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SMEERMIDDELEN
Shell lanceert nieuwe Rimula-motorolie voor trucks

Foto’s: Shell Lubricants

EnergisedProtection met actieve additieven-technologie

Het is ongelooflijk wat zich in de dieseltechno-
logie de afgelopen 15 jaar heeft afgespeeld. De
meeste ontwikkelingen werden afgedwongen
door de emissiewetgeving, met als resultaat dat
de uitlaatgassen anno 2008 maar liefst 98%
schoner zijn dan in 1990.
Die lagere uitstoot wordt bereikt door aange-
paste motortechnologie. De inspuiting is ver-
laat, de brandstofdrukken zijn met een factor 10
verhoogd en de injectoren zijn zodanig ontwor-

pen dat ze zelfs in het korte tijdsbestek gefa-
seerd kunnen inspuiten.
Maar ook de verbrandingskamer werd aange-
past aan de emissiewetgeving. De zuigerveren
kwamen hoger op de zuiger, de topland-speling
werd minder, stalen zuigers deden hun intrede
en het olieverbruik verminderde drastisch.
Kort samengevat kunnen we stellen dat de be-
lasting enorm is toegenomen. En dat staat een
beetje haaks op die andere trend van ruimere
service-intervallen, 120.000 km voor de motor-
olie is tegenwoordig niets bijzonders meer.

Uitdaging voor olie-industrie
Hebben de motorconstructeurs de afgelopen de-
cennia een huzarenstukje verricht; dat geldt
ook zeker voor de producenten van smeermid-
delen. Hun producten moesten ‘mee’ met de
motortechnologie en daarnaast moest de olie
over een langere actieve levensduur beschikken.
Daarbij komt ook nog dat ze rekening moesten
gaan houden met de uitlaatgasnabehandelings-
systemen waarmee de moderne dieselmotor
wordt uitgerust om de steeds strengere Euro-
normen te halen. We praten dan over een EGR-
systeem, wel of niet in combinatie met een
roetfilter, of de SCR-katalysator.
De bestanddelen in de olie die het leven van
deze componenten verkorten of ze de-activeren,
moesten zoveel mogelijk uit de motorolie wor-
den verwijderd. Deze bestanddelen worden in
de oliewereld SAPS genoemd, een samentrek-
king van Zwavel (Sulphur), As (Ash) en Fosfor

(Phosphorus).
Nu bevatten alle motorolieformuleringen SAPS,
maar om de emissiesystemen te beschermen
zijn er nieuwe low-SAPS motoroliespecificaties
in het leven geroepen; ACEA E6 voor Europese
motoren en API CJ-4 voor Amerikaanse US 2007
motoren. In deze normeringen staat duidelijk
omschreven hoeveel ‘SAPS’ de motorolie mag
bevatten.
Het is dus niet verwonderlijk dat de oliemaat-
schappijen hun programma regelmatig moeten
vernieuwen, om hun producten af te stemmen
op de gewijzigde eisen.

Overzichtelijk en duidelijk
Shell heeft dit voorjaar een compleet ver-
nieuwde Rimula-technologie in de markt gezet.
In de vorige reeks werkte men nog met klin-
kende toevoegingen, die eigenlijk weinig vertel-
den over de specifieke eigenschappen van het
product. Shell hanteert nu cijfers, waarbij de

Smeren op maat

Topproduct in de nieuwe Rimula-motoroliereeks
voor zware diesels is de Rimula R6 LME. Deze 5W-
30 biedt optimale bescherming voor het inwendige
van de motor, is speciaal ontworpen voor een lang
service-interval en geeft een substantiële brand-
stofbesparing.

Voor de daadwerkelijke lancering, ondergaat een
nieuwe motoroliereeks uitgebreide laboratorium-
tests. Dat moet ook wel, want de kwaliteit van de
motorolie is van grote invloed op de levensduur
van de moderne diesel.

De techniek van de moderne truckdieselmotor evolueert

razendsnel. De prestaties zijn extreem toegenomen, de

uitstoot substantieel verlaagd en de servicetermijnen

een stuk verruimd. Het takenpakket van de smeermid-

delen is daardoor aanzienlijk toegenomen. Voor de ‘olie-

boeren’ de uitdaging op deze trends in te spelen. Dat

doet Shell met de nieuwe reeks Rimula-motoroliën. Dui-

delijkheid is daarbij troef.
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hoogte van het cijfer het beschermingsniveau
aangeeft. De nummering begint uiteraard bij 1
en loopt (nu nog) op tot 6. Voorafgaand aan het
cijfer staat een R wat voor Rimula staat. Deze
simpele numerieke hiërarchie kan nog gevolgd
worden door een letter L, M of E wat respectieve-
lijk staat voor Low-SAPS, Maintenance en
(fuel)Economy.
Deze aanduiding is bijzonder overzichtelijk en
duidelijk. Aan de naam kan de gebruiker de
kwaliteit van de olie herleiden. Een R1 is bij-
voorbeeld een olie met beschermingsniveau 1.
Dit betreft een (simpele) minerale olie voor bij-
zonder ongecompliceerde motoren.
In West-Europa zal men over het algemeen be-
ginnen met de R3. Deze minerale 15W-40 is
vooral geschikt voor de meeste bedrijfswagens
die op en buiten de openbare weg worden inge-
zet.
Daaropvolgend komt de R4 L, dit is eveneens
een minerale 15W-40 olie. Maar deze heeft een
betere slijtagebescherming, gaat nog beter de
vorming van afzettingen tegen en is een low-
SAPS-olie voor de bescherming van katalysator
of roetfilter. Deze R4 L voldoet nu al aan de spe-
cificaties voor de volgende generatie oliën inclu-
sief ACEA E9, API CJ-4, Mercedes-Benz 228.31 en
Volvo VDS-4.

Brandstof besparen met olie
Met de huidige brandstofprijzen zoekt iedere
transporteur naar mogelijkheden om het ver-
bruik omlaag te krijgen. Nu weten we allemaal
dat olie naast smering ook weerstand betekent.
Dunnere olie geeft minder weerstand en zorgt
dus voor een gunstiger verbruik. Die ervaring
hebben ze ook bij Shell. Een 10W-40 ten op-
zichte van een 15W-40 laat een besparing zien
van 1 tot 2%. Vervangen we deze door bijvoor-
beeld een 5W-30, dan zou het verschil kunnen

oplopen tot 3%.
In Shell’s nieuwe termen praten we in dat laat-
ste geval over een R6 LME (lage emissies, bespa-
ring op onderhoudskosten én energiebesparing)
en in het eerste geval over een R5 E (energiebe-
sparing). Die R5 is overigens wat we in de volks-
mond een halfsyntheet noemen en de R6 LME
een volsyntheet.
De R6 is er ook in een R6 LM- en R6 M-uitvoe-
ring, de viscositeit bedraagt voor beide 10W-40.

Triple Action
De Rimula-techniek is gebaseerd op de bescher-
ming van drie gebieden, te weten het neutralise-
ren van zuren, het voorkomen van afzettingen
en het voorkomen van slijtage. De Rimula-oliën
met EnergisedProtection bevatten additieven
die vrijkomen als er zuren en vervuilingen in de
olie worden geconstateerd. Deze worden vervol-
gens geneutraliseerd en afgevoerd.
Een zelfde soort verhaal geldt voor het voorko-
men van afzettingen. Zodra er vervuilende deel-
tjes worden gesignaleerd worden deze omkap-
seld en afgevoerd.
Voor het tegengaan van slijtage bevat de ver-
nieuwde Rimula moleculen die reageren op ex-
treme temperaturen en drukken en dan een
beschermende laag vormen tussen de metalen
oppervlakken zodat ze niet met elkaar in con-
tact komen.
Deze actieve additieventechnologie past zich
aan en reageert op de specifieke belastingen en
omstandigheden van de motor. Hoe hoger het
cijfer van de desbetreffende olie, des te hoger is
het beschermingsniveau.
Een ondernemer kan zo zelf bepalen wat hij
specifiek van de olie verlangt. Wil hij een zo
ruim mogelijke verversingstermijn, besparen op
brandstof en onderhoud en lage emissies sco-
ren, dan is een Rimula R6 LME zijn olie. Komt

de truck frequenter in de werkplaats dan is mis-
schien een R5 E een overweging.
Kortom voor de keuze van een bepaalde olie
zult u samen met een vertegenwoordiger van de
‘Koninklijke Shell’ moeten doorrekenen welke
olie voor uw situatie het meest gunstig is.
Besef wel dat de investering in een hoogwaar-
dige olie zich vrij snel terug verdient. Bij
120.000 km/jaar betekent 1% al € 400,- bespa-
ring op brandstofkosten en dat is met één ver-
versing al terug te verdienen!
Alle Rimula-oliën met EnergisedProtection vol-
doen aan nagenoeg alle eisen en goedkeuringen
van de fabrikanten van bedrijfswagenmotoren,
inclusief Caterpillar, Cummins, Mercedes-Benz
en Volvo. De oliën voldoen ook aan minimaal
ACEA E7. �

Hans Doornbos

Moderne trucks zijn tegenwoordig uitgerust met
systemen voor uitlaatgasnabehandeling. Deze ver-
eisen een speciale low-SAPS-motorolie om te voor-
komen dat de katalysator of het roetfilter vervuilt
of de-activeert.

De nieuwe Rimula-motoroliën voldoen minimaal
aan ACEA E7 en zijn daarnaast vrijgegeven door
een groot aantal (truck)motorfabrikanten.
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