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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Een echte ATC-er komt voor de
techniek. Maar natuurlijk kun je
niet zomaar met de deur in huis
vallen, dus begint accountmana-
ger Edwin Krümmel van Total met
een commercieel aperitiefje: “We
zijn vierde van de wereld in Olie-
en gaswinning, in raffinage zijn
we nummer 1 in Europa en Afrika,
bovendien hebben we op die twee
continenten het grootste netwerk
van allemaal, wereldwijd hebben
we 16.000 tankstations en samen
met Renault zijn we wereldkampi-
oen in de Formule 1. We hebben
110.000 personeelsleden in 130
landen en wat Nederland betreft:
we raffineren in Vlissingen, we
maken hoogwaardige vetten bij
Beverol in Beverwijk, in smeermid-
delen hebben we een marktaan-
deel van 14%, ...”

Multitasking
Dan vindt collega Arend Esser van
de technische ondersteuning het
genoeg: “Tot zover de reclame-
boodschappen.” Hij concentreert
zich vervolgens op een meer tech-
nische schotel: het uiteenlopende
takenpakket van olie in een ver-
brandingsmotor. “De eerste taak is
wrijvingverlaging”, legt hij uit, “en
omdat olie in de motor verschillen-
de smeersituaties tegenkomt, is
die taak erg veeleisend. “Een heel
kritieke situatie doet zich voor in
de kleppentrein. Daar maken de
klepstoters een glijdende beweging
over de nokken. Omdat dat onder
extreem hoge druk gebeurt wordt
de smeeroliefilm tussen de con-

tactvlakken uitgeperst. Het zijn
dan de additieven die voor wrij-
vingsvermindering moeten zorgen.
Een goede basisolie moet ze daar
zien te krijgen.”
Het andere uiterste op de schaal
van smeersituaties doet zich voor
in drijfstang- en krukaslagers:
“Daar heb je een continue draaien-
de beweging en een mooie dikke
smeeroliefilm, tenminste als de
olie de juiste viscositeit heeft.” En
dan zijn er smeersituaties die tus-
sen die beide uitersten inzitten:
“De herhaalde lineaire beweging
van de zuiger door de cilinder
geeft een smeerfilm die hier en
daar onderbroken is. Daar verzor-
gen dus zowel de additieven als de

viscositeit de smering.”
De tweede hoofdtaak van de olie is
het schoonhouden van de motor.
Die doet een beroep op weer heel
andere olie-eigenschappen. Esser:
“Op plaatsen waar de temperatuur
hoog is, zoals in de bovenste zui-
gerveergroeven, zet zich lak af. Het
is aan de olie om die lak op te los-
sen. Detergeren heet dat. Op koude
plaatsen, zoals onder het kleppen-
deksel hoopt zich roet op. De olie
moet dat zwevend houden. Hoe
meer roet een olie zwevend kan
houden, hoe groter het disperge-
rend vermogen.” De lange service-
intervallen stellen hoge eisen aan
het dispergerend vermogen: “Na
40.000 km moet de olie in een

truckmotor al een kilo roet zwe-
vend houden.”

Orde in de chaos
Behalve deze twee hoofdfuncties
heeft de olie nog tal van taken die
weer heel andere eisen stellen: “De
olie moet warmte afvoeren uit de
heetste delen van de motor, de olie
moet afdichten én beschermen
tegen corrosie. Ondertussen mag
de olie niet gaan schuimen, niet te
vluchtig zijn, geen vlam vatten en
onder koude omstandigheden niet
gaan stollen.”
Alsof dat alles het leven van oliege-
bruikers en leveranciers al niet
ingewikkeld genoeg maakt, zijn
daar ook nog eens de motorcon-
structeurs: “Die werken allemaal
met hun eigen eisen en hun eigen
keurmerkjes.” Gelukkig zijn er ook
nog de ACEA-normen om een
beetje orde in de chaos te schep-
pen. Alhoewel, die ACEA-codering
is inmiddels zo complex dat je ook
daar vrij snel de weg in kwijt
raakt. Tijdens het hoofdgerecht
brengt Esser licht in de duisternis:
“Sinds 1998 staat de A voor benzi-
ne en de B voor diesel. Achter de
letter staat een cijfer dat het kwali-
teitsniveau aangeeft. Maar let op,
het is niet: ‘hoe hoger hoe beter’.
Belangrijk voor dat cijfer is de
HTHS-waarde. Die High
Temperature High Sheer-waarde
zegt iets over de viscositeit bij hoge
temperatuur en hoge afschuifdruk-
ken. Is de waarde kleiner dan 3,5
mPa·s, zoals bij de A1/B1-oliën, dan
doet de constructeur een concessie

Oliemenu van Total
Met olie kun je een prima maaltijd bereiden. Edwin Krümmel en Arend Esser van

Total bewezen het. Als aperitief serveerden zij het wel en wee van de eigen firma.

Het voorgerecht bestond uit een groot bord smeerolietechniek overgaand in een

basiscursus ACEA-normen als hoofddis. Ze sloten af met een dessert van ANAC-olie-

analyse. De West Brabantse ATC-leden lieten zich dat menu prima smaken.

Vraag uit de zaal: “Wat vindt u van middeltjes die aan de olie moeten wor-
den toegevoegd en die een lager brandstofverbruik of een schonere motor
beloven?” Arend Esser’s antwoord: “Neem van mij aan, als het zou werken
zou het er al in zitten.”
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aan de smeereigenschappen ten
gunste van het brandstofverbruik.
De A3/B3-norm is ontworpen om
de steeds langere onderhoudsinter-
vallen aan te kunnen en heeft een
HTHS groter dan 3,5. Dat geldt ook
voor B4-oliën, die zijn bedoeld voor
TDI-motoren. De A5/B5-oliën vere-
nigen al die eigenschappen in
zich. Dus zowel een lage HTHS als
geschikt voor lange intervallen en
voor DI-diesels. De A2/B2-norm ten
slotte is er voor klassieke auto’s en
heeft een HTHS groter dan 3,5.”

C-categorie
De opkomst van roetfilters en een
toekomst met mogelijk nog weer
andere uitlaatgasnabehandelingsy-
stemen dwong de ACEA in 2004
een nieuwe C-categorie toe te voe-
gen. Esser: “Een aantal additieven
in de smeerolie laat as achter in
het roetfilter, dat niet verbrandt
bij het regenereren. Fosfor is er bij-
voorbeeld zo een. Maar ja fosfor is
ook een heel belangrijk anti-slijta-
ge additief. Volledig weglaten kan
voorlopig niet, maar deze asgeven-

de additieven kunnen wel deels
vervangen worden. Dat is gebeurd
bij de zogenaamde Low SAPS Oliën
uit de C-categorie.”
Ook in die C-categorie speelt de
HTHS-waarde een belangrijke rol
bij de bepaling van de kwaliteit. En
opvallend is dat verschillende
fabrikanten verschillende opvattin-
gen hebben over de ideale waarde
daarvan: “Ford kiest voor C1-olie
met een HTHS tussen 2,6 en 2,9.
PSA schrijft C2 (2,9 <= HTHS < 3,5)
voor en DaimlerChrysler,
Volkswagen en BMW eisen C3 met
een HTHS van minstens 3,5.
Overigens gebruiken de fabrikan-
ten de ACEA-norm als fundament
waarop ze dan weer hun eigen
aanvullende eisen met hun eigen
coderingen zetten.”
Zijn er voor de ACEA-normen van
personenauto’s drie letters nodig,
de trucks hebben er maar één toe-
bedeeld gekregen, de E. Esser heeft
dan ook niet meer dan een paar
hapjes van het hoofdgerecht nodig
om de West-Brabantse ATC-ers daar
ook wegwijs in te maken: “De E3,

E5 en E7 zijn minerale producten.
De E5 heeft betere roetopname-
eigenschappen en is voor Euro 3-
motoren ontwikkeld. Voor Euro 4/5
met EGR doet de E7 daar nog een
schepje bovenop. E4 is een synthe-
tische olie die langere service-inter-
vallen mogelijk maakt en E6 is de
Low SAPS-variant van de E4.”

Gezonde olie in een gezond
voertuig
Inmiddels zijn we aardig doordron-
gen van het belang van smeerolie
in een motor. Niet alleen vervult
het een uiteenlopende reeks taken,
ook een laag brandstofverbruik,
lange onderhoudsintervallen en
schone emissies staan of vallen
met de kwaliteit van het motorsap.
Bij het toetje gaat Edwin Krümmel
nog een stap verder: “Met ons
ANAC-systeem gebruiken wij
smeerolie als diagnose-instrument.
Dat doen we door jaarlijks wereld-
wijd zo’n 160.000 oliemonsters van
klantvoertuigen te nemen. We
meten de gehaltes aan ijzer, lood,
koper, tin chroom, aluminium en
nikkel, we meten de vervuiling
door ondermeer roet, water en
brandstof en we testen het mon-
ster op eigenschappen als deter-
gentie en viscositeit. Die metingen
samen vormen een soort vingeraf-
druk of het DNA van de motor.
Sterke afwijkingen ten opzichte
van voorgaande metingen of ten
opzichte van metingen aan verge-
lijkbare voertuigen wijzen op een
defect. Doordat onze database al
meer dan 3 miljoen monsters
bevat en doordat onze klanten na
reparatie terugmelden wat er
defect was, kunnen we alle moge-
lijke afwijkingen vertalen in con-
creet reparatieadvies. Dus bijvoor-
beeld: ‘Slijtage van de motor door
binnendringen van stof of zand,
controleer het luchtinlaat-
systeem.’”
Twintig Euro betaalt de voertuigei-
genaar voor zo’n ANAC-olie-analy-
se. Over het antwoord op de vraag
of dat niet duur is hoeft Krümmel
niet lang na te denken: “Als het
om de gezondheid van een truck
en dus het voorkomen van onver-
wachte stilstand gaat, is dat een
schijntje.”
Zo, en nu uitbuiken. ●

Erwin den Hoed

De dikte van de oliefilm is bepalend voor de manier waarop motorolie de
wrijving vermindert. Zo doet alleen die taak al een beroep op meerdere
eigenschappen van de olie.

Een Anac-oliediagnose levert geen lijvig rapport op, maar een uitslag vol-
gens het ‘stoplichtprincipe’. Groen staat voor: ‘motor is gezond, doorrijden’.
Oranje betekent: ‘probleem op termijn, plan stop in’. En rood? U mag drie
keer raden...
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Groen Oranje Rood
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