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Zijn in vele jaren opgedane airco-
kennis, een stift en een flipover, 

meer heeft aircospecialist en ATC-
lid Henri Harkink niet nodig voor 

een avondvullend programma.

Aircoservice zonder poespas
ATC DEVENTER-ZUTPHEN: AIRCOTRAINING VAN EIGEN BODEM
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Dertig jaar geleden begon Henri Harkink in een Opel-gara-
ge. Na een half jaartje stapte hij over naar Volvo. Daar klom 
hij op van leerling tot chef werkplaats. In 2003 begon hij 
voor zichzelf met een mobiel aircostation. Inmiddels is Airco 
Service Harkink, zowel autobedrijf als aircoservicebedrijf.

Hoe werkt een airco?
Harkink pakt een stift en neemt plaats naast de flip-over. Hij 
begint met het werkingsprincipe van de airco. Hij onder-
steunt die uitleg met snelle schetsen. Hij begint met de 
compressor: “Let op, een pomp is voor vloeistof, een com-
pressor voor gas. Een airco heeft dus een compressor”.
Na de compressor gaat het gasvormig koudemiddel onder 
druk naar de condensor. “Die doet wat zijn naam zegt: con-
denseren. En nakoelen. Dat wil zeggen de temperatuur een 
beetje verder terugbrengen dan de condensatietempera-
tuur om zeker te weten dat het koudemiddel de condensor 
als vloeistof verlaat.” Het volgende element is de filterdroger. 
Behalve de twee functies die zijn naam al doen vermoeden, 
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heeft de filterdroger een derde doel: “Ook nakoelen. Zeker 
maken dat echt 100% vloeistof naar het blokventiel gaat”.

Een paar graden extra
Het blokventiel laat de juiste hoeveelheid koudemiddel door 
naar de verdamper. Hoe? “Weet je de temperatuur van het 
koudemiddel, dan weet je de druk, en omgekeerd. Is de druk 
2 bar dan is het koudemiddel net boven 0°C, is de druk 4 bar 
dan is de temperatuur een kleine 8°C. Tussen die grenzen wil 
je de temperatuur in de verdamper houden. Wordt het kou-
der, dan bevriest de verdamper en kan de ventilator er geen 
lucht door blazen. Wordt het warmer dan condenseert het 
water uit de lucht niet meer en kun je niet meer ontvochti-
gen. En daar gaat het om, koelen is bijzaak. Kortom, passeert 
er te weinig gas de uitgang van de verdamper, dan loopt 
de temperatuur op. Het naaldje in het blokventiel beweegt 
omhoog en er gaat meer koudemiddel de verdamper in. Bij 
teveel koudemiddel daalt de temperatuur te sterk en sluit 
het blokventiel.”
Het koudemiddel moet in de verdamper voor 100% ver-
dampen. “Anders maakt de compressor waterslag. Om dat 
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Hoe werkt dat nou, zo’n compres-
sorkoppeling?

te voorkomen, zorgen blokventiel, verdamper en interieur-
ventilator ervoor dat de temperatuur aan het einde van de 
verdamper een paar graden hoger is dan het verdampings-
punt. Die extra temperatuur heet oververhitting.”
Harkink legt uit dat er ook een tweede systeem is: “Het 
orifice-systeem heeft geen filterdroger. Op de plaats van het 
blokventiel zit een vernauwing, de orifice. Die zorgt voor een 
drukval en dus een temperatuurval. Dat kun je voelen aan 
de leiding: 60°C, 60°C, 0°C. De verdamper zorgt weer voor 
oververhitting en na de verdamper is een accumulator ge-
plaatst. Net als de filterdroger heeft ook die een extra taak: 
zorgen dat het koudemiddel voor 100% gas is”.

Vaste compressor: ‘klak’
Harkink wil van zijn collega-ATC-leden weten waarom een 
condensor groot en plat is en een verdamper klein en dik. 
“Inbouwruimte”, klinkt uit de zaal. Harkink geeft nog een 
reden: “De lucht door de condensor moet de radiateur 
nog koelen. Maar de lucht door de verdamper willen we 
behandelen: ontvochtigen en afkoelen. Dat vraagt tijd. En 
omdat je van lucht van net boven 0°C ziek wordt, stroomt hij 
daarna door de kachelradiateur”.
Dat brengt Harkink bij de compressor, eerst de vaste. Hij 
tekent de compressoras, met de plaat op het uiteinde. Hij 
tekent de aandrijfpoelie met de multi-V-riem en hij tekent 
de spoelen. “Een stroompje erop en de spoelen trekken 
de plaat tegen de poelie: ‘klak’, de compressor draait mee. 
Wordt de druk aan de lagedrukzijde te laag, ergens tussen 2 
en 2,8 bar, dan wordt de temperatuur aan de uitgang van de 
verdamper te laag en slaat ie uit.”
“Raakt het systeem leger, en dat gebeurt met ieder systeem 
want geen enkel aircosysteem is 100% dicht, dan hoor je 
die klak vaker. Dus zegt de klant ‘hij doet ‘t en dan stopt ie er 
weer mee’. Dan zijn er twee mogelijkheden, het systeem is 
leeg of de koppeling versleten. En laat je het systeem langer 
zo leeg, dan verslijt de koppeling vanzelf.” Dan de spleet 
tussen plaat en poelie: “Is die te groot dan krijgt de spoel 
moeite om de plaat aan te trekken. Dus kijk daarnaar, die 
spleet kun je afstellen”.

Leeghalen, vacumeren, vullen!
De variabele compressor draait altijd mee. Alleen varieert 
zijn opbrengst tussen 20 en 100%. “Hij gaat alleen uit als er 
te weinig koudemiddel in het systeem zit. En dan kun je hem 
ook meteen weggooien.” Waarom? “Er zit een breekplaat in 
zo’n compressor. Die voorkomt dat de compressor vastloopt. 
Want dan zou de schade nog groter zijn.”
Omdat je het koudemiddelniveau niet kunt peilen, houdt 
Harkink een pleidooi: “Afvullen die airco’s. Je hebt toch 
zo’n machine? Gebruik ‘m! En plak een stickertje. Dan kun 
je het over twee jaar weer doen.” Zelf doet hij het tijdens 
de onderhoudsbeurt: “Leeghalen, vacumeren en vullen, 
eventueel met UV-lekvloeistof erin. Het kost nauwelijks tijd, 
ik doe ondertussen andere dingen en ik reken er € 60,- voor. 
VW heeft een aanbieding voor € 120,-. Nou zo’n aanbieding 
wil ik ook wel doen”.

Diagnose stellen
Door regelmatig onderhoud blijft niet alleen het koudemid-
del op niveau, je ziet ook onheil aankomen: “De variabele 

compressor gaat eerst zwaar lopen voor hij kapot gaat. Dat 
geeft slijtagedeeltjes in de olie. Is die niet blank, of geel van 
de UV-kleurstof, maar grijs of zwart, dan is het foute boel. 
Dan moet je spoelen”.
Dat moet met een speciale spoelvloeistof, maar zelfs die 
biedt geen garantie: “Moderne condensors hebben paral-
lelle pijpjes. Het koelmiddel kiest de weg van de minste 
weerstand. Dus zitten er twee verstopt, dan gaat het door 
die andere drie. In zo’n geval zit er niets anders op dan 
vervangen. En als je het systeem openmaakt, vervang dan 
meteen de filterdroger. Dat gebeurt te weinig. Zo’n ding is 
snel verzadigd. Daarna neemt hij geen vocht meer op”.
Dan de diagnose: “De klant zegt: ‘Het wordt niet koud’. Stap 
1 is druk meten. Met het systeem in rust moet je bij 20°C zo’n 
4,5 bar meten. Meet je die, dan is het systeem dicht. Zit er 
voldoende koudemiddel in het systeem, dan moet een vaste 
compressor inschakelen bij 2 bar op de lage druk. Doet hij 
dat niet dan is er een storing in het elektrisch systeem. Een 
drukschakelaar? Een relais? Een stekker? De ECU? Om dat te 
controleren zet ik er gewoon 12 V op”.
Bij een variabele compressor is dat lastiger, maar ook die 
kun je extern aansturen. En daarna? “Lijkt alles in orde, maar 
werkt het toch niet, dan kan de kachelkraan kapot zijn. En 
zo zijn er meer beveiligingen. Bijvoorbeeld om te hoge of te 
lage druk te voorkomen. Of zelfs bij motorstoring. De motor 
gaat in noodloop en het motormanagement schakelt de 
airco uit.”
Harkink krijgt tal van vragen: “Afpersen?” “Niet met stikstof, 
doe het met formeergas.” “Lekzoeken met zeepsop?” “Heeft 
weinig zin. Het lek zit vrijwel altijd waar je het niet kunt zien. 
Daar verzamelt zich vuil.” “Dichtmiddel?” “Niet gebruiken! En 
zorg dat dat spul niet in je aircomachine komt.” “Verdamper 
reinigen?” “Met die spuitbusjes kom je niet overal. De fijne 
damp uit de Aircomatic van Wynn’s wel.” “Hybride auto’s?” 
“Gebruik de juiste olie.”

Nakoeling
Dus inderdaad, ook onder ATC-leden zit veel kennis. Onder-
tussen loopt de temperatuur in het volle zaaltje aardig op. 
Airco ontbreekt. Gelukkig staat er op het eind van de avond 
een koel biertje of frisje klaar. Ook dat is ATC.

‘AFVULLEN 
DIE AIRCO’S. 
JE HEBT TOCH 
ZO’N MACHINE? 
GEBRUIK ‘M!’

?meer weten
Het aircosysteem
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zit dat precies? En bij welke 
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condenseert of verdampt het 
koudemiddel? Vind het uit op 
www.amt.nl/4-2014.
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