
L – Jetronic

Układ zasilania silnika w paliwo typu L – Jetronic Bosch jest układem z elektronicznym sterowaniem wtrysku 
paliwa.

Schemat układu

W układzie występują 3 obwody:
- obwód zasilania silnika paliwem;
- obwód zasilania silnika powietrzem;
- obwód sterowania elektronicznego.

Układ zasilania paliwem.
Praca polega na tłoczeniu paliwa ze zbiornika przez elektryczną pompę typu rolkowo-komorowego z ciśnieniem
od 2,5 do 3 barów (układ niskociśnieniowy).
Paliwo jest wtryskiwane równocześnie dwa razy na jeden obrót wału rozrządu (wtrysk przerywany).

Układ zasilania powietrzem.
Do pomiaru zasysanego powietrza wykorzystano zjawisko zmian gęstości powietrza w zależności od 
temperatury (wzrost temperatury powoduje spadek gęstości, a co za tym idzie spadek masy). Masowy pomiar 
powietrza zapewnia najkorzystniejszy skład mieszanki paliowo – powietrznej w zależności od obciążenia silnika i
warunków zewnętrznych.



ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

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

Zewnętrzna elektryczna 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 (przefiltrowanie) paliwa tłoczonego przez 
pompę paliwa.

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

Główny podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa zamontowany przy kolektorze paliwa – utrzymuje 
ciśnienie paliwa w układzie w przedziale od 2,5 do 3,4 bara.

Wtryskiwacz elektromagnetyczny – element wykonawczy odpowiedzialny za wtrysk określonych przez moduł 
sterujący dawek paliwa dla danego cyklu pracy silnika.

Przepływomierz z czujnikiem położenia przepustnicy i temperatury zasysanego powietrza – w czujniku 
położenia przepustnicy przepływomierza powietrza umieszczone są dwa styki, których zadaniem jest załączenie
obwodu elektrycznego w celu przesłania do modułu sterującego sygnału o położeniu przepustnicy. Jeden styk 
załącza obwód położenia przy prędkości obrotowej, drugi dla położenia przepustnicy przy pełnym obciążeniu. 
Położenie przepustnicy, odpowiadające powyżej 75% pełnego otwarcia, jest informacją dla modułu sterującego 
o konieczności wzbogacenia mieszanki paliwowo – powietrznej o 10 %. Wzbogacenie mieszanki realizowane 
jest przez zwiększenie czasu  otwarcia wtryskiwaczy.

Śruba regulacji składu mieszanki paliwowo – powietrznej (umieszczona w kanale obejściowym 
przepływomierza powietrza) – regulacja zawartości CO w spalinach

Przepustnica z czujnikiem położenia – reguluje dopływ powietrza do silnika. Przekazuje do modułu sterującego 
informację o kącie otwarcia przepustnicy oraz prędkości otwarcia.

Śruba regulacji ilości powietrza w kanale bocznikowym przepustnicy – regulacja prędkości obrotowej biegu 
jałowego.

Zawór powietrza dodatkowego – ma za zadanie doprowadzić dodatkowa porcję powietrza poza przepustnicą  
w fazie nagrzewania zimnego silnika. Wraz ze wzrostem temperatury zawór się zamyka.

Wtryskiwacz rozruchowy –  podaje dodatkową porcję paliwa podczas rozruchu zimnego silnika.

Komora wtryskiwacza rozruchowego – tu następuje wstępne wymieszanie powietrza z paliwem podczas 
rozruchu zimnego silnika.

Włącznik czasowo – termiczny połączony elektrycznie z włącznikiem zapłonu i wtryskiwaczem rozruchowym 
– steruje wtryskiem rozruchowym.

Czujnik temperatury silnika – informuje o zmieniającej się temperaturze płynu w układzie  chłodzenia silnika, 
pomiar przekształcany jest na sygnał napięciowy kierowany do modułu sterującego. Na podstawie sygnału z 
czujnika temperatury silnika moduł sterujący określa skład mieszanki paliwowo-powietrznej i kąt wyprzedzenia 
zapłonu.



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. Przekazuje wysokie napięcie do świecy zapłonowej.

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

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).

Przekaźnik (podwójny) – główny i elektrycznej pompy paliwa 

Moduł sterujący – zasilany jest przez podwójny przekaźnik. Realizuje funkcję odcięcia paliwa podczas 
hamowania silnikiem.

Analizuje następujące sygnały:
-  z czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika;
- z wyłącznika termicznego ogrzewanego z układu chłodzenia silnika;
- wyłącznika czasowo – termicznego;
- z czujnika temperatury zasysanego powietrza;
- z przekaźnika (wspólnego dla włącznika zapłonu i elektrycznej pompy paliwa);
-z rozdzielacza zapłonu;
- z czujnika położenia przepustnicy;
Włącznik zapłonu – włącza/wyłącz zapłon oraz uruchamia i wyłącza silnika.

Akumulator – magazynuje energię elektryczną potrzebną do rozruchu silnika oraz pracy niektórych elementów 
wykonawczych.

Generacje układów :

Układy oznaczone literą E mają odniesienie do zastosowanego elektronicznego systemu sterowania 
tworzeniem składu mieszanki paliwowo – powietrznej.

LE2 – Jetronic – ilość wtryskiwanego paliwa zależy od temperatury zasysanego powietrza, pomiar zasysanego 
powietrza jest również pomiarem masowym na tej podstawie moduł sterujący określa czas otwarcia 
wtryskiwaczy elektromagnetycznych. Brak wtryskiwacza rozruchowego oraz włącznika czasowo - termicznego

LE3 – Jetronic – zastosowano przepływomierz bez styku uruchamiania pompy paliwa. Moduł sterujący układu 
na podstawie sygnałów z czujnika położenia przepustnicy, czujnika prędkości obrotowej silnika i czujnika 
temperatury silnika - steruje czasem otwarcia wtryskiwaczy elektromagnetycznych.

LH – Jetronic - oznaczone literą H ma odniesienie do rodzaju zastosowanego w układzie zasilania silnika w 
powietrze przepływomierza z „gorącym drutem”. Zastosowano oddzielny przekaźnika pompy paliwa, zawór 
powietrza dodatkowego zastąpiono regulatorem prędkości obrotowej biegu jałowego 

LU – Jetronic – układy stosowane do zasilania silników samochodów przeznaczonych na rynek USA. Układy te 
posiadają takie same elementy składowe jak układy typu LE.


