa-
cji mogą być przyczyną usterki 
parownika. Aby tego uniknąć, 
układ klimatyzacji należy regularnie 
serwisować lub dezynfekować.

Podstawowe informacje o układzie klimatyzacji

Profesjonalne, przeznaczone do tego celu wyposażenie warsztatowe 
MAHLE Service Solutions można znaleźć na stronie 72 i kolejnych.
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Dmuchawa

Dmuchawa służy do nawiewania powietrza do kabiny samochodu. Zapewnia to dobrą przejrzystość szyb i przyjemny klimat wnętrza 

pojazdu, które są niezbędne do bezpiecznej i komfortowej jazdy.

Wentylator skraplacza klimatyzacji 

Wentylator skraplacza klimatyzacji pomaga uzyskać optymalne skraplanie czynnika chłodniczego w każdych warunkach eksploatacyj-

nych pojazdu. Montuje się go jako wentylator pomocniczy lub kombinowany przed lub za skraplaczem klimatyzacji lub chłodnicą silnika.

Awaria wentylatora prowadzi do wytworzenia nieprzyjem- 
nego klimatu we wnętrzu pojazdu, a tym samym – do 
pogorszenia koncentracji kierowcy. Oznacza to znaczne 
pogorszenie bezpieczeństwa. Ponadto brak wentylacji 
może powodować zaparowanie przedniej szyby. Ograni-
czona widoczność również stanowi poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa.

Presostaty i czujniki

Zadaniem presostatów i  czujników jest 

ochrona układu klimatyzacji przed uszko-

dzeniami spowodowanymi zbyt wyso-

kim lub zbyt niskim ciśnieniem. Można 

rozróżnić presostat niskociśnieniowy, 

presostat wysokociśnieniowy i przełącz-

nik trójdrożny (tzw. przełącznik Trinary). 

W skład przełącznika trójdrożnego wcho-

dzi presostat wysokiego i niskiego ciśnie-

nia oraz dodatkowy styk przełączający 

dla wentylatora skraplacza.

Zasada działania

Presostat (wyłącznik ciśnieniowy) jest 

zazwyczaj montowany po stronie wy-

sokiego ciśnienia układu klimatyzacji. 

Odłącza on zasilanie sprzęgła kompre-

sora klimatyzacji, gdy ciśnienie jest zbyt 

wysokie (ok. od 26 do 33 barów) i  za-

łącza je ponownie, gdy ciśnienie spada 

(ok.  5  barów). Jeśli ciśnienie jest zbyt  

niskie (ok. 2 bary), zasilanie również zo-

staje wyłączone, aby zapobiec uszkodze-

niu kompresora klimatyzacji z  powodu 

niewystarczającego smarowania. Trze-

ci styk przełączający w  przełączniku  

trójdrożnym steruje elektrycznym wen-

tylatorem skraplacza klimatyzacji, aby  

zapewnić optymalne skraplanie czynni-

ka chłodniczego w skraplaczu.

Skutki awarii

Uszkodzenie lub wadliwe działanie 

presostatu można stwierdzić po 

następujących objawach:

 n Niewystarczająca wydajność 

chłodzenia

 n Niedziałający układ klimatyzacji

 n Częste załączanie/wyłączanie sprzęgła 

kompresora klimatyzacji

Przyczyny awarii układu klimatyzacji 

mogą być różne:

 n Brak styku na połączeniach 

elektrycznych

 n Zanieczyszczenia w układzie

 n Uszkodzenie obudowy wskutek  

drgań lub wypadku 

Wyszukiwanie usterek

Czynności kontrolne w ramach  

diagnostyki usterek:

 n Kontrola wzrokowa

 n Sprawdzić, czy wtyki przyłączeniowe 

są prawidłowo osadzone

 n Sprawdzić komponent pod kątem 

uszkodzeń

 n Pomiar ciśnienia przy włączonym 

kompresorze klimatyzacji  

i pracującym silniku

 n Kontrola komponentów po zdemon-

towaniu przy użyciu butli z azotem, 

reduktora ciśnienia i multimetru

Presostaty i czujniki mogą ulec 
awarii z powodu zanieczysz-
czeń lub problemów ze stykami. 
Regularna konserwacja układu 
zapobiega awariom. Do tej kate-
gorii asortymentu należą również 
inne przełączniki klimatyzacji, 
takie jak przełączniki wł/wył.

Wentylatory skraplacza klimatyzacji mogą ulec awarii 
z powodu uszkodzenia elektrycznego lub mechanicz-
nego. W rezultacie czynnik chłodniczy nie będzie wystar-
czająco skroplony, co spowoduje spadek wydajności 
układu klimatyzacji.

Podstawowe informacje o układzie klimatyzacji
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Instrukcje bezpieczeństwa – 
postępowanie z czynnikiem 
chłodniczym

 n Należy zawsze nosić okulary i rękawice 

ochronne! W  normalnej temperaturze 

otoczenia i przy ciśnieniu atmosferycz-

nym płynny czynnik chłodniczy paruje 

tak gwałtownie, że kontakt ze skórą lub 

oczami może spowodować odmroże-

nie tkanek (ryzyko oślepnięcia).

 n W  razie kontaktu z substancją należy 

spłukać zanieczyszczone miejsca dużą 

ilością zimnej wody. Nie pocierać. Na-

tychmiast skonsultować się z lekarzem! 

 n Nie palić! Żarząca się końcówka pa-

pierosa może spowodować rozkład 

czynnika chłodniczego na substancje 

toksyczne.

 n Nie narażać czynnika chłodniczego na 

działanie otwartego ognia lub gorącego 

metalu. Może to spowodować powsta-

nie śmiertelnie toksycznych gazów.

 n Podczas prac przy obiegu czynnika 

chłodniczego stanowisko robocze 

musi być dobrze wentylowane. Wdy-

chanie wysokich stężeń gazowego 

czynnika chłodniczego może powodo-

wać zawroty głowy i grozi uduszeniem. 

Prac przy obiegu czynnika chłodni-

czego nie wolno wykonywać z  kana-

łów naprawczych. Gazowy czynnik 

chłodniczy jest cięższy od powietrza, 

może się więc gromadzić w  kanale 

w dużych stężeniach. 

 n W żadnym wypadku nie wolno dopuś-

cić do uwolnienia czynnika chłodni-

czego do atmosfery. W razie otwarcia 

zbiornika z  czynnikiem chłodniczym 

lub układu klimatyzacji zawartość 

wydostanie się pod wysokim ciśnie-

niem. Wysokość ciśnienia zależy od 

temperatury: im wyższa temperatura,  

tym wyższe ciśnienie.

 n Unikać narażania komponentów ukła-

du klimatyzacji na działanie wysokich 

temperatur. Po zakończeniu prac la- 

kierniczych pojazdy nie mogą być 

ogrzewane do temperatury powyżej 

75°C (piec suszarniczy). W  przeciw-

nym razie należy wcześniej opróżnić 

układ klimatyzacji.

 n Podczas usuwania przewodów serwi-

sowych z  pojazdu nie trzymać przyłą-

czy skierowanych w stronę ciała. Nadal 

może dojść do wycieku pozostałości 

czynnika chłodniczego.

 n Podczas czyszczenia pojazdu nie kie-

rować strumienia pary bezpośrednio 

na elementy układu klimatyzacji.

 n Nigdy nie należy zmieniać fabryczne-

go ustawienia śruby regulacyjnej na 

zaworze rozprężnym.

Układ klimatyzacji

Przed wymontowaniem lub zamontowa-

niem części zamiennej należy sprawdzić, 

czy połączenia, mocowania i  inne para-

metry istotne dla montażu są identyczne.

Podczas wymiany podzespołów zawsze 

stosować nowe o-ringi odpowiednie dla 

danego czynnika chłodniczego.

Olej do kompresora klimatyzacji wyka-

zuje silne działanie higroskopijne. Z tego 

powodu układ powinien być w  miarę 

możliwości zamknięty lub olej należy do-

lać dopiero na krótko przed zamknięciem 

obiegu czynnika chłodniczego.

Przed montażem nasmarować o-ringi 

i  uszczelki olejem chłodniczym lub spe-

cjalnymi środkami smarnymi, aby ułatwić  

instalację. W  tych miejscach nie wolno 

stosować żadnych innych smarów ani 

silikonów w sprayu – w przeciwnym razie 

nowy czynnik chłodniczy zostanie na-

tychmiast zanieczyszczony.

Przy każdym otwarciu obiegu czynnika 

chłodniczego wymienić filtr-osuszacz ze 

względu na jego silne działanie higrosko-

pijne. Jeśli filtr-osuszacz lub zasobnik nie 

będzie regularnie wymieniany, wkład fil-

tracyjny może się rozpaść, a  cząsteczki 

krzemianów mogą zostać rozprowadzo-

ne w całym systemie, powodując poważ-

ne uszkodzenia. 

Nie wolno pozostawiać przyłączy instala-

cji otwartych przez dłuższy czas – należy  

je natychmiast zamknąć za pomocą 

zatyczek lub zaślepek. W  przeciwnym  

razie wilgoć dostanie się do układu wraz 

z powietrzem. 

Aby uniknąć uszkodzenia przewodów 

przyłączeniowych i komponentów, pod-

czas odkręcania i przykręcania połączeń 

należy zawsze używać dwóch kluczy.

Podczas układania węży i  przewodów 

uważać, aby krawędzie pojazdu lub inne 

ruchome elementy nie spowodowały 

uszkodzeń.

Podczas wymiany elementu układu kli-

matyzacji upewnić się, że w układzie znaj-

duje się odpowiednia ilość oleju. W razie 

potrzeby uzupełnić lub spuścić olej.

Przed ponownym napełnieniem instalacji 

należy sprawdzić jej szczelność. Następ- 

nie odpowiednio opróżnić instalację  

(ok. 30 minut), aby upewnić się, że wilgoć 

została całkowicie usunięta z układu.

Prace przy układzie klimatyzacji 
mogą być wykonywane wyłącz-
nie przez wykwalifikowany per-
sonel (świadectwo kwalifikacji). 
Przestrzegać odpowiednich 
rozporządzeń UE (307/2008, 
517/2014, 2006/40).

ManometrFiltr-osuszacz 

Naprawa i serwis
Wskazówki dotyczące  
montażu i demontażu

Podstawowe informacje o układzie klimatyzacji
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Olej PAO 68 

Elektroniczny detektor nieszczelności

Wskazówki dotyczące montażu kompresorów klimatyzacji

Upewnić się, że wszystkie zanieczyszczenia i  ciała obce zostały usunięte z  obiegu 

czynnika chłodniczego. W  tym celu przepłukać układ przed zamontowaniem nowego 

kompresora klimatyzacji. W zależności od stopnia zanieczyszczenia do płukania można 

użyć czynnika chłodniczego R134a lub R1234yf albo specjalnego roztworu płuczącego.  

Nie wolno płukać kompresorów klimatyzacji, filtrów-osuszaczy (zasobników) i  zawo-

rów rozprężnych lub dławiących. Usterka kompresora klimatyzacji oznacza, że układ 

jest zanieczyszczony (starty materiał, wióry), nie można też wykluczyć zanieczyszczenia, 

dlatego przepłukanie układu w razie wymiany tego elementu jest absolutnie konieczne. 

Upewnić się, że w układzie nie pozostał roztwór płuczący. W  razie potrzeby osuszyć 

obieg czynnika chłodniczego za pomocą azotu.

Wymienić filtr-osuszacz lub zasobnik oraz zawór rozprężny lub zawór dławiący  

(ang. orifice tube).

Ten sam kompresor klimatyzacji może być stosowany w różnych pojazdach lub insta-

lacjach, dlatego przed montażem kompresora należy koniecznie sprawdzić lub skory-

gować poziom oleju oraz jego lepkość zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu.  

W tym celu należy spuścić i zebrać cały olej. Następnie napełnić kompresor klimatyza-

cji całą ilością oleju wskazaną przez producenta pojazdu (ilość oleju przeznaczona dla  

danego układu).

Spuszczanie i  uzupełnianie oleju odbywa się poprzez przewi-

dzianą do tego celu śrubę spustu oleju. Jeśli kompresor kli-

matyzacji nie posiada takiej śruby, olej jest spuszczany przez 

przyłącze wysokiego i niskiego ciśnienia i ponownie napełniany 

przez przyłącze niskiego ciśnienia. Podczas tej czynności należy 

kilkakrotnie obrócić wałek kompresora klimatyzacji.

Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie oleju, przed mon-

tażem kompresor należy ręcznie obrócić 10  razy. Podczas 

montażu paska napędowego należy pamiętać o  jego dokład-

nym wyregulowaniu. Niektóre kompresory klimatyzacji są prze-

znaczone do tak zwanego uniwersalnego użytku. Oznacza to, 

że można je montować w różnych pojazdach. Należy zadbać 

o stuprocentową zgodność ze „starą częścią” – łącznie z liczbą 

rowków na sprzęgle magnetycznym.

Po zamontowaniu kompresora klimatyzacji i napełnieniu obiegu 

czynnika chłodniczego należy najpierw uruchomić silnik i pozo-

stawić go na biegu jałowym na kilka minut.

Przestrzegać również pozostałych wytycznych (instrukcja obsługi, 

dane producenta, wskazówki dotyczące docierania).

Po napełnieniu układu czynnikiem chłod-

niczym w  ilości określonej przez produ-

centa pojazdu sprawdzić poprawność 

działania i  szczelność układu – można 

to zrobić za pomocą elektronicznego 

detektora nieszczelności. Jednocześnie 

należy obserwować parametry wysokie-

go i niskiego ciśnienia za pomocą mano-

metrów i porównywać je z wymaganymi 

wartościami. Należy porównać tempera-

turę na wylocie z dyszy środkowej z war-

tościami podanymi przez producenta.

Po zaopatrzeniu przyłączy serwisowych 

w  zaślepki ochronne zanotować datę 

serwisowania, umieszczając etykietę ser-

wisową na przedniej poprzecznicy. 

Wszystkie produkty zaprezentowane 
na zdjęciach oraz wiele innych można 
znaleźć w ofercie firm MAHLE lub 
MAHLE Service Solutions.

Podstawowe informacje o układzie klimatyzacji

Ze względów konstrukcyjnych nie ma możliwości spuszczenia oleju z kompresorów klima-
tyzacji Denso 5SE/5SL i Hanon VS16. Są one wstępnie napełnione niezbędną ilością oleju 
układowego. Przestrzegać oddzielnej instrukcji obsługi i montażu.
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Diagnostyka usterek

Kontrola wydajności chłodzenia 

Oprócz narzędzi testowych i specjalnych każdy warsztat potrzebuje również odpowiedniej wiedzy 
fachowej, którą można zdobyć np. w ramach szkoleń. Dotyczy to w szczególności układu klimatyzacji. 
Ze względu na szeroki wybór rozwiązań dostępnych na rynku niniejszy podręcznik może służyć jedynie 
do celów orientacyjnych.

Szczególnie ważna jest prawidłowa ocena wskazań manometru. Oto kilka przykładów:

Układ klimatyzacji z zaworem rozprężnym

Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie Temperatura na wylocie 
z dyszy środkowej

Możliwe przyczyny

Wysokie Wysokie Wyższa, do temperatury 
otoczenia

Silnik przegrzany, skraplacz zanieczyszczony, wentylator skraplacza 
uszkodzony, niewłaściwy kierunek obrotów, układ przepełniony

Normalne do niskiego, 
przejściowo

Wysokie, przejściowo Wyższa, ewentualnie 
zmienna

Zawór rozprężny zablokowany, przejściowo zamknięty

Normalne Wysokie Nieco wyższa Filtr-osuszacz zużyty, skraplacz zanieczyszczony

Wysokie Normalne do wysokiego Wyższa, w zależności  
od zwężenia

Przewód od kompresora klimatyzacji do zaworu rozprężnego 
zwężony

Normalne Normalne Wyższa Zbyt dużo oleju chłodniczego w układzie

Normalne, ale nierówne Normalne, ale nierówne Wyższa Wilgoć w instalacji, uszkodzony zawór rozprężny

Zmienne Zmienne Zmienna Uszkodzony zawór rozprężny lub kompresor klimatyzacji

Normalne do niskiego Normalne do niskiego Wyższa Zabrudzony parownik, niedobór czynnika chłodniczego

Wysokie Niskie Wyższa, niemal  
temperatura otoczenia

Zawór rozprężny zablokowany, otwarty; uszkodzony kompresor 
klimatyzacji

Niskie Niskie Wyższa, do temperatury 
otoczenia

Niedobór czynnika chłodniczego

Niskie i wysokie  
ciśnienie jednakowe

Niskie i wysokie  
ciśnienie jednakowe

Temperatura otoczenia Niedobór czynnika chłodniczego, uszkodzony kompresor  
klimatyzacji, usterka instalacji elektrycznej

Klimatyzator z zaworem dławiącym stałym (orifice tube)

Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie Temperatura na wylocie 
z dyszy środkowej

Możliwe przyczyny

Wysokie Wysokie Wyższa, do temperatury 
otoczenia

Silnik przegrzany, skraplacz klimatyzacji zanieczyszczony, wentylator 
skraplacza klimatyzacji uszkodzony lub obraca się w niewłaściwym 
kierunku, układ przepełniony

Normalne do wysokiego Wysokie Wyższa Układ przepełniony, skraplacz klimatyzacji zanieczyszczony

Normalne Normalne do wysokiego Zmienna Wilgoć w układzie, zawór dławiący przejściowo zablokowany

Wysokie Normalne Wyższa Uszkodzony zawór dławiący (przekrój poprzeczny)

Normalne Normalne Wyższa Zbyt dużo oleju chłodniczego w układzie

Normalne do niskiego Normalne do niskiego Wyższa Niedobór czynnika chłodniczego

Niskie i wysokie  
ciśnienie jednakowe

Niskie i wysokie  
ciśnienie jednakowe

Temperatura otoczenia Niedobór czynnika chłodniczego, uszkodzony kompresor  
klimatyzacji, usterka instalacji elektrycznej

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Układ klimatyzacji OK

Uruchomić silnik, a następnie przełączać 

stopnie dmuchawy. Czy dmuchawa działa?

Ustawić temperaturę na maksymalne  

chłodzenie. Sprzęgło magnetyczne  

aktywowane?

 n

 n Sprawdzić bezpiecznik

 n Sprawdzić przekaźniki, 

przełączniki, okablowanie 

wszystkich komponentów

 n

 n Sprawdzić okablowanie/

złącza elektr., zasilanie (+/-)

 n Sprawdzić przełącznik/

czujnik temperatury, 

presostat

 n Nieprawidłowa ilość 

czynnika chłodniczego 

w układzie
Przejdź do

 Jeśli temperatura na wylocie jest 

zbyt wysoka:

 n Wyłączone ogrzewanie?

 n Filtr kabinowy OK?

 n Sprawdzić przełącznik/czujnik  

temperatury, termostat (jeśli jest)

 n Sprawdzić klapy wentylacyjne, zawory 

grzewcze, wentylację skraplacza

Patrz tabela Wyszukiwanie usterek

Włączyć układ z maksymalną wydajnością chłodzenia 

i średnią prędkością obrotową dmuchawy na kilka  

minut – temperatura powietrza na wylocie z dyszy  

środkowej: od 3 do 8°C.

Sprawdzić ciśnienie niskie (CN) i wysokie (CW)  

przy 2000–2500 obr./min: CN = 0,5–3,0 bar,  

CW = 6,0–25,0 bar; w przypadku kompresorów  

sterowanych mocą: CN = ok. 2 bary, wartość stała.

1

3

2

4

6

8

5

7

5
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Informacje ogólne

Kompresor klimatyzacji jest zazwyczaj napędzany przez silnik  

pojazdu za pomocą paska klinowego lub wielorowkowego. 

Urządzenie to spręża lub pompuje czynnik chłodniczy w ukła-

dzie. Istnieją różne rodzaje kompresorów klimatyzacji.

Zasada działania

Czynnik chłodniczy jest zasysany z parownika w stanie gazowym 

w warunkach niskiego ciśnienia i niskiej temperatury, sprężany, 

a następnie przesyłany do skraplacza klimatyzacji w postaci gazo-

-wej w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Skutki awarii

Wadliwy lub uszkodzony kompresor klimatyzacji może powodo-

wać następujące skutki:

 n Nieszczelność układu

 n Emisja hałasu

 n Niewystarczająca wydajność chłodzenia lub jej brak

 n Kod błędu w urządzeniu sterującym klimatyzacji lub  

w urządzeniu sterującym silnika/centralnym urządzeniu 

sterującym

Przyczyny usterki mogą być różne:

 n Uszkodzenie łożyska z powodu zużycia lub wadliwego 

napinacza

 n Nieszczelności w wale lub obudowie kompresora klimatyzacji

 n Mechaniczne uszkodzenie obudowy kompresora klimatyzacji

 n Elementy stykowe (złącza elektryczne)

 n Elektryczny zawór sterujący

 n Niedobór oleju chłodniczego

 n Niedobór czynnika chłodniczego

 n Ciała stałe (np. wióry)

 n Wilgoć (korozja itp.)

 n Uszkodzone elementy mocujące, agregaty dodatkowe

Wyszukiwanie usterek

Próba działania i pomiar ciśnienia w układzie:

 n Czy kompresor klimatyzacji włącza się? Czy wtyk przyłącze-

niowy jest prawidłowo osadzony? Czy występuje napięcie?

 n Sprawdzić elektryczny zawór sterujący lub sygnał sterowania

 n Sprawdzić pasek napędowy pod kątem prawidłowego dopa-

sowania, naprężenia i ew. uszkodzeń

 n Kontrola wzrokowa pod kątem szczelności

 n Kontrola prawidłowego osadzenia przewodów czynnika 

chłodniczego

 n Porównać wartości ciśnień po stronie wysokiego i niskiego 

ciśnienia

 n Odczytać pamięć błędów

Pełnoautomatyczny program testowy wydajności 
chłodniczej oraz diagnostyka usterek

Urządzenia MAHLE ACX 320, ACX 350, ACX  380 a także 

ACX 420, ACX 450 i ACX 480 posiadają w pełni automatyczny 

program testowy. Jeśli wynikiem testu jest wskazanie „Nie OK”, 

urządzenie instruuje na swoim ekranie, jakie czynności należy 

podjąć.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie  72 

(Wyposażenie warsztatu).

Przegląd  
i ważne wskazówki

Przekrój poprzeczny  
kompresora klimatyzacji

Zaciski śrubowe

Zawór ciśnieniowy ssący 

Głowica cylindra

Uszczelnienie

Tłok

Tarcza krzywkowa

Wałek napędowy 

Obudowa

Korek oleju

Koło zębate

Przykładowa ilustracja: tłokowy kompresor klimatyzacji
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Kompleksowe płukanie 

Cząsteczki zanieczyszczeń w układzie klimatyzacji można usu-

nąć tylko poprzez dokładne przepłukanie całej instalacji. W zależ-

ności od stopnia zanieczyszczenia do płukania nadaje się czynnik 

chłodniczy R134a lub R1234yf albo specjalny roztwór płuczący. 

Nie wolno płukać kompresorów klimatyzacji, filtrów-osuszaczy 

(zasobników) i  zaworów rozprężnych lub dławiących. Usterka 

kompresora klimatyzacji oznacza, że układ jest zanieczyszczony 

(starty materiał, wióry), nie można też wykluczyć zanieczyszcze-

nia, dlatego przepłukanie układu w razie wymiany tego elementu 

jest absolutnie konieczne.

Oleje chłodnicze 

Przestrzegać treści instrukcji producenta i ulotki dołączonej do 

opakowania oraz wymagań dotyczących lepkości.

2.1 Rozkład ilości oleju

Każdy element układu klimatyzacji zawiera olej chłodniczy. 

W przypadku naprawy olej jest usuwany wraz z wymienianym 

elementem. W związku z tym bezwzględnie konieczne jest uzu-

pełnienie odpowiedniej ilości oleju. Poniższa grafika przedstawia 

średni rozkład ilości oleju w układzie.

2.2 Prawidłowa ilość i parametry oleju

Przed zamontowaniem nowego kompresora klimatyzacji lub 

podczas uzupełnienia oleju chłodniczego należy zawsze prze-

strzegać ilości i parametrów lepkości oleju zgodnie ze specyfi-

kacją producenta pojazdu.

2.3  Przypisana do kompresora ilość oleju dla danego układu

Ten sam kompresor klimatyzacji może być stosowany w różnych 

pojazdach lub instalacjach, dlatego przed zamontowaniem kom-

presora należy koniecznie sprawdzić lub skorygować poziom 

oleju. W tym celu należy spuścić i  zebrać cały olej. Następnie 

napełnić kompresor klimatyzacji całą ilością oleju wskazaną 

przez producenta pojazdu (ilość oleju przeznaczona dla danego 

układu). Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie oleju, przed 

montażem kompresor należy ręcznie obrócić 10  razy. Zawsze 

należy przestrzegać osobnych instrukcji producenta pojazdu.

Sitka filtracyjne kompresora klimatyzacji

Zasadniczo podczas wymiany kompresora klimatyzacji każdy 

układ należy przepłukać, aby usunąć z niego zanieczyszczenia 

i obce cząstki. Jeśli mimo płukania w układzie pozostaną zanie-

czyszczenia, uszkodzeń można uniknąć, stosując sitka filtracyjne 

w przewodzie ssącym. 

Zdemontować kompresor klimatyzacji

Odessać czynnik chłodniczy

Sprawdzić układ pod kątem  

zanieczyszczeń/ciał stałych/ 

przepuszczalności

Wymienić zawór rozprężny/dławiący/

filtr-osuszacz/zasobnik i o-ringi

Przy pomocy stacji do serwisowania

1.  Wygenerować podciśnienie

2.  Przeprowadzić próbę szczelności

3.  Napełnić układ czynnikiem  

chłodniczym

1. Próba ciśnieniowa układu

2. Test szczelności

3. Kontrola układu

Zamontować nowy lub naprawiony 

kompresor klimatyzacji

1.  Nakleić naklejkę serwisową

2.  Przeprowadzić jazdę próbną

3.  Udokumentować wykonane prace

Ustalić przyczynę:

a)  Usterka obiegu czynnika chłodniczego

b)  Usterka elektryczna

c)  Usterka w otoczeniu kompresora  

klimatyzacji (napęd pasowy,  

agregaty dodatkowe)

Procedura analizy  
usterek i wymiany komponentu

Środek do wykrywania  

nieszczelności:

Dodać środek do wykrywania  

nieszczelności

Nie OK
Sprawdzić kompresor klimatyzacji

w stanie zamontowanym

OK

 Praktyczna porada: 

a)  Sprzęgło magnetyczne

b)  Uszkodzenia mechaniczne

c)  Elektryczny zawór sterujący

d)  Nieszczelność 

 Oleje chłodnicze:

Pamiętaj! Przed instalacją nowego 

kompresora klimatyzacji należy zawsze 

sprawdzić, czy ilość i lepkość oleju są 

zgodne ze wskazaniami producenta 

i w razie potrzeby uzupełnić jego ilość! 

W tym celu kompresor klimatyzacji 

należy opróżnić i ponownie napełnić 

w ilości podanej przez producenta. 

Podczas montażu wymienić o-ringi.

Praktyczna porada:

Przestrzegać wytycznych producenta 

dotyczących:

a) czasu podciśnienia

b) ilości czynnika chłodniczego 

Napełnianie układu  

klimatyzacji czynnikiem 

chłodniczym: 

Zawsze przestrzegać instrukcji  

napełniania układu

 Kompleksowe płukanie: 

Pamiętaj! Wymiana kompresora klimatyzacji wymaga przepłukania całego układu  

klimatyzacji oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także komponentów,  

których nie można przepłukać! 

 Sitka filtracyjne kompresora 

klimatyzacji: 

Praktyczna porada: w razie potrzeby 

przed montażem zamontować sitko 

filtracyjne na przewodzie ssącym  

kompresora klimatyzacji.

Kompresor klimatyzacji 

Uszkodzony kompresor?

1

2 3

4

5

Ogólne wartości: średni 

rozkład ilości oleju w obiegu 

czynnika chłodniczego

20% parownik 10% filtr-osuszacz/zasobnik 

10% skraplacz klimatyzacji20% przewody/węże

50% kompresor klimatyzacji

1

2
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Napełnianie układu klimatyzacji czynnikiem 
chłodniczym 

Instrukcje napełniania układu dotyczące kompresora klimatyzacji: 

 n Zasadniczo czynnik chłodniczy można napełnić wyłącznie przy 

użyciu stacji do serwisowania klimatyzacji za pośrednictwem 

przyłącza serwisowego po stronie wysokiego ciśnienia, aby 

uniknąć uderzenia hydraulicznego czynnika chłodniczego 

w kompresorze klimatyzacji. 

 n Wolno stosować wyłącznie odpowiedni czynnik chłodniczy 

w ilości/o specyfikacji określonej przez producenta pojazdu. 

 n Ustawić rozdział powietrza w pozycji „dysze środkowe”  

i otworzyć wszystkie dysze środkowe. 

 n Przełącznik dmuchawy świeżego powietrza ustawić  

w pozycji środkowej. 

 n Ustawić regulator temperatury na maksymalną wydajność 

chłodzenia. 

 n Uruchomić silnik (bez włączonej klimatyzacji) i pozostawić  

na biegu jałowym przez co najmniej 2 minuty (bez przerwy). 

 n Na biegu jałowym włączyć klimatyzację na około 10 sekund. 

Wyłączyć klimatyzację na około 10 sekund. Powtórzyć tę 

procedurę co najmniej 5 razy. 

 n Przeprowadzić kontrolę układu.

Środek do wykrywania nieszczelności

Uszkodzenie kompresora klimatyzacji może być również spowo-

dowane brakiem czynnika chłodniczego. Z tego powodu zaleca 

się przeprowadzanie regularnej konserwacji klimatyzacji, w razie  

potrzeby dodając do układu środek kontrastowy. Można to  

wykonać na różne sposoby. Użycie środka kontrastowego w po-

jeździe należy udokumentować. Zapobiegnie to przepełnieniu 

układu, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do 

uszkodzenia kompresora klimatyzacji.

Profesjonalne, przeznaczone do 
tego celu wyposażenie warsztatowe 
MAHLE Service Solutions można 
znaleźć na stronie 72 i kolejnych.

Kompresor klimatyzacji 

Uwaga
Zasadniczo należy wymienić wszystkie o-ringi i przed montażem zwilżyć je olejem chłodniczym. 
Przed instalacją nowego kompresora klimatyzacji zawsze sprawdzić, czy ilość i lepkość oleju 
są zgodne ze wskazaniami producenta – w razie potrzeby uzupełnić jego ilość. Wymiana kom-
presora klimatyzacji wymaga przepłukania całego układu klimatyzacji oraz wymiany materiałów 
eksploatacyjnych – w tym także komponentów, których nie można przepłukać!

4 5
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Co należy zrobić?

W razie problemów należy wymontować kompresor klimatyzacji 

i spuścić olej. W razie stwierdzenia szarawego zabarwienia oleju 

(szaro-zielonego lub szaro-żółtego w przypadku zastosowania 

środka kontrastowego), w którym mogą znajdować się również 

drobne cząstki metalu (zdj. 5), należy odpowiednio przepłukać 

obieg czynnika chłodniczego w celu usunięcia ciał obcych, wy-

mienić zawór rozprężny i filtr-osuszacz, a następnie ponownie 

opróżnić obieg czynnika chłodniczego zgodnie z przepisami 

i napełnić go czynnikiem chłodniczym i olejem. Teraz układ po-

winien znów funkcjonować prawidłowo. 

Czy klient został odpowiednio poinformowany?

Ponieważ wcześniej warsztat przedstawił klientowi jedynie kosz-

torys dotyczący wyłącznie serwisu klimatyzacji lub wykrycia 

nieszczelności i  ewentualnej wymiany nieszczelnego elementu, 

może dojść do sporu z klientem. Klient często nie jest przygoto-

wany na pokrycie znacznych dodatkowych kosztów związanych 

np. z  wymianą kompresora klimatyzacji i  płukaniem. Dlatego 

bardzo ważna jest szczegółowa rozmowa z klientem, podczas 

której omówione będą kwestie techniczne i zagrożenia.

Co jest przyczyną awarii kompresora klimatyzacji?

Kompresor klimatyzacji to jedyny komponent w obiegu czynnika  

chłodniczego, który zawiera części ruchome i dlatego musi być 

zaopatrzony w  odpowiednią ilość oleju. Kolejną funkcją oleju 

w  obiegu czynnika chłodniczego jest chłodzenie kompresora 

klimatyzacji, aby zapobiec jego przegrzaniu. Jeśli kompresor 

klimatyzacji pracuje przez dłuższy czas ze zbyt małą ilością czyn-

nika chłodniczego (np. z powodu nieszczelności), prowadzi to do 

niewystarczającego odprowadzania ciepła i smarowania elemen-

tów kompresora, ponieważ olej musi być transportowany przez 

układ klimatyzacji wraz z  czynnikiem chłodniczym. W  wyniku  

przeciążenia komponentów kompresora klimatyzacji dochodzi 

do ścierania się metalu na elementach, co może spowodować 

częściowe lub całkowite zatkanie wewnętrznego zaworu sterują-

cego. Zablokowanie zaworu sterującego uniemożliwia prawidło-

wą pracę kompresora klimatyzacji. Tylko profesjonalna wymiana 

kompresora klimatyzacji wraz z płukaniem układu może usunąć 

awarię. Warto pamiętać, że niewystarczające smarowanie po-

woduje uszkodzenia we wszystkich konstrukcjach kompresorów 

klimatyzacji. Kompresory klimatyzacji sterowane mocą są jednak 

szczególnie wrażliwe na niedostateczną ilość czynnika chłodni-

czego lub oleju.

Wskazówki dla warsztatu i techników serwisowych

Jeżeli klient przekazał pojazd do naprawy z powodu niewystar-

czającej wydajności chłodzenia, należy poinformować klienta, że 

może być konieczna wymiana kompresora klimatyzacji. Wynika  

to z  faktu, że wstępne uszkodzenia mogły powstać wskutek 

ewentualnej niewystarczającej ilości czynnika chłodniczego 

i  związanego z  tym braku smarowania. W  razie wątpliwości 

należy zawsze wymontować kompresor klimatyzacji i w przy-

padku zanieczyszczenia oleju przepłukać układ przed wymianą 

kompresora. Jeżeli klient życzy sobie innego sposobu postępo-

wania, warto to odnotować na fakturze lub uzyskać od klienta 

stosowne potwierdzenie na piśmie. 

Układ klimatyzacji nie działa po usunięciu  
nieszczelności lub po serwisie układu.

Opis przypadku

Po wymianie elementów układu klimatyzacji lub po normalnym 

serwisie klimatyzacji zdarza się, że układ klimatyzacji nie działa 

prawidłowo bezpośrednio po wykonaniu prac lub krótko po ich 

zakończeniu.

Na co skarży się klient?

Pojazdy są oddawane do warsztatu z  informacją od klienta, 

że „klimatyzacja już nie chłodzi prawidłowo” lub „klimatyzacja 

w ogóle nie chłodzi”.

Co robi warsztat?

W takich przypadkach w pierwszej kolejności sprawdzana jest 

zazwyczaj ilość napełnienia w  obiegu czynnika chłodniczego. 

Często okazuje się, że w  układzie znajduje się niewystarcza-

jąca ilość czynnika chłodniczego. W  zależności od rodzaju 

układu może ulotnić się z  niego nawet 10% czynnika chłod-

niczego w ciągu roku. Zanim jednak układ zostanie ponownie 

napełniony czynnikiem chłodniczym, należy ustalić, czy niedobór 

czynnika chłodniczego jest wynikiem „naturalnej utraty” czy nie-

szczelności. W przypadku podejrzenia nieszczelności nie wolno 

po prostu ponownie napełnić układu czynnikiem chłodniczym. 

Należy najpierw wykryć nieszczelności, np. napełniając układ 

klimatyzacji gazem formującym i  przeprowadzając kontrolę za 

pomocą elektronicznego detektora nieszczelności. W  zależno-

ści od wyniku należy wymienić albo nieszczelny element (zdj. 1) 

obiegu czynnika chłodniczego, albo tylko wkład filtra-osuszacza. 

Następnie układ jest opróżniany zgodnie z przepisami i napełnia-

ny czynnikiem chłodniczym i olejem do kompresora klimatyzacji 

zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeśli układ zostanie ponownie uruchomiony, może dojść do 

sytuacji, w  której kompresor klimatyzacji nie będzie wydajnie 

pracować. Po przeanalizowaniu wartości ciśnienia na stacji do 

serwisowania okazuje się, że wartości po stronie wysokiego 

i niskiego ciśnienia są niemal identyczne (zdj. 2). W związku z tym 

można przypuszczać, że albo w obiegu czynnika chłodniczego 

występuje niewystarczający przepływ (np. na zaworze rozpręż-

nym), albo kompresor klimatyzacji jest uszkodzony. Co dziwne, 

zdarzają się również przypadki, w  których wartości wysokiego 

i  niskiego ciśnienia podczas wstępnej kontroli układu klimaty-

zacji mieszczą się w  normalnym zakresie, tylko ilość czynnika 

chłodniczego jest zbyt mała i  problemy pojawiają się dopiero  

po uzupełnieniu czynnika zgodnie z zaleceniami. Podczas opróż-

niania i napełniania układu może dojść do poluzowania się czą-

stek zanieczyszczeń lub startego metalu i  osadzenia się tych 

cząstek w zaworze sterującym (zdj. 3) kompresora klimatyzacji lub 

w zaworze rozprężnym/dławiącym (zdj. 4), co może spowodować 

zakłócenia w  działaniu – zwłaszcza jeśli filtr-osuszacz był stary  

lub układ był napełniony w niewystarczającym stopniu.

Uszkodzenia  
kompresora klimatyzacji

Kompresor klimatyzacji

Zdj. 1 Zdj. 3 Zdj. 5Zdj. 2 Zdj. 4
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Emisja hałasu

 n Przyczyną nietypowych odgłosów może być również skraplacz 

klimatyzacji. Jeśli przez skraplacz klimatyzacji przepływa niewy-

starczająca ilość powietrza, to czynnik chłodniczy nie może się 

wystarczająco skroplić, a wysokie ciśnienie rośnie nadmiernie. 

Może to generować nietypowy hałas. W związku z tym należy 

sprawdzić, czy wentylator (lub wentylatory) przepuszcza wy-

starczającą ilość powietrza przez skraplacz klimatyzacji. Należy 

również sprawdzić, czy na skraplaczu klimatyzacji i żeberkach 

chłodnicy nie ma zanieczyszczeń (zdj. 4).

 n Częstą przyczyną hałasu są zanieczyszczone zawory rozpręż-

ne (zdj. 5) lub zawory dławiące. Może to być spowodowane 

np. zanieczyszczeniami w  postaci startego metalu. W  rezul-

tacie następuje zmniejszenie przepływu czynnika chłodnicze-

go i  powstaje zbyt wysokie ciśnienie. „Uszkodzone” zawory  

rozprężne mogą na przykład wydawać różne brzęczące,  

gwiżdżące lub dudniące dźwięki, które są również wyraźnie 

słyszalne we wnętrzu pojazdu.

Podczas rozwiązywania problemów związanych 
z emisją hałasu oraz przed każdą wymianą  
kompresora klimatyzacji należy uwzględnić  
poniższe instrukcje:

 n Sprawdzić wszystkie uchwyty mocujące i punkty mocowania 

pod kątem pęknięć lub złamań oraz brakujących śrub lub na-

krętek. Drgania wywołane przez te ubytki mogą powodować 

nadmierny hałas kompresora klimatyzacji. Sprawdzić, czy ha-

łas zmienia się po przyłożeniu siły do uchwytów mocujących 

lub punktów mocowania, np. za pomocą dźwigni montażowej 

(zdj. 1). Jeśli nastąpi zmiana, hałas prawdopodobnie nie jest 

spowodowany przez kompresor klimatyzacji.

 n Sprawdzić węże i przewody, aby ustalić, czy drgania z silnika 

lub pulsującego czynnika chłodniczego docierają do wnętrza 

pojazdu. W tym celu należy przytrzymać je ręką i nasłuchiwać 

zmian w emisji hałasu (zdj. 2).

 n Sprawdzić paski klinowe, napinacz, rolki napinające, koło za-

machowe alternatora i koła pasowe pod kątem łatwości ruchu, 

luzu i wyrównania. Nadmierne tolerancje spowodowane przez 

zużyte części mogą być źródłem hałasu.

 n Nadmiernie wysokie ciśnienie (zdj. 3) może powodować nie-

typowe odgłosy pracy kompresora. Jeśli przyłącze serwisowe 

wysokiego ciśnienia znajduje się za zatorem w układzie, wyso-

kie ciśnienie może być w rzeczywistości wyższe niż wskazuje 

manometr. Aby zdiagnozować ten problem, warto wykonać 

pomiar temperatury na skraplaczu klimatyzacji.

 n Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego lub jego zanieczyszcze-

nie powoduje nadmiernie wysokie ciśnienie, co z kolei może 

być przyczyną głośnej pracy kompresora klimatyzacji. To samo 

dotyczy czynnika chłodniczego o zbyt wysokim udziale gazów 

niekondensujących (powietrza).

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z hałasem  
i wymiany kompresora klimatyzacji

Kompresor klimatyzacji
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Zdj. 1 Zdj. 2 Zdj. 3 Zdj. 4 Zdj. 5Schemat funkcjonalny

koło pasowe

element gumowy

tarcza zabierakowa

Kompresory klimatyzacji  
bez sprzęgła magnetycznego

Zawór sterujący (zdj. 1) znajduje się w kompresorze klimatyzacji 

i  odbiera sygnały o  modulowanej szerokości impulsów (PWM) 

z jednostki sterującej układu klimatyzacji. Prąd, który jest dopro-

wadzany z  jednostki sterującej do zaworu sterującego i  osta-

tecznie określa wydatek kompresora klimatyzacji, może być 

wskazywany jako blok wartości pomiarowych za pośrednictwem 

urządzenia diagnostycznego. Bezsprzęgłowe kompresory klima-

tyzacji posiadają również zawór bezpieczeństwa (zdj.  2), który 

ma za zadanie chronić kompresor i inne elementy układu klimaty-

zacji przed nadmiernym ciśnieniem. Zawór uruchamia się zwykle 

przy wartości ciśnienia pomiędzy 35 a 45 barów (w zależności od 

producenta kompresora klimatyzacji). Zawór pozostaje otwarty 

tylko do momentu zredukowania nadmiaru ciśnienia. Następ-

nie zamyka się ponownie, aby nie uwolnić całej ilości czynnika 

chłodniczego do atmosfery. Jeśli folia zaworu jest uszkodzona, 

można założyć, że zawór zadziałał.

Diagnostyka

Koła pasowe i ich elementy gumowe, które służą jako zabezpie-

czenie przed przeciążeniem, są różnie skonstruowane w zależ-

ności od typu kompresora klimatyzacji. Odpowiednio do danego 

typu istnieją różne sposoby rozpoznawania, czy zabezpieczenie 

przed przeciążeniem zostało uruchomione: 

1.  Na wewnętrznej stronie koła pasowego widoczne są frag-

menty startej gumy (zdj. 3). Wał kompresora klimatyzacji nie 

jest już napędzany. Koło pasowe lub element gumowy można 

wymienić, jeśli kompresor klimatyzacji można łatwo obracać.

2.  Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe zostało aktywowane 

poprzez tarczę zabierakową (zdj. 4). Tarczę zabierakową lub 

element gumowy można wymienić osobno. Warunek: kom-

presor klimatyzacji można łatwo obrócić.

3.  Zadziałanie ogranicznika momentu obrotowego nie musi być 

dostrzegalne wizualnie. W  celu sprawdzenia, czy zadziałał 

ogranicznik, należy przy pomocy odpowiedniego narzę-

dzia przytrzymać wał kompresora klimatyzacji (zdj.  5) i  jed-

nocześnie obrócić koło pasowe w  lewo. Jeśli koło pasowe 

można obrócić w lewo, zadziałał ogranicznik i należy wymie-

nić kompresor klimatyzacji. W  kompresorach klimatyzacji 

Sanden typu PxE 13 i PxE 16 nie ma możliwości wymiany 

ogranicznika momentu obrotowego.

Informacje ogólne

Od kilku lat stosowane są tzw. „bezsprzęgłowe”, sterowane  

zewnętrznie kompresory klimatyzacji o  zmiennych ustawieniach. 

Wszyscy renomowani producenci kompresorów klimatyzacji 

stosują różne typy podstawowe. Do najczęściej spotykanych 

modeli na rynku należą Denso (typy 6SEU i 7SEU) oraz Sanden 

(typy PxE 13 i PxE 16). Firmę MAHLE reprezentuje na rynku se-

ria CVC7 o konstrukcji zbliżonej do konstrukcji kompresora  

klimatyzacji V5. Ta generacja kompresorów jest stosowana przez 

prawie wszystkich producentów pojazdów. Zewnętrzne sterowa-

nie oznacza, że wydatek kompresora klimatyzacji jest określany 

przez wbudowany zawór sterujący nadzorowany przez jednostkę 

sterującą układu klimatyzacji. Odbywa się to w zależności od róż-

nych parametrów systemu, takich jak temperatura zewnętrzna/ 

żądana, wysokie/niskie ciśnienie, prędkość obrotowa i  obcią-

żenie silnika. Brak sprzęgła oznacza, że kompresor klimatyzacji 

nie posiada już sprzęgła elektromagnetycznego. Kompresor jest 

stale napędzany przez koło pasowe i pracuje nawet wtedy, gdy 

układ klimatyzacji jest wyłączony. Moc zostaje jednak zmniejszona  

do kilku procent.

Zasada działania

Zespół kół pasowych kompresora klimatyzacji składa się np. 

z tarczy zabierakowej i koła pasowego właściwego (patrz rysu-

nek). Tarcza zabierakowa składa się z  elementu gumowego 

i stanowi połączenie pomiędzy kołem pasowym a wałem kom-

presora klimatyzacji. Z  jednej strony pełni rolę tłumika drgań, 

a z drugiej – chroni kompresor klimatyzacji lub inne napędzane 

urządzenia przed przeciążeniem i uszkodzeniem. W razie ewen-

tualnego zablokowania kompresora klimatyzacji w  obszarze  

elementu gumowego znacznie wzrastają siły przenoszone po-

między kołem pasowym a kołem zabierakowym.

W  zależności od producenta lub typu kompresora klimatyza-

cji połączenie zostaje przerwane przez deformację elementu 

gumowego lub zadziałanie zabezpieczenia przeciwprzecią-

żeniowego. Koło pasowe porusza się wówczas tylko w ruchu 

jałowym. Zapobiega to uszkodzeniu paska i  innych urządzeń 

napędzanych przez pasek.

Kompresor klimatyzacji
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Zdj. 7 Zdj. 8

Zdj. 9 Zdj. 10

Często dochodzi do niesłusznej reklamacji kompresora klima-

tyzacji w  związku z  hałasem i  innymi problemami z  układem  

klimatyzacji. W bardzo wielu przypadkach okazuje się, że kom-

presor klimatyzacji jest sprawny lub że przyczyną usterki nie 

jest sam kompresor. Z tego powodu należy zawsze uwzględnić 

wszystkie komponenty układu w  procesie ustalania przyczyny 

usterki. Hałas może być spowodowany nie tylko przez kompre-

sor klimatyzacji, ale także przez jego mocowanie, napęd, zawór 

rozprężny lub przewody. Nieprawidłowa ilość czynnika chłodni-

czego również może być odpowiedzialna za emisję hałasu. 

Olej dostarcza wiele ważnych informacji  
o ewentualnych uszkodzeniach.

 n Jeśli olej w  kompresorze klimatyzacji lub w  układzie zmienił  

kolor na czerwony, może to wynikać ze zbyt dużej ilości wilgoci.

 n Olej o czarnym zabarwieniu wskazuje na uszkodzenie kompre-

sora klimatyzacji.

 n Srebrno-szary olej należy skontrolować pod kątem obecności 

wiórów metalowych. Szarawe zabarwienie wskazuje na obec-

ność startego metalu.

Ponieważ ilość oleju w układzie jest coraz mniejsza (czasami tylko 

80 ml), monitorowanie i utrzymywanie ilości oleju (np. podczas 

serwisowania klimatyzacji i wymiany komponentów) ma ogromne 

znaczenie.

Naprawa bezsprzęgłowych kompresorów klimatyzacji jest możli-

wa tylko w ograniczonym zakresie. W każdym przypadku należy 

ją przeprowadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi i zgodnie 

z instrukcją naprawy.

Szczególne znaczenie podczas diagnostyki ma oczywiście anali-

za ciśnień w układzie. Należy przestrzegać wartości domyślnych 

podanych przez producentów pojazdów. Dotyczy to również 

temperatury nadmuchu.

Maksymalny prąd, który jest przewodzony z jednostki sterującej 

do zaworu sterującego, wynosi np. w  Audi A3 przy najniższej 

nastawie temperatury ok. 0,65  A. W  tym momencie również 

kompresor klimatyzacji osiąga swoją maksymalną wydajność. 

W normalnym trybie pracy płynie prąd o średniej wartości 0,3 A. 

Problemem w  przypadku nowszych pojazdów jest jednak to, 

że w przypadku wielu urządzeń testowych nie ma jeszcze moż-

liwości diagnostyki poza obszarem zarządzania silnikiem. Tutaj 

idealnie sprawdzi się oscyloskop. Za pomocą odpowiednich 

sond kontrolnych można rejestrować sygnał PWM na przyłączu 

wtykowym kompresora klimatyzacji. Oscyloskop powinien być 

ustawiony na 5  V/div i  0,5  ms/div. Poszczególne tryby pracy 

mogą być teraz wyświetlane na ekranie oscyloskopu podczas 

pracy silnika. Przy ustawieniu najniższej temperatury („Low”) 

wyświetlany jest sygnał fali kwadratowej o cyklu pracy ok. 75% 

(zdj. 7). Cykl pracy jest stosunkiem szerokości impulsu -B- i od-

stępu między sygnałami -C- (w tym przypadku: 75% cykl pracy, 

25% cykl wyłączenia).

Równocześnie za pomocą podziałek napięcia (A = 5 V) można  

odczytać poziom napięcia w układzie (ok.  13,5  V). Wartość 

napięcia wyświetlana jako liczba (9,8  V) jest tylko wartością 

średnią. Szerokość impulsu zależy od żądanej mocy chłodzenia 

i  napięcia w  układzie. Prąd do zaworu sterującego jest regu-

lowany przez jednostkę sterującą za pomocą przebiegu w za-

kresie  -B-. W zależności od ustawienia na panelu sterowania 

i czynników otoczenia (np. temperatury zewnętrznej), szerokość 

impulsu sygnału fali kwadratowej jest modyfikowana lub zawór 

sterujący jest wysterowywany w  taki sposób, aby kompresor 

klimatyzacji dostarczał moc wymaganą do osiągnięcia żądanej 

temperatury. Na zdj.  8 pokazano, w  jaki sposób kompresor 

klimatyzacji jest spowalniany, gdy ustawiona jest temperatura  

„High”. Zdj. 9 wskazuje stan dla trybu „Econ” (kompresor klimaty-

zacji wyłączony) – widoczny jest brak sygnału. Metoda ta może 

być wykorzystana do określenia zakresu, w  jakim jednostka 

sterująca dokonuje zmiany sygnału. Jeżeli zachodzi prawidło-

wa zmiana sygnałów, ale nie ma zmiany temperatury nawiewu 

lub obniżenia temperatury wnętrza, prawdopodobnie występuje 

usterka kompresora klimatyzacji.

Na rynku dostępne są również urządzenia diagnostyczne, które  

umożliwiają generowanie sygnału PWM o różnych czasach trwa-

nia impulsu. W  ten sposób można ustalić, czy uruchomienie 

kompresora klimatyzacji prowadzi do zmiany ciśnienia czynnika 

chłodniczego. Na tej podstawie można stwierdzić, w jakim stop-

niu kompresor klimatyzacji jest jeszcze sprawny. 

Kontrolę działania za pomocą sygnału PWM można również 

przeprowadzić za pomocą generatora funkcyjnego (zdj.  10).  

Bezwzględnie konieczne jest jednak podłączenie po stronie  

jednostki sterującej układu klimatyzacji „obciążenia”, które odpo-

wiada elektronicznemu zaworowi sterującemu. W  przeciwnym 

razie jednostka sterująca rozpoznaje błąd w układzie i zapisuje  

go w  pamięci błędów. Może to prowadzić do nieprawidło-

wego działania lub awarii układu. W  takim przypadku należy  

odczytać i  skasować pamięć błędów za pomocą urządzenia 

diagnostycznego.

Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące analizy ciśnień w układzie:

Analiza ciśnień w układzie

Wysokie  
ciśnienie

Niskie  
ciśnienie

Objawy Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie

Normalne Normalne  n Wydmuchiwane powietrze  
nie jest zimne

 n Zbyt dużo oleju w układzie 
klimatyzacji

 n Powietrze lub wilgoć w układzie 
klimatyzacji

 n Odessać, przepłukać i napełnić 
układ klimatyzacji olejem 
i czynnikiem chłodniczym

 n Odessać układ klimatyzacji, 
wymienić filtr-osuszacz  
i ponownie napełnić

Wysokie Wysokie  n Przewód niskiego ciśnienia 
zimniejszy niż parownik 

 n Wysokie ciśnienie spada,  
gdy skraplacz klimatyzacji  
jest chłodzony wodą 

 n Wysokie i niskie ciśnienia 
wyrównują się po wyłączeniu 
kompresora klimatyzacji i pulsują 
po jego włączeniu

 n Zawór rozprężny zbyt szeroko 
otwarty

 n Zbyt dużo czynnika hłodniczego 
w układzie 

 n Skraplacz klimatyzacji 
zanieczyszczony/zablokowany 

 n Problemy z wentylatorem

 n Problem z kompresorem 
klimatyzacji (zawór wylotowy/
uszczelnienie)

 n Wymienić zawór rozprężny

 n Odessać i napełnić układ 
klimatyzacji

 n Sprawdzić skraplacz klimatyzacji, 
oczyścić/wymienić

 n Sprawdzić wentylator

 n Sprawdzić kompresor klimatyzacji, 
w razie potrzeby wymienić

Niskie Niskie  n Wydmuchiwane powietrze nie  
jest zimne

 n Przewód ssący jest zimniejszy  
niż parownik

 n Zbyt mała ilość czynnika 
chłodniczego w układzie

 n Zator po stronie ssącej

 n Odessać i napełnić układ 
klimatyzacji

 n Sprawdzić przewód i przyłącza, 
w razie potrzeby wymienić

Wysokie Niskie  n Tworzenie się lodu na przewodzie 
z cieczą

 n Tworzenie się lodu na filtrze- 
osuszaczu

 n Zablokowany przewód/
filtr-osuszacz

 n Sprawdzić filtr-osuszacz/przewód, 
w razie potrzeby wymienić

Kompresor klimatyzacji

Hałas związany z kompresorem klimatyzacji 
często nie pochodzi z samego kompresora. 
Z tego powodu podczas ustalania przyczyny 
usterki należy zawsze uwzględnić jego napęd, 
mocowanie i pozostałe komponenty układu!
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Zasada działania kompresora klimatyzacji jest zawsze taka sama: gazowy czynnik chłodniczy  
jest zasysany i sprężany. Istnieją jednak różne typy konstrukcji, które często można rozpoznać  
po wyglądzie:

Zdj. 1 Zdj. 2 Zdj. 3

Elektryczne kompresory klimatyzacji można natychmiast 

rozpoznać po braku koła pasowego.

Spiralne kompresory klimatyzacji są stosunkowo kompaktowe 

i można je rozpoznać po owalnym kształcie.

Łopatkowe kompresory klimatyzacji mają bardzo  

małe gabaryty.

Tłokowe kompresory klimatyzacji są bardzo rozpowszech- 

nione i często mają wydłużoną konstrukcję. Liczba tłoków  

może się różnić w zależności od konstrukcji. 

Rodzaje kompresorów klimatyzacji

Regulacja wydatku kompresora klimatyzacji

Sterowanie kompresorem klimatyzacji lub ciśnieniem czynnika  

chłodniczego może przebiegać w różny sposób. Klasycznie 

sterowanie następuje poprzez załączanie i wyłączanie sprzęgła 

magnetycznego oraz wewnętrznego, mechanicznego zaworu 

sterującego. Bardziej nowoczesne konstrukcje nie posiadają 

już sprzęgła magnetycznego. Są napędzane w sposób stały.  

Sterowanie odbywa się za pomocą elektrycznego zaworu re-

gulacyjnego (zdj.  1), który jest wysterowywany zewnętrznie za 

pomocą sygnału o  modulowanej szerokości impulsu. Istnieją 

również wersje kompresorów, które posiadają sprzęgło mag-

netyczne i elektryczny zawór sterujący. Sterowanie elektrycznie 

napędzanymi kompresorami klimatyzacji następuje tylko poprzez 

prędkość obrotową kompresora.

Zawór bezpieczeństwa

Większość kompresorów klimatyzacji posiada nadciśnieniowy 

zawór bezpieczeństwa, który spuszcza czynnik chłodniczy przy 

ciśnieniu ok. 35 barów, aby w ten sposób chronić system przed 

dalszymi uszkodzeniami. Zawory nadciśnieniowe mogą być 

wyposażone w  folię lub wosk plombujący (zdj. 2). Jeśli doszło 

do uszkodzenia, to znaczy, że w wyniku usterki w układzie kli-

matyzacji nastąpił wyciek czynnika chłodniczego. Istnieją również 

wersje zaworu bezpieczeństwa bez „plomby” (zdj. 3). Jeśli w tym 

miejscu widoczne są resztki oleju lub środka kontrastowego, 

można założyć, że doszło do wycieku czynnika chłodniczego 

przez zawór. W przypadku usterki w układzie należy zatem skon-

trolować również zawór. 

Kompresor klimatyzacji
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Zdj. 1 Zdj. 2 Zdj. 3

Wskazówka
W przypadku kompresorów klimatyzacji bez śruby spustowej/wlewowej należy spuszczać  
olej przez przyłącza wysokiego i niskiego ciśnienia (zdj. 2) kompresora, a napełniać przez  
przyłącze niskiego ciśnienia (zdj. 3). Również podczas tej czynności trzeba obracać wałek  
kompresora klimatyzacji. Jeśli nie ma możliwości wlania całej ilości oleju do kompresora 
klimatyzacji, wówczas różnicę ilości można wprowadzić do obiegu czynnika chłodniczego  
przez urządzenie do serwisowania klimatyzacji.

Napełnianie kompresorów  
klimatyzacji olejem

Cechy szczególne

Następujące typy kompresorów 
klimatyzacji posiadają cechę 
szczególną:

 n Denso 5SL12C/5SEL12C/5SE12C

 n Denso 5SA09C/5SE09/5SER09C

 n Hanon VS16

Ze względu na konstrukcję nie ma moż-

liwości spuszczenia oleju z  tych kom-

presorów klimatyzacji. Nie posiadają one 

śruby spustowej/wlewowej oleju, spusz-

czenie oleju nie jest również możliwe przez 

przyłącza wysokiego/niskiego ciśnienia.

Te kompresory klimatyzacji są już napeł-

nione całą ilością oleju dla danego układu. 

W związku z tym przed zamontowaniem 

nowego kompresora klimatyzacji należy 

koniecznie przepłukać układ klimatyzacji, 

aby usunąć pozostały olej.

Również elektryczne kompresory klima-

tyzacji są napełniane ilością oleju odpo-

wiednią dla danego układu klimatyzacji. 

Także w tym przypadku należy przepłu-

kać układ przed montażem komponentu.

Wymiana kompresora klimatyzacji zawsze rodzi następujące pytania: 

a) Czy nowy kompresor klimatyzacji jest napełniony olejem?

b) Ile oleju znajduje się w nowym kompresorze klimatyzacji?

c) Jak sprawdzić poziom oleju w kompresorze klimatyzacji?

d) Jak napełnić olejem nowy kompresor klimatyzacji?

Kompresory klimatyzacji MAHLE są wypełnione podstawową 

ilością oleju. Niezależnie od stanu dostawy kompresorów kli-

matyzacji, przed zamontowaniem w  pojeździe należy zawsze 

sprawdzić ilość oleju w każdym kompresorze klimatyzacji 

i w razie potrzeby skorygować ją zgodnie ze specyfikacją pro-

ducenta i załączoną dokumentacją. Wynika to z faktu, że wiele 

z kompresorów klimatyzacji może być stosowanych nie tylko 

w jednym pojeździe, ale w wielu różnych modelach i wersjach 

pojazdów. W związku z tym należy odpowiednio dostosować 

ilość oleju.

Olej znajdujący się w  nowym kompresorze klimatyzacji należy  

spuścić przez otwór, usuwając śrubę spustową/wlewową 

(zdj. 1). Podczas tej czynności trzeba kilkakrotnie obrócić wałek 

kompresora klimatyzacji. Następnie ponownie napełnić kompre-

sor klimatyzacji całą ilością oleju wskazaną przez producenta 

pojazdu dla danego układu. Należy przy tym zwrócić uwagę na 

dobór odpowiedniej lepkości oleju. Aby zapewnić równomierne 

rozprowadzenie oleju, należy kilkakrotnie obrócić wałek kom-

presora klimatyzacji. Na koniec ponownie zamknąć przyłącze 

spustowe/wlewowe na kompresorze klimatyzacji. Przestrzegać 

również odpowiednich danych technicznych zawartych w doku-

mentacji dołączonej do kompresora klimatyzacji.

Kompresor klimatyzacji
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Płukanie układu klimatyzacji

Płukanie jest obowiązkowe!

Płukanie układu klimatyzacji jest jedną z najważniejszych czyn-

ności w przypadku naprawy lub uszkodzenia kompresora klima-

tyzacji, która umożliwia usunięcie zanieczyszczeń i szkodliwych 

substancji z układu klimatyzacji. Płukanie to niezbędny element 

profesjonalnej naprawy –  pomaga uniknąć kosztownych, póź-

niejszych napraw. Zabezpiecza również roszczenia gwarancyjne 

wobec dostawców i zapewnia wysoki poziom zadowolenia klien-

ta. Nie wolno jednak płukać kompresorów klimatyzacji, zawo-

rów rozprężnych, zaworów dławiących i  filtrów-osuszaczy – dla 

tych komponentów na czas płukania należy wykonać obejście 

(zmostkować) za pomocą adapterów. Po zakończeniu płukania 

zawory i filtry trzeba wymienić na nowe.

Dlaczego należy wykonać płukanie?

 n W przypadku uszkodzenia kompresora klimatyzacji trzeba 

usunąć zanieczyszczenia powstałe w wyniku ścierania się 

metalu.

 n Należy usunąć pozostałości kwasów powstałych w wyniku 

wnikania wilgoci.

 n Trzeba wypłukać zatory spowodowane przez cząsteczki 

elastomeru.

 n Należy całkowicie usunąć zanieczyszczony czynnik chłodniczy 

lub olej chłodniczy.

Ogólne wskazówki dotyczące płukania

 n Dokładnie zapoznać się z  właściwymi instrukcjami obsługi, 

dołączonymi ulotkami, informacjami podanymi przez produ-

centa pojazdu, arkuszami danych bezpieczeństwa itp.

 n Przed i  podczas pracy urządzenia przestrzegać właściwych 

przepisów bezpieczeństwa – w  tym informacji technicznych 

„Postępowanie z  czynnikiem chłodniczym” oraz „Instrukcja 

montażu i demontażu”.

 n Kompresory klimatyzacji, filtry-osuszacze/zasobniki oraz zawory 

rozprężne i dławiące nie mogą być przepłukiwane – dlatego na 

czas płukania należy wykonać obejście (zmostkować) dla tych 

komponentów przy użyciu adapterów.

 n Upewnić się, że z  obiegu czynnika chłodniczego usunięto 

wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzone elementy.

 n Upewnić się, że w  układzie nie pozostały resztki roztworu 

płuczącego, osuszając odpowiednio podzespoły za pomocą 

azotu (nie stosować sprężonego powietrza).

 n Napełnić kompresor klimatyzacji odpowiednią ilością oleju 

o  właściwych parametrach (w  szczególności nadaje się do 

tego celu olej PAO 68 firmy MAHLE). Uwzględnić ilości przewi-

dziane dla przepłukiwanych elementów.

 n Przed uruchomieniem obrócić ręcznie kompresor klimatyzacji 

10 razy.

 n Wymienić filtr-osuszacz lub zasobnik oraz zawór rozprężny 

lub zawór dławiący.

 n W razie potrzeby umieścić sitko filtrujące w przewodzie 

ssącym kompresora klimatyzacji.

 n Po prawidłowym opróżnieniu napełnić obieg czynnika  

chłodniczego przepisową ilością czynnika chłodniczego.

 n Uruchomić silnik. Poczekać na ustabilizowanie się biegu 

jałowego.

 n Kilkakrotnie na przemian włączać i wyłączać układ  

klimatyzacji na 10 sekund.

 n Przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz testy działania  

i szczelności instalacji.

Profesjonalne, przeznaczone do 
tego celu wyposażenie warsztatowe 
MAHLE Service Solutions można 
znaleźć na stronie 72 i kolejnych.
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Zanieczyszczony olejŚcieranie materiału spowodowane 
uszkodzeniem kompresora  
klimatyzacji

Jakie zanieczyszczenia można usunąć przez 
płukanie i jakie są skutki tego typu zanieczyszczeń?

 n Ścieranie materiału spowodowane uszkodzeniem kompresora 

klimatyzacji:

Cząstki materiału zatykają zawory rozprężne, zawory dławiące 

(orifice tube) lub elementy wielodrożne (skraplacz klimatyzacji, 

parownik).

 n Wilgoć:

Zawory rozprężne i zawory dławiące mogą zamarzać. Na sku-

tek reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy czynnikami 

chłodniczymi i olejami chłodniczymi a wilgocią mogą powsta-

wać kwasy, które powodują porowatość węży i o-ringów. 

Komponenty układu ulegają uszkodzeniu przez korozję.

 n Elastomery (guma):

Cząsteczki elastomeru zatykają zawory rozprężne, zawory dła-

wiące lub komponenty wielodrożne (Multiflow). 

 n Zanieczyszczony olej chłodniczy lub czynnik chłodniczy:

Zanieczyszczony czynnik chłodniczy lub zmieszanie różnych 

olejów chłodniczych może być przyczyną powstawania kwa-

sów. Mogą one powodować porowatość węży i  o-ringów. 

Inne elementy układu mogą zostać uszkodzone przez korozję.

1.  Środki chemiczne  
(płyn płuczący)

Przewody połączeniowe lub elementy układu należy przepłu-

kiwać pojedynczo. Płukanie wykonuje się przy użyciu środka 

chemicznego (płynem płuczącym) za pomocą uniwersalnego 

adaptera na pistolecie do płukania. Po zakończeniu proce-

su płukania należy usunąć pozostałości środka płuczącego 

z  obiegu czynnika chłodniczego za pomocą azotu i  osuszyć 

obieg czynnika chłodniczego. Dobrą skuteczność uzyskuje się 

poprzez połączone zastosowanie płynu płuczącego i  azotu.  

Najpierw następuje płukanie za pomocą płynu płuczącego 

(w połączeniu ze sprężonym powietrzem), które usuwa zablo-

kowane cząstki i  zestalone osady. Późniejsze przedmuchanie 

azotem zapewnia osuszenie obiegu czynnika chłodniczego lub 

komponentów. Należy się upewnić, że maksymalne ciśnienie 

podczas przedmuchiwania nie przekracza 12 barów.

Wady

Koszty chemicznego środka czyszczącego i jego fachowej uty-

lizacji, jak również dodatkowe koszty związane z demontażem 

i montażem przewodów oraz komponentów. Ponadto ta metoda 

płukania nie jest zatwierdzona przez producentów pojazdów.

Płukanie układu klimatyzacji 
i jego elementów

Proces płukania układu klimatyzacji ma na celu usunięcie zanie-

czyszczeń i  szkodliwych substancji z obiegu czynnika chłodni-

czego. Poniższe informacje opracowano z  myślą o  tym, aby 

przybliżyć użytkownikowi temat płukania klimatyzacji poprzez 

udzielenie odpowiedzi na istotne pytania, takie jak: 

 n Dlaczego należy przepłukiwać układ klimatyzacji?

 n Co oznacza termin „płukanie” w kontekście układu  

klimatyzacji pojazdu?

 n Jakie rodzaje zanieczyszczeń można usunąć poprzez  

płukanie i jakie są skutki tych zanieczyszczeń?

 n Jakie metody płukania są dostępne i jak je stosować?

Dlaczego należy płukać układ klimatyzacji pojazdu?

Uszkodzone komponenty układu (przestarzały filtr-osuszacz, 

jak na zdjęciu, uszkodzenie kompresora klimatyzacji itp.) mogą 

powodować rozprzestrzenianie się cząstek zanieczyszczeń,  

które są przenoszone przez czynnik chłodniczy, w całym ukła-

dzie klimatyzacji. Na przykład, jeśli w  razie uszkodzenia kom-

presora klimatyzacji wymieniony zostanie tylko kompresor, to 

w nowym komponencie mogą w krótkim czasie nagromadzić się 

cząstki zanieczyszczeń, które doprowadzą do zniszczenia nowo 

zamontowanego kompresora, jak również zaworu rozprężnego/ 

dławiącego lub elementów wielodrożnych (Multiflow) – logiczną  

konsekwencją będzie kosztowna naprawa uzupełniająca. Aby 

tego uniknąć, należy zawsze przepłukać układ po usterce 

komponentów, która mogłaby spowodować zanieczyszczenie  

obiegu czynnika chłodniczego przez wióry metalowe, startą 

gumę itp. Płukanie jest obecnie również wymagane przez wielu 

producentów pojazdów i kompresorów klimatyzacji.

Co oznacza termin „płukanie” w kontekście układu 
klimatyzacji pojazdu?

Płukanie oznacza usunięcie zanieczyszczeń lub  szkodliwych 

substancji z  obiegu czynnika chłodniczego. Płukanie jest nie-

zbędne, aby móc przeprowadzić profesjonalną naprawę, unik-

nąć kosztownych napraw uzupełniających, zachować tytuł do 

roszczeń gwarancyjnych wobec dostawców oraz zapewnić  

zadowolenie klientów.

Przestarzały filtr-osuszacz 
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Tube & Fin Serpentine Multiflow

2.  Czynniki chłodnicze

Urządzenia do serwisowania układów klimatyzacji ze zintegro-

waną funkcją płukania umożliwiają szybkie i ekonomiczne płu-

kanie układów klimatyzacji z  czynnikami chłodniczymi R134a 

lub R1234yf. Należy przy tym użyć zewnętrznego urządzenia 

płuczącego i elementów z zestawu do płukania – obie pozycje 

są dostępne osobno. Po uruchomieniu funkcji na urządzeniu 

układ klimatyzacji pojazdu jest przepłukiwany płynnym czyn-

nikiem chłodniczym pod wysokim ciśnieniem, który następnie 

zostanie ponownie odessany. Cykl należy przeprowadzić trzy 

razy, aby uzyskać możliwie najlepszy efekt czyszczenia.

Wady

W trakcie pracy stacja do serwisowania nie jest dostępna dla 

innych pojazdów. Wkład filtrujący urządzenia płuczącego wy-

maga regularnej wymiany.

Wskazówka

Komponenty typu „Tube & Fin” oraz „Serpentine” można zwykle 

z łatwością wyczyścić, natomiast często nie jest możliwe wy-

czyszczenie elementów wykonanych w  technologii „Multiflow” 

(przepływ równoległy). Jeśli istnieją wątpliwości co do skutecz-

ności czyszczenia tego typu części, należy je wymienić. Po prze-

płukaniu obiegu czynnika chłodniczego należy zawsze pamiętać, 

aby napełnić go odpowiednią ilością nowego oleju.

Poniższe dane (% całkowitej ilości oleju) podano 
orientacyjnie:

 n Skraplacz klimatyzacji: 10% 

 n Filtr-osuszacz/zasobnik: 10%

 n Parownik: 20%

 n Węże/przewody: 10%

 n Nieprzestrzeganie powyższych punktów stwarza ryzyko 

utraty gwarancji

Płyn płuczący

Metoda płukania

Komponenty układu są przepłukiwane za pomocą dodatkowe-

go urządzenia płuczącego i roztworu chemicznego w kierunku 

przeciwnym do przepływu czynnika chłodniczego. Pozostałości 

środka do płukania należy usunąć za pomocą azotu. Również 

osuszanie układu odbywa się przy użyciu azotu.

Zalety

 n Usuwanie luźnych i osadzonych cząsteczek oraz oleju

Wady

 n Koszty medium płuczącego

 n Koszty utylizacji medium płuczącego

 n Brak dopuszczeń ze strony producentów pojazdów

Czynnik chłodniczy

Metoda płukania

Komponenty układu są przepłukiwane za pomocą urządzenia do 

serwisowania klimatyzacji i dodatkowego urządzenia płuczące-

go z użyciem filtrów i adapterów (dostępne osobno) w kierunku 

przeciwnym do przepływu czynnika chłodniczego. 

Zalety

 n Brak kosztów osobnego czynnika płuczącego, ponieważ  

do płukania wykorzystuje się istniejący czynnik chłodniczy

 n Brak kosztów utylizacji medium płuczącego

 n Usuwanie luźnych cząstek zanieczyszczeń i oleju

 n Metoda jest zatwierdzona przez różnych producentów 

pojazdów

Wady

 n Wkład filtrujący urządzenia płuczącego wymaga regularnej 

wymiany

 n Podczas użytkowania stacja do serwisowania klimatyzacji nie 

jest dostępna do innych zastosowań

Zalety i wady obu metod płukania

Profesjonalne, przeznaczone do  
tego celu wyposażenie warsztatowe  
MAHLE Service Solutions można  
znaleźć na stronie 72 i kolejnych.
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Metody wykrywania  
nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności za pomocą  
elektronicznego detektora/azotu/poprzez  
spienianie

Elektroniczne wykrywanie nieszczelności  
za pomocą detektora

Urządzenie wskazuje nieszczelności, emitując sygnał dźwiękowy. 

Wykrywa gazy halogenowe i  nawet najmniejsze nieszczelności 

w trudno dostępnych miejscach (np. nieszczelności parownika).

Wykrywanie nieszczelności za pomocą  
testera azotowego 

Narzędzie to może służyć nie tylko do osuszania instalacji,  

ale również do sprawdzania szczelności. Do tego zastosowania 

wymagany jest adapter do napełniania dla przyłącza serwiso-

wego oraz adapter do węża. Opróżniony układ klimatyzacji jest 

napełniany azotem (maks. 12 barów). Przez dłuższy okres (np. od 

5 do 10 min) należy obserwować, czy ciśnienie nie zmienia się. 

Nieszczelność można rozpoznać po syczącym dźwięku. W prze-

ciwnym razie zaleca się identyfikację wycieku za pomocą środka 

do wykrywania nieszczelności. Środek do wykrywania nieszczel-

ności jest natryskiwany od zewnątrz. W miejscu wycieku tworzy 

się piana. Metodę tę można stosować tylko do detekcji większych 

nieszczelności w łatwo dostępnych miejscach.

Wykrywanie nieszczelności za pomocą  
testera z gazem formującym

Aby wykryć nieszczelności, pusty układ klimatyzacji napeł-

nia się gazem formującym – mieszaniną składającą się w 95% 

z azotu i 5% z wodoru. Za pomocą specjalnego elektronicznego 

wykrywacza wycieków komponenty są sprawdzane pod kątem 

nieszczelności. Ponieważ wodór jest lżejszy od powietrza, czuj-

nik należy powoli przesuwać nad miejscem, w którym może wy-

stępować nieszczelność (przewody połączeniowe/komponent).  

Po zakończeniu detekcji gaz formujący można uwolnić do oto-

czenia. Ta metoda wykrywania nieszczelności jest zgodna z ar-

tykułem 6, §3 dyrektywy UE 2006/40/WE. 

Jedną z najczęstszych przy-
czyn awarii układu klimatyzacji 
są nieszczelności w obiegu 
czynnika chłodniczego. 
W sposób niezauważalny pro-
wadzą one do zmniejszenia 
ilości czynnika w układzie, 
a tym samym – do spadku 
wydajności lub nawet całko-
witej awarii. W szczególności 
czynnik chłodniczy R134a 
jest znany z przenikania 
gumowych przewodów 
i złączy. Ponieważ technik 
klimatyzacji nie jest w stanie 
od razu rozpoznać, czy ma 
do czynienia z nieszczel-
nością, czy też z normalną 
utratą czynnika chłodniczego 
wynikającą z bieżącej eksploa-
tacji, konieczne jest dokładne 
sprawdzenie układu pod 
kątem nieszczelności.

Sprawdzić:

 n Wszystkie przyłącza i przewody

 n Kompresor klimatyzacji

 n Skraplacz klimatyzacji i parownik

 n Filtr-osuszacz

 n Presostaty

 n Przyłącza serwisowe

 n Zawór rozprężny

Zalecane są trzy metody  
wykrywania nieszczelności:

 n Środek kontrastowy i lampa UV

 n Elektroniczny detektor nieszczelności

 n Wykrywanie nieszczelności za 

pomocą gazu formującego

Wykrywanie nieszczelności 
za pomocą środka  
kontrastowego

Środek kontrastowy

Środek kontrastowy dodaje się do czyn-

nika chłodniczego różnymi metodami 

(np.  wyciskacz do dozowania środka 

kontrastowego Spotgun, wkłady bar-

wiące itp.). 

Wyciskacz Spotgun/Pro-Shot

Za pomocą wyciskacza do kartuszy 

w  systemie Spotgun lub Pro-Shot do-

zuje się dokładną ilość wymaganego 

środka kontrastowego. Kolejna zaleta: 

środek kontrastowy można wprowadzić 

przy napełnionym układzie.

Lampy do wykrywania nieszczelności

Wyciekający środek kontrastowy będzie 

widoczny za pomocą lampy UV.

Profesjonalne, przeznaczone do tego celu wyposażenie warsztatowe 
MAHLE Service Solutions można znaleźć na stronie 72 i kolejnych.
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Zaciskarki do przewodów obiegu  
czynnika chłodniczego

Zaciskarka umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie węży i złą-

czek – to idealne narzędzie zaciskowe do zastosowań stacjo-

narnych i mobilnych. Dostarczona hydrauliczna pompa ręczna 

wzmacnia skuteczność zaciskania. Nawet kilka ruchów ręką  

generuje bardzo silny docisk z  dużym zakresem regulacji.  

Dzięki temu naprawy węży można często przeprowadzać także  

wówczas, gdy wąż jest zamontowany. Podobnie jak w  przy-

padku systemu LOKRING, narzędzie zaciskowe skraca czas  

naprawy (w  przypadku klienta – czas oczekiwania na pojazd) 

oraz zmniejsza koszt części zamiennych. 

Konserwacja i naprawa/Porady techniczne

Połączenie metal/metal: złącza LOKRING

Połączenie wąż/wąż: złącza zaciskowe

Technika łączenia rur LOKRING

LOKRING jest szybką i niezwykle ekonomiczną metodą napraw-

czą. W  razie usterki rur – zamiast zamawiać drogie kompletne 

systemy przewodów i  czekać na dostawę – problem można 

usunąć na miejscu, często w  stanie zamontowanym. Tech-

nika LOKRING sprawdza się w  instalacjach klimatyzacyjnych 

i chłodniczych. 

Rozwiązanie to oferuje warsztatom aż  
dziewięć istotnych zalet:

 n Prosty i szybki montaż

 n Nierozłączne, hermetycznie zamknięte uszczelnienia  

metal/metal

 n Bezpieczne połączenie rur wykonanych z różnych materiałów

 n Specjalne przygotowanie rur nie jest konieczne

 n Poręczne narzędzia montażowe

 n Dopuszczalne duże tolerancje wymiarów

 n Brak efektu karbu w obszarze montażowym

 n Brak spawania, lutowania i gwintowania

 n Przyjazna dla środowiska i bezpieczna technika połączeń

LOKRING pozwala uzyskać szczelne połączenia, dzięki czemu 

nie występuje spadek ciśnienia ani  nie zmniejsza się natęże-

nie przepływu. W  ramach dodatkowego zabezpieczenia po-

wierzchnie końcówek rur są zwilżane płynem uszczelniającym 

LOKPREP. System zapewnia trwałą szczelność w  punktach 

połączeń LOKRING. Połączenia rurowe zostały zaprojektowane 

dla maksymalnego ciśnienia nominalnego 50  barów i ciśnienia  

testowego 200 barów. Można je stosować w zakresie tempera-

tur od –50°C do +150°C.

Na rynku nadal dostępne są pojazdy z  układami klimatyzacji 

zaprojektowanymi pierwotnie dla czynnika chłodniczego R12. 

W  roku 2001 oficjalnie zakończono stosowanie czynnika R12 

w układach klimatyzacji w samochodach, a układy bazujące na 

tym czynniku powinny zostać zmodernizowane podczas prac 

konserwacyjnych lub naprawczych. Od tego czasu jako zamien-

nik stosuje się czynnik R134a, a  także niektóre czynniki typu 

„drop-in” (mieszaniny czynników chłodniczych). 

Temat przezbrojenia z  czynnika R12 na R134a jest dziś nadal 

aktualny w segmencie oldtimerów i youngtimerów oraz w niektó-

rych krajach poza UE.

W  trakcie modernizacji trzeba sprawdzić szczelność instalacji. 

Nieszczelności należy zawczasu wyeliminować. Wszystkie ele-

menty powinny zostać skontrolowane pod kątem sprawności 

działania lub uszkodzeń. Należy wymienić filtr-osuszacz oraz 

pierścienie uszczelniające. Ponadto olej mineralny w  układzie 

R12 należy zastąpić olejem PAG lub PAO. W ramach tego pro-

cesu zaleca się również przepłukanie układu klimatyzacji. 

Czynnik R134a ma wysoki współczynnik tworzenia globalnego 

efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential) 

wynoszący 1430. W dyrektywie WE 2006/40/WE postanowiono, 

że w przyszłości należy stosować wyłącznie czynniki chłodnicze 

o współczynniku GWP poniżej 150.

Tak więc układy klimatyzacji w pojazdach kategorii M1 (pojazdy  

służące do przewozu pasażerów, posiadające do 8  miejsc 

siedzących) i  kategorii N1 (pojazdy użytkowe o  maksymalnej  

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony), 

dla których świadectwo homologacji typu UE zostało wydane 

z dniem 1 stycznia 2011 lub później, nie mogą już być napeł-

niane czynnikiem R134a. Od 1 stycznia 2017 roku nie można już 

dokonywać pierwszej rejestracji pojazdów z czynnikiem R134a. 

Stosowanie R134a jest jednak nadal dozwolone w  przypadku 

prac serwisowych i  konserwacyjnych na już istniejących insta-

lacjach R134a. Do tej pory stosowano głównie nowy czynnik 

chłodniczy R1234yf o współczynniku GWP wynoszącym 4. Moż-

liwe jest jednak również zastosowanie innych czynników chłodni-

czych pod warunkiem, że ich wartość GWP jest niższa niż 150. 

Ma to oczywiście wpływ na warsztaty i ich personel serwisowy. 

Zakup nowego sprzętu serwisowego wydaje się nieunikniony. 

Należy również przestrzegać szczególnych środków dotyczą-

cych przechowywania i  obchodzenia się z  nowymi czynnikami 

chłodniczymi. 

Naprawa węży  
i przewodów rurowych

Czynniki chłodnicze  
R12, R134a, R1234yf

Profesjonalne, przeznaczone do tego celu wyposażenie warsztatowe 
MAHLE Service Solutions można znaleźć na stronie 72 i kolejnych.
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Nieefektywna regulacja temperatury z powodu 
zabrudzonych czujników

Kabinowy czujnik temperatury jest umieszczony w  strumieniu 

powietrza mini-dmuchawy (zazwyczaj w  panelu obsługowym). 

Przekazuje on zmierzoną temperaturę powietrza wewnątrz po-

jazdu jako wartość rezystancji do jednostki sterującej. Wartość 

pomiaru jest porównywana z wartością zadaną.

Czujnik może ulec znacznemu zabrudzeniu przez nikotynę, 

kurz itp (patrz zdjęcie). Jeśli strumień zasysanego powietrza 

nie dociera w  wystarczającym stopniu do czujnika, może to 

prowadzić do błędnych pomiarów i zakłóceń działania. Nie ma 

wówczas gwarancji, że regulacja klimatyzacji/ogrzewania będzie 

działać prawidłowo. Można to rozpoznać po ciągłej zmianie usta-

wienia temperatury w górę i w dół – w jednej chwili jest bardzo 

zimno, a chwilę później – bardzo ciepło. Czujnik można czyścić 

za pomocą specjalnych środków czyszczących (np. aceton). 

Nagromadzony kurz można wcześniej usunąć za pomocą nie-

wielkiej ilości sprężonego powietrza. W większości przypadków 

po wyczyszczeniu czujnika sterowanie znów działa prawidłowo.

Uszczelniacze do układów klimatyzacji zawierają składniki che-

miczne, które są dodawane do układu w celu zamknięcia drob-

nych nieszczelności na komponentach i o-ringach.

W miejscu nieszczelności wycieka nie tylko czynnik chłodniczy, 

ale również środek uszczelniający. Zwykle reaguje on z  tlenem 

atmosferycznym i wilgocią, twardnieje i uszczelnia wyciek. 

Stosowanie uszczelniaczy stwarza problemy z kilku powodów. 

Zgodnie z rozporządzeniami i dyrektywami UE nieszczelny układ 

klimatyzacji nie może być ponownie uruchomiony lub napełniony 

czynnikiem chłodniczym bez uprzedniego usunięcia nieszczel-

ności. Naruszenie przepisów może skutkować wysokimi karami 

pieniężnymi. 

W  przypadku zastosowania uszczelniacza czynnik chłodniczy 

będzie nadal wyciekał z  nieszczelnego układu, dopóki środek 

uszczelniający nie zacznie działać (o  ile faktycznie całkowicie 

zatrzyma wyciek). W  takim przypadku dochodzi do narusze-

nia prawa UE i przepisów krajowych, a czynnik chłodniczy jest 

niepotrzebnie uwalniany. Jedynym możliwym zastosowaniem 

uszczelniaczy byłoby zastosowanie zapobiegawcze – jako doda-

tek do systemów, które są jeszcze nienaruszone.

Jeśli komponenty zostały wcześniej uszkodzone lub osłabione 

(np. przez korozję), jest tylko kwestią czasu, że w innym miejscu 

pojawi się kolejny wyciek. 

Podczas odsysania czynnika chłodniczego z  pojazdów, które  

wcześniej były wypełnione uszczelniaczem, istnieje ryzyko, 

że środek uszczelniający zareaguje wewnątrz urządzenia do 

serwisowania klimatyzacji, powodując zator lub uszkodzenie. 

W przypadku wielu producentów pojazdów, urządzeń i  kom-

ponentów użycie uszczelniacza oznacza ryzyko utraty roszczeń 

gwarancyjnych.

Ostatecznie stosowanie uszczelniaczy w nieszczelnym układzie 

klimatyzacji nie stanowi zgodnej z  prawem i  trwale skutecznej 

metody naprawy.

Kabinowe  
czujniki temperatury Uszczelniacze
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Jaki jest aktualny trend i kierunek rozwoju układów 
klimatyzacji i komfortu wewnątrz pojazdu?

Coraz popularniejsze wielostrefowe układy klimatyzacji stają się 

nowym standardem. W wyższych klasach pojazdów stosuje się 

już systemy klimatyzacji z funkcją zarządzania wilgotnością, które 

przeciwdziałają nadmuchiwaniu zbyt suchego powietrza.

W przyszłości „zarządzanie klimatem w kabinie” będzie częścią 

układu klimatyzacji i wentylacji. Oznacza to, że za pomocą czuj-

ników jakości powietrza w połączeniu z systemami uzdatniania 

powietrza będzie można stworzyć możliwie najlepszy klimat 

w pojeździe.

Sterowane elektronicznie kompresory klimatyzacji staną się 

normą we wszystkich klasach pojazdów. Umożliwiają one indy- 

widualną regulację wydajności, a co za tym idzie, uzyskanie  

niższego zużycia paliwa. Zoptymalizowane komponenty, prze-

wody i uszczelnienia zapewnią w przyszłości najniższe możliwe 

współczynniki strat czynnika chłodniczego.

Żądane warunki klimatyczne dla każdego  
i w każdym miejscu

Żądane warunki klimatyczne to: 

 n Indywidualny komfort klimatyczny dla każdego fotela 

w pojeździe

 n Brak przeciągów – przyjemna wentylacja

 n Wysoka jakość powietrza

 n Komfort akustyczny – możliwie najniższy poziom hałasu

 n Prosta, intuicyjna obsługa

W tym celu opracowano odpowiednie systemy, 
takie jak np. PHYSIO-CONTROL® firmy MAHLE 
i BHTC:

PHYSIO-CONTROL® to efekt dalszego rozwoju klimatyzacji 

wielostrefowej. System jest w stanie selektywnie wykrywać 

w  określonych punktach czynniki wpływające na komfort we 

wnętrzu pojazdu (promieniowanie słoneczne, wilgotność po-

wietrza, ilość i temperatura powietrza) i  odpowiednio na nie 

reagować. W tym procesie współpracują ze sobą precyzyjnie 

skoordynowane podsystemy. 

Ich zaawansowanie techniczne jest imponujące. Na przykład 

inteligentny czujnik nasłonecznienia wykorzystuje sprzęt i opro-

gramowanie do pomiaru dokładnego kąta bryłowego i intensyw-

ności promieni słonecznych w odniesieniu do pojazdu. Poprzez 

zapis konturów pojazdu model obliczeniowy ustala intensywność 

promieniowania na części ciała pasażerów wystawione na dzia-

łanie słońca. 

Optymalny klimat we wnętrzu pojazdu oznacza również stałe 

utrzymywanie szyb w stanie niezaparowanym. Aby zapobiec 

zaparowaniu szyb, wilgotność powietrza w  obszarze przedniej 

szyby jest mierzona w sposób ciągły. W razie potrzeby powie-

trze jest osuszane przez sterowanie układu klimatyzacji. Kolejną 

funkcją, której nie są świadomi pasażerowie pojazdu, jest tzw. 

zarządzanie wilgotnością. Za jej pomocą wilgotność powietrza 

we wnętrzu utrzymywana jest na stałym poziomie poprzez ste-

rowanie kompresorem klimatyzacji i klapą świeżego powietrza.

Jako podsystem stosowane są tak zwane dysze wentylacji kom-

fortowej. Są one zaprojektowane tak, że poszczególne dysze 

wylotu powietrza mogą być obracane w określony sposób i bez-

stopniowo regulowane w  zakresie od wylotu bezpośredniego 

do wylotu rozproszonego. Za pośrednictwem dysz na części 

ciała użytkowników nawiewana jest taka ilość i taki rodzaj powie-

trza, który zapewnia bardzo przyjemne i komfortowe odczucie. 

Może to być np. skoncentrowany strumień powietrza („spot”) 

podczas procesu chłodzenia w lecie lub niewywołujący wrażenia 

przeciągu nawiew rozproszony. 

Do określenia żądanego profilu rozdziału powietrza służy Air Vol- 

ume Control, czyli system regulacji ilości powietrza. Rozwiązanie 

to decyduje o ilości powietrza wychodzącego z poszczególnych 

dysz wylotowych, a tym samym również o prędkości powietrza. 

Jest to możliwe dzięki opracowaniu oprogramowania symulacyj-

nego obejmującego cały układ klimatyzacji i kanały powietrzne. 

System Air Volume Control wykrywa m.in. jednostronne zwiększe-

nie lub zmniejszenie ilości powietrza, np. poprzez mechaniczne  

zamknięcie dyszy wylotowej. Algorytmy sterowania zapisane 

w oprogramowaniu zapobiegają zmianie warunków powietrza po 

drugiej stronie pojazdu. Oznacza to, że ilość powietrza i jego dys-

trybucja mogą być ustawiane indywidualnie tak, aby nie wpływały  

na inne strefy i osoby w pojeździe. 

Kolejną innowacją jest możliwość wyboru różnych stylów klima-

tycznych. Tutaj użytkownicy mogą wybrać pomiędzy trybem 

punktowym (spot), umiarkowanym (moderat) a rozproszonym 

(diffus) – w zależności od preferowanego profilu komfortu. Typ 

„sportowo-świeży” byłby wówczas bezpośrednio owiewany 

przez chłodne powietrze, podczas gdy typ „bardziej wrażliwy” 

będzie korzystać z nawiewu bezprzeciągowego.

Innowacyjne zarządzanie  
klimatyzacją i komfortem 
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Jakość powietrza

W  nowoczesnych systemach klimatyzacji jakość powietrza we 

wnętrzu pojazdu uzyskuje się w oparciu o kilka etapów. Są to 

tak zwane „stopnie komfortu”. Najpierw następuje filtrowanie 

świeżego i obiegowego (cyrkulacyjnego) powietrza. Do tego celu 

wykorzystuje się system czujników tlenku azotu. Czujnik NOx lub 

czujnik jakości powietrza określa udział zanieczyszczeń w zasy-

sanym świeżym powietrzu, po czym następuje odpowiednie au-

tomatyczne sterowanie powietrzem świeżym/powietrzem obie-

gowym. Coraz większą popularność zyskuje przy tym filtracja 

z wykorzystaniem węgla aktywnego. 

Powierzchnia parownika powinna uniemożliwiać tworzenie za-

pachów spowodowane przez mikroorganizmy. Firma MAHLE 

opracowała w tym celu specjalną powłokę: BehrOxal®. Jest to 

przyjazna dla środowiska technologia powlekania, która tworzy 

odporną na korozję, hydrofilową powierzchnię aluminiową bez 

toksycznych i agresywnych chemikaliów. Zapewnia ona bardzo 

dobre odprowadzanie wody kondensacyjnej i szybkie osuszanie 

powierzchni parownika.

Powyższe rozwiązania mają na celu neutralizację zanieczysz-

czeń i  zapachów. Dla dalszego zwiększenia komfortu można 

zastosować jonizator tlenu, który oczyszcza powietrze z bakterii 

i zarazków oraz nadaje mu efekt świeżości. Dodatkowo można 

zastosować system rozprowadzania zapachu, w którym do po-

wietrza kabinowego dodawane są określone nuty zapachowe.

Ergonomia

Badania wykazały, że obsługa układu klimatyzacji nadal odwra-

ca uwagę kierowcy od ruchu drogowego na zbyt długi czas i że 

układ klimatyzacji nie zawsze jest obsługiwany prawidłowo. 

Rosnący zakres funkcji utrudnia obsługę układu 
klimatyzacji. Ten problem objawia się następująco:

 n Brak jasnego, logicznego rozmieszczenia elementów  

obsługowych i wyświetlaczy

 n Skomplikowana, nadmiernie absorbująca obsługa

 n Niezrozumiałe oznakowanie elementów obsługowych

 n Niejednoznaczne informacje zwrotne nt. stanu lub ich brak

Z przeprowadzonych badań wynika, że panele 
do obsługi układu klimatyzacji powinny spełniać 
następujące kryteria:

 n Odpowiedni rozmiar wyświetlacza, elementów obsługowych 

i ikon

 n Użycie grafik lub grafik tekstowych zamiast samego tekstu

 n Elementy obsługi rozmieszczone przestrzennie według tych 

samych funkcji

 n Nie należy łączyć głównych funkcji z innymi funkcjami i/lub 

ukrywać ich w podfunkcjach

 n Panel obsługowy i wyświetlacz umieszczone blisko siebie

Instrumenty obsługowe opracowane zgodnie z powyższymi kry-

teriami odciążają kierowcę, ułatwiając mu wykonywanie zadań, 

które nie są związane z prowadzeniem pojazdu. Stosowane sym-

bole powinny być znane lub mieć intuicyjne znaczenie. Główne 

elementy obsługowe można również wyczuć dotykowo, tzn. bez 

konieczności patrzenia na nie. Nawigacja po menu jest prosta 

i można wygodnie dokonać wyboru wstępnego. Koncepcje  

obsługi opracowane np. przez firmę BHTC ułatwiają indywidu-

alne ustawienie żądanej automatycznej regulacji warunków kli-

matycznych za pomocą różnych stylów klimatycznych. Graficzny 

design wizualizacji ma na celu szybkie, intuicyjne rozpoznanie 

ustawień. W tym celu stosuje się technologie ekranów o wysokiej 

rozdzielczości, które umożliwiają wyświetlanie obrazu dostoso-

wanego do sytuacji.

W  ostatnich latach pojawiło się wiele innowacji w  dziedzinie  

zarządzania klimatem lub komfortem wnętrza pojazdu. Ten trend 

będzie kontynuowany w  przyszłości. Dla warsztatów oznacza 

to wyzwanie w  postaci konieczności nadążania za rozwojem 

technicznym. Tylko w ten sposób będzie można w przyszłości 

serwisować, kontrolować i naprawiać tak złożone systemy. 

22° 18°22° 18°

Tryb neutralny/automatyczny Tryb świeżości
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Pamiętaj!
Nie wolno pracować na komponentach wysoko-
napięciowych będących pod napięciem. Należy 
zawsze zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze  
na podzespołach i komponentach.

Schemat poglądowy – parownik akumulacyjny

Innowacyjne zarządzanie klimatyzacją

Zarządzanie temperaturą –  
pojazdy elektryczne i hybrydowe 
Technologia napędów elektrycznych i hybrydowych powoduje znaczące zmiany w procesach  
zarządzania temperaturą – zarówno w obiegu chłodziwa, jak i obiegu czynnika chłodniczego. 
Poniżej przedstawiliśmy obszary i komponenty zarządzania temperaturą, których te zmiany  
dotyczą, a także opisaliśmy sposób, w jaki zmieni się ich zasada działania i co to oznacza dla  
warsztatów samochodowych.

Klimatyzacja kabinowa 

W konwencjonalnych układach napędowych z silnikiem spali-

nowym klimatyzacja wnętrza pojazdu zależy bezpośrednio od 

pracy silnika ze względu na napędzany mechanicznie kompresor 

klimatyzacji. Również w pojazdach określanych przez specjali-

stów jako mikrohybrydowe i  posiadających tylko funkcję start-

-stop stosuje się kompresory klimatyzacji napędzane pasem. 

Powoduje to następujący problem: po zatrzymaniu pojazdu i wy-

łączeniu silnika już po upływie 2 sekund wzrasta temperatura na 

wylocie parownika klimatyzacji. Związany z tym powolny wzrost 

temperatury i wilgotności wywiewanego powietrza pasażerowie 

pojazdu odbierają jako nieprzyjemny.

Aby zlikwidować ten problem, można stosować akumulatory 

zimna (tzw. parowniki akumulacyjne).

Parownik akumulacyjny składa się z dwóch bloków: bloku parow- 

nika i  bloku akumulacyjnego. W fazie rozruchu lub podczas 

pracy silnika przez oba te bloki przepływa czynnik chłodniczy. 

W międzyczasie medium latentne znajdujące w parowniku jest 

schładzane tak mocno, że zamarza. Staje się ten sposób aku-

mulatorem zimna.

W fazie stop silnik jest wyłączony, a kompresor klimatyzacji nie 

jest napędzany. Ciepłe powietrze przepływające obok parownika 

ochładza się i następuje wymiana ciepła. Wymiana ta trwa do 

momentu całkowitego stopienia medium latentnego. Po ponow-

nym ruszeniu proces zaczyna się od nowa, dzięki czemu już po 

minucie parownik akumulacyjny może znowu chłodzić powietrze.

W pojazdach bez parownika akumulacyjnego przy bardzo ciepłej 

pogodzie już po krótkim postoju konieczne jest ponowne uru-

chomienie silnika. Tylko w ten sposób można utrzymać chłodzenie 

wnętrza pojazdu.

W razie potrzeby klimatyzacja wnętrza pojazdu obejmuje rów-

nież ogrzewanie kabiny. W pojazdach typu full-hybrid podczas 

jazdy na napędzie elektrycznym silnik spalinowy jest wyłączony. 

Ciepło resztkowe znajdujące się w obiegu wody wystarcza do 

ogrzania kabiny tylko przez krótki czas. W ramach wsparcia załą-

czane są elektryczne dogrzewacze PTC, które przejmują funkcję 

ogrzewania. Ich sposób działania przypomina działanie suszarki 

do włosów: powietrze wciągane przez dmuchawę kabinową jest 

ogrzewane podczas przepływania przez elementy grzejne i – już 

ogrzane – dostaje się do wnętrza pojazdu.

 

Przykład: znaki ostrzegawcze na modułach 
i podzespołach

Blok parownika o głębokości 40 mm

Blok akumulacyjny o głębokości 15 mm

Czynnik chłodniczy

Medium latentne

Nit jednostronny

Parownik akumulacyjny

1

2

5
3

4

1

2

3

4

5
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Zasada działania

Pojazdy typu full-hybrid wykorzystują elektryczne kompresory wysokonapięciowe, które nie  
są uzależnione od pracy silnika spalinowego. Dzięki tej nowatorskiej koncepcji napędu możliwe  
są funkcje, które dodatkowo zwiększają komfort klimatyzacji pojazdu.

Wysokonapięciowy kompresor klimatyzacji

Przed rozpoczęciem jazdy możliwe jest wstępne schłodzenie 

rozgrzanego wnętrza pojazdu do żądanej temperatury. Funkcją 

można sterować zdalnie.

Takie chłodzenie postojowe może się odbywać tylko w zależ-

ności od dostępnej pojemności akumulatora. Kompresor klima-

tyzacji jest wysterowywany z możliwie jak najmniejszą mocą, 

z uwzględnieniem żądanej temperatury i energii dostępnej na 

potrzeby klimatyzacji.

Sterowanie mocą stosowanych obecnie kompresorów wyso-

konapięciowych odbywa się poprzez odpowiednią adaptację 

prędkości obrotowej w krokach co 50 obr./min. Dzięki temu nie 

ma konieczności wewnętrznej regulacji mocy.

W odróżnieniu od zasady tarczy sterującej stosowanej głównie 

w kompresorach klimatyzacji z napędem pasowym, w kompre-

sorach wysokonapięciowych do sprężania czynnika chłodni-

czego wykorzystywana jest zasada działania spirali. Zaletą jest 

redukcja masy o ok. 20% i zmniejszenie objętości skokowej  

o tę samą wartość przy zachowaniu identycznej mocy.

W celu uzyskania odpowiednio wysokiego momentu obrotowego 

do napędzania elektrycznego kompresora klimatyzacji stosuje 

się napięcie stałe o wartości ponad 200 V – a więc bardzo wy-

sokie jak na pojazd mechaniczny. Falownik wbudowany w silnik 

elektryczny przekształca to napięcie stałe na trójfazowe napięcie 

przemienne, którego wymaga bezszczotkowy silnik elektryczny. 

Konieczne odprowadzanie ciepła z falownika i uzwojeń silnika 

jest możliwe dzięki przepływowi czynnika chłodniczego z powro-

tem na stronę ssącą.

Porównanie

Akumulator jest niezbędnym elementem funkcyjnym pojazdu 

elektrycznego i hybrydowego. Musi szybko i niezawodnie za-

pewniać ogromne ilości energii dla napędu. Większość aku-

mulatorów to wysokonapięciowe akumulatory litowo-jonowe 

i niklowo-metalowo-wodorkowe. Dzięki temu możliwa jest do-

datkowa redukcja masy i wielkości akumulatorów pojazdów 

hybrydowych.

Stosowane akumulatory muszą pracować w określonym prze-

dziale temperatur. Od temperatury pracy +40°C skraca się 

trwałość, a poniżej 0°C zmniejsza się wydajność i moc akumu-

latora. Poza tym różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi 

ogniwami nie może przekraczać określonej wartości.

Krótkotrwałe obciążenia szczytowe w połączeniu z wysoki-

mi prądami występującymi podczas rekuperacji i boostingu  

powodują silne nagrzewanie ogniw. W miesiącach letnich osią-

ganie krytycznej wartości 40°C przyspieszają również wysokie 

temperatury otoczenia. Konsekwencją przekroczenia tempe-

ratury jest przyspieszenie procesu starzenia i związana z tym 

przedwczesna awaria akumulatora. Producenci pojazdów dążą 

do osiągnięcia obliczeniowej żywotności eksploatacyjnej aku-

mulatora na poziomie 1 okresu żywotności eksploatacyjnej sa-

mochodu (ok. 8 do 10 lat). Przedwczesnemu wyeksploatowaniu 

akumulatora można więc zapobiec tylko stosując odpowiednie 

systemy zarządzania temperaturą. Do tej pory w pojazdach  

stosowano trzy różne systemy zarządzania temperaturą.

Zarządzanie temperaturą akumulatora

Powietrze jest zasysane z klimatyzowanego wnętrza pojazdu 

i wykorzystywane do chłodzenia akumulatora. Chłodne powie-

trze zassane z wnętrza pojazdu ma temperaturę poniżej 40°C. 

Powietrze to przepływa wokół swobodnie dostępnych powierzch-

ni akumulatora.

Możliwość 1
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W przypadku akumulatorów o większej pojemności prawidłowa  

temperatura ma fundamentalne znaczenie. W związku z tym 

przy bardzo niskich temperaturach wymagane jest dodatkowe 

ogrzewanie akumulatora pozwalające na utrzymanie tempera-

tury w optymalnym zakresie. Tylko w ten sposób można uzyskać 

zadowalający zasięg w trybie jazdy na napędzie elektrycznym.

W celu realizacji dodatkowego ogrzewania akumulator jest zinte-

growany z obwodem wtórnym. Obwód ten zapewnia stałą, ide-

alną temperaturę roboczą w zakresie od 15°C do 30°C. W bloku 

akumulatorowym znajduje się zintegrowana płyta chłodząca, 

przez którą przepływa chłodziwo stanowiące mieszaninę wody 

i glikolu (zielony obwód na rysunku). Przy niskich temperaturach 

chłodziwo może zostać szybko ogrzane do idealnej temperatury  

przez układ ogrzewania. W przypadku wzrostu temperatury 

w akumulatorze podczas korzystania z funkcji hybrydowych 

ogrzewanie jest wyłączane. Chłodziwo może być wtedy chłodzone 

przez pęd powietrza w znajdującej się w przedniej części pojazdu 

chłodnicy akumulatora lub chłodnicy niskotemperaturowej.

W przypadku gdy przy wysokich temperaturach zewnętrznych 

moc chłodzenia zapewniana przez chłodnicę akumulatora 

jest niewystarczająca, chłodziwo przepływa przez chłodziarkę  

(chiller). W chłodziarce następuje odparowanie czynnika chłod-

niczego z układu klimatyzacji. Ponadto ciepło może być prze-

noszone z obiegu wtórnego na parujący czynnik chłodniczy 

w bardzo kompaktowy sposób i z wysoką gęstością mocy. 

Następuje wówczas dodatkowe chłodzenie wtórne chłodziwa. 

Dzięki zastosowaniu specjalnego wymiennika ciepła akumulator 

może być eksploatowany w optymalnym przedziale temperatur 

i z optymalną sprawnością.

Możliwość 3

Wady tego rozwiązania:

 n Niska skuteczność chłodzenia

 n Powietrze zasysane z wnętrza pojazdu nie wystarcza  

do równomiernej redukcji temperatury

 n Znaczny nakład związany z układem doprowadzania powietrza

 n Możliwość występowania we wnętrzu pojazdu nieprzyjemnych 

odgłosów generowanych przez dmuchawę

 n Kanały powietrzne tworzą bezpośrednie połączenie między 

przestrzenią pasażerską a akumulatorem. Należy to uznać za 

problematyczne ze względów bezpieczeństwa (np. możliwość 

uchodzenia gazu z akumulatora).

 n Nie wolno też lekceważyć niebezpieczeństwa zanieczyszcze-

nia zespołu akumulatorowego, ponieważ powietrze z wnętrza 

pojazdu zawiera pył i kurz. Pył odkłada się między ogniwami 

i w połączeniu ze skroploną wodą z powietrza tworzy osad 

przewodzący prąd. Osad zwiększa możliwość występowania 

prądów pełzających w akumulatorze.

Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, zasysane powietrze jest filtrowane. Alternatywnie powietrze może też być chłodzone przez  

oddzielny, mały klimatyzator, podobny do osobnych układów klimatyzacji tylnych siedzeń w samochodach klasy premium.

Specjalna płyta parownika umieszczona w ogniwie akumulatora 

jest podłączona do systemu klimatyzacji w pojeździe. Wyko-

rzystuje się przy tym metodę tak zwanego splittingu po stronie 

wysoko- i niskociśnieniowej przez przewody elastyczne i zawór 

rozprężny. W ten sposób zarówno parownik wnętrza pojazdu, 

jak i parownik płytowy akumulatora, który funkcjonuje jak zwykły 

parownik, są włączone do jednego i tego samego obwodu.

Różne zadania obu parowników skutkują odpowiednio różnymi 

wymaganiami dotyczącymi przepływu czynnika chłodniczego. 

O ile układ chłodzenia wnętrza pojazdu musi spełniać wyma-

gania pasażerów, to akumulator wysokonapięciowy wymaga  

odpowiednio słabszego lub silniejszego chłodzenia w zależności 

od warunków jazdy i temperatury otoczenia.

Wymagania te skutkują koniecznością skomplikowanej regu-

lacji ilości odparowywanego czynnika chłodniczego. Specjalna 

konstrukcja parownika płytowego umożliwia integrację kompo-

nentu z akumulatorem i zapewnia dużą powierzchnię wymiany 

ciepła. Gwarantuje to utrzymywanie temperatury poniżej kry-

tycznej wartości 40°C.

Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych konieczne jest 

podnoszenie temperatury do wartości idealnej dla akumulatora, 

wynoszącej co najmniej 15°C. W tej sytuacji parownik płytowy 

jest jednak bezużyteczny. Zimny akumulator ma niższą spraw-

ność niż akumulator o odpowiedniej temperaturze, a w bardzo 

niskich temperaturach poniżej zera stopni nie można go praktycz-

nie ładować. W pojazdach typu mild hybrid jest to akceptowalne: 

w skrajnej sytuacji funkcja napędu hybrydowego jest dostępna 

jedynie w ograniczonym zakresie. Jazda na silniku spalinowym 

jest jednak możliwa. W pojeździe o napędzie wyłącznie elek-

trycznym konieczne jest ogrzewanie akumulatora umożliwiające 

uruchomienie pojazdu i jazdę w każdej sytuacji, również w zimie.

Możliwość 2
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Wskazówka
Wymiana samego parownika płytowego zintegrowanego bezpośrednio z akumulatorem  
nie jest możliwa. W razie usterki konieczna jest więc wymiana całego akumulatora.

Innowacyjne zarządzanie klimatyzacją

Ogrzewanie
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Konserwacja pojazdów hybrydowych 

Również w przypadku ogólnych prac przeglądowo-naprawczych 

(na przykład przy układach wydechowych, oponach, amortyza-

torach, przy wymianie oleju i opon itd.) występują specyficzne 

uwarunkowania. 

Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez pracow-

ników, którzy zostali przeszkoleni przez „specjalistę w zakresie 

prac przy pojazdach wyposażonych w iskrobezpieczny układ 

wysokiego napięcia” i  odpowiednio poinstruowani o zagroże-

niach związanych z takimi instalacjami. 

Poza tym wolno stosować wyłącznie narzędzia zgodne ze specy-

fikacjami producenta pojazdu! 

Narzędzia do prac przy systemach wysokiego napięcia

Warsztaty samochodowe są zobowiązane do przeszkolenia 

wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją, konser-

wacją i naprawą pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Należy 

też uwzględniać specyficzne warunki panujące w kraju użytko-

wania pojazdu.

Podczas przeglądu i serwisu układu klimatyzacji należy pamiętać, 

że do smarowania elektrycznych kompresorów klimatyzacji nie 

stosuje się zwykłych olejów PAG. Te oleje nie posiadają niezbęd-

nych właściwości izolacyjnych. Zazwyczaj stosuje się więc olej 

POE, który posiada wymagane właściwości. Można również sto-

sować olej MAHLE PAO 68 AA1 Clear Version (bez środka do 

wykrywania nieszczelności).

Z tego względu do kontroli i serwisu układu klimatyzacji w pojaz-

dach elektrycznych i hybrydowych zaleca się stosowanie urzą-

dzeń do serwisowania klimatyzacji z wewnętrzną funkcją płukania 

i  oddzielnym zbiornikiem świeżego oleju. W  ten sposób można 

wykluczyć użycie mieszanin różnych rodzajów świeżego oleju.

Zaawansowane szkolenia wymagane przy  
naprawach pojazdów elektrycznych  
i hybrydowych

Warunkiem efektywnego serwisowania i skutecznych napraw 

skomplikowanych systemów do zarządzania temperaturą w po-

jazdach elektrycznych i hybrydowych jest ciągłe dokształcanie. 

Na przykład w Niemczech pracownicy pracujący na systemach 

wysokiego napięcia wymagają dodatkowego, 2-dniowego szko-

lenia przeprowadzonego przez „specjalistę w zakresie prac przy 

pojazdach wyposażonych w  iskrobezpieczny układ wysokiego 

napięcia (HV)”. 

Zdobyta podczas tego kursu wiedza zapewnia z jednej strony 

umiejętność rozpoznawania zagrożeń występujących przy wyko-

nywaniu prac na systemie, a z drugiej – umiejętność wyłączania 

napięcia na czas wykonywania prac. Bez odpowiedniego prze-

szkolenia realizacja prac na systemach wysokiego napięcia  

i/lub ich komponentach jest zabroniona. Naprawa lub wymiana 

komponentów pod napięciem w układzie wysokiego napięcia 

(akumulator) wymaga specjalnych kwalifikacji.

Innowacyjne zarządzanie klimatyzacją

Oferta szkoleń MAHLE z zakresu 
zarządzania temperaturą:

Dla praktykantów, czeladników, mistrzów lub inżynierów: w ofer-

cie MAHLE Aftermarket można znaleźć odpowiednie szkolenie 

dla każdego.

Oprócz szkoleń teoretycznych MAHLE Aftermarket organizuje także 

specjalne szkolenia praktyczne dotyczące zapobiegania szkodom 

w samochodach ciężarowych, osobowych oraz maszynach rolni-

czych i budowlanych.

Firma MAHLE Aftermarket jest pod tym względem bardzo ela-

styczna: wystarczy wybrać żądany temat i  poinformować nas, 

kiedy i gdzie ma się odbyć szkolenie – organizacja całej reszty leży 

po naszej stronie. W tym celu prosimy o kontakt z partnerem han-

dlowym MAHLE Aftermarket lub bezpośrednio z nami, wysyłając 

wiadomość na adres: ma.training@mahle.com

Eksperci ds. technicznych MAHLE Aftermarket chętnie pomogą 

w organizacji ciekawych wydarzeń.

 n T-AC Klimatyzacja w pojeździe: budowa, działanie  

i najczęstsze przyczyny usterek układu klimatyzacji

 n C-SK Zaawansowane informacje techniczne  

dotyczące układów klimatyzacji w pojazdach
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Cechy produktu

 n Oleje PAG to w pełni syntetyczne, higroskopijne oleje na bazie 

glikolu polialkilenowego.

 n Stosowane fabrycznie przez wielu producentów pojazdów 

i kompresorów w układach klimatyzacji z czynnikiem chłod-

niczym R134a, o różnych lepkościach.

 n Nowe, specjalne oleje PAG 46 YF oraz 100 YF są odpowied-

nie zarówno dla czynnika chłodniczego R1234yf, jak i czyn-

nika R134a.

Zalety i właściwości

 n Oleje PAG wykazują dobrą mieszalność z czynnikiem R134a 

(PAG 46 YF i  100 YF dodatkowo z R1234yf) i  nadają się do 

smarowania większości układów klimatyzacji w samochodach 

osobowych i użytkowych.

 n Stosując oleje PAG, należy zwrócić uwagę na właściwą klasę 

lepkości (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Należy przestrzegać 

specyfikacji i dopuszczeń producentów pojazdów.

Dalsze szczegóły

Wadą olejów PAG jest higroskopijność (pochłaniają i wiążą wilgoć 

z otaczającego powietrza).

Zbyt wysoka zawartość wilgoci w układzie klimatyzacji przyczy-

nia się do powstawania kwasów i korozji. Może to prowadzić do 

uszkodzenia elementów i nieszczelności.

Z tego powodu otwarte pojemniki na olej należy natychmiast 

ponownie zamykać, a pozostały w nich olej ma ograniczony czas 

przechowywania. Dotyczy to w  szczególności pojemników na 

świeży olej w urządzeniu do serwisowania klimatyzacji.

Olej PAGOleje PAG i PAO

Który olej warto wybrać spośród 
dostępnych na rynku?

Podczas wymiany lub uzupełniania oleju w trak-
cie serwisu klimatyzacji do układu dostarczane 
jest ważne medium, które – podobnie jak krew 
w ludzkim ciele – realizuje istotne zadania.

Stosowanie wysokiej jakości oleju do kompresora klimatyzacji 

ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznej i długotrwałej eksplo-

atacji układu klimatyzacji. Wybór oleju gorszej jakości lub oleju 

o nieprawidłowych parametrach prowadzi do zwiększonego 

zużycia elementów, przedwczesnej awarii kompresora klimaty-

zacji oraz utraty gwarancji lub rękojmi.

Nieprawidłowe przyporządkowanie może prowadzić do uszko-

dzeń, dlatego należy przestrzegać osobnych instrukcji producenta 

lub instrukcji dotyczących pojazdu.

Olej odgrywa ważną rolę 
w układzie klimatyzacji.

Nowość w asortymencie
Olej PAG SP-A2 marki Sanden do specjalnych, elektrycznych kompresorów klimatyzacji 
Sanden, nr art. ACPL 9 000P/8FX 351 213-141.

Wydajna klimatyzacja
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W jaki sposób przetestowano olej PAO 68 Plus UV?

 n Olej PAO 68 Plus UV został przetestowany przez producen-

ta i  niezależne instytuty. Na przykład stabilność chemiczna  

została przetestowana w ramach tzw. testu „sealed tube” wg 

normy ASHRAE 97. To badanie ocenia interakcję między czyn-

nikiem chłodniczym, olejem chłodniczym, różnymi materiałami  

o-ringów i metalami stosowanymi w układzie klimatyzacji.

 n Wszystkie testy wykazały pozytywny wynik, który wykluczył 

negatywny wpływ na elementy układu klimatyzacji lub ele-

menty stacji do serwisowania klimatyzacji. Dzięki temu olej 

PAO 68 Plus UV można napełniać bezpośrednio do kompo-

nentu (np. kompresora klimatyzacji), jak również wprowadzać 

do obiegu czynnika chłodniczego przez stację do serwiso-

wania klimatyzacji.

Czy olej PAO 68 można stosować w razie problemów  

z wilgocią?

 n Olej PAO 68 nie jest higroskopijny, tzn. w przeciwieństwie do 

innych olejów nie absorbuje wilgoci z otaczającego powietrza. 

Dzięki temu stosowanie samego oleju PAO 68 może przeciw-

działać problemom z wilgocią, takim jak oblodzenie kompo-

nentów lub powstawanie kwasów. Możliwości zastosowania 

oraz stabilność przechowywania oleju PAO 68 są znacznie 

większe niż w przypadku olejów konwencjonalnych.

Cechy szczególne i właściwości

 n Brak ryzyka gromadzenia się oleju w parowniku i związanego 

z tym zmniejszenia wydajności chłodniczej

 n Obecność warstwy oleju (tzw. filmu olejowego) w komponen-

tach poprawia uszczelnienie

 n Zmniejszenie tarcia między częściami składowymi

 n Zmniejszenie zużycia energii przez kompresor klimatyzacji

 n Unikalna kombinacja wysokorafinowanego, syntetycznego 

oleju i specjalnych dodatków zwiększających wydajność

 n Bardzo wysoki zakres temperatur roboczych  

(od –68°C do +315°C)

 n Niskie stężenie objętościowe aktywnego środka kontrastowe-

go w oleju PAO 68 Plus UV chroni oraz zabezpiecza elementy  

klimatyzacji i urządzeń serwisowych

Oleje do kompresorów klimatyzacji

rozdzielone wymieszane

Olej PAO 68 

PAG

Cechy produktu

 n Niehigroskopijny: w przeciwieństwie do innych olejów wykazuje 

brak absorpcji wilgoci z otoczenia

 n Może być stosowany alternatywnie zamiast różnych olejów 

PAG (patrz przegląd zastosowań): magazynowanie 1 rodzaju 

oleju zamiast 3 jak dotychczas

 n Ponad 20 lat doświadczeń praktycznych

 n Przyczynia się do zwiększenia wydajności układu klimatyzacji

 n Brak negatywnego wpływu na elementy obwodu klimatyzacji 

(dotyczy również zastosowania w  stacjach do serwisowania 

klimatyzacji/badanie producenta w ramach testu „sealed tube” 

wg normy ASHRAE 97)

 n Dostępny bez (PAO 68) lub z dodatkiem (PAO 68 Plus UV) 

środka kontrastowego

Zalety i właściwości

Olej PAO 68 

 n Specyfika niehigroskopijna oznacza prostsze korzystanie 

z  oleju PAO w  warsztatach. Wymaganą ilość oleju można 

również pobierać z dużych pojemników (np. 5 litrów).

 n Niska rozpuszczalność czynnika chłodniczego w oleju ozna-

cza, że olej PAO nie zostaje rozcieńczony i  zachowuje pełną 

lepkość w kompresorze klimatyzacji.

 n Warstwa oleju (tzw. film olejowy) na komponentach zapewnia 

lepsze uszczelnienie i zmniejszone tarcie między częściami 

ruchomymi w kompresorze klimatyzacji.

 n Redukcja zużycia oraz zmniejszenie temperatury roboczej.

 n Powoduje to poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejsza hałas, 

skraca cykle robocze i zużycie energii kompresora klimatyzacji.

Olej PAO 68 Plus UV

 n Identyczne pozytywne właściwości jak w przypadku  

oleju PAO 68. 

 n Uzupełniający dodatek fluorescencyjnego środka kontrasto-

wego w celu wykrywania nieszczelności nadfioletem.

 n Zalety niskiego procentowego stężenia objętościowego środka 

kontrastowego: zachowanie pozytywnych właściwości oleju 

i brak negatywnego wpływu na komponenty układu lub urzą-

dzeń serwisowych.

Dalsze szczegóły

Czy olej PAO 68 jest kompatybilny z innymi olejami?

 n Olej PAO 68 nie działa agresywnie na materiały wykonane 

z elastomerów fluorowych, takie jak węże czy uszczelnienia.

 n Olej PAO 68 jest kompatybilny z wieloma innymi środkami 

smarnymi i czynnikami chłodniczymi, dlatego można go stoso-

wać podczas uzupełniania lub całkowitej wymiany oleju w ukła-

dzie. Ze względu na swoją strukturę molekularną i gęstość olej 

PAO 68 miesza się w  pewnym stopniu z  innymi olejami, ale 

oddziela się od nich ponownie w stanie spoczynku, nie tworząc 

trwałych związków.

 n Gwarantuje to utrzymanie wymaganej lepkości olejów i brak 

zmian w ogólnej lepkości (patrz rysunek na następnej stronie).

Olej PAO 68  
i olej PAO 68 Plus UV

Bezbarwna wersja oleju PAO 68 AA1 (bez środka do identyfikacji przecieków) jest również 
dopuszczona do użycia z czynnikiem R1234yf oraz do stosowania w kompresorach klima-
tyzacji w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.



66 67

Typ oleju Zastosowanie Uwagi

Oleje PAG

do czynnika chłodniczego 

R134a

Istnieją różne oleje PAG do stosowania z czynnikiem chłodniczym 

R134a o różnych właściwościach płynności (lepkości).

Oleje PAG są higroskopijne i dlatego pojemniki, po ich otwarciu, 

nie mogą być przechowywane przez długi czas.

Standardowe oleje PAG 

nie nadają się stosowania 

z czynnikiem R1234yf i w 

napędzanych elektrycznie 

kompresorach klimatyzacji.

Olej PAG YF

do czynnika chłodniczego 

R1234yf i R134a

Istnieją różne oleje PAG do stosowania z czynnikiem chłodniczym 

R1234yf o różnych właściwościach płynności (lepkości).

Szczególną cechą olejów PAG firmy MAHLE jest możliwość 

stosowania z czynnikiem R1234yf, a także z czynnikiem R134a.

Oleje PAG są higroskopijne i dlatego pojemniki, po ich otwarciu, 

nie mogą być przechowywane przez długi czas.

Olej PAG YF jest odpowiedni 

zarówno dla czynnika 

chłodniczego R1234yf,  

jak i R134a.

Olej PAG SP-A2

do czynnika chłodniczego 

R1234yf i R134a

Do stosowania w elektrycznych kompresorach klimatyzacji,  

np. producentów Sanden i Hanon.

Olej PAO 68 

do czynnika chłodniczego 

R134a, częściowo do 

czynnika chłodniczego 

R1234yf i innych

Może być stosowany jako alternatywa dla różnych olejów PAG 

oferowanych do R134a (z tą zaletą, że nie jest higroskopijny, 

tzn. w przeciwieństwie do innych olejów nie absorbuje wilgoci 

z otaczającego powietrza).

Dwa gatunki olejów PAO (AA1 i AA3), oferowane przez MAHLE, 

mogą być stosowane razem z różnymi czynnikami chłodniczymi 

(patrz przegląd produktów).

Olej PAO 68 AA1 Clear Version 

(bez środka do wykrywania 

przecieków) można stosować 

również z nowym czynnikiem 

chłodniczym R1234yf, a także 

w kompresorach klimatyzacji

z napędem elektrycznym 

w pojazdach hybrydowych 

i elektrycznych.

Porównanie olejów do  
kompresorów klimatyzacji

Oleje do kompresorów klimatyzacji
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Typ oleju a typ  
kompresora klimatyzacji

Nr art. MAHLE/ 
dotychczasowy nr art. 
Behr Hella Service

Produkt Klasa 
lepkości

Zawartość Odpowiedni 
do czynników 
chłodniczych

Zakres zastosowań Odpowiedni do  
typów kompresora

Olej PAG

ACPL 1 000P 
8FX 351 213-031

Olej PAG ISO 46 240 ml R134a Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Wszystkie typy 
kompresorów, 
z wyjątkiem 
sterowanych 
elektrycznie

ACPL 2 000P 
8FX 351 213-041

Olej PAG ISO 150 240 ml R134a Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Wszystkie typy 
kompresorów, 
z wyjątkiem 
sterowanych 
elektrycznie

ACPL 3 000P 
8FX 351 213-051

Olej PAG ISO 100 240 ml R134a Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Wszystkie typy 
kompresorów, 
z wyjątkiem 
sterowanych 
elektrycznie

Olej PAG YF

ACPL 7 000P 
8FX 351 213-121

Olej PAG YF ISO 46 240 ml R1234yf, 
R134a

Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Wszystkie typy 
kompresorów, 
z wyjątkiem 
sterowanych 
elektrycznie

ACPL 8 000P 
8FX 351 213-131

Olej PAG YF ISO 100 240 ml R1234yf, 
R134a

Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Wszystkie typy 
kompresorów, 
z wyjątkiem 
sterowanych 
elektrycznie

Olej PAG SP-A2

ACPL 9 000P 
8FX 351 213-141

Olej  
PAG SP-A2

ISO 46 250 ml R1234yf,  
R134a

Układy klimatyzacji w pojazdach 
hybrydowych i elektrycznych

Kompresory 
napędzane 
elektrycznie, np. 
firmy Sanden, 
Hanon

Nr art. MAHLE/ 
dotychczasowy nr art. 
Behr Hella Service

Produkt Klasa 
lepkości

Zawartość Odpowiedni 
do czynników 
chłodniczych

Zakres zastosowań Odpowiedni do  
typów kompresora

PAO 68 AA1 – Clear Version (bez środka do wykrywania nieszczelności)

ACPL 10 000P 
8FX 351 214-021

PAO AA1 
Clear  
Version

ISO 68 1,0 l R1234yf, 
R134a, 
R413a, 
R22, 
R12, 
R507a, 
R500, 
R502 
R513a

Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Układy klimatyzacji w pojazdach 
hybrydowych i elektrycznych 

Układy klimatyzacji w chłodniach 
samochodowych

Wszystkie typy 
kompresorów  
(również sterowane 
elektrycznie), 
z wyjątkiem 
kompresorów 
łopatkowych

ACPL 11 000P 
8FX 351 214-031

PAO AA1 
Clear  
Version

ISO 68 500 ml

ACPL 14 000P 
8FX 351 214-101

PAO AA1 
Clear  
Version

ISO 68 5,0 l

PAO 68 AA1 – Plus UV

ACPL 15 000P 
8FX 351 214-201

PAO AA1 
Plus UV

ISO 68 500 ml R134a, 
R413a, 
R22, 
R12, 
R507a, 
R500, 
R502

Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Układy klimatyzacji w chłodniach 
samochodowych

Wszystkie typy 
kompresorów, 
z wyjątkiem 
kompresorów 
łopatkowych

ACPL 16 000P 
8FX 351 214-211

PAO AA1 
Plus UV

ISO 68 1,0 l

ACPL 17 000P 
8FX 351 214-221

PAO AA1 
Plus UV

ISO 68 5,0 l

PAO 68 AA3 – Clear Version (bez środka do wykrywania nieszczelności) 

ACPL 13 000P 
8FX 351 214-081

PAO AA3 
Clear  
Version

ISO 100 1,0 l R1234y, 
R134a,  
R413a 
R513a

Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Specjalnie do 
kompresorów 
łopatkowych

PAO 68 AA3 – Plus UV

ACPL 18 000P 
8FX 351 214-281

PAO AA3 
Plus UV

ISO 100 1,0 l R134a, R413a Układy klimatyzacji w pojazdach 
wyposażonych w konwencjonalne 
silniki benzynowe lub wysokoprężne 
(osobowe, użytkowe, maszyny 
rolnicze i budowlane)

Specjalnie do 
kompresorów 
łopatkowych

Oleje do kompresorów klimatyzacji
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Przegląd produktów

Oleje do kompresorów klimatyzacji

* Pojazdy osobowe, użytkowe, maszyny rolnicze i budowlane ** Z wyjątkiem elektrycznych kompresorów klimatyzacji

Produkt Zastosowanie Typ kompresora 
klimatyzacji

Czynnik 
chłodniczy

Klasa lepkości Zawartość Nr art. MAHLE/ 
dotychczasowy nr art. 
Behr Hella Service 

Olej  
PAG

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy** R134a PAG I (ISO 46) 240 ml
ACPL 1 000P
8FX 351 213-031

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy** R134a PAG II (ISO 100) 240 ml
ACPL 3 000P
8FX 351 213-051

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy** R134a PAG III (ISO 150) 240 ml
ACPL 2 000P
8FX 351 213-041

Olej  
PAG YF

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy**
R1234yf, 
R134a

PAG I (ISO 46) 240 ml
ACPL 7 000P
8FX 351 213-121

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy**
R1234yf,
R134a

PAG II (ISO 100) 240 ml
ACPL 8 000P
8FX 351 213-131

Olej PAG 
SP-A2

Układy klimatyzacji  
w pojazdach hybrydowych 
i elektrycznych 

Kompresory  
elektryczne

R1234yf,
R134a

PAG (ISO 46) 250 ml
ACPL 9 000P
8FX 351 213-141

Olej  
PAO 68 

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy  
(z wyjątkiem 
kompresorów 
łopatkowych)

R1234yf,
R134a,
R413a,
R22,
R513a

AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

500 ml

1,0 l

5,0 l

ACPL 11 000P
8FX 351 214-031

ACPL 10 000P
8FX 351 214-021

ACPL 14 000P
8FX 351 214-101

Układy klimatyzacji  
w pojazdach hybrydowych 
i elektrycznych 

Kompresory  
elektryczne

R1234yf,
R134a
R513a

Chłodnie samochodowe 
(dostawa świeżych  
produktów)

Kompresory 
tłokowe**

R1234yf, 
R134a,
R507a,
R500,
R513a

Chłodnie samochodowe 
(dostawa mrożonych  
produktów)

Kompresory 
tłokowe**

R507a, 
R502,
R513a,
R22

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Kompresory 
łopatkowe**

R134a, 
R413a,
R513a

AA3 (ISO 100) 1,0 l
ACPL 13 000P
8FX 351 214-081

Olej  
PAO 68  
Plus UV

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Wszystkie typy** 
(z wyjątkiem 
kompresorów 
łopatkowych)

R134a,
R413a,
R22 AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

500 ml

1,0 l 

5,0 l

ACPL 15 000P
8FX 351 214-201

ACPL 16 000P
8FX 351 214-211

ACPL 17 000P
8FX 351 214-221

Chłodnie samochodowe 
(dostawa świeżych  
produktów)

Kompresory 
tłokowe**

R134a,
R507a,
R500

Chłodnie samochodowe 
(dostawa mrożonych  
produktów)

Kompresory 
tłokowe**

R507a,
R502,
R22

Układy klimatyzacji  
w pojazdach*

Kompresory  
łopatkowe**

R134a,
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l
ACPL 18 000P
8FX 351 214-281



72 73

Oprócz MAHLE Aftermarket, również oferta firmy MAHLE Service Solutions stanowi solidne wsparcie 
dla warsztatów w zadaniach związanych z serwisowaniem i konserwacją klimatyzacji samochodowej. 

Wyposażenie warsztatu  
MAHLE Service Solutions

ACX 310

Opis Nr art.

Urządzenie do serwisowania klimatyzacji ACX 310 1010350478XX

ACX 320

Opis Nr art.

Nowa generacja urządzeń do serwisowania układów klimatyzacji 

z czynnikiem R134a, z możliwością przezbrojenia do układów 

z czynnikiem R1234yf lub R513a, połączenie WiFi, system dostępu 

do urządzenia Onetouch, przyłącze sieciowe ASA

1010350379XX

ArcticPRO® ACX HFC R134a

Na kolejnych stronach zamieściliśmy przegląd urządzeń i akcesoriów przeznaczonych 
do prac na układzie klimatyzacji.

Wyposażenie warsztatu
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ACX 380

Opis Nr art.

Nowa generacja urządzeń do serwisowania układów klimatyzacji 

z czynnikiem R134a, z możliwością przezbrojenia do układów 

z czynnikiem R1234yf lub R513a, połączenie WiFi, system dostępu 

do urządzenia Onetouch, przyłącze sieciowe ASA, przyłącze  

diagnostyczne (opcjonalne), aplikacja do zdalnego sterowania

1010350383XX

ACX 420

Opis Nr art.

Nowa generacja urządzeń do serwisowania układów klimatyzacji 

z czynnikiem R1234yf, połączenie WiFi, system dostępu do 

urządzenia Onetouch, przyłącze sieciowe ASA

1010350380XX

ArcticPRO® ACX HFC R134a

ArcticPRO® ACX HFO R1234yf

ACX 450

Opis Nr art.

Nowa generacja urządzeń do serwisowania układów klimatyzacji 

z czynnikiem R1234yf, połączenie WiFi, system dostępu do 

urządzenia Onetouch, przyłącze sieciowe ASA, przyłącze  

diagnostyczne (opcjonalne)

1010350382XX

ACX 480

Opis Nr art.

Nowa generacja urządzeń do serwisowania układów klimatyzacji 

z czynnikiem R1234yf, połączenie WiFi, system dostępu do 

urządzenia Onetouch, przyłącze sieciowe ASA, przyłącze  

diagnostyczne (opcjonalne), aplikacja do zdalnego sterowania

1010350384XX

ArcticPRO® ACX HFO R1234y

ACX 350

Opis Nr art.

Nowa generacja urządzeń do serwisowania układów klimatyzacji 

z czynnikiem R134a, z możliwością przezbrojenia do układów 

z czynnikiem R1234yf lub R513a, połączenie WiFi, system dostępu 

do urządzenia Onetouch, przyłącze sieciowe ASA, przyłącze  

diagnostyczne (opcjonalne)

1010350381XX

Wyposażenie warsztatu

ACX 410

Opis Nr art.

Urządzenie do serwisowania klimatyzacji ACX 410 1010350479XX
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Analizator czynnika chłodniczego do urządzeń do serwisowania klimatyzacji  

od roku produkcji 2018

Opis Nr art.

Analizator czynnika chłodniczego R134a/R1234yf 1010350393XX

Analizator czynnika chłodniczego do urządzeń do serwisowania klimatyzacji  

od roku produkcji 2017

Opis Nr art.

Analizator czynnika chłodniczego R134a/R1234yf 1010350394XX

ROU – urządzenie do odsysania czynnika chłodniczego R134a/R1234yf

Opis Nr art.

Opatentowany system bezpiecznego odprowadzania  

zanieczyszczonego czynnika chłodniczego, działa tylko  

w połączeniu z urządzeniem do serwisowania  

klimatyzacji MAHLE

1010350326XX

Zestaw do przezbrojenia z czynnika R134a na czynnik R1234yf,  

do urządzeń do serwisowania klimatyzacji od roku produkcji 2018

Opis Nr art.

Zestaw do przezbrojenia z czynnika R134a na czynnik R1234yf 1010350397XX

Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX

Zestaw do przezbrojenia z czynnika R134a na czynnik R513a,  

do urządzeń do serwisowania klimatyzacji od roku produkcji 2018

Opis Nr art.

Zestaw do przezbrojenia z czynnika R134a na czynnik R513a 1010350398XX

Pokrowiec do urządzeń do serwisowania klimatyzacji od roku produkcji 2018

Opis Nr art.

Osłona ACX 1010350400XX

Zestaw modernizacyjny drukarki do urządzeń do serwisowania klimatyzacji  

od roku produkcji 2018

Opis Nr art.

Zestaw drukarki do produktów ACX 1010350396XX

Zestaw modernizacyjny drukarki do urządzeń do serwisowania klimatyzacji  

od roku produkcji 2017

Opis Nr art.

Zestaw drukarki do produktów ACX 1010350299XX

Przedłużenie węża

Opis Nr art.

Zestaw przedłużający wąż do napełniania, 3 m, z adapterem 1010350303XX

Zestaw serwisowy ACX

Opis Nr art.

Zestaw serwisowy do konserwacji i kalibracji urządzeń do  

serwisowania klimatyzacji (z walizką)

1010350298XX

Wyposażenie warsztatu

Rysik do ekranów dotykowych urządzeń do serwisowania klimatyzacji 

Opis Nr art.

Rysik do ekranów dotykowych urządzeń do serwisowania  

klimatyzacji itp. 

1010350403XX
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Środek kontrastowy – 250 ml 

Opis Nr art.

250 ml, jednostka opakowania 1 szt. 1010350041XX

Środek kontrastowy do pojazdów hybrydowych – 250 ml

Opis Nr art.

250 ml, jednostka opakowania 1 szt. 1010350281XX

Zmywacz środka kontrastowego – 250 ml

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 1 szt. 

Uniwersalny środek odtłuszczający

1010350287XX

Środek kontrastowy do czynnika R134a z dozownikiem – 7,5 ml + wąż

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 6 szt.  

Barwnik fluorescencyjny do pojazdów hybrydowych + wąż

1010350285XX

Zestaw rdzeni zaworów

Opis Nr art.

Zestaw rdzeni zaworów 1010350280XX

Spray dezynfekujący do układów klimatyzacji – 400 ml 

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 4 szt. 

Spray higieniczny do dezynfekcji układów klimatyzacji w pojazdach

1010350046XX

Środek kontrastowy do czynnika HFO R1234yf – 250 ml

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 1 szt. 

Barwnik fluorescencyjny do czynnika HFO R1234yf

1010350282XX

Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX

Wyposażenie warsztatu

Środek kontrastowy R1234yf z dozownikiem – 7,5 ml + wąż

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 6 szt. 

Barwnik fluorescencyjny do czynnika R1234yf + wąż

1010350286XX
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Spray dezynfekujący do kabiny pojazdu – 200 ml

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 6 szt.  

Spray higieniczny do kabin samochodowych

1010350047XX

Zestaw UV

Opis Nr art.

Zestaw UV 1010350033XX

Środek do czyszczenia skraplacza – 400 ml 

Opis Nr art.

Minimalna ilość w zamówieniu: 4 szt. 

Specjalny odtłuszczający środek czyszczący do skraplacza

1010350048XX

Zestaw azot/wodór do wykrywania nieszczelności

Opis Nr art.

Można stosować tylko w połączeniu z zestawem azotowym 

(31144AI)

1010350288XX

Zestaw ekspercki

Opis Nr art.

2 × PAG ISO 46, 2 × PAG ISO 100, 1 × PAG ISO 150 

1 × środek kontrastowy, 2 × środek do czyszczenia kabiny,  

1 × POE ISO 80 do poj. hybrydowych,  

1 × PAG ISO 46 HFO 1234yf, 1 × zawór, 

1 × zmywacz do środka kontrastowego, 

6 ×  środek kontrastowy do poj. hybrydowych w jednostkach 

dozujących 7,5 ml, 

6 ×  środek kontrastowy do HFO 1234yf w jednostkach 

dozujących 7,5 ml

1010350289XX

Zestaw azot/wodór do wykrywania nieszczelności

Opis Nr art.

Można stosować niezależnie 1010350309XX

Wkład uzupełniający azot/wodór

Opis Nr art.

6 butelek 1010350296XX

Zestaw azotowy do wykrywania nieszczelności

Opis Nr art.

Możliwość przezbrojenia na czynnik R1234yf  

Podstawowe wyposażenie do użycia zestawu do wykrywania 

nieszczelności

1010350130XX

Wyposażenie warsztatu

Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX
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Zestaw przezbrojeniowy do zestawu do wykrywania nieszczelności azot/wodór

Opis Nr art.

Zestaw przezbrojeniowy z czynnika R134a na R1234y 1010350262XX

Zestaw do płukania dla czynnika R134a/R1234yf, seria M

Opis Nr art.

Do czynnika chłodniczego R134a 1010350053XX

Olej do pomp próżniowych – 500 ml

Opis Nr art.

Dostępne tylko w pakiecie po 2 szt. 1010350037XX

Zestaw do pojazdów hybrydowych 

Opis Nr art.

Do czynnika R134a i R1234yf, z adapterem 1010350401XX

Filtr zestawu do płukania, rok produkcji 2018

Opis Nr art.

Filtr zestawu do płukania 1010350402XX

Zestaw do pojazdów hybrydowych ACX (PAG > POE)

Opis Nr art.

Zestaw do pojazdów hybrydowych do czynnika R134a/R1234yf 1010350302XX

Filtr-osuszacz do urządzenia ACX do roku produkcji 2017

Opis Nr art.

Filtr-osuszacz do urządzenia ACX 1010350420XX

Wyposażenie warsztatu

Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX Akcesoria do urządzeń ArcticPRO® ACX
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