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ATC INFORMATIE
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Wat is de juiste motorolie? Shell helpt!

Smeerolie. Bij 15W-40 kunnen we ons nog iets voorstellen. Bij ACEA A3/B3 een stuk

minder. En als de autovakman het al niet meer weet, hoe moet het dan met die arme

consument. Maar ach, wat maken we ons druk. Olie is toch olie. “Fout!”, zegt Maarten

Beckers. Hoe het wel zit? De technisch specialist van Shell kwam speciaal naar ATC 

’t Sticht om dat uit te leggen. Oh, en nog iets: “Benzine is geen benzine!”

   Olie is olie. Shell-technicus Maar-
ten Beckers heeft het al vaak ge-
hoord, maar bestrijdt het met
kracht: “Niets is minder waar!”
Hoe zit het wel? Om dat de leden
van ATC ’t Sticht duidelijk te
maken, racet Beckers eerst even
door het takenpakket van motor-
olie. Allereerst natuurlijk smeren:
“Motorolie moet slijtage voorko-
men en wrijving verlagen. Ook
daar waar de druk zo hoog is dat
de smeerfilm wordt weggedrukt.
Zoals op het contactvlak tussen
nok en sleper.”
Maar motorolie heeft meer taken:
“Olie moet warmte afvoeren. En
daarbij moet het zelf ook de nodige
hitte kunnen verdragen. Een las-
tige plaats is de turbo. Nadat de
motor is afgezet loopt de tempera-
tuur daar extreem hoog op. Kan de
olie rond het turboasje daar niet
tegen, dan ‘vercokest’ die. Bij de
volgende rit vernielen de harde

Olie is géén olie!

olieresten dan het lagertje.”
Nog meer taken: “De oliefilm op de
cilinderwand helpt de zuigerveren
met afdichten. Omdat die afdich-
ting niet perfect is, zijn er altijd
doorblaasgassen en is er brandstof-

verdunning van de olie. Via de po-
sitieve carterventilatie komen die
gassen en vluchtige stoffen in het
inlaattraject. Als ze daar op de
klepschotels hechten, verstoren ze
de mengselvorming. Een goede mo-

torolie bevat componenten die
hechting voorkomen. Bovendien
mag de olie bij hoge temperatuur
niet te veel uitdampen omdat hij
anders zelf het inlaattraject ver-
vuilt.”
Behalve vervuiling voorkomen
moet olie ook reinigen: “Olie moet
detergeren, dat is schoonmaken,
en dispergeren, dat is het zwevend
houden van vuil.”
En beschermen tegen corrosie:
“Moet je olie verversen vóór je de
motorfiets wegzet voor de winter
of pas als je in de lente weer gaat
rijden?”, vraagt Beckers aan de
bomvolle IVA Spykerzaal in Drie-
bergen. De meningen zijn verdeeld,

Raak je ooit uitgepraat over smeer-
olie? Niet snel. De leden van ATC 
’t Sticht halen de maximale op-
brengst uit Shell’s wandelende ken-
nisbron, Maarten Beckers.

Hoe zat het ook al-
weer met viscositeit?
Heel vertrouwd zijn
de grafiekjes waarin
de viscositeit (in een
logaritmische schaal)
tegen de tempera-
tuur is uitgezet. Een
traditionele oer-

Texas Oil gaf een
scherp dalende lijn
te zien. Dat wil zeg-
gen: Onder nul te
dik om te verpom-
pen, bij 100°C, te
dun om te smeren.
De hoek van de lijn is
de Viscositeit Index

(VI). Hoe vlakker de
lijn, hoe hoger de VI.
Een multigrade-olie
voldoet aan een vis-
cositeiteis bij lage
temperatuur (10W),
en aan één bij 100°C
(40). Zo’n multigrade
heeft dus een ho-

gere VI. Ideaal is een
VI met waarde on-
eindig. Dat geeft een
volkomen horizon-
tale lijn. Helaas, zelfs
de modernste syn-
thetische oliën halen
dat niet. �

Viscositeit en Viscositeit Index Viscositeit en SAE-getallen
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dus geeft hij zelf het antwoord: “Er-
voor, en breng de motor dan nog
één keer goed op temperatuur. De
verse olie komt dan overal en laat
een mooi vettig laagje achter dat
beschermt tegen corrosie.”
Verder heeft motorolie een hydrau-
lische functie: “Denk aan de hy-
draulische klepstoters en de
nokkenasverstelling.”
Zijn we er dan? Nou nee: “Dit was
nog maar één van de zes pagina’s
die Mercedes Benz nodig heeft om
alle olietaken op een rijtje te zet-
ten.”

Kijken naar de fles
Goed, het beeld is niet compleet,
maar we hebben een aardige in-
druk van de taken van olie in een
verbrandingsmotor. Dat brengt
Beckers bij de vraag hoe je kunt
herkennen of een bepaalde olie het
werk in een bepaalde motor aan
kan: “Oliekwaliteit zie je niet aan
de olie, maar gelukkig staat het
wel op de fles.”
En daar zit nu net het probleem,
want er staat nogal wat op zo’n
fles. De grootste cijfers en letters
zijn gereserveerd voor de viscosi-
teit. Vroeger was dat vaak 20W-50,
tegenwoordig zie je bijvoorbeeld
5W-30. “Maar let op, dat zegt iets
over de dikte, niet over de kwali-
teit. Je kunt een olijfolie maken die

voldoet aan 0W-40. Maar die is ab-
soluut ongeschikt om een motor
mee te smeren”, waarschuwt Bec-
kers.
Hoe het ook al weer zat met die vis-
cositeit? Voor Beckers ingaat op de
kwaliteit legt hij dat haarfijn uit
(zie het kader: Viscositeit en Visco-
siteit Index).
Dan de kwaliteit: “Op iedere fles
staat aan welke API-norm de olie
voldoet. Die API-codering is heel
eenvoudig. Een S staat voor benzi-
nemotoren, een C voor diesels. De
letter erachter zegt iets over de
kwaliteit. En het mooie is: hoe ver-
der in het alfabet, hoe beter. De
API-codering is downwards compa-
tibel. Dus: schrijft een autofabri-
kant een API-SF voor, dan mag er
ook gerust een SG, SH of SM in.”
Let wel even op met de viscositeit:
“Een SM met 20W-50 vind je niet
zo snel.”

Hoge temperatuur, 
hoge afschuifsnelheid
De Japanse autofabrikanten waren
best gelukkig met de API-specifica-
ties. Ze zijn lekker overzichtelijk en
dat maakt hun auto’s goed te ser-
vicen over de hele wereld. De Euro-
pese fabrikanten niet. Die wilden
striktere eisen om tegemoet te
komen aan de steeds complexere
techniek. Vandaar dat de gezamen-

lijke Europese fabrikanten kwa-
men met de ACEA-eisen.
Daarin staat de A voor benzine en
de B voor diesel. Het cijfer daarach-
ter geeft de kwaliteit aan. Maar in
tegenstelling tot de API-normering
geldt hier niet: Hoe hoger hoe
beter. Hoe het dan wel zit? Om dat
duidelijk te maken toont Beckers
een dia met olietemperaturen op
verschillende plaatsen in de motor.
Die lopen op tot maar liefst 300°C.
“De 40 van een 10W-40 olie zegt
iets over de dikte bij 100°C. Maar is
zo’n olie bij 170°C ook nog dik ge-
noeg om de smeerfilm in een kruk-
aslager in stand te houden?”
Bovendien krijgt de olie in het 
krukaslager te maken met nog een
probleem: “De krukas draait rond
met laten we zeggen 4500 t/min.
Het lager staat stil. Daartussen zit
een smeerolielaagje van een paar
duizendste millimeter. Door het
snelheidsverschil wordt het olie-
laagje enorm op afschuiving be-
last. Traditionele oliën met een
ouderwetse VI-verbeteraar kunnen
daar niet tegen. Onder een derge-
lijke belasting stort hun viscositeit
volledig in. Om dat tegen te gaan
is in de ACEA-normen de zoge-
naamde HTHS-Viscositeit vastge-
legd. HTHS staat voor High
Temperature High Shear (afschui-
ving).”

Olietemperaturen gaan de 100°C ver te boven.

Dus heel mooi dat een
olie voldoet aan een
viscositeiteis bij 100°C.
Maar blijft hij ook dik
genoeg bij hogere tem-
peraturen, die vaak ook
nog eens samengaan
met hoge afschuifsnel-
heden?

Om daar achter te komen is de
HTHS-test bedacht. Die High Tempe-
rature High Shear-test meet de vis-
cositeit bij 150°C en een hoge shear
rate (afschuifsnelheid). Een traditio-
nele multigrade met veel VI-verbete-
raar valt door de mand. Een bij
kamertemperatuur veel dunnere syn-
theet blijft fier overeind. De dikte bij
kamertemperatuur zegt dus lang
niet alles!

Bedrijfstemperaturen 
motorolie

Koude start -15 ... 35

Zuigerveren 180 ... 300

Zuigerpen 140 ... 220

Drijfstanglagers 110 ... 180

Krukaslagers 100 ... 170

Oliecarter 80 ... 160

(in gr. Celcius)

Effect van de “shear rate‘’ 
op de viscositeit

Veel VI-verbeteraar
b.v. 10W-50

Weinig VI-verbeteraar
b.v. 0W-30

“shear rate‘’
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Brandstof besparen
Een kritische waarde voor die
HTHS-V bleek 3,5 mPas: “Oliën die
voldoen aan ACEA A2, A3, B2, B3 of
B4 zitten boven die kritische waar-
de.”
In de jacht naar een lager brand-
stofverbruik ontwikkelden de auto-
fabrikanten aangepaste motorcon-
structies die het gebruik van een
olie met lagere HTHS-V toestaan.
Beckers: “Die oliën hebben een
HTHS-V van minimaal 2,6 en moe-
ten voldoen aan ACEA A1 of B1. Een
voorbeeld is de Ford Zetec-motor.
Maar gooi je zo’n A1-olie in een
Sierra, dan heb je grote kans op la-
gerschade. De A5/B5-oliën ten
slotte, hebben met 2,9 een iets ho-
gere HTHS als de A1/B1, maar halen
toch vrijwel dezelfde brandstofbe-
sparing.”

Uitlaatgasnabehandeling
Ingewikkeld? Dit is pas het begin.
De moderne uitlaatgasnabehande-
lingsystemen stelden nieuwe eisen
aan de motorolie: “Sommige addi-
tieven, die een belangrijke functie
hebben in het takenpakket van de

motorolie, zijn schadelijk voor de
uitlaatgasnabehandelingsystemen.
Calcium, magnesium en zink zijn
detergenten, maar ze verbranden
tot as en dat verstopt het af-fabriek
roetfilter. Fosfor is een anti-oxida-
tie- en anti-slijtagetoevoeging maar
vergiftigt de katalysator. Zwavel zit
al in de basisolie, wordt bovendien
toegevoegd als additief, maar moest
uit de benzine. Ook vanwege de uit-
laatgasnabehandeling. Inmiddels is
het gehalte in benzine zo laag dat
het grootste deel van het zwavel in
de uitlaat afkomstig is uit de olie.
Kortom, er waren nieuwe ACEA-nor-
men nodig. Dat werd de C-categorie
van Low- en Medium-SAPS-oliën
met minder van die, voor het emis-
siesysteem, schadelijke additieven
er in. Het cijfer achter die C zegt
iets over de hoeveelheden SAP-addi-
tieven (Sulphur Ash Phosfor) en
over de HTHS-viscositeit.

Extra eisen
Kortom, omvangrijk die ACEA-spe-
cificaties. Maar voor wie een beetje
zijn best doet, is het te overzien.
Echt ingewikkeld wordt het pas als

de individuele autofabrikanten
zich ermee gaan bemoeien. Beck-
ers: “Die eisen dat een olie extra
testprogramma’s op hun eigen mo-
toren goed doorstaat. Die testen
stapelen ze bovenop de API- en
ACEA-specificaties. En dan krijg je
zoiets als dit.” Hij toont een afbeel-
ding die nog het meest wegheeft
van een plattegrond van de Parijse
metro. De moed om alle olie-infor-
matie daarop te kunnen doorgron-
den zakt ons in de schoenen.
Eén van Stichtse ATC-ers houdt het
graag concreet: “Welke oliën moet
ik in mijn bedrijf op voorraad
nemen?” “Goede vraag”, vindt 
Beckers. “Ons Technisch Informatie
Centrum helpt graag om die vraag
op maat voor uw bedrijf te beant-
woorden. Mail ze via tic@shell.com
of bel 0900 2022780. Ook handig is
‘Shell Lube Match’ op de Shell web-
site. Daar vindt u voor iedere auto
de juiste smeermiddelen.”

Vragen, vragen, vragen
Voor ze zich tot die informatieka-
nalen wenden, vragen de Stichtse
ATC-ers het eerst graag nog even

aan de specialist zelf: “Wat is het
verschil tussen mineraal en synthe-
tisch?” Beckers: “Om een minerale
motorolie te maken doe je allerlei
bewerkingen aan de aardolie. Je fil-
tert, je destilleert, maar je veran-
dert niets aan de molecuulstruc-
tuur. Bij een syntheet doe je dat
wel. Je hakt de moleculen in moot-
jes. En met de stukjes die je hebben
wilt, bouw je weer nieuwe molecu-
len. Een synthetische motorolie be-
staat uit moleculen die in aardolie
niet voorkomen.”
Of: “Welke olie mag er in mijn net
gereviseerde TR4?” Antwoord: “De
algemene regel is: ‘Houd je altijd
aan het voorschrift van de fabri-
kant’. In dit geval is het fabrieks-
voorschrift wel erg gedateerd. Hier
mag best een 10W-40 syntheet in.
Die is dunner. Dat geeft een lagere
oliedruk, maar wel een grotere
olieflow.”
Behalve over olie krijgt Beckers ook
vragen over benzine? “Hoe zit het
met dat bijmengen? Ik las dat lang
niet in iedere liter die je tankt 2%
biocomponent zit.” “Klopt”, zegt
Beckers. “De brandstofleveranciers
zijn verplicht gemiddeld 2% bij te
mengen. Gemiddeld! Uit kosten-
overwegingen zit er in sommige
partijen niets en in andere meer.
Maar ze voldoen wel allemaal aan
de EN224-norm.”
Beckers krijgt nog veel meer vra-
gen. Eéntje kunnen we u echt niet
onthouden: “En waarom moet ik 
V-Power tanken?” Antwoord: “U
moet niets. Maar V-Power geeft
meer vermogen, verlaagt de oc-
taanbehoefte en heeft een reini-
gende werking.” Kortom, met ben-
zine is het al net als met olie: het is
geen benzine. �

Erwin den Hoed

Een beetje reclame?
Vooruit: “Shell Helix
Ultra Extra 5W-30
maakt het kiezen van
de juiste olie iets een-
voudiger. Die olie vol-
doet niet alleen aan
ACEA A3, B4, C2 en C3,
maar ook aan de extra
eisen van tal van fabri-
kanten. En weet wel:
de consument komt er
ook niet meer uit. Ver-
koop hem dus een liter-
tje mee voor het
bijvullen.”

Olie duur?
Nog een vraag uit de Spykerzaal: “Waarom is motorolie eigenlijk zo duur?” “Motorolie is niet duur”, zegt Beckers. Hij rekent voor,

dat motorolie in de afgelopen 27 jaar alleen maar goedkoper is geworden. En: “De brandstofbesparing door moderne olie reken ik

dan nog niet eens mee.” Heeft hij gelijk? Oordeel zelf.

Jaar ............Literprijs ............Kosten verversing ..............Kosten bijvulling ..............Verversingstermijn ..........Kosten/km

1979 ............€ 4,00 ..................€ 20,00 ..................................€ 4,00 ..................................5000 ........................................€ 0,0048

2006 ............€ 19,00 ................€ 76,00 ..................................€ 38,00 ................................30.000......................................€ 0,0038

ACEA C-Specificaties
De categorie voor uitlaatreinigingsysteemvriendelijke oliën is inmiddels aangejongd tot vier

categorieën. Let op: C2 en C3 sluiten elkaar niet uit. Een olie kan aan beide voldoen.

......................SAPS ..........................................................................HTHS-Viscositeit

C1 ....................Low ............................................................................Laag, HTHS-V >= 2,9 

C2 ....................Medium ......................................................................Laag, HTHS-V >= 2,9 

C3 ....................Medium......................................................................Hoog, HTHS-V >= 3,5

C4 ....................Low ............................................................................Hoog, HTHS-V >= 3,5
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