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ONDERDELEN 
Moderne lambdasensoren

Een breedbandsensor is een zogenoemde plana-
re sensor, dat is een sensor met een plat, recht-
hoekig gevormd meetgedeelte. Het zijn lineaire
sensoren, dat wil zeggen dat het sensorsignaal
een rechtstreeks verband vertoont met de lucht-
brandstofverhouding. Er is dus geen spannings-
sprong in het signaal aanwezig, zoals bij de
bekende binaire (tussen twee waarden variëren-
de) lambdasensoren wel het geval is.
In het Engels heten de breedbandsensoren
Lineair Air Fuel sensors, kortweg LAF-sensors.
Bosch duidt ze aan met de letters LSU, die staan
voor Lambda Sensor Universal. NGK gebruikt de
letters UEGO als afkorting voor Universal
Exhaust Gas Oxygen sensor.

Niet nieuw
Halverwege de tachtiger jaren kwamen er twee
ontwikkelingen op gang waarbij breedbandsen-
soren voor het eerst werden gebruikt: arm-
mengselmotoren en turboracemotoren. Toyota,
Honda en Mitsubishi gebruikten deze sensoren
voor hun zuinige motoren. Honda, Ferrari en
Renault lieten hun turbomotoren draaien met
behulp van breedbandsensoren. De Mazda
Wankelmotor die in 1991 in Le Mans won, was
ook voorzien van breedbandsensoren.
In 1999 werd de Bosch LSU 4.7 breedbandsensor
voor het eerst door VW toegepast bij de 130 kW
VR6 om de emissie-eisen in de VS te halen. Een
jaar later was het Audi die de breedbandsensor

toepaste in Europa voor de 1.4 liter 16V met 75
kW. Bij de 1.6 liter motor gebruikte Audi de
sensor om bij vollast een rijk mengsel (λ=0,95)
en bij deellast een arm mengsel (λ=1,05) in te
stellen.
Met de komst van OBD, die de controle op de
juiste werking van de katalysator voorschrijft,
is het nodig zowel een lambdasensor vóór als
ná de kat te plaatsen. De breedbandsensor
biedt extra mogelijkheden voor het regelen van
het mengsel vandaar dat deze sensor steeds
vaker wordt toegepast.

Sneller warm
De nieuwste breedbandsensoren zijn na de
koude start sneller op bedrijfstemperatuur dan
de gebruikelijke sprongsensor. Dat betekent
dat de regeling van de lucht-brandstofverhou-
ding eerder begint. De breedbandsensor rea-
geert sneller op veranderingen in de lucht-
brandstofverhouding en kan dus de juiste hoe-
veelheid zuurstof in het uitlaatgas nauwkeuri-
ger aanhouden. Dat verhoogt de omzettings-
graad van de katalysator. Als er bijvoorbeeld op
de motor wordt geremd, is er veel zuurstof in
het katalysatorbed. Om de katalysator snel van
deze zuurstof te kunnen ontdoen, is een breed-

Zo is de breedbandsensor inwendig opgebouwd.
Kenmerkend is de zogenoemde pompcel met
elektroden. Het sensorsignaal vertoont een recht-
streeks verband met de lucht-brandstofverhou-
ding. Er is dus geen sprake van een spannings-
sprong.

Voor een Bosch LSU-sensor geeft Audi deze karak-
teristiek op. Het betreft een momentopname en is
uitsluitend bedoeld als voorbeeld van het verloop
tussen de zogenaamde pompstroom en de lucht-
brandstofverhouding. De pompstroom is nul bij
λ=1.

Breedbandsensor wint terrein

Optimale mengsel
In opkomst zijn de ultra-

schone Euro4 benzinemo-

toren. Ze zijn voorzien van

een katalysatorsysteem

dat gebruik maakt van een

dichtbij de motor geplaat-

ste breedbandsensor. Die

werkt anders dan de

bekende lambdasensor.

Schematische weergave 
van de pompcel

1= Nernstcel met elektroden
2= Sensorverwarming
3= Buitenluchtkanaal
4= Meetcel
5= Diffusiekanaal
a= Elektrode (Anode=positieve)
b= Stroombron
c= Keramiek
d= Elektrode (Kathode=negatieve)
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verbinding niet goed werkt. Maar ook het
meten met de verkeerde apparatuur op de ver-
keerde draden kan de sensor onherstelbaar
beschadigen. Het advies luidt dan ook: ga uit-
sluitend te werk volgens de instructies van de
autofabrikant. ●

Paul Klaver

bandsensor nodig. Het resultaat van het snelle
regelwerk is dat er minder stikstofoxiden uit
de uitlaatpijp komen.

Veel nauwkeuriger
De breedbandsensor is bovendien erg nauw-
keurig. In 1987 gaf NGK op λ=1±0,2, in 1993
was dat al λ=1±0,04, tegenwoordig is λ=1±0,02
niet ongewoon. Van belang is ook het steeds
weer aangeven van dezelfde waarde (de ‘repea-
tability’) als de lucht-brandstofverhouding vari-
eert. In 1987 kwam de UEGO-sensor binnen
±0,02 terug op dezelfde waarde, tegenwoordig
is de repeatability nog nauwkeuriger.
De reactietijd (‘response’) bedroeg toen 100 ms,
via 10 ms zijn we op 5 ms uitgekomen. Dat
maakt een cilinderselectieve regeling mogelijk.
Reken maar even mee. Een viercilinder viertakt
heeft de uitlaatpulsen om de 180 krukgraden.
Bij 6000 t/min duren die 180 krukgraden pre-
cies 5 ms, want er worden bij dat toerental
(6000/60)x(360/1000)=36 krukgraden per milli-
seconde afgelegd en 180/36=5 ms.
Voor de genoemde VR6 stelde VW de lucht-
brandstofverhouding bij de koude start (+20°C)
in op λ=1,1, gebruikte secundaire luchtinjectie,
een hoger dan gewoon stationair toerental en
een later dan gebruikelijk ontstekingstijdstip
om een hoge uitlaatgastemperatuur te halen.
Het bleek dat de Bosch LSU-sensor al na 15s in
staat was het mengsel cilinderselectief te rege-
len.

Groot regelbereik
Breedbandsensoren werken van λ=0,7 tot λ=2,2
dat betekent een lucht-brandstofverhouding
van ongeveer 10 tot 30 ofwel 0 tot ongeveer
20% O2 (dat is dus zuivere lucht) in het uitlaat-
gas. Tot 950 à 1000°C zijn ze bruikbaar.
Omdat dit type sensor geen nauwkeurig λ=1
punt heeft, moet er een calibratie plaatsvin-
den. Er zijn breedbandsensoren ontwikkeld die
op het meetgedeelte een sprongsensor hebben
die deze ‘ijking’ uitvoert. Het komt ook voor
dat de lambdasensor die ná de voorkatalysator
zit voor de calibratie van de breedbandsensor
die voor de kat zit, zorgt. Het duurt waar-
schijnlijk nog zeker twee jaar voordat breed-
bandsensoren in de ‘after-market’ komen. Nu
past de automobielfabrikant ze per motortype

en per emissie-uitvoering toe, vandaar dat het
niet bekend is welke functies de aansluitdra-
den hebben en welk meetsignaal kan worden
verwacht.
Wel is inmiddels gebleken dat er bij controle
snel een beschadiging van de sensor kan optre-
den. Eén van de oorzaken is gelegen in een
door elektrisch of magnetisch veld ontstane
potentiaalspanning. Dat gebeurt als de massa

regeling
Tekeningen: VAG

Bij een breedbandsensor wordt de
spanning over de twee elektroden
constant gehouden. Dat gebeurt met
behulp van een pompcel die werkt
als een miniatuurluchtpompje. De
elektrode aan de uitlaatkant wordt
van zoveel zuurstof voorzien dat de
spanning tussen de beide elektroden
op 450 mV wordt gehouden. Het
stroomverbruik van de pompcel (de
pompstroom) wordt door de ECU
omgerekend in een lambdawaarde.

Zo werkt de breedbandsensor

Arm mengsel Rijk mengsel

Als het mengsel armer
wordt, neemt het zuur-
stofgehalte in het uitlaat-
gas toe. De pompcel zal
bij gelijkblijvend vermo-
gen meer zuurstof in de
meetcel pompen dan er
door het diffusiekanaal
kan ontwijken. Daardoor
verandert de zuurstofver-
houding ten opzichte van
de buitenlucht en daalt de
spanning tussen de
elektroden.

Om de spanning van 450
mV weer te bereiken,
moet aan de uitlaatgas-
kant het zuurstofgehalte
worden verminderd. De
pompcel moet dus minder
zuurstof in de meetcel
pompen en wel zoveel
minder dat de spanning
weer 450 mV bedraagt.
De ECU rekent het
stroomverbruik om in een
lambdawaarde en past
daar de lucht-brandstof-
verhouding op aan.

Als het mengsel te rijk
wordt, daalt het zuurstof-
gehalte in het uitlaatgas.
De pompcel zal bij gelijk-
blijvend vermogen te wei-
nig zuurstof in de meetcel
pompen. De spanning
over de elektroden neemt
toe. In dit gevel ontwijkt
er via het diffusiekanaal
meer zuurstof dan de
pompcel levert.

Het pompvermogen van
de pompcel moet worden
vergroot opdat het zuur-
stofgehalte in de meetcel
stijgt tot de spanning
over de elektroden weer
450 mV bedraagt. Het
hogere stroomverbruik
van de pompcel wordt in
de ECU omgezet in een
lambdawaarde.
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