
KE – Motronic

K - ciągły wtrysk paliwa.

E – elektroniczne sterowanie składem mieszanki.

Jetronic – wtryskuje paliwo (elektroniczna jest tylko pompa paliwa).

KE – elektroniczna korekcja składu mieszanki (mechaniczny z elektronicznym wtryskiem dawki).

Motronic – zintegrowany system zarządzania działaniem silnika (regulacja przeciwstukowa, regulacja ciśnienia 
doładowania turbosprężarki, sterowanie recyrkulacją spalin, przewietrzanie zbiornika paliwa). System zajmuje 
się wyznaczaniem kąta wyprzedzenia zapłonu.

Układ przygotowania mieszanki

Zespół regulujący skład mieszanki składa się z:
- przepływomierza powietrza;
- rozdzielacza paliwa z elektrohydraulicznym nastawnikiem.

Schemat przepływu powietrza i paliwa

PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA

Przepływomierz powietrza jest 
umieszczony przed przepustnicą i mierzy
ilość powietrza zasysanego przez silnik.

Ruch  tarczy spiętrzającej jest 
przenoszony na dźwignię, która ustawia 
tłok sterujący dawka paliwa. W 
zależności od ilości powietrza zmienia 
się dawka paliwa, tworząc mieszankę 
odpowiadającą warunkom pracy silnika.



ROZDZIELACZ PALIWA

Zadaniem rozdzielacza jest doprowadzenie dawki paliwa proporcjonalnej do położenia tarczy spiętrzającej w 
gardzieli przepływomierza.

a) Mechaniczna regulacja podstawowego składu mieszanki.

b) Elektroniczna regulacja składu mieszanki

c) Wzbogacanie mieszanki

W celu uzyskania optymalnego składu mieszanki dla danych warunków 
pracy silnika, oprócz regulacji mechanicznej jest  również regulacja 
elektroniczna, realizowana przez elektrohydrauliczny nastawnik 
ciśnienia. Nastawnik steruje dopływem paliwa do dolnych komór i w ten
sposób ciśnieniem. Ruchy płytki zaworu mogą w otwierać dopływ 
paliwa. W zależności od przepływu prądu w cewce elektromagnesu 
płytka zaworu powoduje zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia w 
komorach dolnych (zmniejszone ciśnienie-mieszanka wzbogacana, zwie 
koszone ciśnienie-mieszanka uboga).

Podczas rozruchu zimnego silnika płytka zaworu ustawia się w ten 
sposób, że wlot paliwa do dolnych komór zostaje przymknięty, co 
powoduje wzbogacenie mieszanki paliwa.

Tarcza spiętrzająca ustawia się w gardzieli przepływomierza 
odpowiednio do ilości zasysanego przez silnik powietrza. Przez 
dźwignię 1 ruch tarczy przenoszony jest na tłok sterujący 2. 
Przesuwający się tłok zmienia przekrój otworów w szczelinach 
sterujących tulei rozdzielacza. Regulacja polega na zwiększaniu 
dawki paliwa przy wzrastającej ilości powietrza zasysanego przez 
silnik i odwrotnie. Przez szczeliny sterownicze paliwo przedostaje
się do górnych komór, a następnie do wtryskiwaczy.
Dozowanie paliwa w procesie regulacji podstawowego składu 
mieszanki odbywa się przez zmianę przekroju szczelin 
sterujących.

W zależności od wielkości szczelin silnik pracuje z 
mniejszym lub większym obciążeniem.
Warunkiem ruchu paliwa jest różnica ciśnień pomiędzy 
komorami. Przy jednakowych ciśnieniach w komorach nie
nastąpi przepływ paliwa.



d) Praca nagrzanego silnika

e) Awaryjny tryb pracy

WTRYSKIWACZE

Wtryskiwacze wtryskują w sposób ciągły dawkę podaną przez rozdzielacz paliwa. Po wyłączeniu silnika, gdy 
ciśnienie paliwa spadnie poniżej ciśnienia otwarcia, wtryskiwacze szczelnie zamykają się.

Elementy elektryczne układu

a) Przekaźnik przepięciowy – zabezpiecza układ przed 
przepięciem. Przy napięciu przekraczającym 22V dioda 
Zendera zaczyna przewodzić prąd na masę.

b) Sterownik układu – na podstawie sygnałów wejściowych, 
przekazujących informacje o obciążeniu silnika, tworzone 
są sygnały wyjściowe, które sterują elektrohydraulicznym 
nastawnikiem.
W silnikach 4 i 6 cylindrowych sterownik układu KE steruje 
regulatorem prędkości obrotowej biegu jałowego silnika, 
a w silnikach 8 cylindrowych z katalizatorem pompę 
wtłaczająca powietrze do układu wydechowego.

c) Czujnik temperatury
 Płynu – informuje sterownik o zmniejszającej się temperaturze płynu w układzie chłodzenia 

silnika.
 Powietrza – umieszczony na przewodzie doprowadzającym powietrze do filtra paliwa. Sygnał 

kierowany jest do sterownika. Przy niskiej temperaturze zasysanego powietrza następuje 
dodatkowe wzbogacenie mieszanki.

 Czujnik ilości zasysanego powietrza – umieszczony przy przepływomierzu powietrza.
Informuje sterownik o:
- położeniu i ruchu tarczy spiętrzającej (kierunek góra/dół);
- prędkości z jaka tarcza zmienia swoje położenie;

Kiedy nagrzany silnik nie potrzebuje już dodatkowej regulacji składu 
mieszanki, płytka zaworu w nastawniku utrzymuje określone 
położenie środkowe. Gdy prąd sterujący wychyli płytkę zaworu w 
kierunku dopływu paliwa, następuje wzbogacenie mieszanki. Kiedy 
kierunek przepływu prądu zmieni się, płytka zaworu jest odchylona od
dopływu- następuje zubożenie mieszanki.

W przypadku usterki np. sterownika, nastawnik ciśnienia w 
rozdzielaczu paliwa ustawi się w położeniu podstawowym. Przy 
normalnej temperaturze pracy silnik może dalej poprawnie 
pracować. W przypadku przyspieszania – silnik będzie bardzo wolno 
zwiększał obroty.



Informacje te są wykorzystywane do wzbogacenia składu mieszanki podczas przyspieszania 
pojazdu oraz regulacji obrotów biegu jałowego silnika ( tylko silniki 4 i 6 cylindrowe).

 Czujnik położenia przepustnicy – rejestruje krańcowe położenia przepustnicy. 
Zadaniem czujnika jest przekazanie do sterownika informacji o ustawieniach – bieg jałowy, pełne 
obciążenie.
Sygnał położenia przepustnicy „bieg jałowy” jest wykorzystywany do:
- wyłączenie paliwa podczas hamowania silnikiem (8 cylindrowe);
- zabezpieczają przed wzbogaceniem mieszanki podczas przyspieszania przy zamkniętej 
przepustnicy (6 cylindrowe);
- regulacji obrotów biegu jałowego silnika;

d) mikrowyłącznik (silniki 4 i 6 cylindrowe)
Jest niezbędny do:
- wyłączenia podawania paliwa podczas hamowania silnikiem;
- zabezpieczenia przed wzbogaceniem mieszanki podczas przyspieszania przy zamkniętej przepustnicy;

Dodatkowe elementy układu

a) Regulator biegu jałowego silnika stabilizuje prędkość obrotową biegu jałowego, kiedy silnik jest 
zimny.

 Zawór powietrza dodatkowego – dla wyrównania biegu 
nagrzewającego się silnika potrzebna jest większa ilość 
mieszanki, w celu pokonania większych oporów tarcia 
współpracujących elementów. Zawór dostarcza dodatkową 
porcje powietrza poza zespołem przepustnicy, w fazie 
nagrzewania zimnego silnika.

 Zawór stabilizacji obrotów silnika na biegu jałowym- występuje w samochodach z automatyczna 
skrzynią biegów oraz klimatyzacja

 Elektroniczna regulacja obrotów na biegu jałowym – służy do stabilizacji obrotów silnika na biegu 
jałowym po włączeniu sprężarki układu klimatyzacji lub podczas działania układu wspomagania 
przekładni kierowniczej przy skręcaniu kół przednich do oporu

 Zawór obrotowy biegu jałowego sterowany elektronicznie – zastępuje zawór suwakowy, występuje w 
niektórych wersjach układu KE

 Zawór biegu jałowego z płytką oporową – płytka oporowa przepuszcza odpowiednią ilość powietrza 
potrzebną do utrzymania właściwych obrotów na biegu jałowym. Cewka zasilana prądem steruje 
płytką powodując jej zamknięcie lub otwarcie.

b) Wtryskiwacz rozruchowy – wspomaga uruchomienie silnika. 
Wtryskiwacz jest sterowany włącznikiem termiczno-czasowym 
umieszczonym w obiegu płynu chłodzącego. Włącznik ten ma 
za zadanie ograniczenie czasu działania wtryskiwacza rozruchowego.
 Wtryskiwacz rozruchowy jest zasilany w momencie rozruchu silnika, 
tylko w przypadku, gdy temperatura płynu chłodzącego jest odpowiednio 
niska.


