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Na een korte inleiding over verle-
den (R12), heden (R134a) en toe-
komst (?) van de autoairco, duikt
ATG-docent Bert Bekker meteen
diep de airco-installatie in: “We
beginnen met het controleren van
de verdamper. Het expansieventiel
laat vloeibaar koudemiddel
binnenstromen. In de verdamper
moet dat voor 100 % gasvormig
worden. Waarom?” Het antwoord
uit de volle zaal in het Wapen van
Elst komt meteen: “Anders maakt
de compressor vloeistofslag.”
Goed, daarmee is de maximale
hoeveelheid koudemiddel die het
expansieventiel door mag laten
bepaald. Bekker gaat op zoek naar
meer grenswaarden: “Hoe hoog
zou de zuigdruk van de compres-
sor moeten zijn?” Als het goede
antwoord uitblijft toont hij een
temperatuur-druktabel van R134a.
Bij 2,0 bar effectieve druk heeft
het koudemiddel een verdam-
pingstemperatuur van 1°C. Bij een
lagere druk ligt de verdam-
pingstemperatuur onder nul.“Dus
je hebt 2 bar nodig anders bevriest
je verdamper”, legt Bekker uit.
De volgende vraag komt van zijn
collega Maurice van der Loop:
“Waarom mag de verdamper niet
bevriezen?” Deze keer krijgen de
ATC-leden geen kans te reageren
want Van der Loop antwoordt zelf:
“Komt er ijs op de verdamper, dan

stopt de luchtcirculatie in het inte-
rieur. En nog vervelender, de ver-
damper vriest kapot. Vandaar dat
veel systemen een temperatuursen-
sor op de verdamper hebben.
Bereikt die de ondergrens dan
schakelt de sensor de compressor
uit.”

Oververhitting
Oké, de aanzuigdruk bedraagt 2
bar en de verdampingstempera-
tuur 1°C. Bekker: “Alles wat het
koudemiddel warmer is dan de
verdampingstemperatuur noemen
we: ‘oververhitting’.”
Voor de zekerheid toont hij nog
even de formule: oververhitting =
temperatuur uitgang verdamper –
verdampingstemperatuur.
“De juiste oververhitting zit afhan-
kelijk van het systeem tussen de
2°C en de 15°C”, gaat Bekker ver-
der. Maar wat nu als hij daar niet
tussen zit. Collega Van der Loop
legt uit: “Stel de oververhitting is
kleiner dan 2°C. Dan zou de tem-
peratuurregeling wel eens defect
kunnen zijn, zodat de kans dat de
compressor vloeistofslag maakt
groter wordt. Is de oververhitting
groter dan 15°C, dan zit er te wei-
nig koudemiddel in het systeem of
de temperatuurregeling van het
expansieventiel is defect. Voor het
expansieventiel hoopt zich dan
geen vloeistof meer op. Dus blijft

de naald van het expansieventiel
constant open staan. Het systeem
wil immers vloeistof om te koelen.
Maar er komt geen vloeistof, alleen
maar damp. Geen vloeistof bete-
kent geen smering voor de naald,
dus vroeg of laat zit ‘ie vast. En,
extra complicatie, het koele zuig-
gas moet ook de compressor koe-
len. Is er te weinig dan raakt die
oververhit en kan beschadigen.”

Rotding!
Voor wie nu denkt: “Ah, ik meet
een zuigdruk van 2 bar en een

temperatuur aan de verdamperuit-
gang van 18°C, de oververhitting is
dus 18 –1 = 17°C. Dat is groter dan
15°C, dus ik ga koudemiddel bij-
vullen”, zit er een addertje onder
het gras. Bekker: “Na bijvullen is er
wel vloeistof, maar de naald van
het expansieventiel zit nog steeds
vast. Dus, die blijft open staan en
de compressor maakt vloeistofslag.
Dus die gaat kapot.” En dan gaat
het van kwaad tot erger: “Een nieu-
we compressor er op. Raakt ook
defect. Rotding! Weer een nieu-
we...” Het bepalen van de overver-
hitting is dus van groot belang.
Van der Loop vat nog even samen:
“Het gaat niet om het exacte tem-
peratuurverschil, het gaat er om
dat je zeker weet: gaat het koude-
middel als vloeistof de verdamper
in en komt het er als gas weer uit.”

Nakoeling
Vervolgens komt de compressor
aan de beurt. De beide ATG-collega-

Oktober 2006, na een lange zomer vallen eindelijk de blaadjes.

Juist nu komen de ATG-trainers Bert Bekker en Maurice van der

Loop naar Elst, om de ATC-ers uit Arnhem-Nijmegen nog handi-

ger te maken in het opsporen van aircostoringen. Onlogisch?

Valt wel mee: “De airco is geen seizoensartikel.”

Van aircovraag tot
diagnose-antwoord

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



’s bespreken de verschillende
types, al dan niet met koppeling,
en de olie waarmee ze gevuld wor-
den. Wij pakken de draad weer op
na de compressor, bij de condensor
dus. Maar wel zo, dat we de wer-
king van de compressor kunnen
controleren.
De condensor heeft dezelfde func-
tie als de verdamper, maar dan
omgekeerd. Het koudemiddel gaat
er als gas in en moet er als vloei-
stof uitkomen. Dat lukt alleen als
de temperatuur aan de uitgang
van de condensor onder de con-

densatietemperatuur van het kou-
demiddel ligt. Grote vraag: hoe
hoog is de condensatietempera-
tuur. Op zoek naar het antwoord
toont Bekker opnieuw de tempera-
tuur-druktabel van R134a: “Stel de
persdruk van de compressor is 12
bar effectief. De tabel geeft aan dat
R134a dan bij 50°C condenseert.
De temperatuur aan de uitgang
van de condensor moet daar dus
onder liggen. Hoever hij daar
onder ligt, dat noemen we ‘nakoe-
ling’.” Net als eerder bij de overver-
hitting presenteert Bekker ook nu

een formule: nakoeling = conden-
satietemperatuur – temperatuur
uitgang condensator.
Bekker: “Dus stel, we meten een
persdruk van 12 bar en een tempe-
ratuur aan de uitgang van de con-
densor van 40°C dan is de nakoe-
ling: 50°C – 40 °C = 10°C”.
Boeiend, maar wat betekent die
waarde? Bekker legt het uit: “Een
goede nakoeling zit afhankelijk
van het systeem tussen de 5 en de
15°C. Stel we meten minder dan
5°C. Dat kan betekenen dat de
persdruk en daarmee de condensa-

Hoe weet ik nu of er voldoende
olie in het systeem zit? Hoe stel
ik de luchtspleet bij? Hoe test ik
een aircosysteem met climate
control? Werkt het systeem
slechter als er een deuk in de
hogedrukleiding zit? Hoe weet
ik of een airco van een oude
Amerikaan al geretrofit is? Ook
vóór, tijdens en na hun presenta-
tie worden Bert Bekker en
Maurice van der Loop over-
spoeld met vragen. Oh ja, en wie
zei er ook weer dat de ATC ver-
grijst? Rechts op de foto nog
net een glimp van Bart Koudijs.
Als het even kan, helpt de 13-
jarige scholier zijn vader in de
werkplaats van diens autobe-
drijf in Lunteren.

Koudemiddelkringloop
Expansieventiel

Lagedrukleiding

Aanjager

Hogedrukleiding

Verdamper

Filterdroger

Condensor

Ventilator

Compressor

Hoe werkt de airco ook al weer?
De compressor brengt het koude-
middel op druk en daarmee op
temperatuur. Rijwind en ventilator
koelen het in de rijwind, zodat het
condenseert. Het vloeibare koude-
middel verdampt in de verdamper.
Dat onttrekt warmte én vocht aan
de lucht die de aanjager het inte-
rieur inblaast. De temperatuur en
druk van het koudemiddel in de
lagedrukleiding (na de verdamper)
bepalen de ‘oververhitting’. Die in
de hogedrukleiding (na de conden-
sor) de ‘nakoeling’. Beide groothe-
den geven een indicatie van de
conditie van de airco-installatie. En
voor wie het even kwijt is: de
lagedrukleiding is koud en dik, de
hogedrukleiding warm en dun.
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tietemperatuur te laag is. Bevat het
systeem te weinig koudemiddel,
dan blaast de compressor niet
meer tegen een ‘vloeistofslot’ in de
condensor aan. Daarmee kan hij
geen persdruk opbouwen. Ook kan
de compressor versleten zijn, zodat
hij om die reden te weinig pers-
druk opbouwt.”
Natuurlijk kan het omgekeerde
zich ook voordoen, de nakoeling is
groter dan 15°C. Bekker: “Dat
gebeurt als er te veel koudemiddel
in het systeem zit. De persdruk en
daarmee de condensatietempera-
tuur loopt dan te hoog op.”
Daarmee werkt de installatie wel,
maar wordt de compressor zwaar
belast. Als die daardoor vroegtijdig
verslijt daalt de perscapaciteit en
daarmee het verschil tussen con-
densatietemperatuur en de tempe-
ratuur aan de uitgang van de con-
densor. Zo kan een te hoge nakoe-
ling nu, leiden tot een te lage
nakoeling in de toekomst.”
Voor wie nu dreigt af te haken, vat
Van der Loop alles rond de nakoe-
ling nog even puntig samen: “Je
wilt de persdruk zo laag mogelijk
houden, maar wel zo hoog dat het
koudemiddel als vloeistof de con-
densor verlaat. En realiseer je
altijd dat een slechte nakoeling 

Hoge druk en temperatuur
Absolute druk .......... Effectieve druk .......... Temperatuur

.......... bar (a) ........................ bar (e).......................... (˚C)

8.147 ..............................................7.147 ..............................32

8.380 ..............................................7.380 ..............................33

8.619 ..............................................7.619 ..............................34

8.863 ..............................................7.863 ..............................35

9.111 ..............................................8.111 ..............................36

9.365 ..............................................8.365 ..............................37

9.625 ..............................................8.625 ..............................38

9.889 ..............................................8.889 ..............................39

10.159 ............................................9.159 ..............................40

10.435 ............................................9.435 ..............................41

10,716 ............................................9.716 ..............................42

11.003 ..........................................10.003 ..............................43

11.296 ..........................................10.296 ..............................44

11.594 ..........................................10.594 ..............................45

11.898 ..........................................10.898 ..............................46

12.208 ..........................................11.208 ..............................47

12.525 ..........................................11.525 ..............................48

12.847 ..........................................11.847 ..............................49

13.176 ..........................................12.176 ..............................50

13.511 ..........................................12.511 ..............................51

13.852 ..........................................12.852 ..............................52

14.199 ..........................................13.199 ..............................53

14.554 ..........................................13.554 ..............................54

14.914 ..........................................13.914 ..............................55

15.282 ..........................................14.282 ..............................56

15.656 ..........................................14.656 ..............................57

16.037 ..........................................15.037 ..............................58

16.425 ..........................................15.425 ..............................59

behalve aan een verkeerde hoeveel-
heid koudemiddel of een versleten
compressor ook aan een defecte
temperatuurregeling van het
expansieventiel kan liggen.”

Vragen, vragen, vragen
Kortom, door de temperaturen en
drukken aan de uitgang van de
verdamper (lage druk) en conden-
sor (hoge druk) te meten, kunnen
we de oververhitting en de nakoe-
ling bepalen. Met die beide
waarden krijgen we aardig inzicht
in het wel en wee van de airco-
installatie. “Allemaal prachtig”,
vindt een ATC-lid, maar is dat alle-
maal niet onnodig ingewikkeld.
Als ik de uitstroomtemperatuur
van de lucht in het interieur meet,
dan weet ik toch ook of de installa-
tie werkt of niet?” “Zeker”, beaamt
Van der Loop, “maar als u eerst
hebt vastgesteld dat de oververhit-
ting op een normale waarde zit en
daarna meet u een hoge uitstroom-
temperatuur in het interieur, dan
weet u dat het niet aan de airco
ligt. Waarschijnlijk is de kachel
dan de boosdoener. Misschien lekt
er wel een kachelklep.”
Stelden aan het begin van de avond
de ATG-ers de vragen, nu nemen de
ATC-ers die rol over: “Hoe kan ik

temperatuur en druk aan
de uitgang van de conden-
sor meten als de filterdro-
ger er aan vastgebouwd
zit?” Antwoord: “U bedoelt
de zogenaamde subkoel-
condensors met een pijp
aan de zijkant waar de fil-
terdroger ingebouwd zit.
Die worden toegepast om
minder verbindingen en
dus minder lekkage te heb-
ben. Ze houden bovendien
het koudemiddel langer
aan de voorkant van de
auto, zodat het ook langer
koelt. Voor de bepaling van
de nakoeling levert die
constructie geen probleem
op. Meet gewoon na de fil-
terdroger op de hogedruk-
nippel.”
En er volgen meer vragen:
“Hoe vaak moet ik het fil-
terdrogerelement vervan-

gen?” Antwoord: “Een auto-airco-
systeem is niet voor 100% gesloten.
Het rubber van keerringen en
flexibele verbindingen laat mole-
culen door. Dat betekent dat er
koudemiddel ontsnapt, maar het
betekent ook dat de hygroscopi-
sche olie in het systeem vocht uit
het rubber naar binnen trekt.
Daardoor is het filterdrogerele-
ment na twee jaar wel verzadigd.
Voor u meteen een mooie gelegen-
heid om de installatie te controle-
ren.”

Niet goedkoop
En zo geeft het duo ATG-trainers
tot diep in de oktoberavond ant-
woord op aircovragen. Voor al hun
antwoorden bent u natuurlijk van
harte welkom bij de trainingen
van ATG. Maar vooruit, voor het
antwoord op één heel belangrijke
vraag hebben we hier nog net de
ruimte: “Maakt al die controle de
airco niet erg duur? Antwoord: “U
heeft ons niet horen zeggen dat de
airco een goedkope installatie is.
Maar met regelmatig onderhoud
voorkomt u wel dat het echt kost-
baar wordt.” ●

Erwin den Hoed

Bij een aanzuigdruk van 2 bar effectief
bedraagt de verdampingstemperatuur
van R134a 1°C. Komt de aanzuigdruk
daar onder, dan kan de verdamper
bevriezen. Als het koudemiddel de ver-
damper verlaat moet de temperatuur
boven de verdampingstemperatuur
liggen, anders gaat het als vloeistof
naar de compressor. Maar het verschil
met de verdampingstemperatuur moet
ook weer niet te groot zijn, anders
wordt de interieurlucht nauwelijks
gekoeld. Die uitersten bepalen de
marge van de ‘oververhitting’.

Het koudemiddel moet de condensor
vloeibaar verlaten. Daartoe moet de
buitenlucht het koudemiddel koelen
tot onder de condensatietempera-
tuur. Zeker bij een hoge buitentem-
peratuur vraagt dat om een hoge
persdruk. Maar ook weer niet te
hoog want dat belast alleen maar
onnodig de compressor. Ziedaar, de
marges van de ‘nakoeling’.

Lage druk en temperatuur
Absolute druk .......... Effectieve druk .......... Temperatuur

.......... bar (a) ........................ bar (e).......................... (˚C)

2.084 ..............................................1.084................................-9

2.167 ..............................................1.167................................-8

2.252 ..............................................1.252................................-7

2.340 ..............................................1.340................................-6

2.431 ..............................................1.431................................-5

2.524 ..............................................1.524................................-4

2.620 ..............................................1.620................................-3

2.719 ..............................................1.719................................-2

2.820 ..............................................1.820................................-1

2.925 ..............................................1.925 ................................0

3.032 ..............................................2.032 ................................1

3.143 ..............................................2.143 ................................2

3.256 ..............................................2.256 ................................3

3.373 ..............................................2.373 ................................4

3.492 ..............................................2.492 ................................5

3.615 ..............................................2.615 ................................6

3.742 ..............................................2.742 ................................7

3.871 ..............................................2.871 ................................8

Meer praktische airco-info
vindt u in het verslag van een
avondje Coolmotive bij ATC-
Friesland. Zie daarvoor:
www.AMT.nl/Archief/
Werkplaats/Aircoservice.

Overweegt u de aanschaf van
een airco-serviceapparaat of
wilt u echt helemaal het
naadje van de kous weten op
aircogebied, klik dan op
Aircoservice in AMT PRO op
www.AMT.nl. U vindt er diep-
gaande informatie zoals,
kooptips, referenties, video’s,
specificaties, prijzen, rende-
mentsberekeningen en nog
veel meer. Wel eerst even
registreren.
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Airco op www.AMT.nl

Alleen voor professionals
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