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Streszczenie 
W artykule omówiony został wpływ stosowania sprężarek klimatyzacji różnej konstrukcji na ener-

gochłonność autobusu miejskiego. Porównane zostały rozwiązania, w których zastosowano klasyczną 
sprężarkę z napędem mechanicznym oraz sprężarkę elektryczną. Badania układów zostały zrealizowa-
ne na autobusach miejskich wyposażonych w tradycyjne i alternatywne układy napędowe. W pracy 
zaprezentowano przykładowe wyniki badań emisyjnych realizowanych w teście jezdnym SORT 1 oraz 
podczas postoju pojazdu, gdzie pracujący silnik spalinowy obciążany był przez włączenie układu kli-
matyzacji. W pomiarach wykorzystany został mobilny analizator spalin należący do grupy PEMS 
(Portable Emissions Measurement Systems). Urządzenie realizowało pomiar stężeń związków szkodli-
wych z jednoczesnym uwzględnieniem masowego natężenia przepływ, a także rejestrowało dane gene-
rowane przez centralną jednostkę sterująca pojazdu. Otrzymane wyniki zostały opracowane w taki 
sposób, aby wyznaczyć względny wpływ danego układu na całkowitą energochłonność pojazdu.  

WSTĘP 

Stosowanie klimatyzacji w pojeździe ma istotne znaczenie nie tylko w odniesieniu do 
komfortu podróżowania, ale również w kwestii bezpieczeństwa jazdy. Głównym zadaniem 
układu jest obniżanie wilgotności oraz temperatury w danej przestrzeni. Uzyskanie odpo-
wiednich warunków klimatycznych w przedziale kierowcy wpływa na jego dobrą sprawność 
psychofizyczną. Ponadto w deszczowe dni klimatyzacja pozwala osuszać szyby, co znacznie 
poprawia widoczność, a tym samym bezpieczeństwo podróży [1]. 

Obecnie coraz powszechniej stosowane są układy klimatyzacji w pojazdach użytkowych 
takich jak autobusy. Zastosowanie tego rozwiązania jest szczególnie ważne w przypadku auto-
busów miejskich, ponieważ pasażerowie podróżujący nimi często spędzają w ich wnętrzu kil-
kadziesiąt minut dziennie, dojeżdżając lub wracając z pracy/szkoły. Ważne jest żeby ta podróż 
była dla nich jak najmniej męcząca. Od układu klimatyzacji stosowanego w autobusie miej-
skim wymagane jest, aby charakteryzował się wysoką sprawnością i szybkością działania. 
Wynika to z charakteru pracy pojazdu, a więc częstego otwierania drzwi związanego z wie-
trzeniem pojazdu oraz przewożenia dużej liczby pasażerów, z których każdy generuje ciepło. 

Przewoźnicy miejscy, którzy w swoich flotach posiadają autobusy wyposażone w klima-
tyzacje, są zobowiązani do włączania jej podczas wysokich temperatur. Regulują to umowy 
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pomiędzy władzami miast, a firmami transportowymi. Korzystanie z omawianego układu 
wiąże się ze zwiększeniem zużycia paliwa, a tym samym zwiększeniem emisyjności pojazdu. 
W celu minimalizowania ich negatywnego wpływu na ekologiczność autobusu, konieczne 
jest dopasowanie układu klimatyzacji do pojazdu i stosowanie nowoczesnych rozwiązań. 

1. METODYKA BADAŃ 

1.1. Charakterystyki badanych obiektów 
Celem badań było wyznaczenie energochłonności układów klimatyzacji wykorzystują-

cych różne typy sprężarek. Aby to zrealizować przeprowadzono badania emisyjne w różnych 
warunkach pracy pojazdu (rys. 1). Na podstawie otrzymanych danych określono zużycie pa-
liwa, a tym samym wyznaczono wpływ działania układów klimatyzacji na obciążenie silnika 
spalinowego [3]. Otrzymane wyniki badań zostały opracowane w sposób umożliwiający wy-
znaczenie względnego wpływu działania układu klimatyzacji na energochłonność pojazdu. 

 
Rys. 1. Widok autobusu podczas badań energochłonności układu klimatyzacji 

W badaniach wykorzystano układy klimatyzacji jednego producenta należące do grupy 
systemów ultralekkich. W obu przypadkach główne elementy wykonane były z wytrzymałych 
komponentów charakteryzujących się małą masą. Części wykonywane w przeszłości 
z miedzi, w badanych rozwiązaniach zastąpiono komponentami ze stopów lekkich. W ten 
sposób obniżono masę układu o kilkadziesiąt procent w porównaniu do tradycyjnych rozwią-
zań. Układy klimatyzacji zostały zaprojektowane jako zwarte systemy modułowe, które moż-
na w łatwy sposób zamontować na dachu pojazdu. Jest to zgodne z obecnie panującymi tren-
dami, gdyż producenci coraz częściej stosują rozwiązania kompaktowe [2]. Ponadto badane 
układy charakteryzowały się bardzo niską emisją hałasu. W przypadku układu wykorzystują-
cego napęd mechaniczny, zastosowano otwartą tłokową sprężarkę napędzaną paskiem klino-
wym. Sprężarka wykonana jest głównie z aluminium, posiada 4 cylindry ustawione w ukła-
dzie V, po 2 na każdą stronę, a w układzie smarowania zastosowano zintegrowany system 
zbierania oleju. Maszyna może sprężać takie czynniki, jak: R134a, R404A, R407C, R507 
oraz R22. Sprężarka elektryczna, zastosowana w drugim układzie klimatyzacji, posiada jed-
noczęściową obudowę z hermetycznie zintegrowanym silnikiem elektrycznym o starcie bez-
pośrednim. Całość układu jest półhermetyczna. W konstrukcji występują 4 cylindry w ukła-
dzie V. Olej smarujący podgrzewany jest za pomocą grzałki zabudowanej w karterze. Sprę-
żarka, tak jak w poprzednim przypadku, może przetłaczać różnego rodzaju czynniki [5].  
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1.2. Warunki realizacji pomiarów 
Podczas realizacji badań wpływu działania klimatyzacji na energochłonność pojazdu mie-

rzono emisję w cyklach z wyłączoną i włączoną klimatyzacją. Dla każdego cyklu wykonano 
po 4 przejazdy odzwierciedlające test jezdny SORT 1. Na rys. 2 przedstawiono przykładowe 
przebiegi charakterystyk przejazdu, po jednym z każdego cyklu. Teoretyczna prędkość śred-
nia przejazdu powinna wynosić 12,6 km/h. W przypadku wszystkich przejazdów dotyczących 
badań autobusu wyposażonego w układ klimatyzacji ze sprężarką mechaniczną uzyskano 
średnią prędkość równą 12,67 km/h. W przypadku badań drugiego rozwiązania, średnia pręd-
kość ukształtowała się na poziomie 12,96 km/h. Uzyskane przebiegi są bliskie założonym, co 
pozwala na dokonanie obiektywnego porównania otrzymanych wyników emisyjnych. 

 
Rys. 2. Przebieg prędkości w funkcji czasu dla testu jezdnego SORT 1 – klimatyzacja ze sprężarką 

mechaniczną 

Dodatkowo przeprowadzono badania emisyjne autobusu podczas postoju – silnik spali-
nowy pracował na biegu jałowym. Wykonano po 3 serie pomiarowe trwające po 300 s każda, 
w dwóch cyklach. W pierwszym cyklu pojazd miał wyłączone wszystkie układy, pracowała 
jedynie jednostka spalinowa. Natomiast w drugiej serii włączona została klimatyzacja, która 
dodatkowo obciążała silnik spalinowy. Omawiane badania pozwoliły odzwierciedlić warunki 
zatoru ulicznego lub dłuższego postoju na skrzyżowaniu. 

1.3. Aparatura pomiarowa 
Emisja związków toksycznych i szkodliwych mierzona była za pomocą mobilnego przy-

rządu SEMTCH DS amerykańskiej firmy Sensors Inc (rys. 3, tab. 1). Urządzenie jest jednym 
z najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych należących do grupy PEMS (Portable 
Emissions Measurement Systems). Próbka gazów wylotowych silnika spalinowego pobierana 
jest za pomocą sondy masowego natężenia przepływu spalin. Badane gazy transportowane są 
specjalną drogą grzaną, w której utrzymywana jest temperatura 191°C. To zapobiega skrapla-
niu się węglowodorów. W przypadku badania silnika ZS próbka przechodzi przez filtr w celu 
usunięcia cząstek stałych. Przygotowane w ten sposób gazy wylotowe poddaje się dokładnym 
pomiarom w odpowiednich analizatorach. W pierwszej kolejności badana jest zawartość wę-
glowodorów w analizatorze FID (Flame Ionization Detector). W kolejnym etapie próbka jest 
schładzana do temperatury 4°C i trafia do analizatora NDUV (Non-dyspersive Detector Ultra 
Violet), odpowiedzialnego za pomiar stężeń tlenku oraz dwutlenku azotu. Przedostatnim eta-
pem jest pomiar stężenia tlenku i dwutlenku węgla za pomocą analizatora NDIR (Non-
dyspersive Detector Infra Red). W ostatnim kroku mierzona jest ilość tlenu przy użyciu elek-
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trochemicznego czujnika. Wszystkie analizatory przed pomiarem poddaje się zerowaniu trwa-
jącemu kilka minut w celu uwzględnienia zanieczyszczenia otaczającego powietrza. Urządze-
nie SEMTECH DS podłącza się do systemu OBD i układu GPS w celu zebrania większej 
i dokładniejszej ilości danych. Połączenie między komputerem sterującym, a przyrządem mo-
że być realizowane bezprzewodowo lub też przewodowo. Wyniki podczas pomiaru można 
cały czas podglądać na ekranie monitora w formie wykresów bądź tablic. 

 
Rys. 3. Widok mobilnego przyrządu SEMTECH DS w trakcie badań 

Tab. 1. Charakterystyka mobilnego analizatora SEMTECH DS. [4] 
Parametr Metoda pomiaru Dokładność [%] 

Stężenie związków   
CO NDIR – niedyspersyjna (podczerwień), zakres 0-10% ±3 
HC FID – płomieniowo-jonizacyjna, zakres 0-10 000 ppm ±2,5 
NOx = (NO + NO2) NDUV – niedyspersyjna (ultrafiolet), zakres 0-3000 ppm ±3 
CO2 NDIR – niedyspersyjna (podczerwień), zakres 0-20% ±3 
O2 elektrochemiczna, zakres 0–20% ±1 

Częstotliwość próbkowania 1-4 Hz  

Przepływ spalin 
masowe natężenie przepływu 
Tmax do 700oC 

±2,5 
±1 zak. 

Czas nagrzewania 25 min  
Czas odpowiedzi T90 < 1 s  
Obsługiwane systemy  
diagnostyczne 

SAE J1850/SAE J1979 (LDV) 
SAE J1708/SAE J1587 (HDV) 
CAN SAE J1939/J2284 (HDV) 

 

2. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

2.1. Badania realizowane w teście jezdnym SORT 1 
W przypadku emisji CO, CO2, NOx oraz HC dokonano porównań pomiędzy kolejnymi 

cyklami pomiarowymi i stwierdzono, że dla wszystkich badanych związków szkodliwych ich 
emisja wzrastała zawsze, gdy załączony został układ klimatyzacji. Na rys. 4 przedstawiono 
wybrane przebiegi emisji sekundowej CO2 uzyskane podczas badań w kolejnych cyklach po-
miarowych. Na prezentowanym wykresie dodatkowo został zamieszczony teoretyczny prze-
bieg prędkości testu jezdnego SORT 1 oraz przebieg temperatury mierzonej wewnątrz pojaz-
du. Jest to punkt odzwierciedlający warunki panujące w okolicy głowy pasażera siedzącego 
w środkowej części pojazdu. 
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Rys. 4. Przebieg emisji sekundowej dwutlenku węgla dla wyłączonej i włączonej klimatyzacji 

uzyskany w teście SORT 1 – klimatyzacja ze sprężarką mechaniczną 

W celu dokonania oceny energochłonności układów klimatyzacji wyposażonych w sprę-
żarki różnego typu, przeprowadzono porównanie względnej emisji drogowej uśrednionych 
wartości uzyskanych w poszczególnych seriach pomiarowych (rys 5 i 6). Otrzymane wyniki 
wskazują, że włączenie układu klimatyzacji w obu badanych przypadkach powoduje wzrost 
emisji drogowej. Jest to bezpośrednio związane ze wzrostem obciążenia silnika, a tym samym 
wzrostem zapotrzebowania na paliwo. Przy porównaniu emisji w układzie ze sprężarką me-
chaniczną, dla cyklu z włączoną klimatyzacją emisja zwiększyła się w przypadku:  
CO – 4,9%; CO2 – 9,6%; NOx – 14,1% oraz HC – 7,2%.  

 
Rys. 5. Względne wartości emisji drogowej uzyskane w teście SORT 1 – klimatyzacja ze sprężarką 

mechaniczną 

Dla układu wyposażonego w sprężarkę elektryczną w cyklu z włączoną klimatyzacją zare-
jestrowano zwiększenie emisji: CO – 1,5%; CO2 – 4,1%; NOx – 11,6% oraz HC – 6,3%. 
Znaczne różnice między cyklami wynikają z faktu, iż test SORT 1 charakteryzuje się długimi 
postojami oraz niskimi prędkościami. Tak więc silnik spalinowy pracuje w małym zakresie 
dużego obciążenia. Po włączeniu klimatyzacji obciążenie jednostki wzrasta, co przekłada się 
bezpośrednio na wzrost emisji drogowej. 
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Rys. 6. Względne wartości emisji drogowej uzyskane w teście SORT 1 – klimatyzacja ze sprężarką 

elektryczną 

2.2. Badania realizowane podczas postoju pojazdu 
Przebiegi emisji sekundowej uzyskanej podczas realizacji badań emisyjnych pojazdu na 

postoju rejestrowano w trzech próbach dla każdego cyklu. Przykładowe wyniki zostały przed-
stawione na rys. 7. Tak jak w przypadku testu jezdnego SORT 1, emisja CO2, CO, NOx i HC 
wzrastała w każdym przypadku, gdy włączony został układ klimatyzacji. Przebiegi emisji 
poszczególnych związków utrzymują się na równym poziomie. Duże różnice między cyklami 
wynikają z faktu, iż przy wyłączonych wszystkich układach obciążenie silnika jest niewielkie 
– pokonywane są jedynie opory wewnętrzne jednostki. Po włączeniu klimatyzacji obciążenie 
jednostki znacznie wzrasta, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie emisji sekundowej. 
Dodatkowo na wykresach zamieszczono przykładowy przebieg temperatury mierzonej we-
wnątrz autobusu. 

 
Rys. 7. Przebieg emisji sekundowej tlenku węgla dla wyłączonej i włączonej klimatyzacji uzyskany 

podczas badań w czasie postoju pojazdu – klimatyzacja ze sprężarką mechaniczną 
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Podczas realizacji badań na postoju niemożliwe jest wyznaczenie przebiegowego zużycia 
paliwa, gdyż pojazd nie poruszał się. Z tego względu przeprowadzono porównanie emisji 
jednostkowej (rys. 8 i 9). W tym przypadku wartości emisji mają odwrotną tendencję w po-
równaniu do emisji drogowej. To znaczy autobus z włączoną klimatyzacją osiągnął mniejsze 
wartości dla poszczególnych związków. Korzystniejsze wartości uzyskane dla pojazdu z włą-
czoną klimatyzacją wynikają z odniesienia całkowitej emisji, nie do drogi, a do wygenerowa-
nej energii (całkowitej dla przejazdu) przez silnik spalinowy. Jednostka spalinowa przy ma-
łych obciążeniach charakteryzuje się małą sprawnością. Po włączeniu klimatyzacji, czyli do-
datkowym obciążeniu silnika, zwiększyła się sprawność jednostki, która przełożyła się na 
spadek emisji jednostkowej. W przypadku układu wykorzystującego sprężarkę mechaniczną 
emisja CO spadła o 23,7%; CO2 o 17,6%; NOx o 19,9%; a HC o 15,1%. Układ klimatyzacji 
z elektryczną sprężarką, po jej załączeniu, uzyskał dla: CO spadek o 8%; CO2 o 6,2%; NOx 
o 16,6%; a HC o 12,7%. Większe różnice w udziałach poszczególnych związków świadczą 
o znaczącym wpływie klimatyzacji na całkowite obciążenie silnika podczas jego pracy 
na biegu jałowym. 

 
Rys. 8. Względne wartości emisji jednostkowej uzyskane podczas badań w czasie postoju pojazdu  

– klimatyzacja ze sprężarką mechaniczną 
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Rys. 9. Względne wartości emisji jednostkowej uzyskane podczas badań w czasie postoju pojazdu  
– klimatyzacja ze sprężarką elektryczną 

PODSUMOWANIE 

Badania emisyjne prowadzono zarówno dla pojazdu z włączoną, jak i wyłączoną klimaty-
zacją. Na podstawie porównania otrzymanych wyników możliwe było wyznaczenie wpływu 
działania poszczególnych układów klimatyzacji na całkowity bilans energetyczny pojazdu. 
Uśrednione ze wszystkich przejazdów w danym cyklu wartości względnej emisji drogowej 
wskazują, że podczas realizacji testu jezdnego SORT 1 osiągnięto znaczne różnice pomiędzy 
cyklami, w których klimatyzacja była włączona i wyłączona. Po włączeniu klimatyzacji ob-
szar pracy przy wyższych obciążeniach zwiększa się, co przekłada się bezpośrednio na wzrost 
emisji drogowej. W przypadku analizy emisji jednostkowej zarejestrowanej podczas badań na 
postoju wartości emisji mają odwrotną tendencję w porównaniu do emisji drogowej. To zna-
czy autobus z włączoną klimatyzacją osiągnął niższe wartości dla poszczególnych związków 
szkodliwych. Korzystniejsze wartości uzyskane dla pojazdu z włączoną klimatyzacją wynika-
ją z odniesienia całkowitej emisji do wygenerowanej energii (całkowitej dla przejazdu) przez 
jednostkę spalinową. Wiąże się to ze zwiększeniem sprawności silnika spalinowego. Jednak 
od pewnego punktu, wzrost obciążenia powoduje znaczny wzrost zużycia paliwa, co przekła-
da się bezpośrednio na pogorszenie omawianej emisji. 

Po dokonaniu analizy wszystkich wyników badań można stwierdzić, że zużycie paliwa dla 
układu ze sprężarką mechaniczną zwiększyło się o 5,52%, natomiast dla układu ze sprężarką 
elektryczną o 4,25%. Względne porównanie otrzymanych różnic przebiegowego zużycia pa-
liwa zaprezentowano na rysunku 10. Taka analiza pozwala wyznaczyć różnice w zapotrzebo-
waniu energetycznym układów klimatyzacji, nie uwzględniając zapotrzebowania jednostki 
spalinowej. Układ wykorzystujący sprężarkę elektryczną wymaga dostarczenia mniejszej ilo-
ści energii zawartej w paliwie o 23,01%.  

 
Rys. 10. Porównanie różnic otrzymanych z analizy względnego przebiegowego zużycia paliwa 

Podczas realizacji badań emisyjnych realizowany był pomiar temperatur wewnątrz auto-
busu. Ich rozkład wskazuje, że badane układy klimatyzacji charakteryzują się zbieżną efek-
tywnością działania. Na podstawie przeprowadzonych testów odzwierciedlających warunki 
eksploatacji pojazdu w mieście można sformułować wniosek, iż sprężarka mechaniczna wy-
maga dostarczenia większej mocy do jej napędu niż sprężarka elektryczna. Tym samym nie-
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korzystnie wpływa to na całkowitą energochłonność pojazdu, czyli powoduje wzrost emisji 
oraz zużycia paliwa. 
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THE INFLUENCE OF APPLICATION MODULES 
AIR CONDITIONING EQUIPPED  

WITH DIFFERENT TYPES OF COMPRESSORS 
FOR ENERGY CONSUMPTION ON A BUS 

Abstract 
The article discussed the effect of air conditioning equipped with different types of compressor for 

energy consumption on a bus. Compared a classic power-mechanical compressor and the electric 
compressor. The study of systems has been performed on city buses equipped with traditional and 
alternative propulsion systems. The paper presents sample results of emission tests from SORT 1 and 
at standstill while the combustion engine worked and he was loaded by the air conditioning system. In 
the measurements was used portable gas analyzer included in PEMS (Portable Emissions Measure-
ment Systems). The unit carries out measurements of harmful compounds while taking into account the 
mass flow rate, and registers the data generated by the central control unit of the vehicle. The results 
have been developed in such a way as to determine the relative influence of the total energy consump-
tion of the vehicle. 
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