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SMEERMIDDELEN 
Twee nieuwe DPF-olieën van Castrol

Zolang er geen blauwe rookwolken uit de uit-
laat komen valt het allemaal wel mee met de
milieuschade door motorolie. Wel kan zich een
milieuprobleem voordoen vóórdat verbrande
motorolie de uitlaat verlaat. En wel doordat de
motorolie en het roetfilter op zijn zachtst
gezegd geen vrienden zijn. Waarom niet? Dat
legt Castrol OEM formulation leader Richard
Egan graag uit. Maar niet nadat hij er zeker van
is dat we de finesses van een goede motoroliesa-
menstelling kunnen doorgronden. Dus eerst
een korte cursus.
Motorolie moet de bewegende delen in een
motor uit elkaar houden. Dat klinkt eenvoudig
maar valt in de praktijk nog best tegen.
Allereerst omdat die smering meteen na een ijs-
koude start op gang moet komen en toch ook
bij hoge motortemperatuur nog optimaal moet
functioneren. Daarnaast zijn sommige motorde-
len, denk aan de contactvlakken van nokkenas
en klepstoters, zo zwaar belast dat een oliefilm
daar geen stand houdt. Ook op die plaatsen
moet de motorolie voortijdige slijtage voorko-
men. Bovendien zijn motorconstructeurs met
een goede smering alleen nog absoluut niet
tevreden. Nee, de olie moet ook nog warmte
afvoeren, een bijdrage leveren aan een mini-

maal brandstofverbruik en afrekenen met
agressieve zuren die zich vormen onder invloed
van het verbrandingsproces. Ook nemen de con-
structeurs geen genoegen met black sludge en
allerlei andere nare afzettingen in hun moto-
ren. De motorolie moet dat allemaal tegengaan,
en dat tot wel 50.000 km lang zonder verver-
sing.

Niet op pindakaas
Synthetisch of mineraal, olieën die uit zichzelf
aan al die eisen voldoen zijn er net zo min als
wielrenners die de Tour de France op een boter-
ham met pindakaas rijden. Bij motorolie wordt
het onmogelijke mogelijk gemaakt door er
dopes of additieven aan toe te voegen. Om mis-
verstanden te voorkomen: bij motorolie is dat
volkomen legaal.
Egan stelt ons een motorolie met een heel
gebruikelijke samenstelling voor: “Deze olie
bestaat voor zo’n 80% uit basisolie. Dat is een
mix van twee of meer al dan niet synthetische
olieën. Dat mengsel past bij de eisen die de
motorconstructeur stelt. De overige 20% bestaat
uit toevoegingen.
Allereerst zo’n 4 tot 6% viscositeitsverbeteraar.

Tot in het begin van de jaren ’60 moest motor-
olie zomer en winter gewisseld worden, daarna
maakte viscositeitsverbeteraars multigrade-olie
mogelijk. Die viscositeitsverbeteraars zijn lange
polymeren die zich oprollen bij lage tempera-
tuur. Gaat de temperatuur omhoog dan ontrol-
len ze zich en vormen een soort lange vermicel-
li die de weerstand tegen stromen, de visco-
siteit, verhoogt.”
Overigens produceert Castrol naast multigrade
olieën ook nog steeds motorolieën zonder visco-
siteitsverbeteraars, monogrades dus. Ouderwets
spul, zegt u? Valt wel mee, de BMW-motoren
van het Williams F1-team lopen er gesmeerd
op. Niet alleen zijn viscositeitsverbeteraars in
een Formule 1-motor volstrekt overbodig, lage
temperaturen komen immers niet voor, ze zou-
den er ook niet werken. De belastingen in een
dergelijke motor zijn zo groot dat de lange
polymeren heel snel zouden worden afgeknipt.
Waarna de viscositeit snel inzakt.

Het gaat om de toevoegingen
De laatste 12 tot 14% van de motorolie die Egan
ons voorstelt wordt gevormd door een additie-
venpakket. Hij loopt de belangrijkste vier addi-
tieven uit het pakket langs: “Allereerst het dis-
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hoge temperatuur en een katalytische stof, die
op de wanden is aangebracht of als additief
wordt toegevoerd, regenereren het filter. In
gewoon Nederlands: schoonbranden. Alhoewel
schoon? Er blijft een minuscule hoeveelheid as
achter.
Op het eerste gezicht niet zo’n probleem maar
na verloop van tijd wordt het dat wel. Het roet-
filter van een testmotor bleek in het Castrol-lab
na zo’n 600 uur draaien, 55 gram aan gewicht
te hebben gewonnen. Allemaal as dat bij het
steeds weer regenereren was achtergebleven.
Zo’n hoeveelheid as zorgt kort na het regenere-
ren alweer voor een sterk verhoogde tegendruk.
En dus laat de volgende regeneratiebeurt niet
lang op zich wachten. Omdat zowel tegendruk
als regenereren veel brandstof kosten, staat de
automobilist snel weer bij de pomp. En terwijl
hij denkt met zijn roetfilter het milieu te die-
nen berokkent hij zowel het milieu als zijn por-
temonnee slechts schade. Kortom de levens-
duur van zijn roetfilter zit er op.

Minder metaal
Belangrijke vraag: waar komt het as vandaan?
“Uit de motorolie’ zeggen de autofabrikanten.
En toegegeven, dat is waar. Twee van de vier

pergeermiddel. Dispergeren is verspreiden en
dat is precies wat het doet. Het voorkomt het
samenklonteren van vuildeeltjes en daarmee
het beruchte black-sludge. Het additievenpak-
ket bestaat voor zo’n 55% uit dispergeermiddel.
Component nummer twee met 33% is het deter-
gent, het wasmiddel. Dat hecht zich aan vuil-
deeltjes, maar ook aan motordelen zodat vuil
zich daar niet meer aan kan hechten.
Bovendien is het basisch zodat het agressieve
zuren neutraliseert.”
Groep drie (10%) is de groep van de anti-slijtage-
additieven. Daar waar de oliefilm wordt wegge-
drukt vormen ze een dunne, onzichtbare che-
mische laag die metaal-op-metaalcontact voor-
komt. Ze bestaan uit twee groepen, de ZDDP’s
en de wrijvingverlagers. De ZDDP’s houden
metaaldelen uit elkaar die met hoge belasting
op elkaar worden gedrukt, denk aan nokkenas
en klepstoter. De wrijvingverlagers maken

oppervlakken in bijvoorbeeld hoogbelaste glijla-
gers glad en verminderen zo slijtage.
Het laatste additief dat Egan noemt is het anti-
oxidant. Dat vormt zo’n 2% van de motorolie en
gaat veroudering tegen.
Daarmee hebben we de belangrijkste additieven
gehad maar nog niet alle. Er zijn namelijk nog
tal van eisen aan motorolie: zo mag het niet
schuimen en mag het geen emulsie vormen
met water. Om ook aan deze en nog tal van
andere eisen te voldoen is nog een hele reeks
additieven toegevoegd. Hun kwantiteit varieert
vanaf 10 ppm tot enkele tienden van procenten.

En nu het roetfilter
Goed, daarmee zijn we volleerde oliespecia-
listen en kunnen we ons gaan concentreren op
het verband tussen motorolie en roetfilter. Een
roetfilter is een labyrint van poreus keramisch
materiaal. Het uitlaatgas kan de poreuze wan-
den passeren, de roetdeeltjes niet. Die blijven
achter op de wand. Na verloop van tijd zit er
zoveel roet op de wanden, dat het roetfilter
voor een forse tegendruk in de uitlaatstroom
gaat zorgen. Dat is het moment voor het motor-
management om de uitlaatgastemperatuur
eens flink op te voeren. De combinatie van die

Voor zijn low SAPS-olieën heeft Castrol zijn additievenpakket
eens flink door elkaar gehusseld. De aandelen van de metaal-
houdende additieven zijn gehalveerd. Clean Performance
Technology (CPT) neemt hun plaats in. Wat dat is, CPT? Dat
houdt Castrol geheim.

Boven klepdeksel en carter van een motor gevuld
met olie met een goed werkend dispergeermiddel.
Onder was het dispergeermiddel helemaal opge-
bruikt.
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ZDDP’s (ZinkDialkylDithioPhosfaten) vormen onder
hoge druk steeds opnieuw een dun beschermend
laagje op hoogbelaste metaaloppervlakken. Dat
voorkomt overmatige slijtage aan nokkenassen,
tuimelaars en klepstoters.
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genoemde belangrijke additieven, de wasmidde-
len en de anti-slijtageadditieven zijn metaal-
houdend en dat zorgt in het roetfilter voor as.
Om die reden heeft de ACEA een nieuwe hoofd-
categorie aan de bestaande olie-indeling toege-
voegd. Na de A voor benzinemotoren en de B
voor diesels is er sinds oktober 2004 nu de C
voor motoren met roetfilter. De ACEA C-olieën
staan bekend onder de naam low SAPS. Dat
staat voor Sulphated Ash, Phosphorous and
Sulphur.
Kortom, deze ACEA C-olieën bevatten minder
metaalhoudende additieven.
In de low SAPS olieën die Castrol voor BMW en
Volkswagen heeft ontwikkeld zijn de percenta-
ges wasmiddel en anti-slijtageadditief gehal-

veerd. Daarvoor in de plaats is een samenstel-
ling van stoffen gekomen die Castrol ‘Clean
Performance Technology’ (CPT) noemt.
Daarmee bestaat zo ongeveer een kwart van
een Castrol low SAPS olie uit CPT. Wat CPT pre-
cies is wil Castrol niet kwijt.
Belangrijker dan die exacte samenstelling is dat
low SAPS het asprobleem niet oplost maar hal-
veert. Met een low SAPS-olie verzamelde het
roetfilter van dezelfde testmotor in 600 uur
geen 55 maar 29 gram as. Het verlengt dus de
levensduur, maar uiteindelijk komt het roetfil-
ter toch om in zijn eigen as.
Om het probleem op te lossen zou dus eigenlijk
een no SAPS olie nodig zijn. “Die komt er ook”,
zegt Richard Egan. “Op termijn verwacht ik dat

we met onze Clean Performance Technology
alle metaalhoudende additieven kunnen ver-
vangen. Maar op dit moment is de auto-
industrie daar nog niet aan toe.”
Overigens verwacht Egan dat ook direct inge-
spoten benzinemotoren in de toekomst aan de
low SAPS moeten: “Ook die stoten deeltjes uit!”
Om die reden heeft Castrol al uitgebreid proef
gedraaid met de V12 van BMW. “De belasting op
nokkenas en tuimelaars is onvoorstelbaar hoog
bij het Valvetronic-systeem. Toch kunnen we dat
met CPT goed aan.”

En Peugeot?
Oké, low SAPS, en later misschien wel no SAPS,
geeft het roetfilter voldoende levensduur. Maar

Metaaloppervlak Metaaloppervlak

Motorolie bevat twee typen wrijvingsverlagers. Allereerst de OFM’s, zeepach-
tige moleculen in de vorm van lollies die een dikke gladde film vormen op
metaaloppervlakten. Ten tweede de MoDTC’s. Onder invloed van druk en tem-
peratuur vormen zij grafietachtige laagjes die gemakkelijk over elkaar heen
kunnen glijden.
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daarmee blijft een wel erg voor de hand liggen-
de vraag onbeantwoord. PSA gebruikt al vanaf
1999 roetfilters. Met een metaalhoudend addi-
tief nog wel. En PSA claimt een levensduur van
200.000 km. Hoe kan dat? Gebruiken de Duitse
motoren te veel motorolie? “Nee lacht Egan, de
Franse filters zijn groter.”
Voor de zekerheid nog maar even een telefoon-
tje naar Peugeot: “Onze motoren gebruiken
inderdaad weinig olie en dat blijven ze doen,
ook als ze op leeftijd zijn. Desondanks zijn we
nu samen met Total bezig een low SAPS olie te
ontwikkelen.” ●

Erwin den Hoed

In de praktijk verzamelt het grootste gedeelte van
het as zich aan het einde van de filterkanaaltjes,
voor de dopjes. Na regenereren komt daardoor
het voorste deel van de kanaaltjes weer vrij en
daalt de tegendruk tot een heel redelijk niveau.
Omdat er dan nog steeds maar een beperkt wan-
doppervlak vrij is neemt de tegendruk na regene-
ratie ook weer heel snel toe.

Castrol ontwikkelde twee, of eigenlijk drie, olieën
voor auto’s met roetfilter: de SLX LL03 5W-30 voor
Volkswagen en de SLX LL04 0W-30 voor BMW.
Voor BMW is ook een (goedkopere) 5W-30 variant
beschikbaar onder de naam TXT LL04. Alledrie de
olieën voldoen aan de ACEA C3-norm. De C staat
voor low SAPS, de 3 betekent dat de motor niet
ontworpen is voor gebruik van brandstofbespa-
rende olie met een lage HTHS-waarde. Castrol ver-
wacht in de toekomst geheel metaalvrije universe-
le olieën voor auto’s met roetfilter te kunnen pro-
duceren.
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