
D – Jetronic

Pierwszy elektroniczny układ wtrysku Bosch zamontowany został w 1968 roku (VW 1600).

Układ D – Jetronic charakteryzuje się przerywanym wtryskiem paliwa zależnym od ciśnienia 
powietrza w kolektorze dolotowym.

Schemat układu

W układzie występują 3 obwody:

- obwód zasilania silnika paliwem;

- obwód zasilania silnika powietrzem;

- obwód sterowania elektrycznego.

Praca układu zasilania polega na tłoczeniu paliwa ze zbiornika przez elektryczną pompę typu rolkowo-
komorowego z ciśnieniem od 2 do 2,2 bara (układ niskociśnieniowy) przez filtr paliwa i akumulator 
ciśnienia. Paliwo tłoczone jest do kolektora paliwa, a następnie do wtryskiwaczy 
elektromagnetycznych oraz w zależności od stanu cieplnego silnika do wtryskiwacza rozruchowego.
Ciśnienie w układzie utrzymywane jest za pomocą podciśnieniowego, przeponowego akumulatora – 
regulatora umieszczonego na kolektorze paliwa. Nadmiar paliwa odprowadzany jest do zbiornika.

Powietrze do poszczególnych cylindrów doprowadzane jest przez filtr i przewód dolotowy z 
przepustnicy regulująca natężenie przepływu.



Obwód zasilania silnika w powietrze wyposażony jest w czujnik ciśnienia zasysanego powietrza oraz 
czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego przeprowadzona jest poprzez śrubę regulacji ilości 
powietrza w kanale bocznikowym.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

Zbiornik paliwa – magazynuje paliwo, jak również umiejscowione są w nim elementy wykonawcze 
układu paliwowego ( pompa paliwa, czujnik poziomu paliwa) oraz urządzenie minimalizujące emisje 
par paliwa.

Pompa paliwa – odpowiada za ciągłe doprowadzenie paliwa ze zbiornika do kolektora paliwa oraz za 
wytworzenie odpowiedniego ciśnienia paliwa w układzie.

Filtr paliwa – ma papierowy wkład, odpowiada za oczyszczanie paliwa tłoczonego przez pompę 
paliwa.

Kolektor paliwa – zapewnia ciągły kontakt wtryskiwaczy z paliwem, zmniejsza powstawanie korków 
parowych i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Wtryskiwacz elektromagnetyczny – element wykonawczy odpowiedzialny za wtrysk określonych 
przez moduł sterujący dawek paliwa dla danego cyklu pracy silnika. Na właściwą prace wtryskiwaczy 
wpływ mają: sygnał z czujników ilości zasysanego powietrza, temperatury zasysanego powietrza, 
czujnika MAP, temperatury silnika, czujnika położenia przepustnicy, czujnika położenia wału 
korbowego, czujnika spalania stukowego.

Zespół filtra powietrza – odpowiada za oczyszczanie powietrza pobierającego przez silnik.

Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego z silnikiem krokowym – zamknięcie przepustnicy 
podczas uruchamiania silnika, pracy z prędkością obrotową biegu jałowego, jak również podczas 
hamowania silnikiem powoduje otwarcie obwodu bocznikowego z regulatorem prędkości obrotowej 
biegu jałowego.

Czujnik temperatury silnika/zasysanego powietrza– mierzy temperaturę płynu 
chłodzącego/zasysanego powietrza przed przepustnicą i przekształca pomiar na sygnał napięciowy 
kierowany do modułu sterującego. Na podstawie sygnałów z czujnika temperatury silnika/powietrza 
moduł sterujący określa skład mieszanki paliwowo-powietrznej i kąt wyprzedzenia zapłonu.

Włącznik czasowo-termiczny/termiczny – umieszczony jest w obiegu płynu chłodzącego i ma za 
zadanie ograniczenie czasu działania wtryskiwacza rozruchowego.

Map-sensor (czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym) – stosowany jest w celu 
pomiaru różnicy pomiędzy zewnętrznym ciśnieniem atmosferycznym i ciśnieniem bezwzględnym 
panującym w kolektorze dolotowym za przepustnicą. Różnica ciśnień  jest przetwarzana na prądowy 
sygnał elektryczny, który stanowi dla modułu sterującego podstawę do określenia dawki 
wtryskiwanego paliwa w zależności od obciążenia silnika.

Czujnik położenia przepustnicy – przekazuje do modułu sterującego informację o kącie otwarcia 
przepustnicy oraz prędkości otwarcia, która jest istotna ze względu na wzbogacenie mieszanki 



paliwowo-powietrznej podczas przyspieszania, pełnego obciążenia oraz odcięcia wtrysku paliwa 
podczas hamowania silnikiem. Hamowanie silnikiem powoduje otwarcie obwodu obejściowego przez
regulator prędkości obrotowej biegu jałowego.

Świece zapłonowe – przekazuje wytworzone przez cewkę zapłonową wysokie napięcie do komory 
spalania, gdzie za pomocą iskry elektrycznej przeskakującej pomiędzy elektrodami następuje zapłon 
sprężonej mieszanki paliwowo-powietrznej.

Rozdzielacz zapłonu – wysyła do modułu sterującego informacje o prędkości obrotowej silnika 
niezbędną do sterowania przekaźnika elektrycznej pompy paliwa, określa początek wtrysku oraz 
otwarcie grupy wtryskiwaczy elektromagnetycznych.

Cewka zapłonowa – przetwarza napięcie akumulatorowe na napięcie wysokie, w celu przeskoku iskry
między elektrodami świecy zapłonowej.

Moduł układu zapłonowego – zadaniem tego elementu jest kierowanie w odpowiednim momencie 
podyktowanym pozycją tłoka w cylindrze silnika, prądu o wysokim napięciu do odpowiedniej świecy 
zapłonowej.

Sonda Lambda – koryguje skład mieszanki. Zasada regulacji składu mieszanki polega na 
utrzymywaniu przez sterownik wartości optymalnej współczynnika, tzn. λ= ok. 1, we wszystkich 
warunkach pracy silnika (λ=1 co odpowiada składowi mieszanki 14,5 kg powietrza na 1 kg paliwa).

Złącze diagnostyczne – umożliwia wpięcie diagnoskopu w celu sprawdzenia parametrów pracy 
danego systemu, skasowania błędów, jak również wysterowania poszczególnych elementów układu.

Czujnik prędkości pojazdu – dostarcza informacji o aktualnej prędkości samochodu.

Rezystor oktanowy – umożliwia dostosowanie kąta wyprzedzenia zapłonu do liczby oktanowej 
stosowanego paliwa. Zmiana fabryczne ustawionej wartości liczby oktanowej paliwa, jest konieczna 
jedynie wówczas, gdy nie ma możliwości zasilania samochodu właściwym paliwem.

Przekaźnik pompy paliwa – po włączeniu/wyłączeniu zapłonu uruchamia/wyłącza pompę paliwa.

Moduł sterujący – monitoruje poszczególne parametry pracy silnika oraz innych jego podzespołów i 
na podstawie zebranych danych dobiera takie parametry pracy silnika, pracował on w sposób jak 
najbardziej optymalny.

 


