‘5W-30 WORDT VAAK GEZIEN
ALS EEN SYNONIEM VOOR EEN
MODERNE, GOEDE MOTOROLIE’

THEMA

LEVERANCIERS AAN HET WOORD OVER WINKELMERK-OLIE

Heel slim of
oliedom?

Motorolie staat bij elke onderhoudsbeurt op de factuur. Stel nu: een klant wil vier liter motorolie van
een winkelmerk aanschaffen voor € 29,-. Dat is namelijk veel minder dan hij bij het autobedrijf betaalt. De 5W-30 olie is volgens het etiket 100% synthetisch, brandstofbesparend en voldoet bovendien aan API SL/CF en ACEA A3/B4/C4. Dan kan er weinig misgaan, toch?
DOOR PAUL JANSSEN / FOTO’S MILLERS OILS, LIQUI MOLY,
EUROL, FORTÉ, SNAP-ON

Vier liter motorolie voor € 29,-.
Volgens het etiket voldoet het
smeermiddel
aan allerlei eisen. Een koopje
voor de consument? Of kan
die deze olie beter laten staan?
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Naast de smeermiddelen van de grote merken bieden verschillende discounters, bouwmarkten en supermarkten olie
aan. Al dan niet van hun eigen winkelmerk. “Doet een automobilist er goed aan om zo’n goedkopere olie te gebruiken?”, vragen we aan een reeks olieleveranciers.
“De informatie op het etiket is vaak verschillend te interpreteren. Termen als ‘100% synthetisch, op synthetische basis,
premium, extra high performance, fuel economy, super performance’ en andere superlatieven zijn vanuit een marketinggedachte ontwikkeld. Doel is de consument te beïnvloeden”, zegt Sven van der Kaden van Mobil-distributeur Den
Hartog. Kroon-Oil voegt daaraan toe: “Dat het product 100%
synthetisch is, biedt geen garantie voor een goede oliekwaliteit. Smeermiddelenfabrikanten streven naar een optimale
mix van verschillende soorten basisolie en additieven. Samen moeten die leiden tot een olie die voldoet aan de specificaties van de autofabrikant.”
Ook de viscositeit zegt niets over de kwaliteit. Tim Rademakers van Fuchs: “5W-30 wordt vaak gezien als een synoniem
voor een moderne, goede motorolie. Maar deze waarde
geeft de viscositeit aan, en niks anders. 10W-40 wordt vaak
gezien als een olie van mindere kwaliteit. Onterecht, want er
zit wel degelijk verschil in 10W-40 oliën. De doorontwikkeling van deze olie is echter minder. Dat komt door de technische eisen van moderne (diesel)motoren; 10W-40 is te dik.
Maar het is wel een van de belangrijkste viscositeiten bij
Euro 6-vrachtauto’s.”

Begrijp de specificatie
Meerdere olieleveranciers merken op dat 5W-30 olie met
API SL/CF en ACEA A3/B4/C4-specificaties een opmerkelijke
combinatie is. “Het is belangrijk om goed te lezen. En te begrijpen wat je leest”, zegt Rademakers. Dat begrijpend lezen
hebben verschillende leveranciers gedaan. “De combinatie

OLIE & ADDITIEVEN
van de geclaimde specificaties is niet correct en is ongeldig.
ACEA A3/B4 en ACEA C3 zijn technisch niet meer te combineren. En de geclaimde specificaties ondersteunen niet dat
het om een (extra) brandstofbesparende motorolie gaat”,
zegt een technisch expert van Shell Lubricants. “Sinds 2010
is er een strikte scheiding tussen de ACEA A/B-specificatie en
de ACEA C-specificaties. De aanbeveling is niet correct en
voldoet dus niet. Of de formulatie van de olie is van voor
2010”, voegt Van der Kaden van Den Hartog daaraan toe.
“En de geclaimde API SL/CF-specificatie is een oudere specificatie, voor auto’s van voor 2004. Het product voldoet dus
niet meer aan de meest recente specificatie”, merkt KroonOil op.
Waarom is de ACEA A3/B4-specificatie niet meer te combineren met ACEA C3? Guus Volkstedt van Chevron legt uit:
“De specificaties van het asgehalte zijn sinds de introductie
van ACEA 2010 niet langer te combineren. ACEA A3/B4 vereist een asgehalte van ≥1,0 en ≤1,6, terwijl ACEA C3 een limiet voor het asgehalte van ≤0,8 heeft. ACEA heeft dat bewust gedaan om te voorkomen dat A3/B4-oliën worden
gebruikt in auto’s met roetfilters. Gebruik je een A3/B4-olie,
dan raakt het filter eerder verstopt en moet het gereinigd
worden. Het financiële voordeel van de goedkopere olie is
dan snel verdwenen. Bovendien verliest de klant de fabrieksgarantie omdat de olie niet aan de specificaties van de autofabrikant voldoet.”
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ken bij het tankstation. Bovendien behoed je de klant voor
onnodig hoge kosten.” Kroon-Oil geeft daarbij nog een tip:
“Let op dat de klant de juiste reserve-olie heeft. Heeft die
een verkeerde bijvulliter aan boord, dan bestaat de kans dat
de klant uit gemak hetzelfde product koopt als de olie op is.
En moet de olie een keer ververst worden, dan kan de verkeerde olie in de kofferbak als voorbeeld genomen worden.”
Voor welke voertuigen de eerder genoemde 5W-30 olie uit
het winkelschap geschikt is, is niet duidelijk. Bardahl weet
uit ervaring dat veel winkelmerkproducten vaak maar net
aan de minimale specificaties voldoen. “Die zijn vaak niet
toereikend. Automobilisten rijden soms alleen maar korte
ritten. Wanneer klanten op vakantie gaan naar het buitenland, al dan niet met caravan door de bergen, moet de auto
ook goed presteren. Het juiste smeermiddel is essentieel.”
En er zit een verschil tussen ‘voldoen aan’ of dat een product
daadwerkelijk goedgekeurd is. Den Hartog adviseert daarom deze winkelmerk-olie niet te gebruiken. “Het Nederlandse wagenpark is zeer divers, ook qua leeftijd. Makkelijk
wordt nogal eens gesteld zo’n product dan maar te gebruiken voor oudere voertuigen. Maar ook voor die voertuigen is
ooit een olienorm opgesteld, daar moet je je aan houden.”

Goedkoop is duurkoop
Naast de strenge API- en ACEA-eisen zijn er nog meer aandachtspunten. “Autofabrikanten vullen de eisen aan met
specifieke eisen geldend voor hun motoren. Die hebben te
maken met onder meer de smering, koeling, reiniging en de
reductie van emissies. Het gebruik van een andere dan de
voorgeschreven motorolie leidt tot het niet optimaal functioneren van de motor. Dat kan ernstige motorschade tot gevolg hebben. Goedkoop is dan al snel duurkoop”, zegt Benno
Schockman van MPM Oils.
Verversen met deze voordelige 100% synthetische 5W-30
olie is dus niet verstandig, hoe zit het met het bijvullen met
een dergelijke olie? Alle leveranciers zijn het er over eens:
“Rijden met een te laag niveau is schadelijker dan het rijden
met de verkeerde olie. Als je kunt kiezen, neem dan een olie
die aan de specificaties van de autofabrikant voldoet.” Is die
niet voorhanden? “Kies dan voor een olie die in overeenstemming is met de door de autofabrikant geadviseerde viscositeit. Die vind je terug in de handleiding van de auto”, adviseert Eni Benelux. Volgens Bardahl kun je een andere olie
gebruiken als bijvulolie: “Mits die niet meer dan 25 procent
van de totale carterinhoud uitmaakt. Maar het heeft niet de
voorkeur.” Den Hartog benadrukt de goedkeuring: “Probeer
bij te vullen met een olie die de goedkeuring het meest benadert, niet alleen qua viscositeit, maar ook qua specificaties. Voer daarna zo snel mogelijk een verversing met de
juiste olie uit.” Het bijvullen met een andere olie die wel aan
dezelfde specificaties voldoet, is volgens Q8 geen probleem:
“Daar wordt bij de ontwikkeling al rekening mee gehouden.”

Kies de juiste bijvulolie
MPM Oils raadt autobedrijven aan een liter reserveolie mee
te geven aan klanten: “Dat voorkomt risico’s en onnodig zoe-

Er zijn steeds meer verschillende motoroliën verkrijgbaar. Vrijwel elk automerk heeft zijn eigen
specificaties. Olieleveranciers bieden praktische oplossingen om autobedrijven van de juiste olie
te voorzien.
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Olie-additieven voor betere prestaties

Millers Oils toont het gevolg van het
gebruik van een verkeerde olie. “Er
was een Low SAPS-olie voorgeschreven, maar die is hier niet gebruikt. Houd je aan het voorschrift
van de autofabrikant.”

‘DE COMBINATIE
VAN DE GECLAIMDE SPECIFICATIES
DEUGT AL NIET’

Welke olie je nodig hebt, staat soms onder de motorkap en anders in het onderhoudsboekje. Forté wijst op de gevaren van olieverdunning door het regenereren van het roetfilter. Autofabrikanten adviseren daarom de olie te verversen als het oliepeil stijgt.
Shell twijfelt aan de kwaliteit van de budgetolie: “De combinatie van de geclaimde specificaties deugt al niet. Als de fabrikant dat al niet zo serieus neemt, wat betekent dat dan
voor de toepasbaarheid?” Over toepasbaarheid gesproken:
Een klant met een Ford Focus 2.0 TDCi Duratorq uit 2014 wil
0W30 olie van een winkelmerk gebruiken voor een oliewissel. Is dat verstandig? “Kies altijd de olie die bij het voertuig
hoort. Weet je niet welke dat is? Kijk dan in de aanbevelingstools van olieleveranciers. Aan de hand van het kenteken vind je daar de juiste olie. Voor deze Ford moet de olie
voldoen aan de ACEA C2- en WSS-M2C950-A-specificaties.
Deze 0W30-olie is zowel qua viscositeit als specificaties niet
met de ACEA A3/B4/C3-olie te vergelijken”, zegt Wolf Oil.
Kendall wijst ook op de viscositeit: “0W-30 en 5W-30 liggen
vrij dicht bij elkaar. In ons zachte klimaat kun je die best wel
door elkaar gebruiken. Maar let op de merkspecificaties.”

Lang interval

Naast de ACEA- en API-specificaties
stellen autofabrikanten eisen aan
de olie. Deze 0W-30 voldoet aan de
WSS-M2C950-A-specificaties van
Ford en is geschikt voor de 2.0 TDCi
Duratorq-motor.
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Een ander aandachtspunt is het verversingsinterval. “Bij deze
motor is dat 30.000 km of twee jaar. Dan heb je een hoogwaardig smeermiddel nodig”, zegt Den Hartog. “Het gebruik
van een andere dan de voorgeschreven motorolie heeft een
negatieve invloed op de uitstoot en de motorsmering en
zorgt voor overmatige interne vervuiling”, waarschuwt MPM
Oils. Chevron brengt verstopte roetfilters onder de aandacht:
“De Ford-motor vereist een olie met laag SAPS-gehalte, om
een lange levensduur van het roetfilter te garanderen. SAPS
staat voor zwavel (S), Fosfor (P) en asgehalte (SA, Sulphated
Ash). Komt er teveel asresidu vrij, dan verstopt het filter. Bovendien zijn zwavel en fosfor giftig voor katalysatoren. Het
oppervlak wordt inactief waardoor schadelijke stoffen in de
uitlaatgassen niet meer reageren.”

Olie upgraden?
Een motorolie bestaat uit een basisolie en additieven. Maar
additieven zijn ook los verkrijgbaar. Kun je daarmee een olie
upgraden zodat die wel aan de eisen voldoet? “Motorolie is
een uitgebalanceerd product dat geschikt is voor de optimale smering van een specifieke toepassing. Die balans mag je
niet verstoren door toevoegingen achteraf. Er is een reële
kans dat die toevoegingen de balans eerder verstoren dan
versterken”, zegt Den Hartog. “De juiste mix van grondstoffen geeft als resultaat dat de olie aan de verschillende specificaties en eisen kan voldoen. Het is zeer lastig om met een
additief een olie te upgraden naar een olie die aan bepaalde
specificaties moet voldoen. Je moet dan weten wat er ontbreekt in de huidige olie ten opzichte van de gewenste olie.
Doorgaans gebruik je additieven om bepaalde eigenschappen van oliën te versterken, en niet om aan bepaalde specificaties te voldoen”, legt Eurol uit. “Additieven bieden een
grote verbetering op de olieprestaties, maar ze kunnen geen
tientallen eigenschappen veranderen. Dus een olie van de
ene naar de andere specificatie veranderen, kan niet. De samenstelling van moderne motorolie is daar veel te complex
voor”, zegt Rokafast, distributeur van Liqui Moly.
Kendall ziet een verschuiving naar Low SAPS-smeermiddelen. “Iets toevoegen werkt averechts, er moet vaak iets uit. Er
zijn wel motorolie-additieven die claimen meer bescherming te bieden, of de levensduur van de motorolie weer te
kunnen verlengen, maar wij hebben bij vergelijkende testen
geen positieve resultaten kunnen vinden. Maar een consument kan zijn geld beter uitgeven aan de juiste olie dan aan
een simpele olie met dure upgrade-additieven. Een andere
categorie is die van de schoonmaakadditieven, om bijvoorbeeld de motor te flushen. Die worden wel gebruikt.”

Snap-on en Forté bieden reinigende additieven aan. “Als de vervangingstermijn overschreden is, is een reinigingsbehandeling de beste
keuze. Voeg Forté Top End Treatment toe, waardoor de motor schoner

blijft. Je begint dan niet alleen met schone olie, maar de oliekwaliteit
blijft de hele gebruikstijd op een hoger niveau”, zegt Forté. “Sommige
motoren zijn heel gevoelig voor het gebruik van de verkeerde olie, er
ontstaan problemen bij bijvoorbeeld nokkenasverstellingen en klepstoters. Bij deze motoren gooit vervuiling letterlijk roet in het eten. Je kunt
de motor dan het beste flushen met Forté New Generation Motor Flush
voordat je de olie ververst. Vervolgens voeg je aan de nieuwe olie Forté
Top End Treatment toe. Door preventief te reinigen, voorkom je problemen.”
Snap-on levert drie reinigingsproducten van MotorVac. “Moderne
brandstoffen bevatten additieven die niet verdampen. Een klein deel
van de brandstof ontsnapt via de zuigerveren van de verbrandingsruimte naar het carter. De additieven reageren met de olie en bevrijden
onder andere fosfor en zink, die zich via de carterontluchting afzetten
op de inlaatpoorten en inlaatkleppen. MotorVac Trident HEI-technologie bindt fosfor en zink sterker aan de motorolie, waardoor er minder
aanslag is. Een ander probleem is ethanol in brandstoffen. Ethanol is hygroscopisch en trekt water aan dat zich met de motorolie mengt. Er ontstaat een emulsie die op den duur sludge vormt. De sludge bedekt essentiële onderdelen in de motor waardoor warmteoverdracht slechter
wordt. Het vocht veroorzaakt zuren die corrosie veroorzaken en de olie
verder aantasten. MotorVac Motorolie Conditioner beperkt de kans dat
ethanol zich met water en olie mengt en voorkomt aanslag op kritieke
onderdelen in de motor. Het product bevat frictiereducerende additieven die het brandstofverbruik verlagen en de warmte verminderen.” Tot
slot levert Snap-On MotorVac Motorolie Systeemreiniger tegen Black
Sludge. “Dat ontstaat door een combinatie van korte en lange ritten,
brandstof met verkeerde of geen toevoegingen en een niet goed functionerende carterventilatie. De vervuiling mengt zich met de motorolie
waardoor de olie zijn werkende functies verliest. Door MotorVac Motorolie Systeemreiniger toe te passen, wordt alle oude en vervuilde olie tijdens het aftappen uit de motor verwijderd.”

MotorVac Motorolie Systeemreiniger breekt Black Sludge, aanslag en vervuiling af, scheidt ethanol-, water- en oliemengsels en verwijdert plakkerige o
 lierestanten van essentiële onderdelen.

“Kijk bij het aftappen naar de toestand van de olie, zeker als de verversingstermijn overschreden is”, adviseert Forté. “Reinigen is hier het juiste
advies. Voorkom dat je opnieuw met een slechte oliekwaliteit begint.”

Een motorolie bestaat uit 75 tot 95 procent procent basisolie en 25 tot 5
procent additieven. Er zijn verschillende additieven verkrijgbaar die je
zelf aan de motorolie kunt toevoegen. De functies van die additieven
verschillen. Zo biedt Bardahl twee producten aan: B2 Oil Treatment &
Stabilisator en Oil Booster + Turbo Protect. “Het eerste product verhoogt de olieviscositeit met één trede en geeft de motorolie meer body.
Daardoor ontstaat er een betere afdichting tussen zuiger en cilinderwand. Het olieverbruik neemt af, dat zorgt voor minder storingen en
geeft het roetfilter een langere levensduur. De Oil Booster pakt vervuiling rond de zuigerveren aan. Het additief zorgt ervoor dat de olieschraapveer optimaal werkt. Andere additieven pakken resten van afzettingen aan, die ontstaan onder hoge temperaturen. Die afzettingen
kunnen voor turboproblemen zorgen”, zegt Bardahl.
Ook Berner levert een olie-additief, gebaseerd op MoS2: “Het verbetert
de smerende werking van olie en helpt het olieverbruik terug te dringen. Het additief is geschikt voor alle benzine-, diesel- en LPG-motoren
en beschermt de motor tegen slijtage bij een koude start. Verder neutraliseert het zuren die ontstaan tijdens de verbranding.”
Wynns ontwikkelde een olie-additief voor auto’s met een start-stopsysteem. “Wynns Start-Stop Engine Protector zorgt voor een beschermende oliefilm op motoronderdelen. Motorstoringen ontstaan vaak door
slijtage. Start-stopsystemen zorgen voor meer startcycli en dus een hogere belasting van motoronderdelen en –olie. Door de beschermende
film verminder je de slijtage en verleng je de levensduur. Overigens kan
het additief de kwaliteit van de motorolie herstellen en optimale bescherming aan de motor bieden, ook als die niet over een start-stopsysteem beschikt.”

Inwendig reinigen
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