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PRZEGLĄD CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH  

W KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 

 

W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji samochodo-

wej. Analizując stosowane substancje w klimatyzacji samochodowej można zauważyć że na przestrzeni lat przechodzi się 

z czynników które były bezpieczne dla człowieka ale nie ekologiczne, na czynniki które są proekologiczne lecz mogą być nie-

bezpieczne dla zdrowie i życia człowieka. Obecnie już ponad 95% nowych samochodów w Unii Europejskiej posiada klimaty-

zację. Znacząco przyczyniają się one do globalnego ocieplenia nie tylko po przez emitowane spaliny ale również przez emisję 

czynników chłodniczych o wysokim wskaźniku GWP. W związku z czym UE narzuca kolejne obostrzenia dotyczące wymagań 

jakie musza spełniać te substancję. Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/40 / WE przewiduje, że od 1 stycznia 2017 tylko 

czynniki chłodnicze z GWP niższym niż 150 mogą być stosowane w systemach klimatyzacyjnych nowych pojazdów. Wymagania 

te obecnie spełnia czynnik chłodniczy syntetyczny R 1234 yf oraz naturalny R 744 – dwutlenek węgla. Ten drugi wydaje się być 

przyszłościową alternatywa dla zastępowanego R 134a. Jest on proekologiczny (GWP =1) oraz jego wyciek nie stanowi zagro-

żenia dla człowieka.  

 

WSTĘP 

Samochodowa instalacja klimatyzacyjna działa w oparciu 
i przemiany termodynamiczne czynnika chłodniczego. Przemiany te 
mają na celu odbieranie lub dostarczanie ciepła do kabiny samo-
chodu osobowego lub pojazdu transportu publicznego. Czynnik 
chłodniczy jest substancją niskowrzącą co oznacza że wrze 
w temperaturze dużo niższej od zera. Jako substancja posiada 
również szereg cech fizykochemicznych które pozwalają na wyko-
rzystanie go w chłodnictwie oraz ogrzewnictwie.  

Czynniki chłodnicze oceniane są pod wieloma względami, m.in. 
klasyfikuje się je ze względu na pochodzenie: 
– naturalne czynniki chłodnicze,  
– syntetyczne czynniki chłodnicze, 

oraz ze względu na skład: 
– jednorodne czynniki chłodnicze, 
– wieloskładnikowe czynniki chłodnicze (mieszaniny) 

– mieszaniny zeotropowe, 
– mieszaniny blisko -  azeotropowe, 
– mieszaniny azeotropowe. 
Wprowadzono również systematykę tych substancji pod wzglę-

dem ich składu chemicznego: 
– CFC – chlorofluorowęglowodory, 
– HCFC – wodorochlorofluorowęglowodory, 
– HFC – wodorofluorowęglowodory, 
– HFO – wodorofluoroolefiny, 
– HFE – wodrofluoroeter, 
– FC – flurowęglowodory, 
– HC – wodrowęglowodory. 

Do jednego z najważniejszych podziałów czynników chłodni-
czych należy podział ze względu na ich palność i toksyczność. 
Wszystkie informacje na ten temat zawarte zostały w normie PN- 
EN 378.  

Obecnie substancje te są nazywane „substancjami kontrolowa-
nymi” ponieważ ich emisja do atmosfery powoduje rozpad ozonu 
znajdującego się w stratosferze oraz przyczyniają się do wzrostu 

efektu cieplarnianego. Aby ocenić czynniki chłodnicze pod tym 
względem wprowadzono wskaźniki środowiskowe ODP i GWP oraz 
wskaźnik TEWI. Oznaczają one kolejno: 
– ODP – Ozone Deplation Potential – potencjał niszczenia war-

stwy ozonowej odniesiony do czynnika chłodniczego R 11 dla 
którego ODP = 1, 

– GWP – Global Warming Potential – globalny potencjał tworze-
nia efektu cieplarnianego odniesiony do dwutlenku węgla CO2 
dla którego GWP = 1, 

– TEWI – Total Equivalent Warming Impact – całkowity równo-
ważny wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego [2]. Szczegó-
łowe informacje dotyczące wpływu eksploatacji samochodo-
wych instalacji klimatyzacyjnych na globalne ocieplenie opiera-
jące się na analizach wartości wskaźnika TEWI można znaleźć 
w pozycji [2]. 
Czynniki chłodnicze wykorzystywane w klimatyzacji samocho-

dowej muszą cechować się bezwzględnie ODP = 0. Wartość 
wskaźnika GWP obecnie zależy od wieku pojazdu i zgodnie z roz-
porządzeniem Komisji Europejskiej od roku 2017 wszystkie samo-
chodowe instalacje klimatyzacyjne powinny używać czynników 
chłodniczych o GWP ˂ 150. Wskaźnik TEWI służy do oceny wpływu 
systemu klimatyzacji na globalne ocieplenie w całym okresie jej 
eksploatacji.  

1. CZYNNIKI CHŁODNICZE STOSOWANE  
W KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 

Namiastkę klimatyzacji samochodowej zauważyć można już 
w 1930 roku kiedy to w samochodach montowano specjalne chłod-
nice wodne. Pozwalały one na odparowanie wody co w rezultacie 
pozwoliło obniżyć temperaturę powietrza. Urządzenia te montowane 
były na zewnątrz auta a chłodne powietrze wtłaczane było do środ-
ka przez otwartą szybę [3].  

Pierwszym syntetycznym czynnikiem chłodniczym wykorzysty-
wanym w klimatyzacji samochodowej był czynnik R 12. Wynalaz-
cami tej substancji byli pracownicy koncernu motoryzacyjnego 
General Motors [1]. W roku 1974 Frank Sherwood i Mario Molina 
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stawiają tezy dotyczące wpływy emisji do atmosfery związków CFC 
(do których należy R 12) na rozpad ozonu stratosferycznego. Na-
stępnie na mocy Protokołu Montrealskiego z 16 września  1987 roku 
dotyczącego m.in. ochrony warstwy ozonowej zdecydowano się 
na usunięcie R 12 z samochodowych instalacji chłodniczych. Od 
1994 roku w klimatyzacji samochodowej stosuje się czynnik chłod-
niczy R 134a jako zamienniki R 12.  

Coraz większy udział czynników chłodniczych w procesie glo-
balnego ocieplenia skłonił producentów samochodów do poszuki-
wania rozwiązań alternatywnych dla R134a o niższym wskaźniku 
GWP. Komisja Europejska w 2006 roku opublikowała nową dyrek-
tywę nakazującą od stycznia 2011 stosowanie czynników chłodni-
czych, dla których wskaźnik GWP w nowych samochodach nie 
przekracza 150, natomiast od stycznia 2017 będzie to dotyczyć 
wszystkich samochodów jeżdżących na drogach Unii Europejskiej.  

Jednym z alternatywnych czynników chłodniczych jest R 1234 
yf (nazwa handlowa: Opteon yf). Jest to związek należący do grupy 
HFO, nie wykazuje negatywnego wpływu na warstwę ozonową oraz 
cechuje się niskim wskaźnikiem GWP. Poniże porównano czynniki 
chłodnicze najczęściej wykorzystywane w klimatyzacji samochodo-
wej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Jak wynika z prac badawczych nad nowym czynnikiem chłod-
niczym R 1234 yf jest on przyjazny dla środowiska naturalnego lecz 
może być niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi.  

Sytuacja taka może zaistnieć zwłaszcza podczas wycieku tej 
substancji w skutek rozszczelnienia instalacji klimatyzacyjnej. Pod-
czas zderzenia czołowego auta najbardziej narażony na uszkodze-
nie jest wymiennik ciepła (skraplacz/parowacz) znajdujący się 
w przedniej części auta. Na rysunku 1 przedstawiono schemat 
instalacji klimatyzacyjnej na tle jednostki napędowej zlokalizowanej 
z przodu pojazdu. 

Na skutek rozszczelnienia instalacji klimatyzacyjnej pary gazu 
R 1234 yf mogą być narażone na kontakt z gorącymi powierzch-
niami lub otwartym płomieniem. Efektem ubocznym rozpadu czyn-
nika R 1234 yf pod wpływem ciepła jest wydzielanie się fluorowodo-
ru, który to w połączeniu z wodą np. użytą do zgaszenia, tworzy 
kwas fluorowodorowy. Fluorowodór drażni drogi oddechowe, posia-
da ostry zapach, z łatwością przenika do organizmu ludzkiego bez 
uczucia bólu, także przez skórę, doprowadzając do śmierci człowie-
ka, o ile osoba poszkodowana nie zostanie poddana natychmiasto-
wym zabiegom ratowniczym. Czynnik chłodniczy przenikając z 
komory silnika przez układ wentylacyjny do wnętrza auta, z łatwo-
ścią trawi elementy wykonane z tworzyw sztucznych a nawet szkło 

[5]. 
 

 
Rys.1. Schemat poglądowy samochodowej instalacji klimatyzacyj-
nej  

2. PORÓWNANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  
R 1234YF I R 744 (CO2) W KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEJ 

Podczas pracy samochodowej instalacji klimatyzacyjnej czyn-
nik chłodniczy R 1234yf zachowuje się podobnie jak R 134a. Jedy-
ną modyfikacją niezbędne do zastosowania R1234yf jest nowy 
zawór rozprężny który zwiększa masowe natężenie przepływu 
czynnika w celu skompensowania niższego ciepłu parowania. Jed-
nak jego wskaźnik GWP wynosi 4 w przeciwieństwie do R 134a 
którego GWP równe jest 1440. Obiecującą substancją wykorzysty-
waną w chłodnictwie jest  R 744 - dwutlenek węgla CO2. Jego GWP 
jest równe 1 i jest wartością bazową dla obliczania wskaźnika GWP 
dla innych czynników chłodniczych. Dyrektywa Komisji Europejskiej 
2006/40 / WE przewiduje, że od 1 stycznia 2017 tylko czynniki 
chłodnicze z GWP niższym niż 150 mogą być stosowane w syste-
mach klimatyzacyjnych nowych pojazdów. R1234yf i R744 spełniają 
wymogi dyrektywy, lecz R1234yf zawiera w swej budowie fluor, 
który może tworzyć niebezpieczny kwasu fluorowodorowy.  

Układy zaprojektowane do współpracy z R744 pracują pod ci-
śnieniem do dziesięciu razy wyższe niż te przeznaczone do 
R1234yf. W okresie letnim, ciśnienie szczytowe wynosi około 100 
bar - powyżej poziomu ciśnienia krytycznego (proces nadkrytyczne). 
To sprawia, że układ sterowania jest bardziej skomplikowany, nie-
mniej jednak nie stanowi problemu. Współczynnik efektywności 

Tab. 1.  Wybrane właściwości czynników chłodniczych używanych w samochodowej instalacji klimatyzacyjnej [7], [8] 

Właściwości 
R 12 

(ISCEON 12) – Rhone – Poulenc 

R 134a 

(Suva 134a) – Du Pont 

R 1234yf 

(Opteon yf) – Du Pont 

Formuła chemiczna CCl2F2 C2H2F4 C3H2F4 

Masa molowa 120,91 g/mol 102,03 g/mol 114 g/mol 

Temperatura wrzenia (1,013 bar) -29,75 oC -26,10 oC -29,4 oC 

Temperatura krytyczna 111,97 oC 101,1 oC 95oC 

Ciśnienie krytyczne 41,4 bar 40,6 bar 34 bar 

Ciśnienie pary (25oC) 6,5 bar 6,6 bar 6,7 bar 

Gęstość krytyczna 565 kg/m3 511,9 kg/m3 478,01 kg/m3 

Ciepło właściwe cieczy (25oC) 1,00 kJ/kgK 1,44 kJ/kgK - 

Ciepło właściwe pary (25oC) 0,606 kJ/kgK 0,85 kJ/kgK - 

ODP 1 0 0 

GWP ˃10000 1200 (1440 – ASHRE) 4 

Temperatura samozapłonu - ˃750 405oC 

ATL (atmosfperic life time) 130 lat 16 lat ≈ 11 dni 

Stężenie granicznej wybuchowości w 

powietrzu 
- - 

od 6,2% 

 do 12,3 % 

Preferowany olej PAG (Poly Alkylene Glycol) PAG i POE (Polyolester) PAG i POE 

Grupa bezpieczeństwa A1 A1 A2L 
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energetycznej COP jest porównywalny w warunkach klimatu umiar-
kowanego, ale nieco niższy w gorących i wilgotnych strefach klima-
tycznych. Jednak system klimatyzacji  z R 744 może być zaprojek-
towany do kompensowania niższych wartości COP. Instalacje te  
mniejsze ze względu na wyższą zdolność chłodzenia objętościowe-
go czynnika R744 [6]. 

Obecnie R 744 stosowany jest z powodzeniem w nowych sa-
mochodach marki Mercedes m.in. w klasach E i S oraz VW np. 
w nowych Tauronach 1,9 TDI. 

PODSUMOWANIE 

Obecnie Unia Europejska dąży do maksymalnego zredukowa-
nia negatywnego wpływu instalacji chłodniczych, grzewczych oraz 
klimatyzacyjnych na środowisko naturalne. Najbardziej widoczne 
jest to w przypadku samochodowych instalacji klimatyzacyjnych 
w których od stycznia 2017 roku wykorzystywane mogą być jedynie 
czynniki chłodnicze o wskaźniki GWP nie wyższym niż 150. 
W związku z powyższym rynek czynników chłodniczych wykorzy-
stywanych w przemyśle motoryzacyjnym uległ znacznemu uszczu-
pleniu jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko te które spełniają wymogi 
unijne.  

Jedną z alternatywnych substancji jest Opteon yf. Niestety nie 
spotkał się on z aprobata przedstawicieli koncernów samochodo-
wych, mimo iż jest stanowczo promowany przez Unię Europejską.  
Dodatkowo istnieje wiele badań które potwierdzają jego negatywny 
wpływ na zdrowie i życie człowieka.  Sprzeciw ten zaowocował 
pracami nad alternatywnymi czynnikami chłodniczymi które spełnia-
ją dyrektywy unijne. Należy do niech np. R 744 – dwutlenek węgla. 
Obecnie na terenie Unii Europejskiej ale i nie tylko eksploatowane 
są auta zawierające ten czynnik w instalacji klimatyzacyjnej.  

Jak wykazały badania jest on całkowicie bezpieczny dla zdro-
wia i życia ludzi, nawet gdy dojdzie do jego wycieku. Instalacje na 
CO2 wykazują zbliżoną wartość COP z R 1234 yf dla tych samych 
parametrów pracy. Nie jest konieczna utylizacja R 744 podczas 
złomowania pojazdu. Wadą niewątpliwie jest wyższe (ok 10 razy) 
ciśnienie w instalacji (obieg nadkrytyczne). Nie powoduje to jednak 
problemów związanych ze sterowaniem procesami.  

Oprócz CO2 ciekawymi alternatywami dla klimatyzacji samo-
chodowej pod względem ekologicznym i cenowym są również 
R 600a (izobutan) oraz R 290 (propan). Są to jednak substancje 
palne (należące do grupy bezpieczeństwa A3) i w związku z tym 
wymagają innych konstrukcji instalacji oraz dodatkowych zabezpie-
czeń.  
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A review of the most popular refrigerants  
used in automotive air conditioning 

The paper presents a review of the most popular refrig-

erants used in automotive air conditioning. Analyzing the 

trends of substances used over the years can be seen giving 

up the human safety for green but hazardous refrigerants. 

Nowadays on European market over 95 percent of new cars 

have air condition. It significantly contributes to global 

warming not only by emitted exhaust fumes but also by the 

emission of refrigerants with a high GWP factor (Global 

Warming Potential). European Commission Directive 

2006/40 / EC provides that from beginning of January 2017 

only refrigerants with a GWP of less than 150 can be used in 

air conditioning systems of new vehicles. These requirements 

currently meet the synthetic refrigerant R 1234 yf and natural 

R 744 - carbon dioxide. The carbon dioxide appears to be a 

futuristic alternative to replace R-134a. It is environmentally 

friendly (GWP = 1) and the leak poses no threat to humans. 
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