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Układ klimatyzacji 

Rozwiązywanie problemów
 

Poniższy przewodnik został opracowany przez 

HC-CARGO z myślą o naszych  

klientach i partnerach w rozwiązywaniu  

problemów z zarówno manualnymi, jak i  

automatycznymi układami klimatyzacji.  

 
W poradniku przedstawiamy szybkie i proste 

metody określenia najbardziej prawdopodob-

nych przyczyn awarii układu  

klimatyzacji. 

Wykrywanie nieszczelności układu 
klimatyzacji
Nieszczelności mogą zostać zlokalizowane ręcznie za pomocą naszych  
narzędzi HC-CARGO:
♦ Zestaw do wykrywania nieszczelności UV, 253519
♦ Wykrywacz nieszczelności w układzie klimatyzacji, 253582

Wykrywane są następujące czynniki chłodnicze: 
♦ CFC: R11, R12, R500, R503 itp.
♦ HCFC: R22, R123, R124, R502 itp.
♦ HFC: R134a, R404a, R125 itp.
♦ HFO: R1234yf

Urządzenia moga również wykrywać nieszczelności podczas kontroli ciśnie-
nia układu klimatyzacji. Dodatkowe informacje znajdują się w dołączonych 
instrukcjach.

 Instrukcje użytkowania narzędzi diagnostycznych HC-CARGO  
 w formie wideo znajdują się na naszym kanale YouTube  
 (https://www.youtube.com/user/HCCARGO)
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Nieszczelności sprężarki
Sprężarka może być nieszczelna w 
pobliżu koła pasowego z powodu 
wadliwych uszczelnień. Zaleca-
my włączanie układu klimatyzacji 
przynajmniej raz w tygodniu, aby 
przesmarować uszczelnienia i w ten 
sposób zapobiec uszkodzeniom.

Uszkodzone uszczelnienie łożyska

Uszkodzone uszczelnienie 
główne

Jeżeli sprężarka jest pokryta olejem, wiele wskazuje na uszkodzenie 
uszczelnień. W większości przypadków konieczna będzie wymiana sprężarki.

Nieszczelności przewodów
Nieszczelności na łączeniach przewodów w głównej mierze wynikają z uszko-
dzenia o-ringów, które wymagają wymiany. Należy pamiętać o ich nasmaro-
waniu olejem do o-ringów. 
 
 

 Ważne jest, aby stosować o-ringi wykonane z właściwego materiału.  
 
Gdy przewody podłączone są do elementów nośnych pojazdu, przeciek z 
powodu wibracji jest prawdopodobny miejscu, gdzie do podłączenia zastoso-
wano klamrę. 

Klamra przewodu 

Połączenie przewodu ze skraplaczem 

Uszkodzone uszczelnie-
nie główne



Your Expert in Parts

6 76

Your Expert in Parts

7

Główną przyczyną nieszczelności skraplacza jest sól i woda, które powodują 
erozję aluminium. Skraplacz narażony jest również na działanie ciał obcych, 
które mogą uszkodzić lub zablokować lamele. 
 

 Ważne jest, aby sprawdzić obie strony skraplacza pod kątem nieszczelności.
        Wydajność skraplacza może zostać ograniczona przez działanie kurzu  
        lub innych zanieczyszczeń, stąd konieczne jest ich okresowe usuwanie.  

Awarie skraplacza: przyczyny zewnętrzne

Przeciekający skraplacz Uszkodzone lamele

HC-CARGO 253528  
Tester temperatury  

Tester 253528 
Tester temperatury może w łatwy 
sposób zdiagnozować, czy  
skraplacz pracuje optymalnie.

(Patrz arkusz temperatury na  
 stronach 8-9)

Awarie skraplacza: przyczyny wewnętrzne
• Gdy sprężarka jest wyłączona, w systemie pozostają zanieczyszczenia.  

Mogą one w łatwy sposób zablokować skraplacz, doprowadzając do ko-
nieczności jego wymiany po przepłukaniu układu. Jednakże przepłukanie 
układu nie usunie zanieczyszczeń ze skraplacza. 

• Wytrącają się one również w przypadku przegrzania sprężarki, co prowadzi 
do spalenia oleju. Mogą one zablokować skraplacz, ograniczając drożność, 
co wymaga przepłukania układu.

• Wyciek oleju również może zablokować skraplacz. 

Skraplacz serpentynowy

Opiłki metalu
w oleju
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Słabe chłodzenie i/lub nagły 
wzrost ciśnienia

Standardowy zakres roboczy

Tester temperatury: testowanie skraplacza

Potencjalne przyczyny

• Słaby przepływ powietrza przez 
skraplacz 

• Pogięte/uszkodzone lamele 

• Zabrudzenia na powierzchni lub po-
między skraplaczem/wentylatorem/
innymi chłodnicami 

• Brak obiegu powietrza

• Uszkodzone/wolno pracujące silniki 
dmuchawy, niesprawne łożysko dmu-
chawy, uszkodzona opornica dmu-
chawy, uszkodzony/brakujący wirnik 
dmuchawy

• Nadmiar czynnika chłodniczego  
w układzie może wynikać z niewła-
ściwego serwisowania lub  
zastąpienia oryginalnego skraplacza 
nowszą konstrukcją

1970-1996
• Zakres dolny: różnica 14-17 ºC — 

typowa dla konstrukcji rurkowo-
-żeberkowej

1996-2008
• Zakres górny: różnica 19-28 ºC — 

typowa dla konstrukcji wielo-
przepływowych

• Zgrupowane rurki okrągłe 6 mm  
bez możliwości przepłukiwania

• Może mieścić się w wyższym  
zakresie temperatur w razie  
zablokowania niektórych rurek

2001 — teraz
• Różnica 19-28 ºC  

– typowe dla przepływu równo-
ległego

• Możliwość zainstalowania setek 
rurek o średnicy mniejszej niż 
spinacz, których nie można 
przepłukiwać. Może mieścić się 
w wyższym zakresie temperatur 
w razie zablokowania niektórych 
rurek.

Słabe chłodzenie i/lub nagły 
wzrost ciśnienia

Zmiana temperatury od wlotu (góra) skraplacza do wylotu (dół) skraplacza  
w stopniach Celsjusza.

Potencjalne przyczyny

• uszkodzenia wewnętrzne — powodują znie-
kształcenie wszystkich odczytów ciśnienia 
i temperatury; aby dokonać oceny pracy 
sprężarki oraz przywrócić równowagę układu 
(zwłaszcza w przypadku sprężarek zmien-
noobrotowych), konieczna jest wymiana 
wadliwych elementów.

• Dysze dławiące mogą sprawiać wrażenie 
idealnie czystych, gdyż mikroskopijne kanały 
w konstrukcjach o przepływie równoległym 
przechwytują zanieczyszczenia przepływają-
ce przez skraplacz.

• W celu zapewnienia wydajnego układu klima-
tyzacji zazwyczaj konieczna będzie wymiana 
skraplaczy w tym zakresie temperatur, w 
szczególności w przypadku wymiany uszko-
dzonej sprężarki.

• Skraplacze z przepływem rów-
noległym różnią się liczbą rurek, 
a także liczbą i rozmiarami 
kanałów zależnie od stosowane-
go czynnika chłodniczego (co do 
zasady węższe rurki wymagają 
mniejszych ilości czynnika).

• Ponieważ nowsze układy oraz 
pojazdy, które brały udział w 
zderzeniach czołowych,  
wymagają wymiany skraplaczy  
podczas naprawy, istnieje praw-
dopodobieństwo montażu skra-
placza o konfiguracji innej niż 
oryginalna jednostka fabryczna, 
co będzie wiązać się z koniecz-
nością redukcji ilości czynnika 
chłodniczego.
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Tester temperatury: Układ 
klimatyzacji

Pomiar różnicy temperatury 
na przewodzie niskiego oraz 
wysokiego ciśnienia pozwala 
w łatwy sposób określić, czy 
układ klimatyzacji działa pra-
widłowo.

Tester temperatury

Gaz niskociśnieniowy
Gaz wysokociśnieniowy
Płyn wysokociśnieniowy
Płyn niskociśnieniowy

 Układ klimatyzacji

 Części układu klimatyzacji:
 Sprężarka
 Skraplacz
 Osuszacz
 Zawór rozprężny
 Parownik

1

3

4

5

2

 

 
    1   
    2   
    3   
    4   
    5   

    1  
    2  
    3  
    4  
    5  

C H

1OC
28 Psi /
1200 kPa

-2OC
24,8 Psi /
171 kPa

60OC
228 Psi /
1,571 kPa

43,3OC
145,6 Psi /
1,04 kPa
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Nieszczelność zaworu serwisowego

 Gdy układ zostanie napełniony czynnikiem, ważne jest, aby 
        sprawdzić zawory serwisowe pod kątem szczelności.  
 
       Należy zawsze pamiętać, aby dokręcić nakrętkę po napełnieniu układu.

Czujniki ciśnienia
Czujnik ciśnienia pełni rolę wyłącznika bezpieczeństwa zarówno po stro-
nie wysokiego, jak i niskiego ciśnienia układu klimatyzacji. Monitoruje on 
ciśnienie czynnika chłodniczego pod kątem awarii ciśnieniowych, które mogą 
uszkodzić sprężarkę. Czujnik ciśnienia odetnie sprężarkę, gdy ciśnienie nad-
miernie wzrośnie lub spadnie.

Czujnik ciśnienia
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HC-CARGO
253527
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Awarie elektryczne
Zestaw 253527 znajduje zastosowanie w sprężarkach bezsprzęgłowych oraz 
sprężarkach ze sprzęgłami i elektronicznymi zaworami sterującymi. Tester 
umożliwia przeprowadzenie diagnozy sprężarki w trzech prostych krokach: 

1. Oporność zaworu sterowania 

2. Sygnał impulsu z ECU do sprężarki

3. Praca sprężarki 

Awaria elektryczna / 
mechaniczna

W sprężarkach z cewką sprzęgła 
awarie często powstają w skutek 
przepalenia cewki. Spalenie cewki 
powoduje konieczność jej wymia-
ny - w przeciwnym wypadku należy 
wymienić sprężarkę. 

 

Cewka elektromagnesu

Przepalona cewka 
sprzęgła

Cewka sprzęgła
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Hałas
Zablokowana sprężarka
Najczęstszą przyczyną zablokowania sprężarki jest niewystarczająca ilość 
oleju lub ciała obce, które dostały się do układu.  

 W przypadku zablokowania sprężarki konieczna jest jej
        wymiana. 

Uszkodzona piasta sprzęgła 
(zablokowana sprężarka)

Zalecamy sprawdzenie kodów 
błędów w pamięci komputera. 

Usterki elektryczne

Wtyczka diagnostyczna 
(OBD)

Hałas
Prawdopodobną przyczyną hałasu w kabinie  jest nieprawidłowa ilość czyn-
nika, co może być spowodowane zbyt małą (nieszczelność) lub zbyt wysoką 
jego ilością. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta, aby stosować 
odpowiednie ilości oleju i czynnika. 

Inną przyczyną nadmiernego hałasu mogą być ciała obce lub zbyt mała ilość 
oleju w układzie, która prowadzi do uszkodzenia sprężarki. Inne komponen-
ty, np. wadliwe koło pasowe alternatora lub napinacz pasa, również mogą 
uszkodzić sprężarkę.

Napęd pasa (sprężarka,  
alternator, napinacz paska)
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Smarowanie układu klimatyzacji
Uzupełnienie oleju w sprężarce: należy upewnić się, że zastosowano właści-
wą ilość i typ oleju*. W pierwszej kolejności należy spuścić olej ze sprężarki, 
aby upewnić się, że ilość jest zgodna z zaleceniami producenta sprężarki. 
Jeżeli będzie to konieczne, należy uzupełnić brakującą ilość oleju. Należy 
zawsze przestrzegać wytycznych producenta sprężarki w kwestii ilości i typu 
oleju. 

Instrukcja uzupełniania oleju jest dostępna na naszym  
kanale YouTube.  
(https://www.youtube.com/user/HCCARGO)

Wyciek oleju: zalecamy użycie naszego wykrywacza nieszczelności, lampy 
UV lub przeprowadzenie testu ciśnieniowego, aby odnaleźć nieszczelności; 
następnie wymagana jest wymiana uszkodzonej części.

 *Nie należy mieszać olejów  
         różnego typu

Oleje do sprężarek HC-CARGO

Sprężarka uszkodzona w wyniku 
braku oleju

Osuszacz

   
Po otwarciu układu klimatyzacji ko-
nieczna jest wymiana osuszacza, który 
pochłania wilgoć w układzie, jako że 
środek absorbcyjny traci swoje właści-
wości po rozszczelnieniu układu. 

• W starszych pojazdach osuszacz jest 
zazwyczaj podłączony do przewodów. 
W nowszych pojazdach jest on często 
przyłączany do skraplacza.

• Nadmierne ilości oleju również mogą 
zatkać osuszacz. Z tego względu przy 
dodawania oleju należy stosować się 
do wytycznych producenta.

Zbiornik na środek  
absorpcyjny osuszacza 

Skraplacz z osuszaczem

Skraplacz 
z osuszaczem

Dowiedz się więcej:
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Napełnianie układu czynnikiem 
chłodzącym
Po zakończeniu procesu  
odzyskiwania czynnika w cało-
ści można przeprowadzić test 
szczelności. Po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku można przy-
stąpić do wytworzenia próżni. 
Następnie należy napełnić układ 
nowym czynnikiem chłodniczym, 
co powinno trwać co najmniej 20 
minut.

Sprężarka hybrydowa
Należy stosować olej do sprężarek elektrycznych przeznaczony do pojazdów 
hybrydowych, w przeciwnym wypadku  
sprężarka może ulec uszkodzeniu.

Klimatyzacja: właściwe ciśnienie 
robocze
Typowe problemy objawiające się wysokim/niskim ciśnieniem niemieszczą-
cym się w wartościach ciśnienia roboczego: 

1. Dodanie zbyt małej lub zbyt dużej ilości czynnika chłodniczego
2. Użycie zbyt dużej ilości czynnika spowoduje nadciśnienie
3. Blokada poszczególnych elementów lub całego układu
4. Awaria skraplacza
5. Awaria wentylatora
6. Awaria sprężarki 

Prawidłowe zakresy ciśnienia roboczego układu

Patrz wykres na stronie 22
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Klimatyzacja: właściwe ciśnienie układu

• TEMPERATURA OTOCZENIA 

• Układ powinien zostać naprawiony, poddany testowi szczelności i napeł-
niony czynnikiem. Odczyt wskazania manometru zależny jest od tem-
peratury otoczenia. Podane wartości będą różniły się w zależności od 
rodzaju środka chłodniczego. 

• Np. dla temp. otoczenia 24 °C zakres niskiego ciśnienia zawiera się od 
2,4 do 3,1 bara, a wysokiego ciśnienia - od 10,3 do 11,7 bar.

Temperatura otoczenia jest zewnętrzną temperaturą atmosferyczną

Przepłukiwanie układu klimatyzacji 
Detergent do płukania:  
Jest to wysoce wydajna metoda płukania służąca do usuwania wszelkiego 
rodzaju ciał obcych i resztek.  
 

 
Należy pamiętać, aby po płukaniu usunąć wszystkie pozostałości środka
czyszczącego. Układ musi zostać sprawdzony próżniowo. Po przepłuka-
niu układu zaleca się użycie azotu w celu usunięcia wszelkich pozosta-
łości środka do płukania i skutecznego osuszenia układu klimatyzacji.

Czynnik chłodniczy i stacja napełniania:  
skutecznie usuwa luźne ciała obce, jednak nie tak efektywnie jak de-
tergent do płukania. Układ musi zostać sprawdzony próżniowo. 

Części, których nie należy przepłukiwać:

1. Sprężarka
2. Zawory rozprężne* / Dysze dławiące*
3. Osuszacz* 

*Należy zastosować obejście lub zainstalować nową część po płukaniu 

Płukanie należy zawsze przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta.

Wpływ temperatury otoczenia na ciśnienie w obwodach
Temperatura otoczenia °C Wskazanie niskiego ciśnienia Wskazanie wysokiego 

ciśnienia
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www.hc-cargo.pl


