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ONDERDELEN
Broeikasgas CO2 als alternatief voor R134a

Een aircosysteem in een auto betekent altijd
een aanslag op het milieu, ongeacht het
gebruikte koudemiddel. Allereerst omdat de
aandrijving extra vermogen vraagt, ten tweede
omdat de installatie altijd last heeft van lekka-
ges en ten slotte omdat er voor de productie
van de nu gebruikte koudemiddelen relatief
veel energie nodig is.
Ondanks deze nadelen is de opmars van de ver-
koelende airco niet te stuiten. Op zich niet zo
vreemd omdat een moderne auto met zijn lage
Cw-waarde en zijn grote glasoppervlak in de
zomer verandert in een broeikas. Nut en nood-
zaak zijn daarmede aangetoond.

Tijd voor iets ‘nieuws’
De overstap in de jaren ’90 van R12 naar R134a
betekende al een hele verbetering. R12 tastte de
ozonlaag onacceptabel zwaar aan. De opvolger,
R134a, springt weliswaar zuiniger om met het
ozon maar levert een behoorlijke bijdrage aan
het broeikaseffect. 
Bij het zoeken naar een nieuw koudemiddel is
dus de milieubelasting een belangrijk item.
Daarnaast moet het een stabiele stof zijn die
zijn eigenschappen behoudt ongeacht druk en
temperatuur. Verder is belangrijk dat het non-
toxisch, niet brandbaar of explosief is.
Voor het vervoer van voedingsmiddelen
gebruikt men vanwege bovenstaande eisen

soms vloeibaar CO2 als koudemiddel. Dit wordt
meegenomen in een geïsoleerde cilinder, het
CO2 stroomt door de verdamper en verdwijnt
in de atmosfeer.
Voor een personenauto is deze ‘kringloop’ niet
acceptabel, er moet immers steeds opnieuw
vloeibaar CO2 getankt worden en het vrijko-
men van het verdampte CO2 in het interieur is,
gezien de concentratie geen optie.
Maar CO2, ook wel R744, blijkt wel een bijzon-
der geschikt koudemiddel. Het heeft allerlei
milieuvoordelen, is niet toxisch, volop voor-
handen in het milieu, heeft geen nadelige
invloed op het ozon en blijkt ook nog eens een
stuk efficiënter te zijn dan de ‘oude’ koude-
middelen.

Hoge druk en temperatuur
De inrichting van een CO2-airco-installatie ver-
toont grote overeenkomsten met die van een
R134a of R12-systeem. Het verschil is dat CO2

niet vloeibaar wordt tijdens het comprimeren.
Verder wordt er in een CO2-installatie met veel
hogere drukken en temperatuur gewerkt. In de
hoge druk bereikt deze een waarde van 140
bar, terwijl de temperatuur op kan lopen tot
wel 180°C. Deze hoge waarden vragen om vei-
ligheidsvoorzieningen. Voor servicewerkzaam-
heden zal er een voorziening moeten komen
dat uitsluitsel geeft omtrent het drukniveau.
Een zelfde verhaal geldt voor de veiligheid van
de inzittenden. Er moet een inrichting komen
waarbij de installatie ingeval van calamiteiten
(ongeval) probleemloos afblaast. Bij lekkage in
het interieur zou een koppeling met de CO2-
sensor, die de regelunit van het automatische
luchtverversingssysteem van de auto infor-
meert, wenselijk zijn.
De auto-industrie zal zich eveneens moeten
buigen over de te gebruiken aansluitnippels.
Want net zoals bij de overgang van R12 naar
R134a moet het onmogelijk zijn om vergissin-
gen te maken.
De werkplaats heeft nieuwe serviceapparatuur
nodig. Deze zal, in tegenstelling tot R12 en

Schematische opbouw van een CO2-airco.
Dit gebeurt er in het systeem:
1-2 CO2 wordt gecomprimeerd naar 120 bar,

temperatuur stijgt naar 145°C;
2-3 Druk blijft gelijk, temperatuur daalt naar 

45°C;
3-4 Druk blijft gelijk, temperatuur daalt in interne

warmtewisselaar naar 15°C;
4-5 Druk daalt van 120 bar naar 30 bar, de 

temperatuur daalt naar –5°C;
5-6 Druk blijft gelijk, temperatuur loopt op van –5

naar 20°C;
7-1 Druk blijft gelijk, temperatuur stijgt tot 25°C.

Auto-airco moet milieuvriendelijker

Kwaad met kwaad
bestrijden
De milieubelasting van een auto-airco werd bij de over-

stap van R12 naar R134a een stuk minder. Dit ‘nieuwe’

koudemiddel levert echter, net zoals zijn voorganger,

een behoorlijke bijdrage aan het broeikaseffect. Tijd

voor een nog milieuvriendelijker koudemiddel, R744. De

grote veroorzaker van het kwaad, lijkt hoge ogen te

gooien.
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Voor de constructeurs zijn er ook voordelen.
Ten gevolge van de hoge drukken en de grote
dichtheid van het gas kan de installatie kleiner
worden gedimensioneerd. En omdat er veel
minder koudemiddel rondgepompt hoeft te
worden is het misschien wel mogelijk de com-
pressor elektrisch aan te drijven, zeker als we
straks naar 42 Volt boordspanning gaan.

R134a, behoorlijk verschillen. Denk maar eens
aan de drukken die een tienvoud zijn van de
druk die optreedt in de huidige installaties.
Van de functies leegzuigen en recoveren is twij-
felachtig of de machine dit moeten kunnen.
Ook zal de monteur weer op cursus moeten.
Het omgaan met het mogelijk nieuwe koude-
middel vraagt specifieke kennis vooral vanwe-
ge de hoge drukken en temperaturen.
Die hoge drukken verlangen gedegen afdichtin-
gen. Kijken we naar de huidige airco-installa-
ties dan is dit nu al een probleem. De industrie
moet voor R744 intelligentere oplossingen
bedenken, zeker als we in beschouwing nemen
dat een CO2-installatie met minder koudemid-
del genoegen neemt en de moleculaire struc-
tuur van C02-kleiner is.
Een punt van aandacht is de smering van de
compressor. De reguliere oliesoorten hebben
moeite met de hoge drukken en de wisselende
dichtheid van het koolzuurgas in het systeem,
wat een slechte menging tot gevolg heeft.

Sneller en zuiniger
Duidelijk is dat de industrie nog veel te doen
staat om de veiligheid en de bedrijfszekerheid
van de CO2-airco te waarborgen. Maar die
inspanningen zijn het waard. Allereerst draagt

dit koudemiddel significant minder bij aan het
broeikaseffect van de aarde. Het wordt gewon-
nen uit de atmosfeer en vraagt minder energie
om ‘koude’ te produceren. Bij buitentempera-
turen onder de 30°C zou het met 24% minder
energie genoegen nemen dan een vergelijkbare
R134a-installatie. Ook bereikt een CO2-installa-
tie sneller (zie grafiek) de comforttemperatuur.

Ondanks dat de verwachtingen ten aanzien van CO2 (R744) als
koudemiddel hooggespannen zijn, zal het zeker nog wel tot
2006/2007 duren voordat auto’s op grote schaal uitgerust gaan
worden met dergelijke ‘milieuvriendelijke’ airco’s.

Schema van de warmtepompwerking van de CO2-
airco. Dit proces speelt zich af in het systeem:
1-2 Druk van 45 naar 120 bar, temperatuur van 13

naar 95°C;
2-4 Druk blijft gelijk, temperatuur daalt naar 

50°C;
4-5 Druk daalt naar 45 bar, temperatuur daalt naar

10°C;
5-1 Druk blijft gelijk, CO2 neemt warmte op van

de koelvloeistof.
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R134a-installatie. Een CO2-installatie neemt
bovendien genoegen met veel minder koudemid-
del ten opzichte van een moderne R134a-installa-
tie. Druk en temperatuur zijn aanzienlijk hoger.
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ONDERDELEN 
Broeikasgas CO2 als alternatief voor R134a 

Verwarmen met de airco
Het grootste voordeel van CO2 als koudemiddel
is wel de mogelijkheid om het systeem om te
draaien. In plaats dat het warmte uit het inte-
rieur onttrekt produceert het warmte in het
interieur. Het circuit moet dan wel aangesloten
worden op een energie leverend medium
(koelvloeistof), elders op deze pagina’s treft u
schema’s aan. U ziet dat de verdamper in dat
schema ook de functie van gaskoeler in zich
draagt, verder gebruikt men 3/2 ventielen.
De verwarmingsfunctie is echt fantastisch,
zeker in de superzuinige diesels die onder
koude omstandigheden te weinig warmte pro-
duceren. Vergelijkingen toonden aan dat met
de warmtepompfunctie de 22°C in 12 minuten
bereikt werd, tegen 54 minuten voor een con-
ventionele kachel. Deze functie is niet alleen
behaaglijk maar draagt ook bij aan het verho-
gen van de veiligheid, beslagen en bevroren
ramen zijn sneller ‘ontdooit’.

Geen gelopen race
De voordelen van CO2 als koudemiddel in een
airco-installatie zijn aanzienlijk. Of het ook het
koudemiddel van de toekomst wordt moet de
politiek beantwoorden. Er is namelijk nog een
mededinger, R152a, dat door de Amerikaanse
industrie wordt gepromoot. Dit is een synthe-
tisch koudemiddel dat bovendien brandbaar is.
Denk nu niet dat u in de werkplaats snel te
maken krijgt met deze nieuwe systemen. Eerst
moet duidelijk worden voor welk koudemiddel
men gaat kiezen (waarbij CO2 de meeste kans
maakt) en, indien men voor R744 kiest, dan
moeten er nog een paar serieuze technische

problemen worden opgelost.
Toyota start begin volgend jaar met een pilot
van 20 auto’s die zijn voorzien van een CO2-koe-
ling. Deze voertuigen zullen in Japan en de USA
gaan rijden. Van de Duitse merken is bekend
dat ze de ontwikkelingen op een lager pitje
hebben gezet, dit mede door de slechte econo-
mische situatie.
De verwachting is dat in 2006/2007 de eerste
productie-auto’s op de markt komen met min-
der vervuilende airco-installatie. Tot die tijd
moeten we voort met  R134a. ●

houd. Geef als werk-
plaats tijdens een
grote beurt de
airco-installatie zorg
en aandacht.
Vergeet daarbij niet
de inruilers die een
half jaar in de show-
room hebben
gestaan.
Voor de klant zal dit
best even slikken
zijn, het bedrag van
de grote beurt loopt
immers op. Een
zorgvuldige uitleg is
dus op z’n plaats.
Vertel bijvoorbeeld
eens hoe duur de
onderdelen (bijvoor-
beeld een compres-
sor) zijn en wat het
betekent om op
weg naar Frankrijk
geconfronteerd te
worden met een
haperende airco.
Wijs de klant nog-
maals op het juist
gebruik van de
airco, om lekkages
en dus panne te
voorkomen.
In Waeco Benelux
vindt u een prima
partner om uw
daden kracht bij te
zetten. Zij starten

een actie om de
gebruiker, uw klant
dus, via een flyer te
attenderen op de
noodzaak van airco-
onderhoud. Deze
wordt na een werk-
plaatsbezoek in de
auto achter gelaten.
Dit moet veel ‘onno-
dige’ vervanging van
onderdelen voorko-
men en daarmee lijkt
Waeco een beetje
zijn eigen glazen in
te gooien, want de
aftermarket van
airco-onderdelen is
erg belangrijk voor
ze. Des te meer
hulde dus!
Ook de industrie kan
zijn bedrage leveren
om de onnodige
R134a-uitstoot te
minimaliseren. Dit
door iets meer zorg
te besteden aan de

Voorkom 
lekkages

kwaliteit van de
onderdelen. Jonge
auto’s met lekkende
condensors als
gevolg van fabrica-
gefouten, dat mag
toch eigenlijk niet
voorkomen! ●

De invoering van
CO2 (R744) als kou-
demiddel in een
airco, of eventueel
R152a, zal nog wel
even op zich laten
wachten. De auto-
industrie heeft voor-
lopig de ontwikke-
lingen op een lager
pitje gezet. Het zul-
len de (Europese)
regelgevers moeten
zijn, die de overstap
afdwingen door
R134a te verbieden.
R134a is een synthe-
tisch koudemiddel
dat behoorlijk bij-
draagt aan het
broeikaseffect en de
extra CO2-uitstoot
van een in bedrijf
zijnde auto-airco is
ruim 40% hoger dan
van een vergelijkba-
re CO2-installatie.
Daar kunnen we als
branche en als
gebruiker niet veel
aan veranderen.
Waar we wel wat
aan kunnen doen is
om zo goed mogelijk
om te gaan met een
R134a-installatie. Dat
betekent allereerst
regelmatig onder-

Regelmatige controle van het aircosysteem voor-
komt onnodige uitstoot van R134a in het milieu.
Bijkomend voordeel is dat de gebruiker niet
geconfronteerd wordt met ongeplande uitval.

Inferieure onderdelen
vergroten de kans op
onnodige ontsnapping
van koudemiddel. Ook
de airco-toeleveran-
ciers kunnen dus een
bijdrage leveren aan
een schoner milieu.

Hans Doornbos

Deze grafiek laat de opwarmtijden van het inte-
rieur zien met een standaardverwarming en een
CO2-warmtepomp. Zeker bij korte ritten is de stan-
daard verwarming niet toereikend.

Het koelvermogen van een R134a- en een CO2-
installatie. Binnen 10 minuten brengt de CO2-airco
de temperatuur beneden de 20 graden.

Sneller behaaglijk warm

Beter koelend vermogen

Luchtstroom temperatuur bij voeten
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