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Czujnik ciśnienia spalin określa poziom zapełnienia sadzą, z procesu spalania, filtra cząstek 
stałych (DPF), W razie przekroczenia wartości zapełnienia, ustalonej przez producenta, 
jednostka ECU może wykonywać procedurę regeneracji filtra, poprzez jej wypalenie. Odbywa się 
to poprzez tymczasowe zwiększenie wewnętrznej temperatury DPF i umożliwienie sadzy 
zmiany swojej struktury podczas reakcji z ekstremalnym ciepłem oraz wewnętrzną strukturą 
materiału DPF.  Czujnik ten dokonuje pomiaru ciśnienia spalin prze ich wejściem do filtra oraz po 
ich wyjściu, a różnica ciśnień jest przeliczana na procentowy stopień zapełnienia DPF. Wartość ta 
jest decydująca dla rozpoczęcia procesu regeneracji. jest decydująca dla rozpoczęcia procesu regeneracji. 

Czujnik temperatury spalin rejestruje temperaturę przed katalizatorem lub filtrem cząstek 
stałych i przesyła tę informację w postaci sygnału napięciowego do sterownika silnika. Ponadto 
czujniki temperatury spalin zabezpieczają komponenty występujące w obszarze strumienia 
gorących spalin przed krytycznym przegrzaniem. Klienci odnoszą korzyści z niższych emisji, 
lepszej sprawności silnika i zoptymalizowanej mocy, jak również z wynikającego stąd 
mniejszego zużycia paliwa.

Dla osiągnięcia optymalnego, pełnego spalania, proporcja mieszanki paliwowo-powietrznej 
musi wynosić około 1 : 14,5. Proporcja ta określana jest również jako λ = 1. W celu stałego 
zagwarantowania tej optymalnej proporcji, sonda Lambda mierzy zawartość tlenu w spalinach. 
Zależnie od zawartości tlenu, sygnał napięciowy wskazuje modułowi sterującemu silnika 
mieszankę bogatą albo ubogą. Moduł sterujący ustawia na podstawie tych danych optymalny 
skład mieszanki. System ten określany jest jako zamknięty krąg regulacyjny. Pomiar zawartości 
tlenu odbywa się przy pomocy dwóch różnych rodzajów sond Lambda: z czujnikami z dwutlenku 
cyrkonu i z dwutlenku tytanu. Różnią się one tym od siebie, że sonda cyrkonowa generuje 
napięcie, a sonda tytanowa musi być zasilana.



OPIS PRODUKTÓW

OBJAWY USTEREK
W przypadku awarii czujnika temperatury spalin mogą wystąpić 
następujące skutki:
- Miga kontrolka układu świec żarowych 
- Zapala się kontrolka filtra cząstek stałych 
- Świeci się kontrolna silnika 
- Wzrost emisji spalin (CO, NOx i HC) - Wzrost emisji spalin (CO, NOx i HC) 
- Słabe właściwości jezdne z powodu krótszych okresów między 
regeneracjami filtra cząstek stałych 
- Zwiększone zużycie paliwa spowodowane dłuższą regeneracją 
filtra cząstek stałych 
- Utrata wydajności spowodowana nieprawidłowym wykrywaniem 
stopnia nasycenia filtra cząstek stałych

PRZYCZYNY AWARII
Za awarię czujnika temperatury spalin mogą być odpowiedzialne 
następujące przyczyny: 
- Uszkodzenie zasilania czujnika
- Uszkodzenia zewnętrzne, mechaniczne
- Wewnętrzne uszkodzenie instalacji elektrycznej spowodowane - Wewnętrzne uszkodzenie instalacji elektrycznej spowodowane 
silnymi wibracjami układu wydechowego
- Zbyt wysokie temperatury spalin w wyniku usterek w układzie 
wtryskowym lub w mieszance paliwowo-powietrznej

OBJAWY USTEREK
W przypadku awarii sondy lambda mogą wystąpić następujące 
objawy:
- Wysokie zużycie paliwa
- Mała moc silnika
- Duża emisja spalin
- Zaświecenie się kontrolki silnika- Zaświecenie się kontrolki silnika
- Zapis kodu błędu

PRZYCZYNY AWARII
Awaria może mieć różne przyczyny:
- Zwarcia wewnętrzne i zewnętrzne
- Brak połączenia z masą / napięcia zasilania
- Przegrzanie
- Nagar / zanieczyszczenie
- Uszkodzenia mechaniczne- Uszkodzenia mechaniczne
- Zastosowanie paliwa z ołowiem / uszlachetniaczy

OBJAWY USTEREK
W przypadku awarii czujnika ciśnienia spalin mogą wystąpić 
następujące objawy:
- Wysokie zużycie paliwa
- Mała moc silnika
- Duża emisja spalin
- Zaświecenie się kontrolki silnika lub filtra DPF- Zaświecenie się kontrolki silnika lub filtra DPF
- Zapis kodu błędu
- Nieprzyjemny zapach spalin w kabinie

PRZYCZYNY AWARII
Awaria może mieć następujące przyczyny:
- Zwarcia wewnętrzne i zewnętrzne
- Brak połączenia z masą / napięcia zasilania
- Nagar / zanieczyszczenie przewodów ciśnieniowych czujnika
- Uszkodzenia mechaniczne czujnika lub przewodów ciśnieniowych

CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN

SONDA LAMBDA

RÓŻNICOWY CZUJNIK CIŚNIENIA SPALIN
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Czujnik z dwutlenku cyrkonu styka się bezpośrednio ze spalinami swoją stroną 
zewnętrzną, chronioną przez tuleję ochronna. Strona wewnętrzna elementu 
styka się z powietrzem z otoczenia. Obie strony czujnika pokryte są warstwą 
platyny, działającą jako elektroda. Jony tlenu przechodzą przez tę warstwę 
i wytwarzają napięcie. Od temperatury 300°C część z dwutlenku cyrkonu staje się i wytwarzają napięcie. Od temperatury 300°C część z dwutlenku cyrkonu staje się 
przewodząca dla jonów tlenu. Jeśli zawartość tlenu po obu stronach tego 
elementu jest różna, w wyniku jego właściwości fizycznych powstaje  napięcie 
elektryczne, które służy jako wielkość pomiarowa dla modułu sterującego 
silnika. W przypadku mieszanki bogatej napięcie to jest duże, w przypadku 
mieszanki ubogiej – niskie.

SONDA CYRKONOWA

Czujnik z dwutlenku tytanu nie wytwarza napięcia. Działa on na zasadzie 
zmieniającego się oporu. Wraz z zmieniającą się zawartością tlenu w spalinach
zmienia się również opór elementu z dwutlenku tytanu. Po przyłożeniu do niego 
napięcia, napięcie wyjściowe zmienia się zależnie od stężenia tlenu w spalinach. 
Sonda ta, w porównaniu z sondą cyrkonową nie potrzebuje powietrza 
atmosferycznego jako wartości odniesienia, i dlatego jej wymiary są mniejsze.
Oba rodzaje sond wyposażone są w element grzejny, w celu szybszego Oba rodzaje sond wyposażone są w element grzejny, w celu szybszego 
osiągnięcia temperatury roboczej. Układ sterujący z sondą Lambda wyłączona 
jest podczas uruchamiania zimnego silnika, fazy rozgrzewania i przy pełnym 
obciążeniu.

SONDA TYTANOWA

Wewnątrz sondy wbudowana jest komora czujnika oraz komora pompy. 
Pomiędzy komarami utworzona jest szczelina dyfuzyjna, która poprzez otwór 
łączy się ze spalinami. Komora czujnika (komora pomiarowa) połączona jest 
z powietrzem zewnętrznym poprzez powietrzny kanał odniesienia. Jeżeli z powietrzem zewnętrznym poprzez powietrzny kanał odniesienia. Jeżeli 
komora pompy zostanie zasilona napięciem z układu elektronicznego, od 
pewnej, określonej temp. zostanie wywołany ruch jonów tlenu. Komora 
pomiarowa mierzy resztkową zawartość tlenu w spalinach. W zależności od 
koncentracji końcowej tlenu komora pompy będzie uruchamiana tak długo , aż 
w komorze pomiarowej współczynnik Lambda wyniesie 1. W tym przypadku 
wielkością pomiarową służącą do ustalenia składu mieszanki będzie prąd 
pompy.pompy.

SONDA SZEROKOPASMOWA

RODZAJE SOND LAMBDA

CZUJNIKI TEMPERATURY W UKŁADZIE WYDECHOWYM

1. Czujnik temperatury spalin przed turbosprężarką
2. Czujnik temperatury spalin przed katalizatorem
3. Czujnik temperatury spalin przed filtrem cząstek stałych
4. Czujnik temperatury spalin za filtrem cząstek stałych
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