
               Układ klimatyzacji w samochodzie 
 
Klimatyzacja w samochodzie dawno przestała być wyposaŜeniem luksusowym  
i spotykana jest nawet w popularnych pojazdach. 
Konstrukcja układu klimatyzacji jest podobna we wszystkich samochodach.  
RóŜnice zachodzą jedynie w zakresie zapotrzebowania na wydajność chłodniczą.  
Przedstawimy państwu kilka porad związanych z tym układem. 
 
 

 
 
 



10 kroków podstawowej kontroli i serwisu 
 
1. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zadbaj o odpowiedni strój, ochronne 

                   okulary oraz rękawiczki. 
 
2. Zwróć uwagę na następujące nieprawidłowości: 
 
  • Korozja poszczególnych elementów wskazuje na ich nieszczelność  
 
  • Ciemne oleiste struŜki na elementach układu równieŜ wskazują na nieszczelność. WykaŜe 

     ją teŜ badanie czynnikiem fluorescencyjnym i promieniami światła UV.  
 
  • Nienormalne wibracje podczas pracy kompresora/spręŜarki – wskazują na jego 

     uszkodzenie, bądź uszkodzenie jego podzespołów. 
 
3. OpróŜnij układ z całej zawartości starego czynnika chłodzącego, uŜywając do tego stacji 

    diagnostycznej.  
 
4. Uruchom program sprawdzania szczelności azotem, na ciśnienie 10 bar. Rozpyl 

     zwyczajne domowe mydło z dodatkiem wody, na elementy układu, połączenia, 

     mocowania oraz zawory. W przypadku wycieku lub nieszczelności mydło zacznie się 

     pienić. (wyłącznie przy zamkniętym układzie). Silnik samochodu powinien być uruchomiony. 
 
5. Wymień uszczelki O-ring, sprawdź dokładnie połączenia pomiędzy wszystkimi elementami 

    oraz czy są odpowiednio dokręcone.  
 
6. Jeśli otworzysz obieg układu pamiętaj, Ŝe powinieneś zainstalować nowy osuszacz  
 
7. Uruchom program sprawdzania szczelności azotem, na ciśnienie 10 bar. Rozpyl ponownie 

    roztwór mydła, tym razem na te elementy układu, które wymieniłeś oraz na ich połączenia, 

    mocowania oraz zawory. (Pamiętaj, Ŝe układ musi być zamknięty.) Dzięki temu sprawdzisz, czy 

    uszczelki O-ring nie zostały uszkodzone, a poszczególne elementy zostały poprawnie 

    zamocowane. Silnik samochodu powinien być uruchomiony. 
 
8. Odprowadź gaz z układu, pozostawiając go pustym na około 30 minut. 
 
9. Wypełnij układ czynnikiem oraz barwnikiem śledzącym nieszczelność w promieniach UV, 

    kompresor olejem smarującym, oraz wymień odpowiednie uszczelki.  
 
10. Systemy klimatyzacyjne mają wyjątkową podatność na gromadzenie się w ich wnętrzu i 

       rozmnaŜanie pleśni i bakterii. 
       MoŜe to być powodem nieprzyjemnych zapachów i przyczyną reakcji alergicznych. 
       Posiadamy w naszej ofercie preparaty o wyjątkowej skuteczność działania, która zapewnia 

       oczyszczenie i dezynfekcję całego systemu klimatyzacyjnego i zabezpiecza przed rozwijaniem 

       się mikroorganizmów. Rezultatem jest nawiew świeŜego i czystego powietrza do wnętrza 

       przestrzeni pasaŜerskiej.



 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Poni Ŝej prezentujemy kilka podstawowych porad, które mog ą stanowi ć waŜną 
pomoc w efektywnej pracy z obsług ą samochodowych systemów klimatyzacji. 
 
 
Osuszacz musi być wymieniony za kaŜdym razem, kiedy dochodzi od otwarcia lub rozszczelnienia 
układu. Raz otwarty układ, lub osuszacz powoduje, Ŝe znajdujący się w nim pochłaniacz 
natychmiast nasiąknie, powodując jego trwałe uszkodzenie. Spokojnie: to najtańszy element układu 
klimatyzacji. 
 
Przed rozpoczęciem sprawdź, czy nie ma pozostałości barwnika do badań światłem UV, jakie 
pozostać mogły w trakcie poprzednich napraw. Sprawdź wejściowy zawór, po stronie niskich 
ciśnień, pozostałości w tym miejscu będą wskazywać, Ŝe układ był juŜ wcześniej badany w ten 
sposób. 
 
Końcówkę węŜa z azotem podłączaj wyłącznie do zaworu niskich ciśnień, poniewaŜ panuje tam 
ciśnienie do 2 bar (po stronie zaworu wysokich ciśnień wartość ta wynosi od 22 bar wzwyŜ). 
 
Nie lekcewaŜ roli mydła w płynie, oraz spryskiwania nim zewnętrznych przyłączy, oraz przewodów 
układu. UŜywaj go podczas całej procedury, jednak wyłącznie kiedy układ jest zamknięty, a 
szczególnie na zakończenie, aby upewnić się, Ŝe wycieki zostały zlikwidowane. 
 
 
 
W artykule wykorzystano materiały firmy Nissens  


