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“Het leek wel spits de afgelopen
periode”, is het eerste wat Bram
ons vertelt als we op een avond
bij hem aanschuiven om zijn er-
varingen op te tekenen. “Veel
airco-werk, het lijkt wel seizoen-
swerk. Systemen die bijgevuld
moesten worden, maar ook seri-
euze reparaties omdat men te
lang het onderhoud had uitge-
steld. Eigenlijk alle problemen
die AMT in de airco-artikelen re-
gelmatig beschrijft. Vaak zijn ze
terug te voeren op achterstallig
onderhoud. Maar waarom repa-
raties tot het laatste moment
worden uitgesteld is me onduide-
lijk. Veel autobedrijven kunnen
dan het grote werkaanbod niet
aan en roepen mij op ter assis-
tentie.”
Autobezitters vinden nogal eens
dat hun auto nog ‘even’ in de
laatste dagen voor het vakantie-
vertrek gerepareerd moet wor-
den. Daarmee heeft Bram weinig
mededogen, zeker als ze de zaak
hebben laten versloffen.

� Denk om buiten-
temperatuur
Bram pleit dan ook voor meer
aandacht voor het aircosysteem.
“Daarmee voorkom je in het
voorjaar de run naar de werk-
plaats en kun je het normale
werk veel beter plannen. Maar
hou rekening met de buitentem-
peratuur, in de winter kan die zo
laag zijn dat de installatie zelfs
niet inschakelt omdat de sys-
teemdrukken zijn gekoppeld aan
de buitentemperatuur. Sommige
testers houden hier rekening

mee, maar ook de monteur moet
dit in het snotje hebben.”
Een misverstand is ook dat een
overvolle installatie een hogere
capaciteit geeft. “In veel data-
sheets staat een onder- en boven-
grens en veel monteurs vullen dan
maar iets over de bovengrens.
Waardoor zeker in de zomer de
systeemdruk erg hoog oploopt en
de kans bestaat dat de installatie
uitschakelt op de hogedruksen-
sor. Om nog maar te zwijgen over
de extreme compressorbelasting.”
Ook adviseert Bram om na repa-
ratie de complete installatie gron-
dig na te lopen. Uiteraard een
controle op lekkage, maar ook de
werking van de ventilatoren
moet nagelopen worden. Vooral
Volkswagens zijn daar berucht
om. “Die zijn uitgerust met een
viscoventilator en een elektrische
fan die inspringt als de eerste het
niet redt. Dat gebeurt bijvoor-
beeld tijdens filerijden. Bij con-
trole in de werkplaats zal alles
naar behoren werken, maar dek
ook de ‘neus’ eens af met bijvoor-
beeld een krant. Dan moet die
tweede fan inspringen. Vaak is de
zekering van de elektrische fan

doorgebrand en blijft de werking
achterwege. Die zekering zit op
een ‘moeilijke’ plek, dat moet je
wel even weten.”

� Stekkers verwisseld
Waren het dan alleen ‘gewone’
aircoprobleempjes die Bram is te-
gengekomen? “Ik heb nog wel
een hele vreemde storing gehad
aan een Volvo V70. Daar kregen
ze de airco-installatie niet aan de
praat, terwijl de auto voor een
heel andere storing naar de werk-
plaats was gekomen. Wel vijf keer
hadden ze de installatie gevuld
zonder resultaat. Ik heb toen de
installatie doorgemeten, wetende
dat bij die auto de installatie van-
uit het motormanagement wordt
aangestuurd. Wat er ook gebeur-
de, ik mat een druk van 9,2 bar in
het motormanagement en snapte
er niets van. Na resetten was de
druk even nul, daarna direct weer
9,2 bar. Ik heb de technische do-
cumentatie er op nageslagen en
daarin las ik dat die waarde een
soort noodloopwaarde was als de
computer geen verklaarbare voe-
ding kreeg. Ik moest dus bij de
sensor zijn. Daar mat ik 12 Volt,
terwijl een waarde van 5 Volt als
voeding normaal is. Wat bleek?
De auto was binnengekomen met
een kapotte lamp, waarvoor ook
de driepolige stekker van de kop-

lampverstelling los moest. Dat al-
les zit op een lastige plek, dicht
bij de hogedruksensor die ook
driepolig is. Je raadt het al. Ze
hadden beide stekkers verwisseld.
Dat was wel met wat geweld ge-
gaan. Wel enigszins verklaarbaar
omdat alles op de tast moest. De
hogedruksensor was vanwege de
hoge voeding defect gegaan,
maar dat was na vervanging snel
verholpen.”

� Te hoge injectiedruk
Natuurlijk is Bram de afgelopen
periode ook niet-aircostoringen
tegengekomen. Zo werd hij bij
een Saab 9000 geroepen die niet
wilde starten. De Wegenwacht
was er al bij geweest en consta-
teerde geen benzinetoevoer naar
de injectoren. De werkplaats
monteerde een nieuwe pomp en
het probleem leek opgelost. Maar
na twee dagen openbaarde zich
dezelfde storing. Niet starten, of
pas na lang doorstarten kwam er
leven in de brouwerij.
“Het autobedrijf constateerde
dat de pomp in orde was, maar
dat het terugslagklepje bleef
hangen. Ze hebben met lucht het
kogeltje losgeblazen en het ge-
heel weer gemonteerd. Het pro-
bleem leek over, wel stond de
motor erg rijk. Na een aantal da-
gen openbaarde het probleem
zich opnieuw. Ik werd erbij ge-
roepen en heb in eerste instantie
de temperatuursensor vervangen
waardoor het mengsel wat armer
werd. Maar het probleem bleef
terugkomen, het kogeltje werd
na stilvallen van de motor bijna in
de zitting gedrukt. Ik heb vervol-
gens de brandstofdruk gemeten
en die bedroeg 11 bar terwijl 2
tot 3 normaal is. Wat bleek, de
brandstofdrukregelaar was kapot
met als gevolg een veel te hoge
injectiedruk. Na het wegvallen
van de opvoerdruk perste de res-
terende systeemdruk het kogeltje
klemvast. Het motormanagement
kon die 11 bar wel gedeeltelijk
opvangen door de injectietijd aan
te passen, waardoor er geen fout-
code gegenereerd werd. Het ver-
klaarde wel waarom het mengsel
aan de rijke kant was.” �

Diagnosetips van Bram
AMT keek ook de afgelopen
maanden weer mee met mobiele
troubleshooter Bram van Stijn.
Tal van autobedrijven roepen zijn
hulp in als ze vastlopen met hard-
nekkige storingen, soms com-
plex, soms kinderlijk eenvoudig.
In deze aflevering veel ‘seizoens-
werk’ dat voor de vakantie-uit-
tocht nog ‘even’ opgelost moest
worden.

Kort voor de vakantie-uittocht ‘regent’
het aircostoringen. Troubleshooter
Bram van Stijn reikt autobedrijven de
helpende hand. Zijn advies: geef airco-
service veel meer aandacht!
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