Conselhos Bosch
Comprovação das
Sondas Lambda
Como detectar uma sonda lambda com defeito
Informação acerca do
diagnóstico:
Os detalhes mais especificos
de como proceder no
diagnóstico podem ser
consultados no ESI[tronic].

Causas dos problemas:

Sintomas:

Possíveis consequências:











 Catalisador defeituoso
 Danos no motor

Problemas eléctricos
Avaria mecânica
Contaminação
Sobrecarga térmica

Luz de avaria (MIL) acesa
Problemas na condução
Instabilidade no ralentí
Aumento do consumo de
combustível
 Aumento das emissões de CO2

Passos no diagnóstico
Diagnosticar o aquecimento da sonda lambda

Não

A alimentação eléctrica é a correcta?

Sonda lambda convencional

Requisitos:
 Sistema de injecção em correcto
funcionamento
 Confirmar que não há fugas de gases nem
entrada de ar adicional na área do motor e da
sonda lambda
 Motor quente e ao ralenti

Tensão U

Possíveis causas:
 O relé não comuta para “positivo
continuo”
 Falta de comando de massa da
unidade de controlo
 Interrupção da cablagem, curto
circuito a negativo (massa) ou curto
circuito a positivo

Verifique a alimentação de corrente ao
aquecimento da sonda lambda.

Diagnosticar o sinal da sonda lambda

Sim
Factor

Sonda lambda

Sonda lambda defeituosa

Não

Os valores estão correctos? Consulte a
informação no ESI[tronic]

Análise do sinal

Sonda lambda planar

Sonda lambda convencional:
 O sinal oscila entre aprox. 0,1 ...0,9 V
 Quanto mais grande é o desvio da tensão,
melhor é o sinal
 Frequência entre 0,5 ...3 Hz
 Tensão inferior a 0,4 V ➔ mistura pobre
 Tensão superior a 0,5 V ➔ mistura rica

Corrente
de bombeo

Inspeccione a resistência do aquecimento à
temperatura ambiente.

Sim

Aqueça o motor. Efectue a medição do
consumo de corrente durante o aquecimento.

Sonda lambda defeituosa

Não

Diminui o consumo de corrente de aquecimento
ao mesmo tempo que subiu a temperatura?

Sonda lambda planar de banda larga:
 Se lambda = 1 ➔ corrente de bombeo aprox. 0 mA
 Corrente de bombeo
inferior a 0 mA ➔ mistura rica
 Corrente de bombeo
superior a 0 mA ➔ mistura pobre

Factor

Sonda lambda defeituosa

Não

Sim

É correcto o sinal?

Sim

Cablagem

Inspeccione a cablagem do veículo para
descartar:
 Roturas e corrosão
 Curto-circuito a massa ou curto-circuito a
positivo
 Resistências de contacto

Repare/substitua a cablagem

Sim

Descoberto o defeito?

Inspeccione a cablagem do veículo para
descartar:
 Roturas e corrosão
 Curto-circuito a massa ou curto-circuito a
positivo
 Resistências de contacto

Repare/substitua a cablagem

Sim

Não

Descoberto o defeito?

Não

Unidade de controlo e os seus conectores
Inspeccione a unidade de controlo:
 A tensão de referência é correcta?
 Inspeccione as conexões para descartar
roturas, corrosão ou falhas no contacto

Unidade de controlo defeituosa

Sim

Descoberto o defeito?
Não

O aquecimento da sonda lambda funciona
bem.
Elimine a memória de erros, faça um teste
de estrada,
Comprove a memória de erros.

Inspeccione a unidade de controlo:
 A tensão de referência é correcta?
 Inspeccione as conexões para descartar
roturas, corrosão ou falhas no contacto

Unidade de controlo defeituosa

Sim

Descoberto o defeito?
Não

O sinal da sonda lambda está funcionando
correctamente.
Elimine a memória de erros, faça um teste
de estrada,
Comprove a memória de erros.

