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ONDERDELEN 
Technische ontwikkeling oliesensoren

Een oliesensor is een component dat gegevens
die van invloed zijn op de conditie van de
smeerolie verzamelt en doorgeeft aan de ECU.
In volgorde van belangrijkheid komen in aan-
merking: het oliepeil, de olietemperatuur, de
olieviscositeit en de geleidbaarheid van de olie.
De autofabrikanten willen motorschades voor-
komen die het gevolg zijn van plotseling oliever-
lies en het te lang rijden met een (te) laag olie-
peil of met een te hoog oliepeil door een teveel
aan olie en/of schuimvorming.
Een oliepeilsensor die ook de olietemperatuur
meet helpt mee motorschades te voorkomen,
aangezien de oliesensor tijdens het rijden zijn
werk doet. Maar er zijn nog andere omstandig-
heden die de levensduur van de motor beïnvloe-
den en die niet door dit type oliesensor worden
vastgesteld. Daartoe behoren: het gebruik van
oliën met een te lage kwaliteit, langdurig hard
rijden met hoge olietemperaturen afgewisseld

door het rijden van vele korte ritten, de wer-
king van de carterventilatie en het eventuele
gebruik van toevoegingen die door de eigenaar
bij de olie worden gedaan.

Veel invloedsfactoren
Dat betekent dat de boordcomputer met aan-
vullende gegevens moet worden gevoed zoals:
het motortoerental, de motorbelasting, het aan-
tal koude starts, de rijsnelheid en de rijtijd. Op
basis van uitgebreid onderzoek is vastgesteld
welke invloed de bedrijfsomstandigheden heb-
ben op de oliekwaliteit. Als daar kenvelden op
gebaseerd worden, kan de boordcomputer vast-
stellen hoe zwaar de olie tijdens het gebruik
wordt belast. Door de sensor naast het oliepeil
en de olietemperatuur ook de geleidbaarheid

van de olie te laten vaststellen, is het mogelijk
koelvloeistoflekkage, condenswater of brand-
stof in de olie te signaleren.
Hoge olietemperaturen die gedurende lange
tijd optreden, zorgen voor olieoxidatie. Het
gevolg is dat de olieviscositeit sterk toeneemt.
Dat verschijnsel moet worden opgemerkt, van-
daar dat er oliesensoren zijn ontwikkeld die de
viscositeit van de olie tijdens het rijden bepa-
len. Bij dieselmotoren zorgt het roet voor het
indikken van de smeerolie.
Het zal duidelijk zijn dat er eigelijk een sensor
nodig is die volledig zelfstandig het moment
bepaalt waarop de olie moet worden ververst.
De autofabrikant hoeft dan geen langdurig test-
werk te verrichten om de gebruikskenvelden te
bepalen. Zo’n ‘on board’ oliesensor wordt nog
niet toegepast, maar is wel ontwikkeld. De voor-
delen van zo’n OB-oliesensor liggen voor de
hand: veel minder kans op motorschade, maxi-
male levensduur van de olie, lagere onder-
houdskosten en minder afgewerkte olie.

Evolutie van oliesensoren
Er zijn inmiddels vijf generaties oliesensoren:
1 In de jaren 70 waren er oliepeilsensoren met
vlotterschakelaars. Deze oliepeilsensoren wer-
den later door bimetalen exemplaren vervan-
gen. Daarbij bepaalde de hoeveelheid olie de
afkoeltijd van de bimetalen strip. Deze senso-
ren werken alleen bij niet-draaiende motor.
2 Begin negentiger jaren werd de stand van de
vlotter inductief gemeten zodat ook tijdens het
draaien van de motor het oliepeil werd weerge-
geven. Bij sommige auto’s verscheen er naast de
bekende brandstofmeter ook een oliepeilmeter
op het instrumentenpaneel.
3 GM ontwikkelde een kenveldensysteem op
basis van uitgebreide praktijktesten onder uit-
eenlopende bedrijfsomstandigheden. Inmiddels
werkte de oliesensor ook elektronisch en wer-
den de gegevens over de olietemperatuur en
het oliepeil aan de boordcomputer doorgege-
ven. Dit systeem vond navolging bij tal van
Duitse fabrikanten.
4 Mercedes-Benz ontwikkelde met Temic een
nieuwe generatie oliesensoren. Daarbij wordt
de ‘isolatiewaarde’ van de olie bepaald. Het
Assyst Active Service System of FSS (Flexible
Service System) onderhoudssysteem is sinds

Bij tal van autofabrikanten wordt een Hella-sensor
gebruikt die zowel het oliepeil als de olietempera-
tuur bepaalt. Het oliepeil wordt vastgesteld door
de olietemperatuursensor gedurende korte tijd te
verwarmen. Aan de hand van de afkoeltijd wordt
het peil berekend. Hoe langer het afkoelen duurt,
des te lager staat
het peil want dan is
er minder olie om
de temperatuursen-
sor te koelen.

Oliesensoren bewaken conditie motorolie

Verversen op comm
De trend naar lange verversingstermijnen zet door. Dat

is niet alleen mogelijk door het gebruik van Longlife

oliën, maar ook dankzij sensoren die de olieconditie

bewaken. Tot op heden werken deze sensoren samen

met kenvelden in de boordcomputer. Het streven is naar

sensoren die zelfstandig de verversingsinterval bepalen.
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van dempen hangt af van de dichtheid van de
olie en de viscositeit. De dichtheid varieert lang
niet zoveel als de viscositeit, dus is de sensor
geschikt om de verandering van viscositeit bij
een bepaalde temperatuur te bepalen. Dat is
een nuttige aanvulling op de reeds genoemde
gegevens omtrent oliepeil, olietemperatuur en
diëlectrische waarde.
Als er bijvoorbeeld brandstof in de smeerolie
terechtkomt, verandert de diëlectrische waarde
εr weinig. Als er veel brandstof bij de olie komt,
stijgt wel het peil, maar dat is een vertraagde
reactie. De viscositeitsmeting geeft echter een
daling aan van de viscositeit en er kan dus wor-
den ingegrepen als een bepaalde minimum
waarde wordt bereikt. Zo is gebleken dat als er

1996 in gebruik. Vergelijkbare systemen met
Temic-sensor worden nu ook bij BMW, Volvo en
Ford toegepast.
Een uitbreiding van dit systeem met een olie-
viscositeitsmeting is dankzij een nieuwe olie-
sensor van Bosch mogelijk, het wachten is op
de eerste autofabrikant die deze sensor toepast.
5 Als het Delphi lukt om hun sensor op de
markt te brengen, is de eerste on board oliesen-
sor die zelfstandig de verversingstermijn van de
olie bepaalt, een feit. De introductie is enkele
malen uitgesteld. In AMT 12/2001 werd gemeld
dat Peugeot en Citroën deze oliesensor gaan
inbouwen. Dat is echter nog niet gebeurd.

Verschillen in werking
Bimetaalsensoren werken in een stroomkring
waarbij de olie het bimetaal koelt. Als het olie-
peil te ver daalt, wordt het bimetaal te warm,
het buigt om en de stroomkring wordt onder-
broken. Deze sensoren werken alleen bij moto-
ren die minstens tien minuten stilstaan.
De oliepeilsensor die Mercedes-Benz zo’n tien
jaar geleden gebruikte, werkte met een vlotter
die voorzien was van een magneet. In de laag-
ste stand werd een Reed-contact geopend en
ging het oliepeillampje branden, eerst af en
toe, later continu. Het systeem werkte pas als
de olietemperatuur boven de 60°C kwam.
Veel autofabrikanten en Yamaha bij de motor-
fietsen gebruiken tegenwoordig een gecombi-
neerde oliepeil- en temperatuursensor die door
Hella, NGK of Denso wordt vervaardigd. Daarbij
wordt de olietemperatuursensor gedurende
korte tijd op een iets hogere temperatuur
gebracht dan de olie. Vervolgens wordt de
afkoeltijd bepaald, hoe meer olie er is om te
koelen des te korter de afkoeltijd.
De Temic-sensor gebruikt twee condensatoren
om het diëlectricum van de olie te bepalen.
Daarbij loopt er geen stroom door de olie. In
feite wordt de mate van isolatie van de olie
bepaald. Komt er een geleidende stof in de olie,
zoals water of ijzerdeeltjes, dan verandert de
diëlectrische waarde. In het Engels wordt er
over ‘permittivity’ of ‘Dielectric Number DN’
gesproken, in het Duits wordt het symbool εr
(epsilon r) toegepast. Er is dus sprake van een
capacitieve meting. Eén van de condensatoren
ligt horizontaal onder de olie, de andere is ver-
ticaal opgesteld en meet het oliepeil. De capa-
citeit wordt bepaald door het oliepeil en de
samenstelling van de olie.

Belang van viscositeit
Bosch gebruikt een bijzonder meetprincipe om
de viscositeit van de olie te bepalen, het wordt
micro-akoestiek genoemd. Daarbij trilt een vlak
plaatje in horizontale richting terwijl het
ondergedompeld is in de olie. De olie kleeft aan
het plaatje en wordt dus heen en weer bewo-
gen. Deze golfbeweging wordt door de olie
gedempt zodat op een bepaalde afstand boven
het plaatje de olie niet meer beweegt. De mate

Bosch heeft een sensor ontwikkeld die de olie-
kwaliteit, het oliepeil, de olietemperatuur en de
olieviscositeit aangeeft. De verwachting is dat
autofabrikanten die zeer lange verversingstermij-
nen nastreven, dit type sensor gaan gebruiken.
Foto: Bosch

Temic levert een sensor
die de oliekwaliteit, het
oliepeil en de olietem-
peratuur aangeeft. Met
behulp van deze sensor
en de in de boordcom-
puter opgeslagen gege-
vens wordt op basis van
de bedrijfsomstandighe-
den en het rijgedrag de
verversingstermijn van
de olie bepaald. Zowel
Mercedes-Benz, BMW,
Ford als Volvo passen de
Temic QLT-sensor toe.
Foto: Temic

Op basis van uitgebreid testwerk en uitvoerige
analyses heeft GM de olieconditie aan de hand
van de bedrijfsomstandigheden en het rijgedrag in
kenvelden vastgelegd. Via de boordcomputer
wordt aangegeven hoe het met de oliekwaliteit
gesteld is en hoe lang er nog met de olie kan wor-
den gereden. Hier een voorbeeld uit de nieuwe
Saab 9-3 Sport Sedan.
Foto: Jan Lieftink

ando

De OBD-sensor van Delphi bestaat uit drie concen-
trische RVS-buizen die met elkaar een aantal func-
ties verrichten. Daardoor kan de sensor zelf het
moment van olieverversen bepalen.
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ONDERDELEN 
Technische ontwikkeling oliesensoren

in de stad wordt gereden met een snelheid lager
dan 50 km/h, een toerental beneden de 2500
t/min en dat over afstanden kleiner dan 15 km,
er na 2000 km al 10% brandstof in de olie zit.
Een SAE 5W-40 olie is dan al een 5W-30 gewor-
den. Na 5000 km is de viscositeit gedaald tot die
van een 5W-20 olie. De High Temperature High
Shear (HTHS) viscositeit bij 150°C is dan al min-
der dan 2 mPas terwijl 2,6 mPas algemeen als
kritische waarde wordt gezien. Sterker nog: veel
autofabrikanten beschouwen 2,9 mPas als grens-
waarde. Hoe dan ook: als deze motor de snelweg
opgaat, treedt er een enorme slijtage op van alle
hoogbelaste onderdelen. Een viscositeitssensor
voorkomt dit.

Meten van geleidbaarheid
Delphi bewandelt een andere weg. De Delphi-
sensor meet de geleidbaarheid van olie, er loopt
een stroompje door de olie. Daartoe wordt er
een laagfrequent wisselend potentiaalverschil
aangebracht tussen twee elektroden. Uiteraard
worden ook de olietemperatuur en het oliepeil
bepaald. In het huis van de Intellek Oil
Condition Sensor (OCS) zitten een
Applicationsspecific Integrated Circuit en een
Electronically Erasable Programmable Read
Only Memory (Eeprom). Door het verrichten van
het nodige testwerk en het nemen van oliemon-
sters is er volgens Delphi zoveel kennis verkre-
gen dat het niet nodig is de oliesensor te cali-

breren, de sensor doet het werk zelf: de Intellek
OCS geeft aan wanneer er olie moet worden ver-
verst. De uitvoering voor benzinemotoren zou
in 2003 worden toegepast, nu spreekt Delphi
van 2004/5. Een dieselversie van de Intellek OCS
is in ontwikkeling.
Terechte vraag: waarom wordt er bij deze sensor
geen olieviscositeit gemeten? Vermoedelijk is
Delphi bij de ontwikkeling voornamelijk uitge-
gaan van Amerikaanse rijomstandigheden en
oliekwaliteiten. Na testwerk in de stad en op de
snelweg (in de VS) verscheen de waarschuwing
COS na 191 uur, er was toen 17047 km met de
olie gereden. COS staat voor Change Oil Soon en
komt overeen met het ‘omkeerpunt’ dat is de
plotselinge daling in de geleidbaarheid van de
olie. De letters CON (Change Oil Now) versche-
nen na 251 uur en 22582 km. Daaruit volgt dat
de gemiddelde rijsnelheid 90 km/h bedroeg,
veel hoger dan we in Europa gewend zijn. De
kans dat de olieviscositeit door een teveel aan
brandstof sterk is veranderd, is klein. Delphi
geeft zelf ook aan dat het wellicht nodig is de
viscositeit in bedrijf te meten.
Het lijkt misschien of er in Japan en Korea niets

gebeurt. Dat is niet zo. Zowel Nissan als Toyota
hebben al het nodige over oliesensoren gepubli-
ceerd. Voorlopig wachten ze de ontwikkelingen
in Europa en de VS af. Ze houden meer van
vaste onderhoudstermijnen dan van flexibele
en laten liever de olie bij de kleine of grote
beurt verversen dan op het moment dat de
boordcomputer dat aangeeft.

Peilstok blijft voorlopig
De oliepeilstok zal niet zo snel verdwijnen,
want de oliesensoren zijn nog te duur.
Mercedes-Benz is al wel overstag, de Temic-sen-
sor is kennelijk betrouwbaar genoeg gebleken.
Oliepeil- en temperatuursensoren zullen op
steeds grotere schaal worden gebruikt, bij de
duurdere auto’s komen daar nog extra functies
bij. De autofabrikanten willen graag af van het
testwerk dat nodig is om de kenvelden in de
computer te kunnen zetten, het programmeren
is eveneens tijdrovend, dus duur. Of het Delphi
lukt met een on board oliesensor de verversings-
termijn te bepalen, blijft afwachten. ●

Paul Klaver

De trend in Europa naar lange verversingstermij-
nen zet door. Afgezien van Renault, Citroën en
Peugeot werken de overige fabrikanten met flexi-
bele termijnen en worden er speciale oliën voor-
geschreven met een lage HTHS-viscositeit. Bij deze
fabrikanten zijn oliesensoren in gebruik die samen
met in de boordcomputer opgeslagen programma-
’s de verversingstermijn bepalen.

Delphi gebruikt de verandering van de geleidbaarheid van de olie
als maatstaf voor de verversingstermijn.
Fase 1: de detergenten worden opgebruikt, afhankelijk van het

type olie is er een groot verschil in geleidbaarheid.
Fase 2: de detergenten zijn stabiel, de anti-oxidanten worden opge-

bruikt.
Fase 3: de olie wordt zuurder en neemt toe in viscositeit, de geleid-

baarheid neemt toe.
Fase 4: de viscositeit neemt sterker toe, de geleidbaarheid daalt.
Het omkeerkeerpunt van de geleidbaarheid wordt op het instru-
mentenpaneel aangegeven als: binnenkort olie verversen.

Bron: Delphi
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