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Co to są systemy termiczne?

Nowoczesne systemy termiczne obejmują obszary takie, jak chłodzenie silnika i układ klimatyzacji 
samochodowej. Do ważnych zadań poza zapewnieniem optymalnej temperatury silnika we wszystkich stanach 
pracy należą również ogrzewanie i chłodzenie wnętrza samochodu.

Obszarów tych nie należy rozpatrywać oddzielnie. Komponenty obu tych wpływających na siebie podzespołów 
stanowią często jeden moduł. Dlatego w celu zapewnienia efektywnego i wydajnego systemu termicznego 
wszystkie zastosowane komponenty muszą być dopasowane do siebie w optymalny sposób.

W tym skrypcie przedstawiamy przegląd naszych nowoczesnych układów klimatyzacji wraz z wiedzą 
techniczną. Dodatkowo omawiamy nie tylko ich działanie, lecz także, w szczególności, przyczyny awarii, 
specyfikę i możliwości diagnostyki.

Wykluczenie odpowiedzialności / pochodzenie ilustracji 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały zebrane przez wydawcę m.in. na podstawie danych 
uzyskanych od producentów i importerów pojazdów. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie 
informacje były prawidłowe.  
Wydawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i ich następstwa. Obejmuje to 
wykorzystanie danych i informacji, które okażą się nieprawdziwe lub zostały nieprawidłowo 
przedstawione, bądź też błędów popełnionych nieumyślnie przy zestawianiu danych. Niezależnie od 
powyższego, wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone zyski i wartości 
przedsiębiorstwa ani wszelkie wynikające z tego tytułu straty, w tym gospodarcze. Wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania dokumentacji szkoleniowej oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ilustracje 
przedstawione w niniejszej broszurze pochodzą w głównej mierze od firm Behr GmbH & Co. KG oraz 
Behr Hella Service GmbH.



SPiS tREŚCi

Podstawy klimatyzacji 
Kontrola i serwisowanie klimatyzacji 06
Moduł klimatyzacji i chłodzenia 07
Obieg klimatyzacji 08
Komponenty układu klimatyzacji 09
Naprawa i serwis 15
Wskazówki montażu i demontażu 16
Diagnostyka 18

Sprężarka 
Montaż/demontaż oraz wyszukiwanie usterek 20
Naprawa i wymiana sprężarek klimatyzacji 22
Uszkodzenie sprężarki 26
Źródła hałasu 28

konserwacja i naprawa 
Płukanie klimatyzacji 29
Techniki wykrywania nieszczelności 34

oleje sprężarkowe 
Olej PAG  36
Olej PAO 68 i PAO 68 Plus UV 38
Olej POE 40
Porównanie olejów 41
Przegląd produktów 42

nowoczesne układy chłodzenia
Wydajność układu chłodzenia 46
Konstrukcja nowoczesnego modułu chłodzenia 47
Chłodzenie silnika wodą 47

Chłodzenie — spojrzenie wstecz 
Układ chłodzenia wcześniej 48
Obecny stan 49

układy chłodzenia 
Układ chłodzenia silnika 50
Chłodnica płynu chłodzącego 51
Zbiornik wyrównawczy 52
Korek wlewu chłodnicy 54
Wymiennik ciepła 56
Chłodnica powietrza 
doładowania 57
Chłodnica oleju 59
Sprzęgło Visco® 61
Wentylator Visco® 63

diagnostyka, konserwacja  
i naprawy 
Płyn chłodzący, ochrona przed mrozem i korozją 64
Konserwacja chłodnicy 65
Płukanie układu chłodzenia 65
Odpowietrzanie układu podczas napełniania 66

 ➔ Ciśnieniowa kontrola układu  
chłodzenia 66

Typowe uszkodzenia 67
 ➔ Chłodnica 67
 ➔ Wymiennik ciepła 67

Kontrola i diagnostyka układu chłodzenia 68
 ➔ Przegrzanie silnika 68
 ➔ Silnik nie jest ciepły 69
 ➔ Ogrzewanie nie jest dostatecznie ciepłe 69
 ➔ Płukanie układu chłodzenia 70
 ➔ Czyszczenie 70



kLimAtyzACjA kAbiny kiERoWCy  
W mASzynACH RoLniCzyCH i budoWLAnyCH

Z tego, co pierwotnie było daszkiem lub osłoną chroniącą przed 
złą pogodą, w dzisiejszych czasach zamieniło się w całkowicie 
klimatyzowane kabiny kierowcy. Są one komfortowym 
stanowiskiem pracy z funkcjami ochrony przed hałasem, pyłem 
i innymi obcymi substancjami przenoszonymi przez powietrze. 
Jest to jednak zagwarantowane tylko wtedy, kiedy są możliwie 
szczelne i pozostają zamknięte podczas użytkowania.

W przejrzystych, przeszklonych o dużych powierzchniach 
kabinach ze znajdującymi się w pobliżu częściami silnika 
oddającymi ciepło (silnik, przekładnia, układ wydechowy) 
temperatury wewnątrz nich sięgają 60°C. Wyzwaniem dla 
klimatyzacji pojazdu jest utrzymywanie temperatur stanowiska 
pracy kierowcy na właściwym poziomie temperatur 
zapewniającycm ochronę zdrowia oraz właściwych warunków 
pracy. Jeżeli warunki te nie są spełnione może dojść do 
nieprawidłowego wykonywania pracy i wypadków oraz 
naruszenia przepisów ochrony pracy.

Do środków zapewniających właściwe warunki pracy w kabinie 
należą między innymi: izolacja cieplna jej ścianek, zacienione 
szyby, osłony wnętrza, wentylacja wymuszona, filtrowanie  
i klimatyzacja. Ze względu na ograniczone miejsce w kabinie 
stanowi to jednak problem. Strumienie powietrza dolotowego 
służące do odprowadzania ciepła z kabiny, chłodzone przez 
klimatyzację, nie mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia 
pasażerów. Te wymagania zmuszają do kompromisów  
w koncepcji klimatyzacji kabiny. 

Także sam kierowca może przyczynić się do tego, aby kabina 
nagrzewała się w możliwie najmniejszym stopniu oraz 
schładzała się możliwie szybko, i unikać w ten sposób 
negatywnego wpływu na zdrowie:

 ➔ Pozostawiać pojazd w cieniu
 ➔ Rozgrzaną kabinę kierowcy przewietrzyć przed 

rozpoczęciem jazdy, aby uniknąć spiętrzenia ciepła
 ➔ Przed przystąpieniem do jazdy przestawić klimatyzację na 

krótki czas na obieg zamknięty
 ➔ Nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio na głowę
 ➔ Temperatura schłodzonej kabiny nie powinna być niższa  

o więcej niż 7°C od temperatury zewnętrznej i należy ją 
schładzać maksymalnie do 22°C.

 ➔ Uwzględnić cykle konserwacji filtra kabinowego  
i klimatyzacji

 ➔ Regularnie czyścić skraplacz, chłodnicę i kratki wentylacyjne
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Podstawy klimatyzacji

kontRoLA i SERWiSoWAniE kLimAtyzACji

kontrola i serwisowanie na zmianę
Z kontrolą i serwisowaniem klimatyzacji należy postępować podobnie, jak w przypadku mniejszych i większych przeglądów:

informacja

W przypadku maszyn rolniczych i budowlanych Behr Hella Service zaleca: wykonywać kontrolę klimatyzacji co 12 miesięcy lub 750 godzin pracy,  
a co 2 lata lub 1500 godzin pracy serwis klimatyzacji.

Co robić i kiedy?

Co? Kontrola klimatyzacji

Kiedy? Co 12 miesięcy lub 750 godzin pracy

Dlaczego? Filtr kabinowy usuwa z powietrza pył, pyłki roślin i inne zanieczyszczeń, zanim zostanie ono skierowane do 
wnętrza w czystym i schłodzonym stanie. Filtr, ma ograniczoną chłonność. W układzie klimatyzacji znajduje się 
parownik. Na jego powierzchni skrapla się para wodna. Z biegiem czasu gromadzą się tu bakterie, grzyby i inne 
mikroorganizmy. Z tego względu parownik wymaga regularnej dezynfekcji.

Wykonywane czynności  ➔ Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów 
 ➔ Kontrola działania i sprawności

 ➔ Wymiana filtra kabinowego 
 ➔ W razie potrzeby dezynfekcja parownika

Co robić i kiedy?

Co? Serwis klimatyzacji

Kiedy? Co 2 lata lub 1500 godzin pracy

Dlaczego? Nawet w przypadku nowej klimatyzacji z układu ulatnia się rocznie nawet do 10% czynnika chłodniczego. Jest 
to normalne zjawisko, powoduje ono jednak zmniejszenie wydajności chłodzenia i może spowodować 
uszkodzenie sprężarki. Filtr-osuszacz usuwa z czynnika chłodniczego wodę i zanieczyszczenia.

Wykonywane czynności  ➔ Kontrola wzrokowa wszystkich komponentów
 ➔ Kontrola działania i sprawności 
 ➔ Wymiana osuszacza
 ➔ W razie potrzeby dezynfekcja parownika

 ➔ Wymiana czynnika chłodniczego
 ➔ Sprawdzenie szczelności
 ➔ Wymiana filtra kabinowego
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moduł kLimAtyzACji i CHłodzEniA

klimatyzacja i chłodzenie jako jedna jednostka
Układ chłodzenia silnika i klimatyzacja to dwa oddzielone od 
siebie układy, które jednak wywierają na siebie wpływ. Używanie 
klimatyzacji obciąża dodatkowo układ chłodzenia silnika  
i powoduje wzrost temperatury płynu chłodzącego.
 

Dodatki zawarte w płynie chłodzącym chronią nie tylko przed 
mrozem, lecz także przed przegrzaniem silnika. Prawidłowy 
skład płynu chłodzącego podnosi punkt wrzenia medium do 
ponad 120°C. To wyjątkowa rezerwa mocy. Jest ona ważna 
szczególnie latem, kiedy klimatyzacja i układ chłodzenia są 
silnie obciążone przez temperaturę otoczenia i długi czas pracy. 
Płyn chłodzący najlepiej więc sprawdzić również w ramach 
serwisu klimatyzacji.
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Wentylator 
skraplacza

Sprężarka

Osuszacz

Parownik

Zawór rozprężny

Wentylator wewnętrzny
Skraplacz

obiEg kLimAtyzACji

obieg czynnika chłodniczego  
w układzie z zaworem rozprężnym

Sposób działania klimatyzacji z zaworem rozprężnym 

Do klimatyzowania wnętrza pojazdu potrzebne są: obieg 
chłodniczy (klimatyzacja) oraz obieg chłodzenia (chłodzenie 
silnika i ogrzewanie wnętrza) na równi. Mieszanka zimnego i 
ciepłego powietrza z obu tych układów umożliwia wytworzenie 
warunków we wnętrzu pojazdu, całkowicie niezależnych od 
warunków panujących na zewnątrz. W ten sposób klimatyzacja 
staje się istotnym czynnikiem bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 

Poszczególne komponenty obiegu czynnika chłodniczego są ze 
sobą połączone przewodami elastycznymi i/lub aluminiowymi  
i tworzą zamknięty układ. W układzie krąży czynnik chłodniczy 
i olej z nim zmieszany przetłaczany przez sprężarkę. 
Obieg składa się z dwóch części: 

 ➔ Część między sprężarką a zaworem rozprężnym nazywa się 
stroną wysokiego ciśnienia (żółty/czerwony).

 ➔ Część między zaworem rozprężnym a sprężarką to strona 
niskiego ciśnienia (niebieski).

 
Sprężarka spręża gazowy czynnik chłodniczy (powodując jego 
silne ogrzanie) i pod wysokim ciśnieniem przepycha go przez 
skraplacz. Tutaj czynnik zostaje silnie ochłodzony w wyniku 
czego zaczyna się skraplać i zmienia się z gazu w ciecz.

 
Następnie skroplony czynnik chłodniczy przepływa do 
osuszacza, który oddziela od niego zanieczyszczenia, pęcherzyki 
gazu i usuwa z niego wilgoć. W ten sposób zostaje zapewniona 
efektywność układu, a komponenty są chronione przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia.

Płynny, wypływający z osuszacza czynnik chłodniczy dociera do 
zaworu rozprężnego.
Zawór rozprężny stanowi punkt odcięcia między obszarem 
wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu klimatyzacji. Zawór 
rozprężny zamontowany przed parownikiem transportuje płynny 
czynnik chłodniczy do parownika. Zwiększenie objętości 
powoduje jego parowanie i zmianę postaci na gazową. W trakcie 
tego procesu uwalniane jest ciepło parowania dyfuzyjnego, 
oddawane do otoczenia w kabinie. W celu uzyskania optymalnej 
wydajności chłodzenia w parowniku przepływ czynnika 
chłodniczego regulowany jest przez zawór rozprężny zależnie od 
temperatury. W ten sposób zapewnione jest całkowite 
odparowanie ciekłego czynnika chłodniczego, dzięki czemu tylko 
czynnik w postaci gazu dociera do sprężarki. 
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Sprężarka
Sprężarka klimatyzacji jest z reguły napędzana przez pasek klinowy lub wieloklinowy od wału 
korbowego silnika. Sprężarka spręża i tłoczy czynnik chłodniczy w układzie. Dostępne są różne 
konstrukcje tych zespołów.

Czynnik chłodniczy jest zasysany przez sprężąrkę z parownika w stanie gazowym przy niskiej 
temperaturze i sprężany. Następnie zostaje przetłoczony w postaci gazu i w wysokiej temperaturze 
pod wysokim ciśnieniem do skraplacza.

Parametry sprężarki należy dostosować odpowiednio do wielkości układu.  
Sprężarka jest napełniona specjalnym olejem zapewniającym jej smarowanie. Część tego oleju 
miesza się i krąży z czynnikiem chłodniczym w układzie klimatyzacji.

uwaga: sprężarki zostały opisane szczegółowo od strony 18.

komPonEnty ukłAdu kLimAtyzACji

informacja

Niewystarczające smarowanie 
spowodowane 
nieszczelnościami i związana  
z tym utrata czynnika 
chłodniczego i oleju oraz brak 
konserwacji mogą doprowadzić 
do awarii sprężarki 
(uszkodzenie uszczelnienia 
wałka napędowego, 
nieszczelna obudowa, 
uszkodzenie łożyska, 
unieruchomienie tłoka itd.).

Skraplacz
Skraplacz potrzebny jest do schłodzenia czynnika chłodniczego ogrzanego wcześniej w procesie 
sprężania w sprężarce. Gorący, lotny czynnik chłodniczy wpływa do skraplacza, gdzie oddaje ciepło 
do otoczenia przez jego ścianki. W wyniku ochłodzenia i wysokiego ciśnienia czynnik chłodniczy 
zmienia stan skupenia z gazu w ciecz.

Sposób funkcjonowania
Gorący, lotny czynnik chłodniczy wpływa od góry do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do otoczenia 
przez przewód rurowy i blaszki. W wyniku schłodzenia czynnik chłodniczy opuszcza skraplacz 
przez dolne przyłącze w stanie ciekłym.

Skutki awarii
Uszkodzenie skraplacza może się objawiać w następujący sposób:

 ➔ Niska wydajność chłodzenia
 ➔ Awaria klimatyzacji
 ➔ Stale pracujący wentylator skraplacza

informacja

Miejsce montażu skraplacza 
powoduje że ulega on łatwym 
awariom mechanicznym - 
takimi jak uderzenie kamienia 
czy zabrudzenie 
zanieczyszczeniami z drogi. 
Szczególnie częste są 
uszkodzenia w wyniku kolizji  
i przypadkowych uderzeń 
przodem pojazdu  
w przeszkodę.
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informacja

Osuszacz należy wymieniać co 
ok. 2 lata lub przy każdym 
otwarciu obiegu czynnika 
chłodniczego. Zbyt długi okres 
eksploatacji osuszacza może 
spowodować poważne 
uszkodzenia w układzie 
klimatyzacji.

osuszacz

Element filtrujący w układzie klimatyzacji, zależnie od typu, to osuszacz, albo akumulator. 
Osuszasz usuwa z czynnika chłodniczego ciała obce i wodę.

Sposób funkcjonowania
Płynny czynnik chłodniczy trafia do osuszacza, przepływa przez higroskopijne medium suszące  
i wypływa z osuszacza w postaci ciekłej. Górna część filtra-osuszacza stanowi zarazem przestrzeń 
wyrównawczą, a jego dolna część zbiornik czynnika chłodniczego, co umożliwia kompensację 
wahań ciśnienia w układzie.

Osuszacz może ze względu na swoją konstrukcję usunąć z czynnika chłodniczego tylko określoną 
ilość wody - po jej usunięciu substancja susząca nasyca się i nie jest w stanie związać większej jej 
ilości.

Skutki awarii 
Uszkodzenie osuszacza może się objawiać w następujący sposób:

 ➔ Niska wydajność chłodzenia
 ➔ Awaria klimatyzacji

Przyczynami awarii osuszacza mogą być:
 ➔ Zbyt długi okres eksploatacji
 ➔ Uszkodzona poduszka filtracyjna w środku
 ➔ Nieszczelności na przyłączach lub spowodowane uszkodzeniem mechanicznym

Wyszukiwanie błędów:
Diagnostyka powinna obejmować następujące czynności:

 ➔ Kontrola cykli konserwacji (co 2 lata lub 1500 godzin pracy)
 ➔ Kontrola pod kątem szczelności/prawidłowego osadzenia przyłączy/uszkodzeń
 ➔ Kontrola ciśnienia po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia

Możliwe przyczyny usterek:
 ➔ Nieszczelności na przyłączach lub spowodowane uszkodzeniem mechanicznym
 ➔ Brak wymiany ciepła z powodu zabrudzenia powierzchni lub lamelek.

Wyszukiwanie błędów:
Diagnostyka powinna obejmować następujące czynności:

 ➔ Sprawdzenie skraplacza pod kątem zabrudzenia
 ➔ Kontrola pod kątem nieszczelności
 ➔ Kontrola ciśnienia po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia
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informacja

Woda i zanieczyszczenia  
w układzie klimatyzacji mogą 
znacznie ograniczać działanie 
zaworu rozprężnego lub 
dławika. Bardzo ważna jest  
w związku z tym regularna 
konserwacja układu!

zawór rozprężny/zawór dławiący
Zawór rozprężny jest punktem podziału między obszarem wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu 
chłodniczym. Jest zamontowany przed parownikiem. W celu uzyskania optymalnej temperatury 
w parowniku przepływ czynnika chłodniczego regulowany jest przez zawór rozprężny zależnie od 
temperatury czynnika wypływającego z parownika. Regulacja ta zapewnia całkowite odparowanie 
ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku, dzięki czemu do sprężarki dociera tylko czynnik 
w stanie gazowym. Zawory rozprężne mogą się różnić od siebie konstrukcją i wymiarami.

Sposób funkcjonowania
Ciekły czynnik chłodniczy płynący od osuszacza przechodzi przez zawór rozprężny i zostaje 
wtryśnięty do parownika. Odparowanie czynnika chłodniczego powoduje uwolnienie ciepła 
parowania dyfuzyjnego. W ten sposób obniża się temperatura parownika. W celu uzyskania 
optymalnej wydajności chłodzenia w parowniku przepływ czynnika chłodniczego regulowany jest 
przez zawór rozprężny zależnie od temperatury gazowego czynnika wypływającego z parownika. 
Wraz ze wzrostem temperatury czynnika chłodniczego na wylocie parownika zawór rozprężny 
zwiększa napływ czynnika chłodniczego (wtryskiwana ilość) do parownika. Wraz ze spadkiem 
temperatury czynnika chłodniczego na końcu parownika zawór rozprężnym zmniejsza napływ 
czynnika do parownika.

Skutki awarii
Uszkodzenie zaworu rozprężnego może objawiać się w następujący sposób:

 ➔ Niska wydajność chłodzenia
 ➔ Awaria klimatyzacji

Przyczyny awarii mogą wynikać z różnych powodów:
 ➔ Zbyt duża ilość wody w układzie - stary i niesprawny osuszacz
 ➔ Zanieczyszczenia w układzie
 ➔ Nieszczelności na elemencie konstrukcyjnym lub na przewodach przyłączeniowych

Wyszukiwanie błędów:
W przypadku nieprawidłowego działania należy wykonać następujące czynności kontrolne.

 ➔ Kontrola wzrokowa
 ➔ Kontrola odgłosów pracy zaworu
 ➔ Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe są prawidłowo i dobrze zamocowane
 ➔ Sprawdzenie elementu i przyłączy pod względem szczelności
 ➔ Pomiar temperatury na przewodach wejścia i wyjścia z zaworu
 ➔ Pomiar ciśnień w pracującej klimatyzacji
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Czujniki ciśnienia i przełączniki ciśnieniowe
Zadaniem tych elementów jest ochrona klimatyzacji przed uszkodzeniami spowodowanymi przez 
za niskie lub za wysokie ciśnienie czynnika roboczego. Wyłączniki dzielą się na niskociśnieniowe, 
wysokociśnieniowe i potrójne. Przełącznik potrójny obejmuje wyłącznik niskociśnieniowy, 
wysokociśnieniowy oraz dodatkowy styk przełączający sterujący wentylatorem skraplacza.

Sposób funkcjonowania
Czujnik ciśnienia z reguły znajduje się w układzie po stronie wysokiego ciśnienia. Gdy ciśnienie jest 
za wysokie (ok. 26-33 bar) wyłącza sprężarkę a przy spadku ciśnienia (ok. 5 bar) ponownie ją 
włącza. Gdy ciśnienie jest za niskie (ok. 2 bar) sprężąrka zostaje również wyłączona aby uniknąć 

informacja

Duża ilość zanieczyszczeń, 
wilgotność i brak konserwacji 
mogą spowodować 
uszkodzenie parownika. Aby 
tego uniknąć, należy regularnie 
konserwować i dezynfekować 
klimatyzację.

Parownik
Parownik zapewnia wymianę ciepła między otaczającym go powietrzem i czynnikiem chłodniczym 
klimatyzacji. 

Sposób funkcjonowania
Przez zawór rozprężny lub dławik płynny czynnik chłodniczy wtryskiwany jest pod ciśnieniem do 
parownika. Czynnik chłodniczy rozpręża się. Powstające przy tym zimno jest oddawane do 
otoczenia przez dużą powierzchnię parownika i wdmuchiwane do wnętrza pojazdu przez 
dmuchawę.

Skutki awarii
Uszkodzenie parownika może się objawiać w następujący sposób:

 ➔ Niewystarczająca wydajność chłodzenia
 ➔ Awaria klimatyzacji
 ➔ Słaba wydajność dmuchawy

Przyczynami awarii parownika mogą być:
 ➔ Zatkanie przewodów rurowych w parowniku
 ➔ Nieszczelny parownik (na przyłączach lub z powodu uszkodzenia)
 ➔ Zanieczyszczony parownik (zakłócony przepływ powietrza)

Wyszukiwanie błędów:
Przy poszukiwaniu błędów należy uwzględnić następujące czynności kontrolne:

 ➔ Sprawdzenie parownika pod kątem zabrudzenia
 ➔ Sprawdzenie parownika pod kątem uszkodzeń
 ➔ Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe są prawidłowo zamocowane
 ➔ Sprawdzenie szczelności
 ➔ Pomiar ciśnień pracującej klimatyzacji
 ➔ Pomiar temperatury na przewodzie wejściowym i wyjściowym 
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informacja

Wyłączniki ciśnieniowe mogą 
ulegać usterkom w wyniku 
problemów ze stykami  
i zanieczyszczeniem. Regularne 
serwisowanie układu 
zapobiega takim awariom.

uszkodzeń spowodowanych brakiem smarowania. Trzeci styk w przełączniku potrójnym steruje 
wentylatorem skraplacza dla optymalnego schładzania czynnika chłodniczego.

Skutki awarii
Uszkodzenie lub awaria czujnika ciśnienia może mieć następujące objawy:

 ➔ Za niska wydajność chłodzenia
 ➔ Brak działania klimatyzacji
 ➔ Częste włączanie/wyłączanie sprzęgła sprężarki

Klimatyzacja nie działa. Przyczyny awarii mogą wynikać z różnych powodów:
 ➔ Błędy styku na przyłączach elektrycznych
 ➔ Zanieczyszczenia w układzie
 ➔ Uszkodzenia obudowy spowodowane wibracją lub uszkodzeniami mechanicznymi

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne przy diagnostyce czujników:

 ➔ Kontrola wzrokowa
 ➔ Sprawdzenie wtyczek przyłączeniowych pod kątem prawidłowego osadzenia
 ➔ Sprawdzenie elementu pod kątem uszkodzeń
 ➔ Pomiar ciśnienia przy pracującym silniku i pracującej sprężarce
 ➔ Sprawdzenie wymontowanego elementu przy użyciu cisnienia z butli z azotem, zaworu 

redukcyjnego i multimetru

dmuchawa
Wentylator dmuchawy nawiewa powietrze do kabiny pojazdu. Zapewnia odparowywanie szyb i 
przyjemny klimat. Jest to ważny warunek bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

informacja

Awaria wentylatora powoduje powstanie nieprzyjemnego klimatu w pojeździe, zmniejsza zdolność koncentracji 
kierowcy. Jest to poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Poza tym brak wentylacji może prowadzić do 
zaparowania przedniej szyby samochodu. Ograniczenie widoczności również stanowi czynnik poważnie 
zagrażający bezpieczeństwu jazdy.
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kształtki i przewody elastyczne
Kształtki i węże łączą ze sobą komponenty prowadzące czynnik chłodniczy. Kształtki są zaciskane 
za pomocą specjalnego narzędzia na końcówkach węży. Dostępne są ich różne wersje.

Wentylator skraplacza
Wentylator skraplacza przyśpiesza schładzanie czynnika chłodniczego pompowanego przez 
sprężarkę i jego skraplanie w każdym stanie eksploatacyjnym pojazdu. Jest on montowany jako 
wentylator dodatkowy lub wspólny przed, za skraplaczem lub chłodnicą silnika.

informacja

Wentylator skraplacza może przestać działać z powodu uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego.  
W wyniku tych uszkodzeń czynnik chłodniczy nie jest wystarczająco upłynniony. Wydajność klimatyzacji zaczyna 
spadać.
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nAPRAWA i SERWiS

zasady bezpieczeństwa/obchodzenia się z czynnikiem 
chłodniczym
Zawsze nosić okulary i rękawice ochronne! 
Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturach 
otoczenia płynny czynnik chłodniczy paruje tak gwałtownie,  
że w kontakcie ze skórą lub oczami może dojść do zamarzania 
tkanek (ryzyko oślepnięcia).

 ➔ W razie kontaktu z czynnikiem miejsca styku opłukać dużą 
ilością zimnej wody. Nie trzeć. Natychmiast udać się do 
lekarza!

 ➔ Podczas prac z obiegiem czynnika chłodniczego należy 
zapewnić odpowiednią wentylację stanowiska pracy. 
Wdychanie wysokich stężeń lotnego czynnika chłodniczego 
grozi zawrotami głowy i uduszeniem. Prac z obiegiem 
czynnika chłodniczego nie wolno wykonywać nad kanałem 
roboczym. Lotny czynnik chłodniczy jest cięższy od 
powietrza i może się w nim gromadzić w wysokich 
stężeniach.

 ➔ Nie palić! 
Czynnik chłodniczy rozkłada się na trujące substancje przy 
kontakcie z żarem papierosa lub otwartm ogniem.

 ➔ Czynnik chłodniczy nie może wejść w kontakt z otwartym 
ogniem lub gorącym metalem. Może to spowodować 
powstawanie trujących gazów.

 ➔ Dopilnować, aby czynnik chłodniczy nie ulatniał się do 
atmosfery. Po otwarciu zbiornika czynnika chłodniczego lub 
układu klimatyzacji zawartość uwalnia się pod wysokim 
ciśnieniem. Poziom ciśnienia zależy od temperatury.  
Im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.

 ➔ Unikać wpływu wysokich temperatur na elementy 
konstrukcyjne lub klimatyzację. Przy pracach lakierniczych 
nie wolno rozgrzewać pojazdów do temperatury wyższej niż 
75°C (piec suszący). W przeciwnym przypadku najpierw 
opróżnić klimatyzację.

 ➔ Podczas odłączania węży serwisowych od pojazdu 
dopilnować, aby przyłącza nie były skierowane na ciało.  
Z przyłączy mogą wydobywać się pozostałości czynnika 
chłodniczego.

 ➔ Podczas czyszczenia pojazdu nie kierować strumienic 
parowych bezpośrednio na części klimatyzacji.

 ➔ W żadnym razie nie zmieniać fabrycznego ustawienia 
regulacji zaworu rozprężnego.
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WSkAzóWki montAżu i dEmontAżu

układ klimatyzacji
Przed montażem lub demontażem części zamiennej sprawdzić,  
czy przyłącza, mocowania i inne parametry istotne dla montażu 
są identyczne.

Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych używać zawsze 
nowych o-ringów przystosowanych do czynnika chłodniczego.

Pewne gatunki oleju do sprężarek mają silne działanie 
higroskopijne, dlatego w miarę możliwości pojemnik z olejem 
powinien być zamknięty lub dolewać go dopiero na krótko przed 
zamknięciem obiegu czynnika chłodniczego.

Przed montażem przesmarować o-ringi i uszczelki olejem 
czynnika chłodniczego lub specjalnym smarem w celu 
ułatwienia montażu. Nie używać innych smarów ani sprayów 
silikonowych, ponieważ powoduje to natychmiastowe 
zanieczyszczenie czynnika chłodniczego.

Przy każdym otwarciu obiegu chłodniczego należy wymienić 
osuszacz ze względu na jego silne działanie higroskopijne.  
Brak regularnej wymiany osuszacza lub akumulatora może 
doprowadzić do zniszczenia elementu filtracyjnego  
i rozprzestrzenienia się cząstek stałych w całym układzie,  
co może spowodować poważne uszkodzenia. 

Przyłączy układu nie pozastawiać nigdy otwartych na dłużej, 
zamykać je od razu zatyczkami lub korkami. W przeciwnym 
razie do układu razem z powietrzem przedostanie się wilgoć. 

Aby nie uszkodzić przewodów lub komponentów 
przyłączających, podczas odłączania i mocowania przyłączy 
zawsze używać dwóch kluczy.

Podczas układania węży i kabli dopilnować, aby nie był możliwy 
ich kontakt z krawędziami blach lub elementami ruchomymi 
silnika.

Podczas wymiany jednego z komponentów układu klimatyzacji 
zwrócić uwagę na prawidłową ilość oleju w układzie. W razie 
potrzeby olej uzupełnić lub spuścić.

Przed ponownym napełnieniem sprawdzić szczelność układu. 
Na koniec wytworzyć w układzie próżnię (przez ok. 20 minut);  
w ten sposób można się upewnić, że z układu została usunięta 
cała wilgoć.

O-ringi komplet ManometrOsuszacz
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Po napełnieniu czynnikiem chłodniczym w ilości zalecanej przez 
producenta pojazdu należy sprawdzić układ pod kątem 
nienagannego funkcjonowania i szczelności (przy użyciu np. 
elektronicznego detektora przecieków). Jednocześnie 
obserwować parametry wysokiego i niskiego ciśnienia przy 
użyciu manometrów, i porównać wyniki z zalecanymi 
parametrami. Porównać temperaturę powietrza na wylocie 
środkowej dyszy w konsoli pojazdu z parametrami zalecanymi 
przez producenta.

Po zamknięciu przyłączy serwisowych zatyczkami zaznaczyć 
termin konserwacji na naklejce umieszczonej po maską  
w widocznym miejscu. 

Wskazówki dotyczące montażu sprężarek klimatyzacji
Dopilnować, aby wszystkie zanieczyszczenia i cząsteczki obce 
zostały usunięte z obiegu czynnika chłodniczego. W tym celu 
wypłukać system przed montażem nowej sprężarki.  
W zależności od stopnia zabrudzenia do płukania nadaje się 
czynnik chłodniczy R134a lub specjalny roztwór płuczący. 
 
Nie można płukać sprężarek, osuszaczy (akumulatorów) oraz 
zaworów rozprężnych i dławiących. Przy montażu elementy te 
zastepuje sie nowymi. 
Przy uszkodzeniu sprężarki należy zawsze zakładać, że układ 
został zanieczyszczony (opiłki, cząsteczki gumy) lub nie można 
tego wykluczyć. Płukanie układu należy do absolutnie 
niezbędnych czynności, które należy wykonać przy wymianie 
tego komponentu. 
Dopilnować, aby w układzie nie pozostały żadne pozostałości 
roztworu płuczącego. W razie potrzeby osuszyć obieg czynnika 
chłodniczego przy użyciu azotu.

Wymienić osuszacz lub akumulator oraz zawór rozprężny lub 
zawór dławiący (orifice tube).

Ponieważ tego samego modelu sprężarki można używać  
w różnych pojazdach lub układach, konieczne jest sprawdzenie 
lub skorygowanie ilości wlewanego oleju i jego lepkości przed 
montażem kompresora, odpowiednio do wymagań producenta 
pojazdu. W tym celu cały olej trzeba spuścić i zebrać. Następnie 
sprężarkę napełnić na nowo całą, zadaną przez producenta 
pojazdu ilością oleju (systemowa ilość oleju).

Aby olej rozłożył się równomiernie, przed montażem trzeba 
sprężarkę ręcznie przekręcić 10 x. Podczas montażu paska 
napędowego dopilnować, aby pasek był wyrównany. Niektóre 
sprężarki są przystosowane do tzw. „zastosowania 
wielokrotnego”. To oznacza, że mogą być montowane w różnych 
pojazdach. Poza liczbą rowków na kole pasowym sprzęgła 
magnetycznego należy sprawdzić czy istnieje 100% zgodności ze 
starą częścią.

Po montażu sprężarki i ponownym napełnieniu obiegu czynnika 
chłodniczego należy najpierw uruchomić silnik, a następnie 
przez kilka minut eksploatować klimatyzaqcję na jałowych 
obrotach silnika.

Uwzględnić dodatkowo dalsze czynności zadane przez 
producenta sprężarki lub producenta pojazdu (ulotka dołączona 
do opakowania, dane producenta, zasady docierania).

Olej PAO 68Elektroniczny detektor 
nieszczelności
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diAgnoStykA

kontrola wydajności chłodzenia
Poza narzędziami kontrolnymi i specjalnymi każdy warsztat 
musi dysponować odpowiednią wiedzą fachową, nabytą np. 

1. uruchomić silnik. Przełączać poziomy nadmuchu.

Czy dmuchawa działa?

5. Eksploatować układ z maksymalną wydajnością na 
środkowym poziomie nadmuchu przez kilkanaście minut, 
temperatura powietrza na wylocie środkowej dyszy 3-8°C.

7. Sprawdzić niskie (nd) i wysokie ciśnienie (Hd) przy 2000–
2500 min-1: nd: 0,5-3,0 bar Hd: 6,0-25,0 bar w sprężarkach 
z regulacją mocy: nd: ok. 2 bar, stałe

3. temperatura na maksymalne chłodzenie

Czy sprzęgło magnetyczne jest włączone?

2.
 ➔ Sprawdzić bezpiecznik
 ➔ Sprawdzić przekaźniki, wyłączniki 

i okablowanie wszystkich części

6.
Jeżeli temperatura na wylocie jest za 
wysoka:

 ➔ Czy ogrzewanie jest wyłączone?
 ➔ Czy wyłączony jest obieg 

wewnetrzny?
 ➔ Sprawdzić wyłącznik/czujnik 

temperatury, zawór rozprężny  
(jeżeli dostępny)

 ➔ Sprawdzić klapy w układzie 
wentylacyjnym, dmuchawę, przepływ 
powietrza przez skraplacz i parownik

8.
patrz tabela Diagnostyka

4.
 ➔ Sprawdzić okablowanie/przyłącza 

elektryczne i zasilanie
 ➔ Sprawdzić wyłącznik/czujnik 

temperatury, czujnik ciśnienia
 ➔ Ilość czynnika chłodniczego 

nieprawidłowa

Tak Tak

Tak

Tak

dalej do 5. klimatyzacj 
sprawna

Nie Nie

Nie

Nie

podczas szkoleń. Dotyczy to zwłaszcza układów klimatyzacji. 
Niniejsza instrukcja porusza różne wątki, dlatego można 
traktować ją tylko jako ogólną pomoc.
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Szczególnie istotna jest prawidłowa ocena wskazań manometrów niskiego i wysokiego ciśnienia. Oto kilka przykładów:

układy klimatyzacji z zaworem rozprężnym
niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie temperatura na wylocie  

dyszy środkowej
możliwe przyczyny

wysokie wysokie wyższa, do  
temperatury otoczenia

Silnik przegrzewa się, skraplacz  
zanieczyszczony, wentylator 
skraplacza uszkodzony - 
nieprawidłowy kierunek obrotów, 
układ przepełniony

normalne do niskiego tymczasowo wysokie, tymczasowo wyższa lub wahająca się Zawór rozprężny jest zablokowany, 
tymczasowo zamknięty

normalne wysokie nieznacznie wyższa Stary osuszacz, zanieczyszczony 
skraplacz

wysokie normalne do wysokiego wyższa Przewód łączący sprężarkę  
z zaworem rozprężnym zagnieciony 
lub zagięty

normalne normalne wyższa Za dużo oleju w układzie

normalne, lecz nierównomierne normalne, lecz nierównomierne wyższa Wilgoć w układzie, uszkodzony 
zawór rozprężny

wahające się wahające się wahające się Uszkodzony zawór rozprężny lub 
sprężarka

normalne do niskiego normalne do niskiego wyższa Parownik uszkodzony, brak czynnika 
chłodniczego

wysokie niskie wyższa, prawie temperatura 
otoczenia

Uszkodzona sprężąrka, zawór 
rozprężny zablokowany i otwarty

niskie niskie wyższa, do temperatury 
otoczenia

Brak czynnika chłodniczego

Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie 
na takim samym poziomie

Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie 
na takim samym poziomie

Temperatura otoczenia Brak czynnika chłodniczego, 
uszkodzona sprężarka, usterka w 
instalacji elektrycznej

klimatyzacja z dyszą rozprężną/orifice tube

niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie temperatura na wylocie  
dyszy środkowej

możliwe przyczyny

wysokie wysokie wyższa, do temperatury 
otoczenia

Silnik przegrzewa się, skraplacz  
zanieczyszczony, wentylator 
skraplacza uszkodzony - 
nieprawidłowy kierunek obrotów, 
układ przepełniony

normalne do wysokiego wysokie wyższa Układ przepełniony, zanieczyszczony 
skraplacz

normalne normalne do wysokiego wahające się Wilgoć w układzie,  
dysza rozprężna zatyka się

wysokie normalne wyższa Dysza rozprężna zatkana (przekrój)

normalne normalne wyższa Za dużo oleju w układzie

normalne do niskiego normalne do niskiego wyższa Brak czynnika chłodniczego

Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie 
na takim samym poziomie

Niskie ciśnienie i wysokie ciśnienie 
na takim samym poziomie

Temperatura otoczenia Brak czynnika chłodniczego, 
uszkodzona sprężarka lub instalacja 
elektryczna



Sprężarka

diAgnoStykA SPRężAREk ukłAdu kLimAtyzACji oRAz 
SPoSoby iCH montAżu i dEmontAżu

informacje ogólne
Sprężarka klimatyzacji jest z reguły napędzana przez pasek 
klinowy lub wieloklinowy od wału korbowego silnika. Sprężarka 
spręża i tłoczy czynnik chłodniczy w układzie. Dostępne są różne 
rozwiązania konstrukcje tego zespołu.

 
Sposób funkcjonowania

Środek chłodniczy jest zasysany przez sprężarkę z parownika 
w stanie gazowym przy niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze. 
W wyniku sprężania zwiększa swe ciśnienie i temperaturę i dalej 
w formie gazowej jest wtłaczany do skraplacza.

Skutki w przypadku awarii
Uszkodzenie lub zniszczenie sprężarki może objawiać się 
następująco:

 ➔ Nieszczelność
 ➔ Nienormalne odgłosy pracy
 ➔ Niedostateczna wydajność lub brak chłodzenia
 ➔ Zapisanie kodu błędu w sterowniku (automatyczna 

klimatyzacja)

uwaga!

Przed montażem nowej sprężarki koniecznie należy sprawdzić ilość i 
lepkość oleju i zastosować sie do wymagań producenta!

Złącza śrubowe Koło zębate Korek oleju

Obudowa

Wał napędowy

Tarcza popychającaTłok

Uszczelka

Głowica zaworów

Zawór ssący
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Przyczyny awarii mogą wynikać z:
 ➔ Uszkodzenie łożyska przez zużycie lub nieprawidłowe 

napięcie paska napędowego
 ➔ Nieszczelności wału sprężarki lub obudowy
 ➔ Mechaniczne uszkodzenie obudowy sprężąrki
 ➔ Brak kontaktu przyłączy elektrycznych
 ➔ Brak oleju lub jego niewłaściwa ilość
 ➔ Brak czynnika chłodniczego
 ➔ Substancje stałe w układzie (np. opiłki)
 ➔ Wilgoć (korozja itd.)

Wyszukiwanie błędów:
Test działania i pomiar ciśnień przed i za sprężarką

 ➔ Czy sprężarka się włącza, czy prawidłowo osadzona jest 
wtyczka podłączenia, czy jest zasilanie?

 ➔ Pasek napędowy sprawdzić pod kątem właściwego 
osadzenia, uszkodzeń i naprężenia

 ➔ Kontrola wzrokowa pod kątem nieszczelności.
 ➔ Sprawdzić przewody czynnika chłodniczego pod kątem 

prawidłowgo zamocowania.
 ➔ Skontrolować ciśnienie stref wysokiego i niskiego ciśnienia.
 ➔ Odczytać pamięć błędów sterownika.

koniecznie uwzględnić:

Wymiana sprężarki powoduje nieodzowną konieczność czyszczenia 
całego układu klimatyzacji i wymiany części zużywających się.



SPRężARkA

w porządku

nAPRAWA i WymiAnA  
SPRężAREk kLimAtyzACji

bAdAniE 
PRzyCzyn

a) Błąd obiegu 
chłodzenia

b) Błąd elektryczny
c) Usterka w okolicy 

sprężarki (koło 
pasowe, agregaty 
dodatkowe)

Sprawdzać sprężąrkę
gdy jest 

zamontowana

PRAktyCznA 
PoRAdA

a) Sprzęgło 
magnetyczne

b) Uszkodzenia  
mechaniczne

c) Elektryczny zawór  
regulujący

d) Nieszczelność

WAżnE
Przepłukać układ

nie w porządku odessać  
czynnik chłodniczy

Wymontować  
sprężarkę

Sprawdzić układ pod 
kątem  

zabrudzeń/  
substancji stałych/ 
ciągłości przepływu
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WAżnE
Przed montażem  
sprawdzić ilość oleju,  
→ w razie potrzeby 
uzupełnić

WAżnE
Przestrzegać danych 
producenta pojazdu 
i instrukcji 
postępowania  
z wymienianymi 
częściami

PRAktyCznA 
PoRAdA
Napełnić środkiem 
kontrastowym do 
wyszukiwania 
nieszczelności

PRAktyCznA 
PoRAdA
Profilaktycznie przed 
montażem 
zamontować sito 
filtracyjne w przyłączu 
ssącym sprężarki

PRAktyCznA 
PoRAdA
Zapoznać się z danymi 
technicznymi pojazdu
a) Czas próżni 
minimum 20 min.
b) Ilość czynnika 
chłodniczego według 
zaleceń producenta 
pojazdu

Patrz następna 
strona

montaż nowej lub 
regenerowanej  

sprężarki

Wymienić zawór 
rozprężny (dyszę 

rozprężną) i osuszacz 
(akumulator)

Przy użyciu stacji 
serwisowej

1. Przeprowadzić 
kontrolę szczelności
2. Wytworzyć próżnię

3. Napełnić czynnikiem 
chłodniczym

1. test ciśnienia 
w układzie

2. Sprawdzenie 
szczelności

3. kontrola układu

Przykleić naklejkę 
serwisową  

Wykonać jazdę 
próbną 

udokumentować 
wykonane prace



50%
10%

20%

10% 10%

SPRężARkA

 konieczność płukania układu
Cząstki zanieczyszczeń nagromadzone w obiegu klimatyzacji 
można usunąć tylko przez gruntowne płukanie całego układu. 
Do płukania nadaje się, w zależności od stopnia zabrudzenia, 
czynnik chłodniczy R134a (jeżeli posiadane urządzenie 
obsługowe pozwala na taką operację) lub specjalny roztwór 
płuczący. Sprężarki, osuszacze (akumulatory) i zawory 
rozprężne lub dysze dławiące nie dają się płukać. Przy 
uszkodzeniu sprężarki należy zawsze zakładać, że układ został 
zanieczyszczony (opiłki, cząski gumy) lub nie można tego 
wykluczyć. Płukanie układu należy do absolutnie niezbędnych 
czynności, które należy wykonać przy wymianie tego 
komponentu.

 oleje do smarowania sprężąrki
Przestrzegać danych producenta i ulotki dołączonej do 
opakowania nowej sprężąrki lub oleju (ilości i lepkość). 

1. Rozłożenie ilości oleju.
W każdym elemencie układu klimatyzacji znajduje się pewna 
ilość oleju przeznaczonego do smarowania srężarki. Olej ten 
w przypadku wymiany usuwany jest wraz z wymienianą częścią. 
Z tego względu nieodzowne jest przy napełnianiu układu 
uzupełnienie brakującej ilości oleju. Poniższa grafika pokazuje 
przeciętny rozkład ilości oleju wewnątrz systemu. 

2. Uwzględnić ilość i specyfikację oleju.
Przed montażem nowej sprężarki lub podczas uzupełniania 
oleju należy przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących 
ilości oleju i jego lepkości podanych przez producenta pojazdu.

3. Ilość systemowa oleju w sprężarce
Ponieważ ten sam model sprężarki można używać w różnych 
pojazdach lub układach, konieczne jest sprawdzenie lub 
skorygowanie ilości wlewanego oleju i jego lepkości przed jej 
montażem w pojeździe. W tym celu cały olej trzeba spuścić  
i zebrać. Następnie sprężarkę na nowo napełnić całą, zadaną 
przez producenta pojazdu ilością oleju (systemowa ilość oleju). 
Aby olej rozłożył się równomiernie, przed montażem trzeba 
sprężarkę ręcznie przekręcić 10 x lub zastosować metodę 
polecaną przez producenta sprężarki.

 Sita filtracyjne sprężarki
Przy wymianie sprężarki trzeba przepłukać każdy system 
klimatyzacji, aby usunąć z niego zanieczyszczenia i ciała obce. 
Jeżeli mimo przepłukania w obiegu pozostałyby 
zanieczyszczenia, uszkodzeniom można zapobiec przez 
profilaktyczne zastosowanie sita filtracyjnego zamontowanego 
w przyłączu ssącym sprężarki.

Sprężarka

Przewody / węże

Parownik

Skraplacz

Osuszacz / akumulator

ogólnie: typowe rozłożenie ilości oleju w obiegu czynnika chłodniczego
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Ważne!
Zaleca się wymienić wszystkie o-ringi i przed ich montażem przesmarować je tym samym olejem, który wykorzystywany jest do 
zalewania sprężarek.

  napełnianie układu klimatyzacji czynnikiem chłodniczym 
zasady docierania sprężarki:

 ➔ Czynnik chłodniczy należy wlewać do układu wyłącznie 
przez stację do serwisowania klimatyzacji, najlepiej przez 
przyłącze serwisowe po stronie wysokiego ciśnienia.

 ➔ Wolno używać wyłącznie odpowiedniego czynnika 
chłodniczego w ilości i specyfikacji zalecanej przez 
producenta pojazdu.

 ➔ Ustawić nawiew powietrza tylko w konsoli środkowej  
i otworzyć wszystkie środkowe kratki nawiewu.

 ➔ Ustawić regulator dmuchawy powietrza na średni poziom.
 ➔ Ustawić układ klimatyzacji na maksymalne chłodzenie.
 ➔ Uruchomić silnik (bez klimatyzacji) i zaczekać na 

ustabilizowanie się wolnych obrotów ok. 2 minuty.
 ➔ Na biegu jałowym silnika włączyć klimatyzację na ok.  

10 sekund, następnie wyłączyć na ok. 10 sekund. Powtórzyć 
tą operację co najmniej 5 razy.

 ➔ Przeprowadzić kontrolę działania układu z włączoną 
klimatyzacja na stałe.

 Środek do identyfikacji przecieków
Uszkodzenia sprężarki wywoływane są także przez brak 
czynnika chłodniczego. Z tego powodu zaleca się regularne 
wykonywanie konserwacji klimatyzacji i w razie potrzeby 
wprowadzanie do układu środka kontrastowego. 



Sprężarka

uSzkodzEniE SPRężARki

Po usunięciu nieszczelności lub serwisie klimatyzacja 
sprężarka nie działa.

Przypadek:
Po wymianie komponentów klimatyzacji oraz po typowym 
serwisie stale zdarza się, że klimatyzacja nie działa 
bezpośrednio po wykonaniu prac lub przestaje działać w krótkim 
czasie po nich.

Co zgłasza klient?
Samochody są oddawane do warsztatu z informacją klienta: 
„klimatyzacja nie chłodzi prawidłowo” lub „klimatyzacja w ogóle 
nie chłodzi”.

Co robi warsztat?
W takich przypadkach w pierwszej kolejności należy sprawdzić 
ilość czynnika w obiegu czynnika chłodniczego. Przy tym często 
okazuje się, że ilość czynnika w układzie jest niewystarczająca. 
W zależności od rodzaju instalacji w ciągu roku może z niej 
ubywać do 10-15% czynnika chłodniczego. Przed ponownym 
napełnieniem układu czynnikiem należy sprawdzić, czy utraty 
czynnika są spowodowane przez przyczyny naturalne, czy przez 
nieszczelność. W razie podejrzenia nieszczelności nie należy 
ponownie napełniać układu czynnikiem. Najpierw trzeba 
wyszukać przecieki, np. przez napełnienie układu gazem 
testowym (95% azotu i 5% wodoru) i sprawdzenie szczelności 
elektronicznym detektorem przecieków (z równie dobrym 

skutkiem można zastosować azot techniczny i sprawdzić 
manometrem ubytek ciśnienia). Zależnie od wyniku należy 
wymienić nieszczelny komponent (rysunek 1) obiegu czynnika 
lub tylko sam osuszacz. Na koniec wytworzyć w układzie 
próżnię i napełnić układ czynnikiem chłodniczym oraz olejem 
zgodnie z danymi producenta.

Po ponownym włączeniu klimatyzacji może się zdarzyć, że 
sprężarka nie uruchomi przepływu w obiegu. Po 
przeanalizowaniu parametrów ciśnienia wskazywanych przez 
manometry stacji do serwisowania można stwierdzić, że 
parametry po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia są prawie 
identyczne (rysunek 2). Można wtedy przypuszczać, że obieg 
czynnika chłodniczego ma np. niewystarczający przepływ lub że 
sprężarka jest uszkodzona. Zdarzają się także dziwne sytuacje, 
w których przy początkowej kontroli parametry wysokiego  
i niskiego ciśnienia znajdują się w normalnym zakresie, a tylko 
ilość czynnika chłodniczego jest za mała, a problemy pojawiają 
się po napełnieniu klimatyzacji zgodnie z zaleceniami. 
Wytwarzanie podciśnienia i napełnianie od nowa może 
powodować uwalnianie się cząsteczek brudu lub opiłków 
metalowych i osadzanie się ich w zaworze regulacyjnym 
(rysunek 3) sprężarki lub w zaworze rozprężnym/dyszy 
dławiącej (rysunek 4), co prowadzi do usterek. Dzieje się tak 
zwłaszcza wtedy, gdy osuszacz jest stary lub gdy instalacja nie 
była przez długi czas serwisowana.

Rys. 1 Rys. 2
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Co należy zrobić?
Gdy wystepuja takie problemy konieczne jest zdemontowanie 
sprężarki i zlanie z niej oleju. nastepnie trzeba wzrokowo 
skontrolować zlany olej, jeżeli jego barwa jest "ziemista" lub 
widać w nim zawiesine drobnych zanieczyszczeń czy opiłków 
metalu (rysunek 5) konieczne będzie dokładne wypłukanie 
całego układu klimatyzacji. Konieczna będzie wymiana 
osuszacza i zaworu rozprężnego. Po płukaniu układ trzeba 
osuszyć azotem a nastepnie zalać właściwą ilością czystego 
oleju i czynnika roboczego. Jeżeli wszystkie czynności zostaną 
wykonane dokładnie klimatyzacja powinna pracować poprawnie.

Czy klient jest wystarczająco poinformowany?
Ponieważ warsztat przedstawił wcześniej klientowi tylko wycenę 
kosztów wyszukiwania przecieków i w razie potrzeby wymiany 
nieszczelnego komponentu lub samego serwisu klimatyzacji, 
mogą pojawić się problemy z przekonaniem klienta. Klient 
zazwyczaj nie jest gotowy na poniesienie znacznych kosztów 
dodatkowych, np. za wymianę sprężarki i płukanie układu. 
Dlatego duże znaczenie ma drobiazgowa rozmowa z klientem, 
podczas której zostanie przedstawiony techniczny stan rzeczy 
oraz ryzyko związane z zaniechaniem dodatkowych prac.

jaka jest przyczyna awarii sprężarki
Sprężarka jako jedyna w obiegu czynnika chłodniczego zawiera 
ruchome elementy i z tego powodu musi być zaopatrywana  
w wystarczającą ilość oleju. Kolejnym zadaniem oleju w obiegu 
czynnika chłodniczego jest chłodzenie sprężarki i zapobieganie 
jej przegrzewaniu. Dłuższa eksploatacja sprężarki z za małą 
ilością czynnika chłodniczego (np. z powodu nieszczelności) 
prowadzi do niewystarczającego odprowadzania ciepła  
i niedostatecznego jej smarowania. 
 
 

 
 
Olej w układzie klimatyzacji transportowany jest obiegiem 
czynnika, zatem jeżeli jest go mniej, to mniej oleju krąży  
w układzie, co pogarsza smarowanie i chłodzenie sprężarki.  
Ze względu na nadmierne obciążenie sprężarki w wyniku tarcia 
powstają metalowe opiłki, które mogą częściowo lub całkowicie 
zatkać zawór regulacyjny znajdujący się wewnątrz. Blokada 
zaworu regulacyjnego powoduje, że sprężarka przestaje 
prawidłowo pracować. Tylko wymiana sprężarki obejmująca 
również płukanie układu umożliwia usunięcie tego uszkodzenia. 
Niewystarczające smarowanie prowadzi do uszkodzenia 
sprężarek niezależnie od ich konstrukcji. Sprężarki  
z samoczynną regulacją wydajności reagują szczególnie 
wrażliwie na za małą ilość czynnika lub oleju.

Wskazówka dla warsztatu i osoby wykonującej naprawę
Jeżeli klient oddaje samochód do naprawy z powodu 
niewystarczającej wydajności klimatyzacji, należy wspomnieć  
o tym, że może być konieczna wymiana sprężarki. Jest to 
uzasadnione tym, że z powodu ewentualnej niewystarczającej 
ilości czynnika chłodniczego i spowodowany przez to brak 
smarowania mogło już dojść do szkód. W razie wątpliwości 
należy zawsze zdemontować sprężarkę i w przypadku 
zanieczyszczenia oleju wypłukać instalację przed wymianą 
sprężarki. Jeżeli klient życzy sobie innego postępowania, 
warsztat powinien zaznaczyć to na rachunku lub poprosić klienta 
o potwierdzenie tego na piśmie. 
Ta informacja techniczna została opracowana we współpracy 
z producentem sprężarek Sanden ale dotyczy wszystkich 
obecnie dostępnych na rynku sprężarek innych producentów.

Rys. 3 Rys. 5Rys. 4



Sprężarka

ŹRódłA HAłASu

Wskazówki na temat szukania błędów w przypadku hałasu 
podczas pracy sprężarki i wymiana sprężarki.

Przy poszukiwaniu źródeł hałasu w razie usterek i przed 
każdą wymianą sprężarki należy koniecznie uwzględnić 
następujące wskazówki:

 ➔ Sprawdzić wszystkie elementy mocujące i punkty 
mocowania pod kątem pęknięć lub rys. Sprawdzić 
kompletność śrub i nakrętek mocujących i ich stan 
techniczny. Każde spowodowane przez te barki drganie 
może być przyczyną nadmiernego hałasu pracy sprężarki. 
Należy zwrócić uwagę na to, czy hałas się zmienia np. 
podczas wywierania nacisku na obudowę lub punkty 
mocowania przy użyciu łyżki do opon (rysunek 1). W razie 
wyraźnej zmiany hałasu prawdopodobnie nie jest on 
spowodowane przez sprężarkę.

 ➔ Sprawdzić węże i przewody, aby stwierdzić, czy drgania 
pochodzą z silnika czy obiegu czynnika w klimatyzacji. W tym 
celu należy przytrzymać je mocno ręką i zwrócić uwagę na 
ewentualne zmiany odgłosów (rysunek 2).

 ➔ Sprawdzić paski klinowe, zespół naciągu, krążki napinające, 
swobodną pracę alternatora oraz płynność ruchu, luz  
i wyrównanie kół pasowych. Zbyt duże tolerancje 
spowodowane zużyciem części mogą powodować 
powstawanie hałasu.

 ➔ Za duże wysokie ciśnienie w układzie (rysunek 3) może 
powodować nietypowe odgłosy pracy sprężarki. Jeżeli 
przyłącze serwisowe wysokiego ciśnienia znajduje się 
również za miejscem zatkania instalacji, może się zdarzyć, 
że wysokie ciśnienie będzie w rzeczywistości wyższe od 
wskazywanego przez manometr. Aby zdiagnozować ten 
problem, należy zmierzyć temperatury na skraplaczu.

 ➔ Za duża ilość czynnika lub jego zanieczyszczenie powoduje 
nadmierne wysokie ciśnienie, które z kolei może 
spowodować wydawane nietypowych odgłosów przez 
sprężarkę. To samo dotyczy czynnika chłodniczego z za 
wysoką zawartością gazów nie podlegających skraplaniu 
(powietrze).

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5
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 ➔ Także skraplacz można brać pod uwagę jako przyczynę 
nietypowych hałasów. Jeżeli przez skraplacz przepływa 
niewystarczająca ilość powietrza, czynnik chłodniczy nie 
może wystarczająco się skraplać i wysokie ciśnienie 
nadmiernie rośnie. W ten sposób może dojść do 
powstawania nietypowych odgłosów. Należy również 
sprawdzić, czy wentylator lub wentylatory tłoczą 
wystarczającą ilość powietrza przez skraplacz. Sprawdzić 
również lamelki skraplacza i chłodnicy pod kątem 
ewentualnego zabrudzenia (rysunek 4).

 ➔ Hałas może być powodowany również przez zabrudzenie 
zaworu (rysunek 5) lub dyszy rozprężnej. Mogą to być np. 
metalowe wiórki. Zmniejsza to przepływ czynnika 
chłodniczego i dochodzi do nadmiernego wzrostu wysokiego 
ciśnienia. „Uszkodzone” zawory rozprężne mogą powodować 
odgłosy „chrapania”, gwizdania lub dudnienia, które są 
bardzo dobrze słyszalne również we wnętrzu pojazdu.

PłukAniE kLimAtyzACji

Płukanie jest obowiązkowe!
Płukanie układów klimatyzacji jest jedną z najważniejszych 
czynności w przypadku naprawy lub uszkodzenia sprężarki.  
W trakcie płukania z obiegu klimatyzacji można usunąć 
zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. Płukanie jest 
konieczne, aby przeprowadzić naprawy w fachowy sposób  
i uniknąć drogich napraw następczych. Poza tym zachowane 
zostają roszczenia gwarancyjne wobec dostawców części 
zamiennych oraz zapewniona jest satysfakcja klienta. Sprężarek, 
zaworów rozprężnych, zaworów dławiących i osuszaczy nie 
można płukać i podczas płukania należy je zmostkować przy 
użyciu adapterów. Po zakończeniu płukania należy wymienić 
zawory i filtry.

dlaczego płukanie?
1. W przypadku uszkodzenia sprężarki konieczne jest 

wyeliminowanie zanieczyszczenia układu opiłkami 
metalowymi.

2. Należy wyeliminować pozostałości kwasów powstałych pod 
wpływem wilgoci.

3. Należy przepłukać miejsca zatkane przez cząstki 
elastomerów.

4. Należy całkowicie usunąć zanieczyszczony czynnik chłodniczy 
lub olej.

ogólne informacje dotyczące płukania
 ➔ Prosimy uważnie czytać wszelkie aktualne instrukcje 

obsługi, ulotki dołączone do opakowań, dane producentów 
pojazdów, arkusze danych bezpieczeństwa itd.

 ➔ Przed i podczas wykonywania prac serwisowych 
przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa m.in. Informacji Technicznych „Obchodzenie 
się z czynnikami chłodzącymi“ oraz „Instrukcje demontażu  
i instalowania“.

 ➔ Sprężarek, osuszaczy, akumulatorów i zaworów rozprężnych 
i dysz dławiących nie da się wypłukać.

 ➔ Upewnić się, że wszystkie drobiny zanieczyszczeń lub 

uszkodzone podzespoły zostały usunięte z obiegu środka 
chłodniczego.

 ➔ Upewnić się, że w systemie nie ma żadnych pozostałości 
roztworu płuczącego, dostatecznie susząc podzespoły 
azotem (nie sprężonym powietrzem).

 ➔ Napełnić sprężarkę prawidłową ilością oleju o prawidłowej 
specyfikacji (proponujemy olej PAO 68 Behr Hella Service). 
Uwzględnić przy tym ilość dla przepłukanych komponentów.

 ➔ Przed uruchomieniem obrócić kompresor 10 razy ręcznie.
 ➔ Wymienić osuszacz lub akumulator oraz zawór rozprężny 

lub dyszę dławiącą.
 ➔ W razie potrzeby w przyłączu ssącym sprężarki zainstalować 

sito filtracyjne.
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Płukanie układu klimatyzacji i jego komponentów
Płukanie układu klimatyzacji służy usunięciu zanieczyszczeń 
i szkodliwych substancji z obiegu czynnika chłodniczego. 
Poniższe informacje powinny pomóc użytkownikom przy 
wprowadzeniu w tematykę „Płukanie układu klimatyzacji“, dając 
odpowiedzi na ważne pytania, takie jak np.: 

 ➔ Dlaczego układy klimatyzacji powinny być płukane?
 ➔ Co rozumie się pod pojęciem „płukania” w powiązaniu  

z klimatyzacją pojazdu?
 ➔ Jakie rodzaje zanieczyszczeń można usunąć przez „płukanie” 

lub też jakie skutki mogą wywoływać te rodzaje 
zanieczyszczeń?

 ➔ Jakie są metody płukania i jak są stosowane?

dlaczego układ klimatyzacji ma być płukany?
Przez uszkodzone komponenty systemu [zużyty osuszacz 
(rysunek), uszkodzenia sprężarki itd.], w całym układzie 
klimatyzacji mogą się rozprzestrzeniać cząsteczki 
zanieczyszczeń, które są porywane przez czynnik chłodniczy. 
Jeśli w przypadku uszkodzenia sprężarki np. wymieniana będzie 
tylko sama sprężarka, w krótkim czasie cząstki zanieczyszczeń 
mogą się skumulować w nowej sprężarce i doprowadzić do jej 
zniszczenia. Pozostałe w układzie zanieczyszczenia moga także 
uszkodzić zawór rozprężny/dyszę dławiącą, zatkać skraplacz lub 
parownik. Konsekwencją takiego stanu jest droga naprawa 
zniszczonego układu klimatyzacji. Aby tego uniknąć, po 
uszkodzeniu komponentu, którego następstwem mogłoby być 

zanieczyszczenie obiegu czynnika chłodniczego opiłkami metali, 
ścierem gumowym itd., trzeba zawsze płukać cały układ! 
Płukanie klimatyzacji przy takiej naprawie jest wymagane przez 
wielu producentów pojazdów i sprężarek.

Co rozumie się pod pojęciem „płukanie” w powiązaniu 
z klimatyzacją samochodu?
Pod pojęciem „płukania” rozumie się usuwanie zanieczyszczeń 
lub szkodliwych substancji z obiegu czynnika chłodniczego. 
Płukanie jest konieczne, aby przeprowadzić fachową naprawę, 
uniknąć drogich napraw wynikających z następstw uszkodzeń, 
aby zachować roszczenia z tytułu gwarancji wobec dostawców 
części zamiennych i aby zapewnić satysfakcję klientów.

Stary i zużyty element osuszający akumulatora

 ➔ Wytworzyć próżnię przez co najmniej 20 minut i napełnić 
układ właściwą ilością czynnika.

 ➔ Uruchomić silnik. Poczekać na ustabilizowanie się biegu 
jałowego silnika.

 ➔ Klimatyzację włączać i wyłączać kilkakrotnie na 10 sekund 
co 10 sekund

 ➔ Przeprowadzić kontrolę ciśnienia, działania i szczelności.
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medium do płukania
Czynnik chłodniczy Płyn myjący

metoda płukania
Komponenty systemu są płukane przy użyciu urządzenia do 
serwisowania klimatyzacji i dodatkowego przyrządu płuczącego 
z filtrem i adapterami (obie te części są dostępne oddzielnie).

Komponenty systemu są płukane przy użyciu dodatkowego 
przyrządu płuczącego z użyciem roztworu chemicznego. Resztki 
środka myjącego należy usunąć azotem, a układ wysuszyć 
azotem.

zalety

+ Brak kosztów medium płuczącego
+ Brak kosztów utylizacji medium płuczącego
+ Usuwa luźne cząstki brudu i olej
+ Metoda jest dopuszczona przez różnych producentów  
 pojazdów

+ Usuwa luźne i mocno osadzone cząsteczki i olej
+ Bardzo dobre wyniki czyszczenia

Wady

–  Nie zapewnia optymalnego usuwania osadzonych  
zanieczyszczeń

–  Element filtrujący przyrządu płuczącego wymaga częstej  
wymiany

–  Urządzenie do serwisowania klimatyzacji jest podczas 
używania niedostępne dla innych zastosowań

– Koszty medium płuczącego
– Koszty utylizacji medium płuczącego

Produkty z zakresu 
klimatyzacji  

zalety i wady różnych metod płukania układu klimatyzacji

Urządzenie do obsługi  
klimatyzacji

Przyrząd do 
płukania

Skraplacz
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jakie zanieczyszczenia można usunąć przez „płukanie” lub 
też jakie skutki mogą wywoływać te rodzaje zanieczyszczeń?

 ➔ Ścier przy uszkodzeniach sprężarki: 
Cząstki materiału zatykają zawory rozprężne, dysze 
dławiące (orifice-tubes), skraplacze i parowniki.

 ➔ Wilgoć: 
Zawory rozprężne i dysze dławiące (orifice-tubes) mogą 
zamarzać. Ze względu na reakcje chemiczne środków 
chłodniczych i olejów z wilgocią mogą powstawać kwasy, 
które powodują porowatość przewodów elastycznych  
i o-ringów. Komponenty systemu uszkadzane są przez 
korozję.

 ➔ Elastomery (guma): 
Cząstki elastomerów zatykają zawory rozprężne, dysze 
dławiące (orifice-tubes), skraplacze i parowniki. 

 ➔ Zanieczyszczony olej lub czynnik chłodniczy:  
Przez zanieczyszczony czynnik chłodniczy lub mieszanie 
wielu olejów także mogą tworzyć się kwasy. Mogą 
powodować porowatość przewodów i o-ringów. Inne 
komponenty systemu mogą zostać uszkodzone przez 
korozję.

 

1. Środki chemiczne (ciecz płucząca):
Przewody połączeniowe lub komponenty systemu muszą być 
płukane pojedynczo. Są one przepłukiwane za pomocą adaptera 
uniwersalnego z pistoletem płuczącym środkiem chemicznym 
(cieczą płuczącą). Na zakończenie procesu płukania resztki 
medium płuczącego muszą zostać usunięte z obiegu za pomocą 
azotu, a obieg czynnika wysuszony.

zalecenie
Dzięki połączeniu zastosowania cieczy płuczącej i azotu osiąga 
się najwyższą efektywność. Przez płukanie cieczą płuczącą 
usuwa się nawet mocno przywierające cząsteczki i stwardniałe 
osady. Dzięki końcowemu przedmuchaniu azotem obieg 
czynnika lub komponenty są suszone. 

Wady
Koszty chemicznego środka czyszczącego i jego fachowej 
utylizacji, a także dodatkowe koszty montażowe przy 
montowaniu i wymontowaniu przewodów i komponentów.  
 

Zanieczyszczony olej System płukania z użyciem roztworu płuczącegoOpiłki skumulowane  
w uszkodzonej sprężarce
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2. Czynnik chłodniczy
Przy płukaniu czynnikiem chłodniczym (R134a) stację 
serwisową do obsługi klimatyzacji wyposaża się w dodatkowy 
ukłąd z filtrami, aby czynnik chłodniczy w formie płynnej był 
przetłaczany przez elementy czyszczone i dodatkowe elementy 
filtrujące.

Wady
Z systemu można usunąć tylko luźne cząstki zanieczyszczeń  
i oleju. Dodatkowo potrzebne są specjalne adaptery, aby można 
było łączyć ze soba urządzenie do serwisowania klimatyzacji  
i elementu płukanego układu. Te adaptery powodują 
zwiększenie kosztów wyposażenia warsztatu. Stacja serwisowa 
podczas takiego płukania nie jest do dyspozycji dla innych 
pojazdów.

Wskazówka
Większość rurowych skraplaczy i parowników można dobrze 
wyczyścić, często nie jest możliwe wyczyszczenie komponentów 
wykonanych w technologii "przepływ równoległy" (cienkie 
równoległe płaskie rurki oddzielone od siebie lamelkami  
z pasków aliminium). Jeśli przy tego rodzaju komponentach 
istnieją wątpliwości co do skuteczności czyszczenia, należy je 
wymienić. Jeśli obieg czynnika chłodniczego został przepłukany, 
zawsze trzeba zwrócić uwagę, aby napełnić go odpowiednią 
ilością nowego oleju.

Jako pomoc w oszacowaniu potrzebnej ilości oleju służą 
poniższe dane (% łącznej ilości oleju):

 ➔ Skraplacz: 10%
 ➔ Osuszacz/akumulator: 10%
 ➔ Parownik: 20%
 ➔ Węże/przewody elastyczne: 10%

W przypadku niedotrzymania podanych wyżej wielkości istnieje 
ryzyko utarty gwarancji na nową sprężarkę oraz pogorszenia 
warunków smarowania i chłodzenia nowej sprężarki.

Skraplacz rurowy Skraplacz serpentynowy Skraplacz równoległy
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techniki wykrywania nieszczelności
Jedną z najczęstszych przyczyn zakłóceń pracy układu 
klimatyzacji są nieszczelności obiegu czynnika chłodniczego. 
Prowadzą one zawsze do zmniejszenia ilości czynnika  
w układzie, a przez to do utraty wydajności, a nawet całkowitej 
awarii. Wiadomo, że czynnik chłodniczy R134a ulatnia się przez 
przewody gumowe i złączki. Jako że nie od razu wiadomo, czy 
chodzi o nieszczelność, czy tylko o normalny ubytek czynnika, 
konieczne jest staranne sprawdzenie układu pod kątem 
przecieku.

Sprawdzane są:
 ➔ Wszystkie króćce i przewody
 ➔ Sprężarka
 ➔ Skraplacz i parownik
 ➔ Osuszacz
 ➔ Czujnik ciśnienia
 ➔ Porty serwisowe
 ➔ Zawór rozprężny

Zalecane są 3 metody wyszukiwania nieszczelności:
1. Środek kontrastowy i lampa UV
2. Elektroniczne odszukiwanie przecieków
3. Wykrywanie przecieków z użyciem gazu

tECHniki WykRyWAniA niESzCzELnoŚCi
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Wykrywanie nieszczelności przy użyciu 
środka kontrastowego

Środek kontrastowy
Środek kontrastowy jest dodawany do czynnika chłodniczego 
różnymi metodami (np. środek kontrastowy Spotgun, naboje 
Dye-Cartridge…). 

Spotgun/Pro-Shot
Prasa na naboje Spotgun lub system Pro-Shot wtryskuje do 
układu dokładnie taką ilość środka kontrastowego, jaka jest 
potrzebna. Inna zaleta: środek kontrastowy można podawać przy 
napełnionym układzie.

Lampy do wykrywania nieszczelności
Wyciekający przez miejsca nieszczelnych połączeń środek 
kontrastowy widać w świetle lampy UV.

odszukiwanie przecieków testerem elektronicznym, przy 
użyciu azotu, przy użyciu piany

Wykrywanie nieszczelności za pomocą elektronicznego 
wykrywacza przecieków
Sygnalizuje przecieki dźwiękowo. Rozpoznaje gazy z grupy 
halogenowców i wykrywa nawet minimalne nieszczelności  
w trudno dostępnych miejscach (np. nieszczelności parownika).

Wykrywanie nieszczelności przy użyciu azotu 
To narzędzie potrafi – oprócz osuszania układu – także 
kontrolować jego szczelność. Do tego celu potrzebny jest układ 
węży z zaworem i końcówką serwisową. Opróżnioną 
klimatyzację należy napełnić azotem technicznym (maks. 12 bar) 
z zewnętrznej butli. Następnie po zamknięciu dopływu azotu  
z butli przez dłuższy czas (np. 15-60 min) obserwować, czy 
ciśnienie pozostaje stałe. Nieszczelność można rozpoznać przez 
„syczenie”. W przeciwnym razie należy dokładnie wskazać 
miejsce przecieku środkiem do wykrywania przecieków. Środek 
do identyfikacji przecieków należy nanieść przez spryskanie od 
zewnątrz. W nieszczelnym miejscu tworzy się piana. Przy użyciu 
tej metody można wykrywać tylko przecieki w dobrze 
dostępnych miejscach.

Wykrywanie przecieków z użyciem detektora 
elektronicznego i gazu testowego
W celu wykrycia nieszczelności należy napełnić pusty układ 
klimatyzacji gazem testowym, mieszanką składającą się z 95% 
azotu i 5% wodoru. Za pomocą specjalnego elektronicznego 
detektora komponenty są sprawdzane pod kątem nieszczelności. 
Ponieważ wodór jest lżejszy od powietrza, czujnik należy przy 
tym przesuwać powoli nad miejscem podejrzewanym  
o nieszczelność (złączki przewodów i komponentów). Po 
zakończeniu wyszukiwania przecieków gaz testowy można 
wypuścić do powietrza otoczenia. Ta metoda poszukiwania 
nieszczelności jest zgodna z artykułem 6, §3 dyrektywy UE 
2006/40/WE. 

Detektor przecieków z użyciem gazu Środek kontrastowy Lampy do wykrywania nieszczelności



oleje sprężarkowe behr Hella Service. dzięki nim wszystko będzie szło jak po maśle.
Olej odgrywa bardzo ważną rolę w układzie klimatyzacji: smaruje sprężarkę, uszczelnia układ, zabezpiecza przed 
korozją wszystkie elementy, a nawet wycisza pracę układu. Działa jak krew w ciele człowieka. Decydujące dla 
bezpiecznej i niezawodnej pracy układu jest jednak stosowanie wysokogatunkowego oleju sprężarkowego. 
Stosowanie oleju niższej jakości, czy wręcz oleju nieprawidłowego, prowadzi w klimatyzacji – podobnie jak  
w silniku – do szybszego zużycia, przedwczesnej awarii sprężarki i w niektórych warunkach utraty gwarancji lub 
rękojmi. Behr Hella Service oferuje szeroki wybór olejów PAG, PAO i POE, dostosowanych optymalnie do 
konkretnych zastosowań a przez to znacząco wydłużających żywotność układu klimatyzacji.

Wskazówka:
Nieprawidłowe przyporządkowanie typu oleju do sprężarki może spowodować jej uszkodzenie. Wskazówki 
dotyczące pojazdu i instrukcje producenta muszą być przestrzegane osobno.

kLimAtyzACjA - oLEjE SPRężARkoWE 



| 3736

Cechy produktu
Oleje PAG są całkowicie syntetycznymi, higroskopijnymi olejami 
na bazie glikolu polialkilenowego. Oleje tego rodzaju o różnych 
lepkościach są stosowane fabrycznie przez wielu producentów 
pojazdów i sprężarek w układach klimatyzacji z czynnikiem 
chłodniczym R134a.

Nowe specjalne oleje PAG 46 YF i 100 YF są przystosowane 
zarówno do czynnika R1234yf, jak i R134a.

Przeznaczenie/działanie
Oleje PAG mieszają się dobrze z czynnikiem R134a (oleje PAG 46 
YF i 100 YF także z R1234yf) i nadają się do smarowania oraz 
uszczelniania większości układów klimatyzacji samochodów 
osobowych i pojazdów użytkowych..

Podczas stosowania olejów PAG należy zwrócić uwagę na wybór 
prawidłowej klasy lepkości (46, 100, 150). W tym celu należy 
przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta pojazdu.

dalsze szczegóły
Wadą olejów PAG jest ich higroskopijność, co oznacza, że 
pochłaniają i wiążą wilgoć z otoczenia. Dlatego nieszczelne 
opakowania oleju należy natychmiast uszczelniać, a pozostały 
olej może być składowany przez wyłącznie ograniczony czas. 
Dotyczy to zwłaszcza pojemników na świeży olej w urządzeniach 
do serwisowania klimatyzacji.

oLEj PAg



oleje do sprężarek i narzędzia

Cechy produktu
Olej PAO 68 nie jest higroskopijny, tzn. nie wchłania wilgoci 
z otoczenia. Można go stosować alternatywnie zamiast różnych 
olejów PAG oferowanych dla czynnika R134a*. Wymagany jest 
więc tylko zapas jednego zamiast trzech różnych olejów PAG.

Olej PAO 68 sprawdza się w praktyce od ponad 10 lat i przyczynia 
się do poprawy jakości pracy klimatyzacji. Nie wykazuje żadnego 
ujemnego wpływu na komponenty układów klimatyzacji. To 
samo dotyczy stosowania w stanowiskach do serwisowania 
klimatyzacji (co potwierdził producent na podstawie próby 
w szczelnym przewodzie (Sealed Tube Test) zgodnie z normą 
ASHRAE 97 belegt).

Olej jest dostępny bez (olej PAO 68) i z dodatkiem kontrastu (olej 
PAO 68 Plus UV). 

Pełny zakres gwarancji obowiązuje też przy stosowaniu oleju 
PAO 68 i PAO 68 Plus UV w sprężarkach Behr Hella Service.

(* Oprócz modeli ze sprężarkami elektrycznymi)

oLEj PAo 68 i PAo 68 PLuS uV

Przeznaczenie/działanie
olej PAo 68
Molekuły oleju PAO 68 przyczepiają się do powierzchni 
wszystkich elementów w układzie, wypierają inne molekuły  
i tworzą cienką powłokę na powierzchni komponentów układu. 
Ponieważ molekuły nie dążą do łączenia się ze sobą, warstwa 
oleju ma „grubość” tylko jednej molekuły. W przeciwieństwie do 
wielu innych olejów korzystanie z oleju PAO 68 nie grozi 
nagromadzeniem oleju w parowniku, powodującym redukcję 
wydajności chłodzenia. Ze względu na to, że olej PAO 68 łączy 
się z czynnikiem chłodzącym w tylko niewielkim stopniu, tylko 
niewielka ilość oleju krąży w układzie. Pozostała część oleju 
pozostaje tam, gdzie olej jest potrzebny, czyli w sprężarce.

Stała i pewna powłoka olejowa w komponentach poprawia 
jakość uszczelnienia i zmniejsza tarcie między ruchomymi 
częściami sprężarki. W ten sposób zmniejsza się temperatura 
pracy i zużywanie części sprężarki. Przyczynia się to znacząco do 
bezpieczeństwa eksploatacji i przedłuża czas bezawaryjnej 
eksploatacji układu oraz wpływa na obniżenie zużycia energii 
przez pojazd.

olej PAo 68 Plus uV
Olej PAO 68 Plus UV ma takie same pozytywne cechy, jak olej 
PAO 68. Dodatkowo zawiera on stężony, wysokoskuteczny 
środek kontrastowy, używany do szukania przecieków przy 
użyciu promieniowania UV. Zaletą niewielkiej objętości 
stężonego kontrastu w oleju PAO 68 Plus UV jest pełne 
zachowanie właściwości oleju i brak negatywnego wpływu na 
części układu w samochodzie oraz w urządzeniu do serwisu 
klimatyzacji.

Aby uzyskać wystarczającą skuteczność poszukiwania 
przecieków, wystarcza już 10% obj. ilości oleju zawartej  
w układzie. Odpowiada to np., przy łącznej ilości oleju w układzie 
równej 180 ml, tylko 18 ml oleju PAO 68 Plus UV. 

Olej PAO 68 Plus UV można używać jako jedynego oleju do 
napełniania całego układu bez jakichkolwiek ujemnych skutków.
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Olej PAO 68

dalsze szczegóły
Czy olej PAo 68 można stosować przy zmianie czynnika 
chłodniczego?
Czy olej PAo 68 można mieszać z innymi olejami?

W jaki sposób został przetestowany olej PAo 68 uV?

Olej PAO 68 Plus UV został przetestowany przez producenta 
i niezależne instytucje badawcze. Między innymi została zbadana 
stabilność chemiczna w połączeniu z czynnikiem chłodniczym 
i uszczelakmi typu o-ring wykonanymi z różnych materiałów; 
tzw. „sealed tube test“, zgodnie z normą ASHRAE 97.

Wyniki wszystkich testów były pozytywne, dzięki czemu udało 
się wykluczyć negatywny wpływ na komponenty klimatyzacji 
pojazdu lub stacji do serwisowania klimatyzacji. Olejem PAO 68 
Plus UV można więc bezpośrednio napełniać elementy 
konstrukcyjne, np. sprężarkę, oraz dolewać go do obiegu 
czynnika chłodniczego przez stację do serwisowania 
klimatyzacji.

Olej PAO 68 nie wchodzi w reakcję z tworzywami z elastomerów 
fluorowych takich, jak np. węże lub uszczelki.

Ponieważ olej PAO 68 dobrze się toleruje z innymi smarami  
i czynnikami chłodniczymi, można go używać zarówno do 
uzupełniania, jak do wymiany całego oleju w układzie. Ze 
względu na autonomiczną strukturę molekularną i gęstość olej 
PAO 68 miesza się wprawdzie do pewnego stopnia z innymi 
olejami, lecz w „stanie spoczynku” ponownie się od nich oddziela 
i nie tworzy trwałych związków.

Dzięki temu można zagwarantować, że wymagana gęstość oleju 
pozostanie zachowana i że nie dojdzie do zmiany ogólnej 
lepkości (patrz rysunek 1 i 2). Ze względu na unikalne połączenie 
wysokorafinowanego oleju syntetycznego ze specjalnymi 
dodatkami zwiększającymi wydajność olej PAO 68 wykazuje 
bardzo wysokie parametry pracy i zapewnia niezawodne 
smarowanie w zakres temperatur od -68 do 315°C.

Czy olej PAo 68 można stosować przy problemach  
z wilgocią?
Olej PAO 68 nie jest higroskopijny, czyli w przeciwieństwie do 
innych olejów nie wchłania wilgoci z otoczenia. Dzięki 
stosowaniu samego oleju PAO 68 można zapobiegać 
problemom związanym z wilgocią, np. oblodzeniom 
komponentów czy tworzeniu się kwasów. Możliwości 
stosowania, a także możliwości magazynowania oleju PAO- 68 
są znacznie szersze niż w przypadku zwykłych olejów.

Cechy szczególne i właściwości
 ➔ Nie grozi nagromadzeniem oleju w parowniku, 

powodującym redukcję wydajności chłodzenia
 ➔ Powłoka olejowa w komponentach poprawia jakość 

uszczelnienia
 ➔ Redukcja tarcia między komponentami
 ➔ Redukcja zużycia energii przez sprężarkę
 ➔ Unikalne połączenie wysokorafinowanego oleju 

syntetycznego ze specjalnymi dodatkami zwiększającymi 
wydajność

 ➔ Bardzo szeroki zakres pracy (-68 do 315°C)
 ➔ Niewielkie stężenie objętościowe wysokoaktywnego środka 

kontrastowego PAO 68 Plus UV, dzięki temu brak 
jakiegokolwiek oddziaływania szkodliwego na elementy 
układu i urządzenia serwisowe.

Zmieszane oleje PAG i PAO 68 Rozdzielone oleje PAG i PAO 68

1 2



oleje do sprężarek i narzędzia

Cechy produktu
Elektryczne sprężarki klimatyzacji w pojazdach hybrydowych są 
napędzane przez wewnętrzny silnik elektryczny, pracujący 
w zakresie wysokich napięć. Olej sprężarkowy w tych 
sprężarkach między innymi wchodzi także w kontakt z cewką 
tego silnika. Dlatego musi spełniać specjalne wymagania:

 ➔ Nie może wpływać negatywnie na materiały zastosowane  
w sprężarce.

 ➔ Musi mieć określoną elektryczną odporność na 
przewodzenie prądu elektrycznego.

Olej POE oferowany przez Behr Hella Service spełnia te 
wymagania.

oLEj PoE

Przeznaczenie/działanie
 ➔ Może być stosowany we wszystkich pojazdach hybrydowych 

ze sprężarką elektryczną, napełnionych olejem POE.
 ➔ Dostępny w formie nabojów „Spotgun” i dzięki temu 

optymalnie zabezpieczony przed kontaktem z wilgocią (olej 
POE jest higroskopijny).

dalsze szczegóły
 ➔ Można go wlewać przy użyciu narzędzia Spotgun (wciskacz 

nabojów) bezpośrednio do układu (poprzez adapter  
z przyłączem niskociśnieniowym) lub do zbiornika oleju 
urządzenia do serwisowania klimatyzacji

 ➔ Nabój Spotgun o pojemności 120 ml
 ➔ Każdy nabój jest dostępny w zapieczętowanej torebce 

aluminiowej.
 ➔ W torebce aluminiowej znajduje się dodatkowa mała 

saszetka z desykantem (granulatem osuszającym), który 
optymalnie chroni olej przed wilgocią.
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oLEjE W PoRóWnAniu

typ oleju Przeznaczenie uwaga

oleje PAg
do czynnika 
chłodniczego R134a

Dostępne są różne oleje nadające się do stosowania z czynnikiem chłodniczym 
R134a o różnych lepkościach.

Oleje PAG są higroskopijne, dlatego pojemniki należy szczelnie zamykać, a czas 
przechowywania tego oleju jest ograniczony.

Standardowe oleje PAG nie są 
przystosowane do czynnika 
chłodniczego R1234yf i sprężarek 
klimatyzacji z napędem elektrycznym

olej PAg yF
dla czynnika R1234yf

Dostępne są w dalszym ciągu różne oleje PAG przeznaczone do stosowania 
z czynnikiem R1234yf o różnych charakterystykach lepkości. 

Szczególną cechą tych olejów PAG firmy Behr Hella Servic jest możliwość ich 
stosowania nie tylko z czynnikiem R1234yf, ale także z R134a.

Oleje PAG są higroskopijne, dlatego pojemniki należy szczelnie zamykać, a czas 
przechowywania tego oleju jest ograniczony.

Olej PAG YF jest przystosowany 
zarówno do czynnika R1234yf, jak  
i R134a.

olej PAo
do czynnika 
chłodniczego R134a 
i innych czynników

Można go stosować alternatywnie zamiast różnych olejów PAG oferowanych do 
klimatyzacji z czynnikiem R134a. Zaletą jest brak wchłaniania wilgoci  
z otoczenia.

3 różne oleje PAO (AA1, AA2 i AA3) oferowane przez Behr Hella Service 
można stosować z wieloma różnymi czynnikami chłodniczymi (patrz przegląd 
produktów).

Obecnie oleje PAO oferowane przez Behr Hella Service nie nadają się do użytku 
z czynnikiem R1234yf ani do zastosowania w sprężarkach elektrycznych  
w pojazdach hybrydowych.

olej PoE
do czynnika 
chłodniczego R134a

Może być stosowany we wszystkich pojazdach hybrydowych ze sprężarką 
elektryczną, napełnionych olejem POE (dostępne są również sprężarki  
z napędem elektrycznym do pojazdów hybrydowych, które fabrycznie są 
napełnione specjalnym olejem PAG).

Nie nadaje się do czynnika 
chłodniczego R1234yf



oleje do sprężarek i narzędzia

PRzEgLĄd PRoduktóW

Produkt Przeznaczenie typ sprężarki Czynnik 
chłodniczy klasa lepkości objętość numer artykułu

olej PAg 
(puszka)

Klimatyzacje samochodowe*
Klimatyzacje samochodowe*
Klimatyzacje samochodowe*

wszystkie typy**
wszystkie typy**
wszystkie typy**

R134a
R134a
R134a

PAG I (ISO 46)
PAG II (ISO 100)
PAG III (ISO 150)

240 ml
240 ml
240 ml

8FX 351 213-031
8FX 351 213-051
8FX 351 213-041

olej PAg 
(zasobnik 
Spotgun)

Klimatyzacje samochodowe*
Klimatyzacje samochodowe*
Klimatyzacje samochodowe*

wszystkie typy**
wszystkie typy**
wszystkie typy**

R134a
R134a
R134a

PAG I (ISO 46)
PAG II (ISO 100)
PAG III (ISO 150)

240 ml
240 ml
240 ml

8FX 351 213-061
8FX 351 213-081
8FX 351 213-071

olej PAg yF Klimatyzacje samochodowe*
Klimatyzacje samochodowe*

wszystkie typy**
wszystkie typy**

R1234yf, R134a
R1234yf, R134a

PAG I (ISO 46)
PAG II (ISO 100)

240 ml
240 ml

8FX 351 213-121
8FX 351 213-131

olej PAo 68 Klimatyzacje samochodowe* wszystkie typy**
(poza łopatkowymi)

R134a,
R413a,
R22, 
R12

AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)

500 ml
1,0 l
5,0 l

8FX 351 214-031
8FX 351 214-021
8FX 351 214-101

Transportery-chłodnie
(transport świeżej żywności)

Sprężarki tłokowe** R134a,
R507a,
R500,
R12

Transportery-chłodnie
(pojazdy chłodnie)

Sprężarki tłokowe** R507a,
R502,
R22

Klimatyzacje samochodowe* wszystkie typy**
(poza łopatkowymi)

R404a,
R407c,
R401b,
R401c,
R409a,
R409b

AA2 (ISO 32) 1,0 l 8FX 351 214-061

Transportery-chłodnie
(transport świeżej żywności)

Sprężarki tłokowe** R404a,
R407c,
R409b

Transportery-chłodnie
(pojazdy chłodnie)

Sprężarki tłokowe** R404a,
R407c,
R402a,
R403a,
R408a

Klimatyzacje samochodowe* Sprężarki 
łopatkowe**

R134a,
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l 8FX 351 214-081
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Produkt Przeznaczenie typ sprężarki Czynnik 
chłodniczy klasa lepkości objętość numer artykułu

olej PAo 68 
Plus uV

Klimatyzacje samochodowe* wszystkie typy**
(poza łopatkowymi)

R134a,
R413a,
R22,
R12

AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)

500 ml
1,0 l
5,0 l

8FX 351 214-201
8FX 351 214-211
8FX 351 214-221

Transportery-chłodnie
(transport świeżej żywności)

Sprężarki tłokowe** R134a,
R507a,
R500,
R12

Transportery-chłodnie
(pojazdy chłodnie)

Sprężarki tłokowe** R507a,
R502,
R22

Klimatyzacje samochodowe* wszystkie typy**
(poza łopatkowymi)

R404a,
R407c,
R401b,
R401c,
R409a,
R409b

AA2 (ISO 32) 1,0 l 8FX 351 214-261

Transportery-chłodnie
(transport świeżej żywności)

Sprężarki tłokowe** R404a,
R407c,
R409b

Transportery-chłodnie
(pojazdy chłodnie)

Sprężarki tłokowe** R404a,
R407c,
R402a,
R403a,
R408a

Klimatyzacje samochodowe* Sprężarki 
łopatkowe**

R134a,
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l 8FX 351 214-281

olej PoE Pojazdy hybrydowe sprężarki 
elektryczne

R134a 120 ml 8FX 351 213-111

*Samochody osobowe, użytkowe, maszyny rolnicze i budowlane
** Oprócz modeli ze sprężarkami z wewnętrznym napędem elektrycznym





CHłodzEniE SiLnikA W mASzynACH  
RoLniCzyCH i budoWLAnyCH

Pierwotnie prosty układ chłodzenia rozwinął się obecnie  
w niezwykle skomplikowany system termiczny.
Moduły chłodzenia nowoczesnych traktorów i maszyn roboczych 
zawierają liczne komponenty: poza chłodnicą płynu chłodzącego 
silnika znajdują się tam wymiennik ciepła klimatyzacji, 
powietrza doładowania, przekładni, układu paliwowego  
i hydraulicznego.
Zaspokojenie całkowicie zrozumiałego zapotrzebowania na 
większe chłodnice, które spełniałyby coraz większe wymagania 
stawiane silnikom, wyklucza się niestety z aktualnie popularną 
kompaktową budową pojazdów. Wymagają one zastosowania 
ukośnych pokryw silnika zapewniających lepszy wgląd, dużego 
wychylenia przednich kół zapewniającego maksymalną 
zwrotność i powiększonych przestrzeni montażowych dla 
przednich układów hydraulicznych. W ten sposób miejsce na 
komponenty chłodzące jest mocno ograniczone.

Aby zapewnienie wymaganej wydajności chłodzenia było 
możliwe także w przypadku małej ilości miejsca montażowego, 
należy zwiększyć natężenie przepływu powietrza, czyli prędkość 
przepływu powietrza. Ustawione jeden za drugim wymienniki 
ciepła stanowią jednak duży opór dla powietrza chłodzącego  
i w ten sposób uniemożliwiają jego przepływ. Dlatego wentylator 
chłodnicy musi mieć większą wydajność, która może wynosić do 
10% mocy znamionowej pojazdu. W celu uzyskania wymaganej 
wydajności chłodzenia szczególnie ważny jest niezakłócony 
przepływ powietrza przez chłodnicę i wymienniki ciepła.

Podczas prac takich, jak koszenie, mulczowanie lub cięcie na 
sieczkę często mamy do czynienia z pyłem i brudem. Pył  
i zanieczyszczenia są wsysane przez chłodnicę, ponieważ ze 
względu na wysokie natężenie przepływu powietrza powstaje 
duże podciśnienie. W ten sposób kratki powietrza dolotowego  
i powierzchnia chłodnicy zostają silnie zanieczyszczone. 
Skutkiem jest spadek wydajności chłodzenia wraz ze wzrostem 
temperatury pracy silnika, przekładni i hydrauliki. To powoduje 
także pogorszenie wydajności klimatyzacji. W ekstremalnych 
przypadkach może nawet zostać uszkodzony silnik.

Z reguły w maszynach rolniczych i budowlanych stosowane są 
układy chłodzenia z wentylatorami Visco®. Pracują one z pełnym 
momentem obrotowym lub prędkością obrotową tylko wtedy, 
kiedy niezbędna jest wysoka wydajność chłodzenia, co jest ich 
zaletą. Regulacja obrotów wentylatora dobywa się przy tym za 
pośrednictwem sprzęgła Visco®. Poza tym zapotrzebowanie na 
wydajność wentylatora Visco® zwiększa się nieproporcjonalnie 
względem wzrostu jego prędkości obrotowej. W ten sposób na 
przykład już zwiększenie obrotów wentylatora o 25% powoduje 
podwojenie wydajności napędu. 
Obroty wentylatora wzrastają również w przypadku 
zanieczyszczeń w obszarze układu chłodzenia, co z kolei 
wymusza zwiększenie zużycia paliwa.

Wysokość strumienia powietrza zależy jednak nie tylko od 
obrotów wentylatora, lecz także od położenia łopatek 
wentylatora. Od niedawna układy chłodzenia pracują także  
z wentylatorami z możliwością przestawiania kąta łopatek. 
Zmiana kąta nastawienia wywiera podobny efekt, co zwiększenie 
prędkości obrotowej. Ponadto związany z tym wzrost mocy 
napędowej jest mniejszy niż w przypadku wzrostu prędkości 
obrotowej. 

Tak jak to można zauważyć, regularne czyszczenie 
komponentów układu chłodzenia ma szczególne znaczenie. Aby 
można było wykonać skuteczne czyszczenie elementów 
chłodzenia w krótkim czasie, dostępność do nich powinny 
zapewniać różnego rodzaju otwierane i zdejmowane klapy i 
osłony w pojeździe. 
W celu zminimalizowania stopnia zanieczyszczenia  
i umożliwienia dokładniejszego czyszczenia kraty ssące 
chłodnicy muszą być wystarczająco duże i wyposażone  
w elementy z blachy perforowanej oraz siatki zatrzymujące 
zanieczyszczenia. Odwrócenie kierunku przepływu strumienia 
powietrza wentylatorów umożliwia automatyczne czyszczenie 
wymienników ciepła i krat ssących. Po przełączeniu na 
określony czas, wentylator nie ssie, lecz „dmucha”. 
Powierzchnie chłodnicy, wymienników ciepła i krat ssących są 
przy tym czyszczone w ten sposób, że pył i zanieczyszczenia są 
ponownie wyrzucane do otoczenia.



noWoCzESnE ukłAdy CHłodzEniA

WydAjnoŚć ukłAdu CHłodzEniA

Wszelkie ciepło wytwarzane przez silnik i zależne od niego 
układy musi zostać odprowadzane na zewnątrz. Obecnie 
temperatura pracy silnika może mieć jedynie niewielką 
tolerancję, aby było możliwe kontrolowanie jego pracy 
i temperatury otoczenia (silnika i wnętrza). Zbyt wysoka 
temperatura silnika może niekorzystnie wpływać na poziom 
emisji spalin. Może to prowadzić do nieprawidłowego sterowania 

silnikiem. Ponadto układ chłodzenia w różnych wersjach 
silników, np. z wtryskiem bezpośrednim, w silnikach 
benzynowych i Diesla, w których wytwarzana jest niewielka ilość 
ciepła, musi ogrzewać pasażerów samochodu zimą 
i chłodzić latem. Wszystkie te czynniki trzeba brać pod uwagę 
przy projektowaniu systemu termicznego. Do tego dochodzą 
jeszcze wymagania związane z większą mocą i wydajnością przy 
mniejszej ilości zajmowanego miejsca.
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konStRukCjA noWoCzESnEgo modułu CHłodzEniA

Typowy przykład współczesnego modułu chłodzenia. Składa się 
on z chłodnicy płynu chłodzącego, chłodnicy oleju silnikowego, 
skraplacza, chłodnicy oleju przekładniowego, chłodnicy układu 
wspomagania kierownicy i wentylatora skraplacza.

Pokrywa ramki

Chłodnica oleju 
silnikowego

Rama z wentylatorem 
elektrycznym

Aluminiowa chłodnica  
płynu chłodzącego.

Chłodnica układu 
wspomagania kierownicy

Moduł skraplacza
Ramka

Chłodzenie oleju 
przekładniowego

Rama wentylatora 
silnika

CHłodzEniE SiLnikA WodĄ

Temperatury występujące przy spalaniu paliwa (do 2000°C) są 
szkodliwe dla pracy silnika. Z tego powodu odbywa się jego 
schładzanie do temperatury roboczej. Pierwszą metodą 
chłodzenia wodą było chłodzenie termosyfonowe. Podgrzana 
lżejsza woda unosiła się przez kolektor do górnej części 
chłodnicy. Po schłodzeniu przez strumień powietrza, podczas 
jazdy spływała w dół i ponownie trafiała do silnika. Obieg ten 
pracował, dopóki silnik był uruchomiony. Chłodzenie było 
wspomagane przez wentylator, regulacja nie była jeszcze 
możliwa. Później obieg płynu został przyspieszony przez pompę 
wodną.

Wady:
 ➔ długi czas nagrzewania
 ➔ niska temperatura silnika przy niskich temperaturach 

zewnętrznych

W późniejszych konstrukcjach silników zastosowano sterownik 
płynu chłodzącego = termostat. 
 
Obieg płynu chłodzącego jest regulowany w zależności od jego 
temperatury. W 1922 r. opisywano ten mechanizm następująco: 
„Układy te mają na celu szybkie rozgrzanie silnika i zapobieganie 
jego wychłodzeniu”.  
Już wtedy mówiło się o układzie chłodzenia z regulacją za 
pomocą termostatu, posiadającym poniższe cechy:

 ➔ krótki czas nagrzewania
 ➔ utrzymywanie stałej temperatury roboczej



Chłodzenie — spojrzenie wsteCz

Kolektor

Ok. 1910 r. z pompą wodną

Od 1922 r.

Chłodnica

Pompa wody

Silnik

Układ chłodzenia wcześniej

ukłAd CHłodzEniA WCzEŚniEj
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Zdecydowaną poprawę przyniósł termostat, który umożliwił 
utworzenie obiegu płynu chłodzącego „z obejściem”. Dopóki nie 
zostanie uzyskana żądana temperatura robocza silnika, woda 
przepływa nie przez chłodnicę, ale krótszą drogą z powrotem do 
silnika. Ten sposób regulacji jest stosowany we wszystkich 
układach do dnia dzisiejszego.
Wpływ temperatury silnika na moc i zużycie paliwa 
przedstawiono na wykresie obok. Prawidłowa temperatura 
robocza silnika ma jednak obecnie znaczenie nie tylko ze 
względu na moc i zużycie paliwa. Pozwala ona także utrzymać 
niski poziom emisji substancji szkodliwych.

Pe = moc
be = zużycie paliwa
T = temperatura silnika

Układ chłodzenia dzisiaj

Do chłodzenia silnika coraz częściej wykorzystywane są obecnie 
właściwości wody. Poddana działaniu ciśnienia zaczyna wrzeć 
nie w temperaturze 100°C, lecz dopiero w 115°C, a nawet 130°C. 
Obieg chłodzenia znajduje się przy tym pod ciśnieniem 1,0–
1,5 bar. W tym przypadku mówimy o zamkniętym układzie 
chłodzenia. Układ jest dodatkowo wyposażony w zbiornik 
wyrównawczy, napełniony mniej więcej do połowy. Stosowanym 
czynnikiem chłodzącym nie jest sama woda, lecz mieszanka 
wody i dodatku chłodzącego. Taki płyn chłodzący chroni przed 
zamarzaniem, ma wyższą temperaturę wrzenia i ochrania 
elementy silnika wykonane z metali lekkich przed korozją.

obECny StAn
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ukłAd CHłodzEniA SiLnikA

Jak wiadomo, wielkość komory silnika uległa znacznemu 
zmniejszeniu, czego skutkiem jest wytwarzanie ogromnych 
ilości ciepła, które trzeba odprowadzić. W zakresie chłodzenia 
komory silnika, nowoczesnym układom chłodzenia stawiane są 
wysokie wymagania, co w ostatnim czasie doprowadziło do 
znacznych postępów w dziedzinie chłodzenia.

Wymagania wobec układu chłodzenia są następujące:
 ➔ Skrócona faza nagrzewania zimnego silnika
 ➔ Szybkie nagrzewanie wnętrza
 ➔ Niskie zużycie paliwa
 ➔ Dłuższa żywotność podzespołów

Podstawą wszystkich układów chłodzenia silnika są  
następujące elementy:

 ➔ Chłodnica płynu chłodzącego
 ➔ Termostat
 ➔ Pompa płynu chłodzącego (mechaniczna lub elektryczna)
 ➔ Zbiornik wyrównawczy (naczynie rozszerzalnościowe)
 ➔ Przewody
 ➔ Wentylator silnika (napędzany paskiem klinowym lub typu 

Visco®)
 ➔ Czujnik temperatury (sterownik silnika / wskaźnik)

1. Chłodnica płynu chłodzącego
2. Pompa płynu chłodzącego
3. Wentylator chłodnicy
4. Termostat
5. Wymiennik ciepła
6. Zawór wymiennika ciepła (opcjonalny)
7. Silnik
8. Strumień powietrza
9. Chłodnica oleju
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CHłodniCA Płynu CHłodzĄCEgo

informacje ogólne
Chłodnice są montowane z przodu pojazdu w strudze powietrza 
przepływającego przez przód pojazdu w czasie jego ruchu. Ich 
zadaniem jest oddawanie do otoczenia ciepła spalania 
generowanego w silniku i odbieranego przez płyn chłodzący.  
W chłodnicy płynu chłodzącego lub przy niej mogą być 
zamontowane dodatkowe chłodnice, np. oleju automatycznej 
skrzyni biegów.

budowa / zasada działania
Najważniejszym elementem modułu chłodzącego jest chłodnica 
płynu chłodzącego. Składa się ona z rdzenia chłodnicy i 
zbiornika wody wraz z wszystkimi potrzebnymi przyłączami i 
elementami mocującymi. 

Sam rdzeń składa się z ożebrowania — czyli układu rurkowo-
blaszkowego, dna sitowego i ram bocznych.  
Zwykłe chłodnice posiadają zbiornik płynu chłodniczego 
wykonany z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, który 
przed założeniem na dno sitowe otrzymuje uszczelkę i jest 
mocowany metodą zaciskania. Aktualnym trendem są chłodnice 
wykonane w całości z aluminium, które cechuje mniejszy ciężar 
i głębokość montażu. Ponadto można je w 100% poddawać 
recyklingowi. 
Schładzanie płynu chłodzącego odbywa się przez żeberka 
(siatka). Powietrze z zewnątrz przepływające przez kratkę 
chłodnicy odbiera ciepło z płynu chłodzącego. 
Ze względu na konstrukcję, rozróżnia się chłodnice  
z przepływem pionowym i poprzecznym. W przypadku chłodnic 
opadowych płyn wpływa do chłodnicy u góry, a wypływa u dołu. 
W chłodnicach poprzecznych płyn chłodniczy wpływa z jednej  
i wypływa z przeciwnej strony chłodnicy. Jeśli w chłodnicy  
z przepływem poprzecznym wlot i wylot znajdują się z jednej 
strony, to zbiornik wody jest dzielony. Płyn chłodzący przepływa 
wówczas przez chłodnicę w jej górnej i dolnej części 
przeciwbieżnie. Chłodnice z przepływem poprzecznym mają 
dzięki swojej konstrukcji mniejszą wysokość i stosuje się je 
przeważnie w samochodach osobowych.

1. Zbiornik wody
2. Uszczelki
3. Żebra chłodzące (siatka)
4. Blachy boczne
5. Podłoże
6. Rura chłodząca
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Skutki awarii
Defekt chłodnicy może się objawiać w następujący sposób:

 ➔ Niewystarczająca wydajność chłodzenia
 ➔ Podwyższona temperatura silnika
 ➔ Stale uruchomiony wentylator chłodnicy
 ➔ Słaba wydajność klimatyzacji

Możliwe przyczyny są następujące:
 ➔ Ubytek płynu chłodzącego w wyniku uszkodzenia chłodnicy  

(uderzenie kamieniem, wypadek)
 ➔ Ubytek płynu chłodzącego w wyniku korozji lub 

nieszczelności połączeń
 ➔ Zakłócona wymiana ciepła w wyniiu zanieczyszczeń 

zewnętrznych lub wewnętrznych (brud, owady, osad 
kamienia)

 ➔ Zanieczyszczony lub zbyt stary płyn chłodzący

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Sprawdzić chłodnicę płynu chłodzącego pod kątem 
zewnętrznych uszkodzeń, w razie potrzeby  
wyczyścić sprężonym powietrzem pod zmniejszonym 
ciśnieniem lub strumieniem wody.  
Nie należy przy tym zbliżać się zanadto do listewek chłodnicy

 ➔ Sprawdzić chłodnicę pod kątem zewnętrznych uszkodzeń 
i nieszczelności (połączenia węży, obrzeża, listewki, 
obudowa z tworzywa sztucznego)

 ➔ Sprawdzić, czy płyn chłodzący nie jest przebarwiony lub 
zanieczyszczony (np. olejem -uszkodzona uszczelka głowicy) 
oraz sprawdzić zawartość środka przeciwko zamarzaniu

 ➔ Sprawdzić przepływ płynu chłodzącego (zatkanie osadami  
z kamienia, materiałami obcymi, środkiem uszczelniającym)

 ➔ Zmierzyć wejściową i wyjściową temperaturę płynu 
chłodzącego np. termometrem na podczerwień

zbioRnik WyRóWnAWCzy

ogólne informacje
Zbiorniczek wyrównawczy w układzie chłodzenia jest wykonany 
najczęściej z tworzywa sztucznego i służy do przechowywania 
zwiększającego objętość płynu chłodzącego. Jest on 
zamontowany z reguły w taki sposób, że stanowi najwyższy 
punkt układu chłodzenia. Aby umożliwić kontrolę poziomu płynu 
chłodzącego, zbiorniczek jest przezroczysty i posiada oznaczenie 
„Min” i „Max”. Ponadto istnieje możliwość zamontowania 
elektronicznego czujnika poziomu. Zawór w korku zbiorniczka 
wyrównawczego umożliwia wyrównywanie ciśnienia  
w układzie chłodzenia.
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budowa / zasada działania
Zwiększenie temperatury płynu chłodzącego powoduje wzrost 
ciśnienia w układzie chłodzenia w wyniku wzrostu objętości 
płynu. Powoduje to wzrost ciśnienia w zbiorniczku 
wyrównawczym, przez co następuje otwarcie zaworu 
nadciśnieniowego w korku i wypuszczenie powietrza na 
zewnątrz.

Podczas normalizowania się temperatury płynu chłodzącego  
w układzie chłodzenia powstaje podciśnienie. Płyn chłodzący 
jest odsysany ze zbiorniczka. W wyniku tego w zbiorniczku 
również tworzy się podciśnienie. Wtedy otwiera się zawór 
kompensacji podciśnienia w korku zbiorniczka. Do zbiornika 
napływa powietrze do chwili wyrównania ciśnienia.

Skutki awarii
Uszkodzony zbiornik wyrównawczy lub korek można rozpoznać 
po następujących objawach:

 ➔ Ubytek płynu chłodzącego (wyciek) z różnych elementów 
układu lub samego zbiorniczka wyrównawczego

 ➔ Za wysoka temperatura płynu chłodzącego lub silnika
 ➔ Pęknięty lub rozerwany zbiorniczek wyrównawczy lub inne 

elementy układu

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i zawartość środka 
przeciw zamarzaniu

 ➔ Zwrócić uwagę na przebarwienia/zanieczyszczenia (olej, 
środek uszczelniający, osady kamienia) płynu chłodzącego

 ➔ Sprawdzić szczelność i działanie termostatu, chłodnicy, 
wymiennika ciepła, przewodów i złączek

Jeśli wszystkie punkty zostały wykonane bez usterek, należy wymienić korek zbiornika wyrównawczego. Kontrola zaworu w korku 
jest w praktyce warsztatowej niemożliwa do przeprowadzenia.

 
Możliwe przyczyny są następujące:

 ➔ Nadmierne ciśnienie w układzie chłodzenia, spowodowane 
przez wadliwy zawór w korku wlewu

 ➔ Zmęczenie materiału

 ➔ W razie potrzeby przeprowadzić kontrolę (ciśnieniową) 
układu chłodzenia

 ➔ Zwrócić uwagę na obecność powietrza w układzie 
chłodzenia, w razie potrzeby odpowietrzyć układ zgodnie  
z instrukcjami producenta pojazdu
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koREk WLEWu CHłodniCy

ogólne informacje
Często ignorowany ale ważny: korek chłodnicy.
Oprócz hermetycznego zamknięcia wlewu chłodnicy lub 
zbiornika wyrównawczego, jego zadaniem jest zapewnienie, aby 
w układzie nie powstawało zbyt wysokie ciśnienie ani 
podciśnienie. Z tego powodu korek wlewu jest wyposażony  
w zawór podciśnieniowy i zawór nadmiarowy. Zawór 
nadmiarowy służy do zwiększenia ciśnienia o ok. 0,3–1,4 bar.  
W zależności od tego temperatura wrzenia płynu chłodzącego 
wzrasta do 104–110°C, poprawiając wydajność układu 
chłodzenia. Podczas stygnięcia, w hermetycznie zamkniętych 
układach powstawałoby podciśnienie. Ma temu zapobiegać 
zawór podciśnieniowy.

budowa / zasada działania
Wysoka temperatura płynu chłodzącego powoduje wzrost 
ciśnienia w układzie chłodzenia w wyniku wzrostu objętości 
płynu chłodzącego. Płyn jest wtłaczany do zbiornika. Ciśnienie  
w zbiorniku wzrasta. Zawór nadciśnieniowy w korku wlewowym 
chłodnicy otwiera się, pozwalając na wydostanie się powietrza.
Podczas normalizowania się temperatury płynu chłodzącego  
w układzie chłodzenia powstaje podciśnienie. Płyn chłodzący 
jest odsysany ze zbiornika. W wyniku ciśnienie w zbiorniku 
spada.
Gdy spada ciśnienie otwiera się zawór kompensacji podciśnienia 
w korku zbiornika. Do zbiornika napływa powietrze do chwili 
wyrównania ciśnienia.
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zasady postępowania przy otwieraniu 
korka wlewu chłodnicy 

 ➔ Zaczekać, aż układ chłodzenia ostygnie, a temperatura  
płynu chłodzącego spadnie poniżej 90°C

 ➔ Gdy silnik jest ciepły, układ chłodzenia znajduje się pod 
ciśnieniem

 ➔ Nagłe otwarcie korka układu chłodzenia grozi oparzeniem!
 ➔ Otworzyć korek wlewu chłodnicy do pierwszej zapadki  

(w wersjach zakręcanych o ½ obrotu) i spuścić ciśnienie  
z układu

 ➔ Nosić rękawice, okulary i odzież ochronną!

kontrola działania
Działanie zaworu korka wlewu chłodnicy można sprawdzić 
odpowiednim testerem (zgodnie z instrukcjami producenta 
pojazdu). 

1. Zmierzyć ciśnienie otwarcia zaworu przez zwiększenie 
ciśnienia.

2. Zawór podciśnieniowy musi przylegać do gumowej uszczelki, 
dać się łatwo podnieść, a po puszczeniu lekko sprężynować. 

behr Hella Service zaleca przy każdej wymianie chłodnicy 
również wymianę korka wlewu na nowy.
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WymiEnnik CiEPłA

ogólne informacje
Wymiennik ciepła jest zamontowany w module wentylacji 
wnętrza pojazdu. Przepływa przez niego płyn chłodzący. 
Powietrze wewnątrz pojazdu jest kierowane na wymiennik 
ciepła i przez niego podgrzewane.

budowa / zasada działania
Wymiennik ciepła, podobnie jak chłodnica płynu chłodzącego, 
składa się z połączonego mechanicznie systemu rur i żeber. 
Również i tutaj widoczny jest trend w zakresie konstrukcji 
całkowicie aluminiowych. Przez wymiennik ciepła przepływa 
płyn chłodzący. Natężenie przepływu jest regulowane przede 
wszystkim przez zawory sterowane mechanicznie lub 
elektrycznie. Podgrzewanie powietrza wewnątrz pojazdu 
następuje przez żebra chłodzące (siatkę) wymiennika ciepła.  
 

 

Strumień powietrza wytwarzany przez dmuchawę wewnętrzną 
lub podmuch powietrza podczas jazdy jest prowadzony przez 
wymiennik ciepła, rozgrzany przez płyn chłodzący. Nagrzane  
w ten sposób powietrze trafia do wnętrza pojazdu.

Skutki awarii
Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie wymiennika ciepła 
może się objawiać w następujący sposób:

 ➔ Niedostateczna wydajność ogrzewania
 ➔ Ubytek płynu chłodzącego
 ➔ Słodkawy zapach w kabinie
 ➔ Zaparowane szyby kabiny pojazdu
 ➔ Niedostateczny przepływ powietrza w kabinie

 
 

Możliwe przyczyny niesprawności są następujące:
 ➔ Zakłócona wymiana ciepła wwyniku zanieczyszczeń 

zewnętrznych lub wewnętrznych (korozja, dodatki do płynu 
chłodzącego, brud, osady kamienia)

 ➔ Ubytek płynu chłodzącego z powodu korozji
 ➔ Ubytek płynu chłodzącego z powodu nieszczelności połączeń
 ➔ Zabrudzony filtr kabinowy
 ➔ Zanieczyszczony lub zatkany układ wentylacji (liście)
 ➔ Wadliwe sterowanie klap rozdziału powietrza

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Zwrócić uwagę na zapachy i parowanie szyb
 ➔ Sprawdzić filtr kabinowy
 ➔ Sprawdzić wymiennik ciepła pod kątem nieszczelności 

(przyłącza węży, obrzeża, siatka)
 ➔ Zwrócić uwagę na zanieczyszczenia / przebarwienia płynu 

chłodzącego
 ➔ Sprawdzić przepływ płynu chłodzącego (zatkanie 

materiałami obcymi, osady kamienia, korozja)
 ➔ Zmierzyć temperaturę na wlocie i wylocie chodnicy
 ➔ Zwrócić uwagę na zapchany układ wentylacji lub znajdujące 

się w nim ciała obce
 ➔ Sprawdzić sterowanie klapami (obieg zamknięty / świeże 

powietrze)
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CHłodniCA PoWiEtRzA dołAdoWAniA

ogólne informacje
Wzrost mocy w całym zakresie prędkości obrotowej, redukcja 
zużycia paliwa, zwiększona sprawność silnika, poprawa jakości 
spalin, redukcja obciążeń termicznych silnika — istnieje wiele 
powodów przemawiających za stosowanie systemu 
doładowania w silnikach spalinowych. Powietrze kierowane do 
komór spalania przez system dołądowania w wyniku sprężania 
zwiększa swą temperaturę i zmniejsza gęstość. Aby temu 
zapobiec i zwiększyc jego ilość w komorze spalania trzeba je 
intensywnie schłodzic. Stoswane są dwa typy chłodzenia 
powietrza doładowania. Bezpośrednie - chłodnicą zainstalowaną 
w przedniej części pojazdu wykorzystującą strumień powietrza 
wywołany ruchem pojazdu oraz chłodzenie pośrednie przez 
chłodnicę, przez którą przepływa płyn chłodzący 
odprowadzający ciepło.

budowa / zasada działania
Konstrukcja chłodnicy powietrza doładowania odpowiada 
konstrukcji chłodnicy płynu chłodzącego.  
Chłodzonym medium jest w przypadku chłodnicy powietrza 
doładowania (LLK) nie płyn chłodzący, lecz tłoczone z 
turbosprężarki, sprężone gorące powietrze (tem. ok. 150°C).  
Zasadniczo ciepło z powietrza doładowania może być 
przyjmowane przez powietrze otoczenia lub płyn chłodzący 
silnik.  
Powietrze doładowania wpływa do chłodnicy powietrza 
doładowania i przez jej ścianki oddaje ciepło do powietrza 
omywającego chłodnicę. Po ochłodzeniu trafia do układu 
ssącego silnika.  
W przypadku chłodnic wykorzystujących płyn chłodzący miejsce 
montażu chłodnicy powietrza doładowania może być praktycznie 
dowolne. Dodatkową zaletą są ich mniejsze rozmiary. Dzięki 
temu chłodnica powietrza doładowania z płynem chłodzącym  

i kanał ssący mogą tworzyć jeden moduł. Bez dodatkowego 
obwodu chłodzącego powietrze doładowania można jednak 
ochłodzić najwyżej do temperatury bliskiej temperatury płynu 
chłodzącego. Zastosowanie oddzielnej, niezależnej od obiegu 
płynu chłodzącego silnika chłodnicy może dodatkowo zwiększyć 
współczynnik sprawności silnika dzięki zwiększeniu gęstości 
powietrza.  
Ciepło z powietrza doładowania przenoszone jest najpierw na 
płyn chłodzący, a następnie odprowadzane,  
w niskotemperaturowej chłodnicy płynu chłodzącego, do 
powietrza otoczenia.  
Chłodnica niskotemperaturowa jest umieszczona z przodu 
pojazdu. Ze względu na fakt, że niskotemperaturowa chłodnica 
płynu chłodzącego wymaga znacznie mniej miejsca niż zwykła 
chłodnica chłodzona powietrzem, w pasie przednim zwalnia się 
pewna ilość miejsca. Nie jest także konieczny montaż dużych 
przewodów powietrza doładowania. 

Bezpośrednie chłodzenie powietrza doładowania

Schemat

Pośrednie chłodzenie powietrza 
doładowania, kolektor ssący  
z wbudowaną chłodnicą
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Skutki awarii
Objawami uszkodzenia chłodnicy powietrza doładowania mogą 
być:

 ➔ Niedostateczna moc silnika
 ➔ Ubytek płynu chłodzącego (w chłodnicy chodzonej płynem)
 ➔ Wzrost zawartości szkodliwych substancji w spalinach
 ➔ Zwiększone zużycie paliwa

 
Możliwe przyczyny są następujące:

 ➔ Uszkodzone lub zatkane złączki przewodów elastycznych  
i przewodów płynu chłodzącego

 ➔ Ubytek płynu chłodzącego lub nieprawidłowa ilość powietrza 
z powodu nieszczelności

 ➔ Uszkodzenie mechaniczne (uderzenie kamieniem, kolizja)
 ➔ Zmniejszony przepływ powietrza (zanieczyszczenie)
 ➔ Zakłócona wymiana ciepła w wyniku zanieczyszczeń 

wewnętrznych (korozja, środki uszczelniające osad 
kamienia)

 ➔ Uszkodzenie pompy płynu (w przypadku 
niskotemperaturowej chłodnicy płynu chłodzącego)

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Sprawdzić poziom płynu chłodzącego
 ➔ Sprawdzić, czy płyn chłodzący nie jest zanieczyszczony lub 

nieprawidłowo zabarwiony oraz sprawdzić zawartość środka 
przeciwko zamarzaniu

 ➔ Zwrócić uwagę na zewnętrzne uszkodzenia  
i zanieczyszczenia

 ➔ Sprawdzić szczelność elementów układu i połączeń 
(przewodów elastycznych)

 ➔ Sprawdzić pompę płynu chłodzącego
 ➔ Sprawdzić wentylator i wentylator dodatkowy
 ➔ Sprawdzić przepływ (zatkanie ciałami obcymi, korozja)

Bezpośrednie chłodzenie 
powietrza doładowania

Pompa płynu chłodzącego 
chłodnicę powietrza doładowania

Niskotemperaturowa chłodnica 
płynu chłodzącego

Chłodnica płynu chłodzącego 
silnik

Pompa płynu chłodzącego silnik
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CHłodniCA oLEju

ogólne informacje
Chłodzenie olejów o dużym obciążeniu termicznym (silnikowego, 
przekładniowego, wspomagania kierownicy) oraz zapewnienie 
ich możliwie stałej temperatury przynosi wiele korzyści. Okresy 
wymiany oleju i żywotność poszczególnych elementów 
zwiększają się. W zależności od wymagań, chłodnica oleju jest 
umieszczona przy chłodnicy silnika, wewnątrz niej lub 
bezpośrednio przy bloku silnika. Zasadniczo wyróżnia się 
chłodnice oleju chłodzone powietrzem i płynem chłodzącym.

budowa / zasada działania
W przypadku silnie obciążonych pojazdów, konwencjonalne 
chłodzenie jest obecnie niewystarczające. Chłodzenie oleju 
silnikowego jest bardzo nierównomierne, ponieważ zależy od 
temperatury zewnętrznej i strumienia powietrza podczas jazdy.  
Chłodnice oleju wykorzystujące powietrze, które są umieszczone 
z przodu pojazdu, zapewniają dostateczne obniżanie 
temperatury oleju. Chłodnice oleju włączone w obwód płynu 
chłodzącego silnik zapewniają optymalną regulację temperatury. 
W tym wypadku chłodnicę oleju omywa płyn chłodzący. Przy 
ciepłym silniku płyn chłodzący odbiera ciepło z oleju, 
schładzając go. Przy zimnym silniku płyn chłodzący nagrzewa 
się szybciej od oleju, przez co dostarcza ciepło do oleju. 

W ten sposób olej szybciej osiąga temperaturę pracy. Szybkie 
osiągnięcie właściwej temperatury pracy i jej niezmienny poziom 
mają szczególne znaczenie w automatycznych skrzyniach 
biegów i wspomaganiu układu kierowniczego. W przypadku 
nieprawidłowości w tym zakresie istnieje niebezpieczeństwo,  
że np. kierownica będzie obracać się zbyt ciężko lub zbyt lekko.  
Chłodnice rurowe są obecnie coraz częściej zastępowane 
kompaktowymi chłodnicami ze stosami płyt, wykonanymi  
w całości z aluminium. Zapewniają one większą powierzchnię 
chłodzenia, przy równocześnie mniejszej ilości zajmowanego 
miejsca i mogą być montowane w różnych miejscach komory 
silnika. 



Układy chłodzenia

Skutki awarii
Awaria chłodnicy oleju chłodzonej powietrzem może  
się objawiać w następujący sposób:

 ➔ Niewystarczająca wydajność chłodzenia
 ➔ Utrata oleju
 ➔ Podwyższona temperatura oleju

 
Możliwe przyczyny są następujące:

 ➔ Zakłócona wymiana ciepła w wyniku zanieczyszczeń 
zewnętrznych lub wewnętrznych (owady, brud, szlam 
olejowy, korozja)

 ➔ Ubytek oleju w następstwie uszkodzeń (kolizja)
 ➔ Przedostawanie się oleju do układu chłodzenia 

(nieszczelność wewnętrzna)
 ➔ Ubytek oleju z powodu nieszczelnych połączeń

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Sprawdzić poziom oleju i płynu chłodzącego
 ➔ Sprawdzić chłodnicę oleju pod kątem zewnętrznych 

zanieczyszczeń i uszkodzeń (mikropęknięcia)
 ➔ Sprawdzić, czy płyn chłodzący nie jest zanieczyszczony lub 

nieprawidłowo zabarwiony oraz sprawdzić zawartość środka 
przeciwko zamarzaniu

 ➔ Zwrócić uwagę na zewnętrzne wycieki (połączenia)
 ➔ Sprawdzić przepływ (zatkanie ciałami obcymi, korozja, 

szlam olejowy itd.)
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SPRzęgło ViSCo®

ogólne informacje
Sprzęgło Visco® stanowi element wentylatora Visco®. Jego 
zadaniem jest przeniesienie momentu napędowego z koła 
pasowego na wentylator w zależności od temperatury silnika 
oraz regulacja jego obrotów. Do sprzęgła przymocowany jest 
wentylator, wymuszający przepływ powietrza przez chłodnicę. 

budowa / zasada działania
Sprzęgło Visco® napędzane wałem poprzez koło pasowe od 
wału korbowego silnika (rys. 1). Jeżeli nie ma zapotrzebowania 
na zwiekszenie przepływu powietrza przez chłodncę, sprzęgło 
Visco® wyłącza się i pracuje na niskich obrotach. Przy wzroście 
temperatury silnika olej w sprzęgle wypełnia komorę roboczą  
i poprzez tarcie lepkościowe moment napędowy przenosi się na 
wentylator. Czym wyższa temperatura silnika tym wiekszy 
moment napędowy i obroty wentylatora. Regulacja momentu 
napędowego i obrotów jest płynna w całym zakrsie pracy 
sprzęgła.

Punkt załączenia wynosi ok. 80°C. W konwencjonalnym sprzęgle 
Visco® powietrze z chłodnicy trafia na element bimetaliczny  
(rys. 2), którego odkształcenie powoduje otwieranie i zamykanie 
zawodu doprowadzającego olej do komory roboczej.  
W zależności od ilości oleju w komorze roboczej, następuje 
regulacja przekazywanego momentu napędowego i prędkości 
obrotowej wentylatora. Ilość oleju wynosi 30–50 ml  
(w samochodach osobowych). 

Również przy całkowicie napełnionej komorze roboczej 
występuje różnica pomiędzy prędkością obrotową napędu  
i wentylatora (poślizg). Wytwarzane w ten sposób ciepło jest 
odprowadzane przez żebra obudowy do otoczenia. W przypadku 
elektrycznie sterowanych sprzęgieł Visco® regulacja odbywa się 
bezpośrednio przy użyciu czujników. Sterownik przetwarza 
sygnały, które po przetworzeniu są kierowane do wbudowanego 
elektromagnesu sterującego zaworem oleju. Obwód regulacyjny 
ma dodatkowy czujnik prędkości obrotowej wentylatora.

Rys. 1 Rys. 2



Układy chłodzenia

Skutki awarii
Awaria sprzęgła Visco® może się objawiać w następujący 
sposób:

 ➔ Podwyższona temperatura silnika lub płynu chłodzącego
 ➔ Nienormalny hałas pracy
 ➔ Wirnik wentylatora obraca się z pełną prędkością we 

wszystkich warunkach pracy silnika

Możliwe przyczyny usterek są następujące:
 ➔ Niedostateczne przenoszenie momentu napędowego  

w wyniku ubytku oleju
 ➔ Ubytki oleju z powodu nieszczelności
 ➔ Zabrudzenie powierzchni chłodzenia lub bimetalu
 ➔ Uszkodzenia wewnętrzne (np. zawór regulacyjny)
 ➔ Uszkodzenie łożyska
 ➔ Uszkodzony wirnik wentylatora
 ➔ Ciągłe przenoszenie pełnego momentu napędowego przez 

zablokowane sprzęgło

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i zawartość środka 
przeciw zamarzaniu

 ➔ Sprawdzić wentylator Visco® pod kątem zewnętrznych 
zanieczyszczeń i uszkodzeń

 ➔ Sprawdzić łożysko pod kątem luzu i odgłosów
 ➔ Zwrócić uwagę na wydostawanie się oleju
 ➔ Sprawdzić sprzęgło Visco® przez ręczne obracanie przy 

wyłączonym silniku. Przy zimnym silniku wirnik wentylatora 
powinien obracać się lekko, a przy ciepłym silniku z trudem

 ➔ W miarę możliwości sprawdzić poślizg sprzęgła przez 
porównanie prędkości obrotowej wentylatora i wału 
napędowego. Przy pełnym wysterowaniu różnica predkości 
może wynosić maks. 5%. Do przeprowadzenia testu można 
użyć optycznego czujnika prędkości obrotowej z 
odblaskowymi paskami (rys. 3)

 ➔ Sprawdzić połączenie elektryczne (sprzęgło Visco® ze 
sterowaniem elektronicznym)

 ➔ Sprawdzić osłony / blaszane owiewki
 ➔ Zwrócić uwagę na wymagany przepływ powietrza przez 

chłodnicę

Sterowane elektronicznie sprzęgło Visco®

Otwór przepływu powrotnego

Tarcza pierwotna

Dźwignia zaworu

Płytka twornika

Komora na zapas 
oleju silikonowego

Obudowa
Elektromagnes

Łożysko 
magnetyczne

Czujnik 
prędkości 
obrotowej

Podłączenie do sterownika
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WEntyLAtoR ViSCo®

ogólne informacje 
Warunkiem odprowadzania ciepła w silnikach o większej mocy 
są oprócz sprawnych chłodnic także wentylatory i ich napędy, 
które skutecznie doprowadzają powietrze chłodzące. Wydajne 
wentylatory Visco® są skonstruowane z wieńca wentylatora  
i sprzęgła Visco®. Stosuje się je w silnikach wbudowanych 
wzdłużnie. Sprzęgło z wentylatorem Visco® są zabudowane 
przed chłodnicą (w stosunku do kierunku jazdy) i napędzane 
przez pasek klinowy albo bezpośrednio przez silnik. 

budowa / zasada działania
Wirnik wentylatora jest wykonany najczęściej z tworzywa 
sztucznego i połączony ze sprzęgłem Visco® śrubami. Liczba  
i położenie łopatek wirnika są zależne od jego konstrukcji. 
Obudowa sprzęgła Visco® jest wykonana z aluminium i posiada 
liczne żebra chłodzące. Wentylator Visco® może być sterowany 
przez działający w zależności od temperatury samoregulujący 

element bimetalowy. Wielkością regulacji jest przy tym 
temperatura otoczenia chłodnicy płynu chłodzącego. Innym 
wariantem jest sterowane elektrycznie sprzęgło Visco®. Jest 
ono regulowane elektronicznie i uruchamiane 
elektromagnetycznie. Do regulacji wykorzystywane są wielkości 
wejściowe mierzone przez różne czujniki. Więcej informacji 
można znaleźć w dokumentacji technicznej sprzęgła Visco®.

Skutki awarii
Awaria wentylatora Visco® może się objawiać w następujący 
sposób:

 ➔ Wysoki hałas pracy
 ➔ Podwyższona temperatura silnika lub płynu chłodzącego

 
Możliwe przyczyny są następujące:

 ➔ Uszkodzony wirnik wentylatora
 ➔ Ubytek / wyciek oleju
 ➔ Zabrudzenie powierzchni chłodzenia lub bimetalu
 ➔ Uszkodzenie łożyska

Wyszukiwanie błędów:
Czynności kontrolne w celu wykrycia usterki:

 ➔ Sprawdzić poziom płynu chłodzącego
 ➔ Sprawdzić wirnik wentylatora pod kątem uszkodzeń
 ➔ Zwrócić uwagę na wydostawanie się oleju
 ➔ Sprawdzić łożysko pod kątem luzu i odgłosów
 ➔ Sprawdzić zamocowanie wirnika wentylatora i sprzęgła 

Visco®
 ➔ Sprawdzić, czy blaszane owiewki / osłony są dobrze 

zamontowane i na swoich miejscach



Diagnostyka, konserwacja i naprawy

Płyn CHłodzĄCy, oCHRonA PRzEd mRozEm i koRozjĄ

Płyn chłodzący to termin zbiorczy używany w odniesieniu do 
cieczy chłodzących używanych w układach chłodzenia.  
Płyn chłodzący chroni przed mrozem, przegrzaniem  
i zabezpiecza układ. Jego zadaniem jest odbieranie ciepła 
wytwarzanego przez silnik i odprowadzanie go przez chłodnicę. 
Płyn chłodzący jest mieszaniną wody i środka przeciwko 
zamarzaniu (glikolu/etanolu), zawierającego różne dodatki 
(substancje gorzkie, zapobiegające utlenianiu, zabiegające 
spienianiu, krzemiany) i nadające mu kolor.  
Substancje gorzkie zapobiegają przypadkowemu wypiciu płynu 
chłodzącego. Krzemiany tworzą warstwę ochronną na 
powierzchniach metalowych i zapobiegają m. in. powstawaniu 
kamienia kotłowego. Przeciwutleniacze zapobiegają korozji 
elementów. Substancje zabiegające spienianiu nie dopuszczają 
do powstawania piany w układzie chłodzenia. Glikol utrzymuje 
elastyczność węży i uszczelek oraz podwyższa temperaturę 
wrzenia płynu chłodzącego.  
Proporcja wody i środka przeciwmrozowego w wodzie powinna 
wynosić od 60:40 do 50:50. Zapewnia to z reguły ochronę przed 
zamarzaniem do temperatury od -25°C do -40°C. Proporcja 
może wynosić minimalnie 70:30 i maksymalnie 40:60. Dalsze 
zwiększanie udziału środka przeciwko zamarzaniu  
(np. w stosunku 30:70) nie powoduje obniżenia temperatury 
zamarzania. Inaczej jest w przypadku nierozcieńczonego środka 
przeciwko zamarzaniu, który zamarza już przy temperaturze  
ok. -13°C, a przy temperaturach powyższej 0°C nie odprowadza 
wystarczającej ilości ciepła wytwarzanego przez silnik. Na nie 
zocieńczonym koncentracie silnik przegrzewa się.  
Dzięki bardzo wysokiej temperaturze wrzenia glikolu, 
prawidłowy stosunek zmieszania i odpowiednie ciśnienie  
w układzie chłodzenia pozwalają zwiększyć temperaturę 
wrzenia płynu chłodzącego do 135°C. Dlatego również w krajach  

o cieplejszym klimacie ważne jest zapewnienie odpowiedniego 
stężenia koncentratu w płynie chłodzącym.  
Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta, typowy skład 
może wynosić 40:60% lub 50:50% przy zastosowaniu wody 
zobojętnionej (o jakości wody pitnej).  
Płyn chłodzący lub jego dodatki z biegiem lat tracą swoje 
właściwości, tzn. część dodatków ulega zużyciu. Jeżeli np. 
dodatki przeciwkorozyjne zostały zużyte, płyn chłodzący 
zabarwia się na brązowo. 
Np. John Deere, Massey Ferguson i Valtra zalecają stosowanie 
cyklu wymiany płynu co 2000 godzin lub 2 lat. W przypadku 
produktów John Deere cykl wymiany można na przykład 
wydłużyć przez zastosowanie specjalnego płynu chłodzącego 
(Cool-Gard II i Premix) do 6 lat lub 6000 godzin. 
Płyn chłodzący należy wymieniać wtedy, gdy pojawią się 
zanieczyszczenia (olej, korozja) oraz w pojazdach, w których nie 
zastosowano płynu chłodzącego typu Long Life.  
Koniecznie przestrzegać wskazówek producenta pojazdu 
dotyczących specyfikacji, cykli wymiany, proporcji mieszanki  
i mieszalności środków przeciwmrozowych.  
Płyn chłodzący nie może przedostać się do wód gruntowych ani 
też być odprowadzany przez separator oleju. Płyn należy 
oddzielnie zebrać i utylizować.



| 6564

konSERWACjA CHłodniCy

PłukAniE ukłAdu CHłodzEniA

Chłodnica nie wymaga konserwacji, ponieważ podczas produkcji 
dodaje się do niej środek ochronny wewnątrz i na zewnątrz 
(specjalny środek Behr). Możliwe jest czyszczenie myjką parową 
pod niskim ciśnieniem (od wewnątrz na zewnątrz), podobnie jak 
w przypadku skraplaczy klimatyzacji. 

W razie zanieczyszczenia płynu chłodzącego konieczna jest jego 
wymiana i przepłukanie układu.

możliwe zanieczyszczenia:
 ➔ olej (uszkodzona uszczelka głowicy silnika)
 ➔ rdza (korozja wewnętrzna silnika)
 ➔ aluminium (korozja wewnętrzna chłodnicy)
 ➔ substancje obce (dodatki, środki uszczelniające)
 ➔ ciała obce (uszkodzona pompa płynu chłodzącego)

Zależnie od stopnia zabrudzenia układ chłodzenia należy 
przemywać ciepłą wodą lub specjalnym płynem do płukania.  
W zależności od producenta pojazdu i objawów, występują różne 
procedury płukania.  
Stopień zanieczyszczenia i instrukcje producenta pojazdu 
określają tym samym sposób postępowania oraz stosowany 
czynnik płuczący. Należy bezwzględnie pamiętać, że ze 
względów konstrukcyjnych (np. z powodu płaskiego orurowania) 
w nowoczesnych układach chłodzenia nie jest możliwe 
przepłukanie wszystkich elementów; takie elementy należy 
wymienić.

Także do czyszczenia z zewnątrz można używać sprężonego 
powietrza pod obniżonym ciśnieniem.

dotyczy to szczególnie następujących elementów:
 ➔ Termostat
 ➔ Chłodnica
 ➔ Zawory elektryczne
 ➔ Korek wlewowy
 ➔ Wymiennik ciepła

Jeżeli z powodu zanieczyszczenia (olejem, rdzą) nie można już 
rozpoznać poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku 
wyrównawczym, konieczna jest również wymiana tego 
zbiornika. Termostat i korek wlewowy należy z zasady wymienić 
na nowe.  
Przy stosowania specjalnych środków do czyszczenia układów 
chłodzenia należy pamiętać, że nie mogą one atakować 
materiałów uszczelniających i nie mogą się przedostawać do 
wody gruntowej wzgl. nie wolno ich odprowadzać przez 
separator oleju. Środki czyszczące należy zebrać razem  
z płynem chłodzącym i oddzielnie usunąć.  
Po wypłukaniu układ należy napełnić nowym płynem 
chłodzącym zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu 
(specyfikacja, stosunek zmieszania), odpowietrzyć  
i skontrolować pod kątem działania i szczelności.
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odPoWiEtRzAniE ukłAdu CHłodzEniA

Powietrze w układzie chłodzenia pojazdów stanowi obecnie 
powszechny problem.  
„Pęcherzyki powietrza” powstają przez usytuowanie chłodnicy 
lub zbiornika buforowego na poziomie silnika pojazdu lub nawet 
pod nim. W wyniku tego całkowite odpowietrzenie układu 
chłodzenia po naprawie lub wymianie płynu chłodzącego może 
stanowić poważne wyzwanie. Powietrze pozostające w układzie 
chłodzenia znacznie ogranicza cyrkulację płynu chłodzącego i 
może prowadzić do przegrzania silnika oraz poważnych 
uszkodzeń będących jego następstwem. Pomóc może 
podciśnieniowe urządzenie do napełniania chłodnicy. 

Pozwala ono:
 ➔ usuwać pęcherzyki powietrza
 ➔ znajdować miejsca nieszczelności
 ➔ przeprowadzić szybkie ponowne napełnienie układu 

chłodzenia

kontrola układu chłodzenia przez 
badanie spadku ciśnienia
Do kontroli układu chłodzenia pod kątem nieszczelności 
polecamy urządzenie do kontroli ciśnienia. Za pomocą pompy 
ręcznej w układzie chłodzenia zostaje wytworzone ciśnienie 
wyższe od atmosferycznego. Poprzez obserwację manometru 
można w przypadku spadku ciśnienia podejrzewać 
nieszczelność układu chłodzenia. Dzięki uniwersalnemu 
łącznikowi lub adapterowi przeznaczonemu do konkretnego 
pojazdu, można podłączyć pompę przez szybkozłącze do prawie 
każdego typowego pojazdu ciężarowego, osobowego, a także 
maszyny rolniczej i budowlanej.

W przypadku trudnych do wykrycia wycieków z układu 
chłodzenia można do płynu chłodzącego dodać środek 
kontrastowy i odszukać w świetle UV miejsca nieszczelności.

System Airlift podłącza się do chłodnicy lub zbiornika 
wyrównawczego za pomocą dołączonego łącznika. Następnie 
podłącza się wąż sprężonego powietrza, służący normalnie do 
zasilania narzędzi pneumatycznych. Przez specjalny zawór 
następuje odpowietrzenie układu chłodzenia i wytworzenie  
w nim podciśnienia. Kolejnym krokiem jest podłączenie 
dostarczonego w zestawie węża ssącego i wlanie mieszaniny 
wody oraz środka zapobiegającego zamarzaniu. Nowy płyn 
wciągany jest samoczynnie do układu chłodzenia w wyniku 
różnicy ciśnienia między układem (wcześnie wytworzone 
podciśnienie) a ciśnieniem atmosferycznym. Za pomocą 
manometru, który mierzy podciśnienie w systemie Airlift,  
można sprawdzić szczelność całego układu.
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Chłodnica
Wszystkie usterki powodują zmniejszenie wydajności chłodnicy. 
Nowoczesne chłodnice płynu chłodzącego nie są najczęściej 
możliwe do naprawy, gdyż spawanie aluminium jest dość 
skomplikowane, a przy drobnych kanalikach może dochodzić do 
ich zatykania. Stosowanie substancji uszczelniających jest 
niedozwolone, gdyż może prowadzić do zapychania się chłodnicy 
i obniżenia jej wydajności. 

Wymiennik ciepła
Osady kamienia oraz stosowanie środków uszczelniających 
mogą prowadzić do zapychania się wymienników ciepła, 
podobnie jak chłodnic. Można je częściowo usunąć przez 
płukanie odpowiednimi środkami czyszczącymi. Należy przy tym 
uwzględniać informacje serwisowe od producenta pojazdu. 

tyPoWE uSzkodzEniA ukłAdu CHłodzEniA

Ilustracje przedstawiają typowe uszkodzenia układu chłodzenia, powodowane przez różne przyczyny.

Osady powodowane wyciekami 
oleju pochodzą od oleju silnikowego, 
przedostającego się przez uszkodzoną 
uszczelkę głowicy do obiegu płynu 
chłodzącego.

Osady kamienia kotłowego są 
spowodowane stosowaniem samej 
wody (bez płynu chłodzącego).



Diagnostyka, konserwacja i naprawy

kontRoLA i diAgnoStykA ukłAdu CHłodzEniA

W przypadku usterek w układzie chłodzenia, np. takich jak: 
niedostateczna moc ogrzewania, silnik nie rozgrzewa się do 
temperatury roboczej lub przegrzewa się, przyczynę można 
odszukać prostymi sposobami. W pierwszej kolejności układ 
chłodzenia należy sprawdzić pod kątem wystarczającego 
poziomu płynu chłodzącego, zanieczyszczeń, środka 
przeciwmrozowego i nieszczelności. Należy również sprawdzić, 
czy pasek klinowy lub pasek klinowy wielorowkowy są 
wystarczająco naprężone. 

Następnie przyczynę usterki można określić, zależnie od 
objawów, obserwując elementy układu lub przez pomiar 
temperatur w następujący sposób:

Przegrzanie silnika:
 ➔ Czy wskazywana temperatura jest realistyczna? 

(sprawdzić czujnik i wskaźnik temperatury płynu 
chłodzącego) 

 ➔ Czy chłodnica i elementy znajdujące się wcześniej 
(skraplacz) są wolne od zanieczyszczeń?  
(w razie potrzeby wyczyścić elementy) 

 ➔ Czy wentylator chłodnicy lub wentylator dodatkowy są 
sprawne? 
(kontrola temperatury załączenia, bezpiecznika, termostatu, 
sterownika, kontrola pod kątem uszkodzeń mechanicznych) 

 ➔ Czy otwiera się termostat?  
(Zmierzyć temperaturę przed i za termostatem, w razie 
potrzeby wymontować termostat i sprawdzić jego działanie 
w kąpieli wodnej)

 ➔ Czy chłodnica jest zatkana?  
(pomiar temperatury na wlocie i wylocie chłodnicy, pomiar 
przepływu ilościowego) 

 ➔ Czy pracuje pompa płynu chłodzącego?  
(sprawdzić, czy wirnik pompy nie jest luźno osadzony na 
wałku napędowym) 

 ➔ Czy zawór nadmiarowy/podciśnieniowy w korku wlewu 
chłodnicy lub zbiorniku wyrównawczym jest sprawny?  
(w razie potrzeby użyć pompy testowej, sprawdzić, czy 
uszczelka korka jest na miejscu lub nie jest uszkodzona)
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ogrzewanie nie jest dostatecznie 
ciepłe:

 ➔ Czy silnik osiąga temperaturę roboczą lub czy płyn 
chłodzący nagrzewa się? 
(w razie potrzeby wykonać pierwsze kroki kontrolne podane 
w punkcie „Silnik nie nagrzewa się”) 

 ➔ Czy zawór ogrzewania otwiera się?  
(Sprawdzić wysterowanie elektryczne lub sterowanie 
mechaniczne i zawór) 

 ➔ Czy nie nastąpiło zatkanie chłodnicy ogrzewania 
(wymiennika ciepła)? 
(pomiar temperatury na wlocie i wylocie wymiennika ciepła, 
pomiar przepływu ilościowego) 

 ➔ Czy działa układ sterowania klapką?  
(Sprawdzić położenia klap i ograniczniki, funkcję świeżego 
powietrza i obiegu zamkniętego, kratki wentylacyjne) 

 ➔ Czy pracuje dmuchawa nawiewowa kabiny?  
(Hałas, skutecznośc paracy wentylatora) 

 ➔ Czy filtr przeciwpyłkowy nie jest zanieczyszczony lub 
występuje przepływ powietrza? 
(sprawdzić filtr przeciwpyłkowy, sprawdzić kanały 
wentylacyjne pod kątem szczelności) 

Silnik nie jest ciepły:
 ➔ Czy wskazywana temperatura jest realistyczna? 

(sprawdzić czujnik i wskaźnik temperatury płynu 
chłodzącego) 

 ➔ Czy termostat jest zawsze otwarty?  
(Zmierzyć temperaturę przed i za termostatem, w razie 
potrzeby wymontować termostat i sprawdzić jego działanie 
w kąpieli wodnej) 

 ➔ Czy wentylator chłodnicy lub wentylator dodatkowy są 
włączone cały czas? 
(kontrola temperatury załączenia, termostatu, sterownika 
wentylatora)
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Płukanie układu chłodzenia
W razie zanieczyszczenia układu chłodzenia konieczna jest 
wymiana płynu chłodzącego i przepłukanie układu.

możliwe zanieczyszczenia:
 ➔ olej (uszkodzona uszczelka głowicy silnika)
 ➔ rdza (korozja wewnętrzna silnika)
 ➔ aluminium (korozja wewnętrzna chłodnicy)
 ➔ substancje obce (dodatki, środki uszczelniające)
 ➔ ciała obce (uszkodzona pompa płynu chłodzącego)

Badania wymontowanych z pojazdów chłodnic wykazały, że 
najczęstszym występujących w nim zanieczyszczeniem jest  
osad rdzy.  
Osad ten pojawia się gdy układ chłodzienia był niewłaściwie lu 
nie był w ogóle płukany po naprawie. Rdza powstaje także gdy 
używane były niewłaściwe środki przeciwmrozowe, a także 
kiedy ponownie wykorzystywany był zużyty płyn chłodzący. Osad 
rdzy może zatykać wąskie kanały, przyspiesza także korozję 
powierzchni metalowych (efekt anodowy z "wyżeraniem dziur") 
oraz działa w układzie jak środek cierny np. w pompie wody i 
wąskich kanałach.

Czyszczenie
Zależnie od stopnia zabrudzenia układ chłodzenia należy 
przemywać ciepłą wodą lub specjalnym płynem do płukania.  
W zależności od producenta pojazdu i objawów, występują różne 
procedury płukania. Układ chłodzenia należy wypłukać podczas 
wymiany płynu chłodzącego, dobrze jest też wymienić termostat 
i zużyte lub uszkodzone przewody gumowe.

W przypadku maszyn rolniczych np. john deere postępować 
w następujący sposób: 

 ➔ Zaczekać aż ostygnie płyn chłodzącyPrzestawić włącznik 
zapłonu do położenia "Run"

 ➔ Obrócić przełącznik temperatury do położenia "Ciepło"
 ➔ Opróżnić układ chłodzenia przez zawory spustowe
 ➔ Wymontować termostat
 ➔ Napełnić układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta 

specjalnym roztworem czyszczącym 

 ➔ Pozostawić pracujący silnik na 15 minut, a następnie 
opróżnić schłodzony układ chłodzenia

 ➔ Napełnić układ chłodzenia świeżą wodą, pozostawić 
pracujący silnik na 15 minut, a następnie ponownie opróżnić 
schłodzony układ chłodzenia

 ➔ Wymienić termostat i jego pokrywę
 ➔ Napełnić układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta 
 ➔ mieszaniną środka przeciwmrozowego i wody od nowa
 ➔ Odpowietrzyć układ, sprawdzić, czy nie ma wycieków,  

i sprawdzić poziom płynu chłodzącego

 
W trakcie całego procesu opróżniania, płukania i napełniania od 
nowa zapłon musi być włączony, a regulator temperatury 
ustawiony na najwyższy poziom. To zapewnia całkowite 
opróżnienie systemu. Sprawdzić ponownie poziom płynu 
chłodzącego po kilku godzinach pracy.
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Większość środków czyszczących zawiera kwas mrówkowy, 
szczawiowy lub solny, który nie może pozostać w układzie. 
Starannie wypłukać układ!
Niekiedy po oczyszczeniu układu uwidaczniają się niewidoczne 
wcześniej nieszczelności i przecieki. Często uzasadnia się to 
agresywnym działaniem środka czyszczącego. Właściwą 
przyczyną jest jednak występujący od dawna defekt,  
a szczelność układu zapewniały wyłącznie osadzone 
zanieczyszczenia. Behr Hella Service zaleca czyszczenie układu 
chłodzenia przed montażem w nim każdej nowej części.

Stopień zanieczyszczenia i instrukcje producenta pojazdu 
określają sposób postępowania i medium płuczące.

Należy pamiętać, że ze względów konstrukcyjnych (np. z powodu 
płaskiego orurowania) w nowoczesnych układach chłodzenia nie 
jest możliwe przepłukanie wszystkich elementów; takie 
elementy należy wymienić.

dotyczy to szczególnie następujących elementów:
 ➔ Termostat
 ➔ Chłodnica
 ➔ Zawory elektryczne
 ➔ Korek wlewowy
 ➔ Wymiennik ciepła

Jeżeli w wyniku zanieczyszczenia (olejem, rdzą) nie można już 
rozpoznać poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku 
wyrównawczym, konieczna jest również wymiana tego 
zbiornika.

termostat i korek wlewowy należy wymieniac przy każdej 
naprwie układu chłodzenia.

Przy stosowania specjalnych środków do czyszczenia układów 
chłodzenia należy pamiętać, że nie mogą one atakować 
materiałów uszczelniających i nie mogą się przedostawać do 
wody gruntowej wzgl. nie wolno ich odprowadzać przez 
separator oleju. Środki czyszczące należy zebrać razem  
z płynem chłodzącym i oddzielnie usunąć.  
Po wypłukaniu układ należy napełnić nowym płynem 
chłodzącym zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu 
(specyfikacja, stosunek zmieszania), odpowietrzyć  
i skontrolować pod kątem działania i szczelności. 

Środek przeciwmrozowy = środek antykorozyjny!
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