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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Πρωτόκολλο του Κιότο, έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
(ΕΚ 307/02-04-2008) και με τον κανονισμό (ΕΚ 842/2006), έχει θεσπίσει να πραγματοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων
κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα. Επίσης, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ρυθμίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ 2037/2000)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000
και απορρέουν από τη συνθήκη του Μόντρεαλ.
Στόχος του παρόντος εκπαιδευτικού οδηγού είναι να παράσχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες που απορρέουν από τις παραπάνω κανονιστικές διατάξεις
και με βάση αυτές θα πρέπει να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι. Στο πλαίσιο αυτό της
κατάρτισης του προσωπικού, το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού οδηγού αφορά τον
κανονισμό (ΕΚ 307/2008) και τις ουσίες – ψυκτικά μέσα, που από τη συνθήκη του Κιότο
συμβάλλουν στην αύξηση του «φαινόμενου του θερμοκηπίου», και ένα μικρότερο μέρος
του εκπαιδευτικού οδηγού αφορά τις ουσίες – ψυκτικά μέσα, που συμβάλουν στην «καταστροφή του όζοντος».
Επίσης, ο παρών εκπαιδευτικός οδηγός καλύπτει και τις γνώσεις και δεξιότητες που
αφορούν τις ουσίες (ψυκτικά μέσα) που συμβάλλουν στην καταστροφή της στιβάδας του
όζοντος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ 2037/2000). Οι ουσίες αυτές συνήθως περιέχουν χλώριο ή βρώμιο, και χρησιμοποιούνται μόνο από συστήματα κλιματισμού
αυτοκινήτων και όχι σε άλλες εφαρμογές ή συσκευές ψύξης / κλιματισμού, όπως οικιακά
ψυγεία, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά οικιών ή κτιρίων κ.ά.
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Αbstract
With Kyoto Protocol, the European Union committed to reduce greenhouse gas emissions. The European Parliament with European Regulation (EC 307/02-04-2008) and
Regulation (EC 842/2006) has established training programs and has set the conditions for mutual recognition of training attestations for personnel regarding air-conditioning systems with fluoridated gas emissions, installed in motor vehicles.
Moreover, substances that deplete the ozone fall under the Regulation (EC
2037/2000) of the European Parliament and the European Council of 29 June 2000,
as a result of the Treaty of Montreal.
The aim of this tutorial is to provide all technical information, knowledge and skills
that result from these regulations and on which staff should be trained. In this context,
of staff training, this tutorial mostly refers to Regulation (EC 307/2008) and substances
- refrigerants, that, according to the Kyoto treaty, contribute to the increase of the “greenhouse effect”, and another part of the tutorial refers to substances - refrigerants, which
contribute to the “destruction of ozone”.
This tutorial also covers knowledge and skills related to substances (refrigerants) that
contribute to the destruction of the ozone layer in accordance with the European Regulation (EC 2037/2000). These substances usually contain chlorine or bromine, and are
used only by air conditioning systems in cars and not in other applications or devices for
refrigeration / air conditioning, such as household refrigerators, heat pumps, air conditioners, houses or buildings etc.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και μεγέθη, όπως η έννοια
του ψυκτικού κύκλου και των θερμοδυναμικών μεγεθών που είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού των αυτοκινήτων.
Επίσης θα γίνει αναφορά στους λόγους ύπαρξης των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, στα διαφορετικά είδη (κατηγορίες) κλιματισμού οχημάτων, καθώς και στη λειτουργία των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
1. Να αναφέρουν τα κύρια θερμοδυναμικά μεγέθη της ψύξης και του κλιματισμού.
2. Να περιγράφουν με απλό τρόπο τη λειτουργία και τις φάσεις του ψυκτικού κύκλου.
3. Να αναγνωρίζουν τις φάσεις του ψυκτικού κύκλου σε διάγραμμα πιέσεων-ενθαλπίας.
4. Να αναφέρουν τους λόγους χρησιμότητας του συστήματος κλιματισμού.
5. Να γνωρίζουν τα κυριότερα είδη / κατηγορίες του συστήματος κλιματισμού που
χρησιμοποιούνται στα οχήματα.
6. Να αναφέρουν τα εξαρτήματα που αποτελούν ένα κλασικό σύστημα κλιματισμού
αυτοκινήτων.
7. Να γνωρίζουν τη λειτουργία των εξαρτημάτων του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.
8. Να γνωρίζουν τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού σε υβριδικά και ηλεκτρικά
οχήματα.

Έ ννοιες κλειδιά
Ενέργεια, θερμότητα, θερμοκρασία, τήξη, βρασμός, πήξη, εξάτμιση, υγροποίηση,
συμπύκνωση, εξάχνωση, ψύξη, αισθητή θερμότητα, λανθάνουσα θερμότητα, ενθαλπία, πίεση, ατμοσφαιρική πίεση, μανομετρική πίεση κενό, κλιματισμός, υγρασία
αέρα, καθαρότητα αέρα, ανανέωση αέρα, σύστημα ψύξης, σύστημα κλιματισμού,
ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα κλιματισμού, συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων υβριδικών αυτοκινήτων, συστήματα κλιματισμού λεωφορείων / φορτηγών,
συμπιεστής, συμπυκνωτής, εξατμιστής αφυγραντήρας, βαλβίδα εκτόνωσης.

1.1 Κύρια θερμοδυναμικά μεγέθη συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτου (a/c)
Ο άνθρωπος ανακάλυψε και κατασκεύασε διάφορες «μηχανές» με τη βοήθεια των οποίων
μετατρέπει μια μορφή ενέργειας σε άλλη μορφή, πιο «κατάλληλη» για το σκοπό που θέλει.
Έτσι υπάρχουν «μηχανές» που μετατρέπουν τη θερμική ενέργεια σε μηχανική, τη μηχανική
13
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σε κινητική, την ηλεκτρική σε θερμική κ.λπ. Ως ενέργεια1 γενικά ορίζεται η δυνατότητα που
έχει ένα σώμα να παράγει έργο. Κάθε σώμα περιέχει «εσωτερική ενέργεια».
Ως θερμότητα ορίζεται το ποσό της ενέργειας που προστίθεται ή αφαιρείται σ’ ένα
σώμα, για ν’ αλλάξει τη θερμοκρασιακή του κατάσταση (ζεστό ή κρύο) ή τη φυσική κατάσταση της μορφής του (στερεή - υγρή - αέρια). Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας
που οφείλεται στην εσωτερική κίνηση των μορίων της μάζας του. Η θερμότητα είναι επίσης
το αίτιο που προκαλεί το αίσθημα του ζεστού ή του κρύου.
Το μέγεθος το οποίο μας δείχνει πόσο ζεστό ή πόσο κρύο είναι ένα σώμα σε σχέση με
κάποιο άλλο, ορίζεται ως θερμοκρασία. Η θερμοκρασία δηλαδή είναι το φυσικό μέγεθος
που χαρακτηρίζει τη θερμική κατάσταση ενός σώματος.
Τη θερμοκρασία ενός σώματος τη μετράμε με τα θερμόμετρα. Οι μονάδες μέτρησης
της θερμότητας καθώς και της θερμοκρασίας ανάλογα με το σύστημα μέτρησης, δίνονται
στον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΣΤΗΜΑ
Διεθνές (S.I)

ΜΟΝΑΔΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Joule (J)

Μετρικό (MKSA)

Btu

Αγγλοσαξωνικός

Cal

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Κ (Kelvin)

0

C (Celsius)

0

F (Fahrenheit)

0

0
0

C = 0F – 32/1.8

C = - 273 Kelvin

F = 1.8 (0C) + 32

Για να υπάρξει μεταφορά - μετάδοση της θερμότητας, πρέπει να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας των σωμάτων. Η μεταφορά - μετάδοση της θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί
είτε με απαγωγή ή αγωγιμότητα (επαφή και χωρίς μετακίνηση ύλης), είτε με μεταφορά
(μετακίνηση ύλης), είτε με ακτινοβολία (ακτίνες). Η θερμότητα όμως μεταφέρεται - μεταδίδεται πάντα από το θερμότερο σώμα προς το ψυχρότερο (2ο Θερμοδυναμικό Αξίωμα).
Τα σώματα συναντώνται στη φύση σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί αλλαγή στην κατάσταση ενός σώματος, π.χ. από στερεά σε υγρή κατάσταση ή το αντίθετο, με την πρόσθεση ή αφαίρεση θερμότητας στη μάζα του. Το φαινόμενο της αλλαγής κατάστασης (μορφής) από στερεά σε υγρή κατάσταση με συνεχή πρόσθεση θερμότητας και από υγρή σε αέρια, λέγεται τήξη. Η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η
αλλαγή κατάστασης από αέρια κατάσταση σε υγρή και με συνεχή αφαίρεση θερμότητας
σε στερεά κατάσταση λέγεται πήξη.
Βρασμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα υγρό αρχίζει να βράζει και να αλλάζει
κατάσταση και να γίνεται αέριο (ατμοποιείται). Η θερμοκρασία όπου αρχίζει η αλλαγή
κατάστασης (υγρή σε αέρια) λέγεται θερμοκρασία βρασμού και εξαρτάται από το υλικό
και την πίεση όπου πραγματοποιείται το φαινόμενο του βρασμού. Η σχέση ανάμεσα στην
πίεση και τη θερμοκρασία (βρασμού) είναι ανάλογη. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η πίεση αυξάνεται και η θερμοκρασία βρασμού και αντίστροφα.
Υπάρχει και το παρόμοιο φαινόμενο της εξάτμισης, η μετατροπή δηλαδή υγρού σε
αέριο, με τη διαφορά ότι ο βρασμός πραγματοποιείται σε όλη τη μάζα του υγρού, ενώ η
εξάτμιση γίνεται μόνο στην επιφάνεια του υγρού. Το αντίστροφο φαινόμενο της εξάτμισης
δηλαδή η μετατροπή από αέριο σε υγρό με απαγωγή θερμότητας λέγεται συμπύκνωση.
1. 1ο Θερμοδυναμικό Αξίωμα: «Η ενέργεια μεταφέρεται και μετασχηματίζεται, αλλά ούτε δημιουργείται, ούτε καταστρέφεται».

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Α/C)

Υπάρχει και το φαινόμενο της απευθείας μετατροπής από στερεά σε αέρια κατάσταση, που ονομάζεται εξάχνωση. Η μετατροπή, π.χ. της ναφθαλίνης ή του ξηρού πάγου,
είναι φαινόμενο εξάχνωσης.
Για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι μεταβολές χρειάζεται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί θερμότητα. Το ποσό της θερμότητας που απαιτείται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί σε
μάζα ενός (1) Kg για να αυξηθεί ή να μειωθεί η θερμοκρασία της μάζας κατά ένα βαθμό
Κελσίου ή Κέλβιν λέγεται ειδική θερμότητα.
Το ποσό της θερμότητας που απαιτείται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από τη μάζα (Μ)
ενός σώματος ώστε η θερμοκρασία του να μεταβληθεί από Τ1 σε Τ2, δίνεται από τη σχέση
Q = M x C x (T2 – T1), όπου Q είναι το απαιτούμενο ποσό θερμότητας, σε Kcal ή Kj ή Btu,
Μ είναι η μάζα του υλικού, σε Kg ή lb, C η ειδική θερμότητα του υλικού, σε Kcal / Kg 0C ή
Kj / Kg Κ ή Btu / lb 0F, Τ2 η τελική θερμοκρασία του σώματος σε 0C ή 0F και Τ1 η αρχική
θερμοκρασία του σώματος σε 0C ή 0F.
Επίσης, υπάρχουν και δυο ακόμα μεγέθη που απαιτούνται για τη μελέτη και πληρέστερη κατανόηση και υπολογισμούς των συστημάτων κλιματισμού. Το ένα μέγεθος είναι η
αισθητή θερμότητα και το άλλο η λανθάνουσα θερμότητα.
Ως αισθητή θερμότητα ονομάζεται το ποσόν της θερμότητας το οποίο μεταβάλλει τη
θερμοκρασία του σώματος (αύξηση ή μείωση), αλλά η κατάσταση του σώματος, π.χ. είναι υγρή, παραμένει σταθερή, ενώ ως λανθάνουσα θερμότητα ονομάζεται το ποσόν της
θερμότητας το οποίο απαιτείται για την αλλαγή της κατάστασης του σώματος, π.χ. από
υγρή σε αέρια, αλλά η θερμοκρασία του σώματος παραμένει σταθερή. Το άθροισμα της
αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας, δηλαδή το συνολικό ποσό της «εγκλωβισμένης»
ενέργειας (θερμότητας) στα υλικά, ονομάζεται ενθαλπία.
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα σχετικά με όλα αυτά τα φαινόμενα και μεγέθη είναι το νερό, γιατί μπορεί να βρεθεί και στις τρεις καταστάσεις, στερεά, υγρή και αέρια, και
που οι περισσότεροι τις γνωρίζουν και έχουν προσωπικές εμπειρίες.
Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνονται τα σχετικά ποσά θερμότητας, οι καταστάσεις
του νερού στις αντίστοιχες θερμοκρασίες των αλλαγών των καταστάσεων του νερού.

Σχήμα 1.1.1: Καταστάσεις του νερού στις αντίστοιχες θερμοκρασίες.
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1.
2.
3.
4.
5.

Άνοδος της θερμοκρασίας με σταθερή τη μορφή του πάγου (Αισθητή).
Αλλαγή της μορφής του σε νερό, με σταθερή τη θερμοκρασία (Λανθάνουσα).
Άνοδος της θερμοκρασίας με σταθερή τη μορφή του νερού (Αισθητή).
Αλλαγή της μορφής του σε ατμό με σταθερή τη θερμοκρασία (Λανθάνουσα).
Άνοδος της θερμοκρασίας με σταθερή τη μορφή του ατμού (Αισθητή).

Όλα αυτά τα φαινόμενα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες για κάθε
υλικό, και αυτές οι θερμοκρασίες (σημεία) βρασμού, τήξης, πήξης, συμπύκνωσης, εξάτμισης, εξάχνωσης, εξαρτώνται επίσης από την πίεση (συνήθως ατμοσφαιρική) όπου πραγματοποιούνται.
Ως πίεση ορίζεται η δύναμη που εφαρμόζεται σε κάθε υλικό ανά μονάδα επιφάνειας.
Υπάρχει η ατμοσφαιρική πίεση που είναι η πίεση που ασκείται από την ατμόσφαιρα μετρούμενη στο επίπεδο της θάλασσας, η μανομετρική που είναι κάθε πίεση μεγαλύτερη
της ατμοσφαιρικής και η απόλυτη πίεση ή υποπίεση που είναι κάθε πίεση μικρότερη της
ατμοσφαιρικής.
Κλίμακα
μανομετρικής
πίεσης

Κλίμακα
απόλυτης
πίεσης

Ατμοσφαιρική πίεση
Κενό

Σχήμα 1.1.2: Ατμοσφαιρική - μανομετρική πίεση.

Η διαδικασία δημιουργίας πίεσης μικρότερης της ατμοσφαιρικής (υποπίεση) λέγεται
και διαδικασία δημιουργίας κενού και η πίεση που δημιουργείται ονομάζεται κενό.2
Η πίεση μετράται με τα πιεσόμετρα ή μανόμετρα και ως κυριότερες μονάδες μέτρησης
- ανάλογα με το σύστημα αναφοράς - είναι η 1atm, 1bar, 1Pa, 1Kg/cm2 , 1lb/in2 με τα
αντίστοιχα υποπολλαπλάσια και πολλαπλάσιά τους. 3
Ένα άλλο πιο ευρύ μέγεθος που χρειάζεται στην κατανόηση, μελέτη, μέτρηση και αξιολόγηση όλων αυτών των εννοιών είναι και η ισχύς. Ως ισχύς ορίζεται το έργο που παράγεται στη μονάδα του χρόνου. Το μέτρο της ισχύος δίνεται από τη σχέση P = W/t, όπου P
είναι η ισχύς σε W (Watt), W είναι το έργο σε J (Joule) και t είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα
(s) (seconds).

1.2 Λειτουργία ψυκτικού κύκλου
Κατανοώντας τη λειτουργία των μετατροπών (αλλαγών) καταστάσεων των υλικών (μέσων)
προσθέτοντας ή αφαιρώντας θερμότητα, προκύπτει το συμπέρασμα της δυνατότητας αξιοποίησης αυτών των μετατροπών σε μια συνεχή και «κυκλική» διαδικασία, με στόχο τον
2. Αρνητική πίεση δεν υπάρχει.
3.	Παράρτημα: Πίνακας αντιστοιχίας μονάδων πίεσης.
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έλεγχο της θερμοκρασίας ενός χώρου, αλλάζοντας με καθορισμένη διαδικασία την κατάσταση ενός κατάλληλου υλικού (μέσου). Πιο απλά, αν απαιτείται η αποβολή (αφαίρεση)
θερμότητας από ένα χώρο, δηλαδή ψύξη του χώρου, θα μπορούσε να επιτευχθεί, αν σε
αυτό το χώρο κάποιο μέσο απορροφούσε ένα ποσό θερμότητας (ψυκτικό φορτίο), προκειμένου να μετατρέψει την κατάστασή του, π.χ. από υγρή σε αέρια κατάσταση. Ή, αν σε
ένα χώρο απαιτείται θέρμανση, θα πρέπει σε αυτό το χώρο ένα μέσο να μεταβάλει την
κατάστασή του, π.χ. από αέρια σε υγρή κατάσταση, αποδίδοντας στο χώρο το επιπλέον
ποσό θερμότητας (θερμικό φορτίο). Η συνεχής και «κυκλική» αυτή μετατροπή του μέσου
από υγρό σε αέριο και πάλι σε υγρό, απορροφώντας θερμότητα από ένα θερμό χώρο και
μεταφέροντάς την σε άλλο χώρο ή στον περιβάλλον μπορεί να περιγραφεί με απλά λόγια
ως ψυκτικός κύκλος.
Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του ψυκτικού κύκλου μπορεί να περιγραφεί σε τέσσερις
φάσεις / στάδια.
1η φάση - Συμπίεση: Το ψυκτικό μέσο (υγρό) που είναι σε αέρια κατάσταση και χαμηλή
πίεση συμπιέζεται και αποκτά υψηλή πίεση.
2η φάση - Συμπύκνωση: Το αέριο με την υψηλή πίεση συμπυκνώνεται (υγροποιείται)
και αποβάλει τη θερμότητα στο περιβάλλον.
3η φάση - Εκτόνωση: Μειώνεται η πίεση του υγρού και μεταφέρεται στο χώρο που
πρέπει να απορροφηθεί θερμότητα και να ψυχθεί ο χώρος.
4η φάση - Εξάτμιση: Το υγρό με χαμηλή πίεση απορροφά θερμότητα από το χώρο
και μετατρέπεται σε αέριο (αεριοποιείται) με χαμηλή πίεση και οδηγείται για συμπίεση (1η
φάση) και επανάληψη της διαδικασίας (κύκλου).

18 Bar

60°C 68°C

68°C

110°C

2 Bar
0°C

0°C 5°C

Σχήμα 1.2.1: Φάσεις ψυκτικού κύκλου - Πιέσεις ανά φάση.

Το ψυκτικό μέσο, δηλαδή, μετατρέπεται από υγρό σε αέριο και πάλι σε υγρό, απορροφώντας θερμότητα από ένα θερμό χώρο, π.χ. από το χώρο επιβατών ενός αυτοκινήτου
και μεταφέροντάς την στο περιβάλλον.
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι μεταβάλλοντας τα μεγέθη πίεσης και θερμοκρασίας
και αλλάζοντας κατάσταση το ψυκτικό μέσο αέριο χαμηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας σε υγρό υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας σε υγρό χαμηλής πίεσης και
χαμηλής θερμοκρασίας σε αέριο χαμηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας, μπορεί να
παραχθεί ψυκτικό έργο.
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nnΔιάγραμμα Πίεσης – Ενθαλπίας (p–h)

Απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των βασικών στοιχείων
και των πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος κλιματισμού, που στηρίζεται στον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ψυχρών ατμών, αποτελεί το «Διάγραμμα Πίεσης – Ενθαλπίας (p-h)»
γνωστό και ως «Διάγραμμα Mollier».
Για κάθε ψυκτικό μέσο (ρευστό) υπάρχει και το αντίστοιχο διάγραμμα πίεσης – ενθαλπίας. Με τον όρο ενθαλπία, που προέρχεται από το ρήμα ενθάλπω = ζεσταίνω, χαρακτηρίζεται η ενέργεια που προσφέρεται (εγκλωβίζεται στα μόρια) κατά τη θέρμανση ουσιών, ιδίως
σε εκείνα των υδρατμών. Τα μόρια αυτά έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο από
τα αρχικά μόρια. Η ενθαλπία αποτελεί το θερμικό περιεχόμενο κάθε χημικού συστήματος,
η οποία συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα h. Η ενέργεια αυτή οφείλεται στις δυνάμεις
των χημικών δεσμών που συγκρατούν τα άτομα μέσα στο μόριο, αλλά και στην κίνηση των
ατόμων, των ηλεκτρονίων καθώς και του ίδιου του μορίου. Έτσι η χημική αυτή ενέργεια
παραμένει εγκλωβισμένη μέσα στο μόριο που μπορεί να αποδοθεί άλλοτε εύκολα, π.χ. με
σπινθήρα και συμπίεση στη βενζίνη, και άλλοτε δύσκολα, π.χ. στα πυρηνικά καύσιμα.
Το ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα και διαρρέοντας τα διάφορα
επιμέρους στοιχεία του, υποβάλλεται σε θερμοδυναμικές μεταβολές, οι οποίες συνθέτουν
τον ψυκτικό του κύκλο. Έτσι, σε άλλα τμήματα του ψυκτικού κυκλώματος το ψυκτικό ρευστό είναι σε υγρή φάση, σε άλλα σε κατάσταση ατμού και σε άλλα ως μείγμα ατμού και
υγρού. Σε κάθε φάση το ψυκτικό μέσο (ρευστό) έχει διαφορετική πίεση, θερμοκρασία,
ενθαλπία, πυκνότητα κ.λπ.
Τα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων διαφέρουν από τις υπόλοιπες κλιματιστικές μονάδες, κυρίως ως προς τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η ατμοποίηση του ψυκτικού ρευστού. Η κύρια μέθοδος ατμοποίησης είναι η εκτόνωση μέσω της
χρήσης μιας βαλβίδας εκτόνωσης. Στα επιβατικά αυτοκίνητα χρησιμοποιείται ως επί το
πλείστον το ψυκτικό υγρό (φρέον) με την ονομασία R–134a. Όλες οι μεταβολές στις οποίες υποβάλλεται το ψυκτικό υγρό παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα της πίεσης –
ενθαλπίας, όπου στον άξονα χ υπάρχουν οι τιμές τις ενθαλπίας (ΚJ/Kg) και στον άξονα ψ
οι τιμές της πίεσης (MPa) (Σχήμα 1.2.2). Οι μεταβολές των πιέσεων και των θερμοκρασιών
(αλλαγές φάσεων) σε ένα ψυκτικό μέσο δημιουργούν ένα ελεγχόμενο θερμοκρασιακά περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες που απαιτεί ο χώρος. Με αλλαγές της κατάστασης του
ψυκτικού μέσου (R–134a) επιτυγχάνονται:
• Η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα να μειώνεται με αφαίρεση θερμότητας, οπότε
παράγεται ψύξη και αυξάνεται με την προσθήκη θερμότητας, οπότε επιτυγχάνεται
θέρμανση.
• Η υγρασία του εσωτερικού αέρα μειώνεται με την αφαίρεση υδρατμών, οπότε ο αέρας ξηραίνεται (αφύγρανση) και αυξάνεται με την προσθήκη υδρατμών, οπότε επιτυγχάνεται ύγρανση του αέρα.
• Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα βελτιώνεται, αφενός με τον καθαρισμό (φιλτράρισμά) του από σκόνη, γύρη, μικροοργανισμούς και άλλα σωματίδια και αφετέρου με
την ανανέωσή του με φρέσκο εξωτερικό αέρα, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Η κυκλοφορία του αέρα ρυθμίζεται έτσι ώστε να μη δημιουργούνται ενοχλητικά ρεύματα αέρα, διατηρώντας δηλαδή χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας μέσα στο χώρο.
• Η λειτουργία του πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αθόρυβη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ακουστική άνεση.
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Σχήμα 1.2.2: Διάγραμμα Mollier (Πίεσης - Ενθαλπίας).

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο επιδιώκεται, στο
χώρο των επιβατών, οι συνθήκες παραμονής να είναι ευχάριστες και υγιεινές, ιδιαίτερα στη
διάρκεια του καλοκαιριού.
Για να δουλεύει οικονομικά το σύστημα κλιματισμού πρέπει το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται να είναι διαρκώς το ίδιο. Για το λόγο αυτό, όλα τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν τον ίδιο κύκλο συμπίεσης, συμπύκνωσης, εκτόνωσης και αεριοποίησης σε ένα κλειστό
κύκλωμα. Το ίδιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τη θερμότητα από μία
περιοχή σε μια άλλη περιοχή προκαλώντας έτσι την ψύξη της πρώτης.
Για να επιτευχθεί όλη αυτή η διαδικασία απαιτείται ενέργεια που θα την «καταναλώσει»
κάποια ψυκτική μηχανή για να παράγει ψυκτικό έργο (ψύξη). Δηλαδή, η ψυκτική συσκευή
(μηχανή) πρέπει να έχει ισχύ ίση με το άθροισμα της ψυκτικής της ισχύος που απαιτείται
για την κίνησή της. Ψυκτική ισχύς μιας εγκατάστασης ονομάζεται το ποσό θερμότητας
που αφαιρείται από το χώρο στη μονάδα του χρόνου.
nnΧρησιμότητα και απαιτήσεις του συστήματος κλιματισμού

Ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου τον «αναγκάζει» να βρίσκεται για αρκετές ώρες
της ημέρας μέσα σε ένα όχημα. Προκειμένου να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και στο αυτοκίνητο, εξόπλισε και το αυτοκίνητο με συστήματα θέρμανσης, ψύξης
και κλιματισμού μηχανικά ή αυτόματα, ώστε να νιώθει άνετα και υγιεινά ανεξάρτητα από
τις κλιματολογικές καθημερινές συνθήκες του περιβάλλοντος.
Οι «σωστές συνθήκες» που επικρατούν μέσα στο χώρο των επιβατών (καμπίνα), προσφέρουν ευεξία, άνεση, προστασία και οδική ασφάλεια. Ως «σωστές συνθήκες» λέγονται
η κατάλληλη θερμοκρασία, η υγρασία και η καθαρότητα του αέρα που υπάρχει στο χώρο
του οδηγού και των επιβατών.
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Η ιδανική θερμοκρασία του χώρου του οδηγού και επιβατών είναι η θερμοκρασία των
20 με 22°C. Μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος προκαλεί εφίδρωση και ο
εγκέφαλος δέχεται λιγότερο οξυγόνο. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί γύρω στους 35°C, η αντίληψη του οδηγού και των επιβατών μειώνεται κατά 20%, που ισοδυναμεί με συγκέντρωση
οινοπνεύματος 0,5 τις χιλίοις.
Ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου είναι η εξασφάλιση παροχής επαρκούς ποσότητας και θερμοκρασίας αέρα, ανάλογα με την εξωτερική
θερμοκρασία.
Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 40oC, η επιθυμητή θερμοκρασία του
χώρου επιβατών ενός αυτοκινήτου είναι γύρω στους 23oC και η παροχή αέρα γύρω στα
10 kg/min. Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 10oC, η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου επιβατών πρέπει να είναι γύρω στους 21,5oC και η παροχή αέρα γύρω στα
4 kg/min. Τέλος, αν επικρατεί χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία γύρω στους π.χ. -20 oC, μια
επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου είναι γύρω στους 28oC και μια παροχή
αέρα γύρω στα 8 kg/min.
Επιπλέον, οι εξωτερικές συνθήκες (π.χ. συνεχής έκθεση στον ήλιο, λειτουργία κινητήρα)
επηρεάζουν σημαντικά και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου επιβατών.
Π.χ. η οδήγηση για μια ώρα στον ήλιο με εξωτερική θερμοκρασία 30οC ενός αυτοκινήτου,
προκαλεί στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου διαφορετικές θερμοκρασίες ανάμεσα
στο κεφάλι του οδηγού και στα πόδια (διαφορά περίπου γύρω στους 5οC (Σχήμα 3.1.1).

Σχήμα 1.2.3: Διαφορά θερμοκρασιών στον εσωτερικό χώρο ενός αυτοκινήτου.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και η διατήρηση της υγρασίας του χώρου των
επιβατών γύρω στο 45% με 55%, αλλά και ο καθαρισμός του εισερχόμενου αέρα. Γι’ αυτό
το λόγο υπάρχουν ειδικά φίλτρα τα οποία φιλτράρουν τα μικροσωματίδια, κάτι ιδιαίτερα
ωφέλιμο για άτομα με αλλεργίες.
Ως κλιματισμός αυτοκινήτου εννοείται όλη η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνονται
η δημιουργία και η διατήρηση τεχνητών συνθηκών υγιεινής και άνεσης (όχι μόνο ψύξης)
στο χώρο επιβατών αυτοκινήτου και αυτό πραγματοποιείται με τη λειτουργία και χρήση
ειδικών συσκευών και εξαρτημάτων, που αποτελούν ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα.
Ένα τυπικό σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να καλύπτει όλα τα «θερμικά» φορτία είτε
προέρχονται από εξωτερικά «αίτια» (περιβάλλον, ακτινοβολία) και που μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με την εποχή, την ώρα, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, είτε προέρχονται από τα άτομα που υπάρχουν στο αυτοκίνητο και την εν γένει εσωτερική κατάσταση
του αυτοκινήτου.
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Συμπερασματικά, το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου θα πρέπει να ελέγχει ταυτόχρονα τη θερμοκρασία, την υγρασία, την παροχή του αέρα, την ανανέωση και την ποιότητα του αέρα.
Για τους λόγους αυτούς υπάρχουν και ανάλογες τεχνικές εξελίξεις στα συστήματα κλιματισμού που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά όλες τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες για κλιματισμό του χώρου των επιβατών και σε όλα πλέον τα οχήματα.
Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, το σύστημα κλιματισμού πρέπει να
καλύψει «ψυκτικές ανάγκες» (φορτίο) της τάξης περίπου των 2500 W έως 3500 W. Τα
κλιματιστικά μηχανήματα αυτοκινήτου που κυκλοφορούν στην αγορά είναι περίπου από
12000 – 24000 Btu ή 3.5 - 7 KW ή 3000 - 6000 Kcal/h περίπου.
Η απαιτούμενη ιπποδύναμη από τον κινητήρα του αυτοκινήτου για τη λειτουργία της
κλιματιστικής μονάδας υπολογίζεται σε 2ΗP ανά 3.5 KW ψυκτικής ισχύος. Η απαίτηση σε
ιπποδύναμη στον κλιματισμό αυτοκινήτου είναι σχεδόν η διπλάσια από τις κοινές μονάδες
κλιματισμού κατοικιών και επομένως και το κόστος λειτουργίας είναι μεγαλύτερο με την
έννοια της μεγαλύτερης κατανάλωσης σε καύσιμο. Φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη με ανοιχτά παράθυρα.

1.3 Είδη / κατηγορίες συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων
Προκειμένου να γίνει μια καλύτερη προσέγγιση της λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού, θα γίνει μια αναφορά στην εξέλιξή του στα αυτοκίνητα καθώς και σε ειδικές
κατηγορίες αυτοκινήτων, π.χ. σε υβριδικά, καθώς και σε οχήματα όπως λεωφορεία ή φορτηγά, καταγράφοντας κυρίως τις διαφορές του συστήματος κλιματισμού σε εξαρτήματα
ή λειτουργίες.
Έτσι μια κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει σε:
• Συμβατικό σύστημα «κλιματισμού» ή απλά σύστημα ψύξης, που είναι ένα σύστημα
«ανεξάρτητο» και που είχε τη δυνατότητα μόνο ψύξης του χώρου επιβατών, χωρίς
αυτόματες ρυθμίσεις και επιλογές.
• Σύστημα κλιματισμού που έχει δυνατότητες είτε θέρμανσης είτε ψύξης ή ακόμα και
των δύο ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, είτε με αυτόματες ή χειροκίνητες ρυθμίσεις και
επιλογές είτε μηχανικά είτε ηλεκτρονικά ελεγχόμενες (Clima ή Climatronic).
• Σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά αυτοκίνητα που η κύρια διαφορά του συστήματος
είναι η ύπαρξη ηλεκτρικού συμπιεστή.
• Σύστημα κλιματισμού σε λεωφορεία και φορτηγά, που η βασική διαφορά του συστήματος προκύπτει κυρίως από τη «διαφορετικότητα» της διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου αυτών των οχημάτων.

1.3.1. Περιγραφή λειτουργίας τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων
Γνωρίζοντας τη γενική αρχή λειτουργίας του θεωρητικού ψυκτικού κύκλου καθώς και τα
στάδια / φάσεις λειτουργίας (Σχήμα 1.3.1.1), προκειμένου να παραχθεί ψυκτικό έργο,
στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η πραγματική λειτουργία του ψυκτικού κύκλου και του
συστήματος κλιματισμού με τα αντίστοιχα εξαρτήματα που συμμετέχουν σε κάθε φάση
(Σχήμα 1.3.1.2).
nnΣυμπίεση (1η φάση)

Η φάση της συμπίεσης του ψυκτικού μέσου σε ένα σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου
πραγματοποιείται από το συμπιεστή (κομπρεσέρ).
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Σε ένα συμπιεστή (κομπρεσέρ) δίνεται κίνηση με ένα ιμάντα από την τροχαλία του
στροφαλοφόρου άξονα του οχήματος στην τροχαλία του συμπιεστή. Όταν ενεργοποιήσουμε (πατήσουμε) τον κατάλληλο διακόπτη του κλιματισμού στο ταμπλό του αυτοκίνητου,
ένας ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης που βρίσκεται πάνω στο συμπιεστή πίσω από την
τροχαλία κίνησής του –που αποτελεί την καρδιά του συστήματος– τον ενεργοποιεί.
Η εργασία του είναι να μετατρέψει το ψυκτικό μέσο (freon) από μια χαμηλή θερμοκρασία (3οC) και χαμηλή πίεση (2 bar) σε μια υψηλή θερμοκρασία (80oC) και υψηλή πίεση
(17 bar), ενώ από την απόδοσή του εξαρτάται και η απόδοση ολόκληρου του συστήματος.
Ο συμπιεστής τοποθετείται σε ειδική σταθερή βάση, συνήθως στον κορμό του κινητήρα.
Συμπερασματικά ο συμπιεστής αναρροφά το ψυκτικό μέσο (freon) και το συμπιέζει
αυξάνοντας την πίεση και τη θερμοκρασία του. Εν συνεχεία, μέσω ειδικών σωληνώσεων
(υψηλής πίεσης), το αέριο ψυκτικό μέσον προωθείται στο συμπυκνωτή, για τη δεύτερη
φάση της συμπύκνωσης.

Σχήμα 1.3.1.1: Φάσεις του ψυκτικού κύκλου.
nnΣυμπύκνωση (2η φάση)

Ο συμπυκνωτής είναι ένα δεύτερο ψυγείο που τοποθετείται συνήθως μπροστά από το
ψυγείο του συστήματος ψύξης του οχήματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλές εταιρείες
συστημάτων ψύξεως κατασκευάζουν ψυγείο νερού και ψυγείο ψυκτικού υγρού ως έννοια
κατασκευή.
Στο συμπυκνωτή με τη βοήθεια ενός, συνήθως, ανεμιστήρα (βεντιλατέρ) και με τη βοήθεια του αέρα, εφόσον το όχημα κινείται, ψύχεται το ψυκτικό μέσο και μετατρέπεται σε υγρό.
Στην πορεία του το ψυκτικό μέσον διέρχεται από ένα φίλτρο (αφύγρανσης) όπου παρακρατείται η πιθανή υγρασία που εμπεριέχει το ψυκτικό μέσο λόγω της υγροσκοπικότητάς
του (χαρακτηριστική ιδιότητα του ψυκτικού μέσου, να απορροφά από την ατμόσφαιρα
την υγρασία). Μια ακόμα εργασία του φίλτρου είναι να καθαρίζει το ψυκτικό μέσο από
υπολείμματα σκόνης και διάφορες βρομιές.
nnΕκτόνωση (3η φάση)

Κατόπιν μέσω σωληνώσεων οδηγείται το ψυκτικό μέσο στην εκτονωτική βαλβίδα, το διαχωριστικό σημείο υψηλής πλευράς και χαμηλής πλευράς του κυκλώματος ψύξης. Ρυθμίζει
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ανάλογα με τη θερμοκρασία τη ροή του ψυκτικού μέσου εγχύοντας περισσότερο ή λιγότερο ψυκτικό μέσο. Συνήθως η εκτονωτική βαλβίδα είναι τοποθετημένη πολύ κοντά στον
ατμοποιητή (Εξατμιστή).
nnΕξάτμιση (4η φάση)

Ο εξατμιστής είναι τοποθετημένος σε ειδικά μελετημένη θέση στο καλοριφέρ του αυτοκινήτου και πάντα πριν από το ψυγείο του καλοριφέρ (εβαπορέτα) και με τη βοήθειά
του το ψυκτικό μέσον από την υγρή φάση που είναι, εξατμίζεται απορροφώντας τη
θερμότητα από τον αέρα που το περιβάλλει.
Τέλος, με τη βοήθεια ενός μοτέρ (ανεμιστήρα), ο ψυχρός αέρας μέσω των αεραγωγών
της καμπίνας του οχήματος περνάει στο χώρο των επιβατών.

Σχήμα 1.3.1.2: Εξαρτήματα τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.

1.3.2 Εξαρτήματα συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων
nnΣυμπιεστής

Τα εσωτερικά μέρη του συμπιεστή αποτελούν μια μονάδα τμημάτων ακρίβειας, με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υλικά, που απαιτούν συνεχώς τη μεγαλύτερη δυνατή τεχνογνωσία
επενδύσεις και έρευνα. Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του συμπιεστή πρέπει να είναι τόσο
υψηλής ποιότητας ώστε να συνδυάζονται άριστα με το υπόλοιπο συγκρότημα και να μην
αποτελούν παραφωνία.
Ο συμπιεστής επηρεάζει σημαντικά τα εξής:
• ασφάλεια. Αποτυχία του συμπιεστή όταν λειτουργεί ο κινητήρας, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον κινητήρα με μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια του οδηγού
και των επιβατών.
• άνεση ως προς τον τομέα της σωστής θερμοκρασίας.
• άνεση ως προς τον τομέα των επιπέδων θορύβου.
• εξοικονόμηση ενέργειας.
Η λειτουργία του είναι να συμπιέζει το εισερχόμενο αέριο ψυκτικό μέσο με αποτέλεσμα
να εξέρχεται από αυτόν με υψηλότερη θερμοκρασία και πίεση.
Τοποθετείται στο χώρο του κινητήρα σε ειδική βάση και παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα
από το στροφαλοφόρο άξονα του οχήματος. Ο σκοπός του είναι να κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο και να δημιουργεί μια διαφορά πίεσης μεταξύ υψηλής και χαμηλής πλευράς του
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κυκλώματος έτσι ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες μετακίνησης και μεταφοράς της
θερμότητας.

Είδη συμπιεστών
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα είδη των συμπιεστών που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων.
nnΠαλινδρομικός συμπιεστής

Πρόκειται για τον κλασικό εμβολοφόρο συμπιεστή ο οποίος λειτουργεί παρόμοια με τον
εμβολοφόρο κινητήρα που συναντούμε στα αυτοκίνητα.
Λειτουργεί σε δύο χρόνους όπου στον πρώτο χρόνο, της εισαγωγής ή αναρρόφησης,
αναρροφά το χαμηλής πίεσης ψυκτικό αέριο, ενώ στο δεύτερο χρόνο, κατάθλιψης ή συμπίεσης, συμπιέζει το αέριο με αποτέλεσμα να εξέρχεται προς το συμπυκνωτή με αυξημένη πίεση. Ο τύπος αυτός συμπιεστή δεν έχει σήμερα εφαρμογή στα αυτοκίνητα λόγω του
μεγάλου του όγκου και των μεγάλων απαιτήσεων σε ισχύ για τη λειτουργία του. Στο Σχήμα
1.3.2.1 φαίνονται τα εξαρτήματα και ο τρόπος λειτουργίας ενός εμβολοφόρου συμπιεστή.

Σχήμα 1.3.2.1: Παλινδρομικός συμπιεστής συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.
nnΠεριστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου

Πρόκειται για περιστροφικό συμπιεστή με πέντε έως επτά κοίλα έμβολα της αμερικανικής
εταιρείας Sanden που χρησιμοποιείται στα περισσότερα αυτοκίνητα.
Ο όγκος συμπίεσης του ψυκτικού υγραερίου μπορεί και μεταβάλλεται από 30% έως
100% ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ψύξη του συστήματος. Στη χαμηλή απαίτηση η διαδρομή του εμβόλου είναι ελάχιστη, ενώ στο μέγιστο της απόδοσης χρησιμοποιείται ολόκληρη.

Σχήμα 1.3.2.2: Περιστροφικός συμπιεστής συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.
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nnΠεριστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη εξωτε-

ρικά ελεγχόμενο
Πρόκειται για ένα νέου τύπου περιστροφικό συμπιεστή με 5 έως 7 κοίλα έμβολα (Σχήμα
1.3.2.3).

Σχήμα 1.3.2.3: Περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη.

Η καινοτομία του είναι ότι περιστρέφεται συνεχώς όσο λειτουργεί ο κινητήρας και μια
εξωτερική ηλεκτροβαλβίδα ελέγχει την πίεση και τη ροή του ψυκτικού από το συμπιεστή.
Η ηλεκτροβαλβίδα επιτρέπει στο συμπιεστή να λειτουργεί σε όλη την περιοχή απόδοσής
του από 2% - 98% και ρυθμίζεται συνεχώς από τον εγκέφαλο του κλιματιστικού (Σχήμα
1.3.2.4).

Σχήμα 1.3.2.4: Λειτουργία μέγιστης - ελάχιστης απόδοσης περιστροφικού συμπιεστή
μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές συμπιεστών χρησιμοποιούν σήμερα διαφορετικούς
λυόμενους τύπους «εξωτερικά» ελεγχόμενοι. Εδώ αναφέρονται οι πιο συνηθισμένοι τύποι
της αγοράς που χρησιμοποιούνται σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές οχημάτων.
«Εξωτερικά ελεγχόμενοι» σημαίνει ότι ο κυβισμός του συμπιεστή καθορίζεται σε σχέση
με διάφορες παραμέτρους του συστήματος, όπως η εξωτερική / επιθυμητή θερμοκρασία,
η υψηλή / χαμηλή πίεση, ο αριθμός στροφών, το φορτίο κινητήρα, μέσω μιας ενσωματωμένης βαλβίδας ρύθμισης ελεγχόμενης από το σύστημα κλιματισμού. «Χωρίς συμπλέκτη»
σημαίνει ότι ο συμπιεστής δεν διαθέτει πια έναν ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη. Αυτό σημαί25
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νει ότι ο συμπιεστής κινείται συνεχώς από την τροχαλία ιμάντα και λειτουργεί ακόμα και
όταν το σύστημα κλιματισμού είναι απενεργοποιημένο.
Η μονάδα τροχαλίας ιμάντα του συμπιεστή αποτελείται, π.χ., από ένα σύνδεσμο και την
ίδια την τροχαλία ιμάντα (Σχήμα 1.3.2.5).

Σχήμα 1.3.2.5: Λειτουργία περιστροφικού συμπιεστή.

Η τροχαλία συνδέσμου αποτελείται από ένα ελαστικό στοιχείο και αποτελεί τη σύνδεση
μεταξύ της τροχαλίας ιμάντα και του άξονα συμπιεστή. Από τη μία λειτουργεί ως ένας αποσβεστήρας κραδασμών και από την άλλη προστατεύει το συμπιεστή και τα άλλα κινούμενα
συγκροτήματα από την υπερφόρτωση και τις βλάβες. Εάν ο συμπιεστής, π.χ. μπλοκάρει,
αυξάνονται πολύ οι δυνάμεις μετάδοσης στην περιοχή του ελαστικού στοιχείου μεταξύ της
τροχαλίας ιμάντα και της τροχαλίας συνδέσμου. Ανάλογα με τον κατασκευαστή συμπιεστών και τον τύπο η σύνδεση διακόπτεται από την παραμόρφωση του ελαστικού στοιχείου
ή την ενεργοποίηση της «ασφάλειας υπερφόρτωσης». Η τροχαλία ιμάντα λειτουργεί μόνο
άδεια. Επομένως, αποτρέπεται μία βλάβη του ιμάντα ή άλλων συγκροτημάτων που κινούνται μέσω αυτού.
Η βαλβίδα ρύθμισης (Σχήμα 1.3.2.6 α) βρίσκεται στο συμπιεστή και λαμβάνει παλμικά
διαμορφωμένα σήματα (ΡWM) από τη μονάδα ελέγχου κλιματισμού. Το ρεύμα, που οδηγείται από τη μονάδα ελέγχου στη βαλβίδα ρύθμισης και σε τελική ανάλυση καθορίζει την
απόδοση του συμπιεστή, μπορεί να εμφανιστεί με τη βοήθεια μιας συσκευής διάγνωσης
ως ομάδα τιμών μέτρησης (Σχήμα 3.4.6 β).

(α)

(β)
Σχήμα 1.3.2. 6: Βαλβίδα περιστροφικού συμπιεστή.

26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Α/C)

Οι συμπιεστές χωρίς συμπλέκτη διαθέτουν επίσης μια βαλβίδα ασφαλείας (Σχήμα
1.3.2.7), η οποία προστατεύει το συμπιεστή και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος
κλιματισμού από την πολύ υψηλή πίεση. Η βαλβίδα ενεργοποιείται συνήθως μεταξύ των
35 και 45 bar (ανάλογα με τον κατασκευαστή συμπιεστών). Η βαλβίδα ανοίγει μόνο μέχρι
να εκτονωθεί η υπερπίεση. Στη συνέχεια κλείνει ξανά για να μην διαρρεύσει ολόκληρη η
ποσότητα ψυκτικού στην ατμόσφαιρα.

Σχήμα. 1.3.2.7: Βαλβίδα ασφαλείας περιστροφικού συμπιεστή.

Το μέγιστο ρεύμα που μεταφέρεται από τη μονάδα ελέγχου στη βαλβίδα ρύθμισης,
ανέρχεται, π.χ. στο Α3, με τη χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας στα 0,65 Α περίπου. Για
το σκοπό αυτό, ο συμπιεστής επιτυγχάνει επίσης τη μέγιστη απόδοσή του. Στην κανονική
λειτουργία ρέει ένα μέσο ρεύμα 0,3 Α. Το πρόβλημα στα νέα οχήματα έγκειται στο ότι
δεν είναι ακόμα δυνατή μια διάγνωση εκτός του εύρους της διαχείρισης του κινητήρα με
πολλές συσκευές ελέγχου. Ιδανικά κατάλληλη για το σκοπό αυτό είναι η χρήση του παλμογράφου. Με τη βοήθεια κατάλληλων ακίδων ελέγχου, το παλμικά διαμορφωμένο σήμα
ΡWM μπορεί να καταγραφεί στη σύνδεση (φις) του συμπιεστή. Ο παλμογράφος πρέπει να
ρυθμιστεί στα 5 V/Div και 0,5 ms/Div.
Στην οθόνη του παλμογράφου μπορούν να παρουσιαστούν οι μεμονωμένοι τρόποι λειτουργίας με ενεργό κινητήρα. Με χαμηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας (“Lo”) εμφανίζεται
ένα σήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σήμα με έναν συντελεστή παλμών περ. 75% (Σχήμα 1.3.2.6 β). Ο συντελεστής παλμών προκύπτει από τη σχέση του εύρους παλμού -Β- και
της απόστασης του σήματος - C (σε αυτή την περίπτωση 75% διάρκεια ενεργοποίησης,
25% διάρκεια απενεργοποίησης).
Παράλληλα, με βάση τις τμηματικές τάσεις (Α=5V), μπορείτε να διαβάσετε το ύψος
της τάσης του οχήματος (περ. 13,5 V). Η τιμή τάσης που εμφανίζεται ως αριθμός (9,8 V)
είναι μόνο μια μέση τιμή. Το εύρος παλμού εξαρτάται από την επιθυμητή απόδοση ψύ
ξης και την τάση του οχήματος. Σε όλο το εύρος -Β- το ρεύμα προς τη βαλβίδα ρύθμισης
«ρυθμίζεται» από τη μονάδα ελέγχου. Ανάλογα με τη ρύθμιση του χειριστηρίου και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις (π.χ. εξωτερική θερμοκρασία) το εύρος παλμού του ορθογώνιου
παραλληλόγραμμου σήματος αλλάζει και η βαλβίδα ρύθμισης ενεργοποιείται με τέτοιο
τρόπο ώστε να αποφέρουν την απόδοση συμπιεστή που απαιτείται για την επίτευξη της
επιθυμητής θερμοκρασίας.
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Σχήμα 1.3.2.8: Έλεγχος της βαλβίδας με παλμικά διαμορφωμένα σήματα (ΡWM).

Το Σχήμα 1.3.2.8 α δείχνει πώς ο συμπιεστής ρυθμίστηκε προς τα κάτω με τη ρύθμιση θερμοκρασίας High, ενώ το Σχήμα 1.3.2.8 β δείχνει λειτουργία Econ (συμπιεστής
απενεργοποιημένος) και δεν δείχνει κανένα σήμα.
Με βάση αυτή τη μέθοδο μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον η αλλαγή του σήματος πραγματοποιείται μέσω της μονάδας ελέγχου. Εάν πραγματοποιείται μια λογική
αλλαγή των σημάτων, αλλά δεν προκύπτει καμία αλλαγή της θερμοκρασίας στους αεραγωγούς και μείωση της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου, τότε προφανώς υπάρχει
ένα ελάττωμα στο συμπιεστή.
Επιπλέον, υπάρχουν στην αγορά διαγνωστικές συσκευές, με τις οποίες είναι δυνατόν να παράγεται ένα σήμα ΡWM, με διαφορετική διάρκεια παλμού. Έτσι μπορεί να
διαπιστωθεί εάν μια ενεργοποίηση του συμπιεστή οδηγεί σε αλλαγή της πίεσης ψυκτικού. Ένας έλεγχος λειτουργίας μέσω σήματος ΡWM μπορεί, επίσης, να διεξαχθεί με
μια γεννήτρια λειτουργίας. Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται οπωσδήποτε η σύνδεση στην
πλευρά της μονάδας ελέγχου του συστήματος κλιματισμού ενός «φορτίου», το οποίο
να αντιστοιχεί σε εκείνο μιας ηλεκτρονικής βαλβίδας ρύθμισης. Διαφορετικά, η μονάδα ελέγχου εντοπίζει ένα σφάλμα στο σύστημα και το αποθηκεύει στη μνήμη σφαλμάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες λειτουργίας ή σε αστοχία του συστήματος. Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαβαστεί η μνήμη σφαλμάτων και να διαγραφεί μέσω
μιας διαγνωστικής συσκευής.
nnΠεριστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου με διπλά έμβολα

Ο συμπιεστής αποτελείται από 3 έως 6 διπλά έμβολα που όταν είναι σε λειτουργία
παλινδρομούν και αφού αναρροφήσουν στους κυλίνδρους το χαμηλής πίεσης ψυκτικό
αέριο το συμπιέζουν και το οδηγούν έξω προς το συμπυκνωτή.
Ο άξονας κινεί συνεχώς τον κεκλιμένο δίσκο έτσι ώστε να παλινδρομούν εναλλάξ τα
έμβολα στο αριστερό και δεξί σώμα των κυλίνδρων.
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Σχήμα 1.3.2.9: Περιστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου.
nnΕλικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll)

Πρόκειται για ένα συμπιεστή με δύο σπείρες όπου κινείται η μία μέσα στην άλλη. Η μια
σπείρα είναι σταθερή στο κέλυφος του συμπιεστή ενώ η δεύτερη είναι στερεωμένη σε
έναν κινούμενο άξονα. Ανάμεσα στις δύο σπείρες υπάρχουν θάλαμοι συμπίεσης σε σχήμα
μισοφέγγαρου οι οποίοι αυξομειώνουν το σχήμα τους ανάλογα με την κίνηση της κινούμενης σπείρας. Έτσι, όταν οι θάλαμοι μεγαλώνουν, αναρροφούν το χαμηλής πίεσης ψυκτικό
αέριο, ενώ, όταν μικραίνουν συμπιέζουν το αέριο με αποτέλεσμα να εξέρχεται προς το
συμπυκνωτή με αυξημένη πίεση. Στην έξοδο υπάρχει μια ανεπίστρεπτη βαλβίδα για να
αποτρέπει την επιστροφή του ψυκτικού όταν ο συμπιεστής απενεργοποιείται.

Σχήμα 1.3.2.10: Ελικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll).
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nnΠεριστροφικός συμπιεστής με πτερύγια (rotary)

Η λειτουργία αυτού του τύπου συμπιεστή στηρίζεται σε μια βαλβίδα κατάθλιψης η οποία
εμποδίζει το ψυκτικό αέριο υψηλής πίεσης να εισέλθει στο συμπιεστή όταν έχει τελειώσει
ο κύκλος ή όταν δεν λειτουργεί ο συμπυκνωτής. Ο άξονας του συμπιεστή περιστρέφεται
με τα πτερύγιά του να ακουμπούν στα τοιχώματά του, σχηματίζοντας έτσι θαλάμους συμπίεσης ανάλογους του αριθμού των πτερυγίων. Τα πτερύγια, με την περιστροφή τους,
αφορούν το χαμηλής πίεσης ψυκτικό αέριο και αφού το συμπιέσουν το οδηγούν έξω από
τη βαλβίδα κατάθλιψης του συμπυκνωτή.

Σχήμα 1.3.2.11: Περιστροφικός συμπιεστής.
nnΗλεκτροκίνητος συμπιεστής

Οι παραπάνω κατηγορίες συμπιεστών αφορούν συμπιεστές που η κίνησή τους γίνεται
μέσω ιμάντα από τον κινητήρα.
Σε σύγχρονα οχήματα όπως τα υβριδικά ή και τα ηλεκτρικά χρησιμοποιούνται
ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του
κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σχήμα 1.3.2.12: Ηλεκτρικός συμπιεστής.
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Ο ηλεκτρικός συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις κλιματισμού και τη χωρητικότητα της μπαταρίας
του οχήματος. Στους ηλεκτρικούς συμπιεστές που χρησιμοποιούνται σήμερα η ρύθμιση
της ισχύος γίνεται με ανάλογη προσαρμογή του αριθμού στροφών σε βαθμίδες των 50
στροφών ανά λεπτό. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητη μια εσωτερική ρύθμιση της
ισχύος.
Οι ηλεκτρικοί συμπιεστές συνήθως είναι τύπου scroll για τη συμπίεση του ψυκτικού
μέσου, σε αντίθεση με τους συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα από τον κινητήρα
που είναι συνήθως ταλαντευόμενου δίσκου. Τα πλεονεκτήματα είναι μια εξοικονόμηση
βάρους γύρω στο 20% και ανάλογη μείωση του κυβισμού για επίτευξη της ίδιας απόδοσης.
nnΗλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης (clutch)

Οι κατασκευαστές κλιματιστικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη για να θέτουν εντός ή εκτός λειτουργίας το συμπιεστή. Είναι ουσιαστικά το ηλεκτρικό εξάρτημα που ενώνει τον άξονα περιστροφής του συμπιεστή με το στροφαλοφόρο
άξονα του κινητήρα του αυτοκινήτου. Όλοι οι συμπλέκτες στηρίζουν τη λειτουργία τους
στην αρχή της μαγνητικής έλξης.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ηλεκτρομαγνητικών συμπλεκτών:
α) με σταθερό (στατικό) πηνίο και β) με περιστρεφόμενο πηνίο.

Σχήμα 1.3.2.13: Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης.

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πιο πολύ οι ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες με
σταθερό πηνίο, επειδή έχουν λιγότερα τριβόμενα μέρη. Το πηνίο συνδέεται από το ένα
άκρο με το θερμοστάτη και πρεσσοστάτες (θετικό άκρο) και με το άλλο στη γείωση (σασί).
Η λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη ελέγχεται από το θερμοστάτη χώρου που
τοποθετείται στον αέρα που επιστρέφει από το σαλόνι του αυτοκινήτου (επιστροφή) ή από
τους διακόπτες χαμηλής πίεσης (πρεσσοστάτες). Όταν η θερμοκρασία του χώρου ικανοποιηθεί, ο θερμοστάτης διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το πηνίο του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη. Έτσι το πηνίο του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη απομαγνητίζεται και ο
συμπλέκτης απεμπλέκεται από το συμπιεστή και περιστρέφεται ελεύθερα. Ο συμπιεστής
σταματάει να περιστρέφεται και το A/C σταματάει να δίνει ψύξη.
Ο συμπιεστής παίρνει κίνηση από το στροφαλοφόρο με τη βοήθεια του ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη. Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, η τροχαλία (4) αρχίζει να περιστρέφεται
ελεύθερα επάνω στον κινητήριο άξονα του συμπιεστή. Με το πάτημα του διακόπτη λειτουργίας του κλιματιστικού, αρχίζει να ρέει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το πηνίο διέγερσης
(5) με αποτέλεσμα να το μαγνητίζει. Με αυτό τον τρόπο έλκεται η πλάκα κίνησης (1) η
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οποία είναι σταθερά συνδεδεμένη με τον κινητήριο άξονα του συμπιεστή, προς την τροχαλία. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύμπλεξη και ο συμπιεστής επιταχύνεται στη συνέχεια ανάλογα
με τις στροφές του κινητήρα. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα σταματάει να ρέει μέσα από το
πηνίο διέγερσης, τότε η πλάκα κίνησης απελευθερώνεται από την τροχαλία με τη βοήθεια
ελατηρίων επαναφοράς. Για να επιτευχθεί η άψογη λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού
συμπλέκτη, πρέπει το διάκενό του να είναι ρυθμισμένο σωστά. Γι’ αυτό το λόγο τοποθετούνται μεταξύ της τροχαλίας και της πλάκας κίνησης διαχωριστικές προσθήκες με αυστηρά
συγκεκριμένο πάχος.

1. Πλάκα κίνησης
2. Διαχωριστικές προσθήκες για τη ρύθμιση του διάκενου.
3. Ασφάλεια
4. Τροχαλία του ιμάντα κίνησης
5. Πηνίο διέγερσης

Σχήμα 1.3.2.14: Μέρη ηλεκτρομαγνητικού συμπλέκτη.
nnΣυμπυκνωτής (ψυγείο a/c)

Ο συμπυκνωτής είναι το δεύτερο από τα βασικά εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στους κανόνες μεταφοράς θερμότητας. Λειτουργεί δηλαδή
σαν εναλλάκτης θερμότητας, με το περιβάλλον ή με το μέσο αποβολής της θερμότητας που
χρησιμοποιεί το ψυκτικό κύκλωμα.
Σκοπός του συμπυκνωτή στο ψυκτικό κύκλωμα είναι η αποβολή της θερμότητας, ώστε
να αλλάζει μορφή το ψυκτικό ρευστό και από αέριο να γίνεται υγρό.
Στο συμπυκνωτή το ψυκτικό ρευστό μπαίνει σε αέρια μορφή υψηλής θερμοκρασίας και
πίεσης με θερμοκρασία 700C και πίεση 15 Bar και βγαίνει σε υγρή μορφή υψηλής πίεσης
και μειωμένης θερμοκρασίας, λόγω υπόψυξης. Άρα από το συμπυκνωτή τα ποσά της θερμότητας που αποβάλλονται είναι λανθάνοντα φορτία, εκτός από τις τελευταίες σωληνώσεις, που δημιουργείται στο ήδη υγροποιημένο ρευστό μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας,
που είναι η υπόψυξη και αποτελεί ποσό αισθητής θερμότητας.
Στο συμπυκνωτή το ψυκτικό ρευστό αποβάλλει τα φορτία θερμότητας που έχει απάγει
α) στον εξατμιστή, β) στο συμπιεστή, λόγω τριβών και θερμότητας κινητήρα και γ) στο
μήκος της γραμμής αναρρόφησης. Η επιφάνεια του συμπυκνωτή είναι ανάλογη του θερμικού φορτίου που πρέπει να αποβληθεί από το ψυκτικό κύκλωμα. Οι συμπυκνωτές που
χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτου είναι αερόψυκτοι, δηλαδή χρησιμοποιούν
ως μέσο αποβολής της θερμότητας τον αέρα. Στους αερόψυκτους συμπυκνωτές των κλιματιστικών αυτοκινήτων, η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται σε μία διαφορά θερμοκρασίας
από τον αέρα του περιβάλλοντος από 180C - 200C.
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Ο συμπυκνωτής αποτελείται από σωλήνες αλουμινίου και πτερύγια αλουμινίου. Τοποθετείται μπροστά από το ψυγείο του κινητήρα του αυτοκινήτου, ώστε να ψύχεται με επάρκεια και ο συμπυκνωτής και το ψυγείο του κινητήρα.

Σχήμα 1.3.2.15: Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού.

Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή είναι το εξάρτημα που βοηθάει στη γρηγορότερη αποβολή θερμότητας (βεβιασμένη κυκλοφορία) από το συμπυκνωτή προς το περιβάλλον. Είναι
στερεωμένος συνήθως επάνω στο συμπυκνωτή και έχει τη δυνατότητα άλλοτε να αναρροφά και άλλοτε να σπρώχνει τον αέρα ανάλογα με τη συνδεσμολογία του. Είναι συνήθως
εφοδιασμένος με αντικραδασμικά στηρίγματα που αποσβένουν τους κραδασμούς και τους
θορύβους και προστατεύεται από πλαστικό περίβλημα. Υπάρχουν δύο τύποι ανεμιστήρων:

Α. Με ίσια πτερύγια.

Β. Με ελικοειδή πτερύγια.

Σχήμα 1.3.2.16: Ανεμιστήρας συστήματος κλιματισμού.

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε σχέση με το πώς εμπλέκεται με το Α/C με τους παρακάτω
τρόπους:
Είναι συνεχώς σε λειτουργία.
• Λειτουργεί με το ξεκίνημα του A/C.
• Συνδεδεμένος με το θερμοστάτη.
• Συνδεδεμένος με τον πρεσσοστάτη χαμηλής.
• Συνδεδεμένος με τον ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη.
• Συνδεδεμένος με την Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου.
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Σχήμα 1.3.2.17: Ενδεικτική ηλεκτρική συνδεσμολογία ανεμιστήρα - συμπιεστή.

nnΒαλβίδα εκτόνωσης

Εκτονώνει την πίεση στο ψυκτικό υγρό πριν αυτό εισέλθει στον εξατμιστή.
Η θέση της είναι ακριβώς στην είσοδο του εξατμιστή. Η εκτονωτική βαλβίδα μειώνει
την πίεση στο ψυκτικό υγρό και επιτρέπει την εκτόνωση ή την αλλαγή κατάστασης του
ψυκτικού υγρού στην εβαπορέτα. Το με υψηλή πίεση ψυκτικό υγρό που εισέρχεται στην
εκτονωτική βαλβίδα είναι σχετικά ζεστό. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με ένα απλό άγγιγμα
της γραμμής μεταφοράς του υγρού. Στην έξοδό του από την εκτονωτική βαλβίδα είναι
σχετικά ψυχρό. Στο κάτω μέρος της βαλβίδας εκτόνωσης διέρχεται το χαμηλής πίεσης
ψυκτικό αέριο από τον εξατμιστή προς το συμπιεστή.

Σχήμα. 1.3.2.18. Εκτονωτική βαλβίδα

Ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχει, διαστέλλεται το αέριο στο θάλαμο διαστολής
μετακινώντας το διάφραγμά του και αυξομειώνει έτσι τη δίοδο του ψυκτικού υγρού από
το συμπυκνωτή προς τον εξατμιστή μέσω της βαλβίδας ελέγχου.
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Σχήμα 1.3.2.19 Λειτουργία εκτονωτικής βαλβίδας.
nnΣωλήνες σταθερής διαμέτρου

Σε μερικά αυτοκίνητα μπορεί να συναντήσουμε στο κύκλωμα του ψυκτικού αντί για εκτονωτική βαλβίδα ένα σωλήνα σταθερής διαμέτρου. Συνδέεται μεταξύ συμπυκνωτή και εξατμιστή, άρα αποτελεί το σημείο διαχωρισμού μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής πλευράς
πίεσης του κυκλώματος.
Ενώ το ψυκτικό ρευστό φτάνει στο σωλήνα σταθερής διαμέτρου σε υγρή κατάσταση
και υψηλή πίεση, διαφεύγει από αυτόν με χαμηλότερη πίεση.
Στη μέση του σωλήνα υπάρχουν δύο δακτύλιοι «Ο» ώστε να περιορίζουν το ψυκτικό,
ενώ παράλληλα υπάρχουν και δύο διηθητήρια φίλτρα ώστε να καθαρίζεται το ψυκτικό από
ξένα σωματίδια. Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται η σωστή τροφοδοσία του εξατμιστή
σε ψυκτικό υγρό.
1. Εισαγωγή.
2. Φίλτρο.
3. Εσωτερική διάμετρος
του σωλήνα σταθερής
διαμέτρου.
4. Δακτύλιος Ο-ring.
5. Εξαγωγή.

Σχήμα 1.3.2.20: Ενδεικτική ηλεκτρική συνδεσμολογία ανεμιστήρα – συμπιεστή.
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nnΑφυγραντήρας

Οι αφυγραντήρες είναι από τα κυριότερα βοηθητικά εξαρτήματα του ψυκτικού κύκλου,
αφού ο μεγαλύτερος εχθρός των ψυκτικών κυκλωμάτων είναι η υγρασία. Σκοπός τους
είναι η απαλλαγή του κυκλώματος από τυχόν μικροσταγονίδια υγρασίας, τα οποία ξέφυγαν από το κενό που δημιουργήσαμε στο κύκλωμα πριν από τη φόρτισή του με ψυκτικό
ρευστό. Σκοπός επίσης των αφυγραντήρων στα κλιματιστικά αυτοκινήτου είναι να προστατεύουν το κύκλωμα από τα ρινίσματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν φραγμούς
στη ροή του ψυκτικού ρευστού ή ενόχληση στα μηχανικά κινούμενα μέρη. Στον κλιματισμό
αυτοκινήτων χρησιμοποιούμε τα παρακάτω δύο είδη αφυγραντήρων:
1. Αφυγραντήρας / Συσσωρευτής (για συστήματα με σωλήνα σταθερής διαμέτρου).
2. Αφυγραντήρας / Συλλέκτης (για συστήματα με εκτονωτική βαλβίδα).

1. Αφυγραντήρας / συσσωρευτής
Στα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν με σωλήνα σταθερής διαμέτρου, τοποθετείται στο κύκλωμα ένας αφυγραντήρας / συσσωρευτής μεταξύ του εξατμιστή και του συμπιεστή.

Σχήμα 1.3.2.21 Αφυγραντήρας. Συσσωρευτής.

Ο αφυγραντήρας αυτός προστατεύει το συμπιεστή από τυχόν αναρρόφηση ψυκτικού
υγρού και λειτουργεί σαν εφεδρικό δοχείο και φίλτρο για το ψυκτικό ρευστό.
Το ψυκτικό ρευστό που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση καταλήγει από τον εξατμιστή,
μέσα από το σωλήνα εισαγωγής (3) στον αφυγραντήρα. Το στοιχείο αφύγρανσης (8) του
αφυγραντήρα, κατακρατεί την υγρασία που έχει απορροφηθεί από το ψυκτικό. Έτσι, το
ψυκτικό που βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, συγκεντρώνεται στο επάνω μέρος του αφυγραντήρα (4) από όπου και αναρροφάται από το σωλήνα εξαγωγής (2). Πίσω από το διηθητήριο (6) που φέρει ο αφυγραντήρας υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα από σωλήνα σχήματος
U (5). Μέσα απ’ αυτό το άνοιγμα αναρροφάται το ψυκτέλαιο (7) που συγκεντρώνεται
στο κάτω μέρος του αφυγραντήρα / συσσωρευτή και αναμειγνύεται με το ψυκτικό που
βρίσκεται σε αέρια κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση του
συμπιεστή.
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1. Σύνδεση για το διακόπτη χαμηλής πίεσης.
2. Σωλήνας εξόδου προς συμπιεστή.
3. Σωλήνας εισόδου από τον εξατμιστή.
4. Θολωτό επάνω μέρος.
5. Σωλήνας σχήματος U.
6. Διηθητήριο.
7. Ψυκτέλαιο.
8. Στοιχείο αφύγρανσης.

Σχήμα 1.3.2.22: Μέρη αφυγραντήρα. Συσσωρευτή.

2. Αφυγραντήρας / συλλέκτης
Στα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου, τα οποία λειτουργούν με βαλβίδα εκτόνωσης,
τοποθετείται στο κύκλωμα ένας αφυγραντήρας / συλλέκτης μεταξύ του συμπυκνωτή και
της βαλβίδας εκτόνωσης. Έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει το πλεονάζον ψυκτικό υγρό,
μέχρι να χρειαστεί ξανά στο κύκλωμα.

Σχήμα 1.3.2.23 Αφυγραντήρας. Συλλέκτης.

Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με δείκτη ροής (γυαλάκι) και υγρασίας (για R-12).
Το ψυκτικό υγρό βγαίνει με υψηλή πίεση από το συμπυκνωτή και καταλήγει μέσα από το
σωλήνα εισαγωγής (1) στον αφυγραντήρα / συλλέκτη. Ένα στοιχείο αφύγρανσης (4) κατακρατεί την υγρασία και φιλτράρει όλα τα ξένα σωματίδια. Το ψυκτικό υγρό μπαίνει στο σω37
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λήνα ανόδου του ψυκτικού (6) και καταλήγει στο σωλήνα εξαγωγής (3) και στη συνέχεια στη
βαλβίδα εκτόνωσης. Στο σωλήνα εξαγωγής υπάρχει ένα γυαλάκι παρατήρησης (2) μέσα
από το οποίο μπορεί να ελεγχθεί η ροή του ψυκτικού υγρού (μόνο σε συστήματα με R-12).

1. Ψυκτικό Υγρό από συμπυκνωτή.
2. Δείκτης ροής (γυαλάκι).
3. Ψυκτικό Υγρό προς βαλβίδα εκτόνωσης.
4. Στοιχείο αφύγρανσης.
5. Ψυκτικό σε υγρή κατάσταση.
6. Σωλήνας ανόδου του ψυκτικού.

Σχήμα 1.3.2.24 Αφυγραντήρας. Συλλέκτης για R-12.

Ο αφυγραντήρας / συλλέκτης μπορεί να κατακρατήσει μία περιορισμένη ποσότητα
υγρασίας (περίπου 6-10 gr). Κάποιοι αφυγραντήρες / συλλέκτες φέρουν διπλό ή τριπλό
διακόπτη πίεσης (χαμηλής-υψηλής), ο οποίος αποσυμπλέκει το συμπιεστή, εάν η πίεση βγει
εκτός ορίων.
nnΕξατμιστής (εβαπορέτα ή ατμοποιητής)

Μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο, απορροφώντας θερμότητα από την καμπίνα επιβατών. Τοποθετείται κατά κανόνα στο χώρο του ταμπλό και αποτελεί συγκρότημα με το καλοριφέρ, τους αισθητήρες κα τα κλαπέτα κατεύθυνσης του αέρα. Η εβαπορέτα λειτουργεί με τον
αντίστοιχο τρόπο που λειτουργεί ο συμπυκνωτής, αλλά αυτή μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε
αέριο, απορροφώντας θερμότητα από τον αέρα του χώρου επιβατών. Όταν το ψυκτικό φτάσει στην εβαπορέτα έχει χαμηλή πίεση, έχει αποβάλλει τη θερμότητα που περιέχει και είναι
πολύ ψυχρότερο από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου, με αποτέλεσμα να απορροφήσει
θερμότητα από το ζεστό αέρα, να φτάσει στο σημείο βρασμού και να ατμοποιηθεί. Το ψυκτικό μέσο, σε μορφή αερίου χαμηλής πίεσης, μεταφέρει τη θερμότητα από την εβαπορέτα
μέσω σωληνώσεων στο συμπιεστή, και συγκεκριμένα στη χαμηλή πλευρά, όπου και ο ψυκτικός κύκλος επαναλαμβάνεται.
Η εβαπορέτα απομακρύνει τη θερμότητα από την περιοχή που πρέπει να ψυχθεί. Η
θερμοκρασία που έχει επιλέξει ο οδηγός για την καμπίνα των επιβατών θα καθορίσει αν
απαιτείται ψύξη ή κλιματισμός. Όταν μια περιοχή ψύχεται, είναι απαραίτητο να περάσουν
μεγάλες ποσότητες αέρα μέσα από τα πτερύγια της εβαπορέτας για την εναλλαγή της θερμότητας. Ένας ανεμιστήρας είναι αναγκαίο εξάρτημα της εβαπορέτας στα κλιματιστικά
συστήματα. Ο ανεμιστήρας πρέπει να στείλει το ζεστό αέρα στα πτερύγια της εβαπορέτας
και μετά να εξαναγκάσει τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορήσει στον κλιματιζόμενο χώρο.
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Σχήμα 1.3.2.25: Εξατμιστής - Εβαπορέτα.

1.3.3 Βοηθητικά εξαρτήματα συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων
nnΣωληνώσεις
Οι σωληνώσεις είναι τα εξαρτήματα των A/C αυτοκινήτου που επιτρέπουν την κυκλοφορία
του ψυκτικού μέσου. Αποτελούνται από ένα εύκαμπτο σωλήνα με σφιγμένα στα άκρα ρακόρ. Κατασκευάζονται από εύκαμπτους σωλήνες ειδικών προδιαγραφών (SAE J51B), ώστε
να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες πιέσεων και θερμοκρασιών που επικρατούν στους χώρους που τοποθετούνται (χώρος κινητήρα) αλλά και στους κραδασμούς που προκαλούνται
από την κίνηση του αυτοκινήτου. Το εσωτερικό μέρος τους είναι κατασκευασμένο από υλικό
μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής (BUNA-N για R-12, H-NBR για R-134), για περιοχές
θερμοκρασιών από –300C έως + 1200C. Το ενδιάμεσο μέρος αποτελείται από κλωστικά
στοιχεία. Το εξωτερικό μέρος είναι από νεοπρένιο και είναι αδιάβροχο. Το υλικό κατασκευής
τους πρέπει να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο ψυκτικό ρευστό που χρησιμοποιείται. Οι
εύκαμπτοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για το R-12 δεν είναι συμβατοί με το R-134a. Για
το R-134a χρειάζονται εύκαμπτοι σωλήνες με πιο χαμηλή στεγανότητα και εσωτερική επένδυση. Η σωλήνα τύπου Barrier χρησιμοποιείται και για τα δύο ψυκτικά ρευστά.
Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να προφυλάσσονται από εξαρτήματα μεγάλης θερμοκρασίας (κινητήρας κ.λπ.) και να στερεώνονται καλά, ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί
που μπορεί να προκαλέσουν προϋποθέσεις για διαρροές του ψυκτικού ρευστού. Η σύνδεση των εύκαμπτων σωληνώσεων με τα εξαρτήματα της κλιματιστικής μονάδας γίνεται με
τρεις τρόπους:
• Με ρακόρ και στεγανωτικό δακτύλιο (Oring).
• Με σφιγκτήρες (Hose clamp Fitting).
• Με ρακόρ και εκχείλωση στο άκρο του σωλήνα (Flare Fitting).

Σχήμα 1.3.3.1: Σωλήνες (ελαστικοί) σύνδεσης.
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nnΛαστιχάκια ενώσεως σωλήνων

Στο σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων που λειτουργεί με R-134, τα λαστιχάκια ενώσεως
σωλήνων και τα λαστιχάκια του συμπιεστή είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται H-NBR και είναι συνήθως πράσινου χρώματος. Στα συστήματα κλιματισμού με
R-12 είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται BUNA-N και είναι συνήθως
μαύρα. Τα λαστιχάκια που χρησιμοποιούνται με R-134 είναι παχύτερα από αυτά που χρησιμοποιούνται με R-12, για να υπάρχει καλύτερη στεγανοποίηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συστήματα με R-12. Τα λαστιχάκια του συμπιεστή πρέπει να του εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και να αντέχουν σε θερμοκρασίες από –300C έως + 1200C.

Σχήμα 1.3.3.2: Λαστιχάκια (στεγανοποιητικά) σύνδεσης.
nnΤροχαλίες – ιμάντες

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης από το στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα στον άξονα
περιστροφής του συμπιεστή, γίνεται με ειδικές τροχαλίες και ιμάντες. Η ευθυγράμμιση των
τροχαλιών και η ρύθμιση της έντασης των ιμάντων είναι εργασία πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια.
nnΜετάδοση κίνησης

Όλοι οι συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα της μηχανής, με άμεσο
ή έμμεσο τρόπο. Έτσι, μερικοί συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα
της μηχανής, με έναν ή δύο ιμάντες και έχουν μία τροχαλία που κινείται αργά και ρυθμίζει
το τέντωμα (τεντωτήρας) αυτών των ιμάντων (Σχήμα 3.4.5.3 α).

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1.3.3.3: Τρόποι μετάδοσης κίνησης με ιμάντα.

Άλλοι συμπιεστές κινούνται από την τροχαλία της αντλίας νερού, η οποία με τη σειρά της περιστρέφεται από την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής (Σχήμα
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1.3.3.3 β). Άλλοι συμπιεστές παίρνουν κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα μέσω ενός
απλού ιμάντα, που ονομάζεται ελικοειδής ιμάντας (Σχήμα 1.3.3.3 γ).
nnΣχέση μετάδοσης κίνησης

Η σχέση μετάδοσης κίνησης συγκρίνει δύο τροχαλίες μεταξύ τους. Εάν, για παράδειγμα,
η διάμετρος της τροχαλίας ενός συμπιεστή είναι 100 mm και η διάμετρος της τροχαλίας
του κινητήρα είναι 50 mm, τότε η σχέση μετάδοσης είναι = 100 = 2 .
50

1

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν η τροχαλία του κινητήρα περιστρέφεται με 2000 RPM,
τότε η τροχαλία του συμπιεστή θα περιστρέφεται με 1000 RPM. Δηλαδή η τροχαλία του
κινητήρα πρέπει να κάνει δύο πλήρεις περιστροφές προκειμένου η τροχαλία του συμπιεστή να κάνει μία πλήρη περιστροφή.

1.3.4 Είδη / κατηγορίες συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων
1.3.4.1. Σύστημα κλιματισμού ηλεκτρονικά ελεγχόμενο (πλήρης έλεγχος)
Το σύστημα κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας γνωστό και ως
«Clima ή Climatronic», είναι κατά βάση ένα απλό σύστημα κλιματισμού (Air Condition), με
ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και μηχανισμούς που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Πρόκειται
για αισθητήρια στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες καθώς και μηχανισμούς ελέγχου των
διαφόρων λειτουργιών. Με βάση αυτά, η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος
μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία και ποιότητα του αέρα του χώρου επιβατών.
Η ενσωματωμένη μονάδα χειρισμών στο ταμπλό είναι η διάταξη επικοινωνίας του οδηγού με το σύστημα. Η ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλος) του συστήματος λαμβάνει σήματα εισόδων από διάφορους αισθητήρες, όπως ο αισθητήρας θερμοκρασίας του χώρου
επιβατών, ο αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ambient Temperature Sensor), ο
αισθητήρας φορτίου ήλιου (Sun Sensor) και από διάφορους διακόπτες ελέγχου τοποθετημένους στο ταμπλό των οργάνων, με σκοπό τον έλεγχο του κλιματιζόμενου χώρου των
επιβατών.
Σκοπός του συστήματος είναι να ρυθμίζει, να διατηρεί και να ελέγχει κυρίως τη θερμοκρασία χώρου επιβατών (καμπίνα). Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, χρησιμοποιεί
τους διαφόρους μηχανισμούς ελέγχου (μοτέρ καταστάσεων, μοτέρ ελέγχου θερμοκρασίας
αέρα, μοτέρ ανακυκλοφορίας αέρα). Επιπρόσθετα, υποδεικνύει την κατάσταση (ψύξη /
θέρμανση) στην οποία βρίσκεται το σύστημα στον οδηγό μέσω της μονάδας ελέγχου πληροφοριών οδηγού σε οθόνη, ενώ διατηρεί επαρκή ποσότητα αέρα στο χώρο επιβατών,
ελέγχοντας την ταχύτητα των ανεμιστήρων αυτόματα, σε σχέση με τις «πληροφορίες» που
λαμβάνει από τους διάφορους αισθητήρες.
nnΔιαφορές συστημάτων κλιματισμού

Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη (A/C) στα απλά συστήματα κλιματισμού, η μονάδα
ελέγχου χειριστηρίων αποστέλλει ένα σήμα στη μονάδα BCM μέσω απλού καλωδίου. Στη
συνέχεια η μονάδα BCM μετατρέπει το σήμα και το αποστέλλει μέσω του δικτύου επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας HSCAN στη μονάδα ECM. Στην περίπτωση που οι συνθήκες
ενεργοποίησης του A/C πληρούνται, η μονάδα ECM θα ενεργοποιήσει το ρελέ του συμπιεστή A/C (εντολή γείωσης). Αν παρ’ όλα αυτά ο διακόπτης ρύθμισης της ταχύτητας της
ροής του αέρα βρίσκεται στη θέση OFF, τότε δεν θα αποσταλεί σήμα στη μονάδα ΒCM για
ενεργοποίηση του A/C.
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Στο σύστημα αυτόματου κλιματισμού η ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλος), ανάλογα
με τα σήματα των αισθητήρων, αποφασίζει για την ενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού (A/C) αυτόματα. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του A/C, η μονάδα FATC αποστέλλει σήμα στη μονάδα BCM μέσω του δικτύου χαμηλής ταχύτητας LSCAN, η οποία στη
συνέχεια αποστέλλει το σήμα αυτό στη μονάδα ECM για την ενεργοποίηση του ρελέ του
συμπιεστή του A/C μέσω του δικτύου επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας HSCAN.
Στο απλό σύστημα κλιματισμού και στο σύστημα θέρμανσης / εξαερισμού, η ταχύτητα
ροής αέρα ρυθμίζεται αλλάζοντας την εσωτερική αντίσταση του μοτέρ του ανεμιστήρα. Η
αντίσταση αυτή βρίσκεται στο συγκρότημα ελέγχου HVAC κι είναι εύκολα προσβάσιμη, αν
αφαιρεθεί το ντουλαπάκι του συνοδηγού.
Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού χρησιμοποιεί συνήθως μια αντίσταση ελέγχου ισχύος η οποία μπορεί να διαφοροποιεί την ταχύτητα της ροής αέρα,
σε 16 διαφορετικά επίπεδα. Για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας ροής αέρα, έχει
προστεθεί ένα επιπλέον ρελέ. Το ρελέ αυτό βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ) του ανεμιστήρα και είναι προσβάσιμο στα περισσότερα αυτοκίνητα, αν
αφαιρεθεί το κάλυμμα κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού (Σχήμα 3.5.1.1).

Σχήμα 1.3.4.1.1: Θέση ρελέ ελέγχου ταχύτητας του ανεμιστήρα κλιματισμού.

Άλλη μια διαφορά του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος κλιματισμού είναι ο τρόπος ελέγχου της θερμοκρασίας αέρα. Στο απλό σύστημα θέρμανσης / ψύξης του απλού
κλιματισμού, το χειριστήριο της θερμοκρασίας αέρα συνδέεται με το εσωτερικό του συγκροτήματος ελέγχου με τη βοήθεια μιας ντίζας. Περιστρέφοντας το χειριστήριο αλλάζει
και η ποσότητα του αέρα που περνάει από το καλοριφέρ (ανάμειξη κρύου – ζεστού αέρα).
Στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας (μοτέρ), ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα από τη μονάδα χειριστηρίων.
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nnΣυγκριτικός Πίνακας Στοιχείων Συστημάτων Κλιματισμού
Στοιχείο
Θέρμανση

Εξαερισμός
Απλός

Κλιματισμός

Ηλεκτρονικά
ελεγχόμενο

Διάταξη Ελέγχου

X

X

X

Μοτέρ Ανεμιστήρα

X

X

X

Ρελέ Μεγάλης Σκάλας Ανεμιστήρα

X

X

X

Αντίσταση Ανεμιστήρα

X

X

-

Μοτέρ Κατανομής Αέρα

X

X

X

Σωλήνες Θερμού Αέρα

X

X

X

Ψυγείο Καλοριφέρ

X

X

X

Διακόπτης A/C

-

X

X

Φίλτρο Καμπίνας

X

X

X

Κύκλωμα Ψυκτικού Υγρού

-

X

X

Αισθητήρας Πίεσης A/C

-

X

X

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Εβαπορέτας

-

X

X

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

-

X

X

Αισθητήρας Φορτίου Ήλιου

-

-

X

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Εσωτερικού Χώρου

-

-

X

Αισθητήρας Ποιότητας Αέρα – APS

-

-

X

Διακόπτης APS

-

-

X

Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αεραγωγών

-

-

X

Αντίσταση Ελέγχου Ισχύος

-

-

Χ

Ντίζα Ελέγχου Θερμοκρασίας

Χ

Χ

-

Μοτέρ Ελέγχου Θερμοκρασίας

-

-

Χ

Κέντρο Πληροφοριών Οδηγού

-

-

Χ

nnΗλεκτρονική μονάδα Ελέγχου

Ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας
πραγματοποιείται από διάφορους διακόπτες / χειριστήρια (μπουτόν) που βρίσκονται
πάνω στη μονάδα. Οι διακόπτες / χειριστήρια (μπουτόν) είναι:
1. Διακόπτης Ρύθμισης Θερμοκρασίας
2. Διακόπτης Ενεργοποίησης A/C
3.	Διακόπτης Επιλογής Κατάστασης / Κατανομής Αέρα
(MODE)
4. Διακόπτης Αυτόματης Λειτουργίας (AUTO)
5. Διακόπτης Απενεργοποίησης (OFF)
6. Διακόπτης Ελέγχου Ταχύτητας Ροής Αέρα
7. Αισθητήρας Θερμοκρασίας Εσωτερικού Χώρου
8. Διακόπτης Αντιθάμβωσης
9. Διακόπτης Ανακυκλοφορίας Αέρα
10. Διακόπτης Ποιότητας Αέρα (APS)
11. Διακόπτης Αντιπαγωτικής Λειτουργίας

Σχήμα 1.3.4.1.2: Έλεγχος του αυτόματου συστήματος [χειριστήρια / διακόπτες (μπουτόν)].
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nnΔιακόπτης Ρύθμισης Θερμοκρασίας

Περιστρέφοντας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας,
αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα η θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα.
Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται από την ανάμειξη του κρύου αέρα με το ζεστό
αέρα που περνάει από το καλοριφέρ, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού μοτέρ. Κάθε μια
περιστροφή (σκάλα) που πραγματοποιείται στο Διακόπτη αντιστοιχεί σε μεταβολή 0,5oC, η
οποία και απεικονίζεται στη μονάδα ελέγχου πληροφοριών οδηγού DIC.
nnΔιακόπτης Ενεργοποίησης A/C

Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης (A/C), είναι δυνατή η χειροκίνητη λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος (A/C). Η ενεργοποίηση του κλιματισμού (A/C) εμφανίζεται στην οθόνη
- μονάδα ελέγχου πληροφοριών οδηγού.
nnΔιακόπτης Επιλογής Κατάστασης / Κατανομής Αέρα (MODE)

Όταν περιστραφεί ο διακόπτης επιλογής κατάστασης, επιλέγεται η επιθυμητή κατεύθυνση
εισαγωγής του αέρα στην καμπίνα. Η κατεύθυνση του αέρα που έχει επιλεγεί από τον οδηγό
εμφανίζεται και στη μονάδα ελέγχου πληροφοριών οδηγού. Για την αλλαγή της κατεύθυνσης
φροντίζει ένα μοτέρ διπλής πολικότητας.
nnΔιακόπτης Αυτόματης Λειτουργίας (AUTO)

Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης αυτόματης λειτουργίας, η θερμοκρασία ρυθμίζεται
και διατηρείται αυτόματα από την ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλο) του συστήματος. Η
ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας εμφανίζεται και στην οθόνη - μονάδα ελέγχου
πληροφοριών οδηγού. Σ’ αυτή τη λειτουργία ηλεκτρονική μονάδα (εγκέφαλος) ελέγχει τα
παρακάτω στοιχεία:
1. Το μοτέρ ελέγχου θερμοκρασίας αέρα
2. Το μοτέρ επιλογής κατάστασης
3. Το μοτέρ ανεμιστήρα
4. Το μοτέρ ανακυκλοφορίας αέρα
5. Το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης A/C.
nnΔιακόπτης Απενεργοποίησης (OFF)

Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης απενεργοποίησης, απενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία του κλιματισμού και του εξαερισμού.
nnΔιακόπτης Ελέγχου Ταχύτητας Ροής Αέρα

Περιστρέφοντας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας ροής
αέρα, αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα η ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα. Κάθε δύο περιστροφές (σκάλα) που πραγματοποιούνται στο διακόπτη αντιστοιχούν
σε μια ποσότητα αέρα, μεταβολή η οποία απεικονίζεται στην οθόνη - μονάδα ελέγχου
πληροφοριών οδηγού. Για τον έλεγχο της ταχύτητας ροής αέρα φροντίζει μια αντίσταση
ελέγχου ισχύος.
nnΔιακόπτης Αντιθάμβωσης

Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης αντιθάμβωσης, ενεργοποιούνται οι ηλεκτρικές αντιστάσεις στο οπίσθιο παρμπρίζ, στο εμπρόσθιο παρμπρίζ στο ύψος των υαλοκαθαριστήρων και
στους εξωτερικούς καθρέπτες (θερμαινόμενοι), με σκοπό την αντιθάμβωσή τους.
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nnΔιακόπτης Ανακυκλοφορίας Αέρα

Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ανακυκλοφορίας αέρα, διακόπτεται η εισαγωγή αέρα
στο χώρο της καμπίνας από το περιβάλλον, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει στην
καμπίνα. Κατά τη λειτουργία της ανακυκλοφορίας, η σχετική ένδειξη θα ενεργοποιηθεί
στη μονάδα ελέγχου πληροφοριών οδηγού DIC. Για τον έλεγχο της ανακυκλοφορίας του
αέρα φροντίζει ένα μοτέρ μονής πολικότητας.
nnΔιακόπτης Ποιότητας Αέρα (APS)

Όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ποιότητας αέρα, πραγματοποιείται καθαρισμός του
αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα, ώστε να διατηρείται στα επιτρεπτά καθορισμένα επίπεδα ποιότητας.
nnΔιακόπτης Αντιπαγωτικής Λειτουργίας

Όταν ενεργοποιηθεί ο Διακόπτης αντιπαγωτικής λειτουργίας, πραγματοποιείται η μέγιστη
παροχή αέρα στους αεραγωγούς που κατευθύνονται στα παράθυρα και στο παρμπρίζ,
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόψυξη, με παράλληλη ενεργοποίηση του συμπιεστή του A/C.
nnΛειτουργία συστήματος

Όταν επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία (AUTO) και ο χρήστης θέσει την επιθυμητή θερμοκρασία, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου υπολογίζει την κατάλληλη θέση κατανομής αέρα και
την ταχύτητα του ανεμιστήρα, βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τους αισθητήρες,
ελέγχοντας παράλληλα το συμπιεστή του A/C και τα διάφορα μοτέρ.
nnΜονάδα Ελέγχου Πληροφοριών Οδηγού

Όλες οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής μονάδας (εγκέφαλος) εμφανίζονται στην οθόνη
υγρών κρυστάλλων LCD της μονάδας ελέγχου των πληροφοριών οδηγού.

Σχήμα 1.3.4.1.3: Λειτουργία Ενεργοποίηση A/C.

1.3.4.2. Συστήματα κλιματισμού υβριδικών αυτοκινήτων
Στα «συμβατικά» συστήματα κλιματισμού ο συμπιεστής του κλιματιστικού και η λειτουργία
του εξαρτώνται από το αν λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος, λόγω της σύνδεσής του
(παροχή ενέργειας) μέσω ιμάντα από τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα. Το ίδιο
ισχύει και στα αυτοκίνητα που διαθέτουν το σύστημα Start & Stop και χρησιμοποιούν
συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα και για αυτό δεν σβήνει ο κινητήρας σε στάση
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του οχήματος, π.χ. σε φανάρι, αν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα κλιματισμού. Αυτό
γίνεται γιατί σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος και ο κινητήρας σβήσει, μετά
από 2 λεπτά περίπου, θα ανέβαινε η θερμοκρασία στην έξοδο του εξατμιστή. Αυτή η αργή
άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς και η αύξηση της υγρασίας του εξερχόμενου αέρα,
είναι ενοχλητική για τους επιβάτες.
nnΗλεκτρικός συμπιεστής

Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το
σύστημα κλιματισμού με ηλεκτρικό συμπιεστή στο Σχήμα 3.6.1.

Σχήμα 1.3.4.2.1: Το σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά οχήματα.

Η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με ηλεκτρικό συμπιεστή προσφέρει επιπλέον
τη δυνατότητα του κλιματισμού του χώρου επιβατών ακόμη και πριν από την έναρξη της
διαδρομής, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται με τηλεχειρισμό και δεν απαιτείται η λειτουργία του κινητήρα του οχήματος.
Για την παραγωγή της μεγάλης ροπής στρέψης που απαιτείται για την κίνηση του ηλεκτρικού συμπιεστή, χρησιμοποιείται μια συνεχής τάση άνω των 200 Volts.
Ο μετατροπέας τάσης (inverter) που έχει ενσωματωθεί στη μονάδα του ηλεκτροκινητήρα (Σχήμα 3.6.2) μετατρέπει τη συνεχή τάση σε τριφασική εναλλασσόμενη που χρειάζεται
ο ηλεκτροκινητήρας (χωρίς ψήκτρες) του συμπιεστή. Η ψύξη του μετατροπέα (inverter)
και των περιελίξεων κινητήρα γίνεται προς την πλευρά αναρρόφησης, με τη βοήθεια του
επιστρέφοντος ψυκτικού.

Σχήμα 1.3.4.2.2: Ηλεκτρικός συμπιεστής με ενσωματωμένο μετατροπέα τάσης.
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nnΔιαφορές συστήματος κλιματισμού σε υβριδικά/ ηλεκτρικά οχήματα.

Ο εξατμιστής-συσσωρευτής αποτελείται από δύο μπλοκ: ένα μπλοκ εξάτμισης και ένα
μπλοκ συσσώρευσης. Και τα δύο μπλοκ διαρρέονται από το ψυκτικό στη φάση εκκίνησης
ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Σχήμα. 1.3.4.2.3: Εξατμιστής - συσσωρευτής συστήματος κλιματισμού υβριδικών.

Μία ποσότητα ψυκτικού μέσου (λανθάνον μέσον) που βρίσκεται στον εξατμιστή ψύχεται, έως ότου πήξει. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί ως συσσωρευτής ψύχους. Στη φάση
διακοπής ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος και κατά συνέπεια δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Ο θερμός αέρας που διοχετεύεται στον εξατμιστή ψύχεται και λαμβάνει χώρα μια
ανταλλαγή θερμότητας. Αυτή η ανταλλαγή διαρκεί έως την πλήρη τήξη του λανθάνοντος
μέσου. Όταν ο οδηγός συνεχίσει την πορεία του, αρχίζει εκ νέου η διαδικασία έτσι, ώστε ο
εξατμιστής-συσσωρευτής να είναι σε θέση να ψύχει τον αέρα μετά από ένα λεπτό.

Σχήμα 1.3.4.2.4: Λειτουργία εξατμιστής - συσσωρευτής σε υβριδικά οχήματα.

Εάν το όχημα δεν έχει εξατμιστή-συσσωρευτή μαζί, πρέπει σε περίπτωση υψηλών εξωτερικών θερμοκρασιών, να ενεργοποιηθεί ξανά ο κινητήρας μετά από τη σύντομη απενερ47
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γοποίησή του. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί ο κλιματισμός του εσωτερικού χώρου.
Ο κλιματισμός εσωτερικού χώρου είναι υπεύθυνος και για τη θέρμανση του χώρου επιβατών, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Στα υβριδικά οχήματα συνήθως ο κινητήρας εσωτερικής καύσης απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροκίνησης. Η υπολειπόμενη θερμότητα στο σύστημα κυκλοφορίας νερού αρκεί για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου
μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.
Ως υποβοήθηση χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως ηλεκτρικά θερμαντικά συστήματα
PTC που αναλαμβάνουν τη λειτουργία θέρμανσης. Ο τρόπος εργασίας είναι παρόμοιος
με εκείνον που χρησιμοποιείται στα πιστολάκια για τα μαλλιά: ο αέρας που αναρροφάται
από τους ανεμιστήρες εσωτερικού χώρου θερμαίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία και
διοχετεύεται στο χώρο επιβατών.
nnΟ συμπιεστής υψηλής τάσης

Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή πετρελαίου). Αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης προσφέρει λειτουργίες που
συμβάλλουν σε μια αυξημένη άνεση στον κλιματισμό του οχήματος:
• Προσφέρεται η δυνατότητα κλιματισμού του χώρου επιβατών στην επιθυμητή θερμοκρασία ακόμη και πριν από την έναρξη της διαδρομής. Η ενεργοποίηση του κλιματισμού πραγματοποιείται με τηλεχειρισμό.
Η λειτουργία του κλιματισμού εξαρτάται αποκλειστικά από τη χωρητικότητα της υφιστάμενης μπαταρίας. Ο συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις κλιματισμού. Στους συμπιεστές υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται σήμερα η ρύθμιση της ισχύος γίνεται με ανάλογη προσαρμογή
του αριθμού στροφών σε βαθμίδες των 50 min - 1. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητη
η εσωτερική ρύθμιση της ισχύος.

Σχήμα 1.3.4.2.5: Συμπιεστές υψηλής τάσης τύπου scroll.

Αντίθετα προς τη μέθοδο ταλαντευόμενου δίσκου που χρησιμοποιείται κατά κόρον
στους συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα, οι συμπιεστές υψηλής τάσης χρησιμοποιούν τον τύπο scroll κύλισης για τη συμπύκνωση του ψυκτικού. Τα πλεονεκτήματα είναι
μια εξοικονόμηση βάρους περ. 20% και ανάλογη μείωση του κυβισμού για επίτευξη της
ίδιας απόδοσης.
Για την παραγωγή της μεγάλης ροπής στρέψης που απαιτείται για την κίνηση του
ηλεκτρικού συμπιεστή, χρησιμοποιείται μια συνεχής τάση άνω των 200 volt, μια δηλαδή
πολύ υψηλή τάση για τον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο αναστροφέας που έχει
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ενσωματωθεί στη μονάδα ηλεκτροκινητήρα μετατρέπει αυτή τη συνεχή τάση στην τριφασική εναλλασσόμενη τάση που απαιτεί ο ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες. Η απαιτούμενη απαγωγή θερμότητας του αναστροφέα κα των περιελίξεων κινητήρα πραγματοποιείται προς την πλευρά αναρρόφησης λόγω της ροής του επιστρέφοντος ψυκτικού.
nnΔιαχείριση θερμοκρασίας της μπαταρίας

Αποφασιστικό ρόλο για τη λειτουργία ενός υβριδικού / ηλεκτρικού οχήματος διαδραματίζει
η μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να παρέχει γρήγορα και αξιόπιστα τις μεγάλες ποσότητες ενέργειας που απαιτούνται για τη μετάδοση κίνησης. Συνήθως, οι μπαταρίες αυτές
είναι μπαταρίες υψηλής τάσης υβριδίου νικελίου-μετάλλου, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται
ολοένα και περισσότερο μπαταρίες υψηλής τάσης ιόντων λιθίου. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται σταδιακά το μέγεθος και το βάρος των μπαταριών των υβριδικών / ηλεκτρικών
οχημάτων.
Απαραίτητη είναι οπωσδήποτε η λειτουργία των μπαταριών σε ένα συγκεκριμένο εύρος
θερμοκρασίας. Εάν η θερμοκρασία λειτουργίας της μπαταρίας υπερβεί τους +40οC, τότε
θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της, ενώ εάν μειωθεί υπό τους -10οC, τότε θα μειωθεί η απόδοσή της. Πέραν τούτου, η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις μεμονωμένες κυψέλες του
συσσωρευτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 5-10 βαθμούς Κέλβιν.
Τα σύντομης διάρκειας φορτία αιχμής σε συνδυασμό με τα υψηλά ρεύματα που δημιουργούνται, π.χ. στις λειτουργίες ανάκτησης ενέργειας πέδησης, προκαλούν σημαντική
θέρμανση των κυψελών. Επιπλέον, οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες εξωτερικού χώρου συμβάλλουν σε μια κρίσιμη αύξηση της θερμοκρασίας έως και 40οC.
Η υπέρβαση της θερμοκρασίας έχει ως συνέπεια την ταχύτερη γήρανση και κατ’ επέκταση την πρώιμη αστοχία της μπαταρίας. Οι κατασκευαστές οχημάτων καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατασκευή μπαταριών, η διάρκεια ζωής των οποίων θα
ισούται με τη διάρκεια ζωής του οχήματος (περ. 8-10 έτη). Συνεπώς, η διαδικασία γήρανσης μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την ανάλογη διαχείριση θερμοκρασίας.
Έως τώρα, χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές δυνατότητες διαχείρισης θερμοκρασίας.

1η δυνατότητα
Αναρροφάται αέρας από τον κλιματιζόμενο χώρο επιβατών και χρησιμοποιείται για την
ψύξη της μπαταρίας. Η θερμοκρασία του ψυχρού αέρα που αναρροφάται από το χώρο
επιβατών του οχήματος δεν υπερβαίνει τους 40οC. Ο αέρας αυτός χρησιμοποιείται για να
περιβάλει τις προσβάσιμες επιφάνειες του πακέτου της μπαταρίας.
Τα μειονεκτήματα της δυνατότητας αυτής είναι τα εξής:
• Χαμηλή απόδοση ψύξης.
• Ο αέρας που αναρροφάται από τον εσωτερικό χώρο του οχήματος δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ομοιόμορφη μείωση της θερμοκρασίας.
• Σημαντική κατανάλωση ισχύος για τη διοχέτευση του αέρα.
• Ενδεχόμενοι θόρυβοι στο εσωτερικό του οχήματος από τον ανεμιστήρα.
• Ο χώρος επιβατών συνδέεται απευθείας με την μπαταρία μέσω των αεραγωγών.
Αυτό θεωρείται προβληματικό για λόγους ασφαλείας (π.χ. αέρια μπαταρίας).
• Δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος εισόδου ρύπων στην μπαταρία, επειδή ο αέρας
από τον εσωτερικό χώρο περιέχει σκόνη, μεταξύ άλλων ρύπων. Η σκόνη επικάθεται
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ανάμεσα στις κυψέλες και σχηματίζει, σε συνδυασμό με τη συμπυκνωμένη υγρασία
του αέρα, μια αγώγιμη στρώση. Αυτή η στρώση επιταχύνει τη δημιουργία ρευμάτων
διαρροής στην μπαταρία.

Σχήμα 1.3.4.2.6: Αναρρόφηση αέρα από τον κλιματιζόμενο χώρο των επιβατών.

Προς αποφυγή αυτού του κινδύνου, ο αναρροφώμενος αέρας φιλτράρεται. Εναλλακτικά, η ψύξη του αέρα μπορεί να διεξάγεται και από μια μεμονωμένη μικροσυσκευή κλιματισμού, παρόμοια με τις μεμονωμένες συσκευές κλιματισμού που διαθέτουν τα πίσω
καθίσματα στα οχήματα πολυτελείας.

2η δυνατότητα
Μια ειδική πλάκα εξάτμισης που έχει ενσωματωθεί στην μπαταρία συνδέεται με το σύστημα κλιματισμού του οχήματος. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με τη μέθοδο διαίρεσης
(splitting) στην πλευρά υψηλής και χαμηλής πίεσης μέσω αγωγών και μιας βαλβίδας εκτόνωσης. Έτσι, στο ίδιο κύκλωμα συνδέονται ο εξατμιστής εσωτερικού χώρου και η πλάκα
εξάτμισης της μπαταρίας, η οποία λειτουργεί ως συμβατικός εξατμιστής.
Λόγω των διαφορετικών λειτουργιών των δύο εξατμιστών, προκύπτουν αντίστοιχα διαφορετικές απαιτήσεις για τη ροή του ψυκτικού. Ενώ η ψύξη του εσωτερικού χώρου πρέπει να
καλύπτει τις απαιτήσεις των επιβατών για άνετη διαδρομή, η μπαταρία υψηλής τάσης πρέπει
να ψύχεται ικανοποιητικά ανάλογα με την περίσταση και την εξωτερική θερμοκρασία.
Ως συνέπεια, η ρύθμιση της ποσότητας του εξατμιζόμενου ψυκτικού καθίσταται πολύπλοκη. Το ειδικό σχήμα της πλάκας εξάτμισης και η ενσωμάτωσή της στην μπαταρία προσφέρουν μια μεγάλη επιφάνεια επαφής για την ανταλλαγή θερμότητας. Αυτό συμβάλλει
στην αποφυγή υπέρβασης του κρίσιμου ανώτατου ορίου θερμοκρασίας των 40οC.

Σχήμα 1.3.4.2.7: Ψύξη από πλάκα ψύξης.
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Σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες θα ήταν αναγκαία η αύξηση της θερμοκρασίας στην ιδανική για την μπαταρία θερμοκρασία των 15οC. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, η πλάκα εξάτμισης δεν μπορεί να συμβάλλει θετικά. Μια ψυχρή μπαταρία είναι
λιγότερο αποδοτική από μία μπαταρία που λειτουργεί σε σωστή θερμοκρασία, ενώ σε θερμοκρασίες κατά πολύ χαμηλότερες του μηδενός δεν μπορεί πλέον να φορτιστεί καθόλου.
Οι πλάκες εξάτμισης έχουν ενσωματωθεί στην μπαταρία και δεν μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα. Εάν χρειαστεί πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μπαταρία!

Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση είναι εφικτή μέσω του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στην
περίπτωση όμως της αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης, απαιτείται τέτοια θέρμανση της μπαταρίας που θα επιτρέπει την εκκίνηση και την κίνηση του οχήματος το χειμώνα υπό όλες
τις δυνατές συνθήκες.

3η δυνατότητα
Στις μπαταρίες με μεγάλη χωρητικότητα, η σωστή θερμοκρασία παίζει κεντρικό ρόλο. Στις
περιπτώσεις αυτές, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, απαιτείται πρόσθετη θέρμανση της
μπαταρίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ιδανική περιοχή θερμοκρασιών. Μόνο στην περιοχή αυτή επιτυγχάνεται η ικανοποιητική αυτονομία της ηλεκτρικής οδήγησης.
Για να υλοποιηθεί αυτή η πρόσθετη θέρμανση, η μπαταρία συνδέεται σε ένα δευτερεύον κύκλωμα. Αυτό το κύκλωμα εξασφαλίζει τη διαρκή διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας λειτουργίας στους 15οC - 30οC.

Σχήμα 1.3.4.2.8: Πρόσθετη θέρμανση.

Στο μπλοκ της μπαταρίας, μια ενσωματωμένη πλάκα ψύξης διαρρέεται από ψυκτικό,
το οποίο αποτελείται από νερό και γλυκόλη (πράσινο κύκλωμα). Σε χαμηλές θερμοκρασίες
το ψυκτικό μπορεί να θερμανθεί γρήγορα με μια θερμαντική διάταξη και να φτάσει την
ιδανική θερμοκρασία. Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης της υβριδικής λειτουργίας απαιτείται αύξηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας, τότε η θέρμανση απενεργοποιείται. Το
ψυκτικό μπορεί τότε να ψυχθεί μέσω της ροής του ανέμου στον ψύκτη μπαταρίας που
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

1.3.4.3. Συστήματα κλιματισμού για λεωφορεία, φορτηγά
Η μαζική μεταφορά ατόμων με κλιματιζόμενα λεωφορεία έχει εξυπηρετήσει το επιβατικό
κοινό για πολλές δεκαετίες. Οι κατασκευαστές λεωφορείων και οι κατασκευαστές συστη51
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μάτων κλιματισμού προσανατολίζονται συνεχώς προς τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών με την τροποποίηση των σχεδίων κλιματισμού, τη βοήθεια των τελευταίων τεχνολογιών
συμπεριλαμβανομένων της απόδοσης και της αξιοπιστίας των συστημάτων, των προσθηκών καινούργιων παραμέτρων καθώς επίσης και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας.
Εντούτοις, οι καταγγελίες για την κακή ατμοσφαιρική ποιότητα και τη θερμική ταλαιπωρία λήφθηκαν υπόψη από την αρχή των υπηρεσιών. Τέτοια ζητήματα υποχρεώνουν
τις εταιρείες να βρουν αποτελεσματικές λύσεις για την δημιουργία ενός ικανοποιητικού
περιβάλλοντος στα λεωφορεία.
Εξετάζοντας την ατμοσφαιρική ποιότητα του περιβάλλοντος στα λεωφορεία και της
θερμικής άνεσης, οι φυσικές μετρήσεις και η έρευνα πραγματοποιήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων. Η ατμοσφαιρική ποιότητα ποικίλλει στα λεωφορεία ανάλογα με τις διαδρομές.
Μέσα σε ένα λεωφορείο η συγκέντρωση CO είναι υψηλότερη όταν το όχημα διέρχεται
τούνελ (4.4 ppm). Όταν η κίνηση γίνεται σε περιβάλλον αστικών περιοχών η συγκέντρωση
είναι (3.4 ppm). Τέλος, αν το λεωφορείο κινείται σε αγροτικές διαδρομές υπάρχει συγκέντρωση στο (1.3ppm). Εντούτοις, οι μεικτές αναλογίες στις διαφορετικές διαδρομές ήταν
περίπου (μεταξύ 2,1 και 3.4 ppm). Αυτή η παραλλαγή προκαλείται από την αλλαγή του
περιβάλλοντος, την αλλαγή των οδοστρωμάτων, την πυκνότητα της κυκλοφορίας άλλον
οχημάτων, την περιβάλλουσα πυκνότητα οικοδόμησης καθώς επίσης και της υπαίθριας
ατμοσφαιρικής ποιότητας.

Σχήμα 1.3.4.3.1: Συστήματα κλιματισμού σε λεωφορεία.

Η αεροδυναμική σχεδίαση σε ένα κινούμενο λεωφορείο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφορά πίεσης που προκαλείται από το μηχανικό εξαερισμό. Κατά συνέπεια το ποσοστό
εξαερισμού ποικίλλει ανάλογα με τη διακινούμενη ταχύτητα λεωφορείων. Μεγαλύτερο ποσοστό εξαερισμού μειώνει τους ρύπους στον αέρα των λεωφορείων αλλά αυξάνει τον κίνδυνο των συγκεντρωμένων ατμοσφαιρικών ρύπων κατά το ταξίδι στην ήδη επιβαρημένη
περιοχή των πόλεων.
Επίσης, το χαμηλότερο ποσοστό εξαερισμού προκαλεί άσχημη μυρωδιά του αέρα μέσα
στο χώρο των επιβατών. Τα εμπειρικά πρότυπα άνεσης αναπτύχθηκαν με συμπεράσματα
52
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τα οποία προέκυψαν από το συσχετισμό μεταξύ των φυσικών παραμέτρων και των υποκειμενικών ψηφοφοριών αίσθησης από τους επιβάτες. Παρέχουν μια κατάλληλη πλατφόρμα
για να προσδιορίσουν την ατμοσφαιρική ποιότητα των λεωφορείων και τη θερμική άνεση
μέσω του ποσοστού της δυσαρέσκειας.
Ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των δεικτών ατμοσφαιρικής ποιότητας και θερμικής
άνεσης λαμβάνεται με τον εξοπλισμό των οργάνων δειγματοληψίας και επεξεργασίας δεδομένων στα λεωφορεία.

Σχήμα 1.3.4.3.2: Η θέση των εξαρτημάτων σε ένα σύστημα κλιματισμού λεωφορείων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

εμπρόσθιος θερμαντήρας
ανεμιστήρας
(μη αυτόματος) διακόπτης νερού
υποδαπέδιος θερμαντήρας 1
υποδαπέδιος θερμαντήρας 2
υποδαπέδιος θερμαντήρας 3
υποδαπέδιος θερμαντήρας 4
βαλβίδα νερού μπροστά 15

9. βαλβίδα νερού πίσω
10. βαλβίδα νερού θερμαντήρα οροφής
11. προθερμαντήρας
12. αντλία νερού προθερμαντήρα
13. διακόπτες σταματήματος
14. στοιχεία οροφής
15. ψυκτήρας
16. αποξηραντήρας
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Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
Πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή κατάστασης σε ένα υλικό (μέσο);
Ποιες είναι οι φάσεις του ψυκτικού κύκλου;
Τι είναι ενθαλπία;
Τι δείχνει το διάγραμμα Mollier;
Ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων;
Τι ορίζεται ως ψυκτική ισχύς μιας ψυκτικής μηχανής;
Ποιους λόγους εξυπηρετεί το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων;
Ποιες συνθήκες θεωρούνται «ιδανικές» για το εσωτερικό χώρο ενός αυτοκινήτου;
9. Ποια είδη / κατηγορίες συστημάτων κλιματισμού υπάρχουν;
10. Ποια είναι τα εξαρτήματα ενός τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτου;
11. Ποια εργασία πραγματοποιεί ο συμπιεστής;
12. Ποια είναι τα είδη συμπιεστή;
13. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα σε ένα τυπικό σύστημα κλιματισμού και σε ένα πλήρες ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού (Clima);
14. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στο σύστημα κλιματισμού των υβριδικών και
των ηλεκτρικών οχημάτων;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανακεφαλαίωση
Με τον όρο ενέργεια γενικά ορίζεται η δυνατότητα που έχει ένα σώμα να παράγει
έργο. Κάθε σώμα περιέχει «εσωτερική ενέργεια». Ως θερμότητα ορίζεται το ποσό της
ενέργειας που προστίθεται ή αφαιρείται σ’ ένα σώμα, για ν’ αλλάξει τη θερμοκρασιακή
του κατάσταση (ζεστό ή κρύο) ή τη φυσική κατάσταση της μορφής του (στερεή - υγρή
-αέρια). Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας που οφείλεται στην εσωτερική κίνηση
των μορίων της μάζας του. Η θερμότητα είναι επίσης το αίτιο που προκαλεί το αίσθημα του ζεστού ή του κρύου.
Το μέγεθος το οποίο μας δείχνει πόσο ζεστό ή πόσο κρύο είναι ένα σώμα σε σχέση
με κάποιο άλλο, ορίζεται ως θερμοκρασία. Η θερμοκρασία δηλαδή είναι το φυσικό
μέγεθος που χαρακτηρίζει τη θερμική κατάσταση ενός σώματος.
Τα σώματα συναντώνται στη φύση σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί αλλαγή στην κατάσταση ενός σώματος, π.χ. από στερεά κατάσταση
σε υγρή ή το αντίθετο, με την πρόσθεση ή αφαίρεση θερμότητας στη μάζα του. Το φαινόμενο της αλλαγής κατάστασης (μορφής) από στερεά σε υγρή κατάσταση με συνεχή
πρόσθεση θερμότητας και από υγρή σε αέρια, λέγεται τήξη. Η αντίστροφη διαδικασία,
δηλαδή η αλλαγή κατάστασης από αέρια κατάσταση σε υγρή και με συνεχή αφαίρεση
θερμότητας σε στερεά κατάσταση λέγεται πήξη. Τα φαινόμενα του βρασμού, της εξάτμισης, της συμπύκνωσης και της εξάχνωσης δημιουργούνται από τις αλλαγές θερμότητας των υλικών σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης,
Ο ψυκτικός κύκλος πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις / στάδια. 1η φάση - Συμπίεση: Το ψυκτικό μέσο που είναι σε αέρια κατάσταση και χαμηλή πίεση συμπιέζεται και
αποκτά υψηλή πίεση. 2η φάση - Συμπύκνωση: Το αέριο με την υψηλή πίεση συμπυκνώνεται (υγροποιείται) και αποβάλει τη θερμότητα στο περιβάλλον. 3η φάση - Εκτόνωση:
54
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Μειώνεται η πίεση του υγρού και μεταφέρεται στο χώρο που πρέπει να απορροφηθεί
θερμότητα και να ψυχθεί ο χώρος. 4η φάση - Εξάτμιση: Το υγρό με χαμηλή πίεση απορροφά θερμότητα από το χώρο και μετατρέπεται σε αέριο (αεριοποιείται) με χαμηλή
πίεση και οδηγείται για συμπίεση (1η φάση) και επανάληψη της διαδικασίας (ψυκτικός
κύκλος).
Η ενθαλπία αποτελεί το θερμικό περιεχόμενο κάθε χημικού συστήματος, η οποία
συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα h. Η ενέργεια αυτή οφείλεται στις δυνάμεις των
χημικών δεσμών που συγκρατούν τα άτομα μέσα στο μόριο, αλλά και στην κίνηση των
ατόμων, των ηλεκτρονίων καθώς και του ίδιου του μορίου. Έτσι, η χημική αυτή ενέργεια παραμένει εγκλωβισμένη μέσα στο μόριο που μπορεί να αποδοθεί άλλοτε εύκολα,
π.χ. με σπινθήρα και συμπίεση στη βενζίνη, και άλλοτε δύσκολα, π.χ. στα πυρηνικά
καύσιμα.
Για να δουλεύει οικονομικά ένα σύστημα κλιματισμού πρέπει το ψυκτικό μέσο (π.χ.
134 a) που χρησιμοποιείται να είναι διαρκώς το ίδιο (κλειστό κύκλωμα). Για το λόγο
αυτό, όλα τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν τον ίδιο ψυκτικό κύκλο (δηλαδή συμπίεση,
συμπύκνωση, εκτόνωση και αεριοποίηση) σε ένα κλειστό κύκλωμα. Το ίδιο ψυκτικό
μέσο χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τη θερμότητα από μία περιοχή σε μια άλλη
περιοχή προκαλώντας έτσι την ψύξη της πρώτης.
Ως κλιματισμός αυτοκινήτου εννοείται όλη η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η δημιουργία και η διατήρηση τεχνητών συνθηκών υγιεινής και άνεσης (όχι μόνο
ψύξης) στο χώρο επιβατών αυτοκινήτου και αυτό πραγματοποιείται με τη λειτουργία
και χρήση ειδικών συσκευών και εξαρτημάτων, που αποτελούν ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται σύστημα κλιματισμού.
Ως «σωστές ή ιδανικές συνθήκες» θεωρούνται η κατάλληλη θερμοκρασία, η υγρασία και η καθαρότητα του αέρα στο χώρο του οδηγού και των επιβατών. Οι «σωστές ή
ιδανικές συνθήκες» που επικρατούν μέσα στο χώρο των επιβατών (καμπίνα) προσφέρουν ευεξία, άνεση, προστασία και οδική ασφάλεια.
Μια κατηγοριοποίηση των συστημάτων κλιματισμού είναι τα συμβατικά συστήματα «κλιματισμού» ή απλά συστήματα ψύξης, συστήματα κλιματισμού αυτόματα ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, συστήματα κλιματισμού για υβριδικά οχήματα και συστήματα
κλιματισμού για λεωφορεία και φορτηγά.
1. Αισθητήρας πίεσης
2. Συμπυκνωτής
3. Αφυγραντής
4. Σωλήνωση χαμηλής πίεσης
5. Σωλήνωση υψηλής πίεσης
6. Εκτονωτική βαλβίδα
7. Εβαπορέτα
8. Συμπιεστής
9. Βαλβίδα ανακούφισης
10. Χειριστήρια ελέγχου
Εξαρτήματα συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτου

Η λειτουργία των εξαρτημάτων του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων περιληπτικά
περιγράφεται παρακάτω.
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Εκτονωτική Βαλβίδα
Στην εκτονωτική βαλβίδα εισέρχεται υγρό πίεσης ≈14-18bar και θερμοκρασίας 45oC και
εξέρχεται μείγμα υγρού-αερίου (μεγαλύτερη ποσότητα υγρού) πίεσης ≈2bar και θερμοκρασίας από -5 έως 0οC (3΄-4 διαγράμματος). Εξαιτίας της πτώσης πίεσης ακολουθεί ανάλογη πτώση της θερμοκρασίας.

Εβαπορέτα
Στην εβαπορέτα το ψυκτικό υγρό ατμοποιείται πλήρως και στην έξοδό της εξέρχεται 100%
κορεσμένος ατμός (σημείο 1 διαγράμματος). Στη συνέχεια, ο ατμός περνάει πάλι από την
εκτονωτική βαλβίδα στην οποία γίνεται μια μικρή θέρμανση της τάξης των 3 - 5οC (1-1΄
διαγράμματος). Κατόπιν το αέριο με πίεση ≈2 bar και θερμοκρασία ≈0-5οC, κατευθύνεται
στο συμπιεστή.

Συμπιεστής – Compressor
Σκοπός του συμπιεστή είναι να ανεβάζει την πίεση του ψυκτικού μέσου, αναρροφώντας
το (σε αέρια κατάσταση) από την εβαπορέτα. Ο συμπιεστής δέχεται αέριο χαμηλής πίεσης
περίπου 2 bar και θερμοκρασίας από 0 έως 5oC, το οποίο στη συνέχεια συμπιέζει. Στην
έξοδο του συμπιεστή το αέριο εξέρχεται με μεγαλύτερη πίεση (≈14 – 18 bar) και θερμοκρασία (≈60oC), βάσει της θερμοδυναμικής (Καταστατική Εξίσωση Αερίων, P*V=n*R*T).
Το εξερχόμενο αέριο υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, κατευθύνεται στη συνέχεια προς
το συμπυκνωτή όπου αρχίζει να υγροποιείται (1΄-2 διαγράμματος). Ο συμπιεστής στο εσωτερικό του μέρος φέρει ψυκτρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λίπανση των τριβόμενων μερών του, ενώ ένα μέρος του κυκλοφορεί και στο υπόλοιπο κύκλωμα. Σε κάθε
αντικατάσταση συμπιεστή, θα πρέπει να ελέγχεται η ποσότητα του λαδιού που περιείχε ο
προς αντικατάσταση συμπιεστής και σύμφωνα με αυτόν να πληρώνεται και ο νέος.

Στοιχείο
Συμπιεστής

1. Βίδα συγκράτησης συμπλέκτη
2. Συμπλέκτης
3. Ροδέλα
4. Ασφάλεια τροχαλίας
5. Διάταξη τροχαλίας και ρουλεμάν
6. Ασφάλεια συγκράτησης ηλεκτρομαγνήτη
7. Διάταξη ηλεκτρομαγνήτη
8. Διάταξη συμπιεστή
9. Βαλβίδα ανακούφισης

Λάδι

SP-17

Τύπος

Περιστρεφόμενος Δίσκος

Ποσότητα

173 cc/rev
AL R/DRIER (35 gr)

Τύπος

R−134a

Ποσότητα

610 ± 20 (GS E/G)

Τύπος

PAG (RL897 ή ΕΟ Ι V)

Ποσότητα

150 ± 10

Παροχή Συμπυκνωτή

Μέρη συμπιεστή και τεχνικά χαρακτηριστικά του.
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Μοντέλο

Αφυγραντής
Ψυκτικό Υγρό

Προδιαγραφή

16,243 Kcal/h
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Αφυγραντής
Στον αφυγραντή εισέρχεται υγρό. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόρια αέρα στο σύστημα
(φυσαλίδες), αφαιρούνται. Επίσης γίνεται κατακράτηση μικροσωματιδίων.

Συμπυκνωτής
Στο συμπυκνωτή αρχίζει η υγροποίηση του ψυκτικού και στην έξοδό του λαμβάνουμε 100%
υγρό (2-3 διαγράμματος), λόγω της ψύξης που επιτυγχάνεται από τις ψήκτρες του συμπυκνωτή και από την ταχύτητα του αέρα όταν το όχημα κινείται. Μια επιπρόσθετη υπόψυξη
πραγματοποιείται από τη λειτουργία του ανεμιστήρα ψύξης (3-3΄ διαγράμματος). Στην
έξοδο του συμπυκνωτή εξέρχεται υγρό θερμοκρασίας ≈45-50oC και πίεσης ≈14-18 bar.
Το σύστημα κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας, γνωστό και ως
«Clima ή Climatronic», είναι κατά βάση ένα απλό σύστημα κλιματισμού (Air Condition), με
ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και μηχανισμούς που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Πρόκειται
για αισθητήρια στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες καθώς και μηχανισμούς ελέγχου των
διαφόρων λειτουργιών. Με βάση αυτά, η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος
μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία και ποιότητα του αέρα του χώρου επιβατών.
Μια βασική διαφορά του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συστήματος κλιματισμού, είναι
ο τρόπος ελέγχου της θερμοκρασίας αέρα. Στο απλό σύστημα θέρμανσης / ψύξης του
απλού κλιματισμού, το χειριστήριο της θερμοκρασίας αέρα συνδέεται με το εσωτερικό του
συγκροτήματος ελέγχου με τη βοήθεια μιας ντίζας. Περιστρέφοντας το χειριστήριο αλλάζει
και η ποσότητα του αέρα που περνάει από το καλοριφέρ (ανάμειξη κρύου – ζεστού αέρα).
Στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιείται ένας ηλεκτροκινητήρας (μοτέρ), ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχα ηλεκτρικά σήματα από τη μονάδα χειριστηρίων.

Σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά / ηλεκτρικά οχήματα
Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή πετρελαίου). Αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης προσφέρει λειτουργίες που
συμβάλλουν σε μια αυξημένη άνεση στον κλιματισμό του οχήματος προσφέροντας τη δυνατότητα κλιματισμού του χώρου επιβατών στην επιθυμητή θερμοκρασία ακόμη και πριν
από την έναρξη της διαδρομής. Η ενεργοποίηση του κλιματισμού πραγματοποιείται με
τηλεχειρισμό.

Συστήματα κλιματισμού για λεωφορεία, φορτηγά
Η μαζική μεταφορά ατόμων με κλιματιζόμενα λεωφορεία έχει εξυπηρετήσει το επιβατικό
κοινό για πολλές δεκαετίες. Οι κατασκευαστές λεωφορείων και οι κατασκευαστές συστημάτων κλιματισμού βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών με την τροποποίηση
των σχεδίων κλιματισμού με τη βοήθεια των τελευταίων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης και της αξιοπιστίας των συστημάτων, των προσθηκών καινούργιων
παραμέτρων καθώς επίσης και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας.
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Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν οι κυριότερες ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων μέχρι σήμερα.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
1. Να αναφέρουν τις κυριότερες ιδιότητες των ψυκτικών μέσων
2. Να αναφέρουν τα ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα και τις

διαφορές τους.

Έ ννοιες κλειδιά
Ψυκτικό μέσο - υγρό, freon, R12, R134a, R1234 fy.

Ψυκτικά μέσα (ρευστά)
Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο (ρευστό) που έχει την ιδιότητα να εξατμίζεται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση
(1 atm). Ένα μέσο (ρευστό), για να χρησιμοποιηθεί ως ψυκτικό, θα πρέπει να παρουσιάζει
συγκεκριμένες φυσικές, χημικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες και να είναι ασφαλές, αποδοτικό και οικονομικό. Ως πρώτο ψυκτικό μέσο (υγρό) καταγράφεται η χρήση αμμωνίας
το 1865 από τον Ferdinand Carre για βιομηχανική χρήση. Ως εξέλιξη των ψυκτικών μέσων
μπορεί να θεωρηθεί η χρήση του SO2 από τον Ελβετό φυσικό Pictet το 1876. Επόμενο
ψυκτικό μέσο είναι το μεθυλο-χλωρίδιο που εμφανίζεται το 1878 για μικρές και μεσαίες
ψυκτικές εγκαταστάσεις από τον Vincent. Το R-12 εμφανίζεται ως ψυκτικό μέσο το 1930
από την εταιρεία Dupont.
Δεν υπάρχει ιδανικό ψυκτικό μέσο (ρευστό) για όλα τα είδη συστημάτων κλιματισμού.
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο, για να θεωρείται ικανό για εκμετάλλευση στα συστήματα κλιματισμού, είναι πολλές. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερες ιδιότητες καλύπτει ένα ψυκτικό μέσο τόσο πιο ιδανικό θεωρείται.

Ιδιότητες ψυκτικών μέσων
1. Να μην είναι δηλητηριώδες ή τοξικό, γιατί τότε θα υπάρχει κίνδυνος για τους αν-

θρώπους από μια απλή διαρροή στο κλιματιστικό κύκλωμα.
2. Να μην είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό, γιατί υπάρχει φόβος σε περίπτωση διαρροής να
δημιουργήσει πρόβλημα στο χώρο των επιβατών.
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3. Να μην είναι διαβρωτικό με αποτέλεσμα να μειώνει τη διάρκεια ζωής του κλιματι-

στικού κυκλώματος.
4. Να είναι ανιχνεύσιμο, για να μπορούμε να ελέγξουμε τη διαρροή του.
5. Να έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε πίεση 1 atm και να μας δίνει όσο το δυνατόν
καλύτερη απόδοση.
6. Να είναι συνεργάσιμο με τα λιπαντικά υλικά χωρίς να δημιουργεί χημικές ενώσεις ή
να καταστρέφει τη λιπαντική τους ικανότητα.
7. Να έχει υψηλή χωρητικότητα λανθανόντων θερμικών φορτίων ατμοποίησης.
8. Να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους.
9. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Σήμερα η σύγχρονη βιομηχανία έχει αποσύρει μία σειρά από παλαιά ψυκτικά μέσα (ρευστά), γιατί δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα καταστρέφοντας το όζον της ατμόσφαιρας
και συνέβαλαν στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Ήδη κυκλοφορούν νέα ψυκτικά μέσα (ρευστά), αλλά οι έρευνες συνεχίζονται και σχεδιάζονται νεότερα
ψυκτικά μέσα, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης, αλλά και την προστασία της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος. Απαιτείται μεγάλη προσοχή στις ιδιότητες των νέων ψυκτικών μέσων με τα λιπαντικά υλικά.

2.1 Ψυκτικό ρευστό R – 12
Για πολλά χρόνια, το ψυκτικό μέσο (υγρό) που χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές στα
συστήματα κλιματισμού του αυτοκινήτου ήταν το R–12 και γνωστό και ως φρέον (freon).
Η χρήση του όμως έχει πλέον απαγορευτεί επειδή, όπως έχει αποδειχθεί, δεν είναι φιλικό στο περιβάλλον, αφού συμβάλει στην καταστροφή του στρώματος του όζοντος στην
ατμόσφαιρα και συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή στην αύξηση της
θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη.
Το R-12 ή CCl2F2 (διχλωροφθοριομεθάνιο) είναι ψυκτικό μέσο, που περιέχει σε μεγάλο ποσοστό χλώριο και θεωρείται η κύρια αιτία καταστροφής του όζοντος. Έχει ήδη καταργηθεί και απαγορευτεί η πώληση αλλά
και η χρήση του, παρά τα πολύ καλά θερμοδυναμικά και τεχνικά στοιχεία του. Για την αντικατάστασή του μελετήθηκαν και προτάθηκαν νέα
ψυκτικά μέσα. Η χρήση του ήταν πολύ ευρεία στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων λόγω των χαμηλών πιέσεων και της καλής συνεργασίας με τα ελαστικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Τα λιπαντικά που
Σχήμα 2.1.1: Ψυκτικό
πρέπει να χρησιμοποιούνται με το R-12 είναι τα ορυκτέλαια και αυτό
ρευστό R – 12.
είναι το βασικότερο θέμα που πρέπει να προσεχθεί, όταν πρόκειται να
αντικατασταθεί σε παλαιά συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτου το R-12.

Βασικά χαρακτηριστικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Δεν είναι εύφλεκτο.
Δεν οξειδώνει τα μέταλλα.
Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με ορυκτέλαια.
Δεν είναι δηλητηριώδες.
Δεν αναφλέγεται (όταν όμως καίγεται δίνει αέριο υψηλής τοξικότητας).
Δεν εκρήγνυται.
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7. Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση δι-

αρροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα. Ατμοποιείται σε ατμοσφαιρική πίεση
στους –29.80C.

Σχήμα 2.1.2: Διάγραμμα Moolier για το ψυκτικό ρευστό R – 12.
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2.2 Ψυκτικό ρευστό R–134a
Το ψυκτικό μέσο (υγρό) που πλέον χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό των αυτοκινήτων
είναι το R–134a (C2H2F4) και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Σχήμα 2.2.1: Ψυκτικό ρευστό R – 134 a.

Τα χαρακτηριστικά του R–134a είναι τα εξής:
1. Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια.
2. Δεν προσβάλλει (οξειδώνει) τα μέταλλα.
3. Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικές τσιμούχες στα επιμέρους εξαρτήματα των κλιματιστικών, που λειτουργούν με
το συγκεκριμένο ψυκτικό υγρό.
4. Δεν είναι δηλητηριώδες.
5. Απορροφά εύκολα την υγρασία.
6. Δεν είναι εύφλεκτο.
7. Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση διαρροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα και δεν διαχέεται στην ατμόσφαιρα με
ό,τι θα συνεπαγόταν κάτι τέτοιο.
8. Είναι άοσμο.
Το ψυκτικό μέσο (ρευστό) R–134a είναι αποτέλεσμα πολυετών ερευνών από εταιρείες κατασκευής των ψυκτικών μέσων (Dupont, Atochem, ICI, κ.λπ.) και κυκλοφόρησε στο
εμπόριο το 1990 προς αντικατάσταση του R–12.
Το R–134a ή C2H2F4 (τετραφθοροαιθάνιο) είναι ένα ψυκτικό μέσο που περιέχει κυρίως
υδροφθοράνθρακες και δεν προκαλεί καταστροφή του όζοντος. Με ιδιότητες παραπλήσιες
με αυτές του R-12, μπορεί να αντικαταστήσει το R-12 ως ψυκτικό μέσο, αφού τα θερμοδυναμικά του χαρακτηριστικά είναι σχεδόν ίδια, με λίγο μεγαλύτερες πιέσεις στις υψηλές
θερμοκρασίες. Απορροφά την υγρασία ευκολότερα από το R–12. Προσβάλλει τα διάφορα
στεγανωτικά υλικά (φλάντζες, τσιμούχες) του συμπιεστή που χρησιμοποιούνταν για το R–12.
Για το λόγο αυτό το R–134a δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συμπιεστή που λειτουργούσε
με R–12. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί θα προκαλέσει την καταστροφή του συμπιεστή.
Οι πρώτες εφαρμογές ως ψυκτικό μέσο ξεκίνησαν από τα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων και κατόπιν χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα ψυκτικά συστήματα (εκτός οχημάτων).

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια.
2. Δεν οξειδώνει τα μέταλλα.
3. Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδι-

κές τσιμούχες στα επιμέρους εξαρτήματα των κλιματιστικών αυτοκινήτων.
4. Δεν είναι δηλητηριώδες.
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5. Απορροφά εύκολα την υγρασία.
6. Δεν είναι εύφλεκτο.
7. Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς σε περίπτωση διαρ-

ροής συγκεντρώνεται κοντά στο πάτωμα.
8. Είναι άοσμο.
9. Σε ατμοσφαιρική πίεση ατμοποιείται (βράζει) στους –26.30C.

Σχήμα 2.2.2: Διάγραμμα Moolier για το ψυκτικό ρευστό R – 134 a.
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2.3 Ψυκτικό ρευστό HFO R–1234 yf.
To HFO-1234yf ή CF3CF=CH2 είναι το νέο ψυκτικό μέσο (υγρό) που προορίζεται να αντικαταστήσει το R134a στα συστήματα κλιματισμού των οχημάτων, για περιβαλλοντικούς
λόγους (φαινόμενο θερμοκηπίου).
Eίναι προϊόν συνεργασίας της Honeywell & της DuPont.

Βασικά χαρακτηριστικά :
• Είναι 350 φορές λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον σε σχέση με το R134a.
• Η διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα είναι μόνο 11 μέρες.
• Είναι συμβατό σε μεγάλο ποσοστό με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού
που χρησιμοποιούν R134a.
R-134 a

HFO - 1234yf

CH2FCF2

CF3CF=CH2

0

0

GWP100 (AR4)

1430

4

T Critical Point

102 0C

95 0C

Boiling Point

-26 0C

-29 0C

Formula
ΟDP

Σχήμα 2.3.1: Ψυκτικό ρευστό R – 1234 YF.

R-134 a

HFO - 1234yf

Τύπος

C2H2F4

CF3CF=CH2

ΟDP

0

0

GWP

1430

4

Κρίσιμο Σημείο Τα

102 0C

95 0C

Σημείο Βρασμού

-26 0C

-29 0C

Σχήμα 2.3.2: Συγκριτικό διάγραμμα R – 134 a και R- 1234 yf.
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2.4. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα ψυκτικών μέσων. Διαγράμματα - πίνακες
Η λίπανση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για όλες τις εφαρμογές του R-134a, γιατί δεν
είναι συμβατό με τα ορυκτέλαια που χρησιμοποιούσαμε στο R-12. Οι κατασκευάστριες
εταιρείες συνιστούν αυστηρά, όταν γίνεται χρήση του R-134a, η λίπανση να γίνεται με
πολυεστερικά λιπαντικά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη χρήση αυτών των λιπαντικών,
γιατί έχουν την ιδιότητα να απορροφούν πολύ γρήγορα υγρασία και να χάνουν τη λιπαντική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα την καταστροφή του συμπιεστή. Γι’ αυτό το λόγο τα
δοχεία που φυλάσσονται πρέπει να παραμένουν ερμητικά κλειστά.
ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΛΙΓΟ
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟ

ΠΙΟ
Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΑΠΟ R12

MOΡΙΑΚΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
R12

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ

µ

τή

ιο
Με

κ
νε

α
ατ

R 134a

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΨΥΚΤΙΚΟ

ν
εο

Πλ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΥΓΡΟ
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΙΕΣΗΣ

α

ατ

µ
τή

εκ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ
ΨΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΕΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΥΓΡΟ
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Σχήμα 2.4.1: Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα R – 134 a.

Σύγκριση κινδύνων ανάφλεξης από διάφορα ψυκτικά μέσα.
FP0
-65oC

FP
121oC

FP
-135oC

FP
205oC

FP
220oC

FP
220oC

Σχήμα 2.4.2: Συγκριτικό διάγραμμα κινδύνου ανάφλεξης.
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Σύγκριση κινδύνων έκρηξης από διάφορα ψυκτικά μέσα.

Σχήμα 2.4.2: Συγκριτικό διάγραμμα έκρηξης ψυκτικών μέσων.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο;
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του R -12;
Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα αλλαγής - αντικατάστασης του R -12 και γιατί;
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του R -134 α;
Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα αλλαγής - αντικατάστασης του R -134 α
και γιατί;
6. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του HFO 1234 yf;
7. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα σε R -134 α και HFO 1234 yf;
1.
2.
3.
4.
5.

Ανακεφαλαίωση
Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο που έχει την ιδιότητα να εξατμίζεται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση. Ένα μέσο
πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένες φυσικές, χημικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες και να
είναι ασφαλές, αποδοτικό και οικονομικό.
Δεν υπάρχει ιδανικό ψυκτικό μέσο (ρευστό) για όλα τα είδη συστημάτων κλιματισμού.
Όσο περισσότερες ιδιότητες καλύπτει ένα ψυκτικό μέσο τόσο πιο ιδανικό θεωρείται. Οι
κυριότερες ιδιότητες ψυκτικών μέσων είναι να μην είναι δηλητηριώδες ή τοξικό, να μην
είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό, να μην είναι διαβρωτικό, να είναι ανιχνεύσιμο, να έχει χαμηλό
σημείο βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση, να μας δίνει όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση
και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Τα λιπαντικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται με το R-12 είναι τα ορυκτέλαια ενώ με
το R–134a πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο συνθετικά λιπαντικά, διαφορετικά θα καταστραφούν τα στεγανοποιητικά εξαρτήματα του συμπιεστή.
Τα κυριότερα ψυκτικά μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί στα συστήματα κλιματισμού
αυτοκινήτων είναι το R-12, το R134a και τελευταία το HFO-1234yf.
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Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι χημικές ουσίες – ψυκτικά μέσα που το προκαλούν και προέρχονται από το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων.
Επίσης, αναλύονται το φαινόμενο της «τρύπας του όζοντος» και οι χημικές ουσίες που συντελούν στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος και προέρχονται από τον κλιματισμό
των αυτοκινήτων.
Αναφέρονται επίσης και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί βάσει των οποίων επιχειρείται η
αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι, όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο, αναμένεται:
• Να κατανοήσουν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και τις αιτίες που το προκαλούν.
• Να κατανοήσουν το «φαινόμενο της τρύπας του όζοντος» και τις αιτίες που το προκαλούν.
• Να ενημερωθούν για την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτές.

Έ ννοιες κλειδιά / τυχόν βασική ορολογία
Πρωτόκολλο του Κιότο (ΕΚ 307/2008), φαινόμενο θερμοκηπίου, αέρια θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, ουσίες καταστροφής στιβάδας όζοντος (ΕΚ αριθ.
2037/2000).

3.1 «Φαινόμενο του θερμοκηπίου»
Ο όρος «φαινόμενο του θερμοκηπίου» χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγραφεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης με την πάροδο του χρόνου. Υπολογίζεται ότι τον τελευταίο αιώνα η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της γης έχει αυξηθεί
κατά 0,6 έως 0,9 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το
μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των μέσων θερμοκρασιών παγκοσμίως είναι πολύ πιθανό
να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση συγκεντρώσεων «αερίων θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης.
Μέχρι σήμερα είναι γνωστόν ότι οι φυσικές συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου διατηρούσαν τη γη αρκετά ζεστή ώστε να διατηρείται η ζωή όπως μέχρι σήμερα τη γνωρίζουμε.
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Όσο περισσότερα αέρια θερμοκηπίου ανθρώπινης προέλευσης υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, τόσο περισσότερη υπέρυθρη ακτινοβολία αντανακλάται στην επιφάνεια της γης. Αυτό
δημιουργεί το λεγόμενο «ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου» που οδηγεί στην
υπερθέρμανση της γης.

Σχήμα 3.1.1: Φαινόμενο θερμοκηπίου.

Πιο αναλυτικά, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας
απορροφάται από την επιφάνεια της γης και το 30% αντανακλάται πίσω στο διάστημα
από την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα. Η επιφάνεια της γης όταν θερμαίνεται επανεκπέμπει ως θερμική ακτινοβολία (υπέρυθρη) προς την ατμόσφαιρα η οποία δεν μπορεί να
ξεφύγει προς το διάστημα και εγκλωβίζεται από τα σύννεφα και απορροφάται από τα
αέρια θερμοκηπίου. Με αυτό τον τρόπο τα αέρια θερμοκηπίου παγιδεύουν τη θερμότητα
ανάμεσα στην επιφάνεια και την τροπόσφαιρα.

Σχήμα 3.1.2: Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης.

Στο Πρωτόκολλο του Κιότο ως τα σημαντικότερα «αέρια θερμοκηπίου» ανθρώπινης
προέλευσης ορίζονται το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του
αζώτου (N2O) και τα φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης.
Τα φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αρκετούς διαφορετικούς τομείς και εφαρμογές της βιομηχανίας και των σύγχρονων τεχνολογιών του ανθρώπου.
Οι υδροφθοράνθρακες (HFC) είναι η συνηθέστερη ομάδα φθοριούχων αερίων. Χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς και εφαρμογές, κυρίως ως ψυκτικά μέσα σε συστήματα
ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Επίσης, χρησιμοποιούνται και ως διογκωτικοί
παράγοντες για αφρούς, μέσα πυρόσβεσης, προωθητικά αερολυμάτων και διαλύτες.
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Το πιο γνωστό φθοριούχο αέριο που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ως ψυκτικό
μέσο στην ψύξη και τον κλιματισμό των περισσοτέρων κατασκευαστών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων είναι το γνωστό R-134a (HFC).

3.2 Φαινόμενο «τρύπας του όζοντος» ή καταστροφή της στιβάδας του όζοντος
Η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη γη αποτελείται από διαφορετικά στρώματα:
Την τροπόσφαιρα, την ιονόσφαιρα και τη στρατόσφαιρα. Στα ανώτερα στρώματα της
στρατόσφαιρας 30 έως 50 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης, βρίσκεται η στιβάδα
του όζοντος (Ο3), η οποία και απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της «σκληρής» κοσμικής
ακτινοβολίας (υπεριώδη) και προστατεύει κυρίως τους ζώντες οργανισμούς.
Κατά τη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκαν δυο μεγάλες «τρύπες» στη στιβάδα του
όζοντος, μια στο Βόρειο ημισφαίριο και μια στο Νότιο, που μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Οι επιστήμoνες, μετά από έρευνες, διατύπωσαν την άποψη ότι αυτό οφειλόταν κυρίως στις ενώσεις των χλωροφθορανθράκων (CFC) και των υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC), δηλαδή
των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούσαν στα τότε συστήματα ψύξης και κλιματισμού
των αυτοκινήτων με την εμπορική ονομασία Freon ή χλωροφθοράνθρακας – CFC12 ή R12.

Σχήμα 3.2.1: Διαδικασία καταστροφής όζοντος.

Το R12 (χλωροφθοράνθρακας) και άλλες ίδιου τύπου ουσίες έχουν μια εξαιρετικά σταθερή δομή, η οποία παραμένει αμετάβλητη στην επιφάνεια της γης. Όταν όμως φθάσει στη
στρατόσφαιρα, με τη βοήθεια της υπεριώδους ακτινοβολίας, φωτοδιασπάται και εκπέμπει
τα στοιχεία χλωρίου. Αυτά τα στοιχεία χλωρίου γίνονται καταλύτες και δεσμεύουν το όζον
στη στρατόσφαιρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων οπών στη στιβάδα του όζοντος.
Στα τέλη του 1995, με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αποφασίστηκαν κανονισμοί για
την κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, όπως ήταν και το
φρέον (R12) και η υιοθέτηση αυστηρών διαδικασιών ανάκτησης, αποθήκευσης και ανακύκλωσης όλων αυτών των ψυκτικών μέσων που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΚ 2037/2000) που απορρέει από την αποδοχή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και αναφέρεται «στην παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη
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διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, μεθυλοβρωμιδίου, υδροβρωμοφθορανθράκων και υδροχλωροφθορανθράκων (HCFCs), την υποβολή
στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην
αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες».
Επίσης με τον κανονισμό (ΕΚ 2037/2000) καθορίζονται νομοθετκές διατάξεις και
χρονοδιαγράμματα για την απαγόρευση των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος και υποχρεώνει όλους όσοι ασχολούνται με αυτές τις ουσίες, σε επιμόρφωση και
πιστοποίηση σε όλες τις φάσεις, όπως η «ανάκτηση», δηλαδή η συλλογή και αποθήκευση
ελεγχόμενων ουσιών, π.χ. από μηχανήματα, εξοπλισμό και περιέκτες, κατά τη συντήρηση
ή πριν από την τελική διάθεσή τους, η «ανακύκλωση», δηλαδή η επαναχρησιμοποίηση
μιας ελεγχόμενης ουσίας που έχει ληφθεί με ανάκτηση, μετά από διαδικασία βασικού καθαρισμού όπως η διήθηση και η ξήρανση. Για τα ψυκτικά μέσα, η ανακύκλωση κατά κανόνα συνεπάγεται επαναδιοχέτευση στον οικείο εξοπλισμό, δεδομένου ότι συχνά γίνεται
επί τόπου και η «ποιοτική αποκατάσταση» δηλαδή η επανεπεξεργασία και αναβάθμιση
μιας ανακτηθείσας ελεγχόμενης ουσίας μέσω διεργασιών όπως η διήθηση, η ξήρανση, η
απόσταξη και η χημική επεξεργασία, με σκοπό να αποκατασταθούν οι επιδόσεις της σε
συγκεκριμένο επίπεδο, πράγμα που συχνά συνεπάγεται επεξεργασία όχι επί τόπου αλλά
σε κεντρικές εγκαταστάσεις.
Μετά το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, όπου απαγορεύτηκε η χρήση του φρέον (R12) οι
εταιρείες κατασκευής ψυκτικών μέσων το αντικατέστησαν με το σημερινό R134 (φθοριούχο αέριο) στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού των αυτοκινήτων.
Παρότι τα φθοριούχα αέρια δεν έχουν ιδιότητες καταστροφής του όζοντος, τα περισσότερα από αυτά έχουν υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP).
Το GWP, που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια,
υπολογίζεται ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, ενός χιλιόγραμμου φθοριούχου
αερίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2.
Οι ουσίες δηλαδή που καταστρέφουν το όζον και ελέγχονται βάσει του Πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ, όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC)
και οι αλογονάνθρακες (halons) αποτελούν επίσης σημαντικά αέρια θερμοκηπίου τα
οποία απαγορεύτηκαν με το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
Τι προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 307/2008;
Ποιες ουσίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και γιατί;
Τι προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 2037/2000;
Ποιο ψυκτικό μέσο στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων κατήργησε ο κανονισμός ΕΚ 2037/2000;
6. Ποιο ψυκτικό μέσο στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων κατήργησε ο κανονισμός ΕΚ 307/2008;
7. Ποια είναι τα κυριότερα αέρια θερμοκηπίου που ορίζει το Πρωτόκολλο του
Κιότο;
1.
2.
3.
4.
5.
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Ανακεφαλαίωση
Με τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» εννοούμε το φαινόμενο αύξησης της μέσης
θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης με την πάροδο του χρόνου και, σύμφωνα με επιστήμονες, ενδέχεται να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση συγκεντρώσεων «αερίων
θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει ως τα σημαντικότερα «αέρια θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου
(N2O) και τα φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης. Το πιο γνωστό φθοριούχο αέριο
που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σαν ψυκτικό μέσο στην ψύξη και κλιματισμό των
περισσοτέρων κατασκευαστών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων είναι το
γνωστό R-134a (HFC) και προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση του με τον κανονισμό
ΕΚ 307/2008.
Με τον όρο «τρύπα του όζοντος» ή φαινόμενο καταστροφής της στιβάδας του όζοντος
εννοούμε τη δημιουργία οπών (τρύπες) στη στιβάδα του όζοντος, εξαιτίας των ψυκτικών
μέσων που χρησιμοποιούσαν στα τότε συστήματα ψύξης και κλιματισμού και των αυτοκινήτων με την εμπορική ονομασία φρέον (freon) ή χλωροφθοράνθρακας (CFC12) ή R12.
Με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, αποφασίστηκε η κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, όπως ήταν και το φρέον (R12) που υιοθετήθηκε στον
ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ 2037/2000).
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι κυριότεροι έλεγχοι και οι μέθοδοι εντοπισμού διαρροής του ψυκτικού μέσου του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι, όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο, αναμένεται:
• Να αναφέρουν τις κυριότερες μεθόδους εντοπισμού διαρροών του ψυκτικού
μέσου.
• Να πραγματοποιούν τους βασικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροής ψυκτικού
μέσου του συστήματος κλιματισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έ ννοιες κλειδιά
Έλεγχος διαρροής, έλεγχος ποσότητας λιπαντικού, μυρωδιές, έλεγχοι πιέσεων.

4.1 Βασικοί έλεγχοι
Για το σύστημα κλιματισμού συνήθως συνιστάται ετήσιος τακτικός έλεγχος (τέλη άνοιξης,
αρχές καλοκαιριού) και αφορά κυρίως την απόδοση και καλή λειτουργία του συστήματος,
τον καθαρισμό και την απολύμανση του συστήματος, τον εντοπισμό τυχόν διαρροών και
τον καθαρισμό ή αντικατάσταση εξαρτημάτων (φίλτρων, ιμάντων κ.ά.).
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα κλιματισμού ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πρέπει με
τη βοήθεια διαγνωστικής συσκευής να εντοπισθούν τυχόν βλάβες και αφού επισκευασθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, πρέπει να γίνει μετά την επισκευή και
μηδενισμός (σβήσιμο) των βλαβών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ασφαλείας και να
λαμβάνονται τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας.
Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος ξεκινά οπτικά ελέγχοντας:
• την ύπαρξη τυχόν διαρροών στις συνδέσεις σωληνώσεων και των εξαρτημάτων του
συμπιεστή,
• την καθαρότητα του συμπυκνωτή,
• την κατάσταση του ιμάντα κίνησης και φίλτρων.
Στη συνέχεια ενεργοποιείται το σύστημα κλιματισμού και ελέγχεται η ποσότητα και πληρότητα σε ψυκτικό μέσο (συνήθως με την ύπαρξη φυσαλίδων) και γίνεται και ακουστικός
έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν θορύβων κυρίως στο συμπιεστή, τη λειτουργία του ανεμιστή73
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ρα, την ενεργοποίηση των κλαπέτων ρύθμισης παροχής αέρα στο χώρο των επιβατών και
την ύπαρξη τυχόν δυσάρεστων οσμών (μούχλας).
Η καλή λειτουργία και η απόδοση του συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνονται με τον
κινητήρα ζεστό, τα παράθυρα κλειστά, ενεργοποιημένη την ανακύκλωση και την ταχύτητα
του ανεμιστήρα στη δεύτερη βαθμίδα (σκάλα). Μέσα σε ένα λεπτό η θερμοκρασία του
εισερχόμενου αέρα στο χώρο επιβατών πρέπει να είναι από 6οC έως 8οC. Διαφορετικά
υπάρχει βλάβη και θα πρέπει να εντοπισθεί. Κυρίως αν αυτό οφείλεται σε διαρροή ψυκτικού μέσου προς το περιβάλλον.

4.2 Έλεγχοι - Βλάβες συστήματος κλιματισμού
nnΈλεγχος σωστής ποσότητας του ψυκτικού μέσου

Ακόμη και σε νέα συστήματα κλιματισμού σε διάρκεια ενός χρόνου, εξατμίζεται ψυκτικό
μέσο σε ποσοστό περίπου 10%. Η εξάτμιση αυτή του ψυκτικού μέσου σε αυτό το ποσοστό
θεωρείται φυσιολογική και δεν προκαλεί περαιτέρω δυσλειτουργία και βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος. Μια περαιτέρω διαρροή όμως μπορεί να προκαλέσει μειωμένη
απόδοση του συστήματος ή βλάβη στο συμπιεστή λόγω έλλειψης λίπανσης και ανάλογα
με το ψυκτικό μέσο καταστροφή του όζοντος (R12) ή να συμβάλλει στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου (R134 a).
Γι’ αυτό πρέπει να ελέγχονται προληπτικά η ποσότητα του ψυκτικού μέσου και η ύπαρξη τυχόν διαρροής.

nnΈλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου με λυχνία Helide

Η ανίχνευση διαρροής σε ένα κλιματιστικό αυτοκινήτου πραγματοποιείται ανάλογα με το
ψυκτικό μέσο με το οποίο λειτουργεί το σύστημα και με τα ανάλογα όργανα ή συσκευές
και διαδικασίες, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και ατομικά μέσα προστασίας. Παλαιότερα, στα συστήματα κλιματισμού των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν για ψυκτικό
μέσο το R-12, η ανίχνευση διαρροής μπορούσε να γίνει με τη λυχνία Halide (Χέιλάιντ) και
την αλλαγή χρώματος κατά την καύση του ψυκτικού μέσου, αν υπήρχε διαρροή. Συγκεκριμένα, αν το χρώμα άλλαζε και γινόταν από μπλε σε βαθύ πράσινο, σήμαινε ότι υπήρχε
διαρροή στο σημείο του συστήματος που ελεγχόταν. Αν το χρώμα της φλόγας γινόταν
βιολετί, σήμαινε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαρροή φρέον (R-12).

Σχήμα 4.1.1: Λυχνία Helide για έλεγχο διαρροής μόνο για R-12.
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Για έλεγχο διαρροής με τη λυχνία Helide, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν στο σύστημα
να υπήρχε μια πίεση τουλάχιστον της τάξεως των 2 bar (30 psi).
• Αποφεύγεται η πολύωρη χρήση της λυχνίας Halide σε κλειστούς χώρους
γιατί το φρέον (R-12) όταν καίγεται παράγει φωσγένιο που είναι δηλητηριώδες αέριο.
• Στον έλεγχο διαρροής ψυκτικού μέσου φρέον (R-12) με λυχνία Halide, ΔΕΝ
πρέπει να υπάρχει διαρροή καυσίμου (βενζίνης ή πετρελαίου ή υγραερίου
ή φυσικού αερίου), γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης και έκρηξης.

Σε κάθε σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων επιβάλλεται να ελεγχθεί εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού μέσου ή πρόκειται για φυσιολογική εξάτμιση ψυκτικού. Οι πιο συνηθισμένοι
τρόποι ελέγχου διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού, είτε με ηλεκτρονικό
ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με μείγμα υδρογόνου - αζώτου.
nnΈλεγχος διαρροής με αντλία κενού

Με τη μέθοδο αυτή απλά ελέγχεται αν υπάρχει στεγανότητα στο σύστημα δημιουργώντας
κενό. Αν η διαρροή είναι μεγάλη, τότε είναι αδύνατη η δημιουργία κενού στο σύστημα. Αν
η απώλεια είναι μικρή, τότε η δημιουργία κενού επιτυγχάνεται, αλλά δεν συγκρατείται με
την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος. Δεν μπορεί όμως να εντοπισθεί το σημείο διαρροής, αλλά απλά επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει διαρροή στο σύστημα κλιματισμού.
nnΈλεγχος διαρροής με ηλεκτρονικό ανιχνευτή

Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές μπορούν να αναγνωρίσουν τα ψυκτικά μέσα είτε με ήχο, είτε
με ενδεικτικές λυχνίες, είτε μέσω οθόνης μπορούν και εντοπίζουν πολύ μικρές διαρροές
ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. στεγανότητα εξατμιστή). Δεν ενδείκνυται η χρήση
τους σε κλειστούς χώρους ή όταν υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο μεγάλες ποσότητες
εξατμισμένες ψυκτικού μέσου.
nnΈλεγχος διαρροής με υπεριώδη ακτινοβολία

Με τη μέθοδο αυτή εντοπίζονται τυχόν σημεία διαρροής ψυκτικού μέσου με την πρόσθεση
στο σύστημα μιας καθορισμένης ποσότητας (π.χ. 3,7 ml) ενός ειδικού υγρού (σκιαγραφικό) και η εμφάνιση των σημείων διαρροής με το φωτισμό τους με μια λυχνία υπεριώδους
ακτινοβολίας. Είναι γενικά μια χρονοβόρα μέθοδος και η δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος, με το σκιαγραφικό υγρό σε μια πίεση περίπου 13 bar, σημαίνει ότι η μέθοδος
μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και αν το σύστημα είναι ήδη γεμάτο με ψυκτικό μέσο.

Σχήμα 4.2.2: Έλεγχος διαρροής με υπεριώδη ακτινοβολία.
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nnΈλεγχος διαρροής με άζωτο και αφρό

Αφού αδειάσει το σύστημα από το ψυκτικό μέσο, γεμίζεται με άζωτο σε μια μέγιστη πίεση των 12 bar. Στη συνέχεια ελέγχεται αν η πίεση παραμένει σταθερή για ένα χρονικό
διάστημα των 5 με 10 λεπτών. Τυχόν διαρροή μπορεί να εντοπισθεί από ένα «σφύριγμα».
Διαφορετικά, αν δεν ακούγεται σφύριγμα, ψεκάζεται από έξω στα σημεία ελέγχου υλικό
ανίχνευσης διαρροών και όπου υπάρχει διαρροή σχηματίζεται αφρός. Με αυτή τη μέθοδο
εντοπίζονται μόνο μεγαλύτερες διαρροές σε καλά προσβάσιμα σημεία. Η ίδια μέθοδος
πλήρωσης με άζωτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το «στέγνωμα» του συστήματος
μετά από πλύση, όσο και για τον έλεγχο διαρροής ψυκτικού.
nnΈλεγχος διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου

Αφού αφαιρεθεί (αδειάσει) το σύστημα από το ψυκτικό μέσο, γεμίζεται με μείγμα από 95%
άζωτο και 5% υδρογόνο. Με τη βοήθεια μιας ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής ανίχνευσης
διαρροών ελέγχονται τα εξαρτήματα για τυχόν διαρροή υδρογόνου. Επειδή το υδρογόνο
είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, ο αισθητήρας πρέπει να περάσει αργά πάνω από τα
υποτιθέμενα σημεία και εξαρτήματα που έχουν διαρροή, όπως συνδέσεις αγωγών, συμπιεστής, αφυγραντήρας κ.ά. Μετά το τέλος της ανίχνευσης διαρροών το μείγμα υδρογόνουαζώτου μπορεί να απελευθερωθεί στο περιβάλλον.
Η μέθοδος ελέγχου διαρροών με μείγμα υδρογόνου - αζώτου είναι σύμφωνη και με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες (ΕΚ 307/2006 &
40/2006).

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Σε ποια εξαρτήματα του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται

οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας;

2. Γιατί πρέπει να ελέγχεται προληπτικά η ποσότητα του ψυκτικού μέσου;
3. Με ποιους τρόπους και συσκευές εντοπίζονται τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου;
4. Ποια μέθοδος ελέγχου διαρροής είναι σύμφωνη και με την ισχύουσα νομοθεσία;

Ανακεφαλαίωση
Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος ξεκινά οπτικά ελέγχοντας την ύπαρξη τυχόν διαρροών στις
συνδέσεις σωληνώσεων και των εξαρτημάτων του συμπιεστή, την καθαρότητα του συμπυκνωτή και την κατάσταση του ιμάντα κίνησης και φίλτρων.
Σε διάρκεια ενός χρόνου, ακόμη και σε νέα συστήματα κλιματισμού υπάρχει εξάτμιση
ψυκτικού μέσου σε ποσοστό 10% για αυτό και πρέπει να ελέγχεται η ποσότητα του ψυκτικού μέσου.
Σκασίματα, χαλαρότητα, μικρές χαραγές, πολύ γυαλιστερός ιμάντας κίνησης είναι ενδείξεις για αντικατάστασή του. Θόρυβοι από την τροχαλία συμπιεστή συνήθως υποδηλώνουν φθορά στο έδρανο περιστροφής (ρουλεμάν) που οφείλεται κυρίως σε υπερβολικό
σφίξιμο του ιμάντα κίνησης ή σε ελλιπή λίπανση.
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού, είτε με
ηλεκτρονικό ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με άζωτο και αφρό, είτε με μείγμα
υδρογόνου - αζώτου.
Η μέθοδος ελέγχου διαρροών με μείγμα υδρογόνου - αζώτου είναι σύμφωνη και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες (ΕΚ 307/2006 & 40/2006).
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Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τα βήματα και οι διαδικασίες για σωστή διάγνωση καθώς και οι κυριότεροι έλεγχοι που εντοπίζουν τις πιο βασικές βλάβες σε ένα σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι, όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο, αναμένεται:
• Να γνωρίζουν τα βήματα για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος.
• Να εφαρμόζουν διαδικασίες για σωστή διάγνωση.
• Να αναφέρουν τις κυριότερες βλάβες του συστήματος κλιματισμού.
• Να διενεργούν τους βασικούς ελέγχους σε ένα σύστημα κλιματισμού.

Έ ννοιες κλειδιά
Πλήρωση ψυκτικού μέσου, έλεγχος λιπαντικού, έλεγχοι πιέσεων, υψηλή πίεση, χαμηλή πίεση, στεγανοποίηση συστήματος,

5.1 Διαδικασία διάγνωσης βλαβών
Το συχνότερο πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού είναι η απόδοση της
ψύξης του. Η σωστή διάγνωση και η σωστή επισκευή απαιτούν, εκτός από τις συσκευές
ελέγχου, και τα ειδικά εργαλεία και την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί
να αποκτηθεί, π.χ. μέσω εκπαιδεύσεως. Λόγω όμως των διαφορετικών συστημάτων που
υπάρχουν, οι παρακάτω γνώσεις και οδηγίες μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο ως μια βασική διαδικασία αρχών για τα περισσότερα συστήματα κλιματισμού.
Οι παρακάτω εργασίες (βήματα) βοηθούν σε μια σωστή διάγνωση, ώστε να εντοπισθεί
η πραγματική βλάβη και να γίνει και η σωστή επισκευή ή αντικατάσταση του χαλασμένου
εξαρτήματος.

Βήμα 1ο
Ανάψτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και ελέγξτε αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού, ενεργοποιώντας μία-μία τις σκάλες (βαθμίδες) στο διακόπτη του ανεμιστήρα.

Βήμα 2ο
Αν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ελέγξτε την ασφάλεια του ανεμιστήρα, το ρελέ, το διακόπτη και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων.

Βήμα 3ο
Αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, τοποθετήστε το διακόπτη στη μέγιστη θερμοκρασία ψύξης
και ελέγξτε αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης του συμπιεστή.
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Βήμα 4ο
Αν δεν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, ελέγξτε την καλωδίωση, τις ηλεκτρικές
συνδέσεις, την παροχή ρεύματος, τον αισθητήρα / διακόπτη θερμοκρασίας, το διακόπτη
πίεσης και τυχόν λανθασμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού.

Βήμα 5ο
Αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, αφήστε σε λειτουργία το σύστημα με τη
μέγιστη απόδοση ψύξης στη μεσαία βαθμίδα ανεμιστήρα για πολλά λεπτά και μετρήστε
τη θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό να είναι από
3οC έως 9οC.

Βήμα 6ο
Αν είναι η θερμοκρασία εξόδου στον κεντρικό αεραγωγό είναι υψηλή, ελέγξτε αν απενεργοποιείται η θέρμανση, αν το φίλτρο του εσωτερικού χώρου είναι εντάξει, ελέγξτε τον διακόπτη / αισθητήρα θερμοκρασίας και το θερμοστάτη (εάν υπάρχει), ελέγξτε τα κλαπέτα
αερισμού, τις βαλβίδες θέρμανσης και τον εξαερισμό του συμπυκνωτή.

Βήμα 7ο
Αν η θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό κυμαίνεται
από 3οC έως 9οC, ελέγξτε στις 2000 με 2500 στροφές ανά λεπτό (min-1) αν η χαμηλή πίεση (ND) κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 3,0 bar και η υψηλή πίεση (HD) είναι μεταξύ 6,0 και
25,0 bar (αν ο συμπιεστής είναι ρυθμιζόμενης απόδοσης 2 bar).

Βήμα 8ο
Αν ισχύουν οι παραπάνω πιέσεις τότε το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σωστά.

Βήμα 9ο
Αν όχι πρέπει να αναζητηθούν τα πιθανά σφάλματα ανάλογα με το σύστημα και σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.
Συστήματα κλιματισμού με βαλβίδα εκτόνωσης
Χαμηλή πίεση

Υψηλή πίεση

Θερμοκρασία εξόδου
στον κεντρικό αεραγωγό

Πιθανές αιτίες

υψηλή

υψηλή

υψηλότερη, μέχρι τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος

κατά διαστήματα
κανονική έως χαμηλή

υψηλή, κατά
διαστήματα

υψηλότερη ενδεχομένως κυμαινόμενη Η βαλβίδα εκτόνωσης
κολλάει, κατά διαστήματα
κλειστή

κανονική

υψηλή

ελάχιστα υψηλότερη

υψηλή

κανονική έως
υψηλή

υψηλότερη ανάλογα με τη συμφόρηση Αγωγός από το συμπιεστή
προς τη βαλβίδα
εκτόνωσης στενεμένος
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Κινητήρας
υπερθερμασμένος, συ
μπυκνωτής λερωμένος,
ανεμιστήρας συμπυκνωτής
ελαττωματικός-λανθασμένη
περιστροφική κατεύθυνση,
εγκατάσταση υπερβολικά
γεμάτη

Ξηραντήρας φίλτρου
παλιός, συμπυκνωτής
λερωμένος
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Συστήματα κλιματισμού με βαλβίδα εκτόνωσης
Χαμηλή πίεση

Υψηλή πίεση

Θερμοκρασία εξόδου
στον κεντρικό αεραγωγό

Πιθανές αιτίες

κανονική

κανονική

υψηλότερη

πάρα πολύ λάδι ψυκτικού
στην εγκατάσταση

κανονική, αλλά
ανομοιογενής

κανονική, αλλά
ανομοιογενής

υψηλότερη

Υγρασία στην εγκατάσταση,
ελαττωματική βαλβίδα
εκτόνωσης

κυμαινόμενη

κυμαινόμενη

κυμαινόμενη

Βαλβίδα εκτόνωσης ή
συμπιεστής ελαττωματική

κανονική έως χαμηλή

κανονική έως
χαμηλή

υψηλότερη

Εξατμιστής λερωμένος,
έλλειψη ψυκτικού

υψηλή

χαμηλή

υψηλότερη, σχεδόν θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Η βαλβίδα εκτόνωσης
κολλάει ανοιχτή,
συμπιεστής ελαττωματικός

χαμηλή

χαμηλή

υψηλότερη, μέχρι τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Έλλειψη ψυκτικού

χαμηλή και υψηλή
πίεση ίδια

χαμηλή και
θερμοκρασία περιβάλλοντος
υψηλή πίεση ίδια

Έλλειψη ψυκτικού,
συμπιεστής ελαττωματικός,
σφάλμα στην ηλεκτρική
εγκατάσταση

Σύστημα κλιματισμού με σταθερή στένωση / στραγγαλιστική βαλβίδα
Χαμηλή πίεση

Υψηλή πίεση

Θερμοκρασία εξόδου στον
κεντρικό αεραγωγό

υψηλή

υψηλή

υψηλότερη, μέχρι τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος

κανονική έως
υψηλή

υψηλή

υψηλότερη

κανονική

κανονική έως
υψηλή

κυμαινόμενη

υψηλή

κανονική

υψηλότερη

κανονική

κανονική

υψηλότερη

κανονική έως
χαμηλή
χαμηλή και υψηλή
πίεση ίδια

κανονική έως
υψηλότερη
χαμηλή
χαμηλή και
θερμοκρασία περιβάλλοντος
υψηλή πίεση ίδια

Πιθανές αιτίες
Κινητήρας υπερθερμασμένος,
συμπυκνωτής λερωμένος,
ανεμιστήρας συμπυκνωτής
ελαττωματικός-λανθασμένη
περιστροφική κατεύθυνση,
εγκατάσταση υπερβολικά γεμάτη
Εγκατάσταση υπερβολικά γεμάτη,
συμπυκνωτής λερωμένος
Υγρασία στην εγκατάσταση,
σταθερή στένωση φραγμένη κατά
διαστήματα
Σταθερή στένωση ελαττωματική
(εγκάρσια τομή)
πάρα πολύ λάδι ψυκτικού στην εγκα
τάσταση
Έλλειψη ψυκτικού
Έλλειψη ψυκτικού, συμπιεστής
ελαττωματικός, σφάλμα στην
ηλεκτρική εγκατάσταση
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5.2 Πλήρωση του συστήματος κλιματισμού με ψυκτικό
Η πλήρωση με ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τη συσκευή πλήρωσης και από
το σύνδεσμο της υψηλής πίεσης για την αποφυγή πιέσεων του ψυκτικού στο συμπιεστή.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αντίστοιχο ψυκτικό στην προκαθορισμένη από τον
κατασκευαστή του οχήματος ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές.

Η διαδικασία πλήρωσης πραγματοποιείται με την παρακάτω σειρά εργασιών:
• Ρυθμίστε τη διανομή αέρα στον κεντρικό αεραγωγό και ανοίξτε όλες τις μεσαίες
περσίδες - αεραγωγούς.
• Ρυθμίστε το διακόπτη του ανεμιστήρα φρέσκου αέρα στη μεσαία βαθμίδα (σκάλα).
• Ρυθμίστε την επιλογή θερμοκρασίας στη μέγιστη απόδοση ψύξης.
Ποτέ δεν πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας κατά την πλήρωση του συστήματος από την
πλευρά της υψηλής. Μην ανοίξετε τη βαλβίδα χαμηλής πίεσης όταν στο σύστημα συμπληρώνετε με ψυκτικό σε υγρή μορφή.

• Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα (χωρίς τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού)
και λειτουργήστε τον χωρίς διακοπή τουλάχιστον για 2 λεπτά στο ρελαντί.
• Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού με αριθμό στροφών κινητήρα στο ρελαντί
για 10 δευτερόλεπτα περίπου.
• Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού για 10 δευτερόλεπτα.
• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον 5 φορές.
• Ελέγξτε το σύστημα.
Σε περίπτωση υποψίας για διαρροή, το σύστημα δεν θα πρέπει να γεμίσει πάλι με ψυκτικό. Πρέπει πρώτα να διεξαχθεί μια ανίχνευση διαρροών, γεμίζοντας π.χ. το σύστημα κλιματισμού με μείγμα υδρογόνου-αζώτου και κάνοντας έλεγχο με μια ηλεκτρονική συσκευή
ανίχνευσης διαρροών.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα, αντικαθίσταται το εξάρτημα του κυκλώματος ψυκτικού
όπου εντοπίσθηκε η διαρροή ή μόνο το στοιχείο του ξηραντήρα φίλτρου. Στη συνέχεια,
η εγκατάσταση εκκενώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και γεμίζεται με τη συσκευή
πλήρωσης με ψυκτικό και λάδι σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.

5.3 Βλάβες / αντικατάσταση συμπιεστή
Μια συνηθισμένη βλάβη είναι να μην λειτουργεί ικανοποιητικά ή και καθόλου το σύστημα
μετά την επισκευή μιας διαρροής ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή μετά από τις εργασίες συντήρησης του συστήματος.
Εάν το σύστημα κλιματισμού τεθεί ξανά σε λειτουργία, ο συμπιεστής μπορεί να μην έχει
καθόλου απόδοση (να μην ανεβάζει πίεση). Αυτό φαίνεται στη διαγνωστική συσκευή αφού οι
πιέσεις, τόσο στην πλευρά της υψηλής όσο και στην πλευρά της χαμηλής, είναι σχεδόν ίδιες.

Σχήμα 5.3.1: Ίδιες πιέσεις (χαμηλή - υψηλή).
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Αυτό συνήθως οφείλεται στο ότι είτε στο κύκλωμα ψυκτικού, π.χ. στη βαλβίδα εκτόνω
σης, υπάρχει ανεπαρκής ροή είτε στο ότι ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός.
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κατά τον έλεγχο εισόδου του συστήματος κλιματισμού οι τιμές υψηλής και χαμηλής πίεσης βρίσκονται στα φυσιολογικά όρια και μόνο
η ποσότητα του ψυκτικού είναι πολύ χαμηλή και τα προβλήματα εμφανίζονται μόνο μετά
την εκ νέου πλήρωση του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Μέσω της εκκένωσης και της εκ νέου πλήρωσης μπορεί να δημιουργηθούν σωματίδια
ρύπων ή μεταλλικά γρέζια και να συσσωρευτούν στη βαλβίδα ρύθμισης (Σχήμα 5.3.2 α)
του συμπιεστή ή στη βαλβίδα εκτόνωσης / στραγγαλιστική βαλβίδα (Σχήμα 5.3.2 β) και
έτσι να προκληθούν βλάβες. Ειδικά όταν το φίλτρο του αφυγραντήρα / ξηραντήρα είναι
παλιό ή η εγκατάσταση δεν είναι επαρκώς γεμάτη.

Σχήμα 5.3.2 : (α) Βαλβίδα ρύθμισης (αριστερά) και (β) βαλβίδα εκτόνωσης (δεξιά) με ρύπους.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αφαιρέσετε το συμπιεστή και να αδειάσετε το λάδι.
Εάν φαίνεται μια «γκρι χρωστική αλλοίωση» (κατά τη χρήση σκιαγραφικού γκρι-πράσινου ή
γκρι-κίτρινου) του λαδιού λόγω της ύπαρξης λεπτών μεταλλικών σωματιδίων (Σχήμα 5.3.3),
θα πρέπει να πλυθεί σωστά το κύκλωμα ψυκτικού λόγω των ξένων σωματιδίων, να αντικατασταθούν η βαλβίδα εκτόνωσης και ο ξηραντήρας φίλτρου και να εκκενωθεί ξανά το
κύκλωμα ψυκτικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να γεμίσει εκ νέου με ψυκτικό και
λάδι. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Σχήμα 5.3.3: Ύπαρξη σωματιδίων στο συμπιεστή.
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5.4 Λίπανση συμπιεστή
Εάν ένας συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ λίγο ψυκτικό, άρα
και λιγότερο λιπαντικό (π.χ. λόγω διαρροής), αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λίπανση των
εξαρτημάτων συμπιεστή (τα μοναδικά κινητά), και υπερθέρμανση του συστήματος. Η μεγάλη καταπόνηση των εξαρτημάτων συμπιεστή, μπορεί να δημιουργήσει μεταλλικά γρέζια
στα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στη μερική ή ολική φθορά της εσωτερικής βαλβίδας ρύθμισης. Η φραγή της βαλβίδας ρύθμισης εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συμπιεστή. Μόνο με αντικατάσταση του συμπιεστή, η οποία περιλαμβάνει και
πλύση του συστήματος, μπορούν να διορθωθούν οι βλάβες. Η ελλιπής λίπανση προκαλεί
βλάβες σε όλους τους τύπους συμπιεστών. Ωστόσο, οι συμπιεστές ρυθμιζόμενης απόδοσης
έχουν μεγαλύτερη φθορά στη μικρή ποσότητα ψυκτικού ή και λαδιού.
Ο έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού γίνεται με τον κινητήρα του αυτοκινήτου να
είναι σε λειτουργία για 20 έως 30 λεπτά περίπου και το σύστημα κλιματισμού στη μέγιστη
ψύξη και ο ανεμιστήρας στις μέγιστες στροφές, ώστε να επιστρέψει το λιπαντικό στο συμπιεστή. Η αφαίρεση του λιπαντικού από το συμπιεστή ή η πρόσθεση γίνεται σύμφωνα με
την ποσότητα και ποιότητα που ορίζει ο κατασκευαστής
Η αφαίρεση του λαδιού γίνεται αφού έχει αφαιρεθεί ο συμπιεστής από τον κινητήρα.
Στη συνέχεια, με τον άξονα του συμπιεστή προς τα επάνω, αποστραγγίζεται σε ένα βαθμονομημένο ογκομετρικό δοχείο για δέκα περίπου λεπτά. Για να αφαιρεθεί το λάδι ο συμπιεστής πρέπει να είναι ζεστός (40 - 50οC). Στη συνέχεια προστίθεται λάδι στην ποσότητα και
στις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής.

Σχήμα 5.4.1: Λίπανση συμπιεστή.

Το λάδι κατά την αντικατάστασή του μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με ενδεχόμενες βλάβες, όπως:
• Εάν το λάδι που βγαίνει από το συμπιεστή έχει κόκκινο χρώμα, αυτό μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική υγρασία που υπάρχει στο σύστημα.
• Ένα λάδι με μαύρο χρώμα σημαίνει ότι ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός.
• Ένα λάδι με γκρίζο - ασημί χρώμα δείχνει ότι πρέπει να γίνει έλεγχος για μεταλλικά
ξακρίσματα. Η γκρι χρωματική αλλοίωση υποδηλώνει την ύπαρξη μεταλλικών γρεζιών.
Επειδή οι ποσότητες του λιπαντικού στα συστήματα κλιματισμού (σήμερα είναι γύρω
στα 80 ml), έχει μεγάλη σημασία η παρακολούθηση και η τήρηση των ποσοτήτων λαδιού
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(π.χ. κατά τις εργασίες επισκευής του συστήματος κλιματισμού και την αντικατάσταση
εξαρτημάτων).

5.4.1 Ιδιότητες και προδιαγραφές λαδιού
Το λάδι που χρησιμοποιείται για το ψυκτικό R-12 ήταν ορυκτέλαιο, ενώ το λάδι για το
R-134 α είναι συνθετικό (πολυεστερικό). Δεν πρέπει να αναμειγνύονται λάδια για R-12
με λάδια για R-134 α. Τα περισσότερα λάδια του συστήματος κλιματισμού έχουν έντονες
υγροσκοπικές ιδιότητες (απορροφούν εύκολα υγρασία από το περιβάλλον), και για το λόγο
αυτό κατά τις εργασίες συμπλήρωσης ή αντικατάστασης πρέπει να μην έρχονται σε επαφή
με τον ατμοσφαιρικό αέρα για πολλή ώρα και τα δοχεία τους να κλείνονται πολύ καλά. Οι
κυριότερες προδιαγραφές ενός λιπαντικού για συστήματα κλιματισμού είναι να έχει χημική
σταθερότητα, χαμηλή θερμοκρασία πήξης, υψηλή διηλεκτρική αντοχή και την κατάλληλη
τιμή ιξώδους (ρευστότητας).
Τα σύγχρονα λάδια είναι πλήρως συνθετικά, υγροσκοπικά λάδια με βάση την πολυαλκυλενο-γλυκόλη. Χρησιμοποιούνται με διάφορα ιξώδη για πολλούς κατασκευαστές οχημάτων και συμπιεστών σε συστήματα κλιματισμού με το ψυκτικό R134a. Μπορούν να
αναμειχθούν καλά με το R134a και είναι κατάλληλα για λίπανση και στεγανοποίηση των
περισσότερων συστημάτων κλιματισμού επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.
Υπάρχουν λάδια σήμερα που δεν είναι υγροσκοπικά, δηλαδή αντίθετα προς τα άλλα λάδια, δεν απορροφούν την υγρασία από τον αέρα του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην
αύξηση της απόδοσης του συστήματος κλιματισμού. Τα μόρια αυτών των λαδιών κολλούν σε
όλες τις επιφάνειες του συστήματος, απωθούν άλλα μόρια και σχηματίζουν ένα λεπτό φιλμ
στην επιφάνεια των εξαρτημάτων του συστήματος. Αντίθετα προς πολλά άλλα λάδια, δεν
υπάρχει ο κίνδυνος συλλογής λαδιού στον εξατμιστή με αποτέλεσμα τη μείωση της ψυκτικής
απόδοσης. Συνδέεται πολύ λίγο με το ψυκτικό μέσο και κυκλοφορεί μόνο ένα μικρό ποσοστό
του λαδιού στο σύστημα. Η υπόλοιπη ποσότητα παραμένει στο συμπιεστή, εκεί που πραγματικά χρειάζεται το λάδι. Έτσι μειώνεται η τριβή μεταξύ των κινητών τμημάτων στο συμπιεστή,
άρα μειώνεται και η θερμοκρασία λειτουργίας και η φθορά. Το γεγονός αυτό συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια λειτουργίας, στη μείωση θορύβων και εξασφαλίζει λιγότερο χρόνο
λειτουργίας και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας του συμπιεστή.
Η τελευταία εξέλιξη αυτών των λαδιών είναι ότι μπορεί προστεθεί ένα συμπυκνωμένο, εξαιρετικά δραστικό σκιαγραφικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση διαρροών με
υπεριώδη ακτινοβολία. Το πλεονέκτημα της πρόσθεσης μικρής ποσότητας σκιαγραφικού
είναι ότι διατηρούνται πλήρως οι ιδιότητες του λαδιού και δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιδράσεις σε εξαρτήματα ή σε συσκευές σέρβις.
Αυτό επιτυγχάνεται αν, π.χ. σε συνολική ποσότητα λαδιού 180 ml, προστεθούν μόνο
18 ml λάδι σκιαγραφικού, δηλαδή μόνο 10% της συνολικής ποσότητας, και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως το μοναδικό λάδι για την πλήρωση ολόκληρου του συστήματος, χωρίς
αρνητικές συνέπειες. Δεν επιδρούν σε φθοριοελαστομερή υλικά όπως, π.χ. ελαστικοί σωλήνες και τσιμούχες, και είναι απόλυτα κατάλληλα για τη μετασκευή του συστήματος από
ψυκτικό μέσο R12 σε R134a.

Σημαντική σημείωση: Αυτά τα λάδια είναι απόλυτα κατάλληλα για τη μετασκευή
του συστήματος από ψυκτικό μέσο R12 σε R134a.
83

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ Α/C AYTOKINHΤΟΥ

5.4.2 Νέα λιπαντικά
Αυτά τα λάδια, όπως είναι π.χ. το ΡΑΟ 68, είναι συμβατά με πολλά άλλα λιπαντικά και
ψυκτικά μέσα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για συμπλήρωση, όσο και για αντικατάσταση όλης της ποσότητας του λαδιού του συστήματος. Λόγω της ειδικής μοριακής
δομής και πυκνότητας αναμειγνύονται μέχρι έναν ορισμένο βαθμό με άλλα λάδια, αλλά
κατά την ακινητοποίηση διαχωρίζονται πάλι από αυτά και έτσι δεν σχηματίζουν ενώσεις
διαρκείας (Σχήμα 9.5). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διατήρηση του απαιτούμενου
ιξώδους των λαδιών και δεν ακολουθεί αλλοίωση του συνολικού ιξώδους.

Σχήμα 5.4.2.1: Σύγχρονα λιπαντικά συστημάτων κλιματισμού.

Χάρη στο μοναδικό συνδυασμό από ραφιναρισμένο συνθετικό λάδι και ειδικά πρό
σθετα με την ιδιότητα αύξησης της απόδοσης, τα νέα λάδια έχουν μεγάλο εύρος λειτουργίας από -68°C έως 315°C. Αντιμετωπίζουν εύκολα τα προβλήματα υγρασίας, όπως π.χ. το
πάγωμα εξαρτημάτων ή το σχηματισμό οξέων. Οι δυνατότητες χρήσης και αποθήκευσής
τους είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σε κοινά λάδια.

5.4.3 Λάδια για ηλεκτρικούς συμπιεστές κλιματισμού σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα τα συστήματα κλιματισμού έχουν ηλεκτρικούς συμπιεστές, δηλαδή κινούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα υψηλής τάσης. Το λάδι σε αυτούς
τους συμπιεστές έρχεται σε επαφή, μεταξύ άλλων, και με το πηνίο του ηλεκτροκινητήρα.
Γι’ αυτό, το λάδι πρέπει να πληροί ειδικές απαιτήσεις, όπως το ότι δεν πρέπει να αντιδρά
αρνητικά με τα υλικά του συμπιεστή και να έχει ηλεκτρική αντοχή σε βραχυκυκλώματα.
Συνήθως είναι σε εμφιαλωμένα φυσίγγια σφραγισμένα σε σάκους αλουμινίου και συνεπώς
προστατεύεται βέλτιστα από την υγρασία. Για το λόγο αυτό ο σάκος αλουμινίου περιέχει
και ένα μικρό σάκο με αποξηραντικό μέσο (σε κόκκους) για βέλτιστη προστασία του λαδιού από την υγρασία.

5.5 Θόρυβοι στο σύστημα κλιματισμού
Σε περίπτωση που υπάρχουν θόρυβοι κατά τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού και
πριν την αντικατάσταση του συμπιεστή, καλό είναι να γίνουν οι παρακάτω προκαταρτικοί
έλεγχοι.
• Έλεγχος όλων των σημείων στήριξης του συμπιεστή για σπασίματα ή ρωγμές και
ενδεχόμενα μπουλόνια ή παξιμάδια που λείπουν.
• Έλεγχος των ελαστικών σωλήνων και των αγωγών για τυχόν μεταφορά ταλαντώσεων
από τον κινητήρα προς τον εσωτερικό χώρο του οχήματος. Έλεγχος του τραπεζοειδή
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ιμάντα, τη διάταξη τάνυσης, την ελεύθερη περιστροφή της γεννήτριας και την τροχαλία για ιμάντα για τυχόν μεγάλο τζόγο. Η υπερβολικά υψηλή πίεση μπορεί να προκαλεί
μη φυσιολογικούς θορύβους στο συμπιεστή. Περισσότερη ποσότητα ψυκτικού μέσου
ή πολύ βρόμικο ψυκτικό μέσο προκαλούν υψηλή πίεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει
με τη σειρά της θορύβους στο συμπιεστή. Το ίδιο ισχύει αν στο ψυκτικό υπάρχει μεγάλο ποσοστό σε μη συμπυκνωμένο αέρα.
• Έλεγχος συμπυκνωτή. Όταν δεν περνά επαρκή ποσότητα αέρα μέσω του συμπυκνωτή, το ψυκτικό δεν μπορεί να συμπυκνωθεί καλά και η υψηλή πίεση αυξάνεται
υπερβολικά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προκληθούν ασυνήθιστοι θόρυβοι.
• Έλεγχος ανεμιστήρα για αργή περιστροφή (τροφοδοτούν επαρκή αέρα μέσω του
συμπυκνωτή ή αν η επιφάνεια (ελάσματα) του συμπυκνωτή και του ψύκτη για τυχόν
ρύπους ή παραμορφώσεις.
• Έλεγχος εκτονωτικής βαλβίδας για ρύπους ή έλεγχος στραγγαλιστικών βαλβίδων.
Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω ρύπων με τη μορφή μεταλλικών ξακρισμάτων. Με
αυτό τον τρόπο, μειώνεται η ροή ψυκτικού και δημιουργείται υπερβολικά υψηλή πίεση. Οι «ελαττωματικές» βαλβίδες εκτόνωσης μπορούν, για παράδειγμα, να προκαλέσουν διάφορους θορύβους κραξίματος, σφυρίγματος ή βροντής, οι οποίοι γίνονται
πολύ καλά αντιληπτοί στον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
Οι θόρυβοι γενικά σε ένα σύστημα κλιματισμού σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα του συστήματος μπορεί να οφείλονται κυρίως στους συμπιεστές. Σε πάρα πολλές
περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι ο συμπιεστής είναι εντάξει ή ότι η αιτία του ελαττώματος
δεν προέρχεται από τον ίδιο το συμπιεστή. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να μην αποκλείεται
κανένα από τα εξαρτήματα του συστήματος ως αιτία του θορύβου. Οι θόρυβοι μπορεί να
προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα
ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για διάφορους θορύβους.

5.6 Στεγανοποίηση συστήματος
Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται το σταμάτημα μιας μικρής διαρροής ψυκτικού
μέσου λέγεται στεγανοποίηση και μπορεί να γίνει με ειδικό στεγανοποιητικό υλικό. Το
στεγανοποιητικό υλικό του συστήματος κλιματισμού αποτελείται από χημικά συστατικά,
τα οποία εισάγονται στο σύστημα κλιματισμού για το σταμάτημα μικρών διαρροών σε
εξαρτήματα και δακτυλίους κυκλικής διατομής. Αυτό επιτυγχάνεται διότι από το σημείο
διαρροής δεν διαρρέει μόνο ψυκτικό, αλλά και το στεγανοποιητικό υλικό. Αυτό αντιδρά
κατά κανόνα με το οξυγόνο του αέρα και την υγρασία, σκληραίνει (στερεοποιείται) και
σταματά τη διαρροή.
Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού είναι προβληματική από διάφορες απόψεις. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ένα σύστημα κλιματισμού που
έχει διαρροές δεν επιτρέπεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία ή να γεμίσει με ψυκτικό, χωρίς
να έχει επισκευαστεί προηγουμένως η διαρροή.
Μια τέτοια παραβίαση μπορεί να επιφέρει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
Κατά τη χρήση τέτοιων στεγανοποιητικών υλικών διαφεύγει ψυκτικό μέσο στο περιβάλλον μέχρι να επιδράσει το στεγανοποιητικό υλικό, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Επομένως,
σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των
εθνικών διατάξεων.
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Σημαντική σημείωση: Η μοναδική δυνατότητα χρήσης των στεγανοποιητικών
υλικών πρέπει να είναι για προληπτικούς λόγους, σαν προληπτικό μέτρο σε
άθικτα συστήματα.
Εάν τα εξαρτήματα έχουν ήδη βλάβες ή είναι μειωμένης λειτουργικότητας (π.χ. λόγω
διάβρωσης), είναι μόνο θέμα χρόνου μέχρι να δημιουργηθεί μια ακόμα διαρροή σε ένα
άλλο σημείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ανάκτηση / αναρρόφηση του ψυκτικού μέσου το οποίο είχε εισαχθεί στεγανοποιητικό υλικό, υπάρχει ο κίνδυνος, το στεγανοποιητικό υλικό να αντιδράσει
στον εσωτερικό χώρο της συσκευής πλήρωσης κλιματισμού και να προκληθούν φραγές /
βλάβες. Σε πολλούς κατασκευαστές οχημάτων, αλλά και συσκευών και εξαρτημάτων κλιματισμού, η χρήση στεγανοποιητικού υλικού θέτει σε κίνδυνο την αξίωση εγγύησης. Τέλος,
η χρήση στεγανοποιητικών υλικών σε σύστημα κλιματισμού που έχει διαρροές δεν αποτελεί νόμιμη και διαρκή μέθοδο επισκευής.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Ποια είναι τα βήματα του σωστού ελέγχου εντοπισμού βλάβης στο σύστημα
2.
3.
4.
5.
6.
7.

κλιματισμού;
Τι δείχνουν συνήθως τα μανόμετρα (υψηλής και χαμηλής), όταν το σύστημα
κλιματισμού δεν λειτουργεί;
Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες ενός λιπαντικού του συστήματος κλιματισμού;
Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές των σύγχρονων λαδιών του συστήματος
κλιματισμού;
Γιατί οι ηλεκτρικοί συμπιεστές των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων έχουν
διαφορετικό λάδι;
Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες δημιουργίας θορύβων στο σύστημα κλιματισμού;
Πότε επιτρέπεται η χρήση στεγανοποιητικού υλικού στο σύστημα κλιματισμού;

Ανακεφαλαίωση
Η σωστή διάγνωση και η σωστή επισκευή απαιτούν, εκτός από τις συσκευές ελέγχου, και
τα ειδικά εργαλεία, αλλά και την αντίστοιχη εξειδικευμένη γνώση η οποία μπορεί να αποκτηθεί, π.χ. μέσω εκπαιδεύσεως. Η σωστή διαδικασία ελέγχου επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζονται με τη σειρά ένα - ένα τα βήματα ελέγχου. Ο εντοπισμός της βλάβης στο σύστημα
κλιματισμού προκύπτει από τη μέτρηση των πιέσεων (υψηλής και χαμηλής) σε συνδυασμό
με την ποσότητα του ψυκτικού μέσου και τη λειτουργία των εξαρτημάτων.
Η πλήρωση με ψυκτικό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τη συσκευή πλήρωσης
και από το σύνδεσμο της υψηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αντίστοιχο
ψυκτικό στην προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή του οχήματος ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία πλήρωσης πραγματοποιείται με συγκεκριμένη σειρά.
Σε περίπτωση όμως υποψίας για διαρροή, το σύστημα δεν θα πρέπει να γεμίσει πάλι με
ψυκτικό. Πρέπει πρώτα να διεξαχθεί μια ανίχνευση διαρροών, γεμίζοντας π.χ. το σύστημα
κλιματισμού με μείγμα υδρογόνου-αζώτου και κάνοντας έλεγχο με μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης διαρροών.
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Η ελλιπής λίπανση ή λάθος ποιότητα λαδιού είναι βασική αιτία βλάβης σε όλους τους
τύπους συμπιεστών. Η ποσότητα και η ποιότητα του λαδιού πρέπει να είναι σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το λάδι για R 12 είναι ορυκτέλαιο, ενώ για το R134 a είναι
συνθετικό, ενώ υπάρχουν ειδικά λάδια σήμερα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για
έλεγχο διαρροών. Για τα υβριδικά οχήματα που έχουν ηλεκτρικούς συμπιεστές υπάρχει και
ειδικό λιπαντικό.
Οι θόρυβοι γενικά σε ένα σύστημα κλιματισμού σε συνδυασμό και με άλλα προβλήματα
του συστήματος μπορεί να οφείλονται κυρίως στους συμπιεστές. Οι θόρυβοι μπορεί να
προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα
ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για δημιουργία διάφορων θορύβων.
Η ύπαρξη διαρροής σε ένα σύστημα κλιματισμού πέρα των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει σε διάφορα εξαρτήματα του συστήματος, απαγορεύεται λόγω των επιβλαβών επιπτώσεων του ψυκτικού μέσου στο περιβάλλον. Η χρήση στεγανοποιητικών υλικών μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο ως προσωρινό προληπτικό μέσο. Διαφορετικά απαγορεύεται. Η
χρήση στεγανοποιητικού υλικού μπορεί να καταστρέψει και τη συσκευή πλήρωσης και να
εκπέσει και η εγγύηση των εξαρτημάτων από τον κατασκευαστή.
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ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τα όργανα - συσκευές ελέγχου και διάγνωσης βλαβών
του συστήματος κλιματισμού αυτοκίνητων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι, όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο, αναμένεται:
• Να αναφέρουν τις συσκευές ελέγχου και διάγνωσης βλαβών του συστήματος
• Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης των συσκευών ελέγχου και διάγνωσης
βλαβών του συστήματος.
• Να πραγματοποιούν τις ανάλογες συνδεσμολογίες των συσκευών ελέγχου και
διάγνωσης βλαβών του συστήματος κλιματισμού.

Έ ννοιες κλειδιά
Αντλία κενού, μανόμετρα, ανιχνευτής διαρροών, θερμόμετρο, υγρόμετρο, πολύμετρο, συσκευή πλήρωσης - διαγνωστική συσκευή, συσκευή αναγνώρισης ψυκτικού μέσου.

6.1 Συσκευές - Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι (προληπτικοί ή τακτικοί) πραγματοποιούνται συνήθως με τη βοήθεια οργάνων,
συσκευών ελέγχου και διάγνωσης βλαβών. Τα απαραίτητα όργανα και συσκευές ελέγχου
και διάγνωσης βλαβών που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτων είναι η αντλία
κενού, τα μανόμετρα (υψηλής και χαμηλής), ανιχνευτής διαρροών, θερμόμετρο, υγρόμετρο, πολύμετρο και συσκευή πλήρωσης - διαγνωστική συσκευή.
nnΑντλία κενού

Προκειμένου να αφαιρεθεί από το ψυκτικό μέσο τυχόν υγρασία, χρησιμοποιείται η αντλία
κενού που είναι ένας ηλεκτροκινητήρας. Με την αντλία κενού δημιουργείται υποπίεση στο
σύστημα κλιματισμού. Δημιουργώντας υποπίεση (κενό) προκαλείται βρασμός του νερού
(υγρασίας) και δημιουργείται ατμός. Ο ατμός αυτός αφαιρείται από την αντλία κενού και
εξέρχεται στην ατμόσφαιρα. Το κενό που πρέπει να δημιουργηθεί είναι της τάξης τουλάχιστον των 29 in / Hg (ιντσών στήλης υδραργύρου). Στην πράξη έχει καθιερωθεί να
θεωρείται ότι αυτό επιτυγχάνεται αν η αντλία κενού λειτουργεί (αφαιρεί) συνδεδεμένη στο
κύκλωμα, τουλάχιστον για 20 λεπτά.
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Σχήμα 6.1.1: Αντλίες κενού για συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων.
nnΜανόμετρα

Η πίεση γενικά μετριέται με όργανα που ονομάζονται μανόμετρα ή πιεσόμετρα. Για το
σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων υπάρχουν ενσωματωμένα δύο μανόμετρα (πιεσόμετρα). Το ένα μανόμετρο μετρά τη χαμηλή πίεση του συστήματος και έχει δυνατότητα
μέτρησης και κάτω της ατμοσφαιρικής πίεσης (κενό). Η κλίμακα μέτρησης ξεκινάει από
30 in Hg (ίντσες υδραργύρου) κενού έως και 0 και από 0 έως 200 psi. Το άλλο μανόμετρο
μετρά την υψηλή πίεση και η κλίμακά του ξεκινάει από 0 έως 400 ή 500 psi.

Σχήμα 6.1.2: Μανόμετρα (υψηλής, χαμηλής) για συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων.

Πολλές εταιρείες έχουν ενσωματώσει στον εσωτερικό χώρο της πλάκας των μανομέτρων και τις ενδεικτικές θερμοκρασίες βρασμού, που αντιστοιχούν στην ανάλογη πίεση
των διαφόρων ψυκτικών υγρών που αναγράφει η κάθε ένδειξη.

Σχήμα 6.1.3: Μανόμετρο και με ένδειξη θερμοκρασίας.
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Το σύστημα οργάνων ελέγχου των πιέσεων αποτελείται από το μανόμετρο χαμηλής πίεσης, το μανόμετρο υψηλής πίεσης, το διακόπτη (χειρόβανα) χαμηλής πλευράς, το διακόπτη (χειρόβανα) υψηλής πλευράς, το σύνδεσμο (σωλήνα) χαμηλής πλευράς, το σύνδεσμο
(σωλήνα) υψηλής πλευράς και το σύνδεσμο (σωλήνα) συμπλήρωσης υγρών ή δημιουργίας
κενού
Η σωστή συνδεσμολογία των μανομέτρων στο σύστημα είναι αν συνδεθεί ο σύνδεσμος
(σωλήνας) χαμηλής με τη χαμηλή πλευρά του κυκλώματος, ο σύνδεσμος (σωλήνας) υψηλής με την υψηλή πλευρά του κυκλώματος και το σύνδεσμο (σωλήνας) πλήρωσης ή κενού
με τη φιάλη ψυκτικών υγρών ή την αντλία κενού, τότε έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου
σωστής λειτουργίας του κυκλώματος.

Σχήμα 6.1.4: Σημεία σύνδεσης των μανομέτρων.

Με τον ίδιο τρόπο συνδεσμολογίας, πραγματοποιείται η πλήρωση ή ανάκτηση του ψυκτικού μέσου ή του ατμοσφαιρικού αέρα από το κύκλωμα (Σχήμα 6.1.4).
nnΣυσκευή (ημιαυτόματη) πλήρωσης

Η τεχνολογική εξέλιξη του συστήματος κλιματισμού συνεπάγεται και εξέλιξη και των
συσκευών επισκευής και ελέγχου. Μια τέτοια συσκευή που καλύπτει τις περισσότερες εργασίες επισκευής και ελέγχου είναι μια «πολυσυσκευή», που ενσωματώνει τα μανόμετρα
(χαμηλής-υψηλής), την αντλία κενού, τη φιάλη πλήρωσης, τη φιάλη ανάκτησης του ψυκτικού και διαχωρισμού του λιπαντικού του συστήματος (ψυκτέλαιο).

Σχήμα 6.1.5: Συσκευή (ημιαυτόματη) συντήρησης.
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Η συσκευή αυτή έχει επιπλέον δυνατότητες και με ημιαυτόμενες διαδικασίες και χειρισμούς μπορεί να κάνει μέτρηση των πιέσεων (υψηλής - χαμηλής), έλεγχο διαρροών, ανακύκλωση του ψυκτικού, συμπλήρωση ψυκτικού, προσθήκη λιπαντικού (ψυκτέλαιο). Μπορεί
να προγραμματισθεί ανάλογα με τον κατασκευαστή και το πρόγραμμα που διαθέτει και
να πραγματοποιήσει όλες τις παραπάνω εργασίες. Διατίθεται στο εμπόριο είτε για κάθε
ψυκτικό μέσο ξεχωριστά π.χ. για R-12 ή για R-134a, είτε και για τα δύο και μπορεί να κάνει
όλους τους βασικούς ελέγχους και εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος
κλιματισμό (A/C) οχημάτων.
nnΑυτόματη συσκευή πλήρωσης και ελέγχου

Οι ανάγκες των σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού των αυτοκινήτων απαιτούν και νέες
και πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές για όλες τις εργασίες συντήρησης, επισκευής
και διάγνωσης. Εξωτερικά μοιάζουν με τις ημιαυτόματες συσκευές αλλά διαθέτουν οθόνη
μέσω της οποίας ενημερώνουν και δείχνουν όλα τα δεδομένα των ελέγχων.

Σχήμα 6.1.6: Πλήρως αυτοματοποιημένη συσκευή συντήρησης.

Οι αυτόματες συσκευές service μοιάζουν με τις ημιαυτόματες εξωτερικά με τη διαφορά ότι όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες γίνονται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο.
Η ένδειξη υγρών κρυστάλλων αυτόματα δείχνει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς επίσης και
πιθανά λάθη ή, για παράδειγμα, σήματα υπενθύμισης συντήρησης του συστήματος.
Στο τέλος κάθε συντήρησης ή επισκευής εκτυπώνουν όλες τις εργασίες που διενήργησαν. Υπάρχουν συσκευές ξεχωριστές για κάθε ψυκτικό ρευστό (R-12, R-134a), αλλά
και συσκευές που μπορούν να επιθεωρήσουν, να συντηρήσουν και να επισκευάσουν A/C
αυτοκινήτων που λειτουργούν είτε με R-12 , είτε με R-134a.
nnΑνιχνευτές διαρροών

Οι κυριότερες μέθοδοι /τρόποι ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου σε ένα σύστημα
κλιματισμού αυτοκινήτων απαιτούν και τις αντίστοιχες συσκευές και μέσα, όπως είναι η
λυχνία Halide, ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής, ο ανιχνευτής υπεριώδους ακτινοβολίας και η
αντλία κενού.

Σχήμα 6.1.7: Ηλεκτρονικοί ανιχνευτές διαρροών.
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Ηλεκτρονικός ανιχνευτής
Ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροών είναι μία φορητή συσκευή μεγάλης ακρίβειας
και αναγνωρίζει τα ψυκτικά μέσα. Υπάρχει περίπτωση να έχει και διακόπτη αυξομείωσης της ευαισθησίας του. Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας δεν ενδείκνυται για κλειστούς
χώρους στους οποίους υπάρχουν εξατμισμένες μεγάλες ποσότητες ψυκτικού μέσου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία που έχουν δύσκολη πρόσβαση και να ανιχνεύσει
αρκετά μικρές ποσότητες διαρροής ψυκτικού μέσου της τάξης των 100 p.p.m.

Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας
Είναι μια φορητή λυχνία στο φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σήμερα μπορεί να λειτουργεί και με L.E.D για μεγαλύτερη διάρκεια και με την οποία μπορεί να εντοπισθεί τυχόν
διαρροή ψυκτικού μέσου. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσθεση στο ψυκτικό μέσο ενός
ειδικού υγρού (συνήθως φώσφορου), το οποίο εξέρχεται από τα σημεία διαρροής και,
όταν φωτίζεται με τη λυχνία της υπεριώδους ακτινοβολίας, εμφανίζεται έντονα ένα κιτρινοπράσινο χρώμα.

Σχήμα 6.1.8: Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας με σκιαγραφικό υγρό.

Πολύμετρο
Το πολύμετρο είναι ένα όργανο με το οποίο μπορεί να μετρηθεί η τάση τροφοδοσίας διαφόρων εξαρτημάτων, η ένταση (ρεύμα) του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται μέσα από
ένα κύκλωμα ή εξάρτημα καθώς και η αντίσταση ενός εξαρτήματος ενός ηλεκτρικού κυκλώματος και να εντοπισθεί κάποια βλάβη. Διακρίνονται σε αναλογικά και ψηφιακά. Τα
ψηφιακά έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις σε σχέση με τα αναλογικά.

Σχήμα 6.1.9: Ψηφιακά πολύμετρα.

Θερμόμετρο – Υγρόμετρο
Με τα θερμόμετρα επιτυγχάνεται η μέτρηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου και η
θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα στο χώρο επιβατών. Όπως και στα πολύμετρα έχουν
επικρατήσει τα ψηφιακά, έτσι και για τα θερμόμετρα χρησιμοποιούνται περισσότερο τα
ψηφιακά γιατί είναι μεγαλύτερης ακρίβειας και είναι πιο εύχρηστα.
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Σχήμα 6.1.10: Ψηφιακό θερμόμετρο - υγρόμετρο.

Τα υγρόμετρα είναι όργανα που μετρούν και καταγράφουν την υγρασία του χώρου.
Προτιμώνται τα ψηφιακά υγρόμετρα. Στο εμπόριο υπάρχουν συσκευές - όργανα που εμπεριέχουν μαζί και θερμόμετρο και υγρόμετρο και ονομάζονται θερμο-υγρόμετρα.

Συσκευή αναγνώρισης ψυκτικών μέσων
Η αναγνώριση του είδους του ψυκτικού μέσου που έχει ένα σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ σημαντική, εφόσον προφυλάσσει από ενδεχόμενα χρήσης διαφορετικών
λιπαντικών που δεν συνεργάζονται με το ψυκτικό μέσο που διαθέτει το σύστημα κλιματισμού
του αυτοκινήτου. Οι συσκευές λειτουργούν με υπέρυθρη ακτινοβολία και είναι είτε φορητές
είτε ενσωματωμένες στη συσκευή πλήρωσης (service) του συστήματος κλιματισμού.

Σχήμα 6.1.11 Συσκευή αναγνώρισης ψυκτικών μέσων.

Ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή ή τσέκερ
Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού που είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, προκειμένου να
εντοπισθεί τυχόν δυσλειτουργία ή βλάβη, απαιτούν διαγνωστικές συσκευές ή απλά τσέκερ
μέσω των οποίων γίνεται η διάγνωση βλαβών. Μετρώντας βασικά λειτουργικά μεγέθη του
συστήματος όπως πιέσεις, θερμοκρασίες, τις διαφορές μεταξύ τους, τη συχνότητα λειτουργίας του συμπιεστή κ.ά., μπορεί να εντοπίσει την πιθανή αιτία και να καταγράψει και
την πιθανή βλάβη. Υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα εκτύπωσης των μετρήσεων των
κυριοτέρων μεγεθών είτε αριθμητικά είτε σε γραφικά, είτε ο εντοπισμός συγκεκριμένων
βλαβών, όπως: δεν υπάρχει ψυκτικό στο σύστημα, ελαττωματικός μαγνητικός συμπλέκτης,
υπερβολική ποσότητα ψυκτικού ή μπλοκαρισμένη γραμμή εισόδου, ελαττωματικός συμπιεστής, αέρας στο σύστημα, ή δεν υπάρχει καμία βλάβη.

Σχήμα 6.1.12: Διαγνωστική συσκευή ή τσέκερ.
94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 • ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές ελέγχου και διάγνωσης;
Σε τι χρησιμεύει η αντλία κενού;
Τα μανόμετρα υψηλής - χαμηλής πώς συνδέονται στο σύστημα κλιματισμού;
Σε ποια συστήματα χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικές διαγνωστικές συσκευές
ή τσέκερ;
5. Ποια η βασική διαφορά ανάμεσα στη συσκευή ημιαυτόματης πλήρωσης και τη
συσκευή πλήρους αυτόματης πλήρωσης;
1.
2.
3.
4.

Ανακεφαλαίωση
Οι έλεγχοι (προληπτικοί ή τακτικοί) πραγματοποιούνται συνήθως με τη βοήθεια οργάνων,
συσκευών ελέγχου και διάγνωσης βλαβών. Τα απαραίτητα όργανα και συσκευές ελέγχου
και διάγνωσης βλαβών που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτων είναι η αντλία
κενού, τα μανόμετρα (υψηλής και χαμηλής), ο ανιχνευτής διαρροών, το θερμόμετρο, το
υγρόμετρο, το πολύμετρο και η συσκευή πλήρωσης - διαγνωστική συσκευή.
Μια διαρροή σ’ ένα τμήμα του κλιματιστικού προξενεί απώλεια του ψυκτικού ρευστού
και, εάν η πίεση είναι κάτω από την ατμοσφαιρική, τότε θα μπει αέρας στο κύκλωμα με
όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα.
Υπάρχουν πολυσυσκευές οι οποίες φέρουν ενσωματωμένα μανόμετρα (χαμηλής-υψηλής), αντλία κενού, φιάλη πλήρωσης, φιάλη ανάκτησης του ψυκτικού και διαχωρισμού
απ’ το ψυκτέλαιο. Μπορούν να κάνουν ανακύκλωση του ψυκτικού, φόρτιση, προσθήκη
λιπαντικού (ψυκτέλαιο), έλεγχο διαρροών καθώς και μέτρηση των πιέσεων λειτουργίας. Οι
συσκευές αυτές είναι προγραμματιζόμενες και κάνουν όλες τις προαναφερόμενες λειτουργίες σύμφωνα με προγραμματισμένες τιμές από τον κατασκευαστή.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (A/C)
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές υποδείξεις συντήρησης και προληπτικών διαδικασιών με τη βοήθεια και των συσκευών ελέγχου του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προς αποφυγή καταστροφής τυχόν εξαρτημάτων.
Αναφέρονται επίσης οι εργασίες και οι έλεγχοι που απαιτούνται είτε προληπτικά προς
αποφυγή μεγαλύτερων φθορών, όπως ο καθαρισμός (πλύση) του συστήματος, έλεγχος
ποσότητας λιπαντικού, είτε παράλληλα με βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευής
του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι, όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο, αναμένεται:
• Να αναφέρουν τις κυριότερες υποδείξεις κατά την εκτέλεση των βασικών εργασιών επισκευής και συντήρησης.
• Να αναφέρουν τα βασικά σημεία σωστής χρήσης κατά τη διαδικασία των εργασιών σύνδεσης και αποσύνδεσης των συσκευών ελέγχου κατά τον καθαρισμό
(πλύση) του συστήματος.
• Να πραγματοποιούν τις ανάλογες συνδεσμολογίες των συσκευών ελέγχου και
διάγνωσης βλαβών του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή κατά τον έλεγχο ποσότητας λιπαντικού.

Έ ννοιες κλειδιά
Μυκητίαση, απολύμανση συστήματος, Καθαρισμός (πλύση) συστήματος, χημικός
καθαρισμός, καθαρισμός (πλύση) με ψυκτικό μέσο, λίπανση συστήματος.
Κάθε σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια, χρειάζεται μια συντήρηση που μπορεί να είναι προληπτική ή περιοδική ανάλογα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά την εκτέλεση των βασικών εργασιών επισκευής και συντήρησης είναι απαραίτητο να έχουν καθαριστεί όλοι οι ρύποι και τα ξένα συστατικά (βρομιές,
λάδια, σκόνες) από το συμπιεστή και τα άλλα εξαρτήματα του συστήματος κλιματισμού.

7.1 Εργασίες συντήρησης
Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού αφορούν:
• Την απολύμανση και καθαρισμό του εξατμιστή από μύκητες.
• Την αντικατάσταση φίλτρων / ιμάντα / εξαρτημάτων.
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nnΑπολύμανση και καθαρισμός του εξατμιστή από μύκητες

Η αποσύνθεση διαφόρων σωματιδίων ή ακαθαρσιών που επικάθονται στον εξατμιστή, με
τη βοήθεια των μυκήτων, μικροβίων ή μικροοργανισμών, δημιουργούν οσμές (μούχλας και
υγρασίας) και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες ή ασθένειες, αν οι επιβάτες εισπνέουν4
τον εισερχόμενο κλιματιζόμενο με μύκητες αέρα. Γι’ αυτό, στην προληπτική συντήρηση
πρέπει να καθαρίζονται οι σωλήνες αποχέτευσης (αποστράγγισης) από χώματα, φύλλα ή
άλλες ακαθαρσίες που συνήθως υπάρχουν και να γίνεται απολύμανση είτε με χημικό τρόπο (ψεκασμός στο σύστημα με ειδικές χημικές ουσίες), είτε με τη διαδικασία απολύμανσης
με καπνό.
Η διαδικασία ψεκασμού με χημική ουσία προϋποθέτει το εσωτερικό μέρος του εξατμιστή να είναι καθαρό και στεγνό. Πρέπει επίσης να μην λειτουργεί ο συμπιεστής κατά τη
διάρκεια του ψεκασμού. Όταν τελειώσει η διαδικασία του ψεκασμού πρέπει να εξαεριστεί καλά ο εσωτερικός χώρος (καμπίνα) του αυτοκινήτου.

Η διαδικασία απολύμανσης και καθαρισμού του εξατμιστή με τη βοήθεια καπνού, είναι μια
τελευταία μέθοδος και στηρίζεται στις αντιβακτηριδιακές ιδιότητες του καπνού.

Σχήμα 7.1.1: Συσκευή απολύμανσης με καπνό.

Μια ειδική ηλεκτρική συσκευή τοποθετείται στο χώρο επιβατών του αυτοκινήτου που δημιουργεί καπνό με ειδικά φιαλίδια σε λειτουργία του συστήματος κλιματισμού στην ανακύκλωση του αέρα για είκοσι περίπου λεπτά με κλειστά παράθυρα. Η κυκλοφορία του καπνού
μέσα από τους αγωγούς εισαγωγής του αέρα καλύπτει την επιφάνεια του εξατμιστή με ένα
αντισηπτικό στρώμα που εμποδίζει τη δημιουργία μυκήτων και οσμής μούχλας και κλεισούρας και απομακρύνει τους ήδη υπάρχοντες μύκητες και μικροοργανισμούς και βοηθά στην
καλύτερη λειτουργία του συστήματος αφού κρατά καθαρή την επιφάνεια του εξατμιστή.
nnΑντικατάσταση φίλτρων / ιμάντα / εξαρτημάτων

Κάθε φίλτρο έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα καθαρισμού και κυρίως μια περιορισμένη
χωρητικότητα. Είναι απαραίτητο στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο να καθαρίζονται όλα τα
φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να αντικαθίστανται σε περίπτωση
που έχουν «γεμίσει».

4
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Σχήμα 7.1.2: Καθαρισμός και αντικατάσταση φίλτρων κλιματισμού.

Το φίλτρο π.χ. του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου συγκρατεί σκόνη, νικοτίνη από
τσιγάρα, ρύπους, μικροσωματίδια, γύρη από τον αέρα προτού διοχετευθεί στο χώρο επιβατών, γι’ αυτό πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο και να καθαρίζεται ή να αντικαθίσταται.
Επίσης, πρέπει να αντικαθίστανται σε περίπτωση που δεν λειτουργεί (αν υπάρχει) και το
φίλτρο ενεργού άνθρακα, ειδικά αν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Σημαντικός έλεγχος είναι για τον ιμάντα κίνησης του συμπιεστή ή του πολλαπλού ιμάντα που περιστρέφει και το συμπιεστή, καθώς τυχόν καταστροφή του έχει ως αποτέλεσμα
τη μη λειτουργία και του συστήματος κλιματισμού. Σκασίματα, χαλαρότητα, μικρές χαραγές, το αν είναι πολύ γυαλιστερός, όλα αυτά είναι ενδείξεις για αντικατάστασή του. Θόρυβοι από την τροχαλία συμπιεστή συνήθως υποδηλώνει φθορά στο έδρανο περιστροφής
(ρουλεμάν) που οφείλεται κυρίως σε υπερβολικό σφίξιμο του ιμάντα κίνησης ή σε ελλιπή
λίπανση.

Σχήμα 7.1.3: Έλεγχος ιμάντα με όργανο τάνυσης.

7.2 Καθαρισμός ή πλύση συστήματος
Με τον όρο καθαρισμός ή «πλύση» εννοείται η απομάκρυνση των ρύπων και των βλαβερών ουσιών από το σύστημα κλιματισμού. Ο καθαρισμός (πλύση) είναι απαραίτητος για τη
διεξαγωγή σωστών επισκευών και για την αποφυγή δαπανηρών επακόλουθων επισκευών
και μπορεί να γίνει με μικρές ειδικές συσκευές ή με συσκευή πλήρωσης (service), ενώ έχει
και τη δυνατότητα πλύσης του συστήματος.
Εάν π.χ. σε περίπτωση βλάβης του συμπιεστή, αντικατασταθεί μόνο ο συμπιεστής,
υπάρχει περίπτωση να συσσωρευτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σωματίδια και ρύποι
στο νέο συμπιεστή, με συνέπεια την καταστροφή του νέου συμπιεστή, της εκτονωτικής
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βαλβίδας ή και άλλων εξαρτημάτων, που είναι επιπλέον επισκευή και επιπλέον κόστος.
Ο καθαρισμός (πλύση) του συστήματος μπορεί να γίνει είτε με το ίδιο το ψυκτικό μέσο
π.χ. 134 α ή με ειδικό χημικό μέσο, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέσο
καθαρισμού.
Ανάλογα με το μέσο που θα επιλεγεί για τον καθαρισμό (πλύση), είναι δυνατόν να απομακρυνθούν γρέζια σε περίπτωση βλαβών του συμπιεστή, υγρασία, κομμάτια καουτσούκ,
διαβρωμένο ψυκτικό λάδι ή λάδι με ρύπους κ.ά.
Με το χημικό καθαρισμό οι αγωγοί σύνδεσης ή τα εξαρτήματα συστήματος πρέπει να
πλυθούν χωριστά. Πλένονται με τη βοήθεια ενός προσαρμογέα γενικής χρήσης που τοποθετείται σε πιστολέτο πλύσης. Μετά την πλύση πρέπει να απομακρυνθούν από το κύκλωμα
ψυκτικού τα υπολείμματα του μέσου πλύσης με τη βοήθεια αζώτου και να στεγνωθεί το
κύκλωμα του ψυκτικού. Με συνδυασμένη χρήση υγρού πλύσης και αζώτου επιτυγχάνεται
εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Αρχικά, απομακρύνονται με το χημικό καθαρισμό (πλύση
με το χημικό υγρό), τα «δύσκολα» σωματίδια που είναι κολλημένα και που δεν απομακρύνονται με την πλύση με το 134 α. Το βασικό μειονέκτημα του καθαρισμού με χημικό μέσο
είναι το κόστος και η σωστή απόρριψή του στα απόβλητα, καθώς και πρόσθετα έξοδα για
την τοποθέτηση και την αφαίρεση των αγωγών και των εξαρτημάτων.

Σχήμα 7.2.1: Γρέζια, ακατάλληλο λάδι, σωματίδια φεύγουν με την πλύση του συστήματος.

Σε περίπτωση που επιλεγεί καθαρισμός του συστήματος με ψυκτικό μέσο (R134a)
πρέπει να υποστηρίζεται από τη συσκευή κλιματισμού με τον αντίστοιχο προσαρμογέα
και στοιχεία φίλτρου, ώστε να γίνει ο καθαρισμός (πλύση) του ψυκτικού σε υγρή μορφή.
Το μειονέκτημα με πλύση με ψυκτικό μέσο είναι ότι απομακρύνονται μόνο οι ρύποι που
δεν κολλούν και το λάδι. Εκτός αυτού, χρειάζονται σύνδεσμοι προσαρμογής για τη σωστή
πλύση. Αυτοί οι σύνδεσμοι προσαρμογής δημιουργούν περισσότερα έξοδα λόγω της τοποθέτησης και εξαγωγής και η συσκευή κλιματισμού δεν μπορεί να κάνει και άλλες εργασίες
στο διάστημα αυτό.
Μέσο πλύσης. Ψυκτικό 134 α
Μέθοδος
πλύσης
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Τα εξαρτήματα του συστήματος πλένονται
με τη βοήθεια της συσκευής κλιματισμού και
πρόσθετης συσκευής πλύσης με φίλτρο και
προσαρμογέα.

Χημικό μέσο πλύσης
Τα εξαρτήματα του συστήματος πλένονται
με τη βοήθεια της συσκευής κλιματισμού
και πρόσθετης συσκευής πλύσης και
με χημικό διάλυμα. Τα κατάλοιπα του
καθαριστικού πρέπει να απομακρυνθούν
με άζωτο και το σύστημα πρέπει να
στεγνωθεί με άζωτο.
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Μέσο πλύσης. Ψυκτικό 134 α
Πλεονεκτήματα •
•
•
•

Χημικό μέσο πλύσης

• Καθαρίζει χαλαρά και προσκολλημένα
Κανένα κόστος για το μέσο πλύσης.
σωματίδια και λάδι.
Κανένα κόστος διάθεσης για το μέσο πλύσης.
•
Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού.
Καθαρίζει χαλαρά σωματίδια ρύπων και λάδι.
Η μέθοδος είναι εγκεκριμένη από διάφορους
κατασκευαστές οχημάτων.

Μειονεκτήματα - Το αποτέλεσμα καθαρισμού των
προσκολλημένων ρύπων δεν είναι ιδανικό.
- Το στοιχείο φίλτρου της συσκευής πλύσης
πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά.
- Η συσκευή κλιματισμού δεν είναι διαθέσιμη
για άλλους σκοπούς κατά τη χρήση.

- Κόστος του μέσου πλύσης.
- Κόστος διάθεσης για το μέσο πλύσης.

Σχήμα 7.2.2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μεθόδων πλύσης.
Σημαντική σημείωση: Η πλύση και ο καθαρισμός του συστήματος με ψυκτικό μέσο (134
α) πρέπει να γίνονται εφόσον δεν διαφεύγει τόσο κατά τη διαδικασία, όσο και μετά το
πέρας της διαδικασίας, το «βρόμικο» ψυκτικό μέσο στην ατμόσφαιρα, αλλά αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύουσα νομοθεσία.

7.3 Υπολογισμός ποσότητας λιπαντικού
Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει σε περίπτωση αντικατάστασης ενός εξαρτήματος του συστήματος κλιματισμού είναι η ποσότητα λαδιού που είχε το εξάρτημα και θα
πρέπει να προστεθεί στο νέο εξάρτημα.
Ένας συμπιεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα οχήματα και είναι απαραίτητο
να ελέγχεται ή να διορθώνεται η ποσότητα πλήρωσης λαδιού και το ιξώδες του, πριν από την
τοποθέτηση του συμπιεστή, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Για το σκοπό αυτό
πρέπει να εκκενωθεί και να συλλεχθεί όλο το λάδι. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει εκ
νέου πλήρωση του συμπιεστή με ολόκληρη την ποσότητα λαδιού που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος (ποσότητα λαδιού συστήματος).
Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη μέση κατανομή των ποσοτήτων λαδιού εντός του συστήματος κλιματισμού.
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

50%
10%
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ/
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ

10%

10%

20%

ΑΓΩΓΟΙ/
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΣΩΛΗΝΕΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

Σχήμα 7.3.1: Κατανομή ποσότητας λαδιού ανά εξάρτημα.
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Από το σχήμα φαίνεται ότι η μισή ποσότητα λαδιού (50%) αντιστοιχεί στο συμπιεστή
σε περίπτωση αντικατάστασής του, το 20% στον εξατμιστή και από 10% της ποσότητας
αντιστοιχεί στο συμπυκνωτή, 10% για το φίλτρο / αφυγραντήρα και 10% για τυχόν αντικατάσταση ελαστικών αγωγών.
Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του λαδιού, ο συμπιεστής πρέπει να περιστραφεί με το χέρι 10 φορές πριν από την τοποθέτηση.
Κατά την τοποθέτηση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος. Ορισμένοι συμπιεστές είναι κατάλληλοι για τις λεγόμενες
«πολλαπλές χρήσεις». Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα οχήματα.
Εκτός από τον αριθμό των ραβδώσεων στο μαγνητικό συμπλέκτη πρέπει να υπάρχει και
μια άριστη συνεργασία με το «παλιό εξάρτημα».
Μετά την τοποθέτηση του συμπιεστή και την εκ νέου πλήρωση του συστήματος κλιματισμού, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία πρώτα ο κινητήρας και να λειτουργήσει για μερικά
λεπτά στο ρελαντί.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν η διαδικασία πλύσης και ο καθαρισμός του
συστήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διηθητήρα διαφράγματα (φίλτρα) που
μπορούν να κατακρατούν τους ρύπους και τα ξένα σώματα, ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο εκ νέου καταστροφής εξαρτημάτων του συστήματος.
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Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Ποιες είναι οι κυριότερες εργασίες συντήρησης του συστήματος κλιματισμού;
2. Τι είναι ο καθαρισμός (πλύση) ενός συστήματος κλιματισμού;
3. Με ποιους τρόπους - μέσα μπορεί να γίνει ο καθαρισμός (πλύση) του συστή-

ματος;

4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα του κάθε μέσου καθαρισμού

(πλύση);
5. Αντί της διαδικασίας καθαρισμού (πλύσης) του συστήματος, τι άλλα μέτρα
προφύλαξης του συστήματος υπάρχουν;
6. Πώς ελέγχεται η ποσότητα λιπαντικού σε περίπτωση αντικατάστασης ενός
εξαρτήματος του συστήματος κλιματισμού;

Ανακεφαλαίωση
Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού αφορούν την απολύμανση και τον καθαρισμό του εξατμιστή από μύκητες, την αντικατάσταση φίλτρων / ιμάντα /
εξαρτημάτων, τον έλεγχο της σωστής ποσότητας του ψυκτικού μέσου σε περίπτωση διαρροών ή μειωμένης απόδοσης του συστήματος.
Στην προληπτική συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, καθαρίζονται οι σωλήνες
αποχέτευσης (αποστράγγισης) από χώματα, φύλλα ή άλλες ακαθαρσίες που συνήθως
υπάρχουν και γίνεται απολύμανση είτε με χημικό τρόπο (ψεκασμός στο σύστημα με ειδικές χημικές ουσίες), είτε με τη διαδικασία απολύμανσης με καπνό.
Στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο καθαρίζονται όλα τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή και αντικαθίστανται σε περίπτωση που έχουν «γεμίσει».Το φίλτρο π.χ.
του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου συγκρατεί σκόνη, ρύπους, μικροσωματίδια, γύρη
από τον αέρα προτού διοχετευθεί στο χώρο επιβατών.
Καθαρισμός ή «πλύση» είναι η απομάκρυνση των ρύπων και των βλαβερών ουσιών
από το κύκλωμα του ψυκτικού. Ο καθαρισμός (πλύση) είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή
σωστών επισκευών και για προστασία από δαπανηρές επισκευές.
Ο καθαρισμός (πλύση) των συστημάτων κλιματισμού χρησιμεύει στην αφαίρεση των
ρύπων και των βλαβερών ουσιών από το κύκλωμα ψυκτικού. Εξαιτίας ελαττωματικών
εξαρτημάτων συστήματος (παλιός ξηραντήρας φίλτρου, βλάβες συμπιεστή κ.λπ.) ενδεχομένως διανέμονται σε όλο το σύστημα κλιματισμού σωματίδια ρύπων που εισήλθαν με το
ψυκτικό μέσο.
Ανάλογα με το μέσο καθαρισμού (πλύσης) που θα επιλεχθεί, είναι δυνατόν να απομακρυνθούν γρέζια σε περίπτωση βλαβών του συμπιεστή, υγρασία, κομμάτια καουτσούκ,
διαβρωμένο ψυκτικό λάδι ή λάδι με ρύπους κ.ά.
Ο καθαρισμός-«πλύσιμο» του συστήματος, ανάλογα και με το βαθμό ρυπαρότητας, γίνεται ή με ψυκτικό μέσο R134a ή με ειδικό χημικό διάλυμα καθαρισμού με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέσο πλύσης.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διαδικασία πλύσης και ο καθαρισμός του
συστήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διηθητήρα διαφράγματα (φίλτρα).

103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

ΑΝΑΚΤΗΣΗ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (A/C) - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι προβλεπόμενες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την ανάκτηση, αντικατάσταση και αποθήκευση των ψυκτικών μέσων που
προκαλούν την καταστροφή του όζοντος και συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται και κατά την εκτέλεση των
εργασιών ανάκτησης και αποθήκευσης των ψυκτικών μέσων αλλά και κατά την εκτέλεση
των εργασιών επισκευής και συντήρησης.

Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευόμενοι, όταν θα έχουν ολοκληρώσει το κεφάλαιο, αναμένεται:
• Να αναφέρουν τους λόγους ανάκτησης των ψυκτικών μέσων και της σωστής αποθήκευσής τους.
• Να γνωρίζουν τη διαδικασία και τα βασικά βήματα της ανάκτησης και αποθήκευσης ανάλογα με το είδος του ψυκτικού μέσου.
• Να πραγματοποιούν τη διαδικασία ανάκτησης και αποθήκευσης.
• Να αναγνωρίζουν τις συσκευές επισκευής και συντήρησης του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων.
• Να μπορούν να χειρίζονται σωστά τις συσκευές ελέγχου και διάγνωσης.
• Να πραγματοποιούν τις διαδικασίες ανάκτησης, αντικατάστασης και αποθήκευσης των ψυκτικών μέσων.
• Να γνωρίζουν τα ατομικά μέσα προστασίας.
• Να γνωρίζουν τα επικίνδυνα σημεία του συστήματος και τους κανόνες ασφαλείας.
• Να πραγματοποιούν και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την
εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης, ανάκτησης, αντικατάστασης και
αποθήκευσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.

Έ ννοιες κλειδιά
Ανάκτηση ψυκτικού, αντικατάσταση, αποθήκευση, μέτρα προστασίας,
Συσκευές πλήρωσης / επισκευής / διάγνωσης ημιαυτόματες, αυτόματες, ατομικά
μέσα προστασίας, οδηγίες κατασκευαστή, ισχύουσα νομοθεσία, επισήμανση επικίνδυνων σημείων, κανόνες ασφαλείας.
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8.1 Μετατροπή / Αναβάθμιση συστήματος από ψυκτικό R12 σε ψυκτικό 134 a
Σε πολλά οχήματα το σύστημα κλιματισμού σχεδιάστηκε αρχικά για το ψυκτικό R12 (φρέον).
Το 2001 ήταν το επίσημο τέλος της χρήσης του R12 για τα συστήματα κλιματισμού οχημάτων. Όλα αυτά τα συστήματα κλιματισμού που ίσως υπάρχουν σε κάποια παλιά οχήματα,
πρέπει να προσαρμόζονται υποχρεωτικά με βάση τη νομοθεσία κατά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής στα νέα ψυκτικά μέσα.(134 a).
Σημαντική σημείωση: Απαγορεύεται η εκκένωση - αφαίρεση του ψυκτικού R12 στο περιβάλλον. Ανακτάται - αφαιρείται από το σύστημα με συσκευή πλήρωσης και αποθηκεύεται.

Κατά την αναβάθμιση - προσαρμογή του συστήματος πρέπει να ελεγχθεί αν στο σύστημα
υπάρχει διαρροή. Οι διαρροές πρέπει να διορθώνονται εκ των προτέρων. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη λειτουργία και για τυχόν βλάβες. Στη συνέχεια
αντικαθίστανται:
• Ο ξηραντήρας φίλτρου.
• Όλοι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής.
• Το λάδι του συστήματος R12 με λάδι για 134 α.
• Κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής, συνιστάται και ο καθαρισμός (πλύση) του συ
στήματος κλιματισμού.
Η σωστή διαδικασία για τη δημιουργία κενού για την αναβάθμιση του συστήματος είναι
να τοποθετηθεί η αντλία κενού στο κύκλωμα ώστε να δημιουργήσει ένα πρώτο κενό και
αφού κυκλοφορήσει μια μικρή ποσότητα ψυκτικού μέσου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία.
Θεωρητικά, η ικανοποιητική απαλλαγή ενός κυκλώματος από την υγρασία επιτυγχάνεται
εάν επιτευχθεί τρεις φορές κενό και ανάμεσά τους αφήνουμε μικρή ποσότητα (2 Lb/in2)
ψυκτικού μέσου να μπαίνει στο κύκλωμα. Η μέθοδος του τριπλού κενού συνιστάται ειδικά σε
περιπτώσεις που έχει καεί ο συμπιεστής. Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι:
• Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλήρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο της κάσας το συνδέουμε με την
αντλία κενού.
• Εάν στο κλιματιστικό υπάρχει R-12, τότε οι βαλβίδες είναι τύπου Schrader βιδωτές.
Εδώ βιδώνουμε με το χέρι το ρακόρ του κίτρινου λάστιχου. Δεν χρησιμοποιούμε
ποτέ εργαλείο για να σφίξουμε. Αυτές οι βαλβίδες πρέπει να αντικαθιστούν στη συνέχεια για το 134 α. Εάν στο κλιματιστικό υπάρχει R-134, οι βαλβίδες είναι τύπου
Schrader με σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης. Οι δύο τύποι των βαλβίδων αυτών
λέγονται βαλβίδες επισκευής (service).
• Ανοίγουμε τις βάνες (τέρμα αριστερά) των μανομέτρων.
• Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού.
• Αφήστε την αντλία κενού να λειτουργεί μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης (μπλε)
να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό.
• Όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό, σταματήστε την αντλία κενού και κλείστε (τέρμα
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων.
• Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή
των μανομέτρων για να γίνει εξαέρωση.)
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• Ανοίξτε λίγο τη φιάλη ψυκτικού και αφήστε να εξέλθει μικρή ποσότητα ψυκτικού από
τη μεσαία χαλαρή σύνδεση. Κατόπιν σφίξτε καλά τη μεσαία σύνδεση.

Σχήμα 8.1.1: Διαδικασία δημιουργίας κενού.

• Ανοίξτε λίγο τις βάνες των μανομέτρων και αφήστε να αναπτυχθεί πίεση περίπου 2
Lb/in2. Στη συνέχεια κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και τις βάνες των μανομέτρων.
• Συνδέστε πάλι την αντλία κενού και επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες άλλες δύο φορές για να επιτύχουμε το τριπλό κενό.
• Τώρα το σύστημα είναι έτοιμο για πλήρωση του ψυκτικού.

Σημαντική σημείωση: Η εκκένωση δεν πρέπει να γίνει σε χρόνο λιγότερο από αυτόν που
απαιτείται για την πλήρωση και πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 λεπτά.

8.2 Διαδικασία πλήρωσης ψυκτικού μέσου
Η εισαγωγή της σωστής ποσότητας ψυκτικού μέσου σε ένα σύστημα κλιματισμού κλιματιστικό αυτοκινήτων στο οποίο δεν υπάρχει καθόλου ψυκτικό λέγεται διαδικασία πλήρωσης.
Αν όμως στο σύστημα υπάρχει κάποια ποσότητα ψυκτικού και χρειαστεί να συμπληρώσουμε στο σύστημα τη σωστή ποσότητα, τότε αυτό ορίζεται ως συμπλήρωση - προσθήκη
ψυκτικού. Η απόδοση του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη σωστή ποσότητα ψυκτικού μέσου με την οποία έχει πληρωθεί (γεμίσει), αλλά και από τον τρόπο πλήρωσης, ώστε να αποφευχθούν βλάβες ή κακές λειτουργίες του κυκλώματος, από άγνοια
ή απροσεξία.
Αν η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι λιγότερη από την κανονική τότε είναι πιθανόν
να υπάρχουν χαμηλές πιέσεις στην αναρρόφηση, μικρός βαθμός απόδοσης του συστήματος, πιθανή υπερθέρμανση του συμπιεστή.
Αν όμως η ποσότητα του ψυκτικού μέσου είναι μεγαλύτερη από την κανονική τότε είναι
πιθανόν να υπάρχουν υψηλές πιέσεις στην κατάθλιψη, μεγάλη καταπόνηση του συμπιεστή
με πρόωρες φθορές, αυξημένη κατανάλωση, υπερθέρμανση του συμπιεστή και μείωση
της ικανότητας του συμπιεστή. Ειδικά στο σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων η ποσότητα πρέπει να είναι ακριβώς αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής.
Υπάρχουν δύο τρόποι πλήρωσης ή προσθήκης ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Ο ένας
μπορεί να γίνει είτε από την πλευρά της αναρρόφησης, οπότε θα διοχετεύεται το ψυκτικό
μέσο υπό μορφή ατμού, είτε από την πλευρά της κατάθλιψης, οπότε το ψυκτικό μέσο θα
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διοχετεύεται υπό μορφή υγρού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είναι
εντελώς διαφορετική.

8.2.1 Διαδικασία πλήρωσης από την αναρρόφηση
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση), γίνεται με το
ψυκτικό μέσο σε αέρια μορφή, από τη βαλβίδα service της αναρρόφησης του συμπιεστή
ή από όποια άλλη βαλβίδα αναμονής πλήρωσης, στην πλευρά της χαμηλής. Η μέθοδος
αυτή είναι χρονοβόρα γιατί το ψυκτικό είναι σε αέρια μορφή. Η φιάλη πλήρωσης παγώνει
σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της συνεχούς εξάτμισης του ψυκτικού ρευστού μέσα στο
χώρο της φιάλης και πέφτει η πίεσή της, γι’ αυτό πρέπει να τοποθετείται μέσα σε λεκάνη
με ζεστό νερό, όχι όμως σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 500C.
Η διαδικασία της πλήρωσης αρχίζει μετά από τη δημιουργία κενού που έχει γίνει στο σύστημα και δεν έχει διαπιστωθεί τυχόν διαρροή. Κατ’ αρχάς, επιτρέπεται να μπει μία μικρή
ποσότητα ψυκτικού μέσου σε αέρια μορφή στο κύκλωμα για να ανεβάσει λίγο την πίεση
της χαμηλής πλευράς, ώστε να μην ξεκινήσει τη λειτουργία του ο συμπιεστής σε κενό.
Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας του αυτοκινήτου και συνεχίζεται η παροχή του ψυκτικού ρευστού σε αέρια μορφή, μέχρι να επιτευχθεί μια ικανοποιητική πλήρωση του συστήματος.

Σχήμα 8.2.1.1: Διαδικασία πλήρωσης από την αναρρόφηση.

Η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά εργασιών:
• Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλήρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο το συνδέουμε με την αντλία κενού.
• Ανοίξτε τις βάνες (τέρμα αριστερά) των μανομέτρων.
• Ξεκινήστε την αντλία κενού.
• Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας κενού μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης
(μπλε) να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό ή – 0.8 Bar.
• Όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό σταματήστε την αντλία κενού και κλείστε (τέρμα
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων.
• Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή
των μανομέτρων για να πραγματοποιηθεί εξαέρωση του ελαστικού σωλήνα.)
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• Σφίξτε το χαλαρό ρακόρ της μεσαίας υποδοχής των μανομέτρων.
• Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων (η βάνα της χαμηλής ανοικτή και η βάνα της
υψηλής κλειστή).
• Ανοίξτε λίγο τη βάνα της χαμηλής και αφήστε να εισέλθει μία μικρή ποσότητα ψυκτικού σε αέρια μορφή, έτσι ώστε να ανέβει λίγο η πίεση χαμηλής, για να μην λειτουργήσει ο συμπιεστής σε κενό.
• Ξεκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και συνεχίστε την πλήρωση μέχρις ότου το
σύστημα γεμίσει πλήρως.
• Όταν γεμίσει πλήρως, κλείστε τη βαλβίδα service της φιάλης και κατόπιν τη βάνα
του μανομέτρου χαμηλής.
• Αποσυνδέστε τη φιάλη και παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος καθώς
και τις ενδείξεις των μανομέτρων για διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών.
• Αποσυνδέστε τα μανόμετρα, αφού διαπιστώσετε ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά.

Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
1. Κατά την πλήρωση από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση) η φιάλη με το ψυ-

κτικό μέσο πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια θέση και ποτέ ανεστραμμένη.
2. Η φιάλη με το ψυκτικό μέσο πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ζεστό νερό (για να
δημιουργηθεί έτσι διαφορά πίεσης και ροή του ψυκτικού προς την κλιματιστική μονάδα) θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 500C.
3. Ποτέ μη θερμαίνετε τη φιάλη με το ψυκτικό ρευστό με συσκευή οξυγόνου ή με καμινέτο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
4. Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα θα πρέπει είτε η φιάλη να
είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχετε τις ενδείξεις ζυγίσματος είτε
να χρησιμοποιήσετε ογκομετρικό σωλήνα.

8.2.2 Διαδικασία πλήρωσης από την κατάθλιψη
Η πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη), γίνεται με το ψυκτικό μέσο σε υγρή μορφή, από τη βαλβίδα service της κατάθλιψης του συμπιεστή ή από
όποια άλλη βαλβίδα αναμονής πλήρωσης, στην πλευρά της υψηλής.
Αυτή η διαδικασία απαιτεί μικρότερο χρόνο πλήρωσης του κυκλώματος απ’ ό,τι η πλήρωση από την αναρρόφηση. Κατά τη διαδικασία πλήρωσης από την πλευρά της υψηλής ο
κινητήρας του αυτοκινήτου δεν πρέπει να λειτουργεί γιατί θα ανεβάσει πίεση στην υψηλή
πλευρά (κατάθλιψη), με αποτέλεσμα να σταματήσει η φόρτιση του κυκλώματος λόγω εξισορρόπησης της πίεσης του κυκλώματος με την πίεση της φιάλης ψυκτικού ρευστού, πριν
ολοκληρωθεί η πλήρωση.
Η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να γίνει με την παρακάτω σειρά εργασιών:
• Τοποθετήστε τα μανόμετρα βάζοντας το λάστιχο της χαμηλής (μπλε) στη βαλβίδα
πλήρωσης της χαμηλής πλευράς. Το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο) στη βαλβίδα πλήρωσης της υψηλής και το μεσαίο (κίτρινο) λάστιχο συνδέστε το με την αντλία κενού.
• Ανοίξτε τις βάνες των μανομέτρων (τέρμα αριστερά).
• Ξεκινήστε την αντλία κενού.
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• Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας κενού μέχρι το μανόμετρο της αναρρόφησης
(μπλε) να δείξει άνω των 28’’ Hg κενό ή – 0.8 Bar.
• Σταματήστε την αντλία κενού όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό και κλείστε (τέρμα
δεξιά) τις βάνες των μανομέτρων.
• Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε (πάλι με το κίτρινο λάστιχο) τη φιάλη με
το ψυκτικό ρευστό. (Αφήστε χαλαρή τη σύνδεση του σωλήνα στη μεσαία υποδοχή
των μανομέτρων για να πραγματοποιηθεί εξαέρωση του ελαστικού σωλήνα.)

Σχήμα 8.2.2.1: Διαδικασία πλήρωσης από την κατάθλιψη.

• Σφίξτε το χαλαρό ρακόρ της μεσαίας υποδοχής των μανομέτρων.
• Ρυθμίστε τις βάνες των μανομέτρων (η βάνα της χαμηλής κλειστή και η βάνα της
υψηλής ανοικτή). Λόγω της διαφοράς πίεσης μεταξύ της φιάλης ψυκτικού μέσου και
του συστήματος, ο χώρος της κατάθλιψης (συμπυκνωτής, συλλέκτης και σωληνώσεις) γεμίζει με ψυκτικό υγρό πολύ γρήγορα.
• Αφού εξισωθούν οι πιέσεις φιάλης και κλιματιστικού, κλείστε τη βάνα υψηλής του
μανομέτρου και θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου, παρακολουθώντας τις πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης.
• Αν χρειαστεί να προσθέστε μικρή ποσότητα ψυκτικού, κάντε το από την πλευρά της
χαμηλής.
• Εφόσον επιτευχθεί ικανοποιητική πλήρωση του συστήματος, κλείστε πρώτα τη βαλβίδα service της φιάλης και κατόπιν τη βάνα του μανομέτρου της υψηλής.
• Λειτουργήστε το σύστημα για 15-20 λεπτά, παρακολουθώντας τις πιέσεις και, αφού
διαπιστωθεί ικανοποιητική λειτουργία, αποσυνδέστε τα μανόμετρα.

Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
1. Κατά τη φόρτιση από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη), η φιάλη με το ψυκτικό

ρευστό πρέπει να είναι πάντοτε ανεστραμμένη και ποτέ σε όρθια θέση.

2. Ο συμπιεστής πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας σε όλη τη διαδικασία φόρτισης.
3. Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα θα πρέπει είτε η φιάλη να

είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχονται οι ενδείξεις ζυγίσματος είτε
να γίνει χρήση ογκομετρικού σωλήνα.
4. Όταν το σύστημα του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί R-134a και φέρει βαλβίδες
Schrader με σύνδεσμο (ρακόρ) ταχείας αποσύνδεσης, θα πρέπει το λάστιχο της
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υψηλής (κόκκινο), μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης να αποσυνδέεται πολύ
γρήγορα για να αποφεύγονται εγκαύματα και τραυματισμοί από την επαφή με το
ψυκτικό υγρό.

8.3	Χειρισμός οργάνων / συσκευών ανάκτησης αέριων θερμοκηπίου αερίων
καταστροφής όζοντος σε μηχανοκίνητα οχήματα
Η σωστή τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης και ελέγχου πίεσης και η σωστή διαδικασία,
καθώς και ο χειρισμός των συσκευών επισκευής κα διάγνωσης, είναι απαραίτητα στοιχεία
για σωστή διάγνωση και επισκευή.
Τα μανόμετρα, οι βαλβίδες ελέγχου, οι αγωγοί σύνδεσης (ελαστικοί σωλήνες), τα σημεία σύνδεσής τους, οι βαλβίδες του συστήματος καθώς και οι σύγχρονες αυτόματες συσκευές ελέγχου και πλήρωσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και να τηρούνται
κατά τη χρήση τους τα μέτρα ασφαλείας και τα ατομικά μέσα προστασίας.
Πριν από τη σύνδεση των οργάνων μέτρησης πρέπει να είναι κλειστές και οι δύο βαλβίδες χειρός του οργάνου μέτρησης πίεσης και έπειτα να τοποθετηθούν οι σωλήνες πλήρωσης. Η σύσφιγξη των παξιμαδιών των σωλήνων γίνεται με το χέρι.
Το σετ πολλαπλής και αγωγών ελέγχου αποτελείται από τον αγωγό χαμηλής πίεσης, τον
αγωγό υψηλής πίεσης, τον αγωγό σύνδεσης με τη φιάλη ψυκτικού, και την πολλαπλή συνδέσεων, όπου υπάρχουν τα ρολόγια μέτρησης και οι χειροκίνητες ρυθμιστικές βαλβίδες.
Το μανόμετρο της χαμηλής πίεσης καταγράφει υποπίεση και πίεση. Όλα τα συστήματα
κλιματισμού, σε συγκεκριμένες συνθήκες, λειτουργούν με πίεση κάτω από την ατμοσφαιρική (1 atm). Είναι απαραίτητο μανόμετρο που χρησιμοποιείται για μέτρηση της πίεσης σ’
αυτήν την περιοχή να δείχνει πίεση σε psi, kpa και mmHg για μέτρηση υποπίεσης. Η περιοχή υποπίεσης πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να μετράει από 0 έως 100 Kpa. Η περιοχή
πίεσης πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να μετράει πιέσεις από 0 έως τουλάχιστον 60 psi.
Πρακτικά, όλες οι μετρήσεις στη χαμηλή περιοχή του συστήματος θα είναι μικρότερες από
60 psi, όταν το σύστημα λειτουργεί.

8.3.1 Χειροκίνητη διαδικασία
Στην πολλαπλή συνδέσεων των αγωγών καταλήγουν οι αγωγοί της υψηλής και χαμηλής
πίεσης. Οι σύνδεσμοι στο κάτω μέρος της πολλαπλής κατευθύνουν το ψυκτικό στα μανόμετρα. Η ροή του ψυκτικού και στην υψηλή και στη χαμηλή πλευρά πίεσης ελέγχεται με
χειροκίνητες βάνες που βρίσκοναι στις δύο άκρες της πολλαπλής. Έχοντας και τις δύο βάνες κλειστές υπάρχει ροή ψυκτικού από τον κεντρικό αγωγό στον αγωγό υψηλής πίεσης για
μέτρηση της πίεσης. Αν ανοίξει η βάνα της περιοχής χαμηλής πίεσης τότε ανοίγει η ροή για
τη μέτρηση της χαμηλής πίεσης. Με το άνοιγμα και το κλείσιμο των βανών της πολλαπλής
μπορούν να γίνουν οι πιο κάτω εργασίες:
• Αποβολή από το σύστημα του ψυκτικού που περισσεύει.
• Αποβολή του αέρα από τους αγωγούς.
• Εξαγωγή του ψυκτικού πριν τη συντήρηση.
• Απομάκρυνση του αέρα και της υγρασίας κατά την υποβολή του κυκλώματος ψύξης
σε κενό πίεσης.
• Πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό.
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Οι σωλήνες ελέγχου είναι οι σύνδεσμοι μεταξύ της πολλαπλής και του κλιματιστικού. Συνδέονται με την πολλαπλή με βιδωτό σύνδεσμο και έχουν εξωτερικό σπείρωμα
ασφαλείας. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να σφίγγονται μόνο με τα χέρια και αυτό αρκεί για τη στεγανοποίησή τους. Η πολλαπλή έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε οι αγωγοί
να περνούν το ψυκτικό κατευθείαν στα μανόμετρα. Με το άνοιγμα της βάνας στην
αντίστοιχη ένδειξη δημιουργείται ένας και μόνο δρόμος, όπου μπορεί να κινηθεί το
ψυκτικό μέσο με ένδειξη στο όργανο της αντίστοιχης πίεσης. Ο κεντρικός αγωγός δεν
συνδέεται με το κλιματιστικό. Χρησιμοποιείται για να γεμίζει το σύστημα με ψυκτικό
υγρό ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια αντλία κενού για την απομάκρυνση του αέρα
και της υγρασίας από το σύστημα.
Όταν γίνεται αποσύνδεση των οργάνων μέτρησης πίεσης (μανόμετρα), η πίεση του συστήματος είναι υψηλή. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην πεταχτεί
ψυκτικό μέσο στα μάτια και το δέρμα.
Η αφαίρεση του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης της πίεσης (μανόμετρα) πρέπει να
γίνει σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:
1. Πρώτα κλείνετε τη βαλβίδα της πλευράς χαμηλής πίεσης του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης της πίεσης (η βαλβίδα της πλευράς υψηλής πίεσης είναι συνεχώς
κλειστή κατά τη διαδικασία της πλήρωσης).
2. Στη συνέχεια κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης του ψυκτικού.
3. Σβήνετε τον κινητήρα.
4. Αφαιρείτε τους αγωγούς πλήρωσης από τις βαλβίδες συντήρησης, χρησιμοποιώντας ένα στουπί. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται γρήγορα.
5. Τέλος, τοποθετείτε τα προστατευτικά καλύμματα (τάπες) στις βαλβίδες συντήρησης.

8.3.2 Αυτόματη διαδικασία
Σήμερα στην αγορά υπάρχουν ημιαυτόματες και αυτόματες συσκευές (ψυκτικοί σταθμοί)
πλήρωσης (service) των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, που μπορούν να κάνουν
όλες αυτές τις διαδικασίες αυτόματα, αφού συνδεθούν με το σύστημα κλιματισμού του
οχήματος.

Σχήμα 8.3.2.1 Πολυσυσκευή ανάκτησης – κενού – πλήρωσης για R-134a.
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Στις πιο οικονομικές συσκευές (ημιαυτόματες), η όλη διαδικασία γίνεται σε στάδια (μενού
επιλογής) που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής της συσκευής σε συνεργασία με τον επισκευαστή, επιλέγοντας χειροκίνητα και τις αντίστοιχες εργασίες (μενού). Προορίζονται συνήθως για
ένα ψυκτικό μέσο και κάνουν τις βασικές εργασίες επισκευής και ελέγχου (πλήρωση, έλεγχος
ποσότητας ψυκτικού, έλεγχος διαρροών).
Οι πιο εξελιγμένες συσκευές επισκευής (service) συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων, πλήρως αυτόματες, μπορούν να πραγματοποιήσουν γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις
εργασίες συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης τόσο σε συμβατικά οχήματα, όσο και για
συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.
Διαθέτουν συνήθως έγχρωμη οθόνη ή οθόνη αφής και μπορούν να προβάλουν τις
εργασίες που εκτελούν καθώς και σχετικά αναλυτικά τεχνικά γραφήματα. Μπορούν να
συνδεθούν σε δίκτυο, ακόμα και ασύρματα, και μπορεί να διαθέτουν και υποστήριξη βοήθειας από απόσταση. Διαθέτουν αυτόματο σύστημα πλήρωσης για διαρροές με υπεριώδη
ακτινοβολία και επιλέγουν αυτόματα τη σωστή ποσότητα πλήρωσης. Μπορεί να είναι εφοδιασμένες με σύνδεση για έλεγχο διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου καθώς και αυτόματη δοκιμή πίεσης. Διαθέτουν αισθητήρες πίεσης εξαιρετικής ακρίβειας και μπορούν
να εντοπίσουν αποτελεσματικά την παραμικρή διαρροή πάρα πολύ γρήγορα.

Σχήμα 8.3.2.2 Σύγχρονη αυτόματη (πολυ) συσκευή συντήρησης (service).

Η συντήρησή τους είναι σχετικά απλή (αντικατάσταση εσωτερικών φίλτρων ή συντήρηση των αντλιών κενού και ζυγαριών) και μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον μηχανικό.
Μπορούν να εκτυπώσουν τη θερμοκρασία του κλιματιζόμενου αέρα στο χώρο των επιβατών (με ειδικό αισθητήρα θερμοκρασίας) πριν από τις εργασίες συντήρησης καθώς και
μετά, ώστε να αποδεικνύεται στον κάτοχο του αυτοκινήτου η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα των εργασιών που έγιναν.
Μπορεί να διαθέτουν και ενσωματωμένη συσκευή αυτόματης ανάλυσης του ψυκτικού
μέσου πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης, ώστε να αποκλείεται εκ των προτέρων η ανάμειξη με άγνωστα ψυκτικά μέσα και η δημιουργία βλαβών και δυσλειτουργιών. Η διαδικασία
θα προχωρήσει μετά την ανάλυση και μόνον αν η καθαρότητα είναι της τάξης του 99,5%.
Τα νέα ψυκτικά μέσα είναι ιδιαίτερα ακριβά και απαιτούν μια εξαιρετική ακρίβεια της
τάξης των (-+)15 gr σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10οC έως 50οC.
Μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν και με μικρά σετ μετατροπής να μπορούν να παρέχουν εργασίες συντήρησης και επισκευής για μελλοντικές απαιτήσεις, όπως για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα (ειδικό λάδι και ξεχωριστό δοχείο) ή για το νέο ψυκτικό μέσο
1234 ΥF που θα αντικαταστήσει το R134 a, μέχρι το 2017 ή άλλα εγκεκριμένα ψυκτικά
μέσα που θα επικρατήσουν στην κατασκευή και εξέλιξη των συστημάτων κλιματισμού των
οχημάτων.
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Το ψυκτικό μέσο R134A που χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα κλιματισμού
αυτοκινήτων έχει GWP (Global Warming Potential) 1430 και διαθέτει ένα υψηλό δυναμικό
της αύξησης της θερμοκρασίας της γης.
Με την τρέχουσα οδηγία ΕΚ 307/2008 και ΕΚ 40/2006, αποφασίστηκε να
χρησιμοποιούνται πλέον μόνο ψυκτικά με συντελεστή GWP μικρότερο από 150. Για το
λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να γεμίζονται πλέον με R134a τα συστήματα κλιματισμού των
οχημάτων της κατηγορίας Μ1 (επιβατικά οχήματα, οχήματα για τη μεταφορά επιβατών
με έως 8 καθίσματα) και της κατηγορίας Ν1 (επαγγελματικά οχήματα με επιτρεπόμενο
συνολικό βάρος έως 3,5 t.), για τα οποία δόθηκε έγκριση τύπου από την 01/01/2011
εντός της ΕΕ.
Από την 01/01/2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήματα που έχουν ως ψυκτικό
μέσο σύστημα κλιματισμού τους το R134a. Η χρήση του R134a επιτρέπεται όμως ακόμα
για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.
Ως νέο ψυκτικό μέσο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το R1234yf με συντελεστή GWP 4.
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων ψυκτικών μέσων, εφόσον έχουν συντελεστή
GWP κάτω από 150.
Στο προσεχές μέλλον θα φανεί κατά πόσον όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων θα προσαρμοστούν στο ίδιο ψυκτικό μέσο, όπως δείχνει να είναι το 1234 yf, ή θα επικρατήσουν
διαφορετικά ψυκτικά μέσα. Αυτό, φυσικά επηρεάζει και τις συσκευές συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης.
Η απόκτηση νέων συσκευών επισκευής μοιάζει να είναι αναπόφευκτη και θα πρέπει
να τηρούνται τα ειδικά μέτρα αναφορικά με την αποθήκευση και το χειρισμό των νέων
ψυκτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.4	Μέτρα προστασίας και κανόνες ασφάλειας ασφαλούς ανάκτησης /
αντικατάστασης αέριων θερμοκηπίου και καταστροφής όζοντος σε
μηχανοκίνητα οχήματα
Σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίες περιβάλλοντος το ψυκτικό μέσο
(υγρό) εξατμίζεται τόσο ξαφνικά, που εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια μπορεί
να προκαλέσει κρυοπαγήματα ή τύφλωση. Για το λόγο αυτό κατά τις εργασίες ανάκτησης,
αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών με
γυαλιά και των χεριών με γάντια (λάτεξ).

Σχήμα 8.4.1 Επιβάλλεται η χρήση ατομικών μέσων προστασίας.

Σε περίπτωση που κάποιος έρθει σε επαφή με ψυκτικό μέσο, επιβάλλεται η πλύση στα
σημεία επαφής με κρύο νερό. Απαγορεύεται η τριβή του σημείου. Συνιστάται η παροχή
άμεσης ιατρικής βοήθειας.
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Καλός εξαερισμός του χώρου εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
του συστήματος κλιματισμού. Η εισπνοή μεγάλης ποσότητας ψυκτικού μέσου (υγρού) προκαλεί ζαλάδες και κίνδυνο ασφυξίας.
Επειδή το ψυκτικό μέσο (υγρό) είναι βαρύτερο από τον αέρα, μπορεί να συγκεντρωθούν υψηλές συγκεντρώσεις σε υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας. Για το λόγο
αυτό απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και επισκευής στο σύστημα κλιματισμού σε
υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας.
Σε περίπτωση που καεί ψυκτικό μέσο, π.χ. λόγω καύτρας από τσιγάρο ή φλόγα, αποσυντίθεται σε δηλητηριώδεις ουσίες (φωσγένιο) επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
Για το λόγο αυτό και απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά η χρήση φλόγας. Όπου απαιτείται θέρμανση σε κάποιο εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιστόλι θερμού αέρα και ελεγχόμενη θερμοκρασία προς αποφυγή έκρηξης. Γιατί
όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία τόσο μεγαλώνει και η πίεση με κίνδυνο έκρηξης.
Σε περίπτωση εργασιών βαφής σε φούρνο και έκθεση του οχήματος πάνω από 75οC,
πρέπει να εκκενωθεί το σύστημα κλιματισμού από το ψυκτικό μέσο.

Σχήμα 8.4.2: Απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση φλόγας και η ηλεκτροσυγκόλληση.

Κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού, και κατά τη
σύνδεση και αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων, πρέπει να αποφεύγεται να κρατιούνται
με κατεύθυνση προς το σώμα, γιατί μπορεί να διαρρεύσει ψυκτικό μέσο.

Σχήμα 8.4.3: Αποφεύγετε οι σωλήνες να κρατιούνται με κατεύθυνση προς το σώμα.

Σε περίπτωση πλυσίματος (καθαρισμού) του κινητήρα με ζεστό νερό ή ατμό, πρέπει να
αποφεύγεται η απευθείας χρήση τους πάνω σε εξαρτήματα του συστήματος.
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Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
στα σημεία που επισημαίνει με αυτοκόλλητα την επικινδυνότητα.

Σχήμα 8.4.4: Τήρηση των προειδοποιητικών πινακίδων του κατασκευαστή.

Να μην αντικαθίστανται εξαρτήματα που έχουν εργοστασιακές ρυθμίσεις (π.χ. εκτονωτική βαλβίδα) και να χρησιμοποιούνται ψυκτικά μέσα και λιπαντικά που έχουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και ιδιότητες που προτείνει ο κατασκευαστής προς αποφυγή καταστροφής των εξαρτημάτων λόγω χημικών αντιδράσεων.
Απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού με
γυμνά χέρια. Σε περίπτωση ατυχήματος π.χ. κολλήσει το χέρι με εξάρτημα του συστήματος
λόγω απότομης ψύξης, δεν χρησιμοποιείται ζεστό νερό παρά επιτρέπεται η θέρμανση του
χεριού με τύλιγμα ένα πανί ή πετσέτα. Με πανί ή πετσέτα πρέπει να καλύπτονται τα σημεία
συνδέσεων, κατά τις εργασίες σύνδεσης και αποσύνδεσης είτε για συμπλήρωση, είτε για
έλεγχο του ψυκτικού μέσου.

Σύντομες ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Τι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη μετατροπή / αναβάθμιση ενός συστήμα-

τος κλιματισμού αυτοκινήτων από R12 σε R134 a;

2. Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την αναρρό3.
4.
5.
6.
7.
8.
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φηση;
Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την κατάθλιψη;
Ποια είναι η διαδικασία αποσύνδεσης των οργάνων μέτρησης μετά από μια
εργασία ελέγχου;
Τι εργασίες κάνουν οι αυτόματες συσκευές ελέγχου και πλήρωσης;
Ποια είναι τα βασικά ατομικά μέσα προστασίας κατά τις εργασίες συντήρησης
και επισκευής του συστήματος κλιματισμού;
Αναφέρατε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού;
Για ποιους λόγους δεν επιτρέπεται η εκτόνωση ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα;
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Ανακεφαλαίωση
Κατά τη μετατροπή - αναβάθμιση συστήματος από ψυκτικό R12 σε ψυκτικό 134 a, πρέπει να αντικαθίστανται ο ξηραντήρας φίλτρου, όλοι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής, το λάδι
του συστήματος R12 με λάδι για 134 α. Συνιστάται επίσης και ο καθαρισμός (πλύση) του
συστήματος κλιματισμού.
Υπάρχουν δύο τρόποι πλήρωσης ή προσθήκης ψυκτικού μέσου στο σύστημα. Ο ένας
μπορεί να γίνει είτε από την πλευρά της αναρρόφησης, οπότε θα διοχετεύεται το ψυκτικό μέσο υπό μορφή ατμού, είτε από την πλευρά της κατάθλιψης, οπότε το ψυκτικό μέσο
θα διοχετεύεται υπό μορφή υγρού. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση
είναι εντελώς διαφορετική και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι οδηγίες του
κατασκευαστή.
Τα μανόμετρα, οι βαλβίδες ελέγχου, οι αγωγοί σύνδεσης (ελαστικοί σωλήνες), τα σημεία
σύνδεσής τους, οι βαλβίδες του συστήματος καθώς και οι σύγχρονες αυτόματες συσκευές
ελέγχου και πλήρωσης. Το σετ πολλαπλής και αγωγών ελέγχου αποτελείται από τον αγωγό
χαμηλής πίεσης, τον αγωγό υψηλής πίεσης, τον αγωγό σύνδεσης με τη φιάλη ψυκτικού,
και την πολλαπλή συνδέσεων, όπου υπάρχουν τα ρολόγια μέτρησης και οι χειροκίνητες
ρυθμιστικές βαλβίδες. Με το άνοιγμα και το κλείσιμο των βανών της πολλαπλής μπορούν
να γίνουν εργασίες όπως αποβολή από το σύστημα του ψυκτικού που περισσεύει, αποβολή
του αέρα απ’ τους αγωγούς, εξαγωγή του ψυκτικού πριν τη συντήρηση, απομάκρυνση του
αέρα και της υγρασίας κατά την υποβολή του κυκλώματος ψύξης σε κενό πίεσης και πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό. Η αφαίρεση του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης
της πίεσης (μανόμετρα) πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη σειρά προς αποφυγή ζημιών
και ατυχημάτων.
Οι ημιαυτόματες και αυτόματες συσκευές (ψυκτικοί σταθμοί) πλήρωσης (service) των
συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων, κάνουν αυτόματα όλες τις διαδικασίες ανάκτησης,
αντικατάστασης, συμπλήρωσης, αποθήκευσης και διάγνωσης βλαβών, τόσο για συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, όσο και για τα νέα ψυκτικά μέσα, που
διαθέτουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων.
Από την 01/01/2017 δεν θα επιτρέπονται πλέον τα οχήματα που έχουν ως ψυκτικό
μέσο στο σύστημα κλιματισμού τους το R134a. Η χρήση του R134a επιτρέπεται όμως
ακόμα για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.
Ως νέο ψυκτικό μέσο έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το R1234yf με συντελεστή GWP 4.
Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων ψυκτικών μέσων, εφόσον έχουν συντελεστή GWP κάτω από 150.
Η χρήση νέων συσκευών επισκευής είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρούνται τα
ειδικά μέτρα και η νομοθεσία αναφορικά με την αποθήκευση και το χειρισμό των νέων
ψυκτικών μέσων.
Κατά τις εργασίες ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών με γυαλιά και των χεριών με γάντια, προς αποφυγή τύφλωσης και εγκαυμάτων.
Απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού με γυμνά χέρια. Σε περίπτωση ατυχήματος, «κολλήματος» χεριού με εξάρτημα λόγω απότομης
ψύξης, δεν χρησιμοποιείται ζεστό νερό, παρά θερμαίνεται το χέρι με τύλιγμα του χεριού με
ένα πανί ή πετσέτα μαζί με το εξάρτημα.
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Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
στα σημεία που επισημαίνει με προειδοποιητικές αυτοκόλλητες πινακίδες.
Κατά την πλήρωση και το κλιματιστικό και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, και η βαλβίδα υψηλής πίεσης πρέπει να είναι κλειστή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες
ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης, τα κινούμενα ή περιστρεφόμενα
μέρη του κινητήρα.
Δεν πρέπει να «αλλάζονται» οι εργοστασιακές ρυθμίσεις σε κύρια εξαρτήματα (π.χ.
εκτονωτική βαλβίδα).
Επιτρέπεται μόνο η χρήση ψυκτικών μέσων και λιπαντικών που έχουν τις απαιτούμενες
από τον κατασκευαστή προδιαγραφές προς αποφυγή καταστροφής των εξαρτημάτων
λόγω πιθανών χημικών αντιδράσεων.
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1. Πίνακας μονάδων συστημάτων κλιματισμού
Συμβολισμός
κατά ISO

Συμβολισμός κατά
ASHRAE

Τυπική μονάδα

Επιφάνεια

A

A

m²

Ειδική θερμότητα

Cp

Cp

kJ/kg·K

Ενεργός
Θερμοχωρητικότητα

C

-

kJ/K

Συντελεστής, γενικά

C

C

-

Ολικός συντελεστής
μεταφοράς θερμότητας

U

U

W/m²K

(Συντελεστής) θερμικής
αγωγιμότητας

k

k

W/m·K

Συντελεστής μεταφοράς
θερμότητας

h

h

W/m²K

Ειδική ενθαλπία

h

h

kJ/kg

Ενθαλπία

H

H

kJ

Περιγραφή συμβόλου

Lήl

Lήl

M

Διάκενο ή μικρό πάχος

Μήκος

δ

-

Mm

Μάζα

m

m

Kg

Nήn

Nήn

-

Πίεση

Αριθμός, γενικά

p

p

kPa

Ισχύς

P

P

kW

Θερμικό ή ψυκτικό φορτίο

Φ

q

W

Θερμότητα

Q

Q

kJ

qv
qm

Q

L/s

w

g/s

Θερμοκρασία σε ˚ C

t

t

ºC

Θερμοκρασία σε Κ

T

T

K

Ειδικός όγκος

v

v

m³/kg

Παροχή σε όγκο
Παροχή σε μάζα
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Συμβολισμός
κατά ISO

Συμβολισμός κατά
ASHRAE

Τυπική μονάδα

Όγκος

V

V

m³

Ταχύτητα

v

V

m/s

Περιγραφή συμβόλου

Βάρος

W

W

Kg

Ειδική υγρασία

-

W

g/kg

Σχετική υγρασία

-

φ

%

Διαφορά δύο μεγεθών

Δ

Δ

-

Χρόνος

t

θ

S

Βαθμός απόδοσης

η

η

%

Πυκνότητα

ρ

ρ

kg/m³

Ακτίνα

Rήr

Rήr

M

Διάμετρος

Dήd

Dήd

M

Ενέργεια (γενικά)

E

E

kJ

Πυκνότητα μεταφερόμενης
ενέργειας

φ

-

W/m²

2. Πίνακας μετατροπής μονάδων συστημάτων κλιματισμού
σε

πολλαπλασιάζοντας

Kcal

Μετατρέπουμε

kJ

4,2

Kg

lb

2,2

kcal/h

W

1,17

0,86

Btu/h

W

0,3

3,41 (≈ 3,5)

m³/h

L/s

3,6

Cfm

L/s

2,13 (≈ 2)

Gpm

L/s

15,84 (≈ 16)

mm ή mbar

Pa

9,8 (≈ 10)

Psi

kPa

6,9 (≈ 7)

Psi

bar

14,5 (≈ 15)
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3. Πίνακας πιέσεων και θερμοκρασιών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - ΠΙΕΣΕΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΕΩΝ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
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4. Πίνακας - Ψυχρομετρικός χάρτης
ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
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5. Πίνακας χρωματισμών ψυκτικών φιαλών συστημάτων κλιματισμού
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ
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6. Πίνακας διάγνωσης βλαβών
Η διάγνωση βλαβών με τη χρήση των μανομέτρων είναι μία διαδικασία που μας επιτρέπει
να ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος αλλά και να παρεμβαίνουμε για την
αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών.
Ο έλεγχος των πιέσεων λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
• Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής 30-35 0C.
• Στροφές κινητήρα περίπου 2000/λεπτό.
• Ανεμιστήρας του καλοριφέρ στην υψηλότερη σκάλα.
• Χειριστήριο θερμοκρασίας στη θέση κρύο.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πλευρά χαμηλής πίεσης
1.5 – 2.0 kg/cm2
(21-28psi, 147-196kPa)

Πλευρά υψηλής πίεσης
14.5 – 15.0 kg/cm2
(206-213psi, 1422-1471kPa)

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ψύχει περιοδικά και κατόπιν σταματάει να ψύχει.
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Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο
Σύστημα κλιματισμού

Πιθανή αιτία
του
προβλήματος

Κατά τη διάρκεια
λειτουργίας, η πίεση στο
μανόμετρο χαμηλής,
γίνεται μερικές
φορές υποπίεση και
μερικές φορές γίνεται
φυσιολογική.

Το κύκλωμα
έχει υγρασία η
οποία παγώνει
στην είσοδο της
εκτονωτικής
βαλβίδας,
διακόπτοντας
τον κύκλο
του ψυκτικού
ρευστού, αλλά
επανέρχεται
σε κανονική
λειτουργία όταν
λιώσει ο πάγος.

Διάγνωση

1. Έχει κορεστεί ο
συλλέκτης.
2. Υπάρχει υγρασία
στο σύστημα και
δημιουργείται
πάγωμα στην
εκτονωτική
βαλβίδα,
μπλοκάροντας
την είσοδο του
ψυκτικού υγρού.

Επισκευή

1. Αλλαγή του συλλέκτη.
2. Δημιουργία κενού, για
αφαίρεση της υγρασίας.
3. Φόρτιση με τη σωστή
ποσότητα ψυκτικού
ρευστού.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ανεπαρκής ψύξη.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε
στο σύστημα κλιματισμού
1. Έχουμε ενδείξεις χαμηλής
πίεσης και στο μανόμετρο
υψηλής και στο χαμηλής.
2. Υπάρχουν ορατές
φυσαλίδες στο δείκτη
ροής.
3. Ανεπαρκής ψύξη.
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Πιθανή αιτία
του προβλήματος
Υπάρχει διαρροή
ψυκτικού ρευστού,
σε κάποιο σημείο του
κυκλώματος.

Διάγνωση
1. Διαρροή
ψυκτικού
ρευστού.
2. Ανεπαρκής
ποσότητα
ψυκτικού
ρευστού στο
κύκλωμα.

Επισκευή
1. Ανίχνευση
διαρροών.
2. Φόρτιση με τη
σωστή ποσότητα
ψυκτικού
ρευστού.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ανεπαρκής ψύξη.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο σύστημα
κλιματισμού
1. Έχουμε ενδείξεις χαμηλής
πίεσης και στο μανόμετρο
υψηλής και στο χαμηλής.
2. Υπάρχει πάγος στο σωλήνα
του συλλέκτη προς τον
εξατμιστή.

Πιθανή αιτία
του προβλήματος
Παρεμποδίζεται η
διέλευση ψυκτικού
ρευστού από
ακαθαρσίες που
υπάρχουν στον
συλλέκτη.

Διάγνωση
Βουλωμένος
συλλέκτης.

Επισκευή
Αντικατάσταση του
συλλέκτη.

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μη ικανοποιητική ψύξη.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο
σύστημα κλιματισμού
Έχουμε ενδείξεις υψηλής
πίεσης και στο μανόμετρο
χαμηλής και στο υψηλής.

Πιθανή αιτία
του προβλήματος
Υπάρχει υπερβολική
ποσότητα ψυκτικού
ρευστού στο σύστημα.

Διάγνωση

Επισκευή

Υπερπλήρωση
του κυκλώματος.

Αφαίρεση ψυκτικού
ρευστού από το
κύκλωμα.
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ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΨΥΞΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μη ικανοποιητική ψύξη.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο σύστημα
κλιματισμού
Έχουμε ενδείξεις υψηλής
πίεσης και στο μανόμετρο
χαμηλής και στο υψηλής.

Πιθανή αιτία
του προβλήματος

Διάγνωση

Ανεπαρκής ψύξη λόγω 1. Βουλωμένες
προβλήματος στο
ψήκτρες του
συμπυκνωτή.
συμπυκνωτή.
2. Ελαττωματικός
ανεμιστήρας
συμπυκνωτή.

Επισκευή
1. Καθάρισμα στις
ψήκτρες.
2. Έλεγχος του
ανεμιστήρα του
συμπυκνωτή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μη ικανοποιητική ψύξη.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο σύστημα
κλιματισμού

Πιθανή αιτία
του προβλήματος

1. Έχουμε ενδείξεις υψηλής 1. Υπάρχει κάποιο
πίεσης και στο μανόμετρο
πρόβλημα στην
χαμηλής και στο υψηλής.
εκτονωτική
2. Πάγος στις σωληνώσεις
βαλβίδα.
αναρρόφησης.
2. Δεν ψεκάζει σωστά
η εκτονωτική
βαλβίδα.
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Διάγνωση
Ανοίγει πολύ η
εκτονωτική βαλβίδα.

Επισκευή
1. Έλεγχος
τοποθέτησης
της εκτονωτικής
βαλβίδας.
2. Αντικατάσταση
εκτονωτικής
βαλβίδας.

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Μη ικανοποιητική ψύξη.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο
σύστημα κλιματισμού

Πιθανή αιτία
του προβλήματος

Έχουμε ενδείξεις υψηλής
πίεσης και στο μανόμετρο
χαμηλής και στο υψηλής.

Υπάρχει
ατμοσφαιρικός
αέρας στο κύκλωμα.

Διάγνωση

Επισκευή

1. Υπάρχει
ατμοσφαιρικός
αέρας στο
κύκλωμα.
2. Δεν έχει γίνει
σωστά η
διαδικασία κενού.

1. Δημιουργία κενού
& σωστή φόρτιση.
2. Έλεγχος του
ψυκτελαίου.
3. Αλλαγή του
συλλέκτη.

ΚΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ψύχει περιοδικά.
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Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο
σύστημα κλιματισμού

Πιθανή αιτία
του προβλήματος

Έχουμε ενδείξεις κενού
(υποπίεση) στο μανόμετρο
χαμηλής και ενδείξεις
χαμηλής πίεσης στο
μανόμετρο υψηλής.

Παρεμποδίζεται η
ροή του ψυκτικού
ρευστού από
παρουσία υγρασίας
ή από
βρομιές και παγώνει
στην είσοδο της
εκτονωτικής
βαλβίδας.

Διάγνωση
1. Κακή κυκλοφορία
ψυκτικού
ρευστού.
2. Φ
 ραγμένη ή
κλειστή η είσοδος
της εκτονωτικής
βαλβίδας.

Επισκευή
1. Διαδικασία
κενού και σωστή
φόρτιση.
2. Καθαρισμός
με αέρα της
εκτονωτικής
βαλβίδας.
3. Α
 λλαγή της
εκτονωτικής
βαλβίδας.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Δεν ψύχει.

Σύμπτωμα που
παρατηρούμε στο
σύστημα κλιματισμού
Έχουμε ενδείξεις υψηλής
πίεσης στο μανόμετρο
χαμηλής και χαμηλές
πιέσεις στο μανόμετρο
υψηλής.

Πιθανή αιτία
του προβλήματος
Υπάρχει εσωτερική
διαρροή στον
συμπιεστή.

Διάγνωση
Ελαττωματικός
συμπιεστής

Επισκευή
Αλλαγή συμπιεστή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αφού θέσουμε σε λειτουργία τον κινητήρα, περίπου στις 2000 στροφές, ρυθμίσουμε τα
χειριστήρια στη μέγιστη ψύξη και τον ανεμιστήρα στις υψηλότερες στροφές, ελέγχουμε τα
παρακάτω:
• Θερμοκρασία στην επιστροφή του αέρα από το σαλόνι: 27 0C + 1 0C.
• Σχετική Υγρασία (RH) : 45% - 65%.
• Θερμοκρασία στην έξοδο του εξατμιστή 3 – 6 0C.
• Θερμοκρασία στην είσοδο του αέρα του συμπυκνωτή 35 0C + 1 0C.
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Παράρτημα Απαντήσεων Αυτοαξιολόγησης
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.

2.

3.

4.

Πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή κατάστασης σε ένα υλικό (μέσο);
Η αλλαγή στην κατάσταση ενός σώματος, π.χ. η μετατροπή από στερεά κατάσταση
σε υγρή ή το αντίθετο, μπορεί να επιτευχθεί με την πρόσθεση ή αφαίρεση θερμότητας στη μάζα του.
Ποιες είναι οι φάσεις του ψυκτικού κύκλου;
Ο ψυκτικός κύκλος πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις / στάδια. 1η φάση - Συμπίεση: Το ψυκτικό μέσο (υγρό) που είναι σε αέρια κατάσταση και χαμηλή πίεση συμπιέζεται και αποκτά υψηλή πίεση. 2η φάση - Συμπύκνωση: Το αέριο με την υψηλή πίεση
συμπυκνώνεται (υγροποιείται) και αποβάλει τη θερμότητα στο περιβάλλον. 3η φάση
- Εκτόνωση: Μειώνεται η πίεση του υγρού και μεταφέρεται στο χώρο που πρέπει να
απορροφηθεί θερμότητα και να ψυχθεί ο χώρος. 4η φάση - Εξάτμιση: Το υγρό με
χαμηλή πίεση απορροφά θερμότητα από το χώρο και μετατρέπεται σε αέριο (αεριοποιείται) με χαμηλή πίεση και οδηγείται για συμπίεση (1η φάση) και επανάληψη της
διαδικασίας (κύκλου).
Τι είναι ενθαλπία;
Η ενθαλπία είναι το θερμικό περιεχόμενο κάθε χημικού συστήματος, η οποία συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα h. Η ενέργεια αυτή οφείλεται στις δυνάμεις των
χημικών δεσμών που συγκρατούν τα άτομα μέσα στο μόριο, αλλά και στην κίνηση
των ατόμων, των ηλεκτρονίων καθώς και του ίδιου του μορίου. Έτσι η χημική αυτή
ενέργεια παραμένει εγκλωβισμένη μέσα στο μόριο που μπορεί να αποδοθεί άλλοτε
εύκολα, π.χ. με σπινθήρα και συμπίεση στη βενζίνη, και άλλοτε δύσκολα, π.χ. στα
πυρηνικά καύσιμα.
Τι δείχνει το διάγραμμα Mollier;
Απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των βασικών στοιχείων και των πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος κλιματισμού που στηρίζεται
στον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ψυχρών ατμών, αποτελεί το «Διάγραμμα Πίεσης –
Ενθαλπίας (p-h)» γνωστό και ως «Διάγραμμα Mollier». Όλες οι μεταβολές στις οποίες
υποβάλλεται το ψυκτικό υγρό παρουσιάζονται στο διάγραμμα Mollier, όπου στον
άξονα χ υπάρχουν οι τιμές τις ενθαλπίας (ΚJ/Kg) και στον άξονα ψ οι τιμές της πίεσης (MPa).
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5.

Ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων;
Σήμερα στο σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων ως ψυκτικό υγρό χρησιμοποιείται το υγρό με την ονομασία R–134a.
6. Τι ορίζεται ως ψυκτική ισχύς μιας ψυκτικής μηχανής;
Ως ψυκτική ισχύς μιας μηχανής (εγκατάστασης) ονομάζεται το ποσό θερμότητας
που αφαιρείται από το χώρο στη μονάδα του χρόνου. Μια ψυκτική συσκευή (μηχανή), προκειμένου να αποδίδει, πρέπει να έχει ισχύ ίση με το άθροισμα της ψυκτικής
της ισχύος που απαιτείται για την κίνησή της.
7. Ποιους λόγους εξυπηρετεί το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων;
Το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων αποσκοπεί σε συνθήκες διαβίωσης στο αυτοκίνητο, ώστε ο οδηγός και οι επιβάτες να έχουν ένα άνετο και υγιεινό χώρο μέσα στο
αυτοκίνητο, ανεξάρτητο από τις κλιματολογικές καθημερινές συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι «ιδανικές» συνθήκες συμβάλλουν στην καλύτερη αντίληψη και λειτουργία
του οδηγού με αποτέλεσμα την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
8. Ποιες συνθήκες θεωρούνται «ιδανικές» για τον εσωτερικό χώρο ενός αυτοκινήτου;
Ως «ιδανικές συνθήκες» θεωρούνται η κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και καθαρότητα του αέρα που υπάρχει στο χώρο του οδηγού και των επιβατών.
Η ιδανική θερμοκρασία του χώρου του οδηγού και επιβατών είναι μια θερμοκρασία
γύρω στους 20 με 22 °C, υγρασία του χώρου επιβατών γύρω στο 45% με 55% και ο
εισερχόμενος αέρας να είναι καθαρός (απαλλαγμένος από μικροσωματίδια, σκόνη,
γύρη κ.ά.).
9. Ποια είδη / κατηγορίες συστημάτων κλιματισμού υπάρχουν;
Το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων, ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη, μπορεί
να είναι ταξινομηθεί σε:
Α.	Συμβατικό σύστημα «κλιματισμού» ή απλά σύστημα ψύξης, που είναι ένα σύστημα «ανεξάρτητο» και είχε τη δυνατότητα μόνο ψύξης του χώρου επιβατών, χωρίς
αυτόματες ρυθμίσεις και επιλογές.
Β.	Σύστημα κλιματισμού που έχει δυνατότητες είτε θέρμανσης είτε ψύξης ή ακόμα
και των δυο ταυτόχρονα, είτε με αυτόματες ή χειροκίνητες ρυθμίσεις και επιλογές
ηλεκτρονικά ελεγχόμενες (Clima ή Climatronic).
Γ.	Σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά αυτοκίνητα που η κύρια διαφορά του συστήματος είναι η ύπαρξη ηλεκτρικού συμπιεστή.
Δ.	Σύστημα κλιματισμού σε λεωφορεία και φορτηγά που η βασική διαφορά του συστήματος προκύπτει κυρίως από τη «διαφορετικότητα» της διαμόρφωσης του
εσωτερικού χώρου αυτών των οχημάτων.
10. Ποια είναι τα εξαρτήματα ενός τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτου;
Τα βασικά εξαρτήματα ενός τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων είναι:
ο συμπιεστής, ο συμπυκνωτής, ο αφυγραντής / φίλτρο, εκτονωτική βαλβίδα και ο
εξατμιστής.
11. Ποια εργασία πραγματοποιεί ο συμπιεστής;
Ο συμπιεστής αναρροφά το ψυκτικό μέσο (freon) και το συμπιέζει αυξάνοντας την
πίεση και τη θερμοκρασία του. Η κύρια εργασία του είναι να μετατρέψει το ψυκτικό
μέσο (freon) από μια χαμηλή θερμοκρασία (3οC) και χαμηλή πίεση (2 bar) σε μια
υψηλή θερμοκρασία (80οC) και υψηλή πίεση (17 bar), ενώ από την απόδοσή του
εξαρτάται και η απόδοση ολόκληρου του συστήματος.
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12. Ποια είναι τα είδη συμπιεστή;
Τα είδη των συμπιεστών που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι:
Ο παλινδρομικός συμπιεστής, ο περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου, ο περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη εξωτερικά
ελεγχόμενοι, ο περιστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου με διπλά έμβολα, ο ελικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll), ο περιστροφικός συμπιεστής με πτερύγια
(rotary) και ο ηλεκτροκίνητος συμπιεστής.
13. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα σε ένα τυπικό σύστημα κλιματισμού
και σε ένα πλήρες ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού (Clima);
Το σύστημα κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας γνωστό και
σαν «Clima ή Climatronic», είναι κατά βάση ένα απλό σύστημα κλιματισμού (Air
Condition), με ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και μηχανισμούς που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Πρόκειται για αισθητήρια στοιχεία (αισθητήρες) που παρέχουν πληροφορίες καθώς και μηχανισμούς ελέγχου (ενεργοποιητές) των διαφόρων λειτουργιών.
Με βάση αυτά, η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος μπορεί να ρυθμίσει
αυτόματα (ηλεκτρονική διαχείριση) και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία και ποιότητα του αέρα του χώρου επιβατών.
14. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στο σύστημα κλιματισμού των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων;
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα η βασική διαφορά είναι ότι τοποθετούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του
κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή πετρελαίου).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
1.

2.

Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο;
Οι κυριότερες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο είναι:
• Να μην είναι δηλητηριώδες ή τοξικό.
• Να μην είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό.
• Να μην είναι διαβρωτικό.
• Να είναι ανιχνεύσιμο.
• Να έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε πίεση 1 atm.
• Να είναι συνεργάσιμο με τα λιπαντικά υλικά.
• Να έχει υψηλή χωρητικότητα λανθανόντων θερμικών φορτίων ατμοποίησης.
• Να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους.
• Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του R -12;
Τα βασικά χαρακτηριστικά του R -12 είναι:
1. Δεν είναι εύφλεκτο.
2. Δεν οξειδώνει τα μέταλλα.
3. Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με ορυκτέλαια.
4. Δεν είναι δηλητηριώδες.
5. Δεν αναφλέγεται. (Όταν όμως καίγεται δίνει αέριο υψηλής τοξικότητας.)
6. Δεν εκρήγνυται.
7. Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα.
8. Ατμοποιείται σε ατμοσφαιρική πίεση στους –29.80C.
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3.

4.

5.

6.

7.

Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα αλλαγής - αντικατάστασης του R -12 και γιατί;
Το R-12 ή CCl2F2 (διχλωροφθοριομεθάνιο) είναι ψυκτικό μέσο, που περιέχει σε μεγάλο ποσοστό χλώριο και θεωρείται η κύρια αιτία καταστροφής του όζοντος και για
αυτό αντικαταστάθηκε από το R -134 α.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του R -134 α;
Τα χαρακτηριστικά του R–134a είναι τα εξής:
• Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια.
• Δεν προσβάλλει (οξειδώνει) τα μέταλλα.
• Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά
• Δεν είναι δηλητηριώδες.
• Απορροφά εύκολα την υγρασία.
• Δεν είναι εύφλεκτο.
• Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα
• Είναι άοσμο.
Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα αντικατάστασης του R -134a και γιατί;
Το πιο γνωστό φθοριούχο αέριο είναι το R-134a (HFC), που χρησιμοποιείται σχεδόν
αποκλειστικά ως ψυκτικό μέσο στην ψύξη και τον κλιματισμό των περισσοτέρων κατασκευαστών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων, συμβάλει σημαντικά
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με δείκτη GWO 1400.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του HFO 1234 yf;
Τα βασικά χαρακτηριστικά του HFO 1234 yf είναι τα εξής:
1.	Είναι 350 φορές λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον σε σχέση με το R134a.
2.	Η διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα είναι μόνο 11 μέρες.
3.	Είναι συμβατό σε μεγάλο ποσοστό με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού
που χρησιμοποιούν R134a.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μειονεκτήματα σε R -134a και HFO 1234 yf;
Tο R134a δεν καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος αλλά θεωρείται ψυκτικό μέσο
που συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το HFO-1234yf είναι το ψυκτικό
μέσο που θα αντικαταστήσει το R134a και δεν καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος
ούτε θεωρείται αέριο θερμοκηπίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
1.

2.
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Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
Με τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» εννοούμε το φαινόμενο αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης με την πάροδο του χρόνου και, σύμφωνα
με επιστήμονες, ενδέχεται να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση συγκεντρώσεων «αερίων θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης.
Τι προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 307/2008;
Με τον κανονισμό ΕΚ 307/2008 προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση του
R-134a (HFC), που είναι φθοριούχο αέριο και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ως ψυκτικό μέσο στην ψύξη και κλιματισμό των περισσοτέρων κατασκευαστών
συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων και συμβάλει στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
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3.

4.

5.

6.

7.

Ποιες ουσίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και γιατί;
Οι χλωροφθοράνθρακες όπως είναι και το γνωστό φρέον R12 ή (CFC12), είναι ψυκτικό μέσο που υπήρχε στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού και των αυτοκινήτων,
κατέστρεφε τη στιβάδα του όζοντος με τη χημική αντίδραση των μορίων του χλωρίου
με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Τι προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 2037/2000;
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΚ 2037/2000) που απορρέει από το Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ, ορίζει την κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, όπως ήταν και το φρέον (R12) που υπήρχε στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού. και αντικαταστάθηκε από το R134a.
Ποιο ψυκτικό μέσο στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων κατήργησε ο κανονισμός ΕΚ 2037/2000;
Ο κανονισμός 2037/2000 κατήργησε το γνωστό φρέον R12 ή (CFC12) γιατί κατέστρεφε τη στιβάδα του όζοντος.
Ποιο ψυκτικό μέσο στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων κατήργησε ο κανονισμός ΕΚ 307/2008;
Ο κανονισμός 307/2008 καταργεί το R134a, γιατί θεωρείται ότι συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Ποια είναι τα κυριότερα αέρια θερμοκηπίου που ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο;
Τα κυριότερα «αέρια θερμοκηπίου» που ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (N2O) και τα
φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης, όπως το R134a.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
1.

2.

3.

4.

Σε ποια εξαρτήματα του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται
οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας;
Ο οπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την ύπαρξη τυχόν διαρροών στις συνδέσεις σωληνώσεων και των εξαρτημάτων του συμπιεστή, την καθαρότητα του συμπυκνωτή, την
κατάσταση του ιμάντα κίνησης και των φίλτρων.
Γιατί πρέπει να ελέγχεται προληπτικά η ποσότητα του ψυκτικού μέσου;
Ο έλεγχος της ποσότητας του ψυκτικού μέσου προληπτικά εντοπίζει τυχόν διαρροή
που μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση του συστήματος ή βλάβη στο συμπιεστή λόγω έλλειψης λίπανσης και ανάλογα με το ψυκτικό μέσο καταστροφή του όζοντος (R12) ή να συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (R134 a).
Με ποιους τρόπους και συσκευές εντοπίζεται τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου;
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού,
είτε με ηλεκτρονικό ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με άζωτο και
αφρό, είτε με μείγμα υδρογόνου - αζώτου.
Ποια μέθοδος ελέγχου διαρροής είναι σύμφωνη και με την ισχύουσα νομοθεσία;
Η μέθοδος ελέγχου διαρροών με μείγμα υδρογόνου - αζώτου, είναι σύμφωνη και
με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες (ΕΚ
307/2006 & 40/2006).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
1.

Ποια είναι τα βήματα του σωστού ελέγχου εντοπισμού βλάβης στο σύστημα κλιματισμού;
Οι παρακάτω εργασίες (βήματα) βοηθούν σε μια σωστή διάγνωση, ώστε να εντοπισθεί η πραγματική βλάβη και να γίνει και η σωστή επισκευή ή αντικατάσταση του
χαλασμένου εξαρτήματος.
Βήμα 1ο
Ανάψτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και ελέγξτε αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού, ενεργοποιώντας μία-μία τις σκάλες (βαθμίδες) στο διακόπτη του ανεμιστήρα.
Βήμα 2ο
Αν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ελέγξτε την ασφάλεια του ανεμιστήρα, το ρελέ, το
διακόπτη και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων.
Βήμα 3ο
Αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, τοποθετήστε το διακόπτη στη μέγιστη θερμοκρασία
ψύξης και ελέγξτε αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης του συμπιεστή.
Βήμα 4ο.
Αν δεν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, ελέγξτε την καλωδίωση, τις ηλεκτρι
κές συνδέσεις, την παροχή ρεύματος, τον αισθητήρα / διακόπτη θερμοκρασίας, το
διακόπτη πίεσης και για λανθασμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού.
Βήμα 5ο
Αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, αφήστε σε λειτουργία το σύστημα με
τη μέγιστη απόδοση ψύξης στη μεσαία βαθμίδα ανεμιστήρα για πολλά λεπτά και
μετρήστε τη θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό
να είναι από 3οC έως 9οC.
Βήμα 6ο
Αν είναι η θερμοκρασία εξόδου στον κεντρικό αεραγωγό είναι υψηλή, ελέγξτε αν απενεργοποιείται η θέρμανση, αν το φίλτρο του εσωτερικού χώρου είναι εντάξει, ελέγξτε
το διακόπτη / αισθητήρα θερμοκρασίας και τον θερμοστάτη (εάν υπάρχει), ελέγξτε
τα κλαπέτα αερισμού, τις βαλβίδες θέρμανσης και τον εξαερισμό του συμπυκνωτή.
Βήμα 7ο
Αν η θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στο κεντρικό αεραγωγό κυμαίνεται από 3οC έως 9οC, ελέγξτε στις 2000 με 2500 στροφές ανά λεπτό (min-1) αν η
χαμηλή πίεση (ND) κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 3,0 bar και η υψηλή πίεση (HD) είναι
μεταξύ 6,0 και 25,0 bar (αν ο συμπιεστής είναι ρυθμιζόμενης απόδοσης 2 bar).
Βήμα 8ο
Αν ισχύουν οι παραπάνω πιέσεις τότε το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σωστά.
Βήμα 9ο
Αν όχι πρέπει να αναζητηθούν τα πιθανά σφάλματα ανάλογα με το σύστημα και
σύμφωνα με τον πίνακα βλαβών του κατασκευαστή.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Τι δείχνουν συνήθως τα μανόμετρα (υψηλής και χαμηλής), όταν το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργεί;
Το μανόμετρο από την πλευρά της χαμηλής πρέπει να δείχνει μια πίεση 1,5 - 2,0
Kg/cm2 και από την πλευρά της υψηλής 14,5 - 15,0 Kg/cm2 με θερμοκρασία αέρα
εισαγωγής 30-35 0C, στροφές κινητήρα περίπου 2000/λεπτό, ανεμιστήρας του καλοριφέρ στην υψηλότερη σκάλα και χειριστήριο θερμοκρασίας στη θέση κρύο.
Ποιες βλάβες προκαλούνται από ελλιπή λίπανση ή λανθασμένη ποιότητα του λιπαντικού του συστήματος κλιματισμού;
Η ελλιπής λίπανση ή η λάθος ποιότητα λαδιού είναι βασική αιτία βλάβης σε όλους
τους τύπους συμπιεστών. Η ποσότητα και η ποιότητα του λαδιού πρέπει να συμβαδίζουν με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές των σύγχρονων λαδιών του συστήματος κλιματισμού;
Το λάδι για το R 12 είναι ορυκτέλαιο, ενώ για το R134 a είναι συνθετικό. Για τα
υβριδικά οχήματα που έχουν ηλεκτρικούς συμπιεστές υπάρχει και ειδικό λιπαντικό.
Γιατί οι ηλεκτρικοί συμπιεστές των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων έχουν διαφορετικό λάδι;
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα τα συστήματα κλιματισμού έχουν ηλεκτρικούς
συμπιεστές. Το λάδι σε αυτούς τους συμπιεστές έρχεται σε επαφή, μεταξύ άλλων, και
με το πηνίο του ηλεκτροκινητήρα. Γι’ αυτό, το λάδι πρέπει να πληροί ειδικές απαιτήσεις, όπως το ότι δεν πρέπει να αντιδρά αρνητικά με τα υλικά του συμπιεστή και να
έχει ηλεκτρική αντοχή σε βραχυκυκλώματα.
Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες δημιουργίας θορύβων στο σύστημα κλιματισμού;
Οι θόρυβοι μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους
αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για δημιουργία διάφορων θορύβων.
Πότε επιτρέπεται η χρήση στεγανοποιητικού υλικού στο σύστημα κλιματισμού;
Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού επιτρέπεται μόνο ως προσωρινό προληπτικό μέσο.
Διαφορετικά απαγορεύεται. Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού μπορεί να καταστρέψει και τη συσκευή πλήρωσης και να εκπέσει και η εγγύηση των εξαρτημάτων από
τον κατασκευαστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
1.

2.

Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές ελέγχου και διάγνωσης;
Τα κυριότερα όργανα και συσκευές ελέγχου και διάγνωσης βλαβών που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτων είναι η αντλία κενού, τα μανόμετρα (υψηλής και
χαμηλής), ανιχνευτής διαρροών, θερμόμετρο, υγρόμετρο, πολύμετρο και συσκευή
πλήρωσης - διαγνωστική συσκευή.
Σε τι χρησιμεύει η αντλία κενού;
Η αντλία κενού είναι ένας ηλεκτροκινητήρας με την οποία αφαιρείται από το ψυκτικό
μέσο τυχόν υγρασία. Με την αντλία κενού δημιουργείται υποπίεση στο σύστημα κλιματισμού. Έτσι προκαλείται βρασμός του νερού (υγρασίας) και δημιουργείται ατμός.
Ο ατμός αυτός αφαιρείται από την αντλία κενού και εξέρχεται στην ατμόσφαιρα.
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4.
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Επίσης, με τη βοήθεια της αντλίας μπορεί να ελεγχθεί ύπαρξη τυχόν διαρροών στο
σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων.
Τα μανόμετρα υψηλής - χαμηλής πώς συνδέονται στο σύστημα κλιματισμού;
Η σωστή συνδεσμολογία των μανομέτρων στο σύστημα είναι το να συνδεθεί ο σύνδεσμος (σωλήνας) χαμηλής με τη χαμηλή πλευρά του κυκλώματος, ο σύνδεσμος (σωλήνας) υψηλής με την υψηλή πλευρά του κυκλώματος.
Σε ποια συστήματα χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικές διαγνωστικές συσκευές ή
τσέκερ;
Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού που είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα απαιτούν ηλεκτρονικές συσκευές πλήρως αυτοματοποιημένες για όλες τις εργασίες συντήρησης,
επισκευής και διάγνωσης.
Ποια η βασική διαφορά ανάμεσα στη συσκευή ημιαυτόματης πλήρωσης και τη
συσκευή πλήρους αυτόματης πλήρωσης;
Οι αυτόματες συσκευές service μοιάζουν με τις ημιαυτόματες εξωτερικά με τη διαφορά ότι όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο,
χωρίς τη δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης. Η ένδειξη υγρών κρυστάλλων αυτόματα δείχνει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς επίσης και πιθανά λάθη ή, για παράδειγμα, σήματα υπενθύμισης συντήρησης του συστήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
1.

2.

3.

4.
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Ποιες είναι οι κυριότερες εργασίες συντήρησης του συστήματος κλιματισμού;
Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού αφορούν την απολύμανση και καθαρισμό του εξατμιστή από μύκητες, την αντικατάσταση φίλτρων
/ ιμάντα / εξαρτημάτων, τον έλεγχο της σωστής ποσότητας του ψυκτικού μέσου
σε περίπτωση διαρροών ή μειωμένης απόδοσης του συστήματος. Στην προληπτική
συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, καθαρίζονται οι σωλήνες αποχέτευσης
(αποστράγγισης) από χώματα, φύλλα ή άλλες ακαθαρσίες που συνήθως υπάρχουν
και γίνεται απολύμανση είτε με χημικό τρόπο (ψεκασμός στο σύστημα με ειδικές χημικές ουσίες), είτε με τη διαδικασία απολύμανσης με καπνό. Στον ετήσιο προληπτικό
έλεγχο καθαρίζονται όλα τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και
αντικαθίστανται σε περίπτωση που έχουν «γεμίσει».
Τι είναι ο καθαρισμός (πλύση) ενός συστήματος κλιματισμού;
Καθαρισμός ή «πλύση» είναι η απομάκρυνση των ρύπων και των βλαβερών ουσιών
από το κύκλωμα του ψυκτικού. Ο καθαρισμός (πλύση) είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή σωστών επισκευών και για προστασία από δαπανηρές επισκευές.
Ο καθαρισμός (πλύση) των συστημάτων κλιματισμού χρησιμεύει στην αφαίρεση των
ρύπων και των βλαβερών ουσιών από το κύκλωμα ψυκτικού. Εξαιτίας ελαττωματικών εξαρτημάτων συστήματος (παλιός ξηραντήρας φίλτρου, βλάβες συμπιεστή
κ.λπ.) ενδεχομένως διανέμονται σε όλο το σύστημα κλιματισμού σωματίδια ρύπων
που εισήλθαν με το ψυκτικό μέσο.
Με ποιους τρόπους - μέσα μπορεί να γίνει ο καθαρισμός (πλύση) του συστήματος;
Για τον καθαρισμό «πλύσιμο» του συστήματος είναι κατάλληλο, ανάλογα και με το
βαθμό ρυπαρότητας, ή με ψυκτικό μέσο R134a ή με ειδικό χημικό διάλυμα καθαρισμού με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέσο πλύσης.
Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα του κάθε μέσου καθαρισμού (πλύση);

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5.

6.

Η πλύση του συστήματος με χημικό μέσο απαιτεί πρόσθετη συσκευή με πρόσθετο
κόστος αλλά με άριστα αποτελέσματα καθαρισμού. Απαιτείται, μετά τον καθαρισμό,
στέγνωμα με άζωτο. Η πλύση με ψυκτικό μέσο 134α έχει μηδενικό κόστος, καθαρίζει
μόνο τα χαλαρά σωματίδια, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλη χρήση.
Αντί της διαδικασίας καθαρισμού (πλύσης) του συστήματος, τι άλλα μέτρα προφύλαξης του συστήματος υπάρχουν;
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διαδικασία πλύσης και καθαρισμός του συστήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διηθητήρα διαφράγματα (φίλτρα).
Πώς ελέγχεται η ποσότητα λιπαντικού σε περίπτωση αντικατάστασης ενός εξαρτήματος του συστήματος κλιματισμού;
Υπάρχει μια αντιστοίχηση ανάλογα με το εξάρτημα που αντικαθίσταται. Η μισή ποσότητα λαδιού (50%) αντιστοιχεί στο συμπιεστή σε περίπτωση αντικατάστασής του, το
20% στον εξατμιστή και από 10% της ποσότητας αντιστοιχεί στο συμπυκνωτή, 10%
για το φίλτρο / αφυγραντήρα και 10% για τυχόν αντικατάσταση ελαστικών αγωγών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
1.

2.

3.

Τι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη μετατροπή αναβάθμιση ενός συστήματος
κλιματισμού αυτοκινήτων από R12 σε R134 a;
Κατά τη μετατροπή - αναβάθμιση συστήματος από ψυκτικό R12 σε ψυκτικό 134 a,
πρέπει να αντικαθίστανται ο ξηραντήρας φίλτρου, όλοι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής,
το λάδι του συστήματος R12 με λάδι για 134 α. Συνίσταται επίσης και ο καθαρισμός
(πλύση) του συστήματος κλιματισμού.
Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την αναρρόφηση;
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
• Κατά την πλήρωση από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση) η φιάλη με το
ψυκτικό μέσο πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια θέση και ποτέ ανεστραμμένη.
• Η φιάλη με το ψυκτικό μέσο πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ζεστό νερό (για να
δημιουργηθεί έτσι διαφορά πίεσης και ροή του ψυκτικού προς την κλιματιστική
μονάδα), θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 500C.
• Ποτέ μη θερμαίνετε τη φιάλη με το ψυκτικό ρευστό με συσκευή οξυγόνου ή με
καμινέτο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα θα πρέπει είτε η φιάλη
να είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχετε τις ενδείξεις ζυγίσματος
είτε να χρησιμοποιήσετε ογκομετρικό σωλήνα.
Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την κατάθλιψη;
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
• Κατά τη φόρτιση από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη) η φιάλη με το ψυκτικό
ρευστό πρέπει να είναι πάντοτε ανεστραμμένη και ποτέ σε όρθια θέση.
• Ο συμπιεστής πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας σε όλη τη διαδικασία φόρτισης.
• Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα θα πρέπει είτε η φιάλη
να είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχονται οι ενδείξεις ζυγίσματος
είτε να γίνει χρήση ογκομετρικού σωλήνα.
• Όταν το σύστημα του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί R-134a και φέρει βαλβίδες Schrader
με σύνδεσμο (ρακόρ) ταχείας αποσύνδεσης, θα πρέπει το λάστιχο της υψηλής (κόκκινο), μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης να αποσυνδέεται πολύ γρήγορα για να
αποφεύγονται εγκαύματα και τραυματισμοί από την επαφή με το ψυκτικό υγρό.
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Ποια είναι η διαδικασία αποσύνδεσης των οργάνων μέτρησης μετά από μια εργασία ελέγχου;
Η αφαίρεση του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης της πίεσης (μανόμετρα) πρέπει
να γίνεται με συγκεκριμένη σειρά προς αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων.
Τι εργασίες κάνουν οι αυτόματες συσκευές ελέγχου και πλήρωσης;
Οι αυτόματες συσκευές ελέγχου και πλήρωσης του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων, μπορούν να πραγματοποιήσουν γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις εργασίες
συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης τόσο σε συμβατικά οχήματα, όσο και σε συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.
Ποια είναι τα βασικά ατομικά μέσα προστασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και
επισκευής του συστήματος κλιματισμού;
Κατά τις εργασίες ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών με γυαλιά και των χεριών με γάντια. προς αποφυγή
τύφλωσης και εγκαυμάτων.
Αναφέρατε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού.
Καλός εξαερισμός του χώρου εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
του συστήματος κλιματισμού επειδή το ψυκτικό μέσο (υγρό) είναι βαρύτερο από τον
αέρα, μπορεί να συγκεντρωθούν υψηλές συγκεντρώσεις σε υπόγεια ή σε φρεάτια
(λάκκους) εργασίας. Για το λόγο αυτό απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και επισκευής στο σύστημα κλιματισμού σε υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας.
Σε περίπτωση που καεί ψυκτικό μέσο π.χ. λόγω καύτρας από τσιγάρο ή φλόγα, αποσυντίθεται σε δηλητηριώδεις ουσίες (φωσγένιο) επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
Για το λόγο αυτό και απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης και
γενικά η χρήση φλόγας. Όπου απαιτείται θέρμανση σε κάποιο εξάρτημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πιστόλι θερμού αέρα και ελεγχόμενη θερμοκρασία προς αποφυγή
έκρηξης. Γιατί όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία τόσο μεγαλώνει και η πίεση με κίνδυνο
έκρηξης.
Σε περίπτωση εργασιών βαφής σε φούρνο και έκθεση του οχήματος πάνω από 75οC,
πρέπει να εκκενωθεί το σύστημα κλιματισμού από το ψυκτικό μέσο. Κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού, τη σύνδεση και αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων, πρέπει να αποφεύγεται να κρατιούνται με κατεύθυνση προς το σώμα, γιατί μπορεί να διαρρεύσει ψυκτικό μέσο.
Για ποιους λόγους δεν επιτρέπεται η εκτόνωση ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα;
Το ψυκτικό μέσο R134A που χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων έχει GWP (Global Warming Potential) 1430 και διαθέτει ένα υψη
λό δυναμικό της αύξησης της θερμοκρασίας της γης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ερωτήσεων Πιστοποίησης & Απαντήσεων
1. Στο βασικό κύκλο ψύξης το ψυκτικό μέσο:
α) Εισέρχεται στο συμπιεστή υπό μορφή αεριού με χαμηλή πίεση.
β) Εισέρχεται στο συμπιεστή υπό μορφή αέριου με υψηλή πίεση.
γ) Εισέρχεται στο συμπιεστή σε υγρή μορφή χαμηλής πίεσης.
2. Στο βασικό κύκλο ψύξης το ψυκτικό μέσο:
α) κατά την έξοδό του από την εκτονωτική βαλβίδα η πίεσή του αυξάνεται.
β) κατά την έξοδό του από την εκτονωτική βαλβίδα η πίεσή του μειώνεται.
γ) κατά την έξοδό του από την εκτονωτική βαλβίδα η πίεσή του παραμένει
σταθερή.
3. Στο βασικό κύκλο ψύξης το ψυκτικό μέσο:
α) στο συμπυκνωτή μετατρέπεται από αέριο σε υγρό.
β) στο συμπυκνωτή μετατρέπεται από υγρό σε αέριο.
β) στο συμπυκνωτή παραμένει από αέριο σε αέριο.
4. Στο βασικό κύκλο ψύξης το ψυκτικό μέσο:
α) στον εξατμιστή μετατρέπεται από υγρό σε αέριο απορροφώντας τη
θερμότητα του αέρα.
β) στον εξατμιστή μετατρέπεται από αέριο σε υγρό αποβάλλοντας τη
θερμότητα στον αέρα.
β) στον εξατμιστή μετατρέπεται από υγρό σε αέριο αποβάλλοντας τη
θερμότητα στον αέρα.

+

+

+

+

5. Οι μονάδες της ψυκτικής ισχύος που χρησιμοποιούνται είναι:
α) 1kcal/h=4btu/h=0,86kw/h
β) 4kcal/h=1btu/h=0,68kw/h
β) 4kcal/h=1btu/h=0,75kw/h
6. Η ψυκτική απόδοση ενός κλιματιστικού συστήματος σε ένα όχημα είναι:
α) 10.000 btu
β) 15.000 btu
γ) 25.000 btu
7. Ποια η διαφορά θερμότητας και θερμοκρασίας;
α) η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας, ενώ η θερμοκρασία είναι ένα
φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει τη θερμική κατάσταση των σωμάτων.
β) Η θερμοκρασία είναι μια μορφή ενέργειας, ενώ η θερμότητα είναι ένα
φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει τη θερμική κατάσταση των σωμάτων.
γ) Δεν υπάρχει διαφορά.

+

+
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8. Ο εξατμιστής τοποθετείται σε ειδικά μελετημένη θέση στο καλοριφέρ του οχήματος.
+
α) πριν από το ψυγείο καλοριφέρ.
β) μετά από το ψυγείο καλοριφέρ.
γ) δεν έχει σημασία.
9. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των θερμοκρασιακών κλιμάκων °C και Κ;
α. K = 273.15 + 1,2 x oC.
β. K = 273.15 +oC.
γ. K = 273.15 - 1,2 x oC.

X

10. Στο σύστημα μονάδων SI η πίεση μετριέται σεPa. Ποια η σχέση μεταξύ Pa και bar;
α. 104Pa = 1bar.
β. 105Pa = 1bar.

X

γ. 10 Pa = 1bar.
7

11. Πώς καθορίζεται η πίεση;
α. Δύναμη ανά μονάδα μήκους.
β. Δύναμη ανά μονάδα επιφανείας.
γ. Δύναμη ανά μονάδα όγκου.

X

12. Ποια θερμοκρασία καλείται απόλυτο μηδέν;
α. - 273,15 Κ.

X

β. - 237,15 Κ.
γ. 0,0 K.

13. Ένας ψυκτικός τόνος (RT) ισούται με:
α. 1RT = 24000 BTU/h.
β. 1RT = 12000 BTU/h.

X

γ. 1RT = 1200 BTU/h.

14. Ποια είναι η μονάδα πίεσης στο σύστημα SI;
α. N/mm2
β. kp/m2
γ. Pa

X

15. Ποια είναι η μονάδα πίεσης στο σύστημα MKS;
α. Bar.
β. Psi.
γ. At.
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16. Ποια είναι η μονάδα πίεσης στο αγγλοσαξονικό σύστημα;
α. Bar.
β. At.
γ. Psi.

X

17. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ισχύος στο σύστημα SI;
α. Joule/cm.
β. Watt (W).

X

γ. kWatt (kW).

18. Ποιου μεγέθους είναι μονάδα μέτρησης το Kcal;
α. Δύναμη.
β. Ισχύς.
γ. Ενέργεια.

X

19. Σε ποια θερμοκρασία η κλίμακα Celsius εκφράζεται με τον ίδιο αριθμό της κλίμακας Fahrenheit;
α. 0
β. 100
γ. - 40

20. Τι ονομάζεται κενό;
α. Κενό ορίζεται όταν επικρατεί πολύ χαμηλή πίεση μικρότερη από την
ατμοσφαιρική.
β. Κενό ορίζεται η απόλυτη απουσία ύλης από καθορισμένο χώρο, στον οποίο
επικρατεί πίεση μεταξύ 0,5atm έως 0,8atm.
γ. Κενό ορίζεται η απόλυτη απουσία ύλης από καθορισμένο χώρο, στον οποίο
επικρατεί πίεση μεταξύ 0,7atm έως 0,8atm.
21. Τι ονομάζεται απόλυτο κενό;
α. Απόλυτο κενό είναι ο χώρος του διαστήματος όπου υπάρχει ελάχιστος
αέρας της τάξης εκατοστών της ατμοσφαιρικής.
β. Απόλυτο κενό είναι ο χώρος από τον οποίο έχει αφαιρεθεί κάθε ίχνος
αέρα, άρα επικρατεί μηδενική πίεση.
γ. Απόλυτο κενό είναι ο χώρος από τον οποίο έχει αφαιρεθεί κάθε ίχνος αέρα
και επικρατεί ατμοσφαιρική πίεση.

X

X

X

22. Η θερμότητα που απαιτείται για να μετατραπεί 1kg ψυκτικού μέσου από υγρό σε
αέριο καλείται λανθάνουσα θερμότητα:
α. Εξαέρωσης.
β. Εξάχνωσης
γ. Ατμοποίησης.

X
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23. Η αφαίρεση θερμότητας από ένα ρευστό σημαίνει και μείωση της θερμοκρασίας;
α. Σε κάθε περίπτωση.
β. Όχι σε κάθε περίπτωση, όπως κατά τη φάση ατμοποίησης όπου η
θερμοκρασία παραμένει σταθερή.
γ. Όχι σε κάθε περίπτωση, όπως κατά τη φάση συμπύκνωσης όπου η
θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

X

24. Τι καλούμε μανομετρική πίεση;
α. Μανομετρική είναι η απόλυτη πίεση.
β. Μανομετρική, ή αλλιώς πραγματική πίεση, είναι η διαφορά μεταξύ της
μετρούμενης πίεσης και της ατμοσφαιρικής.

X

γ. Μανομετρική είναι η ατμοσφαιρική πίεση μείον τη βαρομετρική πίεση.

25. Ένα απλό μανόμετρο δείχνει πίεση 6bar. Πόση είναι η απόλυτη πίεση;
α. 5 bar
β. 7 bar

X

γ. 6 bar.

26. Με ποιους τρόπους γίνεται η μετάδοση της θερμότητας;
α. Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται με: Επαφή, μεταφορά και
ακτινοβολία.
β. Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται με: Αγωγιμότητα, μεταφορά και
ακτινοβολία.
γ. Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται με: Επαφή, μεταφορά και ακτινοβολία
με ακτίνες γ.

X

27. Τι εκφράζει ο Α’ θερμοδυναμικός νόμος;
α. Εκφράζει την αρχή διατήρησης της ορμής.
β. Εκφράζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας.

X

γ. Εκφράζει την αρχή διατήρησης της μάζας.

28. Από τι εξαρτάται η θερμοκρασία ατμοποίησης ενός ρευστού;
α. Από την πίεση στην οποία βρίσκεται.

X

β. Από το λόγο συμπίεσης.
γ. Από την ενθαλπία του.

29. Πώς μεταβάλλεται η απόδοση όταν η θερμοκρασία συμπύκνωσης αυξάνει ενώ η
θερμοκρασία εξάτμισης παραμένει σταθερή;
α. Η απόδοση αυξάνεται.
β. Η απόδοση μειώνεται.
γ. Η απόδοση παραμένει σταθερή.
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30. Τι καλείται λανθάνουσα θερμότητα ψυκτικού μέσου;
α. Καλείται το ποσό της θερμότητας ανά kg ψυκτικού μέσου που απαιτείται
για να αλλάξει φάση, από κεκορεσμένο υγρό να μετατραπεί σε ξηρό
κεκορεσμένο ατμό.

X

β. Καλείται το ποσό της θερμότητας ανάkg ψυκτικού μέσου που απαιτείται
για να αλλάξει φάση και από κεκορεσμένο υγρό να μετατραπεί σε
ακόρεστο υδρατμό.
γ. Καλείται το ποσό της θερμότητας ανά kg ψυκτικού μέσου που απαιτείται
για να αλλάξει φάση και από ακόρεστο υγρό να μετατραπεί σε κεκορεσμένο
ατμό.

31. Ποιο περιβαλλοντικό θέμα αφορά κυρίως το Πρωτόκολλο του Kιότο;
α. Την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

X

β. Τον περιορισμό της χλωρίδας του πλανήτη.
γ. Τον περιορισμό της πανίδας του πλανήτη.

32. Ποιο ψυκτικό μέσο καταστρέφει το όζον;
α. R 12.

X

β. R 134 a.
γ. R 1234 yf

33. Ποια ψυκτικά μέσα έχουν αντικαταστήσει τα CFC’s και HCFC’s ψυκτικά μέσα και
γιατί χαρακτηρίζονται ως οικολογικά;
α. Είναι τα HFC’s ψυκτικά μέσα τα οποία δεν περιέχουν στο μόριό τους
φθόριο
X
β. Είναι τα HFC’s ψυκτικά μέσα τα οποία δεν περιέχουν στο μόριό τους
χλώριο.
γ. Είναι τα HFC’s ψυκτικά μέσα τα οποία δεν περιέχουν στο μόριό τους
αμμωνία.
34. Γιατί οι χλωροφθοροάνθρακες καταστρέφουν το όζον;
α. Διότι περιέχουν φθόριο στο μόριό τους.
β. Διότι περιέχουν υδρογόνο στο μόριό τους.

γ. Διότι περιέχουν χλώριο στο μόριό τους.

X

35. Το όζον προστατεύει τη γη από:
α. Την υπεριώδη ακτινοβολία.

X

β. Τους εκλυόμενους ρύπους.
γ. Τη θερμική ακτινοβολία.
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36. Το όζον έχει την ιδιότητα:
α. Να μην μπορεί να επαναδημιουργηθεί στην περίπτωση διακοπής έκλυσης
ρύπων στην ατμόσφαιρα.
β. Να επαναδημιουργείται στην περίπτωση διακοπής έκλυσης ρύπων στην
ατμόσφαιρα.

X

γ. Να επαναδημιουργείται με τεχνητούς τρόπους.

37. Ποια είναι η επίπτωση στο όζον από τη χρήση χλωροφθορανθράκων
(CFC);
α. Τα ψυκτικά μέσα, και ειδικά οι CFCs, παραμένουν στην ατμόσφαιρα για
πολλά χρόνια όπου με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, διασπώνται
ελευθερώνοντας χλώριο (Cl) το οποίο αντιδρά πολύ εύκολα με το όζον της
στρατόσφαιρας και το διασπά.
β. Καμία, τα ψυκτικά μέσα και ειδικά οι CFCs είναι αρκετά φιλικά προς το
περιβάλλον.
γ. Τα ψυκτικά μέσα και ειδικά οιCFCs παραμένουν στην ατμόσφαιρα για λίγα
χρόνια όπου με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, διασπώνται και
αυξάνουν το όζον της στρατόσφαιρας.

X

38. Τα ψυκτικά CFC περιέχουν:
α. άνθρακα, φθόριο και χλώριο.

X

β. άνθρακα, αμμωνία και χλώριο.
γ. άνθρακα, φθόριο και αμμωνία.

39. Τα ψυκτικά HFC περιέχουν:
α. υδρογόνο, φθόριο και αμμωνία.
β. υδρογόνο, φθόριο και άνθρακα.

X

γ. υδρογόνο, χλώριο και άνθρακα.

40. Τι είναι ο παράγοντας GWP;
α. Είναι το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη και λαμβάνει συγκεκριμένη τιμή
για όλα τα ψυκτικά μέσα.
β. Είναι το δυναμικό διάχυσης στην ατμόσφαιρα κάθε ψυκτικού μέσου.
γ. Είναι το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη και λαμβάνει διαφορετική τιμή
για κάθε ψυκτικό μέσο.

X

41. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα προληπτικής συντήρησης ενός συστήματος Α/C;
α) μια φορά κάθε δύο χρόνια.  
β) μια φορά το χρόνο.  
γ) μια φορά το εξάμηνο.
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Ερωτήσεις Σωστού / Λάθους
Απαντήστε με ένα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή με ένα Λ αν η πρόταση είναι λάθος.
42. Μια ψυκτική διάταξη λειτουργεί ως αντλία που αφαιρεί θερμότητα από
το χώρο, όπου είναι επιθυμητή η ψύξη και την αποβάλλει σε έναν άλλο
χώρο όπου η θέρμανση μας είναι αδιάφορη.
43. Τα R-ψυκτικά γίνονται προβληματικά με την παρουσία υγρασίας, γιατί
διασπώνται σε υδροχλώριο (HCL) και υδροφθόριο (HF).
44. Το κύκλωμα του κλιματισμού αποτελείται από το συμπιεστή, το συμπυκνωτή και τον εξατμιστή.
45. Η ψυκτική απόδοση ενός α/c αυτοκίνητου ανέρχεται σε 9000 βτu.
46. Ένας θερμοστάτης ελέγχει την πίεση του freon που πρέπει να διατηρείται κοντά 200 psi.
47. Το ψυκτικό εισέρχεται στο συμπιεστή υπό μορφή αεριού με χαμηλή πίεση και εξέρχεται σαν αέριο με υψηλή πίεση.
48. Κατά την έξοδο από την εκτονωτική βαλβίδα η πίεση του ψυκτικού
υγρού αυξάνεται.
49. Μονάδες μέτρησης ψυκτικής ισχύος είναι 1kcal/h = 4btu/h = 0.86kw/h
50. Ο εξατμιστής τοποθετείται σε ειδικά μελετημένη θέση στο καλοριφέρ
του οχήματος και πάντα μετά από το ψυγείο του καλοριφέρ.
51. Ο συμπυκνωτής (ψυγείο α/c) συμπυκνώνει τον εισερχόμενο από το συμπιεστή αέριο χαμηλής πίεσης σε υγρό υψηλής πίεσης αποβάλλοντας
σημαντικό μέρος της θερμότητας στο περιβάλλον.
52. Ο εξατμιστής (εβαπορέτα) μετατρέπει το ψυκτικό υγρό σε αέριο απορροφώντας θερμότητα από την καμπίνα των επιβατών.
53. Αν ο αφυγραντήρας φτάσει στο σημείο κορεσμού η επιπλέον υγρασία
κυκλοφορεί στο σύστημα.
54. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ air condition και κλιματισμού.
55. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος κλιματισμός είναι ένα σύστημα που ρυθμίζει
ακριβώς τη θερμοκρασία που έχει προεπιλεγεί.
56. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος κλιματισμός, όταν ανιχνεύσει οποιοδήποτε
πρόβλημα, εμφανίζει στην οθόνη έναν κωδικό σφάλματος.
57. Στα πλαίσια της περιοδικής προληπτικής συντήρησης γίνεται ετήσιος τακτικός έλεγχος συνήθως στην αρχή του καλοκαιριού.
58. Όταν εκτονώνετε ένα σύστημα με διαρροές εκτονώστε το ψυκτικό με
πολύ γρήγορο ρυθμό.
59. Όταν πληρώνετε το κλιματιστικό και ο κινητήρας λειτουργεί η βαλβίδα
υψηλής πίεσης πρέπει είναι ανοικτή.
60. Μονάδες πίεσης 1atm=14.7psi=1.01132bar=760mmhg=1.0332kg/cm.
61. Η αντλία κενού χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του αέρα από το
σύστημα.

Σ
Σ
Λ
Λ
Λ
Σ
Λ
Σ
Λ
Λ
Σ
Σ
Λ
Σ
Σ
Σ
Λ
Λ
Σ
Σ
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62. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στο σύστημα κλιματισμού των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων;
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα η βασική διαφορά είναι ότι τοποθετούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του
κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή πετρελαίου).
63. Με ποιους τρόπους και συσκευές εντοπίζονται τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου;
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού,
είτε με ηλεκτρονικό ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με άζωτο και
αφρό, είτε με μείγμα υδρογόνου - αζώτου.
64. Ποια μέθοδος ελέγχου διαρροής είναι σύμφωνη και με την ισχύουσα νομοθεσία;
Η μέθοδος ελέγχου διαρροών με μείγμα υδρογόνου - αζώτου, είναι σύμφωνη και
με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες (ΕΚ
307/2006 & 40/2006).
65. Τι δείχνουν συνήθως τα μανόμετρα (υψηλής και χαμηλής), όταν το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργεί;
Το μανόμετρο από την πλευρά της χαμηλής πρέπει να δείχνει μια πίεση 1,5 - 2,0
Kg/cm2 και από την πλευρά της υψηλής 14,5 - 15,0 Kg/cm2 με θερμοκρασία αέρα
εισαγωγής 30-35οC, στροφές κινητήρα περίπου 2000/λεπτό, ανεμιστήρας του καλοριφέρ στην υψηλότερη σκάλα και χειριστήριο θερμοκρασίας στη θέση κρύο.
66. Γιατί οι ηλεκτρικοί συμπιεστές των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων έχουν διαφορετικό λάδι;
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα τα συστήματα κλιματισμού έχουν ηλεκτρικούς
συμπιεστές. Το λάδι σε αυτούς τους συμπιεστές έρχεται σε επαφή, μεταξύ άλλων, και
με το πηνίο του ηλεκτροκινητήρα. Γι’ αυτό, το λάδι πρέπει να πληροί ειδικές απαιτήσεις, όπως το ότι δεν πρέπει να αντιδρά αρνητικά με τα υλικά του συμπιεστή και να
έχει ηλεκτρική αντοχή σε βραχυκυκλώματα.
68. Ποια είναι τα βασικά ατομικά μέσα προστασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και
επισκευής του συστήματος κλιματισμού;
Κατά τις εργασίες ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών με γυαλιά και των χεριών με γάντια. προς αποφυγή
τύφλωσης και εγκαυμάτων.
69. Αναφέρατε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού.
Καλός εξαερισμός του χώρου εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
του συστήματος κλιματισμού, επειδή το ψυκτικό μέσο (υγρό) είναι βαρύτερο από
τον αέρα, μπορεί να συγκεντρωθούν υψηλές συγκεντρώσεις σε υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας. Για το λόγο αυτό, απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και
επισκευής στο σύστημα κλιματισμού σε υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας.
70. Για ποιους λόγους δεν επιτρέπεται η εκτόνωση ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα;
Το ψυκτικό μέσο R134A που χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων έχει GWP (Global Warming Potential) 1430 και διαθέτει ένα υψη
λό δυναμικό της αύξησης της θερμοκρασίας της γης.
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71. Ένας τεχνικός που εξετάζει ένα σύστημα A/C διαπιστώνει ότι η υψηλή και χαμηλή πίεση είναι σχεδόν ίδιες. Ποια θα μπορούσε να είναι η αιτία:
A. Βουλωμένη εκτονωτική βαλβίδα.
B. Υγρασία στο συλλέκτη υγρού (Αφυγραντήρα).
Γ. Ελαττωματικός συμπιεστής.

+

Δ. Στρεβλωμένη σωλήνα χαμηλής πίεσης.

72. Όταν στο μανόμετρο χαμηλής υπάρχουν ενδείξεις υψηλών πιέσεων και στο μανόμετρο υψηλής υπάρχουν χαμηλές πιέσεις και δεν υπάρχει ψύξη, αυτό μπορεί
να συμβαίνει λόγω:
Α. Προβληματικού συμπιεστή.

+

Β. Ύπαρξης υγρασίας στο σύστημα.
Γ. Ανεπαρκούς ποσότητας ψυκτικού μέσου.

73. Όταν και στο μανόμετρο χαμηλής και στο μανόμετρο υψηλής υπάρχουν ενδείξεις υψηλών πιέσεων και δεν υπάρχει ικανοποιητική ψύξη, αυτό μπορεί να οφείλεται σε:
Α. Ύπαρξη υγρασίας στο σύστημα.
Β. Ανεπαρκή ποσότητα ψυκτικού μέσου.
Γ. Προβληματική εκτονωτική βαλβίδα.

+

74. Όταν και στο μανόμετρο χαμηλής και στο μανόμετρο υψηλής υπάρχουν ενδείξεις
χαμηλών πιέσεων, δεν υπάρχει ικανοποιητική ψύξη και ύπαρξη φυσαλίδων, αυτό
μπορεί να συμβαίνει για τους εξής λόγους:
Α. Προβληματικός συμπυκνωτής.
Β. Ανεπαρκής ποσότητα ψυκτικού ή διαρροή.

+

Γ. Ύπαρξη υγρασίας στο σύστημα.

75. Όταν και στο μανόμετρο χαμηλής υπάρχει μερικές φορές υποπίεση και μερικές
φορές γίνεται φυσιολογική, υπάρχει περιοδική ψύξη και μετά σταματά, αυτό
μπορεί να οφείλεται σε:
Α. Ύπαρξη υγρασίας στο σύστημα.

+

Β. Ανεπαρκή ποσότητα ψυκτικού μέσου.
Γ. Προβληματικού εξατμιστή.

76. Η θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα:
A. Ελέγχει τη ροή του ψυκτικού μέσου για μέγιστη ψύξη.
Β. Χωρίζει την υψηλή πλευρά πίεσης και τη χαμηλή.

+

Γ. Μετρά τη θερμοκρασία του ψυκτικού.
Δ. Όλα τα ανωτέρω.
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77. Το υγρό ψυκτικό μέσο ατμοποιείται στον:
A. Τριχοειδή σωλήνα.
Β. Εξατμιστή.
Γ. Εκτονωτική βαλβίδα.
Δ. Συμπυκνωτή.

+

78. Ποιο από τα παρακάτω εξαρτήματα παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα από το στροφαλοφόρο άξονα;
Α. Ο συμπυκνωτής
Β. Ο εξατμιστής
Γ. Ο συμπιεστής

+

Δ. Η εκτονωτική βαλβίδα

79. Εάν το ψυκτικό μέσο έρθει σε επαφή με φλόγα τότε:
Α. Εξατμίζεται ακαριαία.
Β. Δημιουργείται επικίνδυνο αέριο (φωσγένιο).

+

Γ. Προκαλείται έκρηξη.
Δ. Δηλητηριάζεται το ψυκτικό μέσο.

80. Εάν ψυκτικό μέσο σε υγρή κατάσταση πέσει στα μάτια πρέπει άμεσα:
Α. Να τρίψουμε τα μάτια.
Β. Να ρίξουμε άφθονο κρύο νερό στα μάτια .

+

Γ. Απαγορεύεται να ρίξουμε νερό στα μάτια.
Δ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.

81. Σε τι χρησιμεύει ο αφυγραντήρας;
Α. Να απορροφά την υγρασία από το ψυκτικό μέσο
Β. Να καθαρίζει το ψυκτικό μέσο
Γ. Να αποθηκεύει μια μικρή ποσότητα ψυκτικού μέσου
Δ. Όλα τα παραπάνω

+

82. H ποσότητα υγρασίας που επιτρέπεται να υπάρχει στο 134 a πρέπει να είναι μικρότερη από τα:
Α. 5 ppm
Β. 10 ppm

+

Γ. 15 ppm
Δ. 20 ppm

83. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος ώστε μια αντλία κενού να μπορέσει να αφαιρέσει
την υγρασία;
Α. 10 λεπτά.
Β. 30 λεπτά.
Γ. 1 ώρα.
Δ. 2 ώρες.
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84. Πώς μπορεί να εισέλθει υγρασία στο σύστημα;
Α. Από τυχόν βλάβη κάποιου εξαρτήματος.
Β. Σε εργασίες συντήρησης / επισκευής από απροσεξία.
Γ. Από άγνοια / αμέλεια σωστής αποθήκευσης του ψυκτικού μέσου.
Δ. Από όλα τα παραπάνω.

+

85. Πόσες θέσεις λειτουργίας έχει μια βαλβίδα τύπου Schrader;
Α. 1
Β. 2

+

Γ. 3
Δ. 4

86. Το διάλυμα σαπουνιού προστίθεται στο σύστημα για την ανίχνευση διαρροής
Α. μέσα στη χαμηλή πλευρά.
Β. μέσα στην υψηλή πλευρά.
Γ. εφαρμόζεται εξωτερικά στα σημεία πιθανής διαρροής.

+

Δ. μέσα και στις δυο πλευρές (χαμηλή και υψηλή).

87. Ποια μέθοδος της διαρροής είναι η πλέον ενδεδειγμένη;
Α. Έλεγχος διαρροής ψυκτικού μέσου με λυχνία Helide.
Β. Έλεγχος διαρροής με ηλεκτρονικό ανιχνευτή.
Γ. Έλεγχος διαρροής με υπεριώδη ακτινοβολία.
Δ. Έλεγχος διαρροής με μείγμα υδρογόνου - αζώτου.

+

88. Το σύστημα δεν παράγει καθόλου ψύξη. Η αιτία είναι:
Α. Ελλιπής λειτουργία του ανεμιστήρα
Β. Ελαττωματικώς θερμοστάτης
Γ. Διαρροή υγρού από το σύστημα

+

Δ. Πατινάρισμα μεταξύ συμπιεστή και συμπλέκτη

89. Το σύστημα δεν παράγει ικανοποιητική ψύξη. Η αιτία είναι:
Α. Σπασμένος αγωγός ψυκτικού μέσου.
Β. Βουλωμένη εβαπορέτα.

+

Γ. Χαμηλή στάθμη στο συμπιεστή.
Δ. Υπερβολική υγρασία στο σύστημα.

90. Το σύστημα παράγει διακοπτόμενη ψύξη. Η αιτία είναι:
Α. Σχηματισμός πάγου στην εβαπορέτα.

+

Β. Ελλιπής ποσότητα ψυκτικού μέσου στο σύστημα.
Γ. Θυρίδα αέρα μόνιμα ανοικτή.
Δ. Το πηνίο του συμπλέκτη είναι καμένο.
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91. Ένας ελαττωματικός συμπυκνωτής παρουσιάζει τα ακόλουθα συμπτώματα:
Α. Συνεχή λειτουργία ανεμιστήρα συμπυκνωτή.

+

Β. Σύστημα κλιματισμού εκτός λειτουργίας.
Γ. Συχνή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του συμπλέκτη συμπιεστή.
Δ. Κανένα από τα παραπάνω.

92. Θόρυβος του συστήματος κλιματισμού
Α. Φθαρμένος ή χαλαρός ιμάντας.
Β. Χαμηλή στάθμη στο συμπιεστή.
Γ. Υπερβολική ποσότητα ψυκτικού μέσου στο σύστημα.
Δ. Όλα τα παραπάνω.

+

93. Πώς επιτυγχάνεται η αλλαγή κατάστασης σε ένα υλικό (μέσο);
Η αλλαγή στην κατάσταση ενός σώματος, π.χ. η μετατροπή από στερεά κατάσταση
σε υγρή ή το αντίθετο, μπορεί να επιτευχθεί με την πρόσθεση ή αφαίρεση θερμότητας στη μάζα του.
94. Ποιες είναι οι φάσεις του ψυκτικού κύκλου;
Ο ψυκτικός κύκλος πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις / στάδια. 1η φάση Συμπίεση: Το ψυκτικό μέσο (υγρό) που είναι σε αέρια κατάσταση και χαμηλή πίεση
συμπιέζεται και αποκτά υψηλή πίεση. 2η φάση - Συμπύκνωση: Το αέριο με την υψηλή πίεση συμπυκνώνεται (υγροποιείται) και αποβάλει τη θερμότητα στο περιβάλλον.
3η φάση - Εκτόνωση: Μειώνεται η πίεση του υγρού και μεταφέρεται στο χώρο που
πρέπει να απορροφηθεί θερμότητα και να ψυχθεί ο χώρος. 4η φάση - Εξάτμιση: Το
υγρό με χαμηλή πίεση απορροφά θερμότητα από το χώρο και μετατρέπεται σε αέριο
(αεριοποιείται) με χαμηλή πίεση και οδηγείται για συμπίεση (1η φάση) και επανάληψη της διαδικασίας (κύκλου).
95. Τι είναι ενθαλπία;
Η ενθαλπία είναι το θερμικό περιεχόμενο κάθε χημικού συστήματος, η οποία συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα h. Η ενέργεια αυτή οφείλεται στις δυνάμεις των
χημικών δεσμών που συγκρατούν τα άτομα μέσα στο μόριο, αλλά και στην κίνηση
των ατόμων, των ηλεκτρονίων καθώς και του ίδιου του μορίου. Έτσι η χημική αυτή
ενέργεια παραμένει εγκλωβισμένη μέσα στο μόριο που μπορεί να αποδοθεί άλλοτε
εύκολα, π.χ. με σπινθήρα και συμπίεση στη βενζίνη, και άλλοτε δύσκολα, π.χ. στα
πυρηνικά καύσιμα.
96. Τι δείχνει το διάγραμμα Mollier;
Απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας, των βασικών στοιχείων και των πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος κλιματισμού που στηρίζεται
στον ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ψυχρών ατμών, αποτελεί το «Διάγραμμα Πίεσης –
Ενθαλπίας (p-h)» γνωστό και ως «Διάγραμμα Mollier». Όλες οι μεταβολές στις οποίες
υποβάλλεται το ψυκτικό υγρό παρουσιάζονται στο διάγραμμα Mollier, όπου στον
άξονα χ υπάρχουν οι τιμές τις ενθαλπίας (ΚJ/Kg) και στον άξονα ψ οι τιμές της πίεσης (MPa).
97. Ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων;
Σήμερα στο σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων ως ψυκτικό υγρό χρησιμοποιείται το υγρό με την ονομασία R–134a.
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98. Τι ορίζεται ως ψυκτική ισχύς μιας ψυκτικής μηχανής;
Ως ψυκτική ισχύς μιας μηχανής (εγκατάστασης) ονομάζεται το ποσό θερμότητας
που αφαιρείται από το χώρο στη μονάδα του χρόνου. Μια ψυκτική συσκευή (μηχανή), προκειμένου να αποδίδει, πρέπει να έχει ισχύ ίση με το άθροισμα της ψυκτικής
της ισχύος που απαιτείται για την κίνησή της.
99. Ποιους λόγους εξυπηρετεί το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων;
Το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων αποσκοπεί σε συνθήκες διαβίωσης στο αυτοκίνητο, ώστε ο οδηγός και οι επιβάτες να έχουν ένα άνετο και υγιεινό χώρο μέσα στο
αυτοκίνητο, ανεξάρτητο από τις κλιματολογικές καθημερινές συνθήκες του περιβάλλοντος. Οι «ιδανικές» συνθήκες συμβάλλουν στην καλύτερη αντίληψη και λειτουργία
του οδηγού με αποτέλεσμα την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
100. Ποιες συνθήκες θεωρούνται «ιδανικές» για το εσωτερικό χώρο ενός αυτοκινήτου; Ως
«ιδανικές συνθήκες» θεωρούνται η κατάλληλη θερμοκρασία, η υγρασία και η καθαρότητα του αέρα που υπάρχει στο χώρο του οδηγού και των επιβατών.
Η ιδανική θερμοκρασία του χώρου του οδηγού και επιβατών κυμαίνεται μεταξύ 20 και
22°C, η υγρασία του χώρου επιβατών γύρω στο 45% με 55% και ο εισερχόμενος αέρας πρέπει να είναι καθαρός (απαλλαγμένος από μικροσωματίδια, σκόνη, γύρη κ.ά.).
101. Ποια είδη / κατηγορίες συστημάτων κλιματισμού υπάρχουν;
Το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων, ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη, μπορεί
να ταξινομηθεί σε:
1. Συμβατικό σύστημα «κλιματισμού» ή απλά σύστημα ψύξης, που είναι ένα σύστημα «ανεξάρτητο» και είχε τη δυνατότητα μόνο ψύξης του χώρου επιβατών, χωρίς
αυτόματες ρυθμίσεις και επιλογές.
2. Σύστημα κλιματισμού που έχει δυνατότητες είτε θέρμανσης είτε ψύξης ή ακόμα
και των δυο ταυτόχρονα, είτε με αυτόματες ή χειροκίνητες ρυθμίσεις και επιλογές
ηλεκτρονικά ελεγχόμενες (Clima ή Climatronic).
3. Σύστημα κλιματισμού σε υβριδικά αυτοκίνητα που η κύρια διαφορά του συστήματος είναι η ύπαρξη ηλεκτρικού συμπιεστή.
4. Σύστημα κλιματισμού σε λεωφορεία και φορτηγά που η βασική διαφορά του συστήματος προκύπτει κυρίως από τη «διαφορετικότητα» της διαμόρφωσης του
εσωτερικού χώρου αυτών των οχημάτων.
102. Ποια είναι τα εξαρτήματα ενός τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτου;
Τα βασικά εξαρτήματα ενός τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων είναι: ο
συμπιεστής, ο συμπυκνωτής, ο αφυγραντής / φίλτρο, η εκτονωτική βαλβίδα και ο
εξατμιστής.
103. Ποια εργασία πραγματοποιεί ο συμπιεστής;
Ο συμπιεστής αναρροφά το ψυκτικό μέσο (freon) και το συμπιέζει αυξάνοντας την
πίεση και τη θερμοκρασία του. Η κύρια εργασία του είναι να μετατρέψει το ψυκτικό
μέσο (freon) από μια χαμηλή θερμοκρασία (3οC) και χαμηλή πίεση (2 bar) σε μια
υψηλή θερμοκρασία (80οC) και υψηλή πίεση (17 bar), ενώ από την απόδοσή του
εξαρτάται και η απόδοση ολόκληρου του συστήματος.
104. Ποια είναι τα είδη συμπιεστή;
Τα είδη των συμπιεστών που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι:
Ο παλινδρομικός συμπιεστής, ο περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου, ο περιστροφικός συμπιεστής μεταβλητού όγκου χωρίς μαγνητικό συμπλέκτη εξωτερικά
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ελεγχόμενο, ο περιστροφικός συμπιεστής σταθερού όγκου με διπλά έμβολα, ο ελικοειδής συμπιεστής (με σπείρες τύπου scroll), ο περιστροφικός συμπιεστής με πτερύγια
(rotary) και ο ηλεκτροκίνητος συμπιεστής.
105. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα σε ένα τυπικό σύστημα κλιματισμού
και σε ένα πλήρες ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού (Clima);
Το σύστημα κλιματισμού με πλήρη αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας γνωστό
και ως «Clima ή Climatronic», είναι κατά βάση ένα απλό σύστημα κλιματισμού (Air
Condition), με ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία και μηχανισμούς που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Πρόκειται για αισθητήρια στοιχεία (αισθητήρες) που παρέχουν πληροφορίες καθώς και μηχανισμούς ελέγχου (ενεργοποιητές) των διαφόρων λειτουργιών.
Με βάση αυτά, η κεντρική ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος μπορεί να ρυθμίσει
αυτόματα (ηλεκτρονική διαχείριση) και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιθυμητή θερμοκρασία, υγρασία και ποιότητα του αέρα του χώρου επιβατών.
106. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στο σύστημα κλιματισμού των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων;
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα η βασική διαφορά είναι ότι τοποθετούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τάσης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του
κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζίνης ή πετρελαίου).
107. Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο;
Οι κυριότερες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ψυκτικό μέσο είναι:
• Να μην είναι δηλητηριώδες ή τοξικό.
• Να μην είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό.
• Να μην είναι διαβρωτικό.
• Να είναι ανιχνεύσιμο.
• Να έχει χαμηλό σημείο βρασμού σε πίεση 1 atm.
• Να είναι συνεργάσιμο με τα λιπαντικά υλικά.
• Να έχει υψηλή χωρητικότητα λανθανόντων θερμικών φορτίων ατμοποίησης.
• Να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερου κόστους.
• Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
108. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του R -12;
Τα βασικά χαρακτηριστικά του R -12 είναι:
–– Δεν είναι εύφλεκτο.
–– Δεν οξειδώνει τα μέταλλα.
–– Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με ορυκτέλαια.
–– Δεν είναι δηλητηριώδες.
–– Δεν αναφλέγεται. (Όταν όμως καίγεται δίνει αέριο υψηλής τοξικότητας.)
–– Δεν εκρήγνυται.
–– Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα.
–– Ατμοποιείται σε ατμοσφαιρική πίεση στους –29.80C.
109. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα αλλαγής - αντικατάστασης του R -12 και γιατί;
Το R-12 ή CCl2F2 (διχλωροφθοριομεθάνιο) είναι ψυκτικό μέσο, που περιέχει σε μεγάλο ποσοστό χλώριο και θεωρείται η κύρια αιτία καταστροφής του όζοντος και για
αυτό αντικαταστάθηκε από το R -134 α.
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110. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του R -134 α;
Τα χαρακτηριστικά του R–134a είναι τα εξής:
• Μπορεί να αναμειχθεί μόνο με συνθετικά λιπαντικά και όχι με ορυκτέλαια.
• Δεν προσβάλλει (οξειδώνει) τα μέταλλα.
• Προσβάλλει ορισμένα πλαστικά.
• Δεν είναι δηλητηριώδες.
• Απορροφά εύκολα την υγρασία.
• Δεν είναι εύφλεκτο.
• Σε αέρια κατάσταση είναι βαρύτερο από τον αέρα.
• Είναι άοσμο.
111. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα αντικατάστασης του R -134a και γιατί;
Το πιο γνωστό φθοριούχο αέριο είναι το R-134a (HFC), που χρησιμοποιείται σχεδόν
αποκλειστικά ως ψυκτικό μέσο στην ψύξη και τον κλιματισμό των περισσοτέρων κατασκευαστών συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων, ενώ συμβάλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με δείκτη GWO 1400.
112. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του HFO 1234 yf;
• Είναι 350 φορές λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον σε σχέση με το R134a.
• Η διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα είναι μόνο 11 μέρες.
• Είναι συμβατό σε μεγάλο ποσοστό με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα κλιματισμού
που χρησιμοποιούν R134a.
113. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μειονεκτήματα σε R -134a και HFO 1234 yf;
Tο R134a δεν καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος αλλά θεωρείται ως ψυκτικό μέσο
που συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το HFO-1234yf είναι το ψυκτικό
μέσο που θα αντικαταστήσει το R134a και δεν καταστρέφει τη στιβάδα του όζοντος
ούτε θεωρείται αέριο θερμοκηπίου.
114. Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
Με τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» εννοούμε το φαινόμενο αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με
επιστήμονες, ενδέχεται να οφείλεται στην παρατηρούμενη αύξηση συγκεντρώσεων
«αερίων θερμοκηπίου» ανθρώπινης προέλευσης.
115. Τι προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 307/2008;
Με τον κανονισμό ΕΚ 307/2008 προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση του
R-134a (HFC), που είναι φθοριούχο αέριο και χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά
ως ψυκτικό μέσο στην ψύξη και στον κλιματισμό των περισσοτέρων κατασκευαστών
συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων και συμβάλει στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
116. Ποιες ουσίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και γιατί;
Οι χλωροφθοράνθρακες, όπως είναι και το γνωστό φρέον R12 ή (CFC12 ), είναι ψυκτικό μέσο που υπήρχε στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού και των αυτοκινήτων,
κατέστρεφε τη στιβάδα του όζοντος με τη χημική αντίδραση των μορίων του χλωρίου
με μεγάλη διάρκεια ζωής.
117. Τι προβλέπει ο κανονισμός ΕΚ 2037/2000;
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΚ 2037/2000) που απορρέει από το Πρωτόκολλο του
Μόντρεαλ, ορίζει την κατάργηση των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζο155
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ντος, όπως ήταν και το φρέον (R12) που υπήρχε στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού. και αντικαταστάθηκε από το R134a.
118. Ποιο ψυκτικό μέσο στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων κατήργησε ο κανονισμός ΕΚ 2037/2000;
Ο κανονισμός 2037/2000 κατήργησε το γνωστό φρέον R12 ή (CFC12) γιατί κατέστρεφε τη στιβάδα του όζοντος.
119. Ποιο ψυκτικό μέσο στα συστήματα ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων κατήργησε ο κανονισμός ΕΚ 307/2008;
Ο κανονισμός 307/2008 καταργεί το R134a, γιατί θεωρείται ότι συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
120. Ποια είναι τα κυριότερα αέρια θερμοκηπίου που ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο;
Τα κυριότερα «αέρια θερμοκηπίου» που ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (N2O) και τα
φθοριούχα αέρια ανθρώπινης προέλευσης, όπως το R134a.
121. Σε ποια εξαρτήματα του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται
οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας;
Ο οπτικός έλεγχος περιλαμβάνει την ύπαρξη τυχόν διαρροών στις συνδέσεις σωληνώσεων και των εξαρτημάτων του συμπιεστή, την καθαρότητα του συμπυκνωτή, την
κατάσταση του ιμάντα κίνησης και των φίλτρων.
122. Γιατί πρέπει να ελέγχεται προληπτικά η ποσότητα του ψυκτικού μέσου;
Ο έλεγχος της ποσότητας του ψυκτικού μέσου προληπτικά εντοπίζει τυχόν διαρροή
που μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση του συστήματος ή βλάβη στο συμπιεστή λόγω έλλειψης λίπανσης και ανάλογα με το ψυκτικό μέσο καταστροφή του όζοντος (R12) ή να συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (R134 a).
123. Με ποιους τρόπους και συσκευές εντοπίζεται τυχόν διαρροές ψυκτικού μέσου;
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διαρροής σήμερα είναι είτε με τη χρήση αντλίας κενού,
είτε με ηλεκτρονικό ανιχνευτή, είτε με υπεριώδη ακτινοβολία, είτε με άζωτο και
αφρό, είτε με μείγμα υδρογόνου - αζώτου.
124. Ποια μέθοδος ελέγχου διαρροής είναι σύμφωνη και με την ισχύουσα νομοθεσία;
Η μέθοδος ελέγχου διαρροών με μείγμα υδρογόνου - αζώτου, είναι σύμφωνη και
με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες (ΕΚ
307/2006 & 40/2006).
125. Ποια είναι τα βήματα του σωστού ελέγχου εντοπισμού βλάβης στο σύστημα κλιματισμού;
Οι παρακάτω εργασίες (βήματα) βοηθούν σε μια σωστή διάγνωση, ώστε να εντοπισθεί η πραγματική βλάβη και να γίνει και η σωστή επισκευή ή αντικατάσταση του
χαλασμένου εξαρτήματος.
Βήμα 1ο
Ανάψτε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και ελέγξτε αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας του
κλιματιστικού, ενεργοποιώντας μία-μία τις σκάλες (βαθμίδες) στο διακόπτη του ανεμιστήρα.
Βήμα 2ο
Αν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας ελέγξτε την ασφάλεια του ανεμιστήρα, το ρελέ, τον
διακόπτη και την καλωδίωση όλων των εξαρτημάτων.
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Βήμα 3ο
Αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, τοποθετήστε το διακόπτη στη μέγιστη θερμοκρασία
ψύξης και ελέγξτε αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης του συμπιεστή.
Βήμα 4ο
Αν δεν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, ελέγξτε την καλωδίωση, τις ηλεκτρι
κές συνδέσεις, την παροχή ρεύματος, τον αισθητήρα / διακόπτη θερμοκρασίας, το
διακόπτη πίεσης και τυχόν λανθασμένη ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού.
Βήμα 5ο
Αν ενεργοποιήθηκε ο μαγνητικός συμπλέκτης, αφήστε σε λειτουργία το σύστημα με
τη μέγιστη απόδοση ψύξης στη μεσαία βαθμίδα ανεμιστήρα για πολλά λεπτά και
μετρήστε τη θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό
έτσι ώστε να είναι από 3οC έως 9οC.
Βήμα 6ο
Αν η θερμοκρασία εξόδου στον κεντρικό αεραγωγό είναι υψηλή, ελέγξτε αν απενεργοποιείται η θέρμανση, αν το φίλτρο του εσωτερικού χώρου είναι εντάξει, ελέγξτε
το διακόπτη / αισθητήρα θερμοκρασίας και το θερμοστάτη (εάν υπάρχει), ελέγξτε
τα κλαπέτα αερισμού, τις βαλβίδες θέρμανσης και τον εξαερισμό του συμπυκνωτή.
Βήμα 7ο
Αν η θερμοκρασία εξόδου αέρα στο χώρο επιβατών στον κεντρικό αεραγωγό κυμαίνεται από 3οC έως 9οC, ελέγξτε στις 2000 με 2500 στροφές ανά λεπτό (min-1), αν η
χαμηλή πίεση (ND) κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 3,0 bar και η υψηλή πίεση (HD) είναι
μεταξύ 6,0 και 25,0 bar (αν ο συμπιεστής είναι ρυθμιζόμενης απόδοσης 2 bar).
Βήμα 8ο
Αν ισχύουν οι παραπάνω πιέσεις τότε το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί σωστά.
Βήμα 9ο
Αν όχι πρέπει να αναζητηθούν τα πιθανά σφάλματα ανάλογα με το σύστημα και
σύμφωνα με τον πίνακα βλαβών του κατασκευαστή.
126. Τι δείχνουν συνήθως τα μανόμετρα (υψηλής και χαμηλής), όταν το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργεί;
Το μανόμετρο από την πλευρά της χαμηλής πρέπει να δείχνει μια πίεση 1,5 - 2,0
Kg/cm2 και από την πλευρά της υψηλής 14,5 - 15,0 Kg/cm2 με θερμοκρασία αέρα
εισαγωγής 30-35 0C, στροφές κινητήρα περίπου 2000/λεπτό, ανεμιστήρας του καλοριφέρ στην υψηλότερη σκάλα και χειριστήριο θερμοκρασίας στη θέση κρύο.
127. Ποιες βλάβες προκαλούνται από ελλιπή λίπανση ή λανθασμένη ποιότητα του λιπαντικού του συστήματος κλιματισμού;
Η ελλιπής λίπανση ή λάθος ποιότητα λαδιού είναι βασική αιτία βλάβης σε όλους τους
τύπους συμπιεστών. Η ποσότητα και η ποιότητα του λαδιού πρέπει να συμβαδίζουν
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
128. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές των σύγχρονων λαδιών του συστήματος κλιματισμού;
Το λάδι για το R 12 είναι ορυκτέλαιο, ενώ για το R134 a είναι συνθετικό. Για τα
υβριδικά οχήματα που έχουν ηλεκτρικούς συμπιεστές υπάρχει και ειδικό λιπαντικό.
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129. Γιατί οι ηλεκτρικοί συμπιεστές των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων έχουν διαφορετικό λάδι;
Στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα τα συστήματα κλιματισμού έχουν ηλεκτρικούς
συμπιεστές. Το λάδι σε αυτούς τους συμπιεστές έρχεται σε επαφή, μεταξύ άλλων, και
με το πηνίο του ηλεκτροκινητήρα. Γι’ αυτό, το λάδι πρέπει να πληροί ειδικές απαιτήσεις, όπως το ότι δεν πρέπει να αντιδρά αρνητικά με τα υλικά του συμπιεστή και να
έχει ηλεκτρική αντοχή σε βραχυκυκλώματα.
130. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες δημιουργίας θορύβων στο σύστημα κλιματισμού;
Οι θόρυβοι μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από το συμπιεστή, αλλά και από τη διάταξη στερέωσής του, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τη βαλβίδα εκτόνωσης ή τους
αγωγούς. Μια λάθος ποσότητα ψυκτικού μπορεί να είναι αιτία για δημιουργία διάφορων θορύβων.
131. Πότε επιτρέπεται η χρήση στεγανοποιητικού υλικού στο σύστημα κλιματισμού;
Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού επιτρέπεται μόνο ως προσωρινό προληπτικό μέσο.
Διαφορετικά απαγορεύεται. Η χρήση στεγανοποιητικού υλικού μπορεί να καταστρέψει και τη συσκευή πλήρωσης και να εκπέσει και η εγγύηση των εξαρτημάτων από
τον κατασκευαστή.
132. Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές ελέγχου και διάγνωσης;
Τα κυριότερα όργανα και συσκευές ελέγχου και διάγνωσης βλαβών που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό αυτοκινήτων είναι η αντλία κενού, τα μανόμετρα (υψηλής και
χαμηλής), ο ανιχνευτής διαρροών, το θερμόμετρο, το υγρόμετρο, το πολύμετρο και η
συσκευή πλήρωσης - διαγνωστική συσκευή.
133. Σε τι χρησιμεύει η αντλία κενού;
Η αντλία κενού είναι ένας ηλεκτροκινητήρας με την οποία αφαιρείται από το ψυκτικό
μέσο τυχόν υγρασία. Με την αντλία κενού δημιουργείται υποπίεση στο σύστημα κλιματισμού. Έτσι προκαλείται βρασμός του νερού (υγρασίας) και δημιουργείται ατμός.
Ο ατμός αυτός αφαιρείται από την αντλία κενού και εξέρχεται στην ατμόσφαιρα.
Επίσης, με τη βοήθεια της αντλίας μπορεί να ελεγχθεί ύπαρξη τυχόν διαρροών στο
σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτων.
134. Τα μανόμετρα υψηλής - χαμηλής πως συνδέονται στο σύστημα κλιματισμού;
Η σωστή συνδεσμολογία των μανομέτρων στο σύστημα είναι το να συνδεθεί ο σύνδεσμος (σωλήνας) χαμηλής με τη χαμηλή πλευρά του κυκλώματος, ο σύνδεσμος (σωλήνας) υψηλής με την υψηλή πλευρά του κυκλώματος.
135. Σε ποια συστήματα χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικές διαγνωστικές συσκευές ή
τσέκερ;
Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού που είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα απαιτούν ηλεκτρονικές συσκευές πλήρως αυτοματοποιημένες για όλες τις εργασίες συντήρησης,
επισκευής και διάγνωσης.
136. Ποια η βασική διαφορά ανάμεσα στη συσκευή ημιαυτόματης πλήρωσης και τη
συσκευή πλήρους αυτόματης πλήρωσης;
Οι αυτόματες συσκευές service μοιάζουν με τις ημιαυτόματες εξωτερικά με τη διαφορά ότι όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς
τη δυνατότητα χειροκίνητης παρέμβασης. Η ένδειξη υγρών κρυστάλλων αυτόματα
δείχνει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς επίσης και πιθανά λάθη ή, για παράδειγμα, σήματα υπενθύμισης συντήρησης του συστήματος.
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137. Ποιες είναι οι κυριότερες εργασίες συντήρησης του συστήματος κλιματισμού;
Οι κυριότερες εργασίες συντήρησης σε ένα σύστημα κλιματισμού αφορούν την απολύμανση και τον καθαρισμό του εξατμιστή από μύκητες, την αντικατάσταση φίλτρων
/ ιμάντα / εξαρτημάτων και τον έλεγχο της σωστής ποσότητας του ψυκτικού μέσου
σε περίπτωση διαρροών ή μειωμένης απόδοσης του συστήματος. Στην προληπτική
συντήρηση του συστήματος κλιματισμού, καθαρίζονται οι σωλήνες αποχέτευσης
(αποστράγγισης) από χώματα, φύλλα ή άλλες ακαθαρσίες που συνήθως υπάρχουν
και γίνεται απολύμανση είτε με χημικό τρόπο (ψεκασμός στο σύστημα με ειδικές χημικές ουσίες), είτε με τη διαδικασία απολύμανσης με καπνό. Στον ετήσιο προληπτικό
έλεγχο καθαρίζονται όλα τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και
αντικαθίστανται σε περίπτωση που έχουν «γεμίσει».
138. Τι είναι ο καθαρισμός (πλύση) ενός συστήματος κλιματισμού;
Καθαρισμός ή «πλύση» είναι η απομάκρυνση των ρύπων και των βλαβερών ουσιών
από το κύκλωμα του ψυκτικού. Ο καθαρισμός (πλύση) είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή σωστών επισκευών και για προστασία από δαπανηρές επισκευές.
Ο καθαρισμός (πλύση) των συστημάτων κλιματισμού χρησιμεύει στην αφαίρεση των
ρύπων και των βλαβερών ουσιών από το κύκλωμα ψυκτικού. Εξαιτίας ελαττωματικών εξαρτημάτων συστήματος (παλιός ξηραντήρας φίλτρου, βλάβες συμπιεστή
κ.λπ.), ενδεχομένως διανέμονται σε όλο το σύστημα κλιματισμού σωματίδια ρύπων
που εισήλθαν με το ψυκτικό μέσο.
139. Με ποιους τρόπους - μέσα μπορεί να γίνει ο καθαρισμός (πλύση) του συστήματος;
Για τον καθαρισμό/«πλύσιμο» του συστήματος είναι κατάλληλο, ανάλογα και με το
βαθμό ρυπαρότητας, το ψυκτικό μέσο R134a ή ειδικό χημικό διάλυμα καθαρισμού
με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέσο πλύσης.
140. Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα του κάθε μέσου καθαρισμού (πλύσης);
Η πλύση του συστήματος με χημικό μέσο απαιτεί πρόσθετη συσκευή με πρόσθετο
κόστος αλλά με άριστα αποτελέσματα καθαρισμού. Απαιτείται, μετά τον καθαρισμό,
στέγνωμα με άζωτο. Η πλύση με ψυκτικό μέσο 134α δεν έχει κανένα κόστος, καθαρίζει μόνο τα χαλαρά σωματίδια, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλη
χρήση.
141. Αντί της διαδικασίας καθαρισμού (πλύσης) του συστήματος, τι άλλα μέτρα προφύλαξης του συστήματος υπάρχουν;
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διαδικασία πλύσης και ο καθαρισμός του
συστήματος, καλό είναι να χρησιμοποιούνται ειδικά διηθητήρα διαφράγματα (φίλτρα).
142. Πώς ελέγχεται η ποσότητα λιπαντικού σε περίπτωση αντικατάστασης ενός εξαρτήματος του συστήματος κλιματισμού;
Υπάρχει μια αντιστοίχιση ανάλογα με το εξάρτημα που αντικαθίσταται. Η μισή ποσότητα λαδιού (50%) αντιστοιχεί στο συμπιεστή σε περίπτωση αντικατάστασής του, το
20% στον εξατμιστή και από 10% της ποσότητας αντιστοιχεί στο συμπυκνωτή, 10%
για το φίλτρο / αφυγραντήρα και 10% για τυχόν αντικατάσταση ελαστικών αγωγών.
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143. Τι πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη μετατροπή/αναβάθμιση ενός συστήματος
κλιματισμού αυτοκινήτων από R12 σε R134 a;
Κατά τη μετατροπή/αναβάθμιση συστήματος από ψυκτικό R12 σε ψυκτικό 134 a,
πρέπει να αντικαθίστανται, ο ξηραντήρας φίλτρου, όλοι οι δακτύλιοι κυκλικής διατομής, το λάδι του συστήματος R12 με λάδι για 134 α. Συνιστάται επίσης και ο καθαρισμός (πλύση) του συστήματος κλιματισμού.
144. Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την αναρρόφηση;
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
• Κατά την πλήρωση από την πλευρά της χαμηλής (αναρρόφηση) η φιάλη με το
ψυκτικό μέσο πρέπει να είναι πάντοτε σε όρθια θέση και ποτέ ανεστραμμένη.
• Η φιάλη με το ψυκτικό μέσο πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ζεστό νερό (για να
δημιουργηθεί έτσι διαφορά πίεσης και ροή του ψυκτικού προς την κλιματιστική
μονάδα) θερμοκρασίας όχι μεγαλύτερης των 500C.
• Ποτέ μη θερμαίνετε τη φιάλη με το ψυκτικό ρευστό με συσκευή οξυγόνου ή με
καμινέτο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα θα πρέπει είτε η φιάλη
να είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχετε τις ενδείξεις ζυγίσματος
είτε να χρησιμοποιήσετε ογκομετρικό σωλήνα.
145. Τι πρέπει να προσέχετε κατά την πλήρωση με ψυκτικό μέσο από την κατάθλιψη;
Πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία κατά τη διαδικασία της πλήρωσης:
• Κατά τη φόρτιση από την πλευρά της υψηλής (κατάθλιψη) η φιάλη με το ψυκτικό
ρευστό πρέπει να είναι πάντοτε ανεστραμμένη και ποτέ σε όρθια θέση.
• Ο συμπιεστής πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας σε όλη τη διαδικασία φόρτισης.
• Για να εισέλθει η σωστή ποσότητα ψυκτικού στο σύστημα θα πρέπει είτε η φιάλη
να είναι τοποθετημένη επάνω σε ζυγαριά και να ελέγχονται οι ενδείξεις ζυγίσματος
είτε να γίνει χρήση ογκομετρικού σωλήνα.
• Όταν το σύστημα του αυτοκινήτου χρησιμοποιεί R-134a και φέρει βαλβίδες
Schrader με σύνδεσμο (ρακόρ) ταχείας αποσύνδεσης, θα πρέπει το λάστιχο της
υψηλής (κόκκινο), μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης να αποσυνδέεται πολύ
γρήγορα για να αποφεύγονται εγκαύματα και τραυματισμοί από την επαφή με το
ψυκτικό υγρό.
146. Ποια είναι η διαδικασία αποσύνδεσης των οργάνων μέτρησης μετά από μια εργασία ελέγχου;
Η αφαίρεση του συγκροτήματος ρολογιών μέτρησης της πίεσης (μανόμετρα) πρέπει
να γίνεται με συγκεκριμένη σειρά προς αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων.
147. Τι εργασίες κάνουν οι αυτόματες συσκευές ελέγχου και πλήρωσης;
Οι αυτόματες συσκευές ελέγχου και πλήρωσης του συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων, μπορούν να πραγματοποιήσουν γρήγορα και αξιόπιστα όλες τις εργασίες
συντήρησης, επισκευής και διάγνωσης τόσο σε συμβατικά οχήματα, όσο και σε συστήματα κλιματισμού σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.
148. Ποια είναι τα βασικά ατομικά μέσα προστασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και
επισκευής του συστήματος κλιματισμού;
Κατά τις εργασίες ανάκτησης, αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών με γυαλιά και των χεριών με γάντια προς αποφυγή
τύφλωσης και εγκαυμάτων.
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149. Αναφέρατε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού.
Καλός εξαερισμός του χώρου εργασίας κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
του συστήματος κλιματισμού. Επειδή το ψυκτικό μέσο (υγρό) είναι βαρύτερο από
τον αέρα, μπορεί να συγκεντρωθούν υψηλές συγκεντρώσεις σε υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας. Για το λόγο αυτό απαγορεύονται εργασίες συντήρησης και
επισκευής στο σύστημα κλιματισμού σε υπόγεια ή σε φρεάτια (λάκκους) εργασίας.
Σε περίπτωση που καεί ψυκτικό μέσο, π.χ. λόγω καύτρας από τσιγάρο ή φλόγα, αποσυντίθεται σε δηλητηριώδεις ουσίες (φωσγένιο) επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
Για το λόγο αυτό απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά η χρήση φλόγας. Όπου απαιτείται θέρμανση σε κάποιο εξάρτημα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πιστόλι θερμού αέρα και ελεγχόμενη θερμοκρασία προς αποφυγή
έκρηξης. Γιατί όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία τόσο μεγαλώνει και η πίεση με κίνδυνο
έκρηξης.
Σε περίπτωση εργασιών βαφής σε φούρνο και έκθεση του οχήματος πάνω από 75οC,
πρέπει να εκκενωθεί το σύστημα κλιματισμού από το ψυκτικό μέσο. Κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος κλιματισμού, τη σύνδεση και αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων, δεν πρέπει να κρατιούνται με κατεύθυνση προς το
σώμα, γιατί μπορεί να διαρρεύσει ψυκτικό μέσο.
150. Για ποιους λόγους δεν επιτρέπεται η εκτόνωση ψυκτικού μέσου στην ατμόσφαιρα;
Το ψυκτικό μέσο R134A που χρησιμοποιείται στα περισσότερα συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων έχει GWP (Global Warming Potential) 1430 και διαθέτει ένα υψη
λό δυναμικό της αύξησης της θερμοκρασίας της γης.
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ASHRAE - Air Conditioning Engineer’s Handbook.
Service manual operation Denso.
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Α. ΣΕΚΕΡΙΑΔΗ - Συμπιεστές.
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Νόμος 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων».
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The Ozone Protection.
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ψυκτικών
YΓΡΩΝ ΑC AYTOKINHTΩΝ
ΓΙΑ

• Λειτουργία συστημάτων κλιματισμού με φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου, περιβαλλοντικές επιπτώσεις φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου και αερίων φιλικών ως προς το όζον,
περιβαλλοντικές κανονιστικές διατάξεις
• Επιθεώρηση - έλεγχος και διάγνωση βλαβών συστημάτων A/C αυτοκινήτου
• Επισκευή και συντήρηση συστημάτων A/C αυτοκινήτου και
η περιβαλλοντικά φιλική ανάκτησή τους
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