
KOMPONENTY DLA  
NOWEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R744/CO2

KOMPONENTY R744 FIRMY BEHR HELLA SERVICE

Jako jedno z pierwszych na rynku niezależnych części 
zamiennych przedsiębiorstw Behr Hella Service oferuje na 
zasadzie wyłączności komponenty do obiegów napełnianych 
czynnikiem chłodniczym R744. Behr Hella Service łączy 
w tym zakresie wiedzę specjalistyczną z zakresu wyposażenia 
oryginalnego firmy BEHR, twórcy pierwszego na świecie systemu 
klimatyzacji wykorzystującego czynnik R744, z kompetencjami 
dystrybucyjnymi firmy HELLA.  
Komponenty te są optymalnie dostosowane do warunków pracy 
systemu i spełniają najwyższe wymogi z zakresu funkcjonalności  
i niezawodności działania. 

USTAWOWE WARUNKI RAMOWE

Już od początku roku 2014 wszystkie nowo homologowane 
modele pojazdów muszą używać przyjaznego dla atmosfery 
czynnika chłodniczego w systemach klimatyzacji. Od stycznia 2017 
r. w Europie we wszystkich nowo rejestrowanych pojazdach musi 
być poza tym stosowany taki czynnik chłodniczy, którego potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential = GWP) 
jest mniejszy od 150. Wartość ta opisuje względny przyczynek 
substancji do efektu cieplarnianego, czyli szkodliwość czynnika 
chłodniczego w stosunku do wpływu wywieranego na klimat przez 
CO2. Indeks GWP opisuje średni efekt cieplarniany na przestrzeni 
100 lat.
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CZYNNIK CHŁODNICZY R1234YF JAKO ALTERNATYWA 
DLA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R134A

W celu spełnienia wyżej wymienionych wymagań  
w zakresie GWP jako alternatywę dla czynnika chłodniczego 
R134a (= tetrafluoroetan) stosuje się od lat czynnik R1234yf 
(= tetrafluoropropen). Jest to wytwarzany syntetycznie 
czynnik chłodniczy o indeksie GWP równym 4. Właściwości 
termodynamiczne czynników chłodniczych R134a i R1234yf są 
podobne. Przy porównywalnej mocy chłodniczej możliwa jest 
eksploatacja systemów klimatyzacji z użyciem jednakowego 
rodzaju komponentów, pod warunkiem niewielkich modyfikacji.

INNA ALTERNATYWA: R744 (= DWUTLENEK WĘGLA)

Jako inny alternatywny czynnik chłodniczy stosuje się występujący 
naturalnie dwutlenek węgla (R744), uważany za szczególnie 
przyjazny dla środowiska i wykazujący bardzo niski indeks GWP 
- równy zaledwie 1. Właściwości termodynamiczne czynnika 
R744 różnią się jednak zasadniczo od stosowanych dotychczas 
alternatywnych substancji chemicznych R134a i R1234yf.

Pierwsza istotna różnica
Warunkiem skutecznego działania jest uzyskanie w systemie 
klimatyzacji po stronie wysokociśnieniowej obiegu czynnika 
chłodniczego ciśnienia od 60 do 130 bar. Jest to wielkość 
kilkakrotnie większa niż w przypadku stosowanych dotychczas 
czynników chłodniczych. Po stronie niskociśnieniowej występują 
ciśnienia od 35 do 50 bar, które są nawet kilkanaście razy wyższe 
od dotychczasowych wielkości.

Druga duża różnica
Przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej mniej więcej 25 
stopni Celsjusza ciśnienie czynnika chłodniczego leży powyżej 
tak zwanego punktu krytycznego. Powyżej tej wielkości czynnika 
R744 nie da się już skroplić przez ochłodzenie. W tej sytuacji 
musi być on ciągle chłodzony przez tak zwaną chłodnicę gazu, 
zamontowaną w przednim pasie pojazdu. 

R744: ZMIENIONE WYMAGANIA  
WOBEC SYSTEMU KLIMATYZACJI

Wymienione wyżej różnice, a szczególnie wysokie wartości 
ciśnienia w systemie klimatyzacji, powodują zmianę wymagań  
i konieczność adaptacji obiegu czynnika chłodniczego R744 oraz 
odpowiednich komponentów. Szczególnym wyzwaniem jest 
przy tym zapewnienie szczelności obieg czynnika chłodniczego. 
Niewielki rozmiar molekuł i wysoka przepuszczalność 
konwencjonalnych węży polimerowych dla CO2 pociągają za sobą 
konieczność stosowania metalowych pierścieni uszczelniających 
i elastycznych, powlekanych węży polimerowych. Przewód 
gorącego gazu za sprężarką musi poza tym być wykonany z rur 
falistych ze stali szlachetnej.

Ze względów bezpieczeństwa w przypadku czynnika 
chłodniczego R744 należy uwzględnić przede wszystkim dwa 
aspekty:

 ➔ Obieg czynnika chłodniczego musi być zabezpieczony przed 
pęknięciem komponentów Zabezpieczenie to zapewnia czujnik 
ciśnienie-temperatura oraz ograniczniki ciśnienia po stronie 
wysoko- i niskociśnieniowej.

 ➔ Stężenie CO2 w powietrzu przewyższające pięć procent może 
powodować bóle głowy i zawroty głowy, a wyższe stężenia 
nawet utratę przytomności. Z tego względu system musi 
być wyposażony w czujnik CO2, mierzący stężenie czynnika 
chłodniczego we wnętrzu pojazdu, który w razie potrzeby 
wyłączy klimatyzację i zapewni dostateczny dopływ świeżego 
powietrza.

R1234YF
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Chłodzenie gazu

Sprężanie
Sprężanie

Parowanie

Parowanie

Rozprężanie Rozprężanie

Poziom wysokiego ciśnienia: 10-20 bar
Poziom niskiego ciśnienia: 3-5 bar
Temperatura gorącego gazu: do 140°C
Odprowadzanie ciepła: skraplanie 
WWC: wewnętrzny wymiennik ciepła

Poziom wysokiego ciśnienia: 60-130 bar
Poziom niskiego ciśnienia: 30-50 bar
Temperatura gorącego gazu: do 165°C
Odprowadzane ciepła: chłodzenie gazu
Proces nadkrytyczny przy pełnym obciążeniu
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Numer katalogowy Opis Model pojazdu Wersja  * Numery OE**

8FV 351 003-571 
Parownik z przodu, 
bez zaworu rozprężnego,  
pojazd z lewostronnym układem 
kierowniczym

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300003

8FV 351 003-591
Parownik z przodu, 
bez zaworu rozprężnego,  
pojazd z prawostronnym układem 
kierowniczym

MB S-CLASS (W222) produced by 
BEHR ■ A2228300103

8FV 351 003-601 Parownik z tyłu,  
bez zaworu rozprężnego MB S-CLASS (W222) produced by 

BEHR ■ A2228301303

Dalsze rozróżnienia są możliwe na podstawie informacji zawartych w katalogach firmy Behr Hella Service i systemie TecDoc oraz danych producenta.  
Nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności niniejszego wykazu.  
* Więcej informacji na stronie: www.behrhellaservice.com/premiumline  
** Numery OE służą wyłącznie do celów porównawczych

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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PORÓWNANIE SYSTEMÓW

R134A / R1234YF

R744 Z JEDNOSTKĄ ZESPOLONĄ

R744 Z AKUMULATOREM/WWC

Moduł skraplacza
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FXV-BY

FXV-BY

Czujnik p

Chłodnica gazu

Chłodnica gazu

Czujnik p, T

Czujnik p, T

Sprężarka

Sprężarka

Sprężarka

TZR: termiczny zawór rozprężny
DST-BY: dławik stały z zaworem obejściowym
WWC: wewnętrzny wymiennik ciepła
Czujnik p: czujnik ciśnienia
Czujnik p, T: czujnik ciśnienie-temperatura

Jednostka zespolona 
akumulator-WWC

Akumulator


