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Fachowa wymiana
kompresora klimatyzacji

 kontrola paska napędowego pod ką

2 Oleje chłodnicze
Konieczne jest przestrzeganie treści in
strukcji producenta i ulotki dołączonej do
opakowania oraz wymagań dotyczących
lepkości.
2.1. Napełnianie olejem
Każdy element układu klimatyzacji za
wiera olej chłodniczy. Podczas naprawy
olej ten jest usuwany wraz z wymienia
nym komponentem i dlatego niezbędne
jest odpowiednie uzupełnienie jego ilości.
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Zawór ciśnieniowy ssący
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Wałek napędowy

20% parownik

10% przewody

10% filtr-osuszacz/
         zasobnik
10% skraplacz

Fot. Mahle

50% kompresor
Fot. Mahle

Czynnik chłodniczy zasysany jest z pa
rownika w stanie gazowym w warunkach
niskiego ciśnienia i niskiej temperatu
ry, następnie sprężany i przesyłany do
4
skraplacza (również w postaci gazowej)
5
6
w warunkach wysokiego ciśnienia i wy
Przekrój kompresora klimatyzacji:
sokiej temperatury.
1. zaciski śrubowe, 2. zawór ciśnieniowy ssący, 3. głowica cylindra,
Wadliwy lub uszkodzony kompresor 4. uszczelnienie, 5. tłok, 6. tarcza krzywkowa, 7. wał napędowy,
8. obudowa, 9. korek spustowy oleju, 10. koło zębate
klimatyzacji może powodować:
Zaciski śrubowe
Tarcza krzywkowa
1
6

Średni rozkład całkowitej ilości
oleju w obwodzie czynnika chłodniczego

Napełnić układ klimatyzacji
czynnikiem chłodniczym:
Zawsze przestrzegać instrukcji
napełniania układu.
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Sitka filtracyjne
kompresora klimatyzacji:
Praktyczna porada:
W razie potrzeby przed montażem
zamontować sitko filtracyjne na
przewodzie ssącym kompresora
klimatyzacji
Praktyczna porada:
Przestrzegać instrukcji producenta
dotyczących:
a) czasu podciśnienia
b) ilości napełniania czynnikiem
chłodniczym
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Środek do wykrywania
nieszczelności:
Dodać środek do wykrywania
nieszczelności
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1. próba ciśnieniowa układu
2. test szczelności
3. kontrola układu

2 Oleje chłodnicze:
Pamiętaj! Przed instalacją nowego
kompresora klimatyzacji należy zawsze
sprawdzić, czy ilość i lepkość oleju są
zgodne ze wskazaniami producenta –
w razie potrzeby uzupełnić jego ilość!
W tym celu kompresor klimatyzacji należy opróżnić i ponownie napełnić ilością
podaną przez producenta. Podczas
montażu trzeba wymienić o-ringi.



Przekrój kompresora klimatyzacji

Przy pomocy stacji serwisowej:
1. wygenerować podciśnienie
2. przeprowadzić próbę szczelności
3. napełnić układ czynnikiem chłodniczym



czą lub jej brak,
 kod błędu w urządzeniu sterującym
klimatyzacji lub silnika.
Przyczyny usterki mogą być następujące:
 uszkodzenie łożyska z powodu zuży
cia lub wadliwego napinacza;
 nieszczelności w wale lub obudowie
kompresora klimatyzacji;



 niewystarczającą wydajność chłodni

Wymienić zawór rozprężny/dławiący/
filtr-osuszacz/zasobnik i o-ringi



 emisję hałasu;
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 nieszczelność układu;

Wyszukiwanie usterki
Podczas próby działania i pomiaru ciśnie
nia w układzie powinny być wykonane
następujące czynności:
 sprawdzenie, czy kompresor klima
tyzacji włącza się, czy wtyk przyłą
czeniowy jest prawidłowo osadzony
i czy do urzadzenia dochodzi na
pięcie;
 kontrola elektrycznego zaworu steru
jącego i sygnału sterowania;
 kontrola prawidłowego osadzenia
przewodów czynnika chłodniczego;

Zainstalować nowy lub zregenerowany
kompresor klimatyzacji



 uszkodzone elementy mocujące

Sprawdzić układ pod kątem nieszczelności/
zanieczyszczeń/ciał stałych



 korozja



 ciała stałe (np. opiłki).

1 Kompleksowe płukanie:
Pamiętaj! Wymiana kompresora wymaga przepłukania całego ukladu klimatyzacji
oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych – w tym także komponentów, których
nie można przepłukać.

Zdemontować kompresor klimatyzacji



Instrukcje szczegółowe
1 Kompleksowe płukanie
Cząsteczki zanieczyszczeń w układzie
klimatyzacji usuwa się przez dokładne
przepłukanie całej instalacji. W zależno
ści od stopnia zanieczyszczenia można
do płukania użyć jednego z czynników
chłodniczych (R134a lub R1234yf) lub
specjalnego roztworu płuczącego. Kom
presory klimatyzacji, osuszacze (aku
mulatory) i zawory rozprężne lub dysze
dławiące nie mogą być płukane. Usterka
kompresora klimatyzacji może oznaczać,
że układ jest zanieczyszczony (metalowe
opiłki, cząsteczki elastomeru, produkty
korozji) lub że takiego zanieczyszczenia
nie można wykluczyć. Przepłukanie ukła
du w razie wymiany tego elementu jest
niezbędne.

 niedobór czynnika chłodniczego;

Odessać czynnik chłodniczy



 niedobór oleju chłodniczego;

Sprawdzić kompresor klimatyzacji
w stanie zamontowanym

Niesprawny



 elektryczny zawór sterujący;

Praktyczna porada:
a) sprzęgło magnetyczne
b) uszkodzenia mechaniczne
c) elektryczny zawór sterujący
d) nieszczelność



Kompresor klimatyzacji służy do sprężania i pompowa
nia czynnika chłodniczego. Zazwyczaj jest on napędzany
przez silnik pojazdu za pomocą paska klinowego lub wielo
rowkowego. Istnieją różne rodzaje kompresorów układu
klimatyzacji, ale każdy z nich może ulec awarii

Sprawny



kompresora;
 elementy stykowe (złącza elektryczne);





 mechaniczne uszkodzenie obudowy

Sprawdzić przyczynę:
a) usterka obiegu czynnika chłodniczego
b) usterka elektryczna
c) usterka w otoczeniu kompresora
klimatyzacji (napęd pasowy, agregaty
dodatkowe)



tem prawidłowego dopasowania, na
prężenia i ewentualnych uszkodzeń;
 kontrola wzrokowa szczelności;
 porównanie wartości ciśnień po stro
nie wysokiego i niskiego ciśnienia;
 odczytanie błędów z pamięci.
Uwaga! Przed instalacją nowego kompre
sora klimatyzacji trzeba sprawdzić, czy
ilość i lepkość oleju są zgodne ze wskaza
niami producenta. Olej w razie potrzeby
należy uzupełnić.

1. nakleić naklejkę serwisową
2. wykonać jazdę próbną
3. udokumentować wykonane prace
Procedura analizy błędów i wymiany komponentu

Poniższy wykres przedstawia średnie roz
mieszczenie oleju w układzie.
2.2. Ilość i parametry oleju
Przed zamontowaniem nowego kompre
sora klimatyzacji lub podczas uzupeł
nienia oleju chłodniczego należy zawsze
przestrzegać ilości i parametrów lepkości
oleju zgodnie ze specyfikacją producenta
pojazdu.
2.3. Ilość oleju przynależna do kompresora
Ten sam kompresor klimatyzacji może
być stosowany w różnych pojazdach lub
instalacjach, dlatego przed jego instala
cją trzeba koniecznie sprawdzić lub sko
rygować poziom oleju. W tym celu cały
olej należy spuścić i zebrać. Następnie

kompresor klimatyzacji napełnia się
olejem w ilości wskazanej przez produ
centa pojazdu (ilość oleju w układzie).
Aby zapewnić jego równomierne roz
prowadzenie, trzeba kompresor przed
montażem ręcznie obrócić 10 razy.
W każdym indywidualnym przypadku
należy przestrzegać instrukcji i specyfika
cji producenta pojazdu.

3 Sitka filtracyjne
kompresora klimatyzacji
Podczas wymiany kompresora klima
tyzacji cały układ należy przepłukać
w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń
i obcych cząstek. Jeśli mimo płukania
w układzie pozostaną zanieczyszczenia, 
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