
                                                                 eksploatacja i testy 
 

AUTOBUSY   8/2016     75 

Badanie sondy λ z użyciem diagnoskopu 
 
Stanisław Duer, Paweł Hintzka, Kamil Banaszek, Struski Bartłomiej  
 
Słowa  kluczowe:  sterownik  silnika,  czujniki,  sonda λ, mapy robocze, układ dawki paliwa
.
Streszczenie 
W artykule zaprezentowano problematykę badania sondy λ. 
Sonda λ spełnia ważną funkcję w systemie sterowania pracą 
silnika benzynowego. Z jednej strony sygnał z sondy λ 
optymalizuje dawkę paliwa, z drugiej strony wpływa na jakość 
spalin. Badanie sondy λ polega na pomiarze sygnałów na jej 
wyjściu dla różnych faz pracy silnika, a następnie porównania 
tych sygnałów z jej sygnałami wzorcowymi, które są zapisane w 
bazach serwisowych. Na podstawie analizy i oceny wyników 
porównania sygnałów można podjąć decyzję o stanie tego 
czujnika.  

 
Wstęp  
Wysokie normy w zakresie spalin z silników samochodowych 
powoduje z jednej strony konieczność doskonalenia w zakresie 
stosowania trzyfunkcyjnych katalizatorów oraz układów EGR. 
Natomiast z drugiej strony następuje doskonalenie spalania 
(pod kątem jakości spalin) w cylindrach silników. 
Zneutralizowanie spalin i przebieg reakcji chemicznych w 
katalizatorze są możliwe wyłącznie wtedy, kiedy skład spalanej 
mieszanki zmienia się tylko w ściśle określonym zakresie 
nazywa się „okienkiem lambda”. Kiedy teoretyczne 
zapotrzebowanie powietrza pokrywa się z masą rzeczywiście 
zassanego powietrza ( = 1 ), wtedy następuje całkowite 
spalenie paliwa z najmniejszą emisją szkodliwych składników. 
Kiedy ilość dostarczonego powietrza jest mniejsza ( < 1 ), 
wtedy mieszanka jest bogata, natomiast przy większej ilości 
powietrza ( > 1) mieszanka jest uboga. Szczególną funkcję w 
tym względzie spełnia sonda λ. Powstaje problem dokładności 
pomiaru jakości spalin (zawartości tlenu).  

 
1. Podstawy optymalizacji dawki paliwa w układzie 
elektronicznego sterownia silnikiem  
Aby uzyskać idealne warunki spalania paliwa należy 
kontrolować proporcję w jakiej wtryskiwane jest do cylindra 
paliwo i tlen (Rys. 1). Zawartość tlenu w jednostce objętości 
powietrza nie jest jednak stała, lecz zmienia się w zależności  
od temperatury i ciśnienia gazu. Dlatego też komputer silnika 
samochodowego powinien wiedzieć ile tlenu dostało się do 
cylindra, aby dobrać do tego odpowiednią ilość paliwa.  
Tej informacji dostarcza właśnie przepływomierz powietrza 
współpracujący w układzie zamkniętym z sondą lambda. Skład 
spalin jest mierzony przez sondę lambda. Na podstawie sygnału 
z sondy oraz pomiaru masowego natężenia przepływu 
powietrza z przepływomierza urządzenie sterujące może 
odpowiednio zmienić system sterowania silnikiem benzynowym 
Motronic jest elektronicznym układem regulacji (Rys. 1). 
Zadaniem systemu Motronic jest zintegrowane sterowanie 
dopływem powietrza i paliwa do silnika oraz elektroniczne 
optymalizowanie procesu zapłonu pod kątem aktualnego trybu 
jazdy [1-11]. System Motronic, w oparciu o dane z czujników, 
oblicza (wyznacza z “map roboczych”) optymalne wartości  

dla każdego procesu wtrysku i spalania, czyli ponad 6000 razy 
na minutę.  
 

 
 
Rys. 1. Schemat blokowy regulacji dawką paliwa [11], gdzie:  
1 – przepływomierz powietrza, 2 – silnik, 3 – sonda lambda,  
4 – katalizator, 5 – wtryskiwacze, US – napięcie sondy,  
UV – napięcie sterujące wtryskiwaczami, UE – ilość 
wtryskiwanego paliwa, b) zakres regulacji sondy lambda  
i zmniejszenie zawartości szkodliwych składników spalin  

 
 

Regulacja składu mieszanki (rys. 1) służy osiągnięciu dużej 
sprawności wielofunkcyjnego reaktora katalitycznego. Zdolność 
reaktora do utleniania i redukcji szkodliwych gazów jest 
największa przy stechiometrycznym składzie mieszanki. 
Wówczas w spalinach nie ma nadmiaru tlenu utrudniającego 
redukcję tlenków azotu ani niedoboru tlenu uniemożliwiającego 
utlenienie tlenku węgla i węglowodorów. Zadaniem układu 
regulacji ze sprzężeniem zwrotnym jest dopasowanie czasu 
otwarcia wtryskiwacza do ilości napływającego powietrza.  
Aby zrealizować to zadanie, stężenie tlenu w spalinach jest 
mierzone.  

 
2. Wąskopasmowa sonda lambda 
Sonda lambda jest miernikiem składu mieszanki działającym w 
sposób pośredni. Pomiar stężenia tlenu w spalinach odbywa się 
przy pomocy ogniwa galwano elektrycznego z elektrolitem w 
stanie stałym – tzw. Ogniwa Nernsta. Jeżeli stężenie tlenu z obu 
stron sondy jest różne to na elektrodach powstaje potencjał 
elektryczny (0…1 V) (rys. 2 i 3).  
W przypadku silnika wielocylindrowego, zmierzony wspólnym 
dla cylindrów czujnikiem współczynnik  jest wartością średnią 
dla cylindrów. Obie elektrody są wykonane z platyny, a 
elektrolitem jest tlenek cyrkonu albo baru. Jedna elektroda ma 
kontakt ze spalinami, a druga z otaczającym powietrzem. Jeśli 
nie ma różnic w stężeniu tlenu, ogniwo nie wytwarza napięcia. 
Gdy w spalinach jest mniej tlenu niż w otoczeniu, co jest 
naturalne przy pracującym silniku, na elektrodach pojawia  
się różnica potencjałów.  



   eksploatacja i testy  
 

76     AUTOBUSY   8/2015 

 
 

Rys. 2. Zasada działania czujnika z elektrolitem stałym [7] 
 
Elektroda stykająca się ze spalinami jest pokryta substancją 
katalityczną, dzięki temu w otoczeniu elektrody powstaje 
równowaga stechiometryczna. Stężenie tlenu w pobliżu 
elektrody odpowiada sytuacji, jaka miałaby miejsce w przypadku 
całkowitego i zupełnego spalenia paliwa. Element pomiarowy 
sondy lambda ma kształt cylindra, zamkniętego z jednej strony 
(rys. 3). Wykonany jest on z dwutlenku cyrkonu ( )2ZrO   
i stabilizowany tlenkiem itru. Zewnętrzna powierzchnia 
elementu, stykająca się ze spalinami pokryta jest porowatą 
warstwą platyny, stanowiącą katalizator spalin. 
Skład gazów spalinowych odpowiada sytuacji spalania 
idealnego. Pod wpływem wysokiej temperatury porowata masa 
z dwutlenku cyrkonu staje się przepuszczalna dla jonów tlenu 
i powstaje elektrolit stały. Pomiędzy dwoma powierzchniami 
elementu cylindrycznego powstaje różnica potencjałów E 
proporcjonalna do logarytmu stosunku ciśnień parcjalnych tlenu 
w spalinach p’’O i w powietrzu atmosferycznym p’O: 
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gdzie:  

R – stała gazowa,  
T – temperatura spalin,  
F – stała Faradaya. 
 

3. Badanie sondy λ z użyciem diagnoskopu KTS 530 
Bosch 

Badania wykonano przy ustaleniu warunków pracy silnika  
w tym: 
a) temperatura cieczy chłodzącej silnik α = 78 [oC], 
b) przepustnica powietrza częściowo otwarta,. 
c) obciążenie silnika – przepływomierz powietrza ustawiono 

dla trzech badanych wielkości (αQ). 
Badanie polegało na ustawianiu określonych nastawów sondy 
lambda poprzez wartość częstotliwości oraz współczynnika 
PWM sygnałów z tego czujnika, który jest bezpośrednio 
podawany do sterownika silnika i jest dalej wykorzystany  
do wypracowania przez niego sygnału sterującego dawką 
paliwa. Uzyskane przebiegi sygnału z sondy lambda 
zamieszczono poniżej jako kolejne rys. od 4 do 11. 

 

 
 

Rys. 3. Zdjęcie czujnika sondy λ z elektrolitem stałym  
w stanowisku laboratoryjnym silnika benzynowego 
 

 
 
Rys. 4. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy PWM 
10% oraz małej częstotliwości   
 

 
Rys. 5. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy PWM 
10% oraz średniej częstotliwości  
 

 
 
Rys. 6. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy PWM 
10% oraz dużej częstotliwości 
 

 

Rys. 7. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy PWM 
50% oraz małej częstotliwości 
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Rys. 8. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy PWM 
50% oraz średniej częstotliwości 
 

 
 
Rys. 9. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy PWM 
50% oraz dużej częstotliwości 

 
Rys. 10. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie, przy 
PWM 90% oraz małej częstotliwości 
 

 
Rys. 11. Wykres zależności napięcia sondy lambda w czasie,  przy 
PWM 90% oraz dużej częstotliwości 
 
4. Podsumowanie  
Badanie stanu sprawności sondy lambda wymaga 
specjalistycznego oprzyrządowania warsztatowego. Porządne  
w tym względzie są dobre diagnoskopy wyposażone w monitory 
ekranowe.  
We wstępnych badaniach mógłby wystarczyć też oscyloskop 
dobrej klasy z funkcję pamięci. Stan techniczny sondy lambda 
jest podstawą w ocenie stanu pracy całego systemu silnika, a 
na pewno przy ocenie układu wtrysku paliwa oraz układu jakości 
emitowanych spalin z silnika.  
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The survey probe λ with diagnoscope 
The paper presents the problem of describing the states of the EDC 

Diesel engine type. In the literature there are no studies of this type. 

Understanding the properties of the controller of the vehicle engine is A 

strong aspect in the implementation of subsequent diagnostic 

intentions. On the basis of our own experience the author has 

developed a scheme of work the motor controller. For this purpose, the 

algorithm EDC Diesel engine operation. Knowledge of the phases of 

the EDC Diesel engine is the basis of his diagnosis. 

Key words: motor controller, "working maps", states the 
engine, the algorithm of the engine.  
 

 


