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SMEERMIDDELEN
Total stelt diagnose met ANAC-olieanalyse

Het Belgische ANAC-laboratorium is niet groot.
Tussen de gebouwen en kolossale opslagtanks
van de Total-smeeroliefabriek in Ertvelde zie je
het gemakkelijk over het hoofd. Toch worden
hier jaarlijks niet minder dan 132.000 oliemon-
sters geanalyseerd. Ze worden aangeleverd door
Total-klanten uit de scheepvaart, de landbouw,
het grondverzet en het wegtransport. Waarom
doen zoveel motorengebruikers de moeite om,
tussentijds of bij een oliewissel, smeerolie op te
vangen in een flesje, en dat naar Ertvelde te
sturen? Om op die vraag antwoord te geven,
vergelijkt de manager van ANAC, Robert
Janssens, olie met bloed: “Stel, een patiënt
komt bij de dokter na een bloedtest. Wil hij dan
weten hoeveel rode en witte bloedlichaampjes
hij heeft? Natuurlijk niet! De patiënt is geïnte-
resseerd in zijn gezondheid, niet in zijn bloed!
Hij wil weten of hij kans loopt binnenkort een
hartaanval te krijgen. En zo ja, dan wil hij
weten hoe hij dat voorkomt.”

Meer dan analyse alleen
Bij een olieanalyse is het niet anders. De voer-
tuigeigenaar is niet geïnteresseerd in zijn olie,
hij wil weten of hij binnenkort een storing kan
verwachten, en zo ja welke. Als hij dat weet kan
hij maatregelen nemen. Het voertuig binnenha-
len om de storing voor te zijn, of doorrijden tot
het volgende onderhoud als dat verantwoord is.
Volgens Janssens is de traditionele olieanalyse
daarvoor niet goed genoeg: “Die werkt met vaste
standaarden: de hoeveelheid ijzer moet kleiner
zijn dan 100 ppm en lood moet onder de 25
ppm blijven. Dat is aardig, maar je kunt het ver-
gelijken met de aantallen bloedlichaampjes. Om

Motorstoring?
Vraag het de olie!

Periodieke monstername voorkomt motorschade

echt diagnose te stellen is meer nodig.”
Onder ‘meer’ verstaat Janssens allereerst een
referentiesysteem: “Sinds 1970 hebben wij In
Ertvelde en onze drie andere laboratoria ruim
drie miljoen olieanalyses gedaan. Alle uitslagen
daarvan zitten in een grote database. Daardoor

kennen wij van vrijwel iedere combinatie van
motortype en gebruiksomstandigheden de ken-
merkende manier van slijtage.”

Hulp van de klant
Hoe gaat dat in zijn werk? Stel het ANAC-lab
vindt een verhoogd gehalte aan silicium en
ijzer in de motorolie van een stadsbus. Silicium
is zand en ijzer wijst op slijtage van cilindervoe-

Tja, olieanalyse. Spannend hoor, dat je weet hoe zuur de motorolie is en hoeveel

lood erin zit. Maar wat moet je ermee? Anders wordt het, als je er motorproblemen

mee kunt voorspellen. Of nog beter, zware schade mee kunt voorkomen. Met ANAC

kan het, belooft Total.

Een pompje, een slangetje, een flesje... en olie
aftappen maar. Moeilijker hoeft een motordiag-
nose niet te zijn.
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ringen en of zuigerveren. Kortom, de busmaat-
schappij krijgt een ‘rood’ ANAC-rapport. Werk
aan de winkel voor de buswerkplaats. De vraag
is alleen: wat moet er gebeuren? Waar zit de
storing? Natuurlijk komt dit type bus met deze
motor en deze afwijkende waarden vaker voor
in de ANAC-database. Maar dat op zich is niet
genoeg om te bepalen welke maatregelen nu
nodig zijn. Toch kan ANAC dat. Dankzij... de
ANAC-klanten. Janssens: “Sinds 1984 vragen we
onze klanten om feedback. De meest interessan-
te feedback voor ons, is die van klanten die na
een ‘rode’ analyse een ‘groen’ rapport scoren.
Als dat gebeurt willen we weten wat die klant
gedaan heeft om dat resultaat te bereiken.”
De ANAC-klant is niet verplicht het feedbackfor-
mulier terug te sturen. Maar blijkbaar is de
betrokkenheid met het systeem groot, liefst één
op de twee formulieren komt ingevuld terug.

Weg met het toeval!
De klantenfeedback is de basis voor een tweede
ANAC-database, die van het zogenaamde
Customer Assisted Prognosis System (CAPS). En
zo krijgt de busmaatschappij bij zijn rode rap-
port een overzicht van meest waarschijnlijke
oorzaken. Op nummer 1 staat het luchtinlaat-
systeem. De kans dat de hoge waardes van silici-
um en ijzer daardoor veroorzaakt worden is
66%, meldt het rapport. Op 2 met 18% staat een
veranderde inzet. Is de bus een andere, meer
stoffige route gaan rijden? Verder is er nog een
kleine kans op andere oorzaken. Janssens: “Die
kunnen ook buiten de motor liggen. Misschien
is het slangetje van het aftappompje vervuild
met zand van de werkplaatsvloer. Het aftappen
van de olie is niet moeilijk, maar het vraagt wel
om nauwkeurig en schoon werken.”
Heel indrukwekkend zo’n CAPS-database, maar
een laborant met een beetje ervaring weet dat
een stadsbus een gecompliceerd luchtinlaattra-
ject heeft. En daarin kan wel eens wat los gaan.
Anders gezegd, deze oorzaken zijn toch gemak-

kelijk zelf te bedenken. “Misschien wel”, zegt
Janssens, “maar er zijn ook stadsbussen uitge-
rust met een motor waarvan wij inmiddels
weten dat ze een zwakke waterpomp hebben.
Juist bij dat type kan het silicium afkomstig
zijn uit de koelvloeistof. Voor dat soort details
wil je niet afhankelijk zijn van een laborant die
dat toevallig net wel of net niet weet.”
Behalve de mogelijke oorzaken geeft CAPS ook
de ‘belangrijkheidsgraad’ weer. Voor onze stads-
bus geeft dat cijfer 15% aan. Janssens: “Dat bete-
kent: geen paniek, reparatie kan nog wel even
wachten, maar haal het voertuig bij gelegen-
heid naar de werkplaats. Was de waterpomp de
oorzaak geweest dan had er een veel hoger

‘gevaarspercentage’ gestaan en had het voertuig
onmiddellijk naar binnen gemoeten.”

Bijvullen?
Goed, het ANAC-laboratorium meet de hoeveel-
heid slijtage- en vervuilingselementen in de olie
en de CAPS-database geeft op basis van de feed-
back van klanten de waarschijnlijke oorzaken
van te hoge waarden weer. Een prachtig
systeem, maar niet volmaakt. Want wat gebeurt
er als een klant het kilometrage verkeerd
opgeeft? De motor heeft 40.000 km op dit olie-
bad gedraaid en de klant geeft, om wat voor
reden dan ook, 20.000 km op. Slaat ANAC dan
alarm omdat alle waardes te hoog zijn? Of stel,

Het ideale leven van een motor in beeld. Eerst de
inloopperiode met verhoogde slijtage. Bij een
truck kan die wel 100.000 km duren. Daarna ver-
loopt de slijtage heel gelijkmatig. Zit de levens-
duur er bijna op, dan gaat het ineens weer heel
snel, tot het definitieve einde of revisie.

Levensduur van een motor

In de motor doet zich een defect voor. Dat kan van
alles zijn. Misschien zit er een zuigerveer vast door
vervuiling. Misschien zuigt de motor zand aan of
wie weet zit de oliezeef verstopt. Het resultaat is
in ieder geval dat de slijtagecurve ongemerkt een
stuk steiler gaat lopen. Als er niets gebeurt gaat
er een flink stuk levensduur verloren.

Onopgemerkt probleem 

Een olieanalyse brengt het defect aan het licht. De
auto gaat naar de werkplaats en de slijtagecurve
gaat weer terug naar zijn oude hellingsgraad. Hoe
sneller de actie, hoe kleiner het verlies aan levens-
duur.

ANAC en… herstel
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Rijnart Internationaal
Transport verzorgt
volumetransport
door heel Europa en
daarbuiten. Dat doet
het bedrijf met 30
Scania’s, die in de
eigen Roosendaalse
werkplaats worden
onderhouden.
Robbie de Bot is ver-
antwoordelijk voor
onderhoud en be-
heer van het wagen-
park. En, u raadt het
al, hij is ANAC-ge-
bruiker: “In de afge-
lopen tien jaar is
ANAC voor ons een
hulpmiddel geweest
om diverse motor-

problemen te her-
kennen. Heel actueel
zijn nu de verhoogde
roetconcentraties bij
de jongste EGR-voer-
tuigen. Omdat roet
een soort schuurpas-
ta in de olie is, zie je
ook de loodconcen-

traties toenemen. Dat
wijst op versnelde slij-
tage van lagers.” 
De Bot houdt die ont-
wikkeling scherp in
het oog: “Binnenkort
krijgen we weer drie
nieuwe Euro 4-
Scania’s en ook drie

AdBlue-Euro 5-DAF’s.
Ook die voertuigen
gaan we weer heel
zorgvuldig anaccen.
De uitkomsten ge-
bruiken we om te
beslissen over toe-
komstige investerin-
gen.” ●
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de motor heeft inderdaad 40.000 km gedraaid,
maar er is tussentijds flink bijgevuld. Zegt
ANAC dan dat het wel goed zit, terwijl er mis-
schien wel degelijk iets aan de hand is?
Janssens is blij met die vraag: “Inderdaad, meer
of minder kilometers en bijvullingen hebben
invloed op de concentraties van de zeven slijta-
ge-elementen die wij meten. Maar gelukkig
blijft de verhouding tussen de elementen wel
gelijk. Meer kilometers geeft niet alleen meer
ijzer, maar ook meer lood, koper, tin, chroom,
aluminium en nikkel in de olie.”
Die vaste verhouding in de hoeveelheden van
de verschillende slijtagedeeltjes blijkt de sleutel
van de ANAC-analyse: “Ieder type motor heeft
zijn eigen slijtagepatroon. De verhouding waar-
in de zeven elementen ten opzichte van elkaar
voorkomen, vormt daardoor de eigen vingeraf-
druk van het motortype. Pas als één of enkele
elementen te veel voorkomen ten opzichte van
de anderen, wordt dat patroon verstoord en sig-
naleert ANAC een probleem.”

Iedereen ‘anact’
Van de 132.000 oliemonsters die ANAC jaarlijks
analyseert komen er zo’n 12.000 uit Nederland.
Ze worden opgestuurd door ruim 600 klanten.
Voor een deel zijn dat transportbedrijven die
met de olieanalyses hun kilometerkostprijs
drukken. Ook bij de aan- en verkoop van trucks
wordt vaak ‘geanact’. Janssens: “Pas nog, een
bedrijfsovername met 20 trucks, allemaal
ANAC. Op basis van het resultaat besloot men
er tien te houden en tien door te stoten.”
Maar niet alleen transporteurs ‘anaccen’. Ook
coureurs doen het. Dakar-winnaar Hans Stacey
stuurt na iedere Dakar-rally een reeks monsters
naar Ertvelde. Zelfs de Formule 1 anact. Een
motor wisselen kost tien startplaatsen, dus
geeft ANAC met testapparatuur ter plekke ant-
woord op de vraag: “doen of niet doen?”.
Ook de personenautosector staat steeds meer

open voor ANAC. Een reden daarvoor is de low
saps olie. Om te voorkomen dat het roetfilter ver-
stopt, zijn de gebruikelijke antislijtageadditieven
in die oliën vervangen door stoffen die asloos
verbranden. ANAC-analyses moeten nu uitwijzen
of deze stoffen de motoren ook op de lange duur
voldoende beschermen tegen slijtage.
Ten slotte dit. Ook de oude Ford Mondeo van
uw AMT-redacteur heeft zijn ‘plasje’ ingeleverd.
En? … Zo gezond als een vis! ●
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Is het oliebad al meer kilometers in bedrijf dan
opgegeven? Dan vindt het ANAC-laboratorium
hogere concentraties van de slijtage-elementen in
de olie. Omgekeerd, als er veel olie is bijgevuld
zijn de concentraties juist lager. Daarom baseert
ANAC zijn resultaten niet op de absolute hoeveel-
heden, maar op de onderlinge verhouding tussen
zeven elementen. Die vormt de ANAC-vingerafdruk
van de gezonde motor.

Beide auto’s zijn van hetzelfde type. De rode auto
heeft een probleem. En zie, zijn vingerafdruk wijkt
af. De vingerafdruk wordt vervormd door afwij-
kende concentraties tin en chroom.

Zeven slijtage-
elementen
Het ANAC-lab in Ertvelde meet zeven slijtage-elementen in motorolie. 
Welke zijn het en waar komen ze vandaan?

1. IJzer (Fe): Cilindervoeringen, zuigerveren, distributie-onderdelen.
2.Lood (Pb): Lagerschalen.
3.Koper (Cu): Lagerschalen, lagerbussen, zwevende lagers turbo, oliekoeler.
4.Tin (Sn): Lagers, bronzen bussen, vertinde onderdelen.
5.Chroom (Cr): Zuigerveren.
6.Aluminium (Al): Zuigers, compressor, bij enkele motoren ook lagers.
7.Nikkel (Ni): Hardmetalen onderdelen, zoals zuigerpennen, nokken en klepstoters.

Een rood rapport met een uitroepteken! Dat eist
onmiddellijk ingrijpen. Waar? Volgens het CAPS-
rapport sijpelt er koelvloeistof de olie in via de
watergekoelde luchtcompressor of via de O-ringen
van de cilinderbussen. Iets minder ernstig is een
rood rapport zonder uitroepteken. En met een
oranje rapport is doorrijden tot de volgende
onderhoudsbeurt verantwoord. Gelukkig zijn 82%
van de rapporten groen.

De verhouding, 
niet de hoeveelheid! 

Afwijkende vingerafdruk

132.000 oliemonsters testen
op 80 m2? De video op AMT.nl
(Video, rubriek Werkplaats)
bewijst dat het kan.
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