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



ATC INFORMATIE
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Mann+Hummel filtert steeds slimmer

Filters zitten in de hoek waar de klappen

vallen. Ga maar na. Ze krijgen minder

ruimte, moeten beter filteren en langer

standhouden. Filterfabrikant Mann+

Hummel slaat terug en toont de Drentse

ATC-leden een reeks innovatieve filter-

technieken.

Motorparts uit Etten Leur is de Ne-
derlandse importeur van Mann+
Hummel-filters. Het bedrijf levert
aan automaterialengrossiers en in-
dustriële bedrijven. Dat klinkt als
een simpel klusje, maar lang niet
altijd kan Motorparts volstaan met
het naar binnen schuiven van een
doos filters. Heel vaak vragen klan-
ten om technisch advies. Gelukkig
heeft Motorparts dan Cor Koore-
vaar en Tijs Weggen achter de hand.
In oktober moesten de Motorparts-
klanten het één avond zonder hun
filteradviseurs doen. Die spuidden
toen hun filterkennis voor de
Drentse ATC-ers.

Hoge eisen
Cor Koorevaar toont drie foto’s. Van
links naar rechts kijken we onder
de motorkap van een VW Golf II uit
1988, een Golf IV uit 1999 en een
Golf V uit 2004. Opvallend, in 1988
had het luchtfilterhuis een royale
en droge plaats achterin de motor-
ruimte, net voor het schutbord. In
1999 was het al een stuk voller
onder de kap en kreeg een kleiner
luchtfilter een plaatsje aan de zij-

Strijd tegen
 ongewenst vuil

kant boven de linkerwielkast. In
2004 is het nog weer voller. Een
klein rechthoekig luchtfilterhuis
heeft kort achter de grille, volledig
ingebouwd door andere onderde-
len, nog net een plaatsje gevonden.
“De ruimte wordt steeds kleiner en
de eisen steeds hoger”, licht Koore-
vaar toe. “De 1.6 FSI motor uit de
Golf V levert veel meer vermogen
dan de 1.6 uit 1988. Meer vermogen
vraagt meer lucht. Dus moet er
meer lucht door een kleiner lucht-
filter.” Meer lucht, betekent meer
vuildeeltjes. Dus je mag verwach-
ten dat het filter eerder vol zit.
Maar zo werkt het niet: “De onder-
houdsintervallen zijn juist langer
geworden”. Maakt dat het leven

van een luchtfilter al niet eenvou-
dig, het wordt nog lastiger: “De
motorfabrikant werkt met steeds
kleinere toleranties dus mag het
filter nóg minder deeltjes doorla-
ten”.

Slimme materialen
Om aan al die eisen te voldoen
heeft Mann+Hummel in veel toe-
passingen het oude cellulose filter-
materiaal vervangen door nieuwe
synthetische materialen: “Ons Mi-
crograde N-materiaal heeft veel
meer en veel dunnere vezels dan

cellulose”. Bovendien neemt de
dichtheid van het materiaal vanaf
de aanstroomzijde toe: “De eerste
twee millimeter hebben een vrij
open structuur. Het materiaal daar
kan dus veel vuildeeltjes opnemen.
De laatste millimeter is veel dich-
ter. Die is bedoeld voor de fijnfiltra-
tie”. Koorevaar toont een luchtfil-
ter voor de Audi A8 uit dit materi-
aal: “De A8 4.2 TDI heeft 400 pk,
het filter moet 60.000 km mee,
maar Audi wil geen bult op de kap.
Dit filter kan 350 gram vuil opne-
men voor het vervangen moet wor-

Cor Koorevaar en zijn collega Tijs Weggen leiden de Drentse ATC-ers in één
avond op tot filterspecialisten.

Golf-generatie II, IV en V, het luchtfilter krijgt steeds minder ruimte, moet langer mee en beter presteren.
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den. Een even groot filter uit cellu-
losemateriaal zou niet verder ko-
men dan de helft”.

Filtreren in twee stappen
“En hoe zit dat met sportluchtfil-
ters”, wil een ATC-lid weten. Koore-
vaar toont een grafiek die een
Mann-filter vergelijkt met een
sportluchtfilter. Het sportfilter kan
maar half zoveel vuil opnemen.
“Niet zo erg”, vindt Koorevaar. “Ge-
woon vaker vervangen”. Maar dan
komt het tweede deel van de gra-
fiek. Dat toont het percentage vuil-
deeltjes dat beide filters afvangen.
Het Mann-filter komt tot 99,8%, het
sportfilter tot 92,5%. “Dat lijkt alle-
bei hoog, maar dat is het niet”,
waarschuwt Koorevaar. “Als je van
99,8% zakt naar 99,0%, neemt je
motorslijtage al met een factor vier
toe. Met een filter dat maar tot
92,5% komt, moet je dus regelmatig
je motor vervangen. Op het circuit
niet zo erg, maar op de weg is dat
toch vervelend.”
Een ander ATC-lid neemt het op
voor sportfilters: “Wij werkten in
een stoffige omgeving met Hof-
mans-veegmachines. De Mann-
luchtfilters zaten binnen een dag
vol. Nadat we er een K&N-sportfilter
voorplaatsten, gingen ze een maand
mee”.
“Prima oplossing”, vindt Koorevaar.
“Zo filter je in twee stappen. De
grotere deeltjes vang je op met het
K&N-filter.”
Filteren in twee stappen kan ook
met een cycloonfilter: “De vuile in-
laatlucht wervelt dan eerst om het
filter heen. De zwaardere deeltjes
worden naar buiten geslingerd en
afgevoerd, zo bereikt maar 15% van
de deeltjes het eigenlijke filter”.
Maar ook de fabrikanten van

trucks, tractoren, graafmachines en
bulldozers reserveren steeds min-
der ruimte voor het luchtfilter, dus
ontwikkelde Mann+Hummel het
CompacPlus-filterelement. Dat is
opgebouwd uit honingraat filter-
materiaal dat niet gevouwen is,
maar gewikkeld. Nog een verschil:
“De lucht stroomt niet aan vanaf de
omtrek, maar vanaf een van de
twee vlakke zijden. Dat geeft meer

filteroppervlakte in dezelfde ruimte”.
Heel mooi, maar hoe zit het dan
met de cycloonwerking? “Goede
vraag”, vindt Koorevaar. “Kennen
jullie de Dyson-stofzuiger? In plaats
van een stofzuigerzak gebruikt die
pijpjes die de lucht laten wervelen.
Daardoor slingert het vuil naar bui-
ten. Mann+Hummel gebruikt een
soortgelijk systeem als voorafschei-
der bij het CompacPlus-filter. Dat
zogenaamde Picoflex-systeem re-
kent af met 95% van het vuil.”

Interieurfilter vraagt 
om uitleg
Terwijl Koorevaar met een glaasje
water een vuiltje uit zijn keel
spoelt, neemt zijn collega Tijs Weg-
gen het woord: “Niet alleen de tech-
niek verdient bescherming tegen
vuil, ook de inzittenden”. Hij legt
uit waarom: “Een automobilist die
zes minuten door de stad rijdt,

Het Audi A8 luchtfilter uit synthetisch
materiaal weegt aan het einde van
zijn levensduur 350 gram meer dan
aan het begin.

Links een standaard cycloonfilter. De inkomende lucht wervelt om het filter.
Slechts 15% van de vuildeeltjes bereikt het filterelement. De inlaatlucht gaat
het element binnen via de omtrek en stroomt via het midden naar de motor.
Rechts het Picoflex-systeem met het CompacPlus-filterelement. De lucht
stroomt aan één kant binnen en gaat richting motor via de tegenoverliggen-
de kant.

De ‘Dyson’-pijpjes van het Picoflex-systeem zorgen voor het cyclooneffect.
Schoepjes laten de inlaatlucht dwarrelen, zodat de vuildeeltjes naar buiten
worden geslingerd. Het systeem werkt optimaal als met hulp van de uitlaat of
radiateurfan het vuil continu wordt afgezogen.
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Door afzuiging gaat 10% van de aangezogen lucht
samen met 95% van de vuildeeltjes terug naar

 buiten.

Het Picoflex-systeem met rechts de
‘Dyson’-pijpjes en links het Compac-
Plus-filterelement.
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krijgt evenveel vuil binnen als een
voetganger die een half uur over de
trottoirs van dezelfde straten loopt”.
Hoe dat kan? “Het ventilatiesys-
teem zuigt vuildeeltjes en schade-
lijke gassen aan en blaast die recht
in het gezicht van de inzittenden.”
Gelukkig is er het interieurfilter:
“Een goed interieurfilter houdt
99,8% van alle vuildeeltjes groter
dan 0,5 micrometer buiten. Zo blij-
ven dus niet alleen stof en roet bui-
ten, maar ook pollen”. Dat is belang-
rijk: “45% van de mensen is in eni-
ge vorm allergisch voor pollen”.
Extra voordeel van een interieurfil-
ter: “Het houdt de verdamper
schoon. Daardoor werkt de airco 
efficiënter en gaat hij niet stinken”.
Heel mooi allemaal, maar ook van
koolmonoxide, stikstofdioxide,
ozon en andere schadelijke gassen
krijgt de automobilist een vijfvou-

dige dosis binnen. “Houdt het inte-
rieurfilter die gassen ook buiten?”,
wil een ATC-lid weten. “Dat doen al-
leen filters met een actieve kool-
laag”, is het antwoord. “Kool adsor-
beert die gassen. Denk aan Norit,
dat bindt schadelijke stoffen in de
maag op dezelfde manier.”
Kan zijn, maar zo’n actieve kool-
laag maakt het filter duurder. En
zoals het filter van de fabrikant
geen ruimte mag innemen, mag
het van de klant niets kosten. Weg-
gen ziet dat niet zo somber in: “Een
groot deel van de klanten betaalt
graag een beetje extra voor een ac-
tief koolfilter als u het voordeel
daarvan uitlegt”. Een Drents ATC-
lid zit met nog een probleem: “Het
zijn niet alleen de kosten van het
filter waar mijn klanten tegenaan
hikken, maar ook de kosten van
montage”.

Ook daarvoor heeft Weggen een op-
lossing: “Bij ieder Mann-interieur-
filter zit een montage-instructie.
Geef die maar mee aan de klant.
Dan kan hij zelf zien dat u voor die
€90,- wel het hele dashboardkastje
van zijn Opel Zafira heeft moeten
uitbouwen”.

Natte filters
Na de droge filters is het de beurt
aan de natte filters. Daar spelen
vergelijkbare problemen. Ook die-
selbrandstoffilters krijgen minder
inbouwruimte, moeten steeds fij-
ner filtreren, langer mee gaan en
ondertussen meer water buiten
houden. Oliefilters hebben behalve
met langere standtijden ook te
maken met synthetische olie die de
traditionele filtermaterialen het
leven zuur maakt. En ze mogen
nóóit blokkeren. Beter vuile olie,

dan geen olie!
Koorevaar en Weggen nemen alle
tijd om die problemen en hun op-
lossingen uitvoerig te bespreken.
Maar net als in de auto is ook in
AMT de ruimte voor filters beperkt.
Weet u nog niet genoeg? Houd dan
de ATC Agenda-pagina in de gaten.
Mann+Hummel komt terug. �

Erwin den Hoed

Hoe filtert een filter?
Hoe filtert een filter? Die vraag
ligt zo voor de hand dat je ‘m
haast vergeet te stellen. Gelukkig
leggen Cor Koorevaar en Tijs
Weggen het uit: Een filter filtert
op drie manieren. De eerste is
door traagheid. De lucht of vloei-
stof stroomt om een vezel van
het filter heen. Maar de zwaarste
deeltjes kunnen die baan niet
volgen. Door hun traagheid bot-
sen ze pardoes op de filtervezel.
De tweede manier is het blok-
keereffect. Iets lichtere deeltje
volgen wel de baan van het me-
dium maar raken de vezel aan de
zijkant en worden daardoor ge-
blokkeerd.

De derde manier is diffusie. De 
allerkleinste deeltjes volgen wel
de lucht of vloeistof, maar wijken
daar door allerlei ongerichte toe-
valsbewegingen ook vanaf.
Komen ze in aanraking met een
vezel dan blijven ze hangen. Dif-
fusie hangt dus af van toeval. 
Een filtermateriaal met een grote
diepte en veel dunne vezels helpt
het toeval een handje.

Filteren met vuil
Bij een filter in gebruik filteren
niet alleen de vezels. Ook het al
opgevangen vuil filtert nieuwe
vuildeeltjes. Daardoor filtert een
nieuw filter minder goed dan een

filter dat al enige tijd in gebruik is.
Terwijl het filter over zijn levens-
duur vuil opneemt, neemt het
drukverlies over het filter nauwe-
lijks toe. Tot het moment dat het
filter bijna vol zit met vuil. Dan
neemt het drukverlies ineens ra-
zendsnel toe. Dat is het uiterste
moment om het filter te vervan-
gen. �

Traagheid, het blokkeereffect en dif-
fusie stoppen vuildeeltjes die door
een filter proberen te dringen.

Links, filtermateriaal aan het begin van zijn levensduur. Er zitten nog nauwe-
lijks vuildeeltjes op de vezels. Het filtermateriaal rechts is aan het einde van
zijn levensduur. De poriën tussen de vezels zitten vrijwel vol met vuil. Het
drukverlies over het filter stijgt nu snel.

Op het einde van de levenduur neemt het drukverlies over het filter ineens ra-
zendsnel toe. Tijdstip t1 is het ideale vervangmoment. Daarna gaat de bypass
open of kan het filter barsten.

Het interieurluchtfilter voorkomt dat
de lucht in de auto vuiler is dan die
erbuiten. Maar zit de levensduur van
het filter erop, dan beslaan de ruiten.
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