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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

SYSTEMU KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ  

WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z RÓŻNYMI CZYNNIKAMI CHŁODNICZYMI 

 

W artykule poddano analizie systemy klimatyzacji samochodowej pod względem efektywności energetycznej. Obecnie 

w układach tych najpopularniejsze czynniki chłodnicze to R 134a – czynnik chłodniczy który posiada dość znaczny potencjał 

tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = 1440) oraz R 1234 yf – posiada niską wartość GWP = 4, lecz istnieją pewne kontro-

wersje związane z wpływem produktów jego spalania na zdrowie i życie człowieka. Na te szkodliwe produkty spalania (kwas 

fluorowodorowy) narażeni jesteśmy zwłaszcza podczas kolizji drogowej kiedy to w jej następstwie rozszczelnieniu ulegnie 

układ klimatyzacji. W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego czynnika m.in. Mercedes wprowadził na rynek auta z ukła-

dami klimatyzacji współpracującymi z czynnikiem chłodniczym R 744 – dwutlenkiem węgla. Trwają również badania nad za-

stosowaniem czynników R 290 (propan) oraz R 600a (izobutan), ciekawą alternatywą jest również R 152a oraz R 717 (amo-

niak). 

 

WSTĘP 

Samochodowa instalacja klimatyzacyjne w swej budowie nie 
różni się aż tak bardzo od zwykłego układu chłodniczego jaki spo-
tkać możemy choćby w chłodziarkach domowych czy np. pompach 
ciepła. Jedyne różnice polegają na sposobie napędu sprężarki oraz 
co najważniejsze elastyczne połączenia gumowe zamiast stałych. 
Jest to podyktowane zmieniającymi się warunkami eksploatacji 
instalacji. W obu przypadkach sprężarka w zamkniętym obiegu 
spręża (przetłacza) czynnik chłodniczy, który oddaje ciepło do oto-
czenia i pobiera je z kabiny auta lub wnętrza lodówki. Przemiany 
termodynamiczne czynnika chłodniczego natomiast są dokładnie 
takie same. Przedstawiono to poglądowo na rysunku 1.  

 
Rys. 1. Diagram chłodniczy z przedstawionymi przemianami czyn-
nika chłodniczego w obiegu przegrzanym z dochłodzeniem 
 

Dodatkowo ukazano również charakterystyczne punkty prze-
miany czynnika chłodniczego na wykresie oraz na schemacie blo-
kowym urządzenia chłodniczego. Schemat blokowy urządzenia 
przedstawia rysunek 2. 
 

 
Rys. 2. Poglądowy schemat blokowy urządzenia chłodniczego 
z naniesionymi punktami charakterystycznymi początku i końca 
przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego 
 

Powyższy schemat obrazuje jeden z wariantów obiegu chłodni-
czego. Pominięto w nim szereg zjawisk które uwzględnione 
są w części obliczeniowej artykułu. Należą do nich m.in.: przegrza-
nie czynnika chłodniczego na drogach ssawnych, spadki ciśnienia, 
sprawność izentropowa sprężarki. 

1. OBLICZENIA TERMODYNAMICZNE OBIEGÓW 
CHŁODNICZYCH DLA CZYNNIKÓW 
SYNTETYCZNYCH  

Najpopularniejszym czynnikiem chłodniczym używanym w kli-
matyzacji samochodowej był czynnik R 134a. Zastąpił on wycofany 
z użytku i produkcji czynniki R 12,  który wykazywał negatywny 
wpływ na warstwę ozonową oraz przyczyniał się do powstawania 
efektu cieplarnianego. Obecnie R 134a jest wycofywany z klimaty-
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zacji samochodowych i zastępowany R 1234 yf oraz R 744 (dwu-
tlenkiem węgla). Zgodnie  z prawem obowiązującym na ternie Unii 
Europejskiej od roku 2017 wszystkie auta z klimatyzacją użytkowa-
ne na obszarze Unii Europejskiej musza używać czynników chłodni-
czych których potencjał tworzenia efektu cieplarnianego nie prze-
kracza 150 (GWP ˂ 150). Czynniki chłodnicze które spełniają 
te kryterium to m.in.: 
– R 1234 yf – GWP = 4  
– R 744 (CO2) – GWP = 1 
– R 152a – GWP = 142 
– R 290 (propan) – GWP = 3 
– R 600a (izobutan) – GWP = 3 
– R 717 (amoniak) – GWP = 0 [1] 

Wartość GWP dla czynnika chłodniczego R 11 według różnych 
szacunków jest wyższa od 10000, natomiast dla czynnika chłodni-
czego R 134a, GWP = 1440 

Wartość GWP dla czynnika chłodniczego R 11 według różnych 
szacunków jest wyższa od 10000, natomiast dla czynnika chłodni-
czego R 134a, GWP = 1440. 

Do obliczeń efektywności energetycznej układów chłodniczych 
(klimatyzacji samochodowej) posłużono się programami kompute-
rowymi [2] i [3] 

Syntetyczne czynniki chłodnicze podane analizie to R 12, 
R 134a, R 1234 yf i R 152a. Obliczenia przeprowadzono dla tych 
samych warunków pracy urządzenia.  

Założenia: 
– temperatura powietrza zewnętrznego, tp = 30oC 
– temperatura powietrza w kabinie pojazdu, tkab 20oC   
– temperatura parowania, to =  10oC 
– temperatura skraplania, tk = 40oC 
– przegrzanie na zaworze rozprężnym, Δtzr = 5K 
– sprawność izentropowa sprężarki, ηiz = 0,7 
– temperatura na ssaniu sprężarki, tss = 18oC 
– wydajność chłodnicza, Qo = 3kW 
– dochłodzeni ciekłego czynnika w skraplaczu, td = 5K 

Na rysunku 3 przedstawiono obieg przegrzany z dochłodze-
niem wraz z poszczególnymi jednostkowymi wydajnościami układu. 
Na wykresie zaznaczono następujące parametry opisane równa-
niami: 
Jednostkowa wydajność chłodnicza: 
 

 
 
Jednostkowa praca sprężania: 
 

 
 
Jednostkowa wydajność skraplacza (całkowite ciepło oddane): 
 

 
 

Jednostkowa wydajność skraplacza (ciepło oddane jedynie w skra-
placzu): 
 

 
 

Teoretyczny współczynnik efektywności chłodniczej obiegu: 
 

 
 

Moc teoretyczna silnika sprężarki: 
 

 
 

Masowy strumień czynnika chłodniczego: 
 

 
 

Właściwa wydajność grzewcza (moc skraplacza):  
 

 
 

 

 
Rys. 3. Obieg przegrzany z dochłodzeniem w układzie lgp – h 

 
Jak widać z przeprowadzonej analizy czynnik chłodniczy 

R 152a wydaje się być dobra alternatywą dla wycofywanego 
R 134a. Oba czynniki chłodnicze cechują się wysoką efektywnością 
energetyczną, podobne są również ciśnienia robocze panujące 
w układzie. Z punktu widzenia masowego natężenia przepływu, 
gęstości pary i co za tym idzie, spadków ciśnienia w przepływie, jest 
on korzystniejszy [1]. Jednak R 152a z powodu małej zawartości 
fluoru jest palny. Pod względem bezpieczeństwa zaklasyfikowano 
go do grupy A2. W efekcie zaostrzone względy bezpieczeństwa 
wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych oraz 
każdorazowej analizy ryzyka związanego z wykorzystaniem  czyn-
nika R 152a [1]. 

 

2. OBLICZENIA TERMODYNAMICZNE OBIEGÓW 
CHŁODNICZYCH DLA CZYNNIKÓW NATURALNYCH  

Analizie poddano również naturalne czynniki chłodnicze: R 290 
oraz R 600a. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyka 
przedstawioną w punkcie 1. R 744 (CO2) pracuje w obiegu nadkry-

Tab.1. Porównanie syntetycznych czynników chłodniczych pod 
względem pracy układu 

Czynnik 
chłodniczy 

qo 

[kJ/kgK] 
lt 

[kJ/kgK] 
qk 

[kJ/kgK] 
qk’ 

[kJ/kgK] 
 

[kg/s] 

Nt 

[kW] 
Qk 

[kW] 
COPCH 

[-] 

R 12 123,5 21,8 134,5 150,1 0,024 0,53 3,27 5,66 

R 134a 159,7 27,8 170,3 190,3 0,019 0,52 3,2 5,77 

R 1234 yf 134,0 25,7 142,1 162,7 0,022 0,57 3,13 5,26 

R 152a 257,2 43,9 269,0 304,5 0,012 0,52 3,23 5,77 
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tycznym co nie pozwala na dokładne porównanie parametrów pracy 
układu z czynnikami pracującymi w obszarze pary mokrej. Warto 
jednak zauważyć że niektóre prace eksperymentalne podają, 
że instalacja z CO2 jest efektywniejsza od obecnie stosowanych 
instalacji z R 134a, natomiast testy te nie są równoważne z uwagi 
na różne konstrukcje analizowanych rozwiązań [4].  

 

 
Jak wynika z przedstawionych wyników naturalne czynniki 

chłodnicze są energetycznie uzasadnioną alternatywa dla czynnika 
R 134a. Zarówno propan jak i izobutan wykazują wysoka efektyw-
ność energetyczną w analizowanym zakresie zmienności parame-
trów pracy układu klimatyzacji samochodowej. W analizie pominięto 
czynniki chłodniczy R 717 (amoniak). Jak wynika z badań literatu-
rowych cechują się on najlepszymi osiągami energetycznymi, lecz 
ze względu na jego toksyczne działanie wymaga się stosowania 
specjalnych środków bezpieczeństwa w konstrukcji urządzeń 
i podczas jego eksploatacji.  

Wadą czynników chłodniczych z grupy węglowodorów jest ich 
palność. Z tego względu umieszczone są one w grupie bezpieczeń-
stwa A3. Urządzenia chłodnicze napełnione tymi substancjami 
podlegają przepisom przeciwwybuchowym. Wymagania konstruk-
cyjne zawarte są w odpowiednich normach (PN – EN 378, DIN 
7003). 

PODSUMOWANIE 

Czynniki chłodnicze używane w samochodowych instalacjach 
klimatyzacyjnych są klasyfikowane jak substancje kontrolowane. 
Oznacza to że cały czas monitoruje się ich produkcję, dystrybucje 
oraz wycieki do atmosfery. Jak wykazują analizy teoretyczne i ba-
dania eksperymentalne nowe syntetyczne czynniki spełniają wymo-
gi środowiskowe lecz w niektórych przypadkach wykazują niską 
efektywność energetyczną. Dodatkowo pomija się ich negatywny 
wpływ na zdrowie i życie ludzi. Obecnie zaostrzające się wymogi 
unijne wymuszają na producentach poszukiwania takich czynników 
chłodniczych które oprócz neutralnego zachowania się względem 
środowiska, będą również bezpieczne w eksploatacji.  

Jak wykazały obliczenia R 152a wydaje się być korzystniej-
szym pod względem efektywności energetycznej, zamiennikiem R 
134a niż R 1234 yf. Jego efektywność energetyczna przy poczynio-
ny założenia jest wyższa o R1234 yf o ok 9%. W stosunku do R 
134a nie zauważamy zmiany efektywności, natomiast masowy 

przepływ czynnika chłodniczego skutkuje pozwala na dobór mniej-
szej sprężarki. Niestety jego palność przynajmniej na razie eliminuje 
go w tym wyścigu. Zarówno izobutan jak i propan wykazują wyższą 
efektywność w stosunku do R 1234 yf, odpowiednio o ok 3% oraz 
o około 12%. Niestety tutaj również przeszkoda jest ich palność. 

Prężnie natomiast rozwijają się projekty związane z dwutlen-
kiem węgla jako alternatywa dla syntetycznych czynników chłodni-
czych. Jest on tani i nie ma potrzeby jego odzyskiwania oraz utyli-
zacji. Niestety jego praca w obiegach nadkrytycznych i podkrytycz-
nych nadal stwarza pewne problemy. Nie mniej jednak należy prze-
widywać że ta technologia ma przyszłość zarówno pod względem 
środowiskowym jak i energetycznym. 
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The energy efficiency of automotive air conditioning system 
working with different refrigerants 

The article analyzes automotive air conditioning systems 

in terms of energy efficiency. Currently, for these systems the 

most popular are two refrigerants R-134a and R 1234 yf. The 

R 134a is the refrigerant that has a fairly high global warm-

ing potential (GWP = 1,440). R1234yf - has a low GWP = 4, 

but there are controversies related to the impact its products 

of combustion to human health and life. Due to concerns 

regarding this refrigerant, among others the Mercedes Com-

pany launched the car with the air conditioning systems 

working with the refrigerant R 744 - carbon dioxide. Also are 

ongoing research on the use of refrigerants R 290 (propane) 

and R600a (isobutane), an interesting alternative is the 

R 152a and R-717 (ammonia). 
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Tab.1. Porównanie naturalnych czynników chłodniczych pod wzglę-
dem pracy układu 

Czynnik 
chłodniczy 

qo 

[kJ/kgK] 
lt 

[kJ/kgK] 
qk 

[kJ/kgK] 
qk’ 

[kJ/kgK] 
 

[kg/s] 

Nt 

[kW] 
Qk 

[kW] 
COPCH 

[-] 

R 290 301,2 51,3 320,4 355,8 0,01 0,51 3,19 5,88 

R 600a 295,1 55,1 330,6 354,1 0,01 0,55 3,31 5,45 


