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 חיישנים

  Lambda Sensorחיישן חמצן (למבדה) 

בצינור הפליטה ובודק את כמות החמצן בגזים השרופים. הוא אחד  חמצן (חיישן למבדה) מורכבחיישן 

החשובים ביותר לקביעת הרכב התערובת דלק/אוויר. ניתן לסווג את כל סוגי חיישני החמצן לשתי  םמהחיישני

 קבוצות:

 תגים;וחיישנים ממ -

 חיישנים בעלי טווח מדידה רחב. -

 

 תגיםוחיישנים ממ

תגים או ו(חיישן "שטוח") מוכרים כחיישנים ממ LSF -(חיישן ""אצבע") ו LSHחיישני חמצן סטנדרטי מסוג 

שווה אחד. המתח היוצא של החיישן מתורגם  λחיישנים בינאריים, בגלל שינוי חד של עקומת המאפיין כאשר 

 ע"י יחידת הבקרה לערך חמצן הנמצא בגזים השרופים.

). את החיישנים מרכיבים גם לפני ואחרי ממיר λ<1) או ענייה (λ>1(החיישן קובע האם תערובת עשירה 

 קטליטי.

 

חיישן חמצן משווה את ריכוז החמצן באוויר החיצוני לבין ריכוז החמצן בגזים השרופים. אות היציאה שלו הוא 

 סיגנל אנלוגי.

 
 

 מר מיוחד (אלמנט של נארנסטבאופן עקרוני, חיישן למבדה בנוי על בסיס אלמנט קרמי, מצופה בשני צדדיו בחו

- Nernst element.(  הציפוי פועל גם בתור אלקטרודות וגם נמצא במגע עם גזי פליטה בצד אחד, ועם אוויר

ודות. המתח חיצוני בצד השני. הפרש ריכוז החמצן באוויר החיצוני לבין הגזים שרופים, מייצר מתח בין האלקטר

 מועבר ליחידת הבקרה לצורך ניתוח וקביעת הערך של ריכוז החמצן בגזים השרופים.

 

 

ניתוח של אוסילוגרמה (עקומות באוסילוסקופ) בתנאי פעולת מנוע שונים, מאפשר לבחון גם את תקינות החיישן 

 וגם לבדוק את תקינות פעולת מערכת הזרקת דלק.
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 סימני תקלת חיישן חמצן הם:

 רוכת דלק מוגברת;תצ -

 ירידת הדינאמיקה של כלי רכב; -

 ירידת הספק המנוע; -

 פעולת מנוע בסרק לא יציבה (עליות וירידות סל"ד המנוע בסרק) -

 

 היום בענף הרכב משתמשים ב:

 ;חיישן חמצן על בסיס תחמוצת זירקוניום -

 ;טניוםחיישן חמצן על בסיס תחמוצת טי -

  

 חיישן חמצן על בסיס תחמוצת זירקוניום

 1.0 ÷ 0.7עד  mV 100 ÷ 40 -מייצר אות יציאה במתח מ ZrO2תחמוצת זירקוניום  -חיישן חמצן על בסיס דו

V 950. טווח שינוי מתחים באות יציאה של חיישן למבדה תקין מגיע עד mV. 

 
 

 .V 1 ÷ 0.65החיישן מייצר מתח גבוה  – 1 -נמוכה מ λבת עשירה (חוסר חמצן או עודף דלק), כאשר בתערו

 .mV 50 ÷ 40החיישן מייצר מתח נמוך  – 1 -גבוה מ λבתערובת ענייה (עודף חמצן או חוסר דלק), כאשר 

 

ורדת במידה רבה , כאשר התנגדות היציאה שלו יC3500חיישן חמצן מתחיל לפעול רק לאחר התחממות מעל 

והוא מסוגל לשנות את מתח המייוצב הבסיסי (מתח התייחסות) המתקבל מיחידת הבקרה דרך נגד קבוע 

. יחידת הבקרה מסוג זה מזהה את חיישן למבדה mV 450 -המובנה. ברוב יחידות בקרה, מתח הבסיסי שווה ל

 mV  250 – 150 ± -ווח של יותר מפעיל רק אחרי התחממותו, כאשר הוא מסוגל לשנות את המתח הבסיסי בט

 ).mV 500עד  300 -(אמפליטודת תנודות בטווח מ
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הינו זמן התחממות  TΔאחרי התנעת המנוע. BOSCH  מתח על חיישן למבדההבאיור ניתן לראות את שינוי 

, שזה בעצם מתח המתקבל mV 0.450הינו  Aשניות. מתח החיישן בנקודת זמן  30החיישן ששווה בערך 

), mV  250(כלומר, המתח עולה על mV  250הינו  B – Aחידת הבקרה. הפרש מתחים בין נקודות זמן מי

 כאשר החיישן התחמם ונכנס לפעולה.

 

מתח הזנה המתקבל  –מתח הבסיסי על חוט סיגנל של חיישן למבדה יכול להיות גם בערכים אחרים. לדוגמה 

 .V 5 -שווה ל Daimler Chrysler, ומתח של V 0 -שווה ל Fordממחשב של 

 

 
מסמנת את נקודת התחברות פרוב של אוסילוסקופ לבדיקת  1. נקודה מס' BOSCHחיבור חיישן חמצן  סכמת

 החיישן.

יחידת הבקרה מודדת את מתח של החיישן חמצן ביחס להארקת החיישן. הארקה (מינוס) יכולה להיות חוט 

לגוף הרכב. ברוב המקרים, חוט הארקה נפרד גם מחובר נפרד או להיות מחוברת דרך הברגת חיבור החיישן 
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לגוף הרכב. אבל יש גם מקרים כאשר חוט הארקת החיישן מחובר ליחידת הבקרה ללא חיבור לגוף הרכב. 

 במקרים הללו יש לבדוק את מתח החיישן בין שני חוטים האלה.

 בשטח אפשר לפגוש חיישני חמצן בעלי מספר חוטים שונה:

 

 

 סיגנל –בעל חוט אחד חיישן למבדה 

 
 חיישן למבדה בעל שני חוטים:

 סיגנל –שחור 

 הארקת החיישן –אפור 
 

 חיישן למבדה בעל שלושה חוטים:

 סיגנל –שחור 

 גוף חימום –שני חוטים לבנים 
 

 חיישן למבדה בעל ארבעת חוטים:

 סיגנל –שחור 

 הארקת החיישן –אפור 

 גוף חימום –שני חוטים לבנים 
 

 

וע חם יחידת הבקרה מודדת את הטיית יחס דלק/אוויר מהיחס אידיאלי באמצעות מדידת מתח  על רגלי במנ

. אבל mV 450 – 445), חיישן חמצן ייצר מתח יסטוכיומטרחיישן החמצן. בשרפת תערובת בעלת יחס אידיאלי (

פיגור בזמן תגובת החיישן לא מאפשרים לתקן מרחק משסתומי פליטה של מנוע עד למקום הרכבת החיישן, וגם 

את יחס התערובת מיידי ולשמור על יחס אידיאלי. לכן יחס תערובת דלק/אוויר סוטה באופן קבוע מהאידיאלי 

. סטיות אלו ניתן לראות על הגרף שמראה את פעולת החיישן בתדירות Hz 2 ÷ 1בתדירות  3% ÷ 2% ±בטווח 

 .Hz 1.225תנודות 
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נמוכה יותר של שינוי מתח בחיישן החמצן מסמנת את סטיית יחס התערובת דלק/אוויר מהיחס  תדירות

שניות) נחשבת כתקלה החיישן. במקרה המוצג  5(שלוש תנודות במשך   Hz 0.6האידיאלי. ירידת תדירות עד 

שן או הרעלת . תקלה כזו עלולה להיגרם בעקבות הזדקנות החייHz 0.6על גרף למטה, תדירות התנודות הינה 

החיישן ע"י שימוש בדלק עם אופרת, תוספים לדלק, שמנים או השפעתם של חומרי אטימה בהם נעשה שימוש 

 בזמן תיקון מנוע. הזדקנות החיישן היא תוצאה של פעולתו בסביבה אגרסיבית בטמפרטורות גבוהות.
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לגלות תקלות במערכת ניהול מנוע ניתוח האוסילוגרמה של חיישן חמצן במצבי פעולת מנוע שונים מאפשר 

 בנוסף לתקלות החיישן עצמו.

 

 .Dodge Intrepid 3.5 V6לפניך עקומות חיישני חמצן (למבדה) במנוע 

 
 

). אחד לפני ממיר Bank1של סורק תקלה מחובר לחיישני חמצן של חטיבת צילינדרים שמאלית ( Aערוץ 

) מחובר Bank2( B). ערוץ downstream O2 sensor) והשני אחריו (upstream O2 sensorקטליטי (

 V 0.9 -לחיישנים של חטיבה ימינית. בגרף ניתן לראות שמתח החיישן בצד שמאלי לפני הממיר מגיע יותר מ

) Hz 0.6וזה מסמן תקלת החיישן. כמו כן ,תדירות תנודות החיישנים נמוכה יותר משלוש תנודות בחמש שניות (
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ח של חיישנים אחרי הממיר צריך להוות כמעט קו ישר, בעקבות פעולת הממיר. שמסמן הזדקנות החיישנים. מת

 במקרה הנתון, ניתן לראות שממיר הקטליטי לא מתפקד כראוי.

 

 
 

 
 

 באוסילוגרמה הנ"ל ניתן לראות דוגמא של פעולת חיישני החמצן לפני ואחרי ממיר קטליטי תקין.

 

בדיקת חיישן החמצן של מנוע עם תקלה במערכת ניהול הבא ניתן לראות את תוצאות בעמוד  הבדיאגראמ

 Snap throttleופועל במשך שתי דקות בסל"ד סרק. סימן  תהמנוע. מנוע מחומם עד טמפרטורה אופטימאלי

 מסמן על אוסילוגרמה את רגע פתיחה המצערת פיתומי.
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 mV 700יצר מתח ממוצע של ניתן לראות שבזמן פעולת המנוע בסל"ד סרק, חיישן למבדה מי הדיאגראמעל ה

) מתח Snap throttleסימן ( (פעולת מנוע בתערובת עשירה). אחרי פתיחת המצערת mV 150 ±באמפליטודה 

 .mV 0.368, עד למתח mV 700החיישן ירד על 

 

 טווח שינוי מתח רחב וזמן תגובה קצר על שינוי ריכוז חמצן בגזים שרופים מסמן את תקינות החיישן.

 

פועל בסל"ד סרק במשך שתי דקות. החיישן חמצן חם ומאותת ליחידת  תפרטורת פעולה אופטימאליהמנוע בטמ

הבקרה על תערובת דלק/אוויר עשירה, אבל מערכת ניהול מנוע לא מגיבה ולא משנה את הרכב התערובת. 

צריכה בנוסף, ניתן לראות שפתיחת המצערת גורמת להיווצרות של תערובת ענייה, למרות שפתיחת מצערת 

לגרום להעשרת תערובת. כל הנתונים הללו מעידים על תקלה במערכת ניהול מנוע ולא על תקלת החיישן. 

הגורמים אפשריים לתקלה כזו יכולים להיות נתק בחוט סיגנל של החיישן החמצן, תקלות בחיישני ניהול מנוע 

 אחרים, תקלה ביחידת הבקרה או בחיווט.

 

ק"מ. בעקבות הזדקנות החיישן,  100000שפועל בתוך גזים שרופים שווה בערך "אורך החיים" של חיישן חמצן 

ירידת ההתנגדות שמאפשר פעולתו, מתרחש בטמפרטורה גבוהה יותר. התנגדות הגבוהה יותר גורמת 

להקטנת אמפליטודת תנודות מתח היציאה. לכן חיישן "מזדקן" ניתן לזהות במצב פעולת מנוע כאשר 

סל"ד סרק ועומס נמוך. כלומר, חיישן חמצן פועל ומתפקד בזמן נסיעה, אבל  –ים יורדת טמפרטורת גזים שרופ

 ה.תאחרי ירידת עומס בסיבובי סרק, אמפליטודת תנודות יורדת עד להיעדרו
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 .mV 600 – 300מתח יציאה של החיישן קרוב למתח הבסיסי קבוע  

ת וחיישן מתחיל לתפקד. אם בזמן האבחון לחמם במקרה של עליית טמפרטורת החיישן, התנגדות היציאה יורד

את החיישן, הוא מתחיל לייצר תנודות מתח בצורה רגילה. לדוגמה: התחממות החיישן גורמת לעליית מתח 

 .mV 260, ואמפליטודת תנודות עולה עד mV 720מקסימאלי עד 
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בזמן נסיעת הרכב. במצב  יזה מסמן שחיישן למבדה עדיין מסוגל להבטיח הרכב התערובת קרוב לאופטימאל

כזה, נהג הרכב יכול לא לשים לב על עליית תצרוכת דלק ועל ירידת הספק מנוע ותכונות דינאמיות. אבל פעולת 

 ירידות סל"ד מנוע. -מנוע בסל"ד סרק מתחילה להיות לא יציבה וזה אפילו עלול לגרום לעליות 

יליים. במקרה כזה תצרוכת דלק גדלה במידה רבה, לפעמים ניתן לפגוש תקלת חיישן חמצן, שפולט מתחים של

של המנוע יורדות, יש פליטת עשן שחור מצינור פליטה בלחיצות חדות על דוושת גז,  תתכונות דינאמיו

 אלקטרודות מצתי הצתה מכוסים בפיח.

את תקלה זו נובעת מאובדן הרמטיות של החיישן. חלק רגיש של חיישן למבדה (אלמנט של נארנסט)  משווה 

. V 1ריכוז החמצן בגזים שרופים לבין אוויר אטמוספרי. במידה והפרש ריכוז החמצן גדול, החיישן מייצר מתח 

 קוטביות המתח תלויה בתא שבו ריכוז החמצן יורד.

במערכת תקינה, ריכוז חמצן יורד רק בגזים השרופים ובתא עם אוויר אטמוספרי ריכוז החמצן גבוה בהרבה. לכן 

 בקוטביות חיובית. V 1מתח חיישן מייצר 

 

כאשר חיישן מאבד את אטימותו, לתא עם אוויר אטמוספרי חודרים גזים שרופים, בעלי ריכוז חמצן נמוך. בזמן 

בלימה ע"י מנוע (מצערת סגורה, סל"ד מנוע גבוה, הזרקת דלק לא מתרחשת), לצינור פליטה נכנס אוויר כמעט 

צן בתא גזים שרופים גבוה מריכוז החמצן בתא אוויר אטמוספרי וחיישן נקי עם ריכוז חמצן גבוה. לכן ריכוז החמ

 בקוטביות שלילית (הפוכה). V 1חמצן מייצר מתח 

 
 

יחידת בקרה מתייחסת לחיישן חמצן כחיישן תקין, כאשר אחרי התנעת המנוע והתחממות החיישן הוא משנה 

מציין כי התערובת ענייה (ריכוז  V 0 -ווה ל. מתח יצאה של החיישן השV 0את מתח הבסיסי ומוריד אותו עד 

 חמצן בתא גזי פליטה ובתא אוויר אטמוספרי שאיבדה את הרמטיות, כמעט שווה).
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יחידת בקרה מקבלת אות על תערובת ענייה ומגדילה את כמות דלק. זאת אומרת, שאובדן הרמטיות של חיישן 

ספר גדול של מערכות בקרה שאינן מסוגלים החמצן גורם לתערובת עשירה במידה רבה. יחד עם זאת, יש מ

 לזהות את תקלה מסוג זה.

 

 חיישן חמצן על בסיס תחמוצת טיטניום

. V 5 ÷ 4עד  mV 100 ÷ 10 -נע בטווח מTiO2 תחמוצת טיטניום  -מתח יציאה של חיישן חמצן על בסיס דו 

י ריכוז חמצן בגזים שרופים גורם בניגוד לחיישני חמצן על בסיס זירקוניום, הוא לא מייצר מתח חשמלי. שינו

לשינוי התנגדות חשמלית של החיישן. התנגדותו גבוהה בריכוז חמצן נמוך ויורדת באופן חד, כאשר ריכוז חמצן 

המתקבל מיחידת הבקרה (המתח תלוי  V 5או  V 1עולה. בעקבות זה, חיישן למבדה משנה את מתח הזנה 

 בייצרן).

 
 

טניום יותר קצר לאומת החיישן על בסיס זירקוניום. התנגדות החיישן משתנה זמן תגובת החיישן על בסיס טי

 בתערובת ענייה. kΩ 20בתערובת עשירה עד התנגדות גבוהה  kΩ 1 -באופן פתאומי מ

 
 

שניות.  15בערך  – םיתרון של החיישן מסוג זה הוא זמן התחממות קצר יותר לעומת החיישן על בסיס זירקוניו

ותם רחוק יותר מהמנוע. יחד עם זאת דיוק מדידת ריכוז החמצן יהיה נמוך יותר בעקבות לכן אפשר למקם א

 שינויי התנגדות פתאומיים.

, הראשונה שהתחילה Nissanהיום שימוש בחיישני חמצן על בסיס טיטניום מוגבל מאוד, אפילו בחברת 

 להשתמש בו.

קבוע ומוגדר ע"י יחידת הבקרה. בדיקה  מתח לא נכונה, כי מתח הזנה שלו -בדיקת החיישן באמצעות מד

 באמצעות אמפרמטר המחובר בטור לחיישן (יש לפתוח מעגל החיישן) יעילה יותר.


