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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Verkeerd signaal stuurt mengsel in de war

Lambdasensor is de kluts kwijt
Katalysator en lambdasen-

sor zijn inmiddels gemeen-

goed. Ook op oudere auto’s

zijn deze emissie-compo-

nenten geen unicum meer.

En ouderdom komt met ge-

breken, zo ook de lambda-

sensor. Deze speelt zo’n

cruciale rol in de mengsel-

bereiding, dat het slecht

functioneren ervan nare

gevolgen heeft. We nemen

een aantal ‘praktijkproble-

men’ met u door.

Rond 1990 is de grootschalige om-
zetting van carburateur naar gere-
geld motormanagement-systeem
echt van start gegaan. Nu staan we
weer aan de vooravond van een
nieuwe verandering, namelijk de
komst van E-OBD. Als alles goed
gaat moeten automobielen die van-
af 1 januari 2000 geproduceerd
worden, voorzien zijn van een ge-
normaliseerde diagnosestekker en
de computers moeten voorzien zijn
van een, eveneens, genormaliseerd
communicatieprotocol. Dit wil
zeggen, dat alle automobielen met
één universele tester en een stan-
daard programma op milieuaspec-
ten kunnen worden uitgelezen.

Met de komst van E-OBD zul-
len ook het aantal toegepaste sen-
soren toenemen om diverse com-
ponenten, die een effect hebben op
het milieu, zoals EGR (NOx),
luchtpomp (HC-CO), katalysator
etc. op juiste werking te kunnen

controleren. De spil van deze rege-
lingen is het optimaal functioneren
van de lambdasensor. Maar nu al
lopen we tegen vreemde storingen
aan die het gevolg zijn van een
slecht functionerende sensor of de
montage van een verkeerd type
sensor. Wees dus alert!

Trage reactietijd
De lambdasensor is in staat de uit-
laatgas-samenstelling te meten, en
geeft deze door middel van een
spanning door aan de ECU. Wat
een lambdasensor meet is de aan-
wezigheid van zuurstof in de uit-
laatgassen. Globaal gezegd geeft
de sensor door of er wel of geen
zuurstof in de gassen aanwezig is.
De tot nu toe meest toegepaste sen-
sor geeft een spanning af als er aan
twee voorwaarden is voldaan zoals
werkingstemperatuur en het ont-
breken van zuurstofionen (rijk
mengsel). De spanning bedraagt

dan ongeveer 0,8 Volt ten opzichte
van de accumassa en 0,1 Volt in
geval van een arm mengsel.

Naast de afgifte van een span-
ning is de reactietijd van de sensor
zeer belangrijk. De ECU moet al-
tijd contra regelen aan de lambda-
sensor en het mengsel naar rijk
sturen (langere openingstijd injec-
toren) als er door de lambdasensor
een arm mengsel gemeten wordt
en vice versa. Te traag reagerende
sensoren zorgen voor een mengsel
dat te veel varieert. Met andere
woorden, als de lambdasensor nog
geen rijk mengsel doorgeeft terwijl
dit wel het geval is, zal de ECU de
injectoren blijven corrigeren waar-
door het mengsel veel te rijk
wordt. Ditzelfde geldt voor het re-
gelen naar een arm mengsel. De
mengselschommelingen worden
daardoor veel te groot en zelfs
voelbaar tijdens het rijden (‘za-
gen’). Tevens duikelt de effectieve

werking van de katalysator dan
met sprongen naar beneden en de
uitlaatgassen zijn niet ‘schoon’
meer.

Zagende motor
Een aardig voorbeeld troffen wij
aan bij een Audi met een V6 motor.
In de opwarmfase liep de motor
niet regelmatig en de motor begon
te ‘zagen’ tijdens het rijden. Er
werden geen foutcodes ontdekt in
de ECU. De garage had wel enkele
metingen uitgevoerd en constateer-
de dat de lambdasensoren reageer-
den. Ook de VAG-dealer kon geen
afwijkingen constateren en de be-
treffende garage maakte een af-
spraak met GMTO om de auto aan
een uitgebreid onderzoek te onder-
werpen.

Als een motor op een dergelijke
manier reageert is het verstandig
om te beginnen met het controle-
ren van de lambdasensoren. Een

De lambdasensor verschaft het motormanagement belangrijke informatie.Klopt dit signaal niet,dan regelt de
ECU op verkeerde momenten naar arm of rijk.Een slecht lopende motor en een daling van de katalysator-effi-
ciency zijn het resultaat.
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V6 motor moet (regeltechnisch)
gezien worden als twee aparte 3-
cilinder motoren waarbij elke ci-
linderbank een eigen lambdasensor
met bijbehorende regeling bezit.
Deze twee regelingen kunnen on-
afhankelijk van elkaar functione-
ren en het signaalbeeld van de bei-
de lambdasensoren zal totaal
verschillend zijn. Met die gedachte
werd ook deze motor aan een test
onderworpen en tot onze verbazing

vonden we een opmerkelijk scope-
beeld (zie figuur 1).

Verder meten
De lambdasensor signalen van bei-
de cilinderbanken bleken exact ge-
lijkvormig en wat nog belangrijker
is, de regeltijd tussen ‘rijk’ en
‘arm’ was veel te lang en bedroeg
ongeveer 15 seconden. Normaal
wisselt het signaal bij stationair
toerental ongeveer 8 maal per 10

seconden. We hadden hier dus te
maken met een zeer traag regelend
systeem waardoor de motor ging
zagen. De gelijkvormige lambda-
sensor signalen was iets bijzonders
en dat hadden we nog nooit eerder
meegemaakt. Waarschijnlijk was
het systeem in een bepaalde nood-
loopsituatie geraakt, waardoor de
injectoren van de beide cilinder-
banken ‘elektronisch’ aan elkaar
gekoppeld werden met een gelijke
mengselregeling als gevolg. Maar
de hoofdoorzaak moest toch in eer-
ste instantie in de reactietijd van de
lambdasensoren gezocht worden.

Bij GMTO hadden we nog een
goede sensor liggen. Na montage
konden we het scopebeeld meten,
zoals u in figuur 2 ziet. De lambda-
regeling komt weer normaal op
gang als er een goede sensor wordt
gemonteerd in de uitlaat van de be-
treffende cilinderbank. De andere
bank heeft nog steeds problemen
omdat daar nog de slechte sensor
aanwezig is. Nadat beide sensoren
door nieuwe waren vervangen liep
de motor weer als vanouds.

Trekkrachtproblemen
Een ander probleem betrof een
Mitsubishi Starion, die loop- en
trekkrachtproblemen vertoonde.
Na diverse mechanische zaken te
hebben gecontroleerd werd toch
het signaal van de lambdasensor
gemeten. Er bleek een vreemde
signaalspanning aanwezig te zijn.
Het signaal werd soms negatief.
Nu is in onze automobielen alleen
een negatieve spanning te meten
bij sensoren die zelf een spanning
opwekken zoals een inductiesensor
voor het opnemen van het motor-
toerental. Een lambdasensor wekt
ook een spanning op, maar dat is
altijd een positieve spanning (0,8
Volt). Het signaal dat bij deze auto
werd gemeten is in figuur 3 te zien.

Het vreemde was wel dat het to-
tale spanningsverschil tussen top
en dal 0,8 Volt bedroeg. Eigenlijk
functioneerde de sensor wel, maar
het negatieve deel in het signaal-
beeld is zeker niet normaal. De
ECU ‘ziet’ de signaalspanning niet
boven de 0,5 Volt komen en beoor-
deelt het mengsel constant als
‘arm’ wat natuurlijk niet juist is.
De motor liep slecht en alleen de

lambdasensor kon hiervan de oor-
zaak zijn. Na vervanging waren er
geen problemen meer.

Negatieve spanning
Naar onze mening is het volgende
probleem ontstaan. Een lambda-
sensor zelf is altijd hol. In dit holle
deel moet zich altijd lucht (en ook
zuurstof) bevinden en dat komt via
openingen in de sensor naar bin-
nen. Door het concentratieverschil
in zuurstofionen tussen binnenkant
sensor (buitenlucht) en buitenkant
sensor (uitlaatgassen) ontstaat een
spanningsverschil van 0,8 Volt. We
hebben het hier over een rijk
mengsel. Als nu de beluchting van
deze sensor van buitenaf in gebre-
ke blijft, kan een situatie ontstaan
waarbij de zuurstof in de sensor
geheel ‘opgebruikt’ is. Dan krijgen
we bij een arm mengsel de situatie
dat er zich in de sensor geen zuur-
stof en buiten de sensor (uitlaat-
gassen) wel zuurstof bevindt. De
lambdasensor wekt dan wel een
spanning op, maar die kan geheel
omgedraaid zijn. In het scopebeeld
van figuur 3 ziet u een moment
waarbij de positieve spanning 0,3
Volt bedraagt en de negatieve
spanning 0,5 Volt.

Let op massa!
Een ander probleem kan ontstaan
na het vernieuwen van een lamb-
dasensor, waarbij de massa niet is
aangesloten zoals het hoort. De
meeste drie- en vier-draadssen-
soren bezitten een aparte massa-
draad. Deze draad is bijna altijd
met het huis van de lambdasensor

GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavan-
ceerde elektronica,kampt de werk-
plaats nogal eens met moeilijk op-
losbare storingen. In deze rubriek
vat GMTO een elektronisch pro-
bleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose.
GMTO helpt regelmatig haar oud-
cursisten bij lastige defecten uit de
brand.Deze ’praktijkstoringen’zijn
natuurlijk ook voor u bijzonder leer-
zaam .

1.De twee lambdasensoren van deze V6 motor vertonen een gelijk sig-
naalbeeld.Dat is niet normaal,omdat beide cilinderbanken een eigen
lambdaregeling bezitten.De motor blijkt in een noodloopprogramma te
draaien,als gevolg van de trage reactietijd van de lambdasensoren.

2.Het vernieuwen van één van de twee lambdasensoren heeft direct suc-
ces.Het signaal is niet meer gelijk aan dat van de andere cilinderbank en
de regeltijd is weer normaal.

3.Bij dit sensorsignaal bedraagt het spanningsverschil tussen top en dal
een keurige 0,8 Volt.Een deel van het signaal vertoont echter een nega-
tieve spanning en de ‘piek’komt daardoor niet boven de 0,5 Volt.De ECU
ziet dit als arm in plaats van rijk mengsel.Een gebrekkige beluchting van
de sensor bleek de oorzaak.
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4.Een goede massa is essentieel voor het juist functioneren van de
lambdasensor.Hoe die massa tot stand komt verschilt per type sensor.
Hier is de massa duidelijk niet in orde,waardoor het signaalbeeld niet
klopt.

zelf verbonden en dient als extra
sensormassa naast de uitlaatmassa.

Er zijn uitzonderingen hierop en
wel lambdasensoren die toegepast
worden op bepaalde type VW’s.
Deze sensoren bezitten wél een
aparte massadraad, maar deze mag
absoluut niet met het huis van de
sensor zijn verbonden. We hebben
het hier over een systeem dat spe-
ciaal op de massa van deze sensor
een spanning zet. Deze spanning
op de massa is 0,7 Volt en komt
van de ECU. De sensor die toege-
past is, is nog van het oude ver-
trouwde type en geeft bij een rijk
mengsel een spanning af van 0,8
Volt. Door de spanning op de mas-
sa wordt de sensorspanning met
0,7 Volt verhoogd. De regeling
vindt dan plaats tussen 0,7 Volt
(arm mengsel) en 1,5 Volt (rijk
mengsel). 

Verkeerde sensoren
We hebben inmiddels al een aantal
keren meegemaakt dat imitatie
lambdasensoren ook van deze con-
structie zijn voorzien (ze missen
dan de massa op het sensorhuis) en
dan toegepast worden bij automo-
bielen waar deze massa juist nood-
zakelijk is. In figuur 4 is het
lambdasignaal te zien van een der-
gelijke nieuwe sensor die door het
ontbreken van de massa niet goed
functioneerde. We hebben het hier
over een auto waar de massa van
het uitlaatsysteem ook niet meer in
orde was. Door het ontbreken van
deze massa kwam er een spanning

te staan op de massadraad van on-
geveer 0,4 Volt. Als daarbovenop
de sensorspanning komt te staan
van 0,8 Volt, loopt de totale sig-
naalspanning op tot 1,2 Volt. Er
vindt dan nog wel een regeling
plaats, maar het mengsel wordt ab-
soluut niet goed samengesteld,
waardoor de motor problemen gaat
vertonen. Door de massadraad van
de sensor apart aan een goed mas-
sapunt te leggen gaf de sensor
weer de juiste spanningen aan.

Weet wat u meet
Door de verscheidenheid van ver-
schillende systemen en sensoren
wordt het storing zoeken er in de
toekomst niet makkelijker op. Men
moet goed weten of een bepaalde
gemeten spanning juist is of niet
en het beschikken over betrouwba-
re informatie wordt zeer essentieel.
We praten hier alleen nog over de
lambdasensoren die een spanning
afgeven, maar als we de lambda-
sensoren er bij betrekken die een
weerstandsverandering ondergaan
bij wisselend mengsel en een span-
ning van 5 volt krijgen van de
ECU, dan hebben we een aardige
mix waarbij vele fouten gemaakt
kunnen worden.
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