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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Nederland telt zo’n 200 aircospeci-
alisten. Die bedrijven leggen zich
volledig toe op onderhoud en repa-
ratie van (mobiele) airco-installa-
ties. Zo ongeveer de helft van hen
is klant bij Coolmotive. Ze bestellen
daar airco-onderdelen en toebeho-
ren. Eén van die klanten is Mehmet
Ak van Autotemp Leeuwarden. Hij
ontvangt vanavond zijn leverancier
en... zo’n tachtig Friese ATC-leden.
Om er voor te zorgen dat die alle-
maal op gelijk niveau beginnen,
start Van der Bijl meteen na de kof-
fie met een korte cursus: ‘Hoe func-
tioneert de airco’. “De compressor
voert de druk van het koudemiddel
op van 1 à 2 naar zo’n 16 bar. Bij
die hogere druk hoort ook een
hogere temperatuur, pak ‘m beet
een graad of 60. Daarvan staat de
condensor minstens 15°C af aan de
buitenlucht. Daarna is het de beurt

aan de filter-droger om het koude-
middel te ontdoen van vocht en
rondzwevend vuil. Zo komt het
koudemiddel, lekker schoon, bij
het expansieventiel, dat vervolgens

maar kleine beetjes vloeibaar kou-
demiddel doorlaat de verdamper
in. Die beetjes zijn zo klein dat de
compressor vanuit de verdamper
weer gasvormig koudemiddel aan-
zuigt. Dat verdampen in die ver-
damper onttrekt veel warmte aan
de omgeving. En die omgeving is...
de luchtstroom die door de aanja-
ger het interieur wordt ingeblazen.
Bovendien condenseert het vocht
uit de buitenlucht op het koude
verdamperoppervlak, zodat die
niet alleen koeler, maar ook droger
het interieur in gaat.” Om het ver-
haal compleet te maken vertelt
Van der Bijl dat er op dit systeem
nog een veel voorkomende techni-
sche variant is. Die heeft geen
expansieventiel maar een expan-
siepijpje, en geen filter-droger
maar een accumulator.

Wat kan er mis gaan?
Oké, de kennis is opgefrist, maar
nu staat er een klant in de werk-
plaats. Hij heeft een auto, een air-
coprobleem en geld. Mooi toch,
zou je denken? “Ja, heel mooi”,
zegt Van der Bijl, “maar ook heel
complex.” Dat klinkt onheilspel-
lend. Wat kan er mis gaan? Heel
wat, zo blijkt uit Van der Bijl’s erva-
ringen: “Stel je constateert dat de
compressor niet werkt. Je vervangt
het onderdeel, vult het systeem
opnieuw en wenst de klant weer
veel prettige kilometers toe. Na een
maand staat de klant opnieuw in je
werkplaats: compressor weer kapot.
Nu wordt het vervelend, want je
zult de klant onder garantie een
nieuwe compressor moeten leve-
ren. En doe je het opnieuw op
dezelfde manier dan staat hij er
een maand later weer. Ik ken geval-
len waarbij tot drie keer toe een
nieuwe compressor gemonteerd is.”
Hoe het wel moet vertelt Van der
Bijl gelukkig ook: “Allereerst is het
van belang je af te vragen waarom
die compressor het begeven heeft.
Zat er te weinig koelmiddel in de
installatie? Dan moet de compres-
sor continu met zijn maximale
slagvolume draaien. En erger, min-
der koudemiddel betekent ook dat
er minder olie wordt meegevoerd.
Dus is er minder smering aan de
zuigzijde van de compressor.” Een
andere veelvoorkomende oorzaak
is vervuiling van het systeem. Van
der Bijl: “Spoel dus het totale
systeem. Dat kan met een stan-
daard aircoservicestation, maar
effectiever is een spoelmachine.
Die spoelt niet met koudemiddel
maar met een speciaal spoelmiddel
dat veel meer vuil opneemt.”
Een volgend aandachtspunt is de
filter/droger (of de accumulator).
Dat onderdeel moet absoluut ver-
vangen worden. “Allereerst omdat
metaaldeeltjes die vrijkomen bij
een compressorschade zich in het
filter verzamelen, maar ook omdat
de silica-gel die vocht opneemt snel
verzadigd raakt als de installatie
geopend wordt.”
Ook het expansieventiel, dan wel
het expansiepijpje, kunnen na een
compressorschade maar beter ver-
vangen worden: “Ook daar kunnen,
zelfs na het spoelen, metaaldeeltjes
in achterblijven.”
De compressorkoppeling kan ook

De airco is niet meer weg te denken uit

de moderne auto. En ook al doet het

instructieboekje anders vermoeden, zo’n

installatie kan niet zonder onderhoud.

Kortom de airco is een groeimarkt. “Maar

niet één om onbezonnen in te stappen”,

waarschuwt Rob van der Bijl van

Coolmotive de Friese ATC-ers.

Aircoservice 
met verstand

“Geld verdienen op de groeimarkt
auto-airco is nog niet zo eenvoudig”,
weet Rob van der Bijl van Coolmoti-
ve. “Mijn advies aan de universeel:
doe preventief onderhoud zelf, ga
voor reparaties naar de specialist.”
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voor problemen zorgen: “Kun je de
compressor makkelijk ronddraai-
en, dan loopt hij niet te zwaar. Zo
nee, dan gaat hij slippen. Dat
levert wrijving en dus een heet
lager op. Het vet verbrandt en de
compressor loopt vast.
Controleer ook de luchtspleet met
een voelermaat. Is die te groot dan
gaat de koppeling slippen. Ook
door slijtage tijdens het gebruik
wordt die luchtspleet groter. Die
luchtspleet is dus ook een aan-
dachtspunt bij periodiek onder-
houd.”
Dan de olie, de juiste kwaliteit
daarvan is zo belangrijk dat Van
der Bijl met een opmerkelijk
advies komt: “Monteer je een nieu-
we compressor, tap de olie dan af
en vul hem zelf met de juiste hoe-
veelheid in de juiste kwaliteit.” De
reden: “Olie veroudert, en de kwa-
liteit ervan is te belangrijk om er
risico’s mee te nemen.”

Nog een voorzorgsmaatregel:
“Draai de compressor 10 keer rond.
De asafdichting is dan goed
gesmeerd. Doe je dat niet dan
moet hij straks ineens 1500 t/min
maken en gaat hij meteen lekken.”

Afpersen, vacumeren 
en testen
Als alles gemonteerd is willen we
zeker weten dat er niets lekt. En
dus gaan we afpersen met stikstof.
Van der Bijl: “Het systeem moet
een druk van minimaal 13 bar
minimaal 20 minuten kunnen
vasthouden. Besproeien met zeep-
sop helpt om lekjes op te sporen.”
Nu het systeem dicht is, wordt het
tijd om het vrij van water te krij-
gen. Water kan immers bevriezen
en daarmee de werking van de
installatie blokkeren. Bovendien
veroorzaakt het corrosie en dat
blokkeert de werking op langere
termijn. Hoe we dat water er uit
krijgen? “Door te vacumeren”,
weet Van der Bijl. “Bij een druk
van 0,01 bar kookt water al bij
20°C. Maar neem toch de tijd om
het water te laten verdampen. Drie
kwartier tot een uur vacumeren is
geen overbodige luxe.”

Daarna is het systeem klaar om
weer met koudemiddel gevuld te
worden. En dan? Kunnen daarna
de sleuteltjes terug naar de klant?
“Nee”, zegt Van der Bijl, “eerst
testen. Zowel elektronisch als koel-
technisch. Kortom, functioneert
het systeem en levert het voldoen-
de koelcapaciteit?” Om dat laatste
te controleren geeft Van der Bijl
enkele richtwaarden: “Het tempe-
ratuurverschil tussen condensor
in- en uitgang moet minimaal
15°C zijn, tussen verdamper in- en
uitgang minimaal 4°C, en het ver-
schil tussen buiten- en binnen-
lucht minimaal 10°C.”

Verkoop de complete 
reparatie!
Al met al is zo’n reparatie een hele
klus. “En het is van groot belang
dat de klant dat weet”, vindt Van
der Bijl: “Verkoop dus de complete
reparatie. Vertel het hele verhaal
en geef alleen garantie als de klant
opdracht geeft de complete repara-
tie uit te voeren.”
Voor wie dergelijke reparaties wat
al te complex vindt heeft Van der
Bijl een goed advies: “Zorg dat u
het periodiek onderhoud aan air-
co’s onder de knie heeft en laat de
complexe reparaties over aan de
specialist. Ook met die strategie
vult de airco heel wat werkplaats-
uurtjes. Immers, wij weten dat een
auto naar de garage moet om olie
te verversen, onze kinderen weten
straks dat hij ook airco-onderhoud
nodig heeft.” ●

Erwin den Hoed

De ingrediënten van een succesvolle
ATC-avond in één oogopslag: de des-
kundigheid van Rob van der Bijl, de
interesse van de Friese ATC-ers, de
besproken airco-onderdelen. En dat
alles in de Autotemp-werkplaats van
Mehmet Ak.

Airco is hot
........................................Personenauto ....Bestelauto ....Vrachtauto ..

Voertuigpark t/m 1998 ........7,3% ................1,2% ..............6,2%........

Verkopen 1999 ......................58%..................11%................48% ........

Verkopen 2002 ......................73%..................26%................72% ........

Verwachting 2005 ................84%..................40%................84% ........

Verwachting 2010 ................89%..................51%................90% ........

“De airco is een groei-
markt”, zegt Rob van
der Bijl. Dat hij niet
liegt bewijzen de RAI-
cijfers over het airco-
aandeel.
Bron: RAI Vereniging
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