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Shell laat graag weten dat ze al sinds de eerste
 Formule 1-serie in 1950 betrokken zijn bij deze tak
van autosport. Bovendien zijn ze nog langer part-
ner van Ferrari, vanaf de vooroorlogse tijd dat Enzo
Ferrari teamchef was voor het Alfa Romeo Grand
Prix-team. Heel opmerkelijk, zagen we bij de GP
van Spa-Francorchamps, is dat Shell als enige
 oliemaatschappij direct in een F1-team betrokken

is. Tegenover de motoringenieurs van Ferrari
 hebben ze met hun ‘track lab’ een eigen afdelinkje.
Er is tenslotte nog een even grote en bekende
concurrent hoofdsponsor bij een ander F1-top-
team, maar die schijnen lang niet zo als volwaar-
dig teamlid actief te zijn. Gezien het feit dat je in
de F1 bepaald niet zomaar overal kunt binnenlo-
pen hebben we niet gecontroleerd of dat

 helemaal waar is, of dat hier de trots van de Shell
mensen op hun eigen werk een rol speelt.

Motorolie niet gereguleerd
Nu kun je je ook afvragen hoe belangrijk het is het
hele seizoen met een F1-team mee te draaien.
Kun je niet even goed alleen tijdens de motoront-
wikkeling meedenken, welke eigenschappen de

Formule 1 helpt Helix-olie verder
Shell track lab onderdeel van Ferrari F1-team

Het is een veelgestelde vraag. Wat draagt exotische F1-techniek echt bij aan de autotechniek

op straat? Die vraag stelt autosportorganisatie FIA zich ook, en wil mede daarom de F1 laten

rijden met 1.6 turbo zescilinders, na de huidige 2.4 V8. Shell geloofde bij alle voorgaande

 formules al dat racerij op het hoogste plan nuttige kennis oplevert. In het hart van het Ferrari-

team ontwikkelen ze die.

Oké, het is niet helemáál waar dat Fernando Alonso bij wijze van reclame zijn Ferrari naar een tankstation langs de weg reed. V-Power uit de pomp werd naar Ferrari’s testbaan Fiorano gebracht en daar in
een F1 van jaargang 2009 gegoten.
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motorvloeistoffen zouden moeten hebben?
En wat leer je eigenlijk voor de producten van
 alledag, van een motor die maar heel korte tijd
 extreme prestaties moet leveren? Mede door
 hyperstrenge regels zoekt de F1 het al jaren in de
meest vergezochte extremen, om binnen de
 microscopische gaatjes in de regelgeving net iets
beter, sterker en sneller te zijn dan anderen. Een
gaatje is bijvoorbeeld dat wel de benzine, maar
niet de motorolie in het reglement is beschreven.
Dus met de olie mag je altijd experimenteren.
Omdat de samenstelling van de brandstof heel
 direct de motorprestaties beïnvloedt ligt voor de
hand dat die samenstelling niet vrij is. De norm is
gesteld op ‘handelsbenzine’, geen krachtiger
drankje dan gewone auto’s krijgen. Dat kon
Shell mooi gebruiken voor een stuntje. Ze lieten
 Fernando Alonso vier rondjes op het Fiorano-test-
circuit draaien met racebenzine in zijn Ferrari, en
daarna nog vier met V-Power van het tankstation.
Inderdaad loopt een F1 Ferrari ook goed op
 gewone V-Power, het scheelde maar 0,9 seconde
(op een rondetijd van 1 minuut 4 seconde)
 vergeleken met de racebenzine.
“Maar probeer vooral niet om F1 race-olie in je
 gewone auto te doen, dat gaat helemaal mis”,
zegt labtechnicus Dan Jamieson. Niet zo raar, dat
de eisen aan motorsmering heel anders zijn
 wanneer de motor 18.000 t/min moet maken,
en daarbij maar 2500 km heel hoeft te blijven.
 Terwijl de motorolie zelf, alleen een race-afstand
van zo’n 350 km hoeft vol te houden. Ook horen
we dat een F1-motor nooit met koude olie wordt
gestart, “dat zou hij niet overleven, hij wordt met
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warme olie gevuld. Zo even starten gaat toch al
niet, daar zijn acht man voor nodig”.

Waardevolle tests
Zowel om de gigantische deelnamekosten te
 beperken, als om de F1 weer meer in lijn te
 brengen met gewone auto’s staat voor 2014 een
nieuwe motorformule op stapel. Met een aantal
verplichte standaard onderdelen in een 1.5 V6
 enkelturbomotor die maximaal 15.000 t/min mag
draaien. Maar dan wel aangevuld met een dubbel
zo sterke KERS, terugwinning van remenergie,
waaruit (tijdelijk) 120 kW gehaald mag worden.
Daar kunnen de constructeurs weer even mee aan
de gang, terwijl ze niet meer bij elke race de
motor van dit seizoen mogen opwaarderen. Toch

blijft het een gekke wereld waarin geen moment
van stilstand toegestaan is. Jamieson: “Ferrari
 verwacht van ons toch wel twee of drie keer per
seizoen een nieuwe brandstofformule”. Maar het
moest toch een in de regels vastgelegde soort van
handelsbrandstof zijn? “We testen in ons track lab
de brandstof met gaschromatografie. Daar komt
een soort chemische handtekening uit, wat er in
de brandstof zit. Dat moet aan de regels voldoen,
en de handtekening van de brandstof moet bij
training en race precies hetzelfde zijn.”
Dat komt de FIA met steekproeven ook controle-
ren, waarbij ze dezelfde test doen als het Shell
track lab. Maar toch kun je binnen de regels wel
iets met de brandstof. Te beginnen met de beste
basiskwaliteit, dus veel minder kwaliteitstoleran-
tie dan bij echte handelsbrandstof. Daarin kun je
dan nog proberen de benzine zo min mogelijk
vluchtig te maken. Een probleem is dat de brand-
stof sterk opwarmt, nu tijdens de race niet meer
bijgetankt mag worden met koude benzine. Het is
rommelen in de marge, maar binnen de regels
kun je daar blijkbaar toch nog iets mee. En elke
duizendste van een seconde telt hier op de baan.
Verder test het track lab tijdens de trainingsdagen
motoroliemonsters met spectroscopie. Wat ze dan
zoeken is minimale metaalsporen die duiden op
slijtage. Dat geeft aan hoe gezond de motor nog is,
of dat slijtsporen wijzen op een aanstaande
 motorschade. Na de race nemen de Shell mensen
nog een oliemonster, dat naar het centrale lab in
Engeland gaat voor volledige analyse. Datzelfde
lab ontwikkelt ook de Helix-olie voor gewone
auto’s. Waarbij dus de kennis gebruikt kan worden
die met het smeren van een F1 Ferrari is opgedaan.

Een bijzondere mix
Smeringexpert Maarten Beckers van Shell
 Nederland geeft een voorzetje op de vraag in
hoeverre de F1-raceolie nog vergelijkbaar is met

Dit is het reizend laboratorium van Shell, onderdeel van de totale
Ferrari F1-equipage. Cara Tredget is als manager van de
 technische samenwerking met Ferrari verantwoordelijk voor alle
contacten, dus ook dit ‘track lab’.

Resultaat van de vergelijkende test, op de foto wat lastig te zien. Rode lijn voor V-Power in racesamenstelling, blauwe lijn voor V-Power
uit de pomp. “Ik voelde wel iets verschil”, zegt Alonso na vier ronden met elke brandstof, “bijzonder dat de pompbrandstof meer
 topsnelheid gaf, maar de racebrandstof betere acceleratie”.
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het  assortiment Helix Ultra-oliën voor werkplaats
en consument. “Als uitgangspunt worden
 dezelfde basisoliën gebruikt, en dezelfde
 additieven.  Alleen natuurlijk in een andere
 samenstelling.” Dan Jamieson vult aan: “vooral de
reinigende werking is hier erg belangrijk, dat de
motor  inwendig schoon en optimaal wrijvings-
arm blijft. Die goede reiniging is overgebracht
van de F1 naar de Helix Ultra handelsproducten”.
Ook belangrijk is dat de zeven liter olie in de dry
sump smering bijdraagt aan de motorkoeling.
De zuigerkronen worden tot wel 300°C heet,
 oliesproeiers moeten deze temperatuur binnen
de perken houden. “Die temperatuur betekent dat

de olie snel veroudert”, weet Maarten Beckers,
“maar hier is natuurlijk ook geen 20.000 of meer
kilometers levensduur nodig”. 
Aan de andere kant moet wegens de hoge
 temperaturen wel gezocht worden naar
 basisoliën die weinig verdamping vertonen. Ze
moeten daarnaast hoge druk kunnen verdragen,
zoals bij de nokkenassen en kleppen die tot aan
18.000 t/min goed moeten blijven sluiten. Per
raceweekend worden voor het Ferrari-team
 dertig benzine- en veertig oliemonsters
 genomen, dus vrijwel elke keer nadat een
 teamauto de baan op is geweest. Zo heeft Shell
naar eigen zeggen al gegevens van 13.000

 monsters in de loop der tijden verzameld, die
worden gebruikt in de ontwikkeling.

Winst in de brandstof?
Shell licht ook een tipje van de sluier op wat er nog
te bereiken is met brandstof. Die moet niet  alleen
goed van kwaliteit blijven terwijl hij  gedurende de
race opwarmt tot wel een graad of  tachtig. Er kan
ook iets geschoven worden in de samenstelling.
Een ‘vette’ benzine geeft het hoogste vermogen,
maar door de benzine iets ‘armer’ te maken kan
het verbruik omlaag. Omdat bijtanken niet meer
mag is dat verbruik best  kritisch  geworden, je
moet de race-afstand halen en dan nog iets over
hebben waaruit de FIA een monster kan nemen.
De kunst is dus om een benzine te formuleren
die de beste balans tussen vermogen en verbruik
 levert. En binnen de FIA-regels valt. Zowel voor
benzine als olie geldt dat een nieuwe formule
eerst door Ferrari getest wordt, in de drie
 proefmotoren die ze op de thuisbasis hebben.
Dan volgt de vrijgave, moet de FIA het goedkeu-
ren en de gegevens vastleggen, voordat de
nieuwe formule in de racewagens mag.
Zo kan Shell met benzine en olie de prestaties
van de Ferrari 150° Italia een extra zetje geven
met meer vermogen, minder wrijving en lager
 gewicht. Overigens levert Shell ook koelvloeistof,
superschone hydraulische olie (voor het schakel-
systeem), en vloeistof voor de KERS remenergiete-
rugwinning. Die zorgt zowel voor koeling als
voor elektrische isolatie (bij Ferrari werkt het
KERS als een elektromotor/generator). Dat Ferrari
echt blij is met de hulp van Shell blijkt wel als
zelfs F1-teamchef Stefano Domenicali tijdens het
 raceweekend tijd neemt voor een gesprek met
de gasten van Shell.

Deze twee gaschromatografie-apparaten dienen om de brandstofsamenstelling te controleren. Shell heeft vier analisten voor het track
lab, waarvan steeds twee bij een raceweekend aanwezig zijn. Als geheel werken 50 mensen bij Shell aan de F1-betrokkenheid.

Dit ‘Rotating Disc Electrode’ spectroscopie-apparaat analyseert
oliemonsters. Bijna alles tot en met de bemanning met twee
 chemisch analisten is dubbel uitgevoerd, behalve dit apparaat.

Na gebruik is de waterdunne F1-olie meteen zwart, vooral door de hitte in de motor. Let op het etiket van dit monsterflesje: het gaat om
verse olie in een gloednieuwe motor die pas 169 km samen gedraaid hebben!
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