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ONDERDELEN
Ontwikkelingen bij lucht-, brandstof- en oliefilters

Uit milieuoverwegingen zijn door
de Duitse automobielfabrikanten
de opschroefoliefilters inmiddels
vervangen door filterelementen die
asvrij te verbranden zijn. Veel mo-
torruimten zijn niet meer van on-
deraf toegankelijk omdat er een
stroomlijnbekleding is aange-
bracht. De nieuwe typen filters zijn
daarom van bovenaf bereikbaar en
maken dan deel uit van een mo-
duul. Een moduul is een verzame-
ling onderdelen die tot één geheel
zijn samengebouwd. Een oliefilter-
moduul kan zelfs een oliepomp be-
vatten. Andere redenen om over

nieuwe filterconstructies na te den-
ken is dat er zoveel mogelijk ge-
wicht moet worden bespaard en de
kosten omlaag moeten. Voeg daar

de trend naar langere verversings-
termijnen en de wens naar een fij-
nere filtrering aan toe en het zal
duidelijk zijn dat het traditionele

filter z’n langste tijd heeft gehad.
Vrijwel hetzelfde verhaal gaat

op voor de luchtfiltrering, ook
hierbij gaat het inmiddels om mo-
dules die alles omvatten wat met
de luchttoevoer naar de motor te
maken heeft.

De Duitse toeleveringsindustrie
heeft zich gehergroepeerd en om-
vat nu drie bedrijven die de ge-
noemde modules ontwikkelen en
fabriceren: Hengst, Mahle (inclu-
sief Knecht) en Mann+Hummel.
Inmiddels gebruiken behalve de
Duitse autofabrikanten ook andere
autofabrikanten in Europa de ken-
nis en ervaring van deze firma’s,
zowel Honda als PSA laten bij-
voorbeeld inlaatmodules bij
Mann+Hummel maken.

Er zijn nog twee modules die de
aandacht trekken, de een bevat de
carterventilatie en de ander de
tankontluchting. Steeds vaker gaat
het ook hierbij om complete een-
heden die door de leverancier zijn
ontwikkeld. We gaan de verschil-
lende systemen  nader bekijken.

Lichtgewicht aanzuigmoduul
Voor het vervaardigen van kunst-
stof inlaatmodules worden twee
technieken toegepast: het smelt-
kerngieten of het lassen van scha-
len. Bij het gieten wordt de voor de
kern gebruikte legering uit het met
glasvezels versterkte Polyamide
verwijderd door het geheel tot on-
geveer 140°C te verwarmen. De
speciale tin-bismutlegering smelt

Filters evolueren tot complete reinigingsmodules

Filtreren met toegevoegde waarde
Het zal u ongetwijfeld zijn

opgevallen: het traditione-

le opschroef-oliefilter en

het simpele luchtfilterhuis

raken uit de tijd. In op-

komst zijn de complexe

modules waarin high-tech

filters hun reinigende taak

vervullen. Door de lange

onderhoudsintervallen is

filtratie een waar specialis-

me geworden. AMT zet de

filtertrends op een rij.

VW gebruikt bij de Golf diesel een Knecht oliefiltermodule,die naast het
oliefilter ook de oliedrukregelklep en een verbinding met een warmtewis-
selaar omvat.Het filterelement is asloos te verbranden,de oliedruk wordt
na het filter geregeld.
FOTO:KNECHT

De BMW zescilinders zijn voorzien van
een met Mahle ontwikkelde inlaatmodu-
le die bestaat uit een luchtaanzuigbuis,
luchtfilterhuis met filter, inlaatspruit-
stuk met kleppen voor het omschakelen
van de inlaatbuislengten en een com-
plete carterontluchting.Het moduul be-
staat vrijwel geheel uit kunststof.
FOTO:MAHLE
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bij 137°C en laat een gladde bin-
nenkant achter. Het gebruikte ma-
teriaal, Polyamide met 35% glas-
vezel, kan ook worden gelast. Dat
biedt de mogelijkheid om het
spruitstuk uit schalen op te bouwen
die dan op elkaar worden geplaatst
en vervolgens worden dichtgelast.
Deze methode kan goedkoper zijn
dan smeltkerngieten, maar is al-
leen bij vrij eenvoudige vormen
toe te passen.

Een moderne luchtfiltermodule
omvat de aanzuigbuis, het luchtfil-
terhuis met filterelement, de lucht-
massameter, het gasklephuis en het
inlaatspruitstuk. Het inlaatspruit-
stuk kan inlaatbuizen van verschil-
lende lengten bevatten en één of
meer kleppen om de lengte te kun-
nen instellen. Mann+Hummel le-
vert dergelijke modules voor
BMW, Honda, VW viercilinders,
Audi en Rover V6. Knecht fabri-
ceert het aanzuigmoduul voor de
BMW zescilinders. Mahle produ-
ceert het systeem voor de Merce-
des-Benz vier- en vijfcilinder DI
turbodieselmotoren.

De voordelen van deze kunststof
modules zijn groot. Ze wegen
maar circa de helft van een alumi-
nium exemplaar, dat is 4,1 kg bij
de Rover KV6 in plaats van 8 kg.
Om trillingen te voorkomen, wordt
het spruitstuk voorzien van verster-
kingsribben. Door de lagere warm-
tegeleiding warmt het spruitstuk na
het afzetten van de motor niet zo
sterk op, dat voorkomt problemen
met de verstuivers.

Opschroeffilter is passé
Net als bij het aanzuigmoduul be-
steden fabrikanten van oliemodu-
les veel aandacht aan milieu- en
energiezaken. Opschroefoliefilters
zijn lang niet zo milieuvriendelijk
als metaalvrije filterpatronen die
geheel verbrand kunnen worden.
Dankzij de ontwikkeling van dun-
wandig (2 mm dik) spuitgietwerk
voor het huis en kunststof voor het
deksel en speciale filtermaterialen
is het opschroeffilter voor de Duit-
se automobielindustrie verleden
tijd. Sinds 1996 zijn er zelfs com-
plete vervangingssets voor op-
schroeffilters te leveren voor tal
van Duitse, Franse en Engelse au-
tomerken. Hengst beweert dat er

bij het verbranden van het filterele-
ment ongeveer evenveel energie
vrijkomt als er voor de fabricage
nodig was.

Sinds 1993 wordt in Duitsland
met complete oliemodules gewerkt
die kunnen bestaan uit een olie-
pomp met drukregeling, de carter-
ontluchting, de waterpomp, een
warmtewisselaar en vanzelfspre-
kend een oliefilterelement. Soms
zijn er ook nog span- en geleide-
rollen voor de distributietandriem
op het huis aangebracht.

Langere standtijd
Oliefilters zijn vooral belangrijk in
de inloopfase, maar naarmate de
motoren steeds beter worden ge-
spoeld na de fabricage blijft er
minder bewerkingsmateriaal in het
blok achter. Vandaar dat er nu bij
sommige merken, zoals VW/Audi,
al twee jaar met de oliefilters mag
worden gereden. Dat is dan maxi-
maal 30.000 km voor benzinemo-
toren en 50.000 km voor DI diesel-
motoren. Dat komt er in de
praktijk op neer dat er hooguit tien
keer een filter zal worden gewis-
seld gedurende de levensduur.

Voor de Audi V6 TDI levert Hengst
een module die naast het oliefilter
ook de carterventilatie met olieaf-
scheider omvat.Oliedruppels klei-
ner dan een micron worden door
een aerosolfilter uit de carterdamp
afgescheiden.De afgescheiden
olie komt eerst in een opslagka-
mer terecht die voorzien is van een
membraanklep die opent bij een
bepaald drukverschil.
FOTO:HENGST

Samen met Behr heeft  Mahle deze
oliemodule ontwikkeld.Daarbij
vormen het oliefilter en de warm-
tewisselaar één geheel.Het filter-
element kan asvrij worden ver-
brand,het bevat namelijk geen
metaaldelen.
FOTO:MAHLE

Voor de 1.8 liter dieselmotor van Ford
ontwikkelde Mann+Hummel in 1998
deze module die bestaat uit een olie-
pomp met drukregelklep,oliefilter,een
warmtewisselaar eneen  olie-afscheider
voor de carterventilatie.Het filter-
element is metaalvrij,daaronder zit de
warmtewisselaar.Vrijwel alle delen van
het huis zijn van glasvezel versterkt
kunststof gemaakt.
FOTO:MANN+HUMMEL

De actief koolfiltermodules slaan de-
benzinedampen uit de tank op voordat
ze bij bepaalde bedrijfsomstandighe-
den door de motor worden aangezogen.
Er is tevens een On-Board-Lekdiagnose
en een onder-overdrukregeling in deze
module opgenomen.
FOTO:MAHLE
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Dankzij de warmtewisselaar
wordt de olie (redelijk) snel warm,
en blijft de hoogste temperatuur
beperkt tot ongeveer 140°C (in de
carterpan). Er zijn een aantal pro-
blemen met filters die om aandacht
vragen. De oliedruk kan na de kou-
de start het filterelement platdruk-
ken. Daarbij komen de opgelijmde
metalen plaatjes los en is er vervol-
gens geen goede filtrering meer.
Bovendien opent de overdrukklep
in het filter en gaat er ongefiltreer-
de olie naar de motor. Als het klep-
je ongelukkig geplaatst is, wordt
uitgezakt vuil vanuit het filterhuis
meegespoeld en dat zorgt voor ern-
stige lagerslijtage. Er zijn ook pro-
blemen met het leeglopen van het
filter, bij het starten moet dan eerst
het oliefilterhuis worden gevuld.

Hoe langer het filter blijft zitten
en hoe heter de olie wordt, des te
sterker moet het toegepaste filter-
materiaal zijn. Er komt ook meer
vuil op te zitten en dus is er een
groter filteroppervlak nodig om
een te hoog drukverlies over het
filter te voorkomen.

Opschroeffilters zijn, volgens de
genoemde Duitse fabrikanten, niet
geschikt voor de lange olieverver-
singstermijnen: ze klappen bij on-
geveer 6 bar in elkaar en ze hebben
een beperkte filtercapaciteit.

Inmiddels zijn de losse filterpatro-
nen tot 18 bar stabiel, voorzien van
een goed geplaatste overdrukklep
en een 25% groter oppervlak van
speciaal filtermateriaal.

Zodra het filterdeksel wordt los-
geschroefd, loopt de olie via een
automatisch openende afvoerklep
weg en na dertig seconden is het
filterhuis, dus ook het filterelement
zelf, leeg. In het filterhuis zit een
standpijp die ervoor zorgt dat er bij
een geplaatst filterelement altijd
voldoende olie in het huis staat.
Hengst heeft de overdrukklep bo-
venin de standpijp aangebracht om
ervoor te zorgen dat er zo schoon
mogelijke olie naar de motor gaat
als de klep opent.

Omloop- of bypassfilters
Er is in 1996 een Duits rapport ver-
schenen dat in opdracht van een
milieucommissie tot stand was ge-
komen. Het rapport bevat een diep-
gaand onderzoek naar het effect
van conventionele omloopfilters
op de slijtage van de motor en de
veroudering van de smeerolie.
Mercedes-Benz en Shell gebruik-
ten drie gelijke motoren met een
volledig standaard oliefilter, een
extra omloopfilter en een extra
omloopfilterhuis zonder filter. De
conclusie van dit onderzoek luid-
de: ‘er is ook tijdens dit onderzoek
duidelijk vastgesteld wat al dertig
jaar bekend was, namelijk dat er
geen enkel voordeel is aan te tonen
van het achteraf plaatsen van een
omloopfilter bij personenauto’s en
bedrijfswagens’.

De onderzoekers wijzen op het
risico van een te lage oliedruk en
een te gering olievolume door de
motor als gevolg van het feit dat
zo’n omloopfilter ongeveer 10%
van het volume aftakt.

Geheel anders ligt de situatie als
er van fabriekswege een centrifu-
gaal omloopfilter wordt geplaatst
bij dieselmotoren. Het roet is im-
mers de grootste vervuiler en met
de toegenomen verversingstermijn
komt er meer roet in de olie te-
recht. Ook de Euro 3 verbran-
dingssystemen en de uitlaatgasre-
circulatie (EGR) zorgen voor meer
vervuiling van de olie. Uit metin-
gen van Glacier blijkt dat er onge-
veer 30% minder roet in de olie zit,

in de centrifuge bestaat 60% van
de ‘vuilkoek’ uit roet. Glacier stelt
dat het hoofdoliestroomfilter net
zo goed door een fijnmazig gaas
kan worden vervangen als er een
centrifugaal oliefilter is.

Mann+Hummel levert ook al
vele jaren dergelijke centrifugaal
oliefilters, meestal voor motoren
die onder vrijwel constante condi-
ties draaien. Omdat het roet niet in
het hoofdoliestroomfilter mag ach-
terblijven, anders is de kans groot
dat het filter verstopt raakt, moet
het worden uitgecentrifugeerd.
Mann+Hummel heeft een centrifu-
gaalfilter ontwikkeld met een

kunststof rotor. Deze is net zo snel
te vervangen als een gewoon filter-
element en ook op dezelfde wijze
te verbranden. Dankzij een axiaal
kogellager en het geringe gewicht
komt de rotor sneller op toeren dan
een metalen exemplaar. Bij wisse-
lende toerentallen en in het mid-
dentoerengebied werkt de centrifu-
ge veel beter dan voorheen. Omdat
inmiddels de olieviscositeit bij
koude olie aanzienlijk is gedaald
(er zijn nu SAE 0W-30 oliën in
plaats van SAE 15W-40) wordt  bij
dieselmotoren veel meer roet op-
gevangen in het centrifugaalfilter.
Dikkere olie biedt namelijk meer
weerstand tegen uitcentrifugeren
van de roetdeeltjes.

Hengst heeft zelfs een combina-
tie van een hoofdoliestroomfilter
met een centrifugaalfilter ontwik-
keld, ze zitten beide in één huis en
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Bij deze oliefiltermodu-
le van Hengst zien we
goed hoe de olie na het
doorstromen van het
filterelement in een
draaiende beweging
naar de opening in de
standpijp wordt geleid.
Daarboven zit de over-
drukklep.Onder het fil-
terelement bevindt zich
de olie-afvoerklep die
opent zodra het filter-
deksel wordt losge-
draaid.
TEKENING:HENGST

Een oliemodule van Hengst is wel heel
compleet,op het deksel zijn aange-
bracht:het oliefilter,de oliepomp,de
waterpomp,de warmtewisselaar en de
tandriemspan- en geleiderollen.
FOTO:HENGST
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kunnen dus gemakkelijk worden
vervangen. Het spreekt (bijna)
vanzelf dat er bij de fabrikanten
van DI turbodieselmotoren belang-
stelling is voor dit concept. Wie
weet of we over enige tijd dit soort
filters aantreffen, eventueel zelfs
zonder een hoofdoliestroomfilter
zoals Glacier voorstelt.

Regeling van de oliedruk
Het verdient een aparte vermelding
dat steeds meer fabrikanten de
oliedrukregelklep plaatsen ná het
oliefilter. Op deze manier is de
druk in de hoofdoliegalerij con-
stant en niet meer afhankelijk van
wat er in het oliefilterhuis plaats-
vindt. De overdrukklep in het
oliefilterhuis blijft zitten en wordt

dus niet vervangen zoals dat  bij
een opschroeffilter gebeurt.

Omdat er steeds ‘dunnere’ oliën
worden voorgeschreven zoals de
SAE 5W-30 ACEA A1/B1 oliën,
besteden motorfabrikanten extra
aandacht aan de plaats van de olie-
pomp en de constructie ervan.
Soms gaat de oliepomp van de
krukas naar de oliepan om ervoor
te zorgen dat er onmiddellijk olie
wordt aangezogen. De toleranties
van alle onderdelen in de pomp
worden kleiner om bij hete motor
een voldoend hoge oliedruk en
oliestroom te houden.

Olieafscheider in opkomst
Per cilinder wordt 10 tot 30 liter
doorblaasgas per minuut geprodu-
ceerd. Het gas bevat deeltjes van
0,1 tot 2 micron, afkomstig van de
verbranding, van de olie die van de
cilinderwand afkomstig is (dat zijn
de lichte oliefracties die verdampt
zijn) en van de olie die door de
krukas wordt verneveld.

Bij een gesloten carterventilatie
wordt het doorblaasgas via het in-
laatsysteem naar de motor ge-

voerd. Dat zorgt voor asafzetting
op het compressorwiel van de tur-
bo, lakafzetting op de inlaatlucht-
koeler en zwarte drab in de inlaat-
kanalen en op de inlaatkleppen.
Bovendien worden er asdeeltjes
gevormd die de uitlaat uitgaan en
dus bijdragen aan de ongewenste
emissie van deeltjes.

Er is een olieafscheider nodig.
Daarbij spelen de mate van af-
scheiden, het drukverlies en de le-
vensduur een grote rol. Het liefst
ziet de fabrikant een afscheidings-
graad van meer dan 99% met een
drukverlies van hooguit 3 millibar.
Slechts enkele jaren geleden is de
ontwikkeling van dergelijke olie-
afscheiders begonnen omdat er
eerst meetapparatuur moest komen
om de hoeveelheid en de grootte
van de oliedeeltjes vast te stellen.

Er wordt nu gewerkt met een
olieafscheider die de carterdampen
met hoge snelheid tegen de buiten-
kant van een ‘wikkelpijp’ doet bot-
sen. De wikkelpijp wordt ook wel
een aerosolfilter genoemd omdat
het de oliedeeltjes die in de damp
zweven filtert. Eigenlijk is het

geen filter ook al lijkt de vorm van
het element er wel op. De oliedeel-
tjes komen tegen de vezels van de
‘wikkelpijp’ aan en coaguleren, ze
klonteren dus samen. Aan de bin-
nenkant van de pijp druipen ze als
grote druppels omlaag omdat de
zwaartekracht zijn werk doet. Er
wordt gebruik gemaakt van kunst-
stofgarens en zeer dun roestvast
staaldraad die cilindervormig ge-
wikkeld zijn. Het drukverschil is
met 10 tot 15 mbar wat aan de
hoge kant, er wordt echter bijna
100% olieafscheiding bereikt.

Vervelend is dat de olie niet
zomaar naar het carter terug kan
stromen, er is een drukregeling no-
dig. Bij de door Hengst ontwikkel-
de carterontluchting voor de Audi
V6 wordt de afgescheiden olie in
een voorraadkamer opgeslagen.
Via een door een membraan gere-
gelde klep wordt de olie op ge-
schikte momenten naar het carter
afgevoerd. De drukverschillen over
het membraan hangen af van de
motorcondities en de hoeveelheid
olie in de voorraadkamer.

Er zijn ook elektrofilters in ont-
wikkeling die met een door hoog-
spanning geïoniseerd gas werken.
Een dunne, negatief geladen draad
werkt als ‘sproei-elektrode’, het
huis fungeert als een ‘neerslag-
elektrode’. De oliedeeltjes worden
door de negatieve ionen naar het
huis getransporteerd. Op de wand
vormt zich op die manier  een olie-
film die door de zwaartekracht om-
laag stroomt. Het grote voordeel
van dit systeem is dat er een zeer
gering drukverschil is.

Olieafscheiders maken soms
deel uit van het inlaatmoduul,

Voor de Smart dieselmotor verzorgt Mahle een oliemodule.Deze keer is
gekozen voor aluminium met een kunststof deksel en koelvloeistof aan-
sluitleidingen.Het oliefilter is asvrij te verbranden,de oliedrukregeling
zit in het filterhuis.Een warmtewisselaar regelt de olietemperatuur.
FOTO:MAHLE

Daimler-Chrysler ontwikkelde
met Mahle het inlaatmodule
voor de vier- en vijfcilinder die-
selmotoren.Bij deze turbodie-
selmotoren wordt veel lucht
verpompt vandaar het grote
luchtfilterhuis en de forse dia-
meter van de inlaatbuizen.
FOTO:MAHLE

Interessant is deze door Hengst
ontwikkelde combinatie van
hoofdoliestroomfilter en centrifu-
gaal omloopfilter.Omdat beide fil-
ters in één huis zitten,kunnen ge-
lijktijdig zowel de rotor als het
filterelement respectievelijk wor-
den gereinigd en vervangen.
FOTO:HENGST
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soms van het oliemoduul. Een
voorbeeld van het eerste zien we
bij het BMW 6 cilinder inlaatmo-
duul van Mahle, een voorbeeld van
het tweede is te vinden bij het door
Mann+Hummel ontwikkelde olie-
moduul voor de 1.8 liter Ford tur-
bodiesel. Niet alleen de olieaf-
scheider is in het moduul
opgenomen, ook de oliepomp met
de oliedrukregelklep zitten in een
aluminium huis dat in een kunst-
stof buitenhuis is geperst. Voor-
heen wogen alle onderdelen sa-
men, dus inclusief het oliefilter,
4100 gram, maar nu is er slechts
2560 gram mee gemoeid.

Filtreren van brandstof
Voor het filtreren van de brandstof
worden verschillende filters toege-
past: filters met losse elementen,
opschroef wegwerpfilters en filters
die in de brandstofleiding worden
geplaatst. De losse filterelementen
passen in een genormaliseerd huis
en gebruiken papier of vilt als fil-
termedium. Bij het opschroeffilter
gaat het meestal om de gestandaar-
diseerde schroefdraadbevestiging.
Er zijn filters die een waterafvoer-
kraantje en  een aanduiding van
waterniveau hebben.

De leidingfilters kunnen zowel in
kunststof als metalen leidingen
zijn geplaatst. De trend is ook hier
naar een filtermoduul dat in de
brandstoftank is geplaatst. Bij de
Toyota MR2 bijvoorbeeld vormen
de tankvlotter, de brandstofpomp,
het filter, de benzinedrukregeling
en de afsluitklep één moduul. Deze
afsluitklep werkt samen met de air-
bagregeling. Het actiefkoolfilter is
op het moduul aangesloten. Er is
geen retourleiding vanuit de mo-
torruimte meer, ook die zit in de
moduul verwerkt.

Bij dieselmotoren komen er in
het filtermoduul een verwarmings-
element en warmtewisselaar voor
die samen met de waterafscheider
de dieselolie in topconditie moeten
houden. Voor een juiste inspuit-
hoeveelheid is ook de viscositeit
van de dieselolie belangrijk.

Zuivere interieurlucht
Naast deeltjes worden tegenwoor-
dig ook gassen door de interieur-
luchtfilters uit de toegevoerde
lucht gehaald. Pollen, plantende-
len, roet en rook zijn ongewenst,
ook ozon, stikstofoxyden en on-
aangename geurtjes worden door
deze filters uit het interieur ge-
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Mann+Hummel ontwikkelde deze olie-
filtermodule voor de BMW V8 DI diesel.
Let op de forse warmtewisselaar die in
het motorblok wordt geplaatst.
FOTO:MANN+HUMMEL

Voor de Audi V6 levert Mann+Hummel het complete inlaatmoduul,een
gecompliceerd geheel dat vrijwel geheel uit kunststof bestaat.
FOTO:MANN+HUMMEL

Speciaal voor dieselmotoren
construeerde Mann+Hummel een
centrifugaal omloopfilter met een
kunststof rotor.De rotor draait
sneller dan het gebruikelijke meta-
len exemplaar en is asvrij te ver-
branden.Schoonmaken is dus
niet meer nodig.
FOTO:MANN+HUMMEL

Mann+Hummel levert een alternatief
oliefilter voor het opschroeffilter:een
aluminium huis met kunststofdeksel
met een vervangbaar filterelement.Het
huis blijft op de motor zitten,het filter is
asvrij te verbranden.
FOTO:MANN+HUMMEL

weerd. Zelfs zwaveldioxyde en
aromatische koolwaterstoffen wor-
den in een actiefkoollaag opgevan-
gen. Als in een spons worden de
gassen opgezogen. De poriën in
het kool zijn 50.000 maal kleiner
dan de doorsnede van een hoofd-
haar. Dankzij deze poriën heeft 1
gram actief-kool een oppervlak
van ongeveer 1000 m3. Als het fil-
ter 20 bij 30 cm groot is, komt het
oppervlak overeen met dat van
vijftien voetbalvelden.

Interieurluchtfilters zijn niet
meer weg te denken uit de moder-
ne auto, voor de gezondheid van de
inzittenden zijn ze heel belangrijk.
De filters maken tegenwoordig
deel uit van een klimaatmoduul dat
bestaat uit een complete klimaatre-
geling met verwarming en airco
die zowel de luchttemperatuur, de
luchtvochtigheid als de zuiverheid
van de lucht in het interieur regelt.

Paul Klaver
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