
Ondergrondse voorraden

bovenste aardlaag

aardolie

aardgas

water
water

voor olie- en gas  

ondoordringbare lagen

gesteentelagen



Destillatie: "olie koken"
dampafvoer

condenser

benzine

nafta

kerosine

residu

dieselbrandstof

gas

stookolie

stoom

vloeistof

"bubblecap"

gecondenseerde 
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Smeeroliefabriek

basisolie

basisolie

basisolie

basisolie

hulpstoffen 

("dopes", 

"additieven")

mengketel

afgevuld product in diverse 

verpakkingen



Smeerfilm

• Olielaagjes die in contact staan met het loopvlak staan stil - moeten 

goed hechten, ook als de onderdelen gaan bewegen

• De overige laagjes bewegen soepel over elkaar zoals een spel 

speelkaarten

• Samen levert dit loopvlakscheiding en een beschermende laag op.

loopvlak 1

loopvlak 2

olielaagjes



Smering

grenssmering

gemengde smering

volle film smering



Samenstelling smeerolie

additieven

(hulpstoffen)

basisolie

anti-oxidant

anti-slijtage

anti-corrosie

wrijvingsverlager

anti-schuim

stolpuntverlager

detergent/dispersant

viscositeitsindexverbeteraar

enz.

Complete smeerolie bestaat voor het grootste 

deel uit basisolie.De meeste additieven worden 

gebruikt in motorolie en daar kan de hoeveelheid 

oplopen tot ca 25%. Andere smeermiddelen 

bevatten meestal minder dan 10% additieven.



Viscositeitsmeting

onderdruk: voor 

opzuigen vloeistof tot 

startpunt

startpunt meting

eindpunt meting

capillair
tijdmeting



Analysecijfers: voorbeelden

hydrauliekolie

"ATF", voor 

automatische 

versnellingsbakken



Nut van specificaties

• Objectief vastleggen van kwaliteit

• Betere uitwisselbaarheid van smeermiddelen

• Eenvoudig kiezen voor de eindgebruiker

• Specificaties worden in onderhouds-

voorschriften, productinformatie en op                

verpakking aangegeven



Oliemonsteronderzoek

verontreinigingen

analyse van 
slijtagemateriaal

vloeistofeigen-
schappen 



Opvangbak en opslag

Opvangbak: als een vat lekt wordt de 

olie opgevangen

Olieopslag: binnen om condens zo veel 

mogelijk te voorkomen



Voorbeeld productveiligheidsblad



Productsamenstelling en -keuze

• De samenstelling van het smeermiddel en de keuze welk 

smeermiddel het meest geschikt is, wordt bepaald door wat het 

smeermiddel moet doen en hoe lang.

Toepassing

Functies van het smeermiddel

Bedrijfsomstandigheden

Eigenschappen van 

het smeermiddel

Hoe lang blijven de eigenschap-

pen behouden op / boven het 

gewenste niveau?

Standtijd

temperatuur

chemicalien

vocht enz

smeren

koelen

vuilafvoer enz



Keuze in de praktijk

• Op basis van het type machine

• In overeenstemming met voorschrift van de fabrikant

• ISO VG aanduiding en specificaties geven aan wat de bedoeling is

• Beide worden ook in productinformatie genoemd

specificatie

ISO VG aanduiding



Meest gebruikte vetten

• "multipurpose" vet: lithium of calcium-lithium vet (geschikt 

tot ca 110 C en goed waterbestendig)

• "waterbestendig vet: calcium vet (zeer waterbestendig, 

temp tot ca 65 C)

• "hoog temperatuur vet": lithium complex vet geschikt voor 

temperaturen > 120 C

• "biologisch afbreekbaar vet": vet dat in het milieu snel wordt 

afgebroken, toepassing wanneer het 

vet weg kan lekken naar het milieu

• "voedselveilig vet": vet dat mag worden gebruikt in de 

voedingsmiddelenindustrie en in kleine 

hoeveelheid in voedingsmiddelen geen 

gezondheidsschade oplevert



Metaalbewerking:draaien en frezen

draaien frezen



Bacteriegroei en stankoverlast……

uitgangssituatie

emulsie na enkele weken gebruik

bacteriegroei, stankoverlast



Smeermiddelen voedingsindustrie 

• Alleen vrijgegeven bestanddelen toepassen

• Vrijgegeven producten zijn H1 (smeermiddelen) 

of HT1 (warmteoverdracht- of koelmiddel) 

geregistreerd

• Registratie en goedkeuringsnummer is op 

verpakking aangegeven

vrijgavelogo NSF

vrijgave nummer en categorie



Voorbeelden “Automotive”

• Personenwagens

• Vrachtwagens, bussen

• Traktoren, land- en 

tuinbouwbouwwerktuigen

• Grondverzetmachines

• Rupsvoertuigen

• Hijskranen

• Vorkheftrucks

• Motorfietsen, scooters

• Kettingzagen, motormaaiers

• Binnen-/buitenboordmotoren in de 

watersport

• Modelbouw



Waar zitten de componenten ?
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(wat is dit eigenlijk ?)



Voorbeeld van een olievoorschrift (blad 1)



Hoe werkt een viertaktmotor ?



Planetair stelsel



Als je te laat bent….

kan het mis gaan…


