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Rozdział 5. Elektrochemiczne czujniki gazów 

Zasada działania elektrochemicznych sensorów gazów polega na przemianach 

elektrolitu pod wpływem zmieniającego się stężenia gazu. Podczas tych przemian 

elektrony przechodzą z jednej fazy do drugiej fazy a atomy, które bezpośrednio uczestniczą 

w tym procesie zmieniają stopień utlenienia. 

Sensorami elektrochemicznymi są różnego typu elektrody, konstrukcyjnie 

przystosowane do oznaczania zmian zaadsorbowanych cząsteczek gazów. Na szczególną 

uwagę zasługuje elektrochemiczny czujnik tlenu – sonda lambda znajdująca zastosowanie 

w samochodowych układach wydechowych. 

5.1. Zasada działania sondy lambda 

Czujniki tlenowe są jednymi z najważniejszych urządzeń kontroli emisji spalin 

w samochodach. Ich działanie polega na kontroli obecności tlenu w spalinach wydalanych 

z silnika. Umiejscowienie sond w samochodowym układzie wydechowym przedstawione 

zostało na rys.5.1. 

 

Rys.5.1. Model samochodowego układu wydechowego  

Ubocznym produktem spalania paliwa w silniku są węglowodory (HC), tlenki azotu 

(NOx), tlenek węgla (CO) i niespalone resztki tlenu (O2) [5.2]. Gazy te opływają czujnik 

zainstalowany przed reaktorem (dopalaczem) katalitycznym TWC (ang. Three-Way 

Catalyst). Sygnał z czujnika przesyłany jest do urządzenia sterującego pracą silnika 

zwanego ECU (ang. Engine Control Unit). W samochodach z systemem wtryskowym 

urządzenie sterujące ECU utrzymuje taki stosunek ilości paliwa do ilości powietrza, aby 

stworzyć najkorzystniejsze warunki dla dopalenia i efektywnego obniżenia zawartości 

składników toksycznych w spalinach – w ten sposób uzyskuje się optymalną mieszankę 
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zwaną stechiometryczną. Niekiedy dołączana jest druga sonda lambda za reaktorem 

katalitycznym w celu poprawienia składu mieszanki.  

5.1.1. Mieszanka stechiometryczna 

Jakość procesu spalania zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należy 

jakość mieszanki paliwowo-powietrznej określana przez współczynnik składu mieszanki 

i jej jednorodność. Ponieważ ilość niewykorzystanego tlenu w gazach wydechowych jest 

dobrym pośrednim wskaźnikiem czy mieszanina jest bogata czy uboga, sonda lambda 

nadaje się do oceny składu tej mieszaniny. Parametrem określającym skład mieszanki jest 

bezwymiarowy współczynnik AFR (ang. Air to Fuel Ratio) wyrażany jako stosunek masy 

powietrza do masy paliwa: 

 
paliwamasa

powietrzamasa
AFR

 

 = .  (44) 

W zależności od udziału powietrza w mieszance paliwowej różne będzie stężenie 

poszczególnych gazów w spalinach. Optymalną mieszaninę uzyskuje się przy stosunku 

powietrze/paliwo 14,7:1, rozumianym jako ilość 14,7 kg powietrza do 1 kg benzyny 

teoretycznie potrzebnej dla całkowitego spalenia [5.1] – taka mieszanka nazywana jest 

stechiometryczną. 

Jeśli w mieszance jest za dużo powietrza (AFR powyżej 14,7) mamy do czynienia 

z mieszanką ubogą. Silnik w takich warunkach pracuje ekonomiczniej, jednakże wadą jest 

wzrost emisji NOx. Mieszanka zbyt uboga może się nie zapalić powodując nawet 

zniszczenie przetwornika katalitycznego. W przypadku braku zapłonu wzrasta również 

ryzyko uszkodzenia świec. 

Bogata mieszanka paliwowa (AFR poniżej 14,7) jest konieczna przy uruchamianiu 

zimnego silnika, a także przy dużym obciążeniu. Niestety powoduje również wzrost emisji 

tlenku węgla (CO) i węglowodorów.  

5.1.2. Współczynnik lambda 

Stosunek aktualnej wartości AFR do stechiometrycznej wartości AFR (14,7) określa 

względny współczynnik składu mieszanki zwany „lambda”: 

 
rycznestechiomet

aktualne

AFR

AFR
λ = .   (45) 
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Przy całkowitym spaleniu mieszanki współczynnik λ osiąga optymalną 

(stechiometryczną) wartość 1. Nadmiar paliwa w stosunku do powietrza powoduje wzrost 

ilości węglowodorów (HC) oraz tlenku węgla (CO), z kolei nadmiar powietrza zwiększa 

ilość tlenków azotu (NOx). Czujnik tlenu potrafi zidentyfikować odchylenia od idealnego 

składu mieszaniny i wysyła sygnał do systemu zarządzania silnikiem (ECU), aby 

odpowiednio dostroić jej skład. Jeżeli λ będzie bliskie 1, jak pokazuje rys.5.2, to reaktor 

katalityczny może zredukować emisję węglowodorów, CO i NOx. Najlepszą drogą do 

osiągnięcia tej wartości λ jest system kontroli w zamkniętej pętli, polegający na 

zastosowaniu obwodu sterującego proporcjami spalin w mieszaninie tak, by osiągnęła 

optymalny zakres współczynnika AFR nazywany oknem katalitycznym (oknem lambda).  

 

Rys.5.2. Zależność procentowej ilości produktów spalania paliwa w funkcji 
współczynnika „lambda” 

5.2. Historia 

Pierwszy sensor tlenowy został wyprodukowany przez firmę Bosch - czujniki 

zainstalowano w samochodach serii Volvo 240/260. W 1982 roku firma wyprodukowała 

sondy lambda z grzejnikami (stąd inna ich nazwa HEGO - ang. Heated Exhaust Gas 

Oxygen), które osiągały stan pełnej pracy już po 30 sekundach od włączenia zimnego 

silnika. Czujnik ogrzewany był do 400oC i mógł pracować bez zarzutu przy przebiegu 

160 000 km, dwukrotnie większym niż wersja bez grzejnika. W 1994 roku Bosch rozwinął 

produkcję czujników ceramicznych o strukturze planarnej, a czas na osiągnięcie pełnej 
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pracy zmalał do 10 sekund. W 1998 roku pojawiła się seria czujników z pompą tlenową, 

zaliczana do czujników amperometrycznych, bowiem sygnałem wyjściowym jest prąd [5.1].  

5.3. Struktura czujnika o budowie palcowej HEGO 

Struktura sensora lambda firmy Bosch znanego również pod nazwą HEGO 

przedstawiona została na rys.5.3. Podstawowym elementem czujnika jest komora 

galwaniczna (elektrolityczna), podobna do tej w bateriach. Komorę stanowi elektrolit stały 

o kształcie zamkniętej tulejki (1), przewodzący tylko jony tlenu. Elektrolitem najczęściej 

jest ceramika dwutlenku cyrkonu ZrO2 domieszkowana tlenkiem itru – YSZ (ang. Ytrium 

Stabilised Zirconium). Na zewnętrzną i wewnętrzną stronę elektrolitu naniesione są 

przepuszczalne dla gazu elektrody platynowe (2). Wewnętrzna elektroda ma kontakt 

z atmosferą powietrza (8). W komorze odniesienia znajduje się również grzejnik (3). 

Elektroda zewnętrzna ma dodatkową funkcję katalizowania wspomagającą reakcje 

w przelatujących gazach spalinowych (7) i poprawiającą tym samym ich balans 

stechiometryczny. Strona wystawiona na działanie spalin posiada również chroniącą przed 

zanieczyszczeniami ceramiczną warstwę porowatą (6). Całość zamknięta jest 

w posiadającej liczne szczeliny metalowej osłonie (9), chroniącej ceramiczną część przed 

uderzeniami oraz szokiem termicznym.  

 

Rys.5.3. Struktura sensora HEGO [5.1] 

5.3.1. Komora Nernsta 

Omawiany sensor posiada komorę elektrochemiczną zwaną komorą Nernsta, 

zawierającą elektrolit stały przewodzący powyżej 350oC tylko jony tlenu. Po obu stronach 

elektrolitu znajdują się elektrody platynowe.  
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Kiedy więcej tlenu będzie w powietrzu niż w strumieniu gazów spalinowych, układ 

będzie dążył w procesie dyfuzji do wyrównania stężeń tlenu w rurze wydechowej 

i w powietrzu odniesienia (rys. 5.4). Zjawisku towarzyszy przepływ jonów, powstałych na 

elektrodach w wyniku następujących reakcji [5.3]: 

 
−− →+ 2

t)(elektrolie)2(powietrz 2O4eO  (katoda)  (46) 

 
−− +→ 4eO2O 2(spaliny)

2
t)(elektroli  (anoda)  (47) 

Tworzy się różnica potencjału liczona z równania Nernsta: 
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gdzie: E – SEM komory Nernsta [V], R – stała gazowa (8,31 JK-1mol-1),                       

T – temperatura komory [K], F – stała Faradaya (96485 Cmol-1), z – liczba elektronów 

przenoszonych, liczonych na każdą cząstkę O2, p(O2) – ciśnienie parcjalne tlenu. 

 

Rys.5.4. Zjawisko dyfuzji w komorze Nernsta 

Różnica potencjału między elektrodami mierzona jest przez urządzenie sterujące 

pracą silnika (ECU). Zmiany napięcia odpowiadają zmianom poziomu tlenu w spalinach 

i pozwalają wyznaczyć współczynnik λ, jak jest to przedstawione na rys.5.5. Zakres 

napięcia wynosi około 800 - 1000 mV dla mieszanki bogatej oraz około 100 mV dla 

mieszanki ubogiej [5.4]. 
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Rys.5.5. Charakterystyki sensora HEGO z uwzględnieniem wpływu temperatury [5.5] 

Jeśli silnik pracuje w zakresie mieszanki bogatej, w spalinach występuje 

stosunkowo mało tlenu, wówczas mniej jonów będzie udostępnionych na zewnętrznej 

powierzchni i napięcie na wyjściu będzie odpowiednio wyższe. I przeciwnie – jeśli silnik 

pracuje przy ubogiej mieszance, oznacza to za dużą dawkę tlenu, co skutkuje mniejszym 

napięciem z sondy. 

5.3.2. Materiał elektrolitu 

Jak już wspomniano, ceramicznym elektrolitem jest dwutlenek cyrkonu ZrO2. 

Dla zapewnienia większej przewodności jonowej, struktura elektrolitu powinna zawierać 

kanały szybkiego transportu jonów - wakanse. Wakanse to miejsca, które mogłyby być 

zajęte przez jony tlenu w ZrO2, ale pozostają puste. Przyległe jony tlenu mają możliwość 

„skoku” w te właśnie puste miejsca stając się nośnikami ładunku, a wakanse tlenowe 

pośredniczą w tym przewodnictwie. 

Formowanie wakansów tlenowych następuje w procesie domieszkowania, dlatego 

stosuje się tlenek cyrkonu ZrO2 z około 2-molową domieszką dwutlenku itru Y2O3. Związek 

taki nazywany jest YSZ (ang. Yttria Stabilised Zirconia). Dodanie Y2O3 ma dodatkową 

zaletę - pozwala fluorytowi (inna nazwa ZrO2) na stabilność temperaturową. Sam ZrO2 ma 

kubiczną formę krystaliczną przy 2500oC, ale po ochłodzeniu związek ten przechodzi kilka 

przekształceń fazy. Spontanicznemu przekształceniu w wyniku gwałtownego schłodzenia 

mogłyby towarzyszyć pęknięcia - aby tego uniknąć ZrO2 domieszkuje się itrem. 
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Jony Zr4+ są zastępowane jonami Y3+. Aby uzyskać neutralność ładunkową 

tworzone są wakanse tlenowe, np. na każde 2 jony Zr4+ zastąpione przez 2 jony Y3+ 

tworzony jest dwudodatni wakans tlenowy podwójnie naładowany (rys.5.6). 

Energia aktywacji procesu ogranicza użyteczną ruchliwość tlenu tylko do wysokich 

temperatur. Między innymi stąd bierze się konieczność użycia grzejnika. 

 

 

Rys.5.6. Zastąpienie anionu Zr4+ przez Y3+ w związku ZrO2 i wytworzenie wakansów 
tlenowych O++ 

5.3.3. Zastosowanie grzejnika w sensorze tlenu 

Ceramika z dwutlenku cyrkonu posiada właściwości przewodnictwa jonów tlenu od 

temperatury ok. 350oC. Czas reakcji sondy w tej temperaturze jest rzędu sekund, co 

utrudnia właściwą regulację. Dlatego praktycznym zakresem pracy powinna być 

temperatura rzędu 600oC, gdyż przy tej temperaturze szybkość reakcji sondy wynosi mniej 

niż 50 ms. 

W rozwiązaniach bez grzejnika do ogrzania sondy służyły gorące spaliny. 

Osiągnięcie wymaganej temperatury pracy sensora po włączeniu silnika trwało kilka 

minut. Również podczas pracy jałowej silnika temperatura sensora mogła spaść poniżej 

wymaganej wartości. W tym czasie urządzenie sterujące pracą silnika (ECU) otrzymywało 

nieodpowiedni sygnał z zimnego sensora, więc system działał w otwartej pętli. Przez te 

kilka minut utrzymywał się podwyższony poziom szkodliwych substancji w spalinach. 

Dlatego sonda została zaopatrzona w wewnętrzny grzejnik, który utrzymuje w wysokiej 

temperaturze materiał ceramiczny podczas pracy silnika przy małym obciążeniu (stan 

jałowy, rozruch silnika). Przy dużym obciążeniu wysoką temperaturę gwarantuje obecność 

spalin (rys.5.7). Kolejną zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż czujnik może być umieszczany 

w większej odległości od silnika - maleje wówczas ryzyko przegrzania, a sam silnik może 

dłużej pracować przy obciążeniu.  
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Rys.5.7. Przykładowy wpływ zakresów pracy silnika na temperaturę gazów spalinowych 
oraz sondy lambda [5.6] 

5.4. Rodzaje sond lambda 

Sondy o skokowym przebiegu charakterystyki napięciowej w wąskim zakresie λ od 

0,995 do 1,005 (rys.5.5) nazywane są dwustanowymi. Czujniki te mogą mieć budowę 

palcową (sonda HEGO) lub planarną (rozdział 5.4.1). 

Nowszym rozwiązaniem są sondy lambda z pompą tlenową (rozdział 5.5). Sondy te 

generują ciągły sygnał elektryczny w szerokim zakresie λ od 0,7 wzwyż. Dlatego też zwykle 

nazywane są „szerokopasmowymi” lub UEGO (ang. Universal Exhaust Gas Oxygen). 

Sonda szerokopasmowa zawsze posiada budowę planarną. 

Sondy możemy podzielić na potencjometryczne oraz amperometryczne. 

W czujnikach potencjometrycznych sygnałem użytecznym jest napięcie (rys.5.8a), 

w amperometrycznych - prąd (rys.5.8b). Działając w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego 

jednostka sterująca wtryskiem paliwa ECU ma za zadanie niwelować odchylenia od 

zadanego stałego poziomu składu mieszanki powietrze/paliwo. Ze względu na opóźnienia 

sprzężenia zwrotnego sygnał napięciowy (prądowy) nie osiąga stałego poziomu przez cały 

czas, lecz oscyluje między mieszanką bogatą a ubogą.  
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Rys.5.8. Porównanie sygnałów przed i za katalizatorem [5.8]: 
a) potencjometryczny sensor lambda b) amperometryczny sensor szerokopasmowy 

5.4.1. Wytwarzanie sond lambda o budowie planarnej 

Korpus sondy o budowie planarnej składa się ze stosu laminowanych warstw 

ceramicznych YSZ. Po wstępnym przygotowaniu proszków w procesie domieszkowania 

(rys.5.9) następuje odlewanie taśmy YSZ. Homogeniczną ciecz osusza się i formuje (ang. 

tape casting). Technika ta polega na tym, że proszek ceramiczny miesza się 

z rozpuszczalnikami, spoiwem, plastyfikatorom i związkami powierzchniowo czynnymi 

w celu uzyskania masy lejnej o takich właściwościach, aby możliwe było uzyskanie folii 

surowej o odpowiedniej grubości, bez spękań, kraterów i innych wad powierzchniowych, 

o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i elastyczności. Tak otrzymana surowa folia 

ceramiczna może być półproduktem, z którego metodą wykrawania wycinane mogą być 

kształtki o dowolnych wymiarach. Taka metoda wytwarzania sensora jest jedyną techniką 

formowania, dzięki której można otrzymać kształtki ceramiczne o grubości najczęściej 0,1-

2 mm (stąd nazwa „planarne”). 

Poprzez wyciskanie (ang. punching) i nawiercanie (ang. drilling) mogą być 

wytwarzane kanały i otwory (np. otwory kontaktowe, przewód odniesienia powietrza) 

w zielonych taśmach YSZ. Po każdej stronie arkusza YSZ realizowana jest w procesie 

sitodruku (grubowarstwowego) wymagana struktura warstwy o indywidualnych 

właściwościach dla poszczególnych elementów, takich jak: grzejnik platynowy, warstwy 

izolacyjne Al2O3, elektrody platynowe, komórki elektrochemiczne i porowate warstwy 

ceramiczne. 
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Rys.5.9. Schemat procesu wytwarzania planarnych sensorów YSZ 

Tak przygotowane warstwy są układane w stos i laminowane. Po tym jak druty 

platynowe zostaną złączone z elektrodami przez pastę Pt, laminat zostaje wypalony 

w temperaturze 1425oC przez dwie godziny [5.8]. Prostą wersję struktury warstwowej 

sensora planarnego LSF4 (niem. Lambda Sonde Flach) ilustruje rys.5.10. 

 

 

Rys.5.10. Układ warstw planarnego sensora wykonanego w technologii grubowarstwowej 
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5.4.2. Układ planarnego sensora tlenu 

Przekrój planarnego czujnika został przedstawiony na rys.5.11. Podstawowa 

koncepcja działania jest taka sama jak sensora HEGO z grzejnikiem. W porównaniu do 

klasycznego rozwiązania sondy z elektrolitem w kształcie zamkniętej tulejki, sensor 

o budowie planarnej posiada następujące zalety [5.1]: 

� możliwość szybkiego załączenia (ok. 10 s) 

� redukcję poboru energii (5-7 W) na skutek małego rozmiaru (ok. 59x4x1 mm3) 

� podwójną rurkę chroniącą element sensora przed uszkodzeniami fizycznymi 

bądź termicznymi. 

 

 

Rys.5.11. Planarny sensor lambda LSF firmy Bosch: a) przekrój wzdłużny,  
b) przekrój poprzeczny sensora podłączonego do rury wydechowej  

Indywidualne warstwy aktywne są wytwarzane techniką sitodruku. Stos 

laminowanych warstw umożliwia integrację grzejnika z właściwym sensorem.  
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W przypadku stosowania silników ze spalaniem ubogim, np. silników 

z bezpośrednim wtryskiem paliwa GDI (ang. Gasoline Direct Injection), Diesla lub 

silników na gaz, dotychczasowe sondy o zbyt wąskim zakresie okna lambda muszą być 

zastąpione przez sensory z pompą tlenową.  

5.4.3. Szerokopasmowy sensor amperometryczny z pompą tlenową 

Sonda z pompą tlenową (LSU, UEGO) należy do czujników najnowszej generacji. 

Różnica w stosunku do klasycznej sondy polega na zastosowaniu dwóch komór. Jedną 

komorą jest ogniwo Nernsta (rys.5.12). Rolę gazu wzorcowego zamiast powietrza 

otaczającego odgrywa czysty tlen gromadzony w drugiej komorze za pomocą 

amperometrycznej pompy jonów tlenu.  

Do pośredniego określenia składu mieszanki wykorzystuje się zjawisko dyfuzji 

wspomagane przyłożeniem tzw. napięcia pompującego. Wymaga to zastosowania 

elementu pomiarowego (przetwornika) łączącego zdolność oceny zarówno stężenia, 

jak i pompowania tlenu. 

 

 

Rys.5.12. Przekrój poprzeczny szerokopasmowej sondy z pompą wraz z układem 
pomiarowym Uref –napięcie odniesienia (450 mV odpowiadające λ=1), UH – napięcie 

grzejnika, IP – prąd pompowania 

Pomiędzy komorą Nernsta a pompą znajduje się cienka warstwa dyfuzyjna           

(10 –15 µm). Kontakt ze spalinami zapewnia otwór wlotowy. Spaliny dyfundują do obu 

komór aż do ustalenia stanu równowagi termodynamicznej. Układ elektroniczny zbiera 
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sygnał z elektrod komory Nernsta i na tej podstawie podaje napięcie do komory 

pompującej jony tlenu. W zależności od tego napięcia tlen jest wpompowywany lub 

wypompowywany z komory. Poprzez regulację napięcia pompującego w obwodzie 

zamkniętej pętli utrzymywana jest stała wartość λ dla gazu w otworze, odpowiednio do 

napięcia Nernsta UN~450 mV. Kierunkiem przepływu jonów steruje prąd Ip 

o odpowiedniej polaryzacji, dlatego czujnik ten zaliczany jest do amperometrycznych sond 

lambda. 

Komora pompująca w przypadku ubogiej mieszanki uwalnia tlen z otworu 

dyfuzyjnego na zewnątrz, natomiast działając w obecności mieszanki bogatej - pompuje 

tlen z otaczających spalin gazowych do otworu dyfuzyjnego, odwracając kierunek prądu. 

Przy λ=1 nie ma potrzeby pompowania w żadnym kierunku, dlatego też prąd pompujący 

równy jest zeru (rys.5.13). Ponieważ prąd pompowania jest także proporcjonalny do 

koncentracji tlenu i/lub jego niedoboru, traktowany będzie jako wskaźnik odchylenia 

parametru AFR. Wewnętrzny grzejnik zapewnia prawidłową pracę przy 

temperaturze 600oC. 

 

Rys.5.13. Przykładowa charakterystyka dla sondy z pompą firmy Bosch [5.6] 

Dla pracy w mieszance ubogiej sonda mierzy prąd proporcjonalny do ciśnienia 

parcjalnego tlenu, natomiast dla mieszanki bogatej dokonuje pomiaru parcjalnego 

ciśnienia CO, H2 i węglowodorów. W punkcie stechiometrycznym spalenie jest całkowite, 

a minimalną ilość spalin stanowią H2O oraz CO2.  

Stosując odpowiednią różnicę potencjałów między elektrodami nadrukowanymi na 

warstwie cyrkonu możliwe jest wpompowanie tlenu. Cząsteczki tlenu przekazują elektrony 

z katody i stają się jonami tlenowymi w elektrolicie. Jony tlenu przemieszczają się w 

kierunku anody, przekazują elektrony i przekształcają się w cząstki tlenu. Proces ten 

nazywany jest „pompowaniem tlenu” (ang. Oxygen Pumping) od strony katody do anody. 
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Ilość wpompowanego tlenu jest określona przez pomiar przepływającego prądu w 

elektrolicie. Pompowanie może być ograniczone poprzez ustawienie bariery dyfuzyjnej na 

elektrodzie – zmniejszy to dyfuzję gazu ze spalin do elektrody [5.9]. 

W przypadku zastosowania elektrochemicznych związków cyrkonu konieczna jest 

temperatura przekraczająca 600oC, aby umożliwić aktywny transport jonów tlenowych 

w stałym elektrolicie. Poprzez zastosowanie zewnętrznego napięcia Up jony tlenu O2- są 

„pompowane” od katody do anody (rys.5.14). Prąd Ip odpowiada temu przepływowi jonów. 

Na katodzie tlen jest zamieniany na jony, na anodzie jony zamieniane są w tlen wg 

równań: 

 −− →+ 2
2 24 OeO   (katoda) (49) 

 
−− +→ eOO 42 2

2
  (anoda) (50) 

 

Rys.5.14. Zasada działania limitującego prądu w sensorze z pompą tlenową 

Zatem prąd Ip jest proporcjonalny również do ilości cząsteczek tlenu dxdCO /
2

 

dyfundujących do katody z gazów spalinowych: 

 
dt

dN
FI O

P
24= , (51) 

gdzie F - stała Faradaya. 

Bariera dyfuzyjna z przodu katody wstrzymuje przepływ molekuł tlenowych 

do elektrody. Prąd dyfuzji cząsteczek tlenu zależy od gradientu koncentracji tlenu dxdCO /
2
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wzdłuż bariery dyfuzyjnej, od efektywnej dyfuzji poprzecznej Q oraz współczynnika dyfuzji 

2OD  wg wzoru: 

 
dx

dC
QD

dt

dN O
O

O 2

2

2 −= . (52) 

5.4.3.1 Prąd limitujący 

Wraz ze wzrostem napięcia pompującego Up prąd rośnie zgodnie z rezystancją 

komórki (rys. 5.15a). Koncentracja tlenu na katodzie zmniejsza się aż do zera, rezultatem 

tego jest nasycenie prądu poza pewnym progiem napięcia pompującego.  

 

 a)  b) 

Rys.5.15. Charakterystyki prądowe uniwersalnego czujnika LSU firmy Bosch:  
a) prąd pompujący w funkcji napięcia pompującego, b) charakterystyka wyjściowa sensora  

- prąd limitujący w funkcji koncentracji tlenu  

Natężenie prądu ograniczającego IL (limitujące warunki prądu: CO2=0 na katodzie) 

jest wprost proporcjonalne do koncentracji tlenu w spalinach (CO2) zgodnie ze wzorem: 

 
2

4 OL C
L

Q
FDI =  (53) 

gdzie: F- stała Faradaya, D - współczynnik dyfuzji tlenu, Q – efektywna droga 

dyfuzji poprzecznej, L - efektywna długość drogi dyfuzji. 

Jeśli napięcie pompujące przekroczy wartość 1 V w zakresie ograniczenia 

prądowego, gdzie ciśnienie parcjalne tlenu jest równe około 0, tlen zostanie zabrany, 

przejęty poprzez rozpad H2O i CO2. Przy dalszym wzroście napięcia pompującego, 
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szczególnie przy nieobecności O2, H2O i CO2 w gazie, redukcja cyrkonu doprowadzi do 

częściowego zniszczenia ceramiki. Pompująca komórka działa zwykle w zakresie napięć 

0,5 - 0,6 V [5.7]. To proste ograniczenie prądowe dla pojedynczej komórki sensora jest 

klasycznie stosowane przy wyjątkowo ubogich mieszankach. 

Przy pojedynczej komorze pompującej zakres pomiarowy może zostać rozszerzony 

na mieszankę bogatą przez wystawienie anody na działanie powietrza referencyjnego. 

Wynikowe napięcie dla prądu pompującego jest różnicą między zastosowanym napięciem 

pompującym a napięciem Nernsta wygenerowanym wewnętrznie. Limitujący prąd 

pompujący jest dodatni w zakresie mieszanki ubogiej i ujemny dla mieszanki bogatej. 

Z powodu zintegrowanego grzejnika czujnik ten oferuje szybkie załączenie (<15s).  
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