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ONDERDELEN 
Ontwikkelingen bij koel- en klimaatsystemen

Op tal van manieren hebben milieueisen grote
invloed op het ontwerp van auto’s. Er is zeer
specialistische kennis nodig om op dit punt in
de hoogontwikkelde autotechniek nog vooruit-
gang te boeken. Leveranciers zoals koel- en kli-
maatspecialist Behr steken autobouwers graag
een helpende hand toe door in de eigen specia-
liteit nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Heel
direct gaan milieu-gerelateerde eisen airco
installaties beïnvloeden, daar moet een ander
koelmiddel in komen. Nauwelijks minder direct

krijgt koeling rond de motor met het milieu te
maken, via de veranderende uitlaatgaseisen,
daarover nu eerst.
Met of zonder roetfilter halen diesels de recent
ingevoerde EU4-eisen. Uitlaatgas recirculatie
met koeling houdt de NOx-uitworp in toom,
injectiesystemen die in meerdere porties kun-
nen inspuiten zorgen dat roetfilters tijdig
schoongebrand kunnen worden. Met een jaar of

vijf zal echter weer een grote stap nodig zijn
voor de EU5-eisen, dus moet nu al bedacht wor-
den hoe daar aan voldaan kan worden. Behr
zoekt de oplossing onder andere in de koeling.
Ontwikkelingschef motorkoeling Eberhard
Pantow geeft aan dat regeling van de verbran-
dingstemperatuur essentieel wordt, via het
koelsysteem en via de temperatuur van de
inlaatlucht. Door de temperatuur van de ver-

Een uitgebreid systeem van vloeistof-
koeling kan volgens Behr bijdragen aan
nog betere uitlaatgasreiniging bij turbo-
diesels. In dit afgebeeld elektronisch
geregeld systeem worden zowel uitlaat-
gas als druklucht voor de inlaat met
vloeistof gekoeld.

Nieuwe trends in CO2-airco en geregelde koelsystemen

Behr houdt hoofd
én motor koel
Over een paar jaar zullen airco’s waarschijnlijk op kooldioxide moeten werken, en

vereisen de nieuwste EU-uitlaatgasnormen uiterst verfijnde motorkoelsystemen,

vooral bij diesels. Specialist Behr is er volop mee bezig, en spant zich bovendien in

om het leefklimaat voor de inzittenden verder te veraangenamen.
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een lucht/luchtkoeler in de neus van de auto
door hoeft. Scheelt drukverlies, dus er is een
hogere effectieve turbodruk, en de motor rea-
geert sneller op lastwisseling omdat een veel
kleiner luchtvolume in de inlaat zich als buffer
gedraagt.
Hetzelfde lagetemperatuurcircuit kan voor EGR-
koeling zorgen, met een bypass zodat bij
behoefte ongekoeld uitlaatgas helpt de inlaat
op te warmen. Scheelt in de koudloopfase 30%
minder HC en CO in het uitlaatgas, heeft Behr
gemeten. Omdat bij warme motor juist een zo
koud mogelijke verbranding nodig is ter bestrij-
ding van NOx-vorming moet de EGR-koeling
heel effectief zijn, dat vergt een tweefasen
systeem. Eerst met het motorkoelsysteem in
‘gelijkstroom’, dan nog eens in ‘tegenstroom’
met het lagetemperatuurcircuit voor de inlaat-
lucht. Gelijkstroom wil zeggen dat gas en koel-
middel in dezelfde richting door de koeler
gaan, dit koelt niet optimaal. Maar werk je in
tegenstroom, dan ontmoet al opgewarmd koel-
middel de heetste uitlaatgassen en kan het
koelmiddel gaan koken. Dus eerst gelijkstroom
met motorkoelmiddel tegen dat risico, dan nog
eens tegenstroom met inlaatluchtkoelmiddel
om de EGR flink verder af te koelen.
Nu nog gebruikt men hogedruk EGR: uitlaatgas
wordt vóór de turbo afgetakt, gekoeld, en komt
na de tussenkoeler bij de inlaat, dus bij lucht
op ‘turbodruk’. De hoge EGR-percentages die
nodig zijn voor het NOx-niveau van de EU5-
eisen, kunnen beter gehaald worden met lage-

branding laag genoeg te houden wordt de vor-
ming van NOx beperkt, “per 10°C verlaging van
de inlaatlucht kan 10% minder NOx ontstaan”.
Door die temperatuur op de juiste momenten
omhoog te krijgen werken katalysator en roet-
filter optimaal, zodat ook andere schadelijke
elementen uit het uitlaatgas verdwijnen.

Temperatuurmanagement
Specifiek voor diesels zal een management-
systeem voor de koeling nodig zijn, wat overi-
gens deels ook op benzinemotoren toegepast
kan worden. Naast de motorkoeling stelt Behr
daartoe een vloeistofkoeling op lagere tempera-
tuur voor die werkt op in- en uitlaatgas. Dus
een tussenkoeler op vloeistof aan inlaatzijde
van een turbodiesel, en een EGR-koeler op vloei-

stof met bypass aan uitlaatzijde. “De daarmee
geregelde temperatuur van de verbranding
maakt verlaging van de totaal benodigde koel-
capaciteit mogelijk. Dat scheelt in vermogens-
verlies en brandstofverbruik, en levert schoner
uitlaatgas op. Bovendien is dit temperatuurma-
nagement een belangrijk hulpmiddel om de
veelbelovende homogene dieselverbranding
(HCCI) mogelijk te maken.”
Daar komt nog heel wat bij kijken. Behr stelt
zich voor de motorkoeling, inlaatluchtkoeling
en uitlaatgaskoeling aan elkaar te knopen. De
inlaatlucht opwarmen kan dan door eerst de
tussenkoeler en EGR-koeling uit te schakelen,
bij lage buitentemperatuur de inlaat actief ver-
warmen kan met warmte uit de motorkoeling.
Warme inlaatlucht zorgt dat de oxidatiekataly-
sator op werktemperatuur blijft, en helpt wan-
neer het roetfilter geregenereerd moet worden.
Warme inlaatlucht betekent ook warmer uit-
laatgas, zodat minder aanvullende maatregelen
nodig zijn om de ontsteektemperatuur van het
opgezameld roet te bereiken. Minder na-inspui-
ting die brandstof kost om de uitlaat op te war-
men, minder toevoeging van eventuele chemi-
caliën om de ontsteektemperatuur van het roet
te verlagen.
“Vaak daalt bij diesels in fileverkeer, bij lage
buitentemperatuur of lage motorbelasting de
uitlaattemperatuur al te ver om de oxikat opti-
maal aan het werk te houden. En voor de uit-
laatgastest is van het grootste belang wat direct
na de koude start gebeurt, des te sneller de
katalysator op gang komt hoe beter”, licht
Pantow toe.

Nieuw EGR-systeem
Vloeistofkoeling voor de inlaatlucht opent de
mogelijkheid om ook inlaatlucht te kunnen
opwarmen, door het lage temperatuur koelcir-
cuit voor inlaatlucht te koppelen aan het hoge
temperatuur circuit van de motorkoeling.
Bovendien kan de vloeistofkoeler dicht bij de
inlaat worden geplaatst, zodat de druklucht uit
de compressor geen meterslange leidingen naar

Het voorstel van Behr: stuur de uitlaattemperatuur
via regeling aan inlaatzijde. Verhoogde uitlaattem-
peratuur is nodig voor regeneratie van roetfilters,
en om katalysatoren snel op werktemperatuur te
krijgen.

Afsluiten inlaatluchtkoeling
Inlaatluchtverwarming op 85°C
Uitschakelbare EGR-koeler
Haalbaar gecombineerd resultaat

Opbouw van een R744-airco, waarin een warmte-
wisselaar en accumulator voorkomen die een con-
ventionele airco niet heeft. De systeemdruk vari-
eert van 35 tot 140 bar, vijf keer zo hoog als bij
R134a-koelmiddel. Vandaar dat geen enkel onder-
deel gelijk is in een R744- en R134a-aircosysteem.

Behr propageert inlaatluchtkoeling met vloeistof,
in een compacte behuizing zoals dit. Korte lucht-
kanalen geven ook minder drukverlies, dus betere
motorprestaties, en snellere motorreactie bij gas-
geven.

Verhoging uitlaatgastemperatuur
door regeling inlaattemperatuur
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druk EGR. Uitlaatgas wordt dan na het roetfil-
ter afgenomen, wat betekent dat de EGR-koe-
ling en de inlaat niet meer met roet belast wor-
den. Bovendien gaat nu alle uitlaatgas eerst
door de turbine. Wederom is tweefasen EGR-
koeling nodig, want het recirculerend uitlaat-
gas wordt vóór de compressor bij de inlaatlucht
gemengd. Het gemengd gas mag niet te warm
zijn, anders loopt de compressor heet.
Vanzelfsprekend laat zich nu meer uitlaatgas
(dat nog een beetje druk heeft) mengen met vrij
aangezogen inlaatlucht. Nog een voordeeltje is
dat EGR en lucht na de compressor en tussen-
koeler intensief gemengd zijn, dat is gunstig
voor een volledige verbranding.

Ontwikkelingen in airco
Twee jaar geleden al lieten we u in AMT kennis-
maken met de airco van de toekomst, die werkt
met het koudemiddel R744, ofwel kooldioxide.
Een systeem met meer mogelijkheden en veel
hogere prestaties dan de R134a-airco van nu,
maar ook met totaal andere constructie. Met
R744 zijn namelijk aanzienlijk hogere systeem-
drukken nodig, het koudemiddel tast kunststof-
fen aan, de kringloop van condenseren en ver-
dampen werkt wat anders. Voordeel is de fors
hogere koelcapaciteit en kortere aanspreektijd
van een R744-systeem. In 2006, beloofde Behr,

zou er een productierijpe versie zijn.
Inmiddels ziet de situatie er nogal anders uit.
Voorop staat nu dat minder broeikasgassen
geproduceerd moeten worden, waarvan koel-
middel R134a een heel beruchte is. In het
befaamde Kyoto-protocol legde de EU zich vast
om vanaf 2008 minder broeikasgas te produce-
ren dan in 1990. Daarom komt er onder meer
een regel aan dat gebruik van R134a verboden
zal worden. De nadere uitwerking is gaande,
zeker is dat vanaf 2011 nieuwe autotypen geen
R134a-airco meer mogen hebben. Er is nog dis-
cussie over wat dan wel mag, waarin ook het
koelmiddel R152a meespeelt.
Maar kooldioxide was toch ook een ‘broeikas-
gas’ waarvan we niet teveel moeten hebben? Bij
het bepalen welk ‘broeikaseffect’ een bepaalde
stof heeft geldt kooldioxide als uitgangspunt,

met waarde 1. Voor R134a komen we op 1300,
bij R152a is het 140. U ziet, dan kun je beter
R744 hebben, met waarde 1. Onzeker is of de
wettelijke grens zal komen bij 50 of 150, maar
nu al neigen autofabrikanten naar de keus voor
nieuwe R744-installaties, in plaats van conventi-
onele airco met R152a. Dat laatste haalt dus de
strengst overwogen eis niet. Het is ook een min-
der prettige stof, want het is brandbaar.

Nog aangenamer
Voor een R744-systeem spreekt ook nog de veel
snellere koelwerking. In plaats van een grote
koelcapaciteit vragen autofabrikanten nu ech-
ter om een airco die niet omvangrijker is en zo
min mogelijk duurder is dan conventionele
installaties. Daar richt Behr zich dus op. Men
verwacht dat al snel de eerste R744-installaties
in duurdere auto’s geïntroduceerd kunnen wor-
den. Een R744-service- en testapparaat voor het
garagebedrijf is al in de beproevingsfase.
Los daarvan wordt volop gewerkt aan verbete-
ring in klimaatsystemen. Aan de basis staat een
speciale meetdummy met 21 temperatuursenso-
ren. Er is ook een ‘virtuele’ versie ontwikkeld
voor computersimulaties, wanneer van een
nieuwe auto nog geen prototype bestaat waarin
de echte dummy kan zitten. De ontwikkeling
richt nu op betere lucht- en temperatuurverde-
ling, aansluitend bij de menselijke beleving. De
huidige automatische regeling die een
gemiddeld prettige temperatuur oplevert doet
dat niet. Die geeft in het midden van de auto
de gewenste temperatuur, maar niet bij de
ramen, terwijl de mens zich ook doorgaans het
prettigst voelt als het hoofd wat koeler en de
voeten wat warmer dan gemiddeld zijn.
Behr/Hella propageert ook de meerzone kli-
maatregeling zodat iedere inzittende zichzelf
optimaal kan bedienen. Reden om een modu-
lair systeem op te zetten, met een standaard
centrale koeler/verwarming. Daar kan dan naar
wens een bediening en luchtgeleiding voor één
tot vier klimaatzones aangebouwd worden.
Eventueel uitgebreid met mini-ventilatoren en
elektrische verwarmers in de luchtkanalen voor
drie- en vierzone systemen. Ook is een dubbele
ventilatorschakelaar ontwikkeld om onafhanke-

In ontwikkeling zijn nieuwe ventilatieroosters waarmee de luchtstroom versteld kan worden, van sterk
gebundeld naar een brede waaier, met bijpassend geregelde luchtsnelheid zodat het geen tocht of te
slap zuchtje wordt.

verdampers te
beschermen met
geelchroom. Vanaf
juli 2007 mag dat
echter niet meer,
chroom is een zwaar
metaal dat bij sloop
van de auto een
milieuprobleem ople-
vert.
Daarom heeft Behr
een proces ontwik-
keld waarbij oxide-
ring van aluminium
koelelementen zorgt
voor een bescher-
mende laag. Het heet
BehrOxal en brengt
een reeks voordelen
mee. De corrosiebe-
scherming is nog
beter dan bij geel-
chroom, omdat een
geheel gesloten op-
pervlaktelaag ont-

staat. Die is ook nog
hydrofiel, wateraan-
trekkend. Dat is gun-
stig omdat dan geen
druppels vocht neer-
slaan (zoals op een
hydrofobe, wateraf-
stotende chroom-
laag), maar een dun-
ne waterlaag die veel

Verdamper zonder chroom

sneller weer ver-
dampt als de airco
stopt met werken. Zo
blijft de verdamper
niet nog een paar
uur nat, en krijgen
organismen veel min-
der kans zich in de
verdamper te neste-
len. ●

Een auto met airco
kan water lekken dat
condenseert op de
koude verdamper.
Lang niet altijd slaat
daar zoveel water
neer dat het naar
buiten lekt, maar de
verdamper wordt
wel altijd vochtig als
de airco werkt.
Daarom moet hij
goed beschermd
worden tegen corro-
sie, het water moet
ook liefst van de ver-
damper aflopen
omdat achterblijvend
water een voedings-
bodem geeft voor
organismen, die geu-
roverlast geven als
ze kans krijgen uit te
groeien. Nu nog
gebruikelijk is om
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lijk de luchtsnelheid links en rechts in de auto
te kunnen regelen. Verder stelt Behr/Hella een
uitbreiding voor van de automatische bedie-
ning, waarbij er keuze is uit een
fris/neutraal/warm klimaat. Zo wordt aan elke
warmte- en koudewens tegemoet gekomen. ●

Peter Fokker

hoofd, vijf jaar later voor het
hele modelgamma verplicht.
Een schuimkussen bedekt tegen-
woordig de stalen bumperdra-
ger, als bescherming voor de
onderbenen van voetgangers.
Daarbij komt een lager geplaat-
ste kunststof dwarsdrager, die de
voetganger als het ware
‘opschept’ zodat deze bij een
botsing niet overreden wordt.
HBPO ontwikkelde nu zo’n dra-
ger die ook als versterkend ele-
ment in de kreukelzone dient.
Dan kan de bumperdrager lichter
uitgevoerd worden, hoeft daar
minder voetgangersbescherming

op, en kan de vooroverhang van
de auto korter blijven. Die zal
namelijk zeker langer gemaakt
moeten worden om de genoem-
de eisen vanaf 2010 te halen.
Ook aardig om te weten: sinds
juli 2004 zegt een nieuwe toe-
voeging aan de ECE R48-richtlijn
iets over verwisselen van auto-

Voetganger-veilige neuzen
lampen. Met name van belang
voor fabrikanten, het gaat om
typegoedkeuring. De regel zegt
namelijk dat lampjes gemakkelijk
handmatig, met hooguit hulp
van boordgereedschap, te ver-
wisselen moeten zijn tenzij het
gaat om ‘longlife’ verlichting
zoals xenonlampen. ●

Vorig jaar zetten Hella, Behr en
Plastic Omnium samen het
bedrijf HBPO op, om voorgemon-
teerde frontmodules aan autofa-
brikanten te leveren. Zulke
extern gebouwde, kant en klare
subgroepen heeft de autobou-
wer graag om de assemblage op
de eigen lopende band sneller en
efficiënter te maken. Een front-
module omvat doorgaans draag-
balken met koelers en koplam-
pen, plus de hele voorbumper. U
ziet waarom HBPO ontstond:
voor frontmodules met Hella-
koplampen, Behr-koelers en PO-
bumpers.
Precies dit deel van de auto is
sterk bepalend voor de bescher-
ming van voetgangers bij aanrij-
dingen, een gebied waar de EU
nieuwe regels op loslaat. Deze
houden globaal in dat vanaf
oktober 2005 een botssimulatie
met onderbeen en kinderhoofd
goed doorstaan moet worden
(voor nieuw verschijnende auto-
types). Zeven jaar later moet het
hele gamma van een autofabri-
kant de test halen. Vanaf 2010
komt er een simulatie bij met
bovenbeen en volwassenen-

Meer informatie over CO2-airco vindt u in
het autotechnisch archief op www.AMT.nl,
rubriek Interieur, subrubriek Airco.
'CO2-airco koelt en verwarmt (2003-06)'
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Deze grafiek toont duidelijk dat enkelvoudige kli-
maatregeling per lichaamsdeel gerekend zeker
geen optimaal effect heeft, en een links/rechts
gescheiden regeling al een boel helpt. Het witte
gebied in de grafiek geldt als niet te koud (blauw)
en niet te warm (roze). LMV staat voor Local Mean
Vote, gemiddelde beoordeling voor één meetplaats.

Meting voor achterpassagier rechts: buitentemperatuur 30°C ➞ zomer2-zone klimaatregeling
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