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ONDERDELEN 
Duurzame smering van transmissies en achterassen

op door het door de olie draaien van de tand-
wielen. Ook op steile hellingen komt er te wei-
nig olie op bepaalde plaatsen in de transmissie.
Volvo heeft de oliepompopbrengst onlangs met
20% vergroot en meldt dat 30% van de olie
naar de hoofdas en 70% naar de planetaire
overbrenging gaat. Bij hoge rijsnelheden
nemen de karnverliezen sterk toe, de tandwie-
len gooien te veel olie op. Een oliepomp maakt
het mogelijk de karnverliezen te beperken, het
is een analoog verhaal aan een te hoog oliepeil

Op deze tekening van een Volvo-bak is het oliefil-
ter rechtsonder te zien. In de bak zit de oliepomp
die de olie onder uit de oliepan aanzuigt. Het
merendeel van de gefiltreerde olie gaat naar de
planetaire overbrenging.
Tekening: Volvo

De door Scania toegepaste Allison-automaten heb-
ben oliefilters, zelfs twee stuks. Deze zijn inwendig
aangebracht en dienen ertoe vuil- en slijtagedeel-
tjes uit de olie te verwijderen.
Tekening: Scania

Oliefilters voor transmissies

Schakelen
zonder vuil
Oliefilters zijn op motoren niet meer weg te denken.

Dat er inmiddels ook filters bij transmissies en zelfs

achterassen worden toegepast, is minder bekend. Toch

zijn er heel goede redenen voor. De slijtage vermindert

en de olie gaat langer mee.

Bij de bedrijfswagens van Volvo en Scania wor-
den al meer dan tien jaar ‘full-flow’ of door-
stroomoliefilters gebruikt op de handgeschakel-

de bakken. Scania past zo’n filter ook toe bij de
achterbruggen. Een pomp zorgt voor de oliecir-
culatie en er kan vrij eenvoudig een oliekoeler
worden aangesloten op het circuit. Bij de
achterbruggen past Scania naast een oliepomp
ook het kroonwiel toe als oliepomp. De olie
wordt via een nauwkeurig geplaatste olievanger
naar het filter gestuwd. Bij personenauto’s
heeft de Honda NSX-druksmering van de trans-
missie, het schuinvertande kroonwiel drijft de
oliepomp aan. Er is een doorstroomoliefilter
achter de pomp geplaatst.

Minder slijtage
De reden om bij deze transmissies en achter-
bruggen een oliefilter toe te passen, heeft te
maken met het verlengen van de levensduur
van de onderdelen èn de smeerolie. De levens-
duur van de onderdelen wordt verkort doordat
harde slijtage- en vuildeeltjes in de lagers en
tussen de tandwielen terechtkomen. Door het
verversen van de olie worden veel slijtagedeel-
tjes afgevoerd. Als er een doorstroomoliefilter
wordt gebruikt, zullen met name de grotere
vuildeeltjes worden opgevangen. Logisch dat de
olie dan langer kan blijven zitten en de onder-
delen langer meegaan.
Als er een oliepomp wordt gebruikt om de olie
rond te pompen, kan de gefilterde en vaak ook
gekoelde olie worden gebruikt om de hoogst
belaste onderdelen te koelen en te smeren. Dat
is nodig bij lage rijsnelheden zoals bij (zeer)
zwaar transport, want dan spat er te weinig olie

Fit for life
NTZ levert op het moment 6 filters die bij
motoren of transmissies kunnen worden toe-
gepast en 3 filters voor hydraulische toepas-
singen. Ze maken allemaal gebruik van een
radiale doorstroming van het filterelement.
Voor een juiste toepassing is een goede olie-
analyse noodzakelijk. Op basis van het aantal
slijtage- en vuildeeltjes en de chemische ana-
lyse van de olie worden er adviezen gegeven
over de standtijd van het filter en de olie.
Uiteraard wordt ook een beeld van de
mechanische toestand van het bewuste com-
ponent verkregen.
In het transmissieoliefilter zit 55 meter filter-
papier dat in 256 lagen is gewikkeld. Er gaat
zo’n 0,75 liter olie per uur doorheen, dat is
ongeveer 5% van de totale oliestroom. Er
worden deeltjes kleiner dan 0,5 µm uit de
olie gefilterd. Ford gaat bij het ontwerp er
van uit dat een filter ‘fit for life’ moet zijn,
dat wil zeggen zeker 150.000 miles dus zo’n
240.000 km mee moet gaan. Dat stelt hoge
eisen aan de filterkwaliteit, want naast de
ongewenste koper en ijzerdeeltjes moet het
filter ook vocht opnemen. ●
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Als de olie koud is, is ze stroperig. Dat is niet
bevorderlijk voor een goede smering. Zowel
Volvo als Scania hebben de ervaring dat onder
deze omstandigheden druksmering gunstiger
is. Maar dan wel met een goede drukregeling
en een speciale oliekwaliteit. De drukregeling
is gelijk aan die we bij motoren kennen. Er is
een overdrukklep voor het oliefilter en een
oliedrukregelklep voor het beperken van de
oliedruk in het smeercircuit en de oliekoeler.
De transmissieoliën moeten bij lage temperatu-
ren goed te verpompen zijn, er mag vooral
geen wasvorming optreden. Zulke oliën in
combinatie met druksmering, filtrering en
koeling scheppen de condities voor een lange
olieverversingstermijn en een lange levensduur
van de transmissie of achterbrug.

Rol van het fijnfilter
Als het bovenstaande goed voldoet, waarom
zien we dan toch de toepassing van ‘by-pass’ of
omloopfilters voor transmissies? Er komen zeer
hoge olietemperaturen voor in transmissies,
vooral in automatische bakken. Deze hoge tem-
peraturen, van wel 170ºC, werken de oxidatie
van de olie in de hand. Daarbij ontstaan harde
kooldeeltjes die ongewenst zijn. Olieoxidatie
wordt gestimuleerd door kleine ijzer- en koper-
deeltjes die in een vochtige omgeving als kata-
lysatoren werken. De ijzerdeeltjes verlagen de
olielevensduur met een factor 9, koperdeeltjes

in een motor. Als er een oliepomp is, kan de
transmissieolie in het transmissiecarter blijven
terwijl alle onderdelen toch de juiste hoeveel-
heid olie toegevoerd krijgen. Het aandrijven
van de oliepomp kost dan minder vermogen
dan de karnverliezen die bovendien schuimvor-
ming in de hand werken.

Bij bepaalde versnellingsbakken gebruikt Volvo
een doorstroom- of full-flow oliefilter. Het filter-
element zit op de uitgang van de oliepomp.
Het filterhuis heeft aansluitingen 
voor een oliekoeler.
Tekening: Volvo

Scania gebruikt voor alle transmissies een door-
stroomoliefilter. Een oliepomp zorgt ervoor dat er
ook op steile hellingen overal voldoende koeling
en smering is. Het gaat om opschroeffilters.
Tekening: Scania

tage. In 1991 nam
NTZ Nederland het
Duitse moederbe-
drijf over en werd
NTZ International
Holdings met een
vertegenwoordiging
in 21 landen opge-
richt. In 1993 werd
de hydraulische
industrie benaderd
en startte Koppen &
Lethem met de toe-
passing van het NTZ-
microfilter. Een vol-
gende stap naar
levering aan
Original Equipment
Manufacturers
(OEM’s) kwam toen
in 1998 een econo-
misch uitwisselings-
programma met
Lockheed Martin
USA tot stand
kwam. Ford is over-
tuigd van het
levensduurverlen-

gend effect op de
ATF van het NTZ-fil-
ter. Daarom wordt de
komende generatie
automaten voor
Sport Utility Vehicles
en lichte bedrijfsau-
to’s voorzien van
zo’n fabrieksgemon-
teerd ‘prefixed’ NTZ
filter. Daar zal het zo
goed als zeker niet
bij blijven. Andere
transmissiefabrikan-
ten tonen ook
belangstelling, zelfs
voor motoren wordt
er opnieuw naar by-
passfilters gekeken.
Het mag dan enkele
jaren hebben
geduurd, de omscha-
keling van achteraf
opbouwen tot
fabrieksmontage is
dan toch een feit.
Zo’n ontwikkeling
verdient navolging! ●

NTZ levert aan Ford
In 1973, dus ten tijde
van de eerste brand-
stofcrisis, werd het
filterontwerp van
Zimmer door de
heren Neuber en
Teschen in productie
genomen. De Duitse
overheid stelde geld
beschikbaar om het
brandstof- en smeer-
olieverbruik te ver-
minderen. NTZ kreeg
naam door het
gebruik van het fijn-
filter om roet uit de
smeerolie van stads-
busmotoren in Aken
te verwijderen.
Daardoor nam de
olieverversingster-
mijn sterk toe.
In 1986 werd NTZ
Nederland opgericht.
De aandacht ging
vooral uit naar mon-
tage achteraf ofwel
‘after-market’ mon-

Voor een in de VS
geproduceerde Ford
automaat voor een SUV
levert het Nederlandse
NTZ een omloop- of by-
passoliefilter. Dankzij
de fijnfiltrering gaat de
ATF langer mee.
Foto: NTZ

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



ONDERDELEN 
Duurzame smering van transmissies en achterassen 

zelfs met een factor 30!
Doorstroomoliefilters voor transmissies kunnen
deeltjes van 15 micron nog filtreren, maar deze
deeltjes zijn veel kleiner. Vandaar dat fijnfiltre-
ring nodig is. Daarmee worden deeltjes tot 0,5
µm uit de olie gehaald. En zie: het werkt! De
transmissieolie blijft in topconditie, vandaar
dat transmissiefabrikanten er positief tegenover
staan. Een voortrekkersrol speelt hierbij de fil-
terfabrikant NTZ.
Er is een tweede oplossing voor het oxidatiepro-
bleem: speciale volsynthetische transmissieoli-
ën op basis van poly-alpha-olefinen (PAO’s) en
esters. Deze oliën hebben een geweldige reputa-
tie opgebouwd. Aangetoond is dat de bijzonde-
re moleculaire opbouw van de PAO’s een sterke
verlaging van de temperatuur van de in aangrij-
ping zijnde tandflanken bewerkstelligen. Zulke
oliën zijn levensduurvulling bij vrijwel alle
transmissies van personenauto’s en halen
500.000 km bij bepaalde bedrijfswagenachter-
bruggen.

Moeilijke keus
Het zal duidelijk zijn dat er voor transmissies
met een oliepomp nu een keus is tussen het

aanbrengen van een omloopfijnfilter in combi-
natie met het toepassen van een minder dure
minerale transmissieolie òf het gebruiken van
een dure volsynthetische transmissieolie.
Bedenk daarbij dat er dan vaak ook nog een
oliepomp met aandrijving uitgespaard kan wor-
den, in ieder geval bij achterbruggen. Dat laat-
ste geldt niet voor automatische bakken die
alleen al vanwege de koppelomvormer een olie-
pomp nodig hebben. De levensduur van zulke

vol-synthetische transmissieoliën wordt overi-
gens beperkt door het opraken van de additie-
ven die aan de basisoliën zijn toegevoegd. Daar
verandert filtreren niets aan.
Bij meertrapsautomaten en CVT’s kan een fijn-
filter de olielevensduur aanzienlijk verlengen.
De meerkosten zijn aanvaardbaar omdat er
toch al een oliepomp aanwezig is. ●

Paul Klaver

wagens zich gestabi-
liseerd hebben tus-
sen 100.000 en
150.000 km is er
geen reden om een
bijzondere filter-
techniek voor de
motorolie toe te
passen. Bij automo-
toren ligt de zaak
eigenlijk net zo, met
dien verstande dat
fijnfilters niet voor-
komen. Kennelijk
weegt het nut ervan
nog niet op tegen
de kosten, zo er al
een aantoonbaar
nut is. De condities
waaronder motor-
olie zijn werk doet,
zijn heel anders dan
die van een trans-
missie-olie.
Het verlengen van
de olieverversing-
stermijn kan alleen
gebeuren op advies
van de motor- of
transmissiefabrikant.
In geval van proble-
men is een garantie-

of coulanceclaim al
bij voorbaat kans-
loos. Dat goed filtre-
ren absoluut nodig
is, is duidelijk. Maar
er zijn nog tal van

Achteraf monteren en de risico’s
andere factoren die
de levensduur van de
olie beperken en die
niet door een
(fijn)filter kunnen
worden beïnvloed. ●

Het achteraf aan-
brengen van oliefil-
ters wordt door geen
enkele motor- of
transmissiefabrikant
aangeraden tenzij
zo’n filter deel uit-
maakt van een
fabrieksinstallatie.
Meestal wordt de
smeerolielevensduur
verlengd in verhou-
ding met de toege-
nomen olievoorraad,
dus 10% meer olie
geeft een 10% lang-
ere verversingster-
mijn. Centrifugaal
fijnfilters worden al
tientallen jaren toe-
gepast bij bedrijfs-
wagenmotoren, er is
geen aanwijzing dat
motoren met zo’n
fijnfilter een langere
levensduur hebben
dan motoren die
alleen over hoofd-
stroomoliefilters
beschikken.
Nu de verversingster-
mijnen bij bedrijfs-

Om de garantie niet in gevaar te brengen kan men
alleen in overleg met de motor- of transmissiefa-
brikant de verversingstermijn verlengen!
Foto: Jan Lieftink

Bij tandemassen past Scania een
oliepomp en een doorstroomoliefil-
ter toe. De pomp zit op de pignonas,
het filter zit (op de tekening niet
zichtbaar) aan de buitenkant op de
achterbrug.
Tekening: Scania

Alle Scania-achterassen zijn voorzien van een
opschroefoliefilter dat in een huis zit dat op de
achterbrug is bevestigd. Het kroonwiel werkt als
oliepomp.
Tekening: Scania
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