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SMEERMIDDELEN
Castrol introduceert nieuw programma motoroliën

Langere onderhoudsintervallen
leveren de automobilist een aan-
trekkelijke kostenbesparing op. De
onderhoudsbehoefte van een auto
wordt door de autofabrikanten dan
ook dankbaar aangegrepen als ver-
koopargument. Al in 2001 zijn ver-
versingsintervallen van 40.000 km
voor benzinemotoren en 70.000
km voor DI-diesels te verwachten.

De trend naar later verversen
wekt de indruk dat de smerende
taak van de motorolie er steeds ge-
makkelijker op wordt. Niets is ech-
ter minder waar. Met het toene-
mend fileverkeer bereiken veel
oliën niet hun optimale bedrijf-
stemperatuur, om nog maar te
zwijgen over de vele koude starts
en korte ritten die menige motor
moet doorstaan. Bovendien vraagt
de moderne motortechniek het ui-
terste van de smeerolie. De nieuw-
ste direct ingespoten diesels, waar
plotseling weer lagerschades de
kop op steken, zijn een goed voor-
beeld. De zuiger wordt namelijk
met het nodige geweld omlaag ge-
drukt, wat een hogere belasting
voor de lagers betekent. De DI-
turbodiesels zijn voorts berucht om
de zuigervervuiling. Niet voor
niets heeft de ACEA een DI-
dieseltest ingevoerd, waarbij een
VW 1.9 TDI motor wordt toege-
past. Castrol heeft in deze testpro-
cedure al een slordige 1,5 miljoen
gulden geïnvesteerd en inmiddels
veel ervaring opgedaan met het op-
timaal smeren èn schoonhouden
van DI-turbodiesels.

Ook de direct ingespoten benzi-
nemotoren zijn voor Castrol geen
onbekende. Bij dergelijke motoren

kan de zuigerbodem wel 50 ∞C
heter worden dan gebruikelijk en
vervuilt dus sneller.

Duidelijk is dat moderne motor-
techniek wat de smering betreft de
nodige zorgen baart. Daarom zijn
de autofabrikanten steeds nauwer
betrokken bij de ontwikkeling van
nieuwe oliën. De strenge voertuig-
specifieke kwaliteitsnormen zijn
daar een logisch uitvloeisel van.

Een derde aspect dat langere
verversingstermijnen in de weg zit,
is het afnemende olieverbruik.
Vroeger werd er als het ware conti-
nu ververst. Nu hoeft veelal tussen
twee beurten niet meer te worden
bijgevuld.

Smeren op maat
Gezien het bovenstaande is het ei-
genlijk vreemd dat de auto-indus-
trie nog altijd vaste service-inter-
vallen hanteert, terwijl rij-omstan-
digheden, motorconstructie èn
oliekwaliteit bepalend zouden
moeten zijn voor de standtijd van
de olie. ‘Smeren op maat’ is echter
pas mogelijk wanneer auto’s kun-
nen worden uitgerust met een
hoogwaardige oliesensor, die de
kwaliteit en de viscositeit van de
smeerolie betrouwbaar kan bewa-
ken. BMW’s bezitten bijvoorbeeld
al wel een service-interval mel-
ding, maar of de motor met limo-
nade wordt gevuld of een hoog-
waardige synthetische olie wordt
niet herkend. De interval wordt dus
niet verkort wanneer een werk-
plaats de motor met een inferieure
olie vult. Mercedes gaat met het
Assyst-systeem een stapje verder.
Hier meet een soort elektronische

Lange verversingstermijnen stellen smeermiddel op de proef

Motorolie met lange adem
Personenauto’s die 30.000 km of twee jaar zonder onderhoud kunnen, zijn geen uitzondering meer. Het

betekent een zware belasting voor de motorolie, zeker wanneer de motor regelmatig ‘onderkoeld’ blijft.

Met een nieuw programma motoroliën speelt Castrol in op de moderne motortechniek, de hedendaagse

rij-omstandigheden, verlaging van het brandstofverbruik èn de trend naar langere verversingstermijnen.
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De grootste slijtage treedt niet op tijdens de koude start,maar tijdens de
opwarmfase.Direct na de start is de olie nog relatief dik en zorgt voor een
goede smeerfilm.Tijdens het opwarmen wordt de smeerfilm dunner, ter-
wijl de additieven door de lage temperatuur nog onvoldoende actief zijn.
Castrol’s nieuwe oliën zorgen in deze ‘gevarenzone’voor een optimale
bescherming.

Bij extreem lage temperaturen kan de olieviscositeit het verschil uitma-
ken tussen wel of niet starten.Vooral de ‘conventionele’minerale oliën
zijn te stroperig en verhogen de inwendige wrijving zodanig,dat de start-
motor de motor moeilijk rond krijgt.

Dunne olie vergemakkelijkt koude start
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dipstick ook de aanwezigheid van
koelwater in de olie.

Er wordt vanzelfsprekend veel
onderzoek gedaan naar de ontwik-
keling van sensoren voor het bewa-
ken van de oliekwaliteit. Wanneer
die daadwerkelijk kunnen worden
toegepast, is smeren op maat mo-
gelijk en wordt er niet te vroeg,
maar óók niet te laat ververst.

Het antwoord van Castrol
Wat een moderne motorolie alle-
maal in z’n mars heeft, laat Castrol
zien met de Formula SLX 0W-30.
Deze volledig synthetische olie
biedt een ongekende brandstofbe-
sparing (gemiddeld 4 procent)
naast een optimale motorbescher-
ming. Helaas is zo’n topproduct
nogal prijzig (adviesverkoopprijs 
¶ 30,61 per liter), en dat weer-
houdt werkplaatsen en wagenpark-
beheerders er van een dergelijke
olie op grote schaal toe te passen.

Om de technologie van SLX finan-
cieel laagdrempeliger te maken,
komt Castrol nu met een nieuwe
TXT in de viscositeitsklassen
10W-30 en 5W-30. Eerstgenoemde
is een gecombineerde minerale/
hydrocrack olie met een goed pres-
tatieniveau tegen een aantrekkelij-
ke prijs van ¶ 20,21 per liter. De
5W-30, TXT Softec Plus geheten,
is een volledige hydrocrack olie
(volgens de definitie geen echte
syntheet, maar ‘in de markt’ vaak
wel zo genoemd, vandaar de ver-
melding ‘Unique Synthetic Tech-
nology’ op de verpakking) en is het
beste compromis tussen een opti-
male smeerkwaliteit en acceptabe-
le prijs (¶ 24,62 per liter). Vooral
in het koude jaargetijde en bij kor-
te ritten is de brandstofbesparing
aanzienlijk en verdient de olie de
meerprijs gemakkelijk terug.
Dunne, onconventionele oliën, zo-
als nu door Castrol zijn geïntrodu-

ceerd, worden de nieuwe standaard
in de auto-industrie.

Sterke troef
Volgens Castrol zijn de nieuwe
TXT en de (verbeterde) SLX niet
‘zomaar’ oliën met een lage visco-
siteit. De sterkste troef zit in het
door Castrol zelf ontwikkelde ad-
ditievenpakket. Dit uit zich in een
aantal bijzondere eigenschappen.
Eén daarvan is de gelijkblijvende
viscositeit tijdens de gehele stand-
tijd van de olie. Van verdunning of
verdikking is geen sprake. Dat ver-
mindert niet alleen de motorslij-
tage en verlaagt het verbruik, maar
komt ook het functioneren van
hydraulische stoters en nokkenas-
verstellingen ten goede.

Voorts bieden de nieuwe Cas-
trol-oliën een optimale bescher-
ming tijdens de kritieke opwarm-
fase. Vaak wordt gedacht dat
vooral de koude start funest is,

maar op dat moment is de olie nog
relatief dik en geeft dus een goede
smeerfilm. De problemen ontstaan
ná de koude start. De olie wordt
dan dunner en dus ook de smeer-
film, maar de additieven van een
conventionele olie worden pas vol-
ledig werkzaam wanneer de motor
bijna op bedrijfstemperatuur is. Ter
illustratie: na een ‘koude’ start bij
+20 ∞C duurt het 10 minuten tot
de olie een temperatuur van 60 ∞C
heeft bereikt en bijna 20 minuten
tot deze op bedrijfstemperatuur is.
Auto’s die veel korte ritten maken,
rijden dus voortdurend in de ‘geva-
renzone’. Het is Castrol nu gelukt
de additieven al direct na de koude
start actief te krijgen, waardoor
met name auto’s die weinig kilo-
meters maken veel beter worden
beschermd. Vanzelfsprekend heb-
ben de dunne oliën ook een posi-
tief effect op de koude start zelf.

Ook de autofabrikanten raken
steeds meer gecharmeerd van dun-
ne onconventionele oliën. Eén van
de drijfveren daarbij is de noodza-
kelijke CO2-reductie, die met een
lager brandstofverbruik (mede)
kan worden bereikt. Op de lijst van
aanbevolen motoroliën prijken al-
leen al bij BMW 5 Castrol-produc-
ten. Castrol hoopt binnen korte tijd
ook de eerste grote OEM-contrac-
ten af te sluiten. Nieuwe auto’s van
toonaangevende merken komen
dan ‘af fabriek’ met Castrol-vul-
ling. Deze OEM-leveringen zijn
voor een oliemaatschappij nood-
zaak, om het sterk teruglopende
volume in de garagesector te com-
penseren. Alleen moet je dan tech-
nisch wel van goede huize komen,
want autofabrikanten gaan bij de
keuze van een OEM-leverancier
niet over één nacht ijs. Verlenging
van verversingstermijnen moet im-
mers verantwoord zijn en de mo-
torolie-kwaliteit vervult daarin
meer dan ooit een sleutelrol! 

A.N. Cupédo

Castrol’s nieuwe trio:de mineraal/
hydrocrack TXT 10W-30,de hydrocrack
TXT Softec Plus 5W-30 en volsyntheet
Formula SLX 0W-30.Castrol spendeer-
de vele miljoenen aan de ontwikkeling
van deze innoverende dunne oliën.

De nok en nokvolger zijn voor wat
de motorslijtage betreft de meest
kritische onderdelen.Belangrijk is
dat de smering na een koude start
snel op gang komt.Een dunne olie
is vele seconden eerder bovenin
het blok.

Ook de motorolie kan een flink
steentje bijdragen aan een lager
brandstofverbruik en schonere
emissies.Deze aspecten krijgen
bij de ontwikkeling van nieuwe
oliën dan ook veel aandacht. In
deze klimaatkamer kan Castrol rij-
tests uitvoeren tot snelheden van
180 km/h bij temperaturen van
-25 °C tot +30 °C.
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