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T E C H N I E K  > Brandstoffen > Benzine

Nadat Shell met V-Power kwam volgden alle grote
brandstofmerken met ‘premium’-varianten naast
gewone diesel en Euro 95 benzine. Duurdere
brandstoffen waarmee wagenparkbeheerders en
leasemaatschappijen al snel niet zo blij waren,
omdat de hogere prijs niet volledig gecompen-
seerd wordt door een lager verbruik. Daarna
kwam FuelSave, als gelijk geprijsde vervanger
voor standaard Euro 95 en diesel. De nieuwe stan-
daard brandstoffen van Shell werden brandstof-
besparend, en dat nog zonder meerkosten ook.
Daar kan niemand bezwaar tegen hebben, alleen
komt de vraag op hoe dit kan. Met die vraag

togen we naar Gerard Fiolet, bij Shell manager
brandstofkwaliteit voor de Benelux en Frankrijk. In
zijn gezelschap was Jörg Spanke, business team
manager bij het Shell-laboratorium in het Britse
Thornton, waar brandstoffen ontwikkeld worden.
Mensen die echt het naadje van de kous weten op
brandstofgebied.

Schoner is zuiniger
Waar komt eigenlijk die wetenschap vandaan, om
zulke brandstoffen te ontwikkelen? Gebruikt Fuel-
Save de ervaringen met V-Power, helpt het nog
dat Shell in het Ferrari F1-team ervaring opdoet

met verschillende brandstofformules? Fiolet: “ik
wil voorop stellen dat V-Power iets heel anders is,
met totaal andere formulering. Het is gericht op
verbetering van prestaties, FuelSave richt op ver-
laagd verbruik. Maar het klopt wel dat kennis uit
de F1 voor ons waardevol is, ook bij de ontwikke-
ling van FuelSave”.
Geen grote overeenkomst met V-Power dus, wat is
dan het verschil met FuelSave? “Zo kort mogelijk
samengevat zorgt FuelSave dat de motor inwen-
dig schoner blijft, terwijl V-Power hem schoner
maakt. Er treden minder vuilafzettingen op met
FuelSave, terwijl V-Power ook oude afzettingen

Besparende brandstof
Hoe werkt Shell FuelSave, en andere brandstofweetjes

Om nog eens aandacht te vestigen op de in het voorjaar van 2009 geïntroduceerde FuelSave-

producten vestigde Shell kort geleden een nieuw record voor het bekende Guinness wereldre-

cordboek. Op tien plaatsen tegelijk werd met 3243 deelnemers de grootste cursus zuinig rij-

den ooit gegeven. De eerste besparing kan al met FuelSave benzine en diesel gehaald worden,

zegt Shell. Hoe werkt dat dan, wilde AMT wel eens van de experts weten?

Jörg Spanke benadrukt dat Shell uitvoerig in de praktijk test, voordat een nieuwe brandstofformule op de markt komt. “We hebben daarvoor een hele serie proefmotoren in ons ontwikkelingscentrum.”
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U kunt zich voorstellen dat zo’n aangekoolde inlaatklep brandstof opzuigt, zeker omdat indirecte 
injectie vaak zo is opgesteld dat direct op de inlaatklepschotel wordt gespoten.

weghaalt.” Het gaat met name om inlaatkleppen
bij benzinemotoren en injectoren bij dieselmoto-
ren, vult Spanke aan. “In het inlaattraject werken
afzettingen als een spons, die brandstof opzuigt
en het mengsel verarmt. Bij inspuitventielen wordt
het sproeipatroon verstoord als er afzettingen op
de injector komen.” 
Het ligt voor de hand dat schoner blijvende injec-
tieventielen, die steeds kleinere verstuivergaatjes
krijgen voor betere mengselvorming, een betere
verbranding en dus een zuiniger motor opleve-
ren. Dat wil zeggen, de motor gaat niet geleidelijk
steeds onzuiniger lopen door interne vervuiling.
Het ‘spons-effect’ zal optreden bij benzinemoto-
ren met inspuiting in de inlaat, waar dus
lucht/brandstofmengsel langs de inlaatklep komt.
Als afzettingen daar benzine opzuigen gaat het
motormanagement ter compensatie meer inspui-
ten, dus stijgt het verbruik.

Verschillende additieven
Gerard Fiolet gaat iets dieper in op wat FuelSave
precies doet. “Naast de reinigende bestanddelen
die vorming van afzettingen voorkomen, bevat
FuelSave benzine een wrijvingsverminderaar die

de bovenste zuigerveer smeert, daar waar de mo-
torolie onvoldoende blijft zitten. Die verminderde
wrijving werkt dus meteen als je op FuelSave gaat
rijden. Bij FuelSave diesel gaat het om een ontste-
kingsverbeteraar, die samen met de reinigende
bestanddelen leidt tot een lager brandstofver-
bruik.”
Die effecten worden bereikt met additieven, ook
van Jörg Spanke begrijpen we dat brandstof 
eigenlijk net als smeerolie opgebouwd wordt uit
basiscomponenten en additieven. “Heel precies
valt het niet te zeggen”, horen we desgevraagd
van Spanke, “maar een brandstof bestaat zeker uit
meer dan twintig componenten”. Zo zegt hij ook,
als we komen te praten over E10 benzine, dat de
formulering van de benzine aangepast moet wor-
den als 10% in plaats van de nu verplichte 5% bio-
ethanol wordt bijgemengd.
In V-Power zitten ook actief reinigende additieven,
die vuilafzettingen niet alleen voorkomen, maar
ook opruimen. Dat neemt dan uiteraard even tijd,
ook afhankelijk van hoe vuil de motor is, voordat
de motor weer beter (dus ook zuiniger) gaat pres-
teren. Overigens verzekert Gerard Fiolet ons dat
FuelSave in alle landen vergelijkbaar is, waar we
weten dat dit bij V-Power niet geldt. In Duitsland
heeft dat een hoger octaangetal dan bij ons. Dat
helpt bij hoogvermogende motoren, die met
name bij flink doorrijden op de Autobahn beter
presteren op Duitse V-Power, omdat via de klop-
sensor het motormanagement op het hoge 
octaangetal (RON 100) reageert.

Biobrandstof-bijmenging een probleem?
Hoe zit dat eigenlijk met de biocomponent in
brandstoffen, nu er zoveel gedoe is rond invoe-
ring van E10, en brandstofanalyse-apparaten 
beginnen op te duiken? Continental ontwikkelde
een apparaatje voor in de auto, waarmee het 
motormanagement zich kan instellen op de 
samenstelling van de brandstof. Delphi komt met
een tester voor de werkplaats, die met name bij
diesel aan de hand van een klein monstertje vast-

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: SHELL

stelt of de biocomponent verantwoordelijk kan
zijn voor technische problemen.
Fiolet toont zich wat verrast. “Wat betreft diesel
moet die voldoen aan de NEN-EN 590-norm.
Waarin voor de B7 die we nu hebben, met maxi-
maal 7% biodiesel, ook genormeerd is waaraan de
bijgemengde FAME (fatty acid methyl ester) moet
voldoen. Bij diesel van een bekend merk kan er ei-
genlijk geen probleem optreden.” Zo zegt hij het-
zelfde van benzine, tegenwoordig E5 met maxi-
maal 5% bijgemengde bio-ethanol. Voor deze
benzine geldt norm NEN-EN 228, en Gerard Fiolet
geeft ook hier aan dat Shell zich volledig confor-
meert aan deze norm.
“Maar er is nog geen EN 228-norm voor E10. Daar
wordt in Europa wel hard aan gewerkt. Dat geldt
ook voor E85 voor flexfuel-auto’s die er al zo lang
zijn. Er is geen EN-norm voor E85 brandstof.” Ver-
der kan Shell niet helpen bij de vraag of een voer-
tuig wel of niet op E10 benzine kan lopen. “De
meeste moderne auto’s hebben er geen probleem
mee, bij twijfel moet aan de fabrikant gevraagd
worden of E10 te gebruiken is.”

Brandstof als motorreiniger
Het brandstofsysteem zou dus niet moeten lijden
onder biocomponenten in handelsbrandstof.
Maar zou gebruik van motorreinigers bij een ser-
vicebeurt toch niet een goed idee zijn, voor de 
zekerheid? Nou, dat vindt Jörg Spanke helemaal
geen goed idee. Wel begrijpelijk, dat hij net zo
min als de smeeroliesamenstellers heil ziet in
extra toevoeging aan zijn zorgvuldig samenge-
stelde recept. “Zo moet je het zien, net als koken.
Het gaat er niet alleen om de juiste ingrediënten
te gebruiken, maar ook in de juiste verhouding,
om precies de goede smaak te krijgen.”
Spanke is stellig: “Een extra reiniger voor injecto-
ren en kleppen gebruiken is niet nodig. Je kunt
wel af en toe een tank V-Power gebruiken om
zeker te zijn dat de motor schoon blijft. Als 
bestaande vervuiling wordt vermoed, tank dan
driemaal  achtereen V-Power”.

U ziet hier 175 keer vergroot een injectorgaatje. Een vuil
 injectorgaatje, omringd door afzettingen die tegenwerken dat
de inspuitstraal zich meteen verspreid in microscopisch kleine
druppeltjes.

Een vuile injector geeft geen mooi gelijke inspuitstralen naar alle kanten, dus geen homogene
mengselvorming. Daar wordt de verbranding beslist niet beter van.
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