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Kompresör yağının amacı kompresörün hareketli parçalarını 
yağlamak ve soğutmaktır. Yağ tabakası aynı zamanda, soğutma 
hattındaki ve bağlantılardaki kauçuk contaları koruyarak sızan 
soğutucu madde miktarını azaltır. Öte yandan, kompresör yağı 
çeşitleri ve kaliteleri arasında büyük farklılıklar vardır. Soğutma 
çevriminde düzgün yağ dolaşımını sağlamak için kompresör 
yağının, bütün çalışma koşullarında basınca ve sıcaklığa 
dirençli olması gerekmektedir. Tamirhaneler, yalnızca araba 
veya kompresör üretcisi tarafından onaylı soğutucu yağı ile 
kompresörü doldurmalı ve universal veya çok nitelikli yağları 
kullanmaktan çekinmelidirler.

Tüm DENSO A/C kompresörleri, doğru tip  
kompresör yağıyla önceden doldurularak  
komple ünite olarak teslim edilir.

Universal Yağdan Sakının!

DENSO A/C Kompresörüne yönelik olarak yapılan garanti işlem 
taleplerinin analizi, vakaların dörtde birinde tamirhanelerin, 
DENSO Kompresörleri için ihtiyaç duyulan doğru PAG yağını 
kullanmadığını göstermektedir. Universal yağların veya yağ 
karışımları gibi yanlış yağların kullanılması kaçınılmaz olarak 
tutukluğa ve hasara yol açmaktadır. Bunun nedeni, genelde 
tamirhanelerin tercih ettiği universal yağların, PAG yağlarının 
viskositesinden farklı bir viskositeye sahip PAO-yağları veya 
madeni yağlar olmasıdır. PAO-yağları; PAG yağları ve R134a 
veya R1234yf soğutucuları ile iyi karışmaz; bu yüzden yetersiz 

yağlanmaya ve aşınmanın artmasına yol açar. Buna ek olarak, 
farklı viskoziteler, silindir ile piston arasında ince bir yağ 
katmanının oluşmasına yol açarak, tutukluğa veya kompresorün 
ortalama ömrünün düşmesine neden olur.  Hangi yağ tipinin 
kullanıldığını tespit etmek için, kompresörün arkasında veya 
yanında bulunan kompresör tanıtım etiketine bakın. Yeni etiket 
aynı zamanda yeni kompresörün içindeki yağ miktarını da 
gösterecektir. Bazı durumlarda bu, araç spesifikasyonlarından 
farklı olabilir! Bu yüzden araba üreticisinin verilerini her zaman 
kontrol edin. 

Kompresör yağı:  
Bilmeniz gereken herşey

Universal yağ kullanımından kaynaklanan yetersiz yağlama en yaygın ikinci A/C kompressor arızası 
sebebidir

Sorun Giderme:  
Kompresör Yağı



Troubleshooting: Compressor Oil
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Kompresör sökülürken atılacak temel adımlar: 

1.  Soğutucu maddenin geri çekilmesi sonrası: Soğutucu 
maddenin sistemden geri çekilmesi esnasında bir miktar 
kompresör yağı soğutucu maddeyle karışacak ve soğutucu 
madde ile birlikte soğutma çevriminden çekilecektir.  Bu 
yağın, A/C gaz cihazından boşaltılması  ve hacminin tam 
olarak ölçülmesi gerekmektedir. Bu miktar yağın soğutucu 
madde yeniden doldurulurken soğutma çevrimine ilave 
edilmesi gerekmektedir.

2.  . Eski kompresör söküldükten sonra: Kompresördeki yağı 
boşaltın ve miktarı ölçün. Uygun yağ boşaltma prosedürü 
için kompresör montaj kılavuzunu bakın.

Dikkat! Tüm A/C sistemindeki toplam yağ miktarının %30 
- %50’si boşaltılmalıdır.  Aksi taktirde sistem, klima tamiri 
sırasında çok fazla kompresör yağı veya UV sızıntı boyası 
ile yeniden doldurulacağı için aşırı yüklenebilir. 1000 g’lik 
soğutucuya kadar olan sistemler için 3 cc ile 5 cc arası UV 
sızdırma boyası tolere edilir.

A/C sistemi içerisindeki yağ dağılımı (referans değerlere, dış 
sıcaklığa ve motor yüküne bağlı olarak değişir)

Kompresör montajına ilişkin ipuçları:

Tüm DENSO A/C kompresörleri, doğru tip kompresör 
yağıyla önceden doldurulmuş komple ünitelerdir

1.   Eğer sistem yıkanmışsa: Doğru miktarda yağ ile 
doldurulan orijinal DENSO Kompresörleri doğrudan 
monte edilebilir. Yağın dengeli bir şekilde dağılması için 
kompresörü elle sistematik olarak çevirin. Bu, kompresör 
hareket etmeye başladığında veya ilk çalışma sırasında 
zararı önleyecektir.

2.   Sistemin yıkanması gerekmiyorsa:  Aşağıdaki 
hesaplamayı kullanarak yeni DENSO A/C Kompresöründen 
boşaltılacak doğru yağ miktarını teyit edin.

Hesaplama örneği:
Yeni kompresördeki toplam yağ miktarı (A) 120 cm³’tür.
Eski kompresörden boşaltılan yağ miktarı (B) 50 cm³’tür.
Yeni kompresörden boşaltılacak yağ miktarı (C):     

 A 120 cm³ (yeni kompresördeki yağ seviyesi)

 - B 50 cm³ (eski kompresörden boşaltılan yağ miktarı)

 = C 70 cm³ (yeni kompresörden boşaltılacak yağ miktarı)

3.  Bazı uygulamalar için yağın eklenmesi gerekir. Örneğin, tek ve 
Çift evaporatör çevrimleri için aynı parça numarası varsa veya 
yeni kompresördeki yağ miktarı araç spesifikasyonlarından 
farklı ise. Böyle bir durumda, her zaman araba üreticisinin 
verilerinin kontrol ederek doğru yağ miktarını teyit edin. Yağı 
hiçbir zaman, kompresöre doğrudan eklemeyin; her zaman 
kondansöre, sıvı tankı-kurutucuya veya ikinci evaporatör 
çevrimine ekleyin.

Doğru miktarda yağ kullanıldığından emin olun

Daha fazla bilgi için: www.denso-am.eu

Doğru yağ miktarını teyit etmek için kullanılacak hesaplama: A – B = C 

A = Yeni DENSO kompresöründeki toplam yağ miktarı
B = Eski kompresörden boşaltılan yağ miktarı

C = Yeni kompresörden boşaltılacak yağ miktarı

Hortumlar 
10%

Evaporatör
20%

Kondansör
10%

Kurutucu
10%

50% Kompresör
Doldurma seviyesi 30% - 50%
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