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JUke microscopische partikeltjes er door
worden opgevangen. Vandaar dan OOK
de naam "M1cronlc" nIter.

Dit op zlchzelr Is echter niet het
een1ge lU"gUIUentten gunste van het
pap!.eren filter. Een verder voordeel is,
dat de verontreinigende substanties aan
di! buitenzijde van het filtreerende ele-
ment worden vastgehouden en niet IN
41t IIl8teriaal kunnen dringen, voordat
bl1n opmarsch wordt gestapt.
Dit 1:8 een teer waardevolle bijzonder-
hetd, niet alleen omdat daardoor de
tijdsduur van gebruik van zoo'n papie-
ren rllterelement aanmerkelijk greeter
wordt en bet veel langer duurt voordat
bet niet langer voor bet gebruik ge-
schikt is en moet wvrden vervan-
gen, maar ook omdat hiermede een ty-
pisch vel'5Ch.ljnselwordt voorkomen, dat
soms optreedt bij fBterelementen, die uit
Yilt zijn vervaardigd. een soort "af-
ICheldJngs" Of "afstoottngs" effect, dat
ontstaat ais de motor wordt stopgezet
en de druk op het mter ophoudt, waar-
bij het fütermateriaal uitzet, zooals dat
ook bij eel! spons plaats heeft en waar-
door k1e1nevuildeeltjes de kans krijgen
om verder het inwendige van het filter
blnnen te dringen, welk inflltreerlngs-
proces op den duur er Op Uitloopt, dat
vu1l, dat oorspronkelijk aan de bulten-
JI\Ide van het filter werd vastgehouden,
toch weer 1n de gefiltreerde olie terecht
komt.

Nog een andere waardevolle eigenschap
van zoo'n papieren filter is, dat bij
gebruik van "gedoopte ollën" de In
deze smeennlddelenaanwel!:ige "addi-
tives" niet In eenige belangrijke mate
dool' het llIter worden verwijderd.

Een opengewerkte afbeelding van het
Purolator Mlcronlc 011 Filter voegen
we bij dezen tekst, waaruit te zien valt
dat bet zeer eenvoudig van constructie
Is. Het papieren element wordt geperst
en geplooid, 1n den t.rant van een accor-
deon opgehangen om een cylindrisch
support VIlIl zink, dat behoorlijk Is ge-
perforeerd. De te fIJtreeren oUe treedt
binnen door een opening III het stalen
omhulsel. dat het geneete filter omgeeft,
passeert het papieren element en verlaat
het moor gezuiverd weer aan de onder-
zijde. In een normale uitvoering voor
automobielen worden circa 500 vierkante
inches van het flltI'eerende papterete-
ment omvat in een eenheid van 3';.,
inch diameter en 4 inches hoog, Men
krijgt eenig Idee 'Van de grootte van
het flJteroppervlak: aJs men weet, dat de
strook papier dÎe er in zit verwerkt voor
het "plooien" meer dan 10 voet lang Is.

Men kan deze papieren filters thans
In Engeland krijgen In allerlei afme-
tingen voor alle soorten personen- en
bedrIjfsautomobielen.

wat den levensduur van het element
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betreft, hangt de periode van vernieu-
wing natuurll,lk grootendeeJs al van de
omstandigheden waaronder een motor
werken moet, zoowel ook ten aanzien
van omgeving en type van wegoppervlak,
maar onder normale omstandigheden
mag worden verwacht dat zoo'n papIer-
filter over 'n af~tand "an 10 ii. 16,000 km
meegaat. Autobestuurders kunnen echter
altijd direct zien hoe de stand van za-
ken Is, door even een onderzoek met den
oltepetlatok In te stellen, Is de olie die
er aan kleeft niet schoon meer. dan Is
het tijd voor vervanging van het ele-
ment.

Op het oogenb11k worden bij Automo-
tive Products CO. Ltd. deze papIertil-
ters al vervaardigd met een capaciteit
van 600 stuks per uur, met behulp van
zeer moderne, ten deele automatisch ge-
controleerde werktuigen en we zullen
dit· filter binnenkort waarschijnlijk aan
de Nederlandsche markt zien versehlj-
nen, waarbij natuurlijk een zeer be-
langrijk punt Is of In de praktijk naast
de vennelde voordeelen, ook geen na-
d~lell aan den dag zijn getreden. Maar
In elk geval achtten we het verschijnsel
van het gebruik van papier als tiltree-
rend element voor autotIlters belangrijk
genoeg om er de aandacht van onze
lezers voor te vragen. K, R,
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