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Fransen en Duitsers gebruiken aircogas in economisch conflict

Airco onder druk
Er waait een frisse wind door Aircoland. De 

Europese Commissie heeft beslist dat airco-

gassen voor auto’s minder schadelijk moeten 

worden. Op zich niet verwonderlijk want 

auto-airco’s zijn gevuld met milieuonvrien-

delijk koelgas en ze lekken. Maar het nieuwe 

koelgas heeft ook zo zijn nadelen.

Hoewel een koelsysteem in principe volledig ge-
sloten is, moet het na een jaar of drie, vier worden 
bijgevuld. Flexibele slangen en snelkoppelingen in 
combinatie met motortrillingen liggen aan de ba-
sis van de lekkages. En zo gaapt er een grote kloof 
tussen de kilo’s nieuw geproduceerd koelgas en 
het aantal kilo’s dat uit de systemen wordt gehaald 
en gerecycleerd. Enkele decennia aircotechnologie 
brachten vooruitgang maar geen fundamentele 
oplossingen. Vervelend, want het huidige koude-
middel is een sterk broeikasgas. Vandaar dat de 
Europese wetgever ingrijpt en autoconstructeurs 
verplicht om ‘schonere’ gassen te gebruiken.

Lager GWP
Aircogassen worden ingedeeld naar hun GWP 
(Global Warming Potential). Dit cijfer geeft het 
effect van het gas op de aardse broeikas weer, in 
vergelijking met CO2. Voor R134a, het koelgas dat 
de laatste decennia wordt gebruikt in autokoelsys-
temen, staat dit cijfer op 1430. Een kilo vrijgeko-
men R134a is in dit opzicht dus even schadelijk als 
1430 kg CO2. Tegenover dat milieunadeel staan 
grote voordelen. R134a heeft een uitstekend ver-
dampingspunt en levert een redelijk rendement. 
Sinds 2011 heeft Europa echter het toegestane 
GWP-getal drastisch teruggeschroefd. Nieuwe 
modellen mogen slechts gas gebruiken met een 
GWP tot maximaal 150. Daar kan R134a niet aan 
voldoen. Op dit ogenblik komen slechts twee types 
in aanmerking die dat wel kunnen. Het gaat om 
het koelgas R1234yf en R744 ofwel CO2. De GWP-
waarde van R1234yf is 4, die van R744 uiteraard 1.

Plug and play
R1234yf wordt door twee producenten vervaar-
digd, DuPont en Honeywell. Door de tsunami 
in Japan was een van de sites die het goedje 
vervaardigt een tijdje buiten werking. Daardoor 
liep de levering vertraging op. Dus kreeg de 

autosector (een beetje) respijt om het product te 
gebruiken. Het grote voordeel van R1234yf is dat 
verdampingspunt en rendement in grote lijnen 
dezelfde zijn als bij R134a. In theorie zou je dus 
hetzelfde koelsysteem kunnen laten werken met 
beide gassen. Het spreekt dat de autosector deze 
oplossing genegen is. Er is dan immers geen dure 
R&D noodzakelijk. Bovendien moet de klant niet 
dieper in zijn geldbeugel tasten om ook in een 
compact stadswagentje een aangename airco te 
hebben. Twee doorslaggevende argumenten in 
crisistijden.

Mercedes trekt aan de alarmbel
Hoewel R1234yf in laboratoriumomstandighe-
den geschikt en veilig werd bevonden, blijkt de 
praktijk anders. Mercedes simuleerde een veel 
voorkomend probleem met een aircosysteem, 
namelijk een botsing. Omdat de condensor he-

lemaal vooraan vlak achter de bumper zit, wordt 
die zelfs bij een banale aanrijding meteen geraakt 
en geperforeerd, zodat het koelmiddel ontsnapt. 
Wanneer je vervolgens de tegenslag hebt dat 
de turbo voldoende warm is (vanaf 600°C) gaat 
het nieuwe koudemiddel branden. De warme 
motorruimte en de luchtcirculatie werken als kata-
lysator. Vlak na het ontbranden komt bovendien 
fluorwaterstof (HF) vrij. Dat is bijzonder toxisch 
en daarmee gevaarlijk voor de inzittenden en de 
mogelijke hulpverleners. Kortom, het ogenschijn-
lijk milieuvriendelijke koelalternatief is minder 
onschuldig dan het lijkt. Meteen de reden waarom 
Mercedes dit product niet wenst te gebruiken.
Voor een aantal modellen mag Mercedes voorlo-
pig R134a blijven gebruiken. Bij die modellen is 
het koelsysteem bijzonder verwant met dat van 
de voertuigen uit de vorige generatie. Enkel voor 
totaal nieuwe modellen (zoals bijvoorbeeld de 

Een airco is gemeengoed 
geworden maar over de 
keuze van het te gebruiken 
koelmiddel is het laatste 
woord nog niet gezegd.
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A-Klasse) moet men het nieuwe gas gebruiken. 
Nadat Mercedes de resultaten van de test kende, 
werden de nieuwe A, B, CLA en SL in Duitsland 
opnieuw gehomologeerd met R134a. Tot een 
maand geleden zat het merk met de ster in Frank-
rijk in een impasse omdat men daar deze Duitse 
herhomologatie niet wilde erkennen. De Duitse 
constructeur kon om die reden zo’n 5.000 nieuw 
verkochte wagens niet leveren. Ondertussen heeft 
Europa beslist dat het wel kan. 

    Politiek armworstelen  
 Het Franse “Non!” heeft aan de basis maar weinig 
met aircogas te maken. Het is in feite een rob-
bertje armworstelen tussen twee economische 
reuzen met enkele Mercedes-modellen als inzet. 
Aan de basis van het probleem ligt de maximaal 
toegestane gemiddelde CO 2 -uitstoot die een 
constructeur in de toekomst zal moeten halen. De 
voorgestelde cijfers zijn volgens de Duitse con-
structeurs onrealistisch laag en Merkel heeft zich 
reeds in dit debat laten horen. De Fransen, met 
Hollande op kop, willen liefst een zo laag mogelijk 
CO 2 -emissiecijfer. Renault, waarvan de Franse 
staat grootaandeelhouder is, heeft fors ingezet op 
elektrisch rijden met een theoretische 0-uitstoot. 
Voor deze constructeur is een lage CO 2 -waarde 
een opportuniteit om de slabakkende verkoop 
van elektrische voertuigen op te krikken. 

    Klant betaalt  
 Ondertussen werken leveranciers als Bosch, Valeo 
en Behr aan aircosystemen die met CO 2  werken 
als koelgas. Omdat de werkingsdruk hier tot 100 
bar oploopt, is een nieuwe compressortechnolo-
gie en een aangepaste lay-out van de leidingen 
noodzakelijk. Airco’s zullen om die reden fl ink 
duurder worden en wellicht meer energie ver-
bruiken. Mercedes hoopt dat deze systemen snel 
operationeel zijn, zodat ze het R1234yf niet moet 
gebruiken. Andere constructeurs, en niet van de 
minste, doen alsof hun neus bloedt en vullen hun 
wagens met R1234yf. Ze stellen dat benzine ook 
ontvlambaar is… 

      

Omdat de condensor vlak 
achter de voorbumper zit, 
wordt die zelfs bij een banale 
aanrijding meteen geraakt 
en geperforeerd, zodat het 
koelmiddel ontsnapt.

Aircogassen worden inge-
deeld naar hun GWP-waarde 
(Global Warming Potential). 
Dit cijfer staat voor het 
aantal kg CO

2
-equivalent 

dat het genereert wanneer 
eer een kg van vrijkomt. Het 
GWP van R134a is 1430, dat 
van R1234yf is 4. Maar op 
een fl es R134a staat: “non-
fl ammable”…
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De discussie over een nieuw koudemiddel is niet nieuw. Al in 
2007 schreef AMT er over. Toen nog stond spuitbusgas R152a te 
boek als eventuele opvolger. Delphi tekende er een airco-
systeem voor met een tweede omloop. De discussie over de (on)wenselijkheid van 
R1234yf is inmiddels ook alweer jaren oud. Lees het maar terug in het AMT maanddosier 
op www.AMT.nl/september2013 of scan de QR-code.

De lange weg naar een nieuw 
koudemiddel

 Terug in de tijd 
Met de komst van R1234yf stappen we een kwart eeuw terug in de tijd. De eerste auto-airco’s werkten 
met R12, een koelgas dat vandaag (op Europese bodem) verboden is. Het gas kende twee problemen. 
Enerzijds vraten de CFK’s grote gaten in de ozonlaag wanneer ze ontsnapten en anderzijds was er 
een aanzienlijk gevaar wanneer een auto met R12 in de fi k ging. Hoewel het gas bij lage temperatuur 
niet bijzonder ontvlambaar was, bleek het warm én onder druk (de normale situatie in een aircocon-
densor) wel degelijk brandbaar. Bovendien werd bij de verbranding zenuwgas gevormd en dan wil je 
liever niet in de buurt zijn.
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