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WPŁYW WYCIEKU ZIĘBNIKA NA EFEKTYWNOŚĆ ZIĘBNICZĄ  

TRANSPORTOWEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI 

 

W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu wycieku ziębnika na efektywność ziębniczą samochodowych urządzeń 

klimatyzacyjnych. Za miarę takiego wpływu przyjęto zmianę wydajności chłodniczej, współczynnika COP oraz wartości dodat-

kowego zużycia paliwa dla instalacji klimatyzacji o poziomie wycieku w zakresie 0-40%.  

 

WSTĘP 

Obecnie już ponad 95% nowych samochodów w UE [7] jest 
wyposażonych w klimatyzację. Rozwiązania szczegółowe zależą od 
producenta, mocy i typu silnika, przeznaczenia samochodu, warun-
ków klimatycznych do jakich został zaprojektowany, itd. Aktualnie 
obserwuje się zaostrzenie wymagań UE [2] odnośnie wartości 
wskaźnika oddziaływania ziębników stosowanych w klimatyzacji 
samochodowej na efekt cieplarniany, w związku z dużą liczbą insta-
lacji i wysokim stopniem wycieków.  

Pomimo podwyższenia standardu obsługi samochodowych 
urządzeń klimatyzacyjnych (ziębniczych) podczas eksploatacji i 
serwisu, problem stanowi szczelność instalacji między innymi z 
uwagi na dużą przenikliwość ziębników. Dotychczas nie udaje się 
uniknąć przedostawania się czynników ziębniczych przez nie-
szczelności np. dławnic, połączeń kołnierzowych i innych, a także 
dyfuzji przez pory metalu i przewodów elastycznych. Średnia war-
tość wycieku z instalacji samochodowej według [12] wynosi 10 
g/rok, przy czym zależy ona od stanu technicznego pojazdu i wzra-
sta w trakcie jego eksploatacji. Przepisy UE [2],[10] i krajowe [11] 
traktują jako normalne (bez konieczności naprawy) wycieki rzędu do 
40 lub 60g rocznie w zależności od budowy instalacji (odpowiednio 
dla systemu z pojedynczym lub podwójnym parownikiem). Z kolei w 
przypadku uszkodzenia mechanicznego któregoś z elementów 
ciśnieniowych cała ilość czynnika wypływa na zewnątrz. Z tego 
względu przyjmuje się, że w instalacji klimatyzacji samochodowej 
wycieki występują praktycznie zawsze.  

Jak pokazują dotychczasowe wyniki analiz [6], problematyka 
wycieku czynnika i jego wpływ na globalne ocieplenie atmosfery 
nabiera szczególnej wagi w odniesieniu do urządzeń, dla których 
przewidywane straty wycieku czynnika mogą być znaczne. 

W niniejszej pracy dokonano oceny wpływu wycieku ziębnika 
na efektywność ziębniczą samochodowych urządzeń klimatyzacyj-
nych.  

1. STANOWISKO BADAWCZE I METODYKA BADAŃ  

Badania wpływu nieszczelności na działanie układu klimatyza-
cji samochodowej prowadzone były na stanowisku ukazanym na 
rysunku 1. Schemat ideowy stanowiska przedstawiono na rysunku 
2. 

Podczas badań mierzone były: temperatura, wilgotność 
względna i prędkość przepływu powietrza przed i za parowaczem 
oraz pobór mocy przez silnik sprężarki. Dokładność wykorzystanych 
przyrządów pomiarowych zestawiono w tabeli 1.  

 
Tab. 1. Dokładność przyrządów pomiarowych  

Lp. Mierzony parametr Dokładność pomiaru 

1 Temperatura  0,5 °C 

2 Wilgotność względna 2% 

3 Prędkość przepływu powietrza 0,1 m/s 

4 Moc sprężarki 1% 

 
Parametry powietrza na wlocie do parowacza i skraplacza 

utrzymywano na stałym poziomie. Początkowe wartości zostały 

  
Rys. 1. Instalacja klimatyzacji samochodowej 
 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

980 AUTOBUSY 6/2016 
 

dobrane tak, aby przy prawidłowym napełnieniu (0% wycieku) i 
ustalonych warunkach pracy urządzenia, na powierzchni parowacza 
nie powstawał szron, a temperatura skraplania wynosiła 45°C. 
Strumień i początkowa temperatura powietrza nie były zmieniane 
podczas badań, aby ocenić wpływ wycieku przy tych samych wa-
runkach zewnętrznych pracy urządzenia.  

 

 
Rys. 2. Schemat układu z zaworem rozprężnym [4]  Oznaczenia: A 
- sprężarka, B - skraplacz, C - filtr odwadniacz, D - zawór rozprężny, 
E – parowacz, 1 – pomiar temperatury, wilgotności i strumienia 
powietrza na wlocie do parowacza, 2 - pomiar temperatury i wilgot-
ności powietrza na wylocie parowacza 

 
Badany układ klimatyzacji jest o napełnieniu 1 kg ziębnika 

R134a. Symulację nieszczelności układu realizowano poprzez 
odzysk części ziębnika z instalacji - ściągano co 100 gram (co 10%) 
aż do momentu, gdy w układzie krążyło 600 gram ziębnika (60% 
napełnienia). Umożliwiło to wykonanie serii pomiarów dla każdego 
poziomu wycieku ziębnika.  

Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczano [3], [8]:  
– Strumień masowy powietrza  
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   (1) 

gdzie: 

Vp - strumień objętościowy powietrza, m3/s,  

wm - zmierzona prędkość średnia powietrza, m/s, 

D - średnica kanału pomiarowego na wlocie powietrza do parowa-

cza (D=0,2m), m, 

ρ- gęstość powietrza (wyznaczana na podstawie pomiarów tempe-

ratury i wilgotności względnej przy pomocy programu IX-Chart 

[9]), kg/m3. 

 
– Moc (wydajność) chłodnicza 

])[( 21 kWhhmQ  
 

(2) 

gdzie: 

h1 - entalpia właściwa powietrza na wejściu do parowacza, kJ/kg, 

h2 - entalpia właściwa powietrza na wyjściu z parowacza, kJ/kg. 

Wartości entalpii właściwych powietrza wyznaczono przy uży-
ciu programu IX-Chart [9], na podstawie wyników pomiarów tempe-
ratury i wilgotności względnej powietrza. 

 
– Współczynnik efektywności ziębniczej 

N

Q
COP


  (3) 

gdzie: 
N - moc pobierana przez sprężarkę, W. 

2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Uśrednione wyniki pomiarów i obliczeń przedstawiono w tabeli 
2 i na rysunku 3. 

Do obliczeń przyjęto, że pojazd samochodowy wyposażony w 
klimatyzację zużywa dodatkowo około 1 l paliwa/100 km [1]. W 
przypadku wycieku części ziębnika z instalacji, efektywność jej 
pracy COP maleje, co przełoży się na zwiększenie zużycia energii 
dla zapewnienia wymaganego efektu chłodzenia. W związku z tym 
zużycie paliwa wzrośnie. 

Wraz ze wzrostem poziomu wycieku ziębnika w instalacji obni-
ża się wydajność chłodnicza Q oraz współczynnik wydajności 
chłodniczej COP. W efekcie następuje wzrost temperatury powie-
trza na wylocie z parowacza. Warto zwrócić uwagę, że przy wycieku 
powyżej 20 % ziębnika (napełnienie 80%), wydajność chłodnicza 
gwałtownie maleje, może być więc zbyt mała dla zapewnienia kom-
fortu cieplnego wewnątrz kabiny samochodu. Największy spadek 
wydajności układu występuje w przedziale 20 - 30% wycieku ziębni-
ka.  

Niskie wartości COP uzyskane w wyniku badań mogą być 

Tab. 2.  Wyniki pomiarów [3]  

Lp. Parametr Jednostka 
Napełnienie ziębnikiem [%] 

100 90 80 70 60 

1 
Temperatura powietrza 
na wlocie do parownika 

ºC 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 

2 
Wilgotność powietrza 

na wlocie do parownika 
% 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

3 
Temperatura powietrza 
na wylocie z parownika 

ºC 3,3 4,0 4,6 18,5 22,5 

4 
Wilgotność powietrza 

na wylocie z parownika 
% 72 70,1 69,3 33 26,6 

5 
Średnia prędkość 

powietrza na wlocie do 
parownika 

m/s 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

6 
Masowy strumień 

powietrza ( m ) 
kg/s 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 0,0178 

7 Moc silnika W 695 723 851 552 419 

8 Wydajność chłodnicza W 592,0 575,8 560,2 277,5 199,2 

9 COP - 0,85 0,80 0,66 0,50 0,46 

10 
Dodatkowe zużycie 

paliwa na klimatyzację 
[l/100km] 1 1,06 1,29 1,70 1,85 
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spowodowane tym, że zastosowany na stanowisku badawczym 
silnik miał moc jedynie 1kW i nie był wyposażony w układ regulacji 
prędkości obrotowej, co mogło przełożyć się na nieosiąganie przez 
układ nominalnych warunków pracy. Pomimo to, możliwe było 
zaobserwowanie trendów zmian parametrów pracy układu spowo-
dowanych wyciekiem ziębnika.  

Moc silnika napędzającego sprężarkę wzrasta przy poziomie 
wycieku do 20%, po czym gwałtownie spada. Wzrost mocy napę-
dowej tłumaczy się obniżaniem ciśnienia ssania przy zbyt małej 
ilości ziębnika w układzie [3]. Przy ubytku ziębnika powyżej 20% 
zaobserwowano wyraźny spadek poboru mocy przez silnik sprężar-
ki, co może być spowodowane obniżeniem ciśnienia skraplania i 
ilości ziębnika przetłaczanej przez sprężarkę. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono negatyw-
ny wpływ wycieku ziębnika na wydajność chłodniczą i efektywność 
energetyczną instalacji klimatyzacji samochodowej. Analiza została 
przeprowadzona dla instalacji klimatyzacji o poziomie wycieku w 
zakresie 0-40% początkowego napełnienia.  

Zaobserwowano, że w przypadku ubytku części ziębnika z in-
stalacji na poziomie 20% i 40%,, efektywność jej pracy COP maleje 
odpowiednio  o około 20% i 45%, co przełoży się na zwiększenie 
zużycia paliwa. Wydajność chłodnicza obniża się o 5% dla wycie-
ków rzędu 20%, gwałtownie malejąc przy większych ubytkach.  
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The impact of refrigerant leakage on the efficiency  
of the mobile air-conditioning system 

Paper discussed the results of the analysis of the impact 

of refrigerant leakage on energy efficiency of a mobile air 

conditioning system. As a measure of such an effect, it was 

adopted the change of cooling capacity, COP, and the addi-

tional fuel consumption for the air conditioning system with 

the level of leakage in the range of 0-40%. 
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