
    
                                                         BΡΑΪΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ-82
                  
                                                             Αισθητήρας λ(οξυγόνου) ζιρκονίας

    Κάθε νέο αυτοκίνητο, και τα περισσότερα αυτοκίνητα που παράγονται μετά το 1980, 
διαθέτουν αισθητήρα οξυγόνου .Ο αισθητήρας είναι μέρος του συστήματος ελέγχου 
εκπομπών και τροφοδοτεί δεδομένα στον υπολογιστή διαχείρισης κινητήρα (ECU).Ο στόχος 
του αισθητήρα είναι να βοηθήσει τον κινητήρα να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά και επίσης να παράγει όσο το δυνατόν λιγότερες εκπομπές.  Υπάρχει μια 
συγκεκριμένη αναλογία αέρα και βενζίνης(στοιχειομετρική αναλογία) που είναι "τέλεια" και ότι 
η αναλογία είναι 14,7: 1 (διαφορετικά καύσιμα έχουν διαφορετικές τέλειες αναλογίες - η 
αναλογία εξαρτάται από την ποσότητα υδρογόνου και άνθρακα που βρίσκεται σε μια 
δεδομένη ποσότητα καυσίμου).Εάν υπάρχει λιγότερος αέρας από αυτόν τον τέλειο λόγο, τότε 
θα απομείνει καύσιμο μετά την καύση. Αυτό ονομάζεται πλούσιο μείγμα.Τα πλούσια μείγματα
είναι κακά επειδή το άκαυστο καύσιμο δημιουργεί ρύπανση. Εάν υπάρχει περισσότερος αέρας
από αυτόν τον τέλειο λόγο, τότε υπάρχει υπερβολικό οξυγόνο.Αυτό λέγεται άπαχο(φτωχό) 
μίγμα.Ένα άπαχο μείγμα τείνει να παράγει περισσότερους ρύπους αζώτου-οξειδίου και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει κακή απόδοση και ακόμη και ζημιά στον 
κινητήρα.

Ο αισθητήρας οξυγόνου τοποθετείται στον σωλήνα εξάτμισης και μπορεί να ανιχνεύσει 

πλούσια και άπαχα μίγματα.Ο μηχανισμός στους περισσότερους αισθητήρες περιλαμβάνει 

μια χημική αντίδραση που δημιουργεί μια τάση(δείτε το βίντεο παρακάτω για λεπτομέρειες).

https://www.youtube.com/watch?v=Fl3aD1qJrEg

Ο υπολογιστής του κινητήρα εξετάζει την τάση για να προσδιορίσει εάν το μείγμα είναι 

πλούσιο ή άπαχο και προσαρμόζει ανάλογα την ποσότητα καυσίμου που εισέρχεται στον 

κινητήρα.

Ο λόγος για τον οποίο ο κινητήρας χρειάζεται τον αισθητήρα οξυγόνου είναι επειδή η 

ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να τραβήξει ο κινητήρας εξαρτάται από κάθε είδους 

πράγματα, όπως το υψόμετρο, η θερμοκρασία του αέρα, η θερμοκρασία του κινητήρα, η 

βαρομετρική πίεση, η φορτίο στον κινητήρα κ.λπ.Οι αισθητήρες οξυγόνου λειτουργούν 

παράγοντας τη δική τους τάση όταν ζεσταθούν (περίπου 600 ° F). Στην άκρη του αισθητήρα 

https://auto.howstuffworks.com/car.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Fl3aD1qJrEg
https://science.howstuffworks.com/question493.htm
https://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-innovations/question113.htm
https://auto.howstuffworks.com/under-the-hood/trends-innovations/question113.htm


οξυγόνου που συνδέεται στην πολλαπλή εξαγωγής υπάρχει ένας κεραμικός λαμπτήρας 

ζιρκονίου.Το εσωτερικό και το εξωτερικό του βολβού επικαλύπτονται με ένα πορώδες στρώμα 

πλατίνας, το οποίο χρησιμεύει ως ηλεκτρόδια.Το εσωτερικό του λαμπτήρα αερίζεται εσωτερικά

μέσω του σώματος του αισθητήρα στην εξωτερική ατμόσφαιρα.

Όταν το εξωτερικό του λαμπτήρα εκτίθεται στα καυτά αέρια της εξάτμισης, η διαφορά στα 
επίπεδα οξυγόνου μεταξύ του λαμπτήρα και της εξωτερικής ατμόσφαιρας μέσα στον 
αισθητήρα προκαλεί τη ροή τάσης μέσω του λαμπτήρα.

Εάν ο λόγος καυσίμου είναι λιτός (δεν υπάρχει αρκετό καύσιμο στο μείγμα), η τάση είναι 
σχετικά χαμηλή - περίπου 0,1 βολτ.Εάν ο λόγος καυσίμου είναι πλούσιος (πάρα πολύ 
καύσιμο στο μείγμα), η τάση είναι σχετικά υψηλή - περίπου 0,9 βολτ.Όταν το μείγμα αέρα / 
καυσίμου είναι στη στοιχειομετρική αναλογία (14,7 μέρη αέρα προς 1 μέρος καύσιμο), ο 
αισθητήρας οξυγόνου παράγει 0,45 βολτ.

Οι αισθητήρες οξυγόνου μπορούν συνήθως να βρεθούν στον σωλήνα εξαγωγής κοντά στον 

κινητήρα (πρωτεύων αισθητήρας) αν και μερικές φορές τοποθετούνται στην ίδια την 

πολλαπλή εξαγωγής όπου συνδέεται ο σωλήνας εξαγωγής.Οι αισθητήρες που βρίσκονται 

μετά ή πάνω στον καταλυτικό μετατροπέα είναι η δευτερεύουσα μονάδα.

 Ο αισθητήρας οξυγόνου πρίν τον καταλύτη(αισθητήρας 1 ) μετρά τον λόγο αέρα-καυσίμου 

των καυσαερίων που βγαίνει από την πολλαπλή εξαγωγής και στέλνει τα σήματα υψηλής και 

χαμηλής τάσης στη μονάδα ελέγχου κινητήρα για τη ρύθμιση του μείγματος αέρα-

καυσίμου.Όταν η μονάδα ελέγχου κινητήρα λαμβάνει σήμα χαμηλής τάσης (άπαχο), 



αντισταθμίζει αυξάνοντας την ποσότητα καυσίμου στο μείγμα. Όταν η μονάδα ελέγχου 

κινητήρα λαμβάνει σήμα υψηλής τάσης (πλούσιο), σκύβει το μείγμα μειώνοντας την ποσότητα

καυσίμου που προσθέτει στο μείγμα.

Η χρήση της εισόδου από τον αισθητήρα οξυγόνου για τη ρύθμιση του μείγματος καυσίμου 
είναι γνωστή ως κλειστός βρόχος ελέγχου ανάδρασης από τη μονάδα ελέγχου κινητήρα.Αυτή 
η λειτουργία κλειστού βρόχου οδηγεί σε ένα σταθερή εναλλαγή μεταξύ πλούσιου και άπαχου 
μείγματος, το οποίο επιτρέπει στον καταλυτικό μετατροπέα να ελαχιστοποιεί τις εκπομπές 
διατηρώντας τη συνολική μέση αναλογία του μείγματος καυσίμου σε σωστή ισορροπία.

Ωστόσο, όταν ξεκινά ένας ψυχρός κινητήρας ή εάν ένας αισθητήρας οξυγόνου αποτύχει, η 
μονάδα ελέγχου κινητήρα τίθεται σε λειτουργία ανοικτού βρόχου.Κατά τη λειτουργία ανοικτού 
βρόχου, η μονάδα ελέγχου κινητήρα δεν λαμβάνει σήμα από τον αισθητήρα οξυγόνου και 
παραγγέλνει ένα σταθερό πλούσιο μείγμα καυσίμου.Η λειτουργία ανοιχτού βρόχου οδηγεί σε 
αυξημένες καταναλώσεις και εκπομπές καυσίμων.Πολλοί νεότεροι αισθητήρες οξυγόνου 
περιέχουν θερμαντικά στοιχεία για να τους βοηθήσουν να φτάσουν στη θερμοκρασία 
λειτουργίας γρήγορα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται στη 
λειτουργία ανοιχτού βρόχου.Ο αισθητήρας οξυγόνου 2 είναι  μετά τον καταλυτικό 
μετατροπέα.Μετρά την αναλογία αέρα-καυσίμου που βγαίνει από τον καταλυτικό μετατροπέα 
για να διασφαλίσει ότι ο καταλυτικός μετατροπέας λειτουργεί σωστά.Ο καταλυτικός 
μετατροπέας λειτουργεί για τη διατήρηση της στοιχειομετρικής αναλογίας αέρα-καυσίμου 14,7:
1 ενώ η μονάδα ελέγχου κινητήρα συνεχώς αναστρέφει μεταξύ των πλούσιων και αδύνατων 
μιγμάτων αέρα-καυσίμου λόγω της εισόδου από τον πρώτο αισθητήρα οξυγόνου (αισθητήρας
1)Επομένως, ο αισθητήρας καθοδικού οξυγόνου (αισθητήρας 2) θα πρέπει να παράγει 
σταθερή τάση περίπου 0,45 βολτ.

Συμπτώματα ενός κακού αισθητήρα O2

Όταν ένας αισθητήρας 02 αποτύχει, υπάρχει μια ποικιλία κωδικών βλάβης διαγνωστικού 
ελέγχου (DTC) που μπορούν να εμφανιστούν.Τις περισσότερες φορές, ένας ελαττωματικός 
αισθητήρας O2 θα οδηγήσει σε μια φωτεινή ένδειξη ελέγχου κινητήρα συνοδευόμενη από 
έναν κωδικό σφάλματος που μπορείτε να διαβάσετε με έναν σαρωτή OBD2.

Τα συμπτώματα ενός ελαττωματικού αισθητήρα O2 μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Αδύνατη ή πλούσια κατάσταση λειτουργίας.
• Κακή επιτάχυνση
• Δισταγμός κινητήρα
• Ο μαύρος καπνός από την ουρά εξαγωγής (πλούσια σε λειτουργία κατάσταση) ο 

μαύρος καπνός είναι το υπερβολικό καύσιμο που εξέρχεται από την εξάτμιση
• Τραχύ ρελαντί
• Το όχημα καθυστερεί
• Μειωμένη απόδοση καυσίμου

Για να εξακριβώσετε εάν έχετε έναν κακό αισθητήρα οξυγόνου έναντι μιας αδύνατης ή 
πλούσιας λειτουργίας, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε τη λειτουργία του αισθητήρα O2 με 
ένα εργαλείο σάρωσης .

https://www.fixd.com/


Πώς να δοκιμάσετε αισθητήρες οξυγόνου

Δεδομένου ότι ο αισθητήρας O2 παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της λειτουργίας του 
κινητήρα σας όσο πιο αποτελεσματικά και καθαρά γίνεται, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργεί σωστά.Οι περισσότεροι αισθητήρες οξυγόνου διαρκούν συνήθως 30.000 έως 
50.000 μίλια, ή 3-5 χρόνια, με νεότερους αισθητήρες που διαρκούν ακόμη περισσότερο με 
σωστή συντήρηση.

Μπορείτε να ελέγξετε τον αισθητήρα οξυγόνου στο σπίτι με ένα βολτόμετρο ή ένα εργαλείο 
σάρωσης OBD2 .

Συνήθως, ένας μπροστινός  αισθητήρας O2  που λειτουργεί σωστά θα αλλάζει από πλούσιο 
σε άπαχο με αρκετά σταθερό ρυθμό, δημιουργώντας ένα κύμα.Η τάση που παράγεται από 
τον αισθητήρα O2 πρέπει να είναι από 0,1V έως 0,9V, με 0,9V στην πλούσια πλευρά και 0,1V
στην άπαχη πλευρά.Εάν οι μετρήσεις σας βρίσκονται εντός αυτού του εύρους, ο αισθητήρας 
O2 λειτουργεί σωστά.

Ο οπίσθιος  αισθητήρας οξυγόνου 2 που βρίσκεται  μετά απο τον καταλύτη αν όλα 
λειτουργούν κανονικά, αυτός ο αισθητήρας θα δίνει περίπου(0,5V) μισό βολτ.

Ωστόσο, αυτή η μέτρηση μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Πρόσθετες συμβουλές δοκιμής αισθητήρα O2

Εάν ο αισθητήρας O2 δεν ανταποκρίνεται γρήγορα στις δοκιμές:

Εάν ο αισθητήρας φαίνεται αργός ή αργός να ανταποκριθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής και 
υπάρχουν άλλα συμπτώματα χωρίς κωδικό σφάλματος, αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα 
ενός «τεμπέλης» αισθητήρα O2 που μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα.

Εάν η τάση του αισθητήρα O2 παραμένει πλούσια ή αδύνατη:

Προσπαθήστε να εισαγάγετε την αντίθετη συνθήκη για να προσδιορίσετε εάν το ζήτημα είναι 
με τον αισθητήρα οξυγόνου ή εάν πρόκειται για ζήτημα μείγματος αέρα-καυσίμου.Για 
παράδειγμα, εάν ο αισθητήρας O2 σας παραμένει άπαχος, προσθέστε καύσιμο στην 
κατάσταση για να δείτε αν ανταποκρίνεται.Εάν ο αισθητήρας O2 βρίσκεται στην πλούσια 
πλευρά, δοκιμάστε να εισαγάγετε διαρροή κενού ή περισσότερο οξυγόνο για να δείτε πώς και 
αν ο αισθητήρας αποκρίνεται.

Όταν ο αισθητήρας οξυγόνου αποτύχει, ο υπολογιστής δεν μπορεί πλέον να ανιχνεύσει την 

αναλογία αέρα / καυσίμου, οπότε καταλήγει να μαντέψει.Το αυτοκίνητό σας έχει χαμηλή 

απόδοση και χρησιμοποιεί περισσότερα καύσιμα από ό, τι χρειάζεται.

                                            TYΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ



Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αισθητήρων οξυγόνου, αλλά δύο από τους πιο συνηθισμένους 

τύπους είναι:

- Αισθητήρας οξυγόνου στενής ζώνης (έως 4 καλώδια), το παλαιότερο στυλ, που απλά 
ονομάζεται αισθητήρας οξυγόνου.Το εύρος εξόδου είναι  0 - 1 βολτ.
Η τυπική λειτουργία πρέπει να δείχνει τον κύκλο τάσης μεταξύ 0,1 βολτ (φτωχό) και 0,9 βολτ 
(πλούσιο) και θα πρέπει να αλλάζει μεταξύ αυτών των τιμών κάθε δευτερόλεπτο (1Hz)Όταν 
τοποθετείται μετακαταλυτικός μετατροπέας (ο πίσω αισθητήρας είναι επίσης γνωστός ως
αισθητήρας διάγνωσης) αυτός ο αισθητήρας πρέπει να έχει έξοδο επίπεδης γραμμής περίπου
0,5 βολτ και μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή κύματος χρησιμοποιώντας τους τελευταίους 
σαρωτές.
- Ευρυζωνικός αισθητήρας οξυγόνου (συνήθως 5 καλώδια), το νεότερο στυλ, που ονομάζεται 
αισθητήρας αναλογίας αέρα / καυσίμου (A / F, AFR).Αυτό
Ο αισθητήρας δεν περιστρέφεται σαν αισθητήρας στενής ζώνης.Η έξοδος 0 - 5 βολτ 
επεξεργάζεται στο ECU και εμφανίζεται ως λόγος αέρα / καυσίμου (AFR) μέσω ζωντανών 
δεδομένων σε σαρωτή.
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