
NRF oferuje pełen asortyment ponad 1750 różnych produktów 
klimatyzacji samochodowej o jakości OE do niemal wszystkich 
marek, a także wyposażenie do obsługi warsztatowej układów AC.

Ponad 80% wszystkich nowych samochodów wyposażonych 
jest fabrycznie w systemy klimatyzacji. 

Rynek AC jest zorientowany na wzrost i wymaga 
wykwalifikowanych specjalistów oraz części zamiennych do 
obsługi układów, uwzględniających ochronę środowiska.

 

Zaleca się wypełnić układ azotem i sprawdzić w warunkach 

podwyższonego ciśnienia (min. 10 bar przez 30 minut) w 

celu wykrycia ewentualnych nieszczelności przed napełnie-

niem właściwym czynnikiem roboczym.

Opróżnianie układu (usuwanie gazu) powinno trwać co 

najmniej 45 minut. 

Zawsze napełniać układ odpowiednią ilością czynnika ro-

boczego. Zaleca się napełnianie układu przy użyciu jedynie 

zaworu serwisowego po stronie wysokiego ciśnienia (przy 

wyłączonym silniku !), aby uniknąć sprężania fluidu podczas 

pierwszego uruchomienia sprężarki.

Jeśli układ wyposażony jest w wiatrak należy sprawdzić jego 

poprawne działanie przy skraplaczu.

Zawsze sprawdzać ciśnienie po obu stronach układu.

Zawsze sprawdzać temperaturę powietrza dostarczanego 

do kabiny, aby upewnić się że system działa właściwie.  

 

 
Sprężarka:

Problem*): brak lub niewystarczająca wydajność, głośna praca, 

nieszczelność

Naprawa: w większości przypadków wymiana przy uszkodzeniach 

mechanicznych + wymiana osuszacza!

Uwaga: jeśli olej jest zanieczyszczony cząsteczkami metalu prze-

płukać układ i wymienić osuszacz oraz zawór rozprężny! 

 

Skraplacz:

Problem: nieszczelność w wyniku korozji lub uderzeń drobnych 

kamieni, zniszczenie w wyniku kolizji, zatkanie przez brud i zanie-

czyszczenia drogowe

Naprawa: wymiana przy nieszczelnościach + wymiana osuszacza! 

Przy zatkaniu konieczne ostrożne oczyszczenie i przepłukanie

 

Osuszacz:

Problem: granulat zanieczyszczony wilgocią, zablokowany filtr

Naprawa: zawsze wymiana, szczególnie w przypadkach gdy wy-

mieniane są także skraplacz lub sprężarka

Uwaga: wymiana zawsze gdy system jest rozszczelniony dłużej niż 

przez godzinę!

Zawór rozprężny:

Problem: zablokowany przez drobne cząsteczki (ze sprężarki)

Naprawa: wymiana

 

Parownik:

Problem: nieszczelność w wyniku korozji, zatkanie

Naprawa: wymiana przy nieszczelności + wymiana osuszacza! Przy 

zatkaniu konieczne ostrożne oczyszczanie. Stosować spray dezyn-

fekujący, aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnego zapachu.

 

* W wielu przypadkach wadliwa praca sprężarki jest wynikiem nie-

wystarczającej ilości czynnika roboczego, w wyniku czego jest ona 

niewłaściwie nasmarowana i chłodzona. Ze względu na koniecz-

ność stosowania elastycznych węży i gumowych uszczelek, żaden 

z układów AC nie jest 100% szczelny. Utrata czynnika roboczego z 

tym związana nie powinna przekraczać 10% rocznie. Zalecane jest 

serwisowanie układu AC przynajmniej raz w roku. 

 

Powszechne awarie układu AC 

more than cooling parts >

KlimAtyZACjA
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Należy zawsze działać zgodnie z lokalnymi przepisami 

dotyczącymi klimatyzacji samochodowej. 

Zawsze stosować okulary i rękawice ochronne przy pracy 

z czynnikiem roboczym i przestrzegać zakazu palenia 

podczas wymiany. 

Przed montażem nowej części należy sprawdzić zgodność 

wszystkich podłączeń i innych elementów z zastępowaną 

częścią.

Przed odłączeniem jakichkolwiek części należy odzyskać 

znajdujący się w układzie czynnik roboczy przy zastosowa-

niu odpowiedniego sprzętu do obsługi układów AC. 

Zawsze używać dwóch kluczy nasadowych podczas podłą-

czania i rozłączania rurek, aby uniknąć ich skręcenia. 

Po wymontowaniu starej części zawsze zaślepić wlot i 

wylot węży/rurek odpowiednimi korkami.

Przed usunięciem nakrętki sprężarki, pozostawić ją przez 

chwilę w ciepłym miejscu. Zredukuje to przyciąganie wil-

goci przez olej znajdujący się wewnątrz.

Przy każdym otwarciu układu lub wymianie sprężarki, parow-

nika lub skraplacza należy wymienić osuszacz. 

Przy poważniejszych nieszczelnościach układu (uszkodzony 

wąż, pęknięcia części) często dochodzi do wycieku większych 

ilości oleju. W takim przypadku należy sprawdzić i w razie 

konieczności dopełnić poziom oleju (rodzaj i ilość zazwyczaj 

są podane na sprężarce). 

W celu uniknięcia zanieczyszczenia cząsteczkami i wilgocią nie 

usuwać korków/nakrętek, o ile nie jest to konieczne. Zasada 

ta dotyczy wszystkich części, a w szczególności osuszacza i 

sprężarki.

Zawsze stosować nowe o-ringi i uszczelki.

Przed zamontowaniem nanieść cienką warstwę oleju na 

o-ringi/uszczelki i sprawdzić czy są właściwie umiejscowione. 

Zbyt luźne lub zbyt mocne dokręcenie może spowodować 

nieszczelność.

                                   Ciąg dalszy na stronie 4  

Ogólne wskazówki przy wymianie części układu AC  

Sprężarka:   

Funkcja: zwiększa ciśnienia czynnika roboczego napływającego z parownika (0.8-2.5 bar) do ciśnienia 

kondensacyjnego (6- 15 bar). Spręża jedynie gaz, nie ciecz.

Umiejscowienie: zamontowana w pobliżu silnika, napędzana wałem korbowym i paskiem. Urucha-

miana i zatrzymywana poprzez sprzęgło elektromagnetyczne.  

W nowszych modelach samochodów możliwa sprężarka o ciągłym działaniu (bezsprzęgłowa), ale ze 

zmienną pojemnością skokową  (3-100%).

Rodzaje: sprężarka tłokowa ze stałą lub zmienną pojemnością skokową (do 10 cylindrów), sprężarka 

obrotowa i sprężarka ślimakowa.

Skraplacz: 

Funkcja: ochładza sprężony czynnik roboczy (gaz, 6-15 bar) poniżej temperatury skraplania i dostar-

cza czynnik w ciekłej postaci

Umiejscowienie: zawsze z przodu chłodnicy i w bezpośrednim strumieniu powietrza.

Rodzaje: okrągłe rurki/żeberka, serpentynowy, równoległego przepływu (PF).

Osuszacz: 

Funkcja: absorbuje wilgoć (wodę), filtruje drobne cząsteczki (pochodzące ze sprężarki), przechowu-

je ciekły czynnik roboczy (tylko w systemach z termostatycznym zaworem rozprężnym).

Umiejscowienie: w komorze silnika, pionowo lub poziomo (najlepiej w bezpośrednim strumieniu 

powietrza).

Rodzaje: pionowe, poziome, stalowe, aluminiowe.

 

Parownik: 

Funkcja: odparowuje ciekły czynnik roboczy wykorzystując ciepło z kabiny samochodu. Zaabsorbo-

wane ciepło jest transportowane przez czynnik roboczy w stanie gazowym do sprężarki. 

Umiejscowienie: zazwyczaj w obudowie HVAC .

Rodzaje: okrągłe rurki/żeberka, serpentynowy, płytki/żeberka.

Zawór rozprężny:   

Funkcja: redukuje przepływ czynnika roboczego powodując spadek ciśnienia w parowniku. Kontro-

luje ilość dostarczanego czynnika roboczego. 

Umiejscowienie: przy parowniku (komora silnika lub obudowa HVAC).

Rodzaje: konwencjonalne lub blokowe.

Klimatyzacja samochodowa    

Z technicznego punktu widzenia, system AC nie 

wytwarza zimnego powietrza, lecz absorbuje ciepło z 

kabiny samochodu (zimno jest wynikiem “nieobecno-

ści” ciepła). Ciepło absorbowane jest poprzez proces 

parowania czynnika roboczego. Dodatkowym efek-

tem jest skraplanie wilgoci z powietrza na powierzch-

ni parownika i jego osuszanie.

Odparowany czynnik roboczy jest następnie transpor-

towany do komory silnika, gdzie ulega kondensacji w 

wyniku wzrostu ciśnienia. 

Podczas kondensacji uwalniane jest zmagazynowane 

ciepło. Czynnik roboczy w stanie ciekłym przemiesz-

cza się do kabiny samochodu, gdzie po spadku ciśnie-

nia  następuje parowanie. Cały proces powtarzany jest 

ponownie (cyklicznie).

Zasada działania układu z zaworem rozprężnym 

Zewnętrzna średnica rurki

3/8” ( 9,50 mm)

1/2” (12,70 mm) 

5/8” (15,80 mm)

3/4” (19,05 mm) 

Gwint  

5/8” (Nr. 6)

3/4” (Nr. 8) 

7/8” (Nr. 10) 

1 1/16” (Nr. 12)  

Moment obrotowy dokręcania w Nm

15 - 17 

20 - 27 

28 - 36 

37 – 47

Zalecana standardowa specyfikacja momentu obrotowego podłączeń o-ring:
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