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Het is op zich doodnormaal, dat
elke motorconstructeur bij het op-
zetten van een ontwerp mede reke-
ning moet houden met de moge-
lijkheden van motoroliën. De mo-
torolie bepaalt mede hoe hoog on-
derdelen maximaal belast kunnen
worden, en hoe groot dragende op-
pervlakken minstens moeten zijn.
De olie zorgt ook voor koeling, rei-
niging en afvoer van vuil of onge-
wenste chemische bijproducten.
Hoe goed dat de olie af gaat bepaalt
in belangrijke mate hoe vaak ver-
verst moet worden, in combinatie
met ander noodzakelijk onder-
houdswerk.
Al lang kan de motorconstructeur
zich echter niet meer simpelweg te-
vreden stellen met de standaard-
olie die er is. Zo verfijnd is de mo-
tortechniek geworden, dat de zaak
eerder omgekeerd werd. Motorcon-
structeurs willen iets maken en lei-
den daaruit af waaraan de smering
zal moeten voldoen. Waarna oliefa-

brikanten gaan zien hoe ze aan
deze eisen kunnen voldoen.

Service-interval 
rekt niet verder
Om het anders te zeggen: motoren
worden steeds fijngevoeliger voor
de juiste smering. Het is klaar als
een klontje dat het terugdringen
van de onderhoudsbehoefte daar

haaks op staat. Een olie die gewel-
dig smeert, koelt en reinigt is bij
wijze van spreken het tegenge-
stelde van een olie die tot in de
eeuwigheid net zo goed blijft wer-
ken als toen hij vers was.
Toch wordt al jaren beide verlangd.
Daar komt een steeds nijpender
probleem bovenop, namelijk de ge-
durig strengere uitlaatgaseisen. Bij

Bij olieverversen moet men zich
steeds meer vragen stellen. Is het
een benzine of diesel, met of zonder
roetfilter, gelden er merkspecifieke
eisen, wordt alternatieve brandstof
gebruikt? Het moet wel hele goede
olie zijn, wil je uit één bulktank de
meeste auto’s kunnen bedienen.
Foto: Jan Lieftink

De sterke trend naar ‘downsizing’
brengt een hoge belasting op de mo-
torolie. Er komen steeds meer moto-

ren met turbo, de hier afgebeelde
Volkswagen 1.4 TSI heeft ook nog een
Roots-compressor. Als hieruit 125 kW
vermogen wordt geperst hebben we
te maken met erg hoge cilinderdruk-

ken, en zwaarbelaste onderdelen.
Foto: Volkswagen
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Balanceren tussen technische eisen en economie

Smeervoorschrift onderdeel
in motortechniek
De ontwikkeling van smeerolie houdt nauw verband met wat er gebeurt in de motor-

techniek, dus bij autofabrikanten. Vandaar dat de Europese vereniging van autofabri-

kanten ACEA-olienormen opstelt en voortdurend aanpast. Wie bespaart op smering, kan

motorproblemen verwachten door vervuiling en slijtage. Hoe moet de verbrandingsmo-

tor anno 2008 gesmeerd worden? We staken ons licht op bij smeertechnische kenners.
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een lang service-interval mag een
motor maar heel weinig olie ver-
bruiken. Het is een illusie om te
verwachten dat de automobilist
trouw en regelmatig oliepeilt tus-
sen de servicebeurten in, en steeds
tijdig bijvult. Een laag olieverbruik
is daarnaast gunstig voor schone
uitlaatgassen en een optimaal
functionerend emissiesysteem.
Dat ging allemaal nog goed, totdat
het roetfilter in de uitlaat opdook.
Het bleek een buitengewoon kriti-
sche klant voor de motorsmering,
meer precies voor het minimale
beetje motorolie dat altijd wel in
de verbrandingsruimte komt. Dus

Schoonhouden steeds
 belangrijker
Wat daarnaast moderne motoren
extra kritisch maakt op smeerge-
bied is de steeds verfijnder toepas-
sing van uitlaatgasrecirculatie
EGR. Soms nog met koeling ook,
waardoor olieresten in het uitlaat-
gas des te gemakkelijker neerslaan
in het EGR-systeem.
De praktijk bewijst het: steeds
vaker wordt de werkplaats gecon-
fronteerd met vastgelopen EGR-
kleppen of dichtgeslibde EGR-sys-
temen. Waarbij EGR niet meer met
een simpel vacuümdoosje wordt
bediend, maar door de motorelek-
tronica geregeld. En die motorelek-
tronica protesteert meteen als de
terugvoer van uitlaatgas niet naar
behoren verloopt.
We kunnen de lijst van potentiële
problemen gemakkelijk verlengen.
Directe injectie van diesel en ben-
zine vraagt inspuitstukken met
zeer kleine gaatjes. Dus zijn ze erg
gevoelig voor vervuiling. Te meer
omdat schone verbranding ge-
diend is met zo fijn mogelijke �
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Meer weten over
 smeermiddelen?
Zoekt u leveranciers van mo-
torolie en transmissie-olie, of
producten voor inwendige
motorreiniging? Ga dan naar
www.AMT.nl/smeermiddelen,
waar AMT u de weg wijst. U
vindt er ook antwoorden op
actuele smeertechnische vra-
gen en andere wetenswaar-
dige informatie over motor-
smering.
Wie geabonneerd is op de
AMT e-mail nieuwsbrief, ont-
vangt ook een speciale
nieuwsbrief waarin motor-
smering, inwendige motorrei-
niging en praktijktips voor de
werkplaats centraal staan.
Nog geen gratis nieuwsbrief-
abonnee? 
Ga naar www.AMT.nl en klik
bovenin op de tab ‘Nieuws-
brief’, waarna u zich eenvou-
dig registreert.

moest er olie komen die daarbij
weinig asresten oplevert, de low- en
mid-SAPS ACEA C-oliesoorten.
Tel daarbij dat na trucks nu ook
personenauto’s SCR-katalysatoren
krijgen, of dat er zowel voor diesels
als benzinemotoren een NOx-op-
slagkatalysator kan bijkomen. Nog
een ontwikkeling is een groeiend
aantal hoogbelaste ‘downsizing’-
motoren, meestal met turbo of een

ander soort compressor.
Al met al komt motorolie voor
steeds zwaarder en moeilijker te
combineren eisen te staan. Geen
wonder dat olie-experts Gerti te
Grotenhuis van Castrol/BP en Mar-
tin Kuivenhoven van ExxonMobil
voorspellen dat de service-interval-
len bij nieuwe modellen niet meer
langer zullen worden, eerder kor-
ter.

Een veelgehoord probleem is storing
door vervuiling in het EGR-systeem.

Hier een Toyota D-CAT-motor als
voorbeeld. Er zit een koeler met by-

pass aan uitlaatzijde, en een elektro-
nisch gestuurde klep aan inlaatzijde,

die door kool en vet in het uitlaatgas
verstopt kunnen raken.

Tekening: Toyota

De suggestie van ExxonMobil om
met maar enkele oliesoorten haast

elke smeervraag aan te kunnen is
niet zo gek: deze Mobil 1-topproduc-

ten dekken heel veel ACEA- en 
fabriekseisen. Duurdere olie, maar
weinig gepuzzel of de olie wel ge-
schikt is voor deze auto, en weinig

kans op onvoldoende smeerkwaliteit.
Foto: ExxonMobil

Elektronisch 
gestuurde EGR-klep
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Uitlaat-
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Omloopklep 
EGR-koeling

Vacuümschakelaar

EGR-leiding gekoeld in cilinderkop

De complete chemische fabrieken in
de uitlaat reageren steeds kritischer
op verbrandingsresten van de mo-
torsmering. Hier bij de Audi 3.0 TDI
eerst een katalysator dichtbij de
motor, dan een gevoelig roetfilter,
daarna een SCR-katalysator die ook
graag een low-SAPS oliesoort heeft.
Foto: Audi
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brandstofverneveling, dus steeds
meer en nog kleinere verstuiver-
gaatjes, en een stijgende inspuit-
druk.
In toenemende mate gaan we weer
magermengsel-benzinemotoren
zien, zoals HPI-typen bij BMW en
CGI bij Mercedes. Dat kan niet zon-
der NOx-opslagkatalysator, die ver-
gelijkbaar werkt als een gesloten
roetfilter. Hij moet om de zoveel
tijd schoongebrand worden, en
daarbij moeten liefst geen resten
van verbrande olie achterblijven.
Evenzo bij de SCR-katalysator, al
werkt die bij toevoer van ureum
(AdBlue) in de uitlaat continu.
Een heleboel redenen op een rij
waarom het voortdurend belangrij-
ker wordt dat de motor van binnen
schoon blijft. Vooral ook in de ver-
brandingsruimte, inlaat en uitlaat.
Waaruit weer volgt dat gebruik van
de juiste, voorgeschreven oliesoort
in hoge kwaliteit van wezenlijk be-
lang is. Het is dus beslist geen één-
tweetje van voertuig- en oliefabri-
kanten, die elkaar commercieel de
bal toespelen.

Help de klant
Oké, de juiste oliesoort moet erin,
hetgeen veel meer inhoudt dan al-
leen de juiste viscositeit. Je moet
als vakman goed de weg weten in
het veld van ACEA-aanduidingen
voor oliesoorten. Een toenemend
aantal auto’s op de weg draagt ook
nog speciale fabrieksolienormen
mee, die verder gaan en voorrang
hebben op de ACEA-normen.
Hoewel ernaar gestreefd wordt de
stapel fabrieksnormen niet dikker
te maken dan strikt nodig is, wor-
den smeervoorschriften bepaald
niet eenvoudiger. Zie het kader op
pagina 32 over smering van Re-
naults als voorbeeld. Schoner uit-
laatgas en een drastisch lager
brandstofverbruik vereisen motor-
technische hoogstandjes, die steeds
vaker bijzondere eisen aan de sme-
ring stellen. Nog meer speciale fa-
brieksnormen dus.
Alle oliedeskundigen zijn het er-
over eens, of we nu navraag doen
bij Shell, BP/Castrol of ExxonMobil.
Volg in de werkplaats de voor-
schriften van de autofabrikant,

vraag bij twijfel na aan de olieleve-
rancier. Het is voor werkplaatsper-
soneel al moeilijke materie,
verwacht niet dat de autorijder er
zelf uit komt als olie bijvullen aan
de orde is. Ga ervan uit dat, sinds
verversingsintervallen naar 10.000
km en meer groeiden, niemand
meer uitkomt zonder bijvullen.
Dus geef de klant bij een service-
beurt daarvoor de juiste olie mee,
minstens een litertje olie zal hij
immers tóch een keer moeten
kopen. De klant krijgt niet iets on-
nodigs aangesmeerd, en is gehol-
pen doordat hij niet zelf hoeft uit
te zoeken wat erin moet.
ExxonMobil springt daar speciaal

Een sterk groeiend aan-
tal motoren heeft wer-
velkleppen in de inlaat,

bij benzine- zowel als
dieselmotoren. Ook deze
kleppen blijken vaak erg
gevoelig voor inwendige

motorvervuiling.
Foto: Pierburg

Thema

Aangepaste ACEA-normen van kracht
Voor gebruik van motorolie in
Europa wordt liefst gericht op
ACEA-normen, getest op Euro-
pese motoren en met Europese
testcycli. De Amerikaanse API-
normen houden minder rekening
met Europese motortechniek en
gebruiksomstandigheden. De
olienormen van ACEA weerspie-
gelen de ontwikkelingen in de
motortechniek, en worden met
regelmaat aangepast.
De laatste herziening dateert van
vorig jaar. Helaas is de indeling
van oliesoorten niet alleen inge-
wikkeld door het aantal ACEA-
categorieën. Ook de methode
voor toekenning van die normen
aan olieproducten maakt de zaak
allesbehalve eenvoudiger.

Nieuwe norm, nieuwe olie
We houden het maar op het re-
centste voorbeeld. In februari
2007 heeft ACEA de nieuwste
normen uitgegeven. Voldoet

sindsdien alle nieuw verkochte
olie aan de 2007-normen? Nee,
bepaald niet. Vergelijk het met
de typekeuring van auto’s, het
gaat alleen om nieuw uitge-
brachte olietypes. Bestaande
oliesoorten behouden hun ‘type-
keuring’ volgens voorgaande
ACEA-normen.
Deze normen hebben echter wel
een ‘houdbaarheidsdatum’. Na
vier tot vijf jaar vervalt de geldig-
heid, en kan geen oliesoort meer
uitgebracht worden met een
claim op die oude norm. Om het
nog een beetje overzichtelijk te
houden kijken we naar de situa-
tie van vandaag. Veruit de
meeste motorolie die nu wordt
aangeboden voldoet aan de vo-
rige ACEA-normen, uitgegeven
in november 2004.
Sinds maart 2008 kan echter
geen nieuwe oliesoort meer uit-
gebracht worden met een verwij-
zing naar die normen. Vanaf

deze datum moeten nieuwe olie-
soorten de in 2007 gepubliceerde
normen volgen. Met ingang van
2010 mag helemaal niet meer ge-
refereerd worden aan de 2004-
norm.

Niet te herkennen
Alle motorolie moet vanaf 2010
aan de 2007-normen voldoen, als
er op staat ‘voldoet aan ACEA…’.
Nog anderhalf jaar hebben we
dus motorolie volgens oude

(2004) en nieuwe (2007) ACEA-
normen naast elkaar. Maar dat
zie je niet op het label, zelden of
nooit staat bij de ACEA-klasse-
ring vermeld om wélke ACEA-
normen het gaat.
Dit wil weer niet zeggen dat
voor alle klassen de eisen veran-
deren bij elke nieuwe uitgave

In zijn nieuwe sortering motoroliën
voor trucks doet Shell een mooie po-
ging het woud van eisen en normen
wat doorzichtiger te maken. Achter

de R voor Rimula staat een cijfer
voor de beschermingsfactor. Letters
geven de geschiktheid aan voor een
lang serviceinterval (M), de aanwe-

zigheid van een roetfilter (L, voor
low-SAPS) en de nadruk op energie-

besparing (E, lage viscositeit).
Foto: Shell

op in, vertelt Martin Kuivenhoven.
“Er is een overeenkomst met een
grote afleverspecialist, dat die bij
distributieklaar maken van nieuwe
auto’s meteen een fles van de juiste
oliesoort erin legt. Ook hebben we
stickers gemaakt die bij een service-
beurt op of naast de motor geplakt
kunnen worden, met het juiste type
van onze motorolie erop zodat de
automobilist duidelijk ziet waar-
mee bijgevuld kan worden.”

Niet beknibbelen
In de praktijk blijkt er weerstand
tegen het vooraf verkopen van bij-
vulolie, met het idee ‘heb ik mis-
schien helemaal niet nodig’.

Trends in motorsmering
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Bovendien kost een liter goede olie
serieus geld. “Het zou beter zijn als
daar eens wat realistischer in gere-
kend werd”, hoorden we van Shell
smeerexpert Maarten Beckers, “kos-
ten voor olie bijvullen liggen rond
een halve cent per kilometer. Wat
zou je risico nemen op meer slij-
tage en weerstand, of zelfs schade
met goedkope olie, om op bijvul-
kosten misschien een paar tiende
cent te sparen?”
Die kostensfeer speelt ook wanneer
het gaat om de veelgestelde vraag
hoe een (universele) werkplaats
met zo weinig mogelijk oliesoorten
zoveel mogelijk autotypen kan be-
dienen. Uit dit hele verhaal blijkt
al wat alle smeerexperts ook zeg-
gen: een universele smeerolie die
altijd goed is bestaat niet meer.
“Maar het is wel zo dat de beste,
duurdere oliesoorten het grootste
aantal voorschriften dekken”, zegt
Martin Kuivenhoven hierop. Hij
geeft als voorbeeld Mobil 10W-40
en Mobil 1 ESP Formula 5W-30,
waarmee een indrukwekkende
reeks benzine- en dieselmotoren

gesmeerd mag worden.
“Wij willen als ExxonMobil niet op
de stoel van de ondernemer gaan
zitten, we schrijven niets voor. Elk
bedrijf moet voor zich uitrekenen
of het niet het voordeligst uitpakt
om hele goede, duurdere olie te ge-
bruiken. Al is die misschien vaak
beter dan de minimaal voorge-

schreven soort. Wanneer daarmee
in het bedrijf minder verschillende
oliesoorten gebruikt kunnen wor-
den, kan dat aardig schelen in op-
slag- en inkoopkosten. Het voor-
komt bovendien vergissingen en
spaart uitzoekwerk bij olieverver-
sen.”

Praktische vragen
Het blijkt een vaak gestelde vraag:
welke oliesoort moet er in autotype
X, kan er ook olietype Y in? Wat
vaak betekent: kan ik olie uit mijn
bulkvoorraad gebruiken, of moet

er iets speciaals in? De smeerexpert
zal altijd antwoorden dat de fa-
brieksvoorschriften gevolgd moe-
ten worden. Zoals Gerti te
Grotenhuis van Castrol/BP het laco-
niek uitdrukt: “ik zeg altijd, je mag
best wat anders proberen, maar als
het misgaat betaal ik de schade
niet”.
Eensluidend is het advies bij sme-
ring van diesels met retrofitroetfil-
ter. Hou aan het oorspronkelijke
olievoorschrift, ga niet experimen-
teren met C-olietypes om afzetting
van as in het roetfilter te beperken.

Het zou nu eigenlijk wel standaard
voorschrift moeten zijn om bij een
olieverversing ook de juiste olie voor
tussentijds bijvullen mee te leveren.
Castrol maakt daarvoor deze keurige
set. De automobilist hoeft letterlijk de
handen nergens aan vuil te maken.
Foto: Castrol

van de normen. In de E2-klasse
voor trucks zijn de eisen sinds
1996 nog niet gewijzigd. Voor
oudere personenauto’s kan nog
A2/B2-olie gebruikt worden,
maar sinds 2004 hanteert ACEA
die klassen niet meer. De laatste
A2/B2-specificaties dateren uit
1996 en ’98, het is een olie die
niet berekend is op de tegen-
woordig bij haast elk autotype
gehanteerde lange verversings-
termijn.

Wat is er veranderd?
Hebben we nu een probleem met
olie volgens de 2004 ACEA-speci-
ficatie, is die van 2007 heel an-
ders? Gelukkig niet. We lopen de
belangrijke wijzigingen door,
veel zijn dat er niet.
Nieuw voor personenauto’s is de
categorie C4, speciaal voor Re-
nault. Een motorolie voor diesels
met roetfilter die de lage SAPS
van dunne C1-olie combineert
met de hoge HTHS-viscositeit van
de mid-SAPS C3. In C2 zat al mid-

SAPS en lage HTHS. C4-olie is net
even beter geschikt voor een
lang service-interval. Bij C3 werd
de testprocedure iets verzwaard.
Bij de E-normen voor trucks werd
de vereiste samenstelling van E4-
olie wat gewijzigd, zodat deze
beter geschikt is voor lange ser-
vice-intervallen.
Voor de volledigheid: er is ook
een nieuwe Amerikaanse API-
norm bijgekomen, CJ. Die richt
op truckdiesels met uitlaatgasrei-
niging, vergelijkbaar met ACEA
E6 en E7.
Het ligt voor de hand dat alleen
in de nieuwste auto’s gerekend
wordt op smering volgens de
nieuwste ACEA-normen. Die zijn
nooit ‘slechter’ dan de oude, dus
kan olie volgens de nieuwste
norm gebruikt worden in plaats
van dezelfde klassering in een
oudere norm. Bij een diesel die
bijvoorbeeld altijd met C3-olie
gesmeerd werd maakt het niet
uit of daar nu C3 volgens ACEA-
07, of volgens ACEA-04 in gaat. �

Gezien de dringende roep om
zuiniger en schoner auto’s staat
er nog veel te gebeuren in de
motortechniek, zowel bij perso-
nen- als bedrijfswagens. Nieuwe
Euro 5 en 6-normen tegen de
productie van roet en NOx, en
straf op onzuinige personen-
auto’s met hoge CO2-uitstoot vra-
gen veel technisch vernuft.
Daarnaast wordt gedacht aan al-
lerlei alternatieve brandstoffen,
waarbij de netto CO2-productie
niet meer recht evenredig is met
het brandstofverbruik. Omdat

smering en brandstof in de
motor samenkomen kan ook dat
invloed hebben op motorolie.
ACEA geeft, als vertegenwoordi-
ger van de Europese autobou-
wers, een algemeen standpunt
hierover aan.

Aparte olieformules
De verwachting is dat de ACEA-
olienormen gesplitst zullen wor-
den, in een A/B- en een C-deel.
Eisen en samenstelling zouden
zodanig uiteen gaan lopen, dat
een motorolie niet meer aan

zowel een A/B- als aan een C-eis
kan voldoen, zoals nu wel moge-
lijk is.
A/B-klasse olie voor benzine- en
dieselmotoren in het algemeen
zal niet meer geschikt zijn voor
toekomstige motoren met ge-
avanceerde uitlaatgasreiniging.
Daarvoor zullen alleen C-oliën
kunnen dienen, die dan verder
aangepast worden aan eisen
voor schonere motortechniek
(zoals NOx- en SCR-katalysato-
ren). �

ACEA en schone toekomsttechniek

�
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Te Grotenhuis: “heel simpel, een
motorschade is duurder dan een
dichtgelopen roetfilter vervangen.
Dus kies de olie niet op wat mis-
schien beter is voor het filter, maar

op wat de motor nodig heeft”. Mar-
tin Kuivenhoven zegt ervan: “over-
stappen op een C-olietype is bij
retrofitfilters niet nodig. Hooguit
kan het eventueel wel, omdat de C-

olietypes tevens voldoen aan B-nor-
men voor diesels zonder filter”.
Lastiger is de vraag wat te doen
met de smering als een voertuig op
(een deel) biodiesel of bio-ethanol

gaat rijden. “Er is nog weinig van
bekend wat dat voor de smering be-
tekent”, zeggen zowel Te Groten-
huis als Kuivenhoven.
Voorzichtigheid is geboden. Als er

Renault-smering: makkelijker of niet?
Op het oog zag het er altijd mak-
kelijk uit bij Renault: dat merk
beval oliën van Elf aan, en niks
anders. Ook in Frankrijk wil een
autofabrikant echter niet meer
afhankelijk zijn van één (uiter-
aard ook Franse) leverancier voor
een bepaald product. Dus ge-
bruikt Renault nu voor de eerste
vulling ook motorolie van Shell,
en eist voor verversing niet meer
alleen specifieke merken en
typen olie. Minder eenduidig dan
het ‘altijd Elf’ voorheen, maar
wel makkelijk dat ook olie van
andere merken gebruikt mag
worden.

Helaas: eigen normen
Hoe het er nu uitziet lichtte Shell
voor ons toe. Het blijkt namelijk
allerminst makkelijk, en roept in
de praktijk juist vragen op. Er is
inderdaad de ACEA C4-norm bij-
gekomen voor de nieuwste Re-
nault-diesels met roetfilter, zie
ons kader over de ACEA-normen
op pagina 30. Maar alleen daar-
mee neemt Renault geen genoe-
gen.
Er zijn drie specifieke Renault-
olienormen in het leven geroe-
pen, zodat elk oliemerk een
passend product kan aanbieden
of ontwikkelen. Daarbij staat bij-
voorbeeld naast de genoemde
ACEA C4-norm de Renault-norm
RN 0720. Die gaat wat verder,
want alleen bij smering van RN
0720-niveau mag bij de Laguna
III met roetfilter-diesels een zeer
lang onderhoudsinterval gehan-
teerd worden. Dat mag niet met
olie die alleen de C4-specificatie
heeft, hoewel zulke olie op zich
wél gebruikt mag worden in
deze motoren. Hoewel de lage
SAPS en lage verdamping die C4
voorschrijft gunstig is voor een
lang serviceleven verlangt Re-

nault met C4-olie een korter ser-
vice-interval dan met RN 0720-
olie.
Bovendien is er een uitzonde-
ring. De (oudere) 2.2 dCi, type
G9T, moet met roetfilter erop ge-
smeerd worden volgens RN 0710-
norm. Verder is deze RN 0710
voorgeschreven voor diesels zon-
der roetfilter, turbobenzinemoto-
ren en de hoogbelaste Renault
Sport-motoren. Voor de overige
motoren hanteert Renault zijn
RN 0700-norm.

Speciale Shell-producten
Nee, het wordt er niet beter op

met weer een fabrikant die zijn
eigen olienormen opstelt. Op zijn
minst moet de oliefabrikant dus
weer een nieuwe set tests losla-
ten op zijn productgamma, om
te zien welke soorten voldoen
aan deze Renault-normen.
Voor RN 0700 en 0710 hoefde
Shell geen nieuwe oliesoorten te
maken, Helix Ultra en Helix Plus S
kunnen gebruikt worden. Toch is
ook een nieuwe Helix Plus R
10W-40 uitgebracht, voldoend
aan de RN 0700-norm. De be-
staande Helix-soorten hebben
5W-40 viscositeit.
Er was wel een nieuwe oliesoort

nodig voor de roetfilterdiesel
norm RN 0720. Dat is Shell Helix
Diesel Ultra R 5W-30 geworden.
Deze voldoet ook aan ACEA C4,
en mag tevens gebruikt worden
voor Renault-diesels die ACEA C3
vergen.
We mogen niet alleen Renault
boos aankijken, andere merken
dragen evengoed bij aan de blij-
vende oliesoortverwarring.
Mazda wil voor zijn nieuwste
roetfilterdiesels eveneens speci-
ale olie naar eigen norm. Daar-
voor heeft Shell Helix Diesel Ultra
AF-L 5W-30 uitgebracht, die de
Mazda-eisen en ACEA C1 haalt. �

Trends in motorsmering

De nieuwste Renault-diesels hebben allemaal een roetfilter, ook deze 1.5 dCi voor de Laguna III. Er wordt lage SAPS
maar geen lage HTHS-viscositeit gevraagd, zoals in de nieuwe ACEA C4-norm. Voor een lang service-interval komt er
ook nog een speciale Renault-eis bij. Tekening: Renault
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al een aanbeveling is van voertuig-
fabrikanten, dan luidt die dat bij
biobrandstoffen vaker olieververst
moet worden.
Te Grotenhuis: “biodiesel heeft een
hoger kookpunt dan gewone diesel.
Brandstof die in de motorolie te-
recht komt verdampt minder, de
olie verdunt sneller en moet
daarom eerder ververst worden”.
Kuivenhoven wijst op de groei van
micro-organismen in biodiesel.
Nog een reden waarom olie waarin
biodiesel terecht komt eerder ver-
vangen moet worden, om kans op
verstoppingen te voorkomen. Ook
bij ethanol in de smeerolie moet
vaker ververst worden, ethanol
trekt bijvoorbeeld water aan, dat
wil je in de olie niet hebben.

Dunner smeren mogelijk?
Nu meer dan ooit helpen alle beet-
jes om brandstofverbruik en uit-
laatgasproductie terug te dringen.
Dunnere olie met minder weer-
stand kan daarbij tot enkele pro-
centen winst opleveren. Eerst ging
de aandacht naar de koude start,
het moment dat een motor nog
veel vuil in het uitlaatgas oplevert.
Dunnere olie met 0W in plaats van
5W of 10W viscositeit helpt om dat
te beperken. Maar daar moet de
motor wel voor ontworpen zijn,
wat alleen bij nieuwere types het
geval is.
Belangrijker voor brandstofbespa-
ring is vooral de ‘warme’ viscosi-
teit, waarvoor in Europa 30 of 40
wordt genomen. Er is wel extreem
dunne 0W-20, maar dat durven au-
tofabrikanten alleen in de VS en
Japan aan, waar lagere rijsnelhe-
den en motorbelasting gebruikelijk
zijn. Bij ons gaat de trend meer
naar een veilige 5W-30, ook bij
trucks toegepast als brandstofspa-
rende olie. Oudere motoren zullen
daarmee echter niet uit de weg
kunnen. Alweer: controleer het fa-
brieksvoorschrift, of er zulke
dunne olie in mag.
Een tip van Martin Kuivenhoven:
de meest uiteenlopende smeervra-
gen komen ook voorbij op het fo-
rum van de Amerikaanse website
van Mobil. Als je redelijk uit de voe-
ten kunt in het Engels zijn daar in-
derdaad veel antwoorden op alge-

mene, niet automodel-gebonden
vragen te vinden. Het adres is
www.mobiloil.com, kies het tab-
blad ‘car care’, en daar de rubriek
‘ask mobil’.

Geen algemene richtlijnen
Opzoeken en navragen blijft het
motto bij motorsmering. Binnen
een paar jaar krijgt het autobedrijf
alleen nog maar auto’s met moder-
nere motortechniek over de vloer.
Die zijn kieskeurig op het punt van
motorolie. Kennis van het fabrieks-
smeervoorschrift wordt onontbeer-
lijk.
Het wordt steeds riskanter alge-
mene aanbevelingen te geven
welke oliesoorten in de meeste ge-
vallen wel zullen voldoen. Het is
nog een beetje overzichtelijk bij
trucks, tenminste wat de ACEA-in-
deling betreft. E7 voor motoren
zonder roetfilter of SCR-katalysa-
tor, E6 (‘low-SAPS’) als zo’n filter of
katalysator er wel aan zitten, E4 als
er helemaal geen filter, katalysator
of EGR aan de motor zit, dat kan
als vuistregel genomen worden.
Bij personenauto’s ligt het ingewik-
kelder en is nauwelijks een vuistre-
gel te geven. Je hebt zowel voor
benzine- als dieselmotoren brand-
stofsparende ACEA A/B-oliesoorten
met lage HTHS-viscositeit, maar al-
leen geschikt voor motoren die
daarop zijn ontworpen. Bij diesels
kan een ‘low of mid-SAPS’ C-type
olie nodig zijn, met hoge of lage
HTHS-viscositeit. Roetfilter of kata-
lysator kunnen daarom vragen.
Maar dat is niet altijd zo, Ford en
enkele Japanse merken rekenen
dat het olieverbruik van hun die-
sels zo laag is, dat problemen met
teveel as-afzetting ook bij A/B-olie-
soorten niet zullen voorkomen.
Kortom, volg maar het best het fa-
brieksvoorschrift. Vraag het even-
tueel op bij de eigen olieleveran-
cier, mits die zich aan de voor-
schriften houdt, en niet op eigen
gezag andere smeermiddelen of
verversingstermijnen opgeeft.
Spaar niet op smering, het risico
op motorproblemen door vervui-
ling of snelle slijtage is te groot en
te duur geworden. �

Peter Fokker

Nog altijd ‘regent’ het smeertech-
nische vragen op de AMT-redac-
tie. Olieverbruik, inwendige
vervuiling, smeren van roetfilter-
diesels, brandstofbesparende
motoroliën: het zijn onderwer-
pen waarover we niet uitgepraat
raken. Om uw oliekennis op te
vijzelen passeren hier een aantal
veel gestelde vragen de revue.

Smeertips
van AMT

Overmatig olieverbruik
Een motor vertoont een overmatig
olieverbruik. Wat is de beste proce-
dure om achter de oorzaak te
komen?

Stel eerst vast of het olieverbruik echt
ongewoon hoog is. Ga na wat de be-
drijfsomstandigheden zijn waarbij het
hoge olieverbruik optreedt. Wat is de me-
chanische conditie van de motor? Meet
daartoe de compressie, het drukverlies of
de toerenval per cilinder. Verander des-
noods een keer van type olie als mecha-
nische oorzaken niet gevonden worden.
Lukt het niet om zo achter de oorzaak
van het (te) hoge olieverbruik te komen,
gebruik dan een endoscoop om de cilin-
derwanden te bekijken. Het gaat erom of
er sprake is van een normaal hoonpa-
troon, van bore-glazing, van bore-polis-
hing of van kleine of grote vastloopplek-
ken.
Als er sprake is van een normaal hoonpa-
troon of van bore-glazing en het gaat om
een olieverbruik bij een redelijk nieuwe
of gereviseerde motor, dan is het moge-
lijk een zogenaamde ‘running-in com-
pound’ te gebruiken. Het gaat hierbij om

een inloopvloeistof die alleen tijdens de
verbranding een oxide vormt van ijzer,
aluminium en silicium. De fijne harde
deeltjes zorgen voor een versneld inloop-
proces zodat de zuigerveren alsnog goed
dragen op de cilinderwand. Het is een
voor dieselmotoren ontwikkelde vloeistof
die ook bij benzinemotoren een goed ef-
fect kan hebben.
Als laatste blijft het demonteren van de
motor over. Demonteer echter alleen als
het absoluut zeker is dat er een mechani-
sche oorzaak is. Overleg met de impor-
teur kan mogelijke andere oorzaken
opleveren zeker als het om een nieuw
type motor gaat. �

Bijvullen met verkeerde
motorolie
Wanneer het oliepeil te laag is, vullen
veel automobilisten met een andere
motorolie bij dan de werkplaats ge-
bruikt. Wat zijn de risico’s als een
klant bijvult met een verkeerde olie-
soort?

Het is belangrijker dat de juiste hoeveel-
heid olie in de motor zit dan of het een
mix is van verschillende kwaliteiten en
viscositeiten. Deze stelling geldt vooral
op de korte termijn dus bijvoorbeeld tij-
dens een vakantie. Op de lange termijn
ziet de zaak er anders uit, er kan voortij-
dige slijtage of motorvervuiling optreden
omdat de bijgevulde olie een te lage
kwaliteitsnorm heeft.
Hoe dan ook, zorg ervoor dat de klant vol-
doende bijvulolie aan boord heeft en weet
met welke olie (SAE-viscositeit en ACEA-
kwaliteit) moet worden bijgevuld. �

Actuele olievragen 
uit de werkplaatspraktijk
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www.AMT.nl/smeermiddelenThema
Dunnere olie: mag dat?
Nu de brandstofprijzen stijgen is het
rijden op een dunnere, brandstofbe-
sparende motorolie actueel. Mag je
in een motor zomaar een dunnere
synthetische olie gebruiken?

Ja, dat helpt om het verbruik te doen
dalen, vooral als er veel korte afstanden
worden gereden. Ga na wat de laagste
SAE viscositeitsklassen zijn die voor de
betreffende motor worden voorgeschre-
ven. Kies dan een olie met de juiste
ACEA-norm om olieverbruik te voorko-
men. Het zal in de praktijk gaan om SAE
0W-30 of 5W-30 oliën voor benzinemoto-
ren en SAE 5W-40 voor dieselmotoren
met roetfilter. �

Veroudert nieuwe
 motorolie?
Hoe lang is een geopende verpak-
king met nieuwe olie (bijvoorbeeld
kleine drum) houdbaar?

Motor en transmissieoliën zijn in geslo-
ten verpakking vrijwel onbeperkt houd-
baar. Maar de kwaliteitseigenschappen
zullen geen gelijke tred houden met de
ontwikkeling. Een motorolie van tien jaar
oud voldoet aan kwaliteitsnormen die
ondertussen sterk verouderd zijn.
Daarom is het beter zo’n motor- of trans-
missieolie voor andere doeleinden dan
een automotor of transmissie te gebrui-
ken.
Als een verpakking in blik eenmaal open
is, krijgt vocht een kans met de olie in
contact te komen. Door temperatuurver-
schillen ‘ademt’ de lucht boven het vloei-
stofniveau en zal er tijdens afkoelen
condens ontstaan. Afhankelijk van de ge-
bruikte basisolie of het additief gaat er
dan op den duur iets fout. Vandaar het
advies geopende verpakkingen in blik
niet meer te gebruiken. Verpakkingen
met schroefdop of andere luchtdichte af-
sluitingen kunnen wel gedurende lange
tijd worden bewaard. Houd echter niet
langer dan vijf jaar aan om de eerder ge-

noemde reden van een te oude kwali-
teitsnorm.
Olie in bulktanks heeft in het algemeen
een hoge omloopsnelheid. Toch is het
ook hier van belang de tankontluchting
in goede staat te houden en daarmee te
voorkomen dat vocht en vuil met de olie
in contact komen. �

Zo peil je de motorolie
Het oliepeilen luistert nogal nauw.
Welke adviezen zijn er aan de klant
te geven voor een betrouwbare olie-
niveaucontrole?

Als de auto voorzien is van een peilstok,
is het allereerst nodig te weten of er met
koude of warme motor moet worden ge-
meten. Vervolgens moet er op worden
gelet dat de auto ‘vlak’ (horizontaal)
staat. Bij veel auto’s met een dwarsge-
plaatste motor zit de peilstok aan de lin-
ker- of rechterkant. Dus zorgt een kleine
scheefstand al voor een foutieve aandui-
ding van het oliepeil.
Soms wordt het peilen bemoeilijkt door
sludgevorming op de oliepeilstok en in
de houder ervan. Uiteraard is reiniging
ervan noodzakelijk voordat het peil goed
gemeten kan worden.
Houd het peil binnen de max- en min-
strepen. Een te laag peil kan voor over-
verhitting zorgen, een te hoog peil voor
schuimvorming.
Wijs de klant op de juiste smeeroliekwali-
teit en viscositeit voor de betreffende
motor, vooral als de vakantie voor de
deur staat. Nog beter: geef voldoende
van de juiste bijvulolie mee. �

Vorming van black sludge
Hoe kan het gebeuren dat er zo af en
toe toch nog gevallen van ‘black-
sludge’ optreden? De moderne mo-
torolie dient toch de vorming van
deze zwarte drab te verhinderen?

Zwarte drab ontstaat uit een samenspel
van benzine, olie, carterventilatie en ge-

bruiksomstandigheden. Zowel benzine
zonder toevoegingen als met de verkeerde
toevoegingen geeft onder bepaalde ge-
bruiksomstandigheden aanleiding tot het
ontstaan van ongewenste producten. De
smeerolie verbindt zich met deze produc-
ten, dikt in en vormt zwarte drab.
Dat gebeurt vooral op koude plaatsen
zoals onder het kleppendeksel. Als de car-
terventilatie goed werkt, worden de onge-
wenste verbrandingsproducten tijdig
afgevoerd. Zelfs met een goede oliekwali-
teit kunnen er problemen ontstaan als de
benzine de verkeerde samenstelling heeft,
de carterventilatie slecht werkt en/of de
gebruiksomstandigheden ongunstig zijn.
Gelukkig moet de benzine aan steeds
nauwkeuriger eisen voldoen die in de
EN228-voorschriften zijn vastgelegd. Blij-
ven over: het carterventilatiesysteem en
de gebruiksomstandigheden. Korte ritten
gevolgd door lange snelle ritten (politie,
taxi’s) werken het ontstaan van zwarte
drab in de hand. Een goed werkende posi-
tieve carterventilatie (let vooral op de pcv-
klep) is absoluut nodig om de vervuiling
te voorkomen. Er zijn nog tal van oudere
automotoren die gevoelig zijn voor black-
sludge. Bouw daar een verwarmd carter-
ventilatiesysteem op en ververs de olie
tijdig. �

Smeren van diesels 
met roetfilter
Bij dieselmotoren die zijn uitgerust
met een roetfilter schrijft de ene au-
tofabrikant wel een C3-olie voor, ter-
wijl andere fabrikanten soms geen
eisen aan de motorolie stellen. Hoe zit
het met die motoren met roetfilter
waarbij aan de motorolie geen C-eis
wordt gesteld? En wat is het smeerad-
vies wanneer achteraf een roetfilter
wordt ingebouwd?

Reden om een C1-, C2- of C3-olie te ge-
bruiken is dat het roetfilter niet vroegtijdig
dicht gaat zitten met asdeeltjes van ver-
brande additieven welke ook bij het rege-
nereren niet verbranden.

De autofabrikanten werken nauw samen
met de roetfilterleveranciers, samen bepa-
len ze welk type olie het meest geschikt
is. Daarbij speelt ook het olieverbruik een
belangrijke rol. Als er immers geen olie-
verbruik is, hoeft er geen ‘low-SAPS’ olie
te worden gebruikt. Houdt u dus aan de
voorschriften van de autofabrikant.
Het regenereren van een roetfilter vraagt
om meerdere inspuitingen, dat is iets dat
alleen van fabriekswege mogelijk is. Gaan
we achteraf een roetfilter monteren, dan
is het regenereren niet zo fraai te regelen.
Vandaar dat er met ‘open’ roetfilters (dus
zonder afgesloten kanalen) wordt ge-
werkt. Deze veroorzaken niet zo snel een
onaanvaardbare tegendruk. Voor de mo-
toren waarbij achteraf een roetfilter
wordt geplaatst, blijft het olievoorschrift
gelijk aan wat voorheen werd gebruikt.
De speciale low-SAPS oliën mogen in
deze motoren niet worden gebruikt
omdat er door het veranderde additieven-
pakket smeertechnische problemen zoals 
vervuiling en slijtage kunnen ontstaan. �

Oliepeil neemt toe
Bij sommige motoren is geen sprake
van een dalend oliepeil, maar neemt
het peil na verloop van tijd juist toe.
Hoe komt het dat het oliepeil stijgt?

Als er veel condenswater wordt gevormd,
stijgt het oliepeil want olie drijft op water.
Een tweede oorzaak voor een te hoog
peil is dat er brandstof (meestal bij benzi-
nemotoren) in de olie terechtkomt. Bij een
lage temperatuur verdampt de brandstof
niet volledig zoals in de zomer wel het
geval is. Er kan wel 20% in plaats van de
gebruikelijke 2% brandstof in de olie wor-
den opgelost. Kies een kortere olieverver-
singstermijn, bijvoorbeeld 6000 tot 7500
km of een half jaar, als bekend is dat de
auto veel korte ritten maakt en gevoelig
is voor olieverdunning. Een SAE 5W-40
ACEA A3/B3/B4 olie biedt ook bij een
hoge brandstofverdunning een goede
smeerfilm. �

Trends in motorsmering

Paul Klaver
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