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ONDERDELEN 
Filterontwikkelingen bij Sogefi

Director Oil Filtration Systems staat op het kaar-
tje van Daniel Fertil. Hij werkt voor Sogefi, en in
zijn kantoor in Guyancourt bij Parijs wordt hij
omringd door een reeks uiteenlopende filters,
met tal van verschillende merknamen. We zien
Purflux, Fram, Fiaam, Tecnocar, Crosland,
Coopers en PPR. “Allemaal Sogefi-merken”, ver-
telt Fertil. Als hij een groot aluminium deel met
een paar kunststof pijpen en een zwarte schroef-
dop toont, wordt ineens duidelijk waarom er
‘Systems’ op zijn kaartje staat. Dit is de oliefil-
termodule van de Volkswagen V10 5 liter TDI
motor. Want was een oliefilter vroeger per defi-
nitie een ‘spin-on’, een filterelement in een
metalen behuizing dat als één geheel tegen het
motorblok wordt aangeschroefd, een groeiend
deel van de Sogefi-productie bestaat nu uit
‘rechargebles’, vervangbare filterelementen in
een eigen module. Het milieu was de drijvende
kracht achter deze ontwikkeling. Immers een
filterelement zonder metalen huis is veel
gemakkelijker te recyclen. Maar de rechargebles
bieden nog een voordeel, hun modules kunnen
worden uitgebreid met tal van extra functies.
De VW V10 TDI-module is een goed voorbeeld.
De module bevat naast het filterelement ook
een oliekoeler. Het gaat om een platenkoeler die
maximaal 15 kW aan warmte van de olie naar
de motorkoelvloeistof kan overdragen. Die

wordt aan- en afgevoerd door de pijpen aan de
voorkant van de module. En omdat er toch koel-
vloeistof door de module stroomt, herbergt die
tevens de thermostaat. Terug naar de olie, de
module bevat verder nog een oliedruksensor en
de kunststof olievulhals. Sogefi levert de modu-
le compleet aan Volkswagen, dat het hele spul
slechts voor in de V van de motor hoeft te bou-
wen. Die plaatsing maakt de module lekker
gemakkelijk bereikbaar. Het voordeel daarvan
moet niet overdreven worden, want het rechar-
geble filter onder de zwarte kunststof schroef-
dop hoeft niet vaker dan eens per 50.000 km
uitgewisseld te worden. De filterwissel wordt
verder vereenvoudigt door de plunjer onder aan
het element. Zodra het element uit de module

wordt genomen opent die de ‘anti-drain’-klep
zodat de olie uit de module kan weglopen.

Anders vouwen
Een verversingsinterval van 50.000 km is geen
geringe opgave voor een filterelement. Zeker
ook omdat de omstandigheden waaronder het
oliefilter zijn werk moet doen almaar ongunsti-
ger worden. Allereerst krijgt het oliefilter in het
overvolle motorcompartiment maar een mini-
mum aan ruimte toegemeten. Het filtermateri-
aal wordt dan ook steeds vaker in de zogenaam-
de ‘chevron’-vorm gevouwen. Dat biedt 20%
meer filteroppervlak bij dezelfde afmetingen.
Het 50 jaar oude patent op deze Purflux-vinding
is al lang verlopen zodat ook andere fabrikan-

Het oliefilter maakt
steeds vaker deel uit
van een complete mo-
dule. Sogefi levert VW
een aluminium huis met
koelwater-oliekoeler,
thermostaat, oliedruk-
sensor, kunststof olie-
vulhals en een oliefilter-
cartridge onder een
kunststof draaidop.

Zelfs de kleinste deeltjes berokkenen schade

Strijd tegen vuil
Strengere milieueisen en langere service-

intervallen, twee belangrijke ontwikkelin-

gen in de autobranche. Bijna ieder onder-

deel in een auto heeft er mee te maken:

motoren moeten schoner, banden stiller,

carrosserieën lichter, kunststoffen beter

herbruikbaar. En filters? Ach ja, filters.

Onooglijke dingen eigenlijk. Toch is onder-

schatting van hun belang levensgevaarlijk,

zowel in ontwikkeling als in onderhoud.
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Synthetische vezels hebben een kleinere diameter
dan cellulosevezels en kunnen daarom een groter
percentage kleinere deeltjes tegenhouden. Een
web van nanovezels stopt ook deeltjes onder 1µm.
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Cellulose, het traditionele filtermateriaal, verliest zijn sterkte onder invloed
van veroudering. Voor een cellulose oliefilterelement is een standtijd van
30.000 km daarom wel het maximum. Synthetische vezels maken in principe
onderhoudsintervallen van 100.000 km mogelijk. Toch gaan die er voorlopig
niet komen. In de Euro 5-motoren die nu in ontwikkeling zijn beperkt olie-
oxidatie de lengte van de service-intervallen.

Vouwvormen

Capaciteit 
(service-interval)

Spiraal 140%

Chevron 120%

Recht 100%
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30.000 km

Mix tot 
50.000 km

Synthetisch meer 
dan 50.000 km

Service-
interval

ten chevronvormig vouwen. Wel nog uniek voor
Sogefi-filters is de nieuwe spiraalvormige vouw-
wijze die zelfs 40% extra capaciteit geeft ten
opzichte van de traditionele rechte vouwwijze.
Een tweede methode om de capaciteit van een
filter met beperkte afmetingen te vergroten is
het verhogen van de doorstroomsnelheid. “De
‘flow rate’ in filters voor motoren die nu ont-
wikkeld worden is wel tweemaal zo hoog als
drie jaar geleden”, zegt Daniel Fertil. Maar niet
alleen de oliesnelheid neemt toe, ook de olie-
temperatuur. Die ontwikkelingen hebben grote
invloed op de veroudering van cellulose, het tra-
ditionele filtermateriaal. Die degradatie maakt
cellulose vatbaarder voor scheuren en barsten.
Synthetisch, polyester filtermateriaal kent dat
probleem niet. Het heeft bovendien nog een
voordeel ten opzichte van cellulose. In tegenstel-
ling tot synthetische vezels zwellen cellulose
vezels namelijk als ze in contact komen met
water. Het gevolg is dat de doorstroomweer-
stand van een cellulose filter in een auto die
vooral op korte ritjes wordt ingezet sterk toe-
neemt.
Naast die nadelen heeft cellulose ook een voor-
deel, het is een natuurlijk materiaal, en in
tegenstelling tot de mens streeft de natuur niet
naar orde. De vezels liggen dus in totale wanor-

de door elkaar, terwijl synthetische vezels veel
netter in het gelid staan. In filtermateriaal is
wanorde zo gek nog niet, het zorgt voor een
meer effectieve filterwerking.
Een volgend verschil tussen cellulose en synthe-
tisch materiaal is de diameter van de vezels. De
kleinere diameter van synthetische vezels
maakt dat materiaal geschikter om de kleinere
deeltjes te filteren. Het VW V10 TDI-oliefilterele-
ment combineert de voordelen van beide mate-
rialen door ze beide te gebruiken. Het materiaal
bestaat uit samengevouwen laagjes cellulose en
een polyester, een mix dus.
Filtermaterialen worden ook op een heel andere
manier gecombineerd in oliefilters. Een aantal
OE-toepassingen maar ook het Renault Formule
1-oliefilter bestaat uit twee filters, een hoofdfil-
ter en een bypassfilter. Steeds gaat zo’n 90% van
de oliestroom door het hoofdfilter en 10% door
de bypass. Die laatste is een fijnfilter en vangt
90% van de deeltjes kleiner dan 10 µm weg. Een
dergelijke fijnmazigheid in de hoofdstroom zou
voor een veel te groot drukverlies in het filter
zorgen. Dankzij de combinatie van hoofd- en
bypassfilter kunnen dergelijke deeltjes een aan-
tal ‘rondjes’ door het hele oliecircuit maken
maar eindigen ze na verloop van tijd toch in het
bypassfilter.

Slimmer vouwen van
het filtermateriaal ver-

groot het filteropper-
vlakte en daarmee de

capaciteit om vuil op te
nemen en dus de

standtijd. De chevron-
vouw geeft 20% meer

oppervlakte dan de
rechte vouw, de spi-

raalvormige vouw
biedt zelfs 40% meer.

Foto’s /Tekeningen: Sogefi 
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Champignons
Een iets andere combinatie van filters zien we
in interieurluchtfilters. Die maken gebruik van
puur synthetisch filtermateriaal om piepkleine
deeltjes als pollen en bacteriën buiten de auto
te houden. Voor deeltjes kleiner dan 1 µm heeft
Sogefi zelfs nanovezels ontwikkeld. Die liggen
als een web over het synthetisch materiaal
heen. Om naast deeltjes ook gassen als onver-
brande koolwaterstoffen, NOx, SOx, ozon, ben-
zeen en tolueen buiten te houden worden inte-
rieurluchtfilters uitgerust met een laag actief
kool dat zulke stoffen bindt. Dergelijke filters
zijn herkenbaar aan hun grijze kleur en een
grotere dikte van het filtermateriaal. Wie alleen
op het eerste afgaat kan bedrogen uitkomen.
Sommige fabrikanten kleuren ook interieurfil-
ters zonder actief kool grijs.
Die grotere dikte van een actief koolfilter mag
voor een betere herkenbaarheid zorgen, maar
heeft ook een nadeel: meer weerstand en dus
een groter drukverlies. Tot op zekere hoogte is
dat op te vangen met een krachtiger ventilatie-
systeem, maar er zijn grenzen en dus zoekt
Sogefi actief naar methoden om met een mini-
mum aan carbon, een maximum aan resultaat
te bereiken. Men beproeft nu een systeem dat
het filter verhit als de auto stilstaat, het gebon-
den gas komt dan vrij en kan worden afgevoerd.
Een ander interieurfilterprobleem is de groei
van bacteriën en schimmels. Er worden comple-
te champignonkwekerijen rondom interieur-
luchtfilters aangetroffen. Sogefi zoekt de oplos-
sing in micro-caps. Dat zijn microscopisch klei-
ne bolletjes met bacterieverdelgend middel die
op het filtermateriaal zitten. Gespreid over de

levensduur van het filter klappen die bolletjes
stuk voor stuk open en komt het middel vrij.

Slimme temperatuurregeling
Bacteriën spelen ook een rol in brandstoffilters,
met name bij moderne diesels. De opgewarmde
retourbrandstof zorgt in de tank voor condensa-
tie. Dat water kan vervolgens voor allerlei ellen-
de zorgen. Het stimuleert bacteriegroei, wat tot
corrosie van het injectiesysteem leidt en het
zorgt voor een verminderde smering door de

brandstof en dus voor vreten.
Als overgeschakeld wordt op Biodiesel kunnen
de problemen nog groter worden. Dat is name-
lijk hygroscopisch en trekt dus water aan. Bij
koude kunnen ijskristallen dan het filter ver-
stoppen. Bovendien laat Biodiesel zich afbreken
onder invloed van water met ook verstopping
als resultaat. Moderne dieselbrandstoffilters
moeten dus niet alleen meer dan 90% van alle
deeltjes tot 3 à 5µm wegfilteren om de fijne me-
chanica van het hogedrukinspuitsysteem te be-
schermen, ze moeten ook het water afscheiden.
Daartoe gebruikt Sogefi een filtermedium uit
een mix van cellulose en glasvezel of polyester.
Het water dat die vezels afstoten komt in een
klein houdertje onderin het filterhuis terecht.
Het aftappen daarvan gaat bij sommige syste-
men automatisch maar in de meeste gevallen is
het aan de werkplaats om de aftapschroef
onderaan het filterhuis tijdig open te draaien.
Overigens heeft VW voor zijn V10 TDI de brand-
stoffiltermodule nog een extra functie toebe-
dacht, het voorverwarmen van de brandstof in
de winter. Bij temperaturen onder de 10°C is
dat nodig omdat de brandstof al bij de minste
neiging tot vervlokken het filter begint te ver-
stoppen. In de V10 zorgt de opgewarmde retour-
brandstof uit de pompverstuivers voor die voor-
verwarming. Heel slim, want daarmee wordt
meteen het probleem van condensatie in de
tank bestreden. Tot groot verdriet van Daniel
Fertil gunde Volkswagen de ontwikkeling en
levering van deze filtermodule niet aan Sogefi,
maar aan een concurrent. ●

Erwin den Hoed

De chevronvouw, hier in een spin-on
oliefilter geeft meer filteroppervlak-

te bij gelijkblijvende filterinhoud.

Actief koolfilters zijn te herkennen aan hun grijze dikke medium. Treft u een
filter met grijs maar niet dik medium, dan zou dat wel eens een Arabische
imitatie kunnen zijn. Dit filter zal geen gas binden. Wellicht laat het na korte
tijd alle lucht wel ongefilterd door omdat de zijkanten niet goed gelijmd zijn.

Moderne diesels eisen een steeds fijnere filtratie
van de brandstof. De productie van zulke filters
vindt in stofvrije ruimtes plaats. Dat maakt wel
duidelijk dat ook bij het wisselen van dieselbrand-
stoffilters de nodige ‘hygiëne’ in acht moet wor-
den genomen. Dat geldt in het bijzonder voor de
rechargebles. Zorg voor schone handen en een
schone omgeving, reinig het filterdeksel en huis
vooraf en zorg bij het uitwisselen dat het nieuwe
filter al uitgepakt onder handbereik ligt.

De nieuwe spiraalvouw doet het nog
weer beter op dit gebied.
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