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ONDERDELEN
Zo werken lambdasensoren

Foto’s / Tekeningen: NGK

Praktische controle in de werkplaats

Hoog brandstofverbruik, inhouden, onregelmatig stationair lopen, slechte emissies,

de lambdasensor kán de oorzaak zijn. Maar hoe weten we het zeker? Een nadere ken-

nismaking met de emissiecontroleur wijst de weg.

Eind vorig jaar nam de TüV de proef op de som.
Men zette een Golf III met 1.8 liter 66 kW benzi-
nemotor uit 1993 op de testbank en werkte de
NEDC Europese rijcyclus af. Resultaat: 7,0 l/100
km. Daarna deed men hetzelfde met losgetrok-
ken stekker van de lambdasensor. Resultaat: 8,0
l/100 km.
Hoe dat kan? Als het motormanagement van de
Golf III geen lambdasignaal krijgt, neemt het
geen risico. De motor moet blijven lopen  dus
verlengt het de inspuittijd. Dat was ook te zien
aan de emissies van de TüV-Golf. De uitstoot van
onverbrande koolwaterstoffen nam toe met een
factor vijf en de CO-uitstoot was zelfs 12 keer zo
hoog met het stekkertje los. 
Vast laten dus, dat stekkertje! Goede tip, maar
lambdasondes verouderen. Door de constante
stroom van hete uitlaatgassen raken ze vervuild
en worden trager. Na 50.000 tot 100.000 km pen-
delt de sonde niet meer zo snel van lage (arm
mengsel) naar hoge spanning (rijk mengsel) en
dus bereidt het motormanagement een minder
nauwkeurig mengsel. Daardoor zet de vervui-
ling versterkt door en geeft de lambdasensor
vrijwel helemaal geen spanning meer af. Stek-
ker los of vast maakt dan niet meer uit.
Kortom, het is nuttig de goede werking van de
lambdasonde in de gaten te houden. Gelukkig
hebben auto’s vanaf 2001 het EOBD-systeem.
Dat waarschuwt de bestuurder als er iets mis is
met een emissiegerelateerd component. De di-
agnosetester in de werkplaats kan dan de lamb-
dasonde als boosdoener ontmaskeren, maar
heeft het niet altijd bij het rechte eind. Laten we
eens kijken wat er allemaal mis kan gaan.

Sprongsensor
De meest gebruikte lambdasensor is de ZrO2-

sprongsensor (zie kader). 
Neemt de sensor veel zuurstof waar in het uit-
laatgas, dan geeft hij een lage spanning af (0,1
V). Het motormanagement weet dan: ‘arm
mengsel, λ > 1’. Bij weinig zuurstof in het uit-
laatgas  geeft de sonde een hoge spanning af
(0,8 V). Het motormanagement interpreteert dat
als: ‘rijk mengsel, λ < 1’.
De driewegkatalysator doet zijn werk optimaal
als de motor bij iedere kilo benzine 14,7 kg
lucht aanzuigt. Het mengsel heet dan stoïchio-
metrisch, aangeduid als λ = 1. Daarom verlengt
het motormanagement de inspuittijd als de
lambdasonde een lage spanning afgeeft en ver-
kort het de inspuittijd als de spanning hoog is.
Als gevolg daarvan pendelt het signaal van de
lambdasonde voortdurend heen en weer tussen
0,1 V en 0,9 V.

Informant voor het
motormanagement

Gezond scoopbeeld van een ZrO2-lambdasensor bij
2000 t/min. Overigens gaat dit om een regelsensor.
Als de driewegkatalysator zijn werk goed doet,
ziet de diagnosesensor achter de kat vrijwel geen
variatie in zuurstofgehalte. Het scoopbeeld daar-
van is dus een vrijwel vlakke lijn.   

Vierdraads NGK/NTK Zr02-lambdasonde

Verwarmingsdraad (wit 2x)

Massadraad (grijs)

Signaaldraad (zwart)

Afdichting

Fitting

Sluitring

Metalen huis met zeskant

Verwarmingselement

Geventileerd pijpje

ZrO2-element

2000 t/min

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

max. 0,7-1 s

V

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Oud en vuil
Het ligt dus voor de hand om het sondesignaal
op de scope te bekijken. Als de verbinding tus-
sen lambdasonde en ECU in stand blijft, moet

de tijd tussen twee toppen of twee dalen bij
2000 t/min en warme motor zo’n 0,7 tot maxi-
maal 1 seconde bedragen. Duurt het langer dan
is de lambdasensor vervuild of verouderd. Ver-

Het hart van de ZrO2-lambda-
sonde is het zirkoniumdioxide-
element. De binnenkant daarvan
staat in contact met de buiten-
lucht. De buitenkant bevindt
zich, beschermd door een geven-
tileerd pijpje, in de uitlaatgas-
stroom.
Zodra het zirkoniumelement een
temperatuur van 300°C bereikt,
wordt het doorlaatbaar voor
zuurstofionen (O2-). Omdat uit-
laatgas minder zuurstof bevat
dan buitenlucht stromen de
ionen van binnen naar buiten
door het element. En omdat
zuurstofionen een overschot aan
elektronen hebben, ontstaat er
een potentiaalverschil tussen de
platina-elektroden aan binnen-
en buitenkant van het element.
Ionen die door een wand stro-
men en zo een elektronenstroom
in gang zetten? Inderdaad, net
een brandstofcel. In de elektro-
chemie heet dat verschijnsel een
Nernst-cel.
Bevat het uitlaatgas weinig zuur-
stof (rijk mengsel) dan stromen
er veel zuurstofionen van binnen
naar buiten en ontstaat er een
groot potentiaalverschil (0,9 V). Is
het mengsel arm dan bevat het
uitlaatgas minder zuurstof. Er

Brandstofcel in de uitlaat

stromen dan minder zuurstofio-
nen door het ZrO2-element en
ontstaat er een klein potentiaal-
verschil (0,1 V).

1, 2, 3 of 4 draden
De oudste ZrO2-lambdasensoren
hebben alleen een signaaldraad.
De massa loopt via het uitlaat-
spruitstuk. Latere types hebben
een aparte massadraad. Beide va-
rianten zijn er ook in een uitvoe-
ring met verwarmingselement.
Dat zorgt ervoor dat de sensor
razendsnel na de koude start al
met zijn werk begint en ook bij
lage motorbelasting gewoon
doorgaat. Voor het verwarmings-

element zijn een plus en een
mindraad nodig, zodat ver-
warmde lambdasensoren drie of
vier draden hebben.

Let op de stekker!
Daarmee staat nog één belang-
rijke vraag over de ZrO2-lambda-
sensor open: hoe komt de
buitenlucht in het binnendeel
van de sensor. Het antwoord is
verrassend: door de bekabeling!
Dat stelt bijzondere eisen aan de
stekker. Die moet vocht buiten
houden, maar lucht doorlaten.
NTK heeft inmiddels een lambda-
sensor op de plank liggen met
een luchtmembraan op de sensor

zelf. Tot dat type gemeengoed is,
is het raadzaam lambdasensor-
stekkers niet zomaar te vervan-
gen door een ander type. ●

Zuurstofionen stromen door het ZrO2-element van de buiten-
lucht naar het uitlaatgas. Daarbij wekken ze een elektrische
spanning op. 

Een rijk mengsel geeft zuurstofarm uitlaatgas en
een hoge uitgangsspanning van de lambdasonde.
Een arm mengsel geeft juist een lage spanning.

Vervuiling met lood, roet, olie of koelvloeistofres-
ten maken een vroegtijdig einde aan het leven van
een lambdasonde.

TiO2-sensor: 
met uitsterven
bedreigd
De titaniumdioxide lambdasensor is een
sprongsensor, maar rekent af met een nadeel
van de zirkoniumdioxidesensor. Hij heeft na-
melijk geen buitenlucht nodig en dat maakt
hem compacter. De weerstand van het titani-
umdioxide-element verandert met de hoe-
veelheid zuurstof in het uitlaatgas. Door er
een referentiestroom op te zetten en de
spanning over het element te meten weet
het motormanagement of het mengsel arm
of rijk is.
De TiO2-sensor heeft ook een nadeel. Hij is

Gesmolten, geknikt, kabels los of afdichting be-
schadigd, ook deze lambdasondes geven geen cor-
rect signaal meer. Let bij vervanging op de juiste
kabellengte en de juiste stekker.
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De 2007-catalogus van NGK/NTK telt
maar liefst 391 verschillende sensors.
Niet vreemd, met een bijna eindeloos
aantal verschillende stekkers, één,
twee, drie of vier kabels, verschillende
kabellengtes, en sprong of breedband.

duurder. Als de sprongsensor in de toekomst
alleen nog maar als diagnosesensor achter de
katalysator wordt ingezet sterft de TiO2-sen-
sor daardoor waarschijnlijk uit. ●
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vuiling of veroudering kunnen zich ook uiten
in een kleinere amplitude. Ook dan is geen
goede mengselregeling meer mogelijk. Zetten
vervuiling en veroudering verder door, dan
geeft de sensor uiteindelijk helemaal geen sig-
naal meer. Vervuiling verraadt zich bij een
zichtcontrole van de lambdasensor. En veroude-
ring? Een onverwarmde sensor gaat 50.000 tot
80.000 km mee, een verwarmde houdt het twee
keer zo lang vol. 

Constant signaal
Het lambdasignaal kan ook constant hoog dan
wel constant laag zijn. In dat geval is het zaak
uit te zoeken wie de schuldige is, de lambdasen-
sor of een ander component. Dat kan door de
lambdasensor los te koppelen van de ECU en
vervolgens 0,9 V op de draad naar de ECU te zet-
ten. Werkt die goed, dan krijgt de motor een te

arm mengsel en gaat zich onrustig gedragen.
Gebeurt dat, maar gaat het signaal van de lamb-
dasensor nu niet naar 0,1 V dan is de sonde de-
fect.
Omgekeerd kan er ook 0,1 V op de ECU worden
gezet. Die gaat dan het mengsel verrijken. De
sensorspanning moet dan naar 0,9 V springen.
Gebeurt dat niet dan kan de sensor of zijn ver-
warmingselement defect zijn, maar ook andere
oorzaken moeten onderzocht worden. Doet een
bougie zijn werk niet goed, dan ziet de sensor
ondanks een rijk mengsel toch veel zuurstof
voorbij komen. De viergastester heeft dat wel
door. Die ziet veel HC bij normale CO-waarden.
Ook valse lucht of een slecht massacontact
(zeker bij ééndraads lambdasensoren) kunnen
voor een constant laag signaal zorgen. ●

Erwin den Hoed

De ZrO2-sensor is niet lineair. Hij
springt van 0,9 V bij λ < 1 naar
0,1 V bij  λ > 1. Dat is prima voor
de traditionele indirect ingespo-
ten benzinemotor met drieweg-
katalysator. Maar sommige
motoren stellen meer eisen.
Neem de direct ingespoten moto-

ren met gelaagde verbranding.
Die draaien niet alleen bij λ = 1,
maar ook op veel armere meng-
sels. Het management van zo’n
motor wil niet alleen weten of
het mengsel arm is, maar ook
hoe arm. 
Daarvoor gebruikt het een
breedbandlambdasensor. Dat is
een lambdasensor zoals de ZrO2-
sensor (zie kader: ‘Brandstofcel in
de uitlaat’) met aan de uitlaat-
kant een aparte meetruimte. De
zuurstof uit het uitlaatgas komt
die meetruimte binnen via po-
reuze diffusiekanaaltjes. Als het
mengsel stoïchiometrisch is, komt
er precies voldoende zuurstof de
meetruimte binnen voor een uit-
gangsspanning op de elektroden
van de lambdasensor van 0,45 V.
Wordt het mengsel armer, dan
bevat het uitlaatgas meer zuur-
stof en stroomt er dus meer zuur-
stof de meetruimte in. Zou er
verder niets gebeuren dan zou
het uitgangssignaal van de lamb-
dasonde dalen naar 0,1 V. Maar
er gebeurt wel wat. Op de meet-
ruimte zit namelijk een pompcel.
Dat is een Nernst-cel, net als de
lambdasonde, maar hij wordt an-
dersom gebruikt. Door er stroom

op te zetten gaat hij zuurstof ver-
pompen. In geval van een arm
mengsel pompt de pompcel ra-
zendsnel zuurstof de meetruimte
uit, zodat de spanning over de
elektroden van de lambdacel 450
mV blijft.
Is het mengsel rijk, dan komt er
juist minder zuurstof in de meet-
ruimte. De pompcel houdt ook
dan de elektrodespanning op 450
mV door juist zuurstof de cel in
te pompen. 

Stroomsterkte 
Kortom, hoe armer het mengsel,
hoe harder de pompcel moet
werken om het zuurstofover-
schot de meetruimte uit te krij-
gen. En: hoe rijker het mengsel,
hoe harder de pompcel moet
werken om juist extra zuurstof
de meetruimte binnen te pom-
pen. Daarmee is het aantal milli-
ampères dat de pompcel voor
zijn noeste arbeid vraagt een
maat voor de samenstelling van
het mengsel. En dat maakt de
breedbandsensor een lineaire
lambdasensor die over een breed

lambdagebied inzetbaar is.
Daarom wordt hij nu ook voor
dieselmotoren gebruikt. Hij is
daar over een breed lambdage-
bied actief. Zo kan het motorma-
nagement de EGR-klep optimaal
aansturen en bij regeneratie van
het roetfilter de lucht-brandstof-
verhouding op λ = 1 houden.

Supersnel
Een extra voordeel van de breed-
bandsensor is zijn enorme snel-
heid. Zijn reactietijd bedraagt
niet meer dan 5 ms. Dat is precies
de tijd die een viercilinder vier-
takt nodig heeft om bij 6000
t/min 180 krukgraden af te leg-
gen. Daarmee kan de breedband-
sensor cilinderselectief regelen.
Dat maakt ‘m tot lambdasensor
van de toekomst. In die toekomst
is voor de sprongsensor alleen
nog plaats als diagnosesensor
achter de katalysator. ●

Breedbandsensor: lambda-
sensor van de toekomst

Hoe armer het mengsel, hoe meer
zuurstof de pompcel de meetruimte
uit pompt. Hoe rijker het mengsel
hoe meer zuurstof de pompcel naar
binnen pompt. Daarmee is de
stroomsterkte van de pompcel een
maat voor de lucht-brandstofverhou-
ding.

De pompcel houdt de uitgangsspan-
ning van de lambdacel op 450 mV,
door afhankelijk van de mengselsa-
menstelling zuurstof de meetruimte
in of uit te pompen. 

Leren met NGK 
Nog meer weten over lambdasondes? Bou-
gie- en lambdasondespecialist NGK/NTK
heeft drie praktische e-learningmodules
ontwikkeld. De onderwerpen: bougies,
gloeibougies en lambdasondes. U vindt ze
op www.NGK.de. 

Breedbandsonde ontleed

Verwarmingselement
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